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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  7/2022  

ΑΠΟΦΑΣΗ  21/2022  

 
 
 
 
Στην Καλαμάτα σήμερα, την 15η Απριλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., 

συνέρχεται  στην υπ΄ αριθμ. 7/2022 συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας 

Καλαμάτας, η οποία πραγματοποιείται με τηλεδιάσκεψη (με χρήση του λογισμικού zoom), 

σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄αριθμ. 643/69472/24-9-2021 εγκυκλίου του Υπουργείου 

Εσωτερικών και της ΚΥΑ Δ1αΓ.Π.οικ. 20354/8-4-2022 (ΦΕΚ 1724/9.4.2022 - τ. Β), μετά την με 

αριθμ. πρωτ. 34621/11-4-2022 πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη του 

Συμβουλίου σύμφωνα με το νόμο. 

 

Συμμετέχουν  στη  συνεδρίαση   οι  κ.κ.:  1)  Λύρας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Συμβουλίου, 

2) Αλεξανδροπούλου Παναγιώτα, 3) Αλεξόπουλος Δημήτριος,  4) Βασιλοπούλου Παναγιώτα,  

5) Γαϊτάνης Φώτιος, 6)  Διασάκος Σπυρίδων, 7) Καλαμουδάκου Αλεξάνδρα, 8) Μπάμπαλη  

Αικατερίνη (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 20 απόφαση), 9) Τσαλίκης Δημήτριος, 10) Τσώλης 

Ηλίας  και 11) Χουσέας Σταύρος.   

 

Δεν συμμετέχουν, αν και κλήθηκαν, τα μέλη κ.κ. 1) Αλεξόπουλος Ιωάννης, 2) Καλογεροπούλου 

Παναγιώτα, 3) Κουφαλάκου Ευαγγελία και 4) Χαχής Ευάγγελος.   

 

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη αυτής.   
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου για συζήτηση το 6ο θέμα ημερήσιας 

διάταξης με τίτλο: 

Αφαίρεση δένδρων. 

Στη συζήτηση του θέματος αυτού συμμετέχουν ο Αντιδήμαρχος Γεωτεχνικών Υπηρεσιών, 
Αγροτικής Ανάπτυξης & Εθελοντισμού κ. Σκοπετέας Αναστάσιος, ο Διευθυντής Γεωτεχνικών 
Υπηρεσιών κ. Λιοντήρης Ιωάννης και ο υπάλληλος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
Πολιτικός Μηχανικός κ. Χρονόπουλος Βασίλειος.  

 

Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 33211/6-4-2022 εισήγηση του Τμήματος Γεωτεχνικών Έργων της 
Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και το συνημμένο σ’ αυτή υπ’ αριθμ. πρωτ. 
29832/28-3-2022 έγγραφο του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών, που είχαν αποσταλεί στα Μέλη του Συμβουλίου προς ενημέρωση, έχουν αναλυτικά 
ως εξής: 

 

 
 Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 33211/6-4-2022 εισήγηση του Τμήματος Γεωτεχνικών Έργων της 

Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών 

 
Θέμα: Έγκριση αφαίρεσης δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου 

Καλαμάτας  

 

1.Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Καλαμάτας με αρ. πρωτ. 29832/28-03- 2022 έγγραφό της 

αιτείται την εκρίζωση πέντε (5) ευκαλύπτων στο νότιο πεζοδρόμιο της οδού Πλαστήρα (στο ύψος 

Café Cine) λόγω τεχνικών προβλημάτων που δημιουργούν τα συγκεκριμένα δέντρα όπως ζημίες 

σε πεζοδρόμια δρόμους καθώς και μη αποδεκτού αισθητικού αποτελέσματος της εν εξελίξει 

ανάπλασης της οδού Πλαστήρα.  

Μετά από αυτοψία γεωπόνων της Υπηρεσία μας, διαπιστώθηκε πως πρόκειται για υγιή 

δένδρα και εκτιμούμε ότι αρκεί να αφαιρεθούν μόνο δυο (2) ευκάλυπτοι και όχι πέντε (5) όπως 

ζητάει η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.  

Παρακαλούμε να λάβετε απόφαση για την αφαίρεση ή όχι των εν λόγω ευκαλύπτων και 

στη περίπτωση λήψης απόφασης αφαίρεσης, για τον συνολικό αριθμό των ευκαλύπτων που θα 

αφαιρεθούν.  

 

 

O 

Αντιδήμαρχος Γεωτεχνικών Υπηρεσιών, Αγροτικής 

Ανάπτυξης & Εθελοντισμού 

Αναστάσιος Σκοπετέας 

 
 
 

Συν/να: Αίτημα Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 29832/28-03-20223 
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 Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 29832/28-3-2022 έγγραφο του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

 

 
 
 

Επί του θέματος διεξάγεται διαλογική συζήτηση ως εξής:  

 
Να δώσω το λόγο, πρώτα στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, αν θέλει να μας πει κάτι. 
Κύριε  Αντιδήμαρχε.  
 
Η αφαίρεση δέντρων είναι να γίνει το έργο που γίνεται στην Πλαστήρας στη 
δυτική παραλία. Η διαφωνία είναι για το πόσα δέντρα θα  αφαιρεθούν.  

Να μιλήσουν οι ειδικοί, δηλαδή οι υπηρεσίες. Να μιλήσει πρώτα… 
 
Όχι εγώ δίνω το λόγο, κ. Αντιδήμαρχε, μισό λεπτό.  
Έχουμε δηλαδή, να εξηγήσω στους συναδέλφους, μία εισήγηση για αφαίρεση 

δέντρων επί του εκτελούμενου έργου στην οδό Πλαστήρα, το οποίο ζητάει η Τεχνική Υπηρεσία 
από την Γεωτεχνική υπηρεσία  να γνωμοδοτήσει θετικά και να προβεί στις απαραίτητες 
ενέργειες για την αφαίρεση πέντε δέντρων ευκαλύπτων που είναι στην περιοχή μπροστά στο 
γνωστό cafe cine. Η Γεωτεχνική Υπηρεσία έκρινε ότι δεν πρέπει να αφαιρεθούν τα πέντε και 
πρέπει να αφαιρεθούν λιγότερα.  
Πάμε λοιπόν τώρα ιεραρχικά στο Διευθυντή των Γεωτεχνικών Υπηρεσιών να μας εξηγήσει τι 
συμβαίνει. 
Κύριε Διευθυντά, κ. Λιοντήρη, αγαπημένε Γιάννη. 

 
Μετά από αίτημα της Τεχνικής Υπηρεσίας, κάναμε μία αυτοψία με τους 
συνεργάτες μου. Η Τεχνική Υπηρεσία ζητούσε για λόγους δικούς της τεχνικούς, 

για τα δίκτυά της, για το πεζοδρόμιο, για την πρόσβαση, εγώ είχα όμως τις προθέσεις να κάνω 
την αυτοψία, για να εκτιμήσω από την δική μας πλευρά, αν εμποδίζουν ή δεν εμποδίζουν τα 
δέντρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΣΚΟΠΕΤΕΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ:  
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Πριν από αυτό όμως θέλω να σας πω τα εξής, ότι ένα δέντρο για να φτάσει σε αυτή την 
ηλικία, όπως είναι τα ευκάλυπτα της Πλαστήρα, θέλουν εκτός από τη δική τους την 
προσπάθεια, θέλουν και ανθρώπινες παρεμβάσεις, έχουμε πάει δηλαδή σαν Δήμος, έχουμε 
κλαδέψει, έχουμε περιποιηθεί τα δέντρα και να μην πω τώρα να αποτιμήσω πόσο οξυγόνο 
έχουν αποδώσει αυτά τα δέντρα που υπάρχουν εκεί και πόσο διοξείδιο του άνθρακα έχουν 
εισπνεύσει μιας και είναι του παρόντος τώρα …. (δεν ακούγεται) και την πρόταση που έχουμε 
υποβάλλει και να πω κάτι ότι πια οι ηθικές είναι πολλές. Μπορεί να μαθαίναμε μικροί στο 
σχολείο την ηθική για τον άνθρωπο, αλλά τώρα οφείλουμε να έχουμε και την περιβαλλοντική 
ηθική που δεν έχει βέβαια νομοθετηθεί, αλλά νομίζω ότι χωρίς περιβαλλοντική ηθική, δεν 
μπορούμε να συνυπάρξουμε με τη φύση.  
Αυτά είναι τα κριτήρια που βάζω εγώ, ώστε να μπορούμε να εκτιμήσουμε  ποια θα φύγουν, 
ποια θα μείνουν, πως θα τα διαχειριστούμε, άρα το τεχνικό κομμάτι, συνεργάζομαι στενά με 
τους συναδέλφους της Τεχνικής Υπηρεσίας και δεν μπορώ να λύσω απολύτως τα προβλήματα 
τα τεχνικά, αλλά εγώ έκρινα ότι από τα πέντε ζητούμενα τα τρία δεν δημιουργούν κάποιο 
πρόβλημα, έχουν τις αποστάσεις από το κράσπεδο.  
Παραμένει μια συστάδα που δημιουργεί όντως πρόβλημα, είναι μια συστάδα που φύεται στο 
δυτικό κομμάτι της συστοιχίας ας πούμε, της δεντροστοιχίας που υπάρχει εκεί πέρα, όπου 
μπορεί με πολύ λίγη απόσταση, από το κράσπεδο, από τα φρεάτια και μπορεί από μόνο του να 
δημιουργήσει ένα πρόβλημα …. (δεν ακούγεται) εύθραυστα και επιρρεπή, ας πούμε, και έτσι 
μόνο τα δύο της συστάδας εισηγούμαστε να τα αφαιρέσουμε και το εισηγηθήκαμε σε σας και 
στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής …. (δεν ακούγεται) που σας προανέφερα που φτάσαμε με 
τους συνεργάτες μας σε αυτή την εισήγηση. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα, κ. Χρονόπουλε θα μας πείτε και εσείς;  

 
Ναι, να σας πω και εγώ ότι εντάξει δικαιολογημένα όλα αυτά που είπε και ο 
Διευθυντής. Εγώ όμως να προσθέσω ότι τα ανωτέρω δέντρα, εμείς τα πέντε 

δέντρα που βλέπουμε, έχουν ένα επιθετικό ριζικό σύστημα, φαίνεται να έχουν και έχει 
δημιουργήσει ήδη πολλές ζημιές στα πεζοδρόμια, στο δρόμο και στις μάντρες των γύρω 
περιουσιών, ενώ από την άλλη και η εικόνα τους, προσωπικά τώρα εντάξει, δεν είμαι αρμόδιος 
βεβαία να το κρίνω είναι του πράσινου αυτό, αλλά πραγματικά θεωρώ ότι δεν είναι αποδεκτή η 
εικόνα των δέντρων, έχουν μεγάλους κορμούς, έχουν πολύ μικρά θέματα φυλλώματα, δεν 
ξέρω κατά πόσον, έτσι, προσφέρουν στην περιοχή, έτσι, κάποιο αποτέλεσμα αισθητικό, είτε 
και θερμοκρασιακό αποτέλεσμα, γιατί αυτά, τι γίνεται τώρα, κάποια δέντρα είναι πάρα πολύ 
χαμηλά για την αποφυγή ατυχημάτων, επειδή είναι παλιά δέντρα, κλαδεύονται χαμηλά για την 
αποφυγή ατυχημάτων από την πτώση κλαδιών.  
Αυτό που θέλω να πω επίσης, να προσθέσω, είναι ότι το πεζοδρόμιο εκεί είναι γύρω στα δύο 
μέτρα, είναι δύο μέτρα το πεζοδρόμιο. Αυτό τι σημαίνει;… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Από την άλλη πλευρά πόσο είναι; 

 
Αυτό είναι νότια δυο μέτρα. Από την άλλη πλευρά είναι μικρότερο το 
πεζοδρόμιο είναι γύρω στο ένα μέτρο το πεζοδρόμιο. Όμως εκεί τι; Δεν 

έχουμε στύλους ηλεκτροφωτισμού, η σειρά δηλαδή των στύλων ηλεκτροφωτισμού που είναι 
στο νότιο πεζοδρόμιο αναφέρει ήδη ένα μέτρο και μένει άλλο ένα μέτρο για να περάσουν από 
εκεί οι τυφλοί, η όδευση των τυφλών.  
Όπως καταλαβαίνετε υπάρχει μία στενότητα και γ’ αυτό ζητάμε και να φύγουν, να υπάρχει μία 
άνεση δηλαδή για τους τυφλούς οι οποίοι θα περνάνε, δηλαδή στο ένα μέτρο, γιατί 40 
πόντους  είναι η πλάκα των τυφλών, θα μείνουνε γύρω στους 35 πόντους εκατέρωθεν δηλαδή 
θα είναι το ελεύθερο, ας πούμε για να μπορεί ένας τυφλός να περάσει, εντάξει έχει μία 
στενότητα, οι προδιαγραφές είναι κανονικά από …. (δεν ακούγεται) πρέπει ο τυφλός να έχει 50 
πόντους τουλάχιστον… 
 
ΣΚΟΠΕΤΕΑΣ: Εκατέρωθεν… 

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Από εμπόδιο, από εμπόδιο. Εντάξει, βέβαια όταν αυτό δεν είναι εφικτό, το 
ξεπερνάμε και πάμε παρακάτω… 

 
Μην σας καθυστερώ καταλαβαίνουμε, εγώ να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. 
Επί της οδού Πλαστήρα, πόσα δέντρα προβλέπονται να φυτευτούν; 

 
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ: Επί της οδού Πλαστήρα δεν προβλέπεται κανένα δέντρο να φυτευτεί.    
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και αυτά τα δέντρα που έχουμε; 

 
Ακούστε με υπάρχει ποδηλατόδρομος, ή μάλλον κοινή διέλευση ποδηλάτου 
και πεζών και δεν μένει χώρος πια για τα δέντρα καθόλου, έτσι; 

 
Καταλαβαίνω. 
Να ρωτήσω αν θέλουν συνάδελφοι να ρωτήσουν κάτι και θα τοποθετηθώ εγώ 

στο τέλος. Συνάδελφοι θέλετε κάτι; 
 
Είναι πέντε τα δέντρα. Ποια είναι τα δύο δέντρα; Γιατί δεν μπορώ να 
καταλάβω, για ποια δύο είναι από τα πέντε που προτείνουν; 

 
ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ: Της δυτικής συστάδας .... 

 
Η δυτική συστάδα, αυτά που είναι προς Κορδία.    
Κάποιος άλλος κάτι. 

 
Είναι ακριβώς στην δυτική είσοδο δηλαδή του café cine, είναι μία συστάδα 
από κάποια δέντρα εκεί. Τα δύο τα μπροστινά είναι εκείνα τα οποία πρέπει 

οπωσδήποτε να φύγουν, δεν το συζητάμε.. 
 
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ.: Εκείνα τα δύο. Αυτά που είναι από δεξιά. 

 
Αυτά που κοιτάζουμε όπως είναι δεξιά ακριβώς. 
Είναι κάποια δέντρα μαζεμένα, όχι όλα αυτά τέσσερα - πέντε που είναι εκεί 

πέρα τα δυο, αλλά εμείς λέμε και για κάποια άλλα δέντρα που εκτός από αυτά που είναι όλα 
μαζεμένα εκεί, υπάρχουν άλλα δυο τρία δέντρα και στη συνέχεια ανατολικότερα θα πρέπει και 
εκείνα να κοπούν.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάποιος άλλος να ρωτήσει κάτι; 

 
Υπάρχει μελέτη ή πρόκειται να γίνει μία μελέτη να αλλάξει και να διαμορφωθεί ο 
χώρος εκεί στην περιοχή της Πλαστήρα που είναι το café cine μέχρι το τέρμα που 

είναι το Ξενοδοχείο; Να αλλάξει και να φτιαχτεί σωστά το πεζοδρόμιο; Με σωστές 
προδιαγραφές; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό φτιάχνεται τώρα. 

 
Αν φτιάχνεται με σωστές προδιαγραφές μήπως δεν χρειάζεται να κοπούν τα 
δέντρα; 

 
Αυτό το έργο, η ανάπλαση της οδού Πλαστήρα η οποία, όπως σωστά είπε ο κ. 
Χρονόπουλος, γίνεται ανάπλαση όλου του χώρου, με ποδηλατόδρομους, νέα 

πεζοδρόμια, κλπ. Απλά το θέμα, αυτό που συζητάμε, είναι αν αφαιρεθούν δύο ή παραπάνω 
δέντρα. Τα δύο πρέπει να αφαιρεθούν οπωσδήποτε.  

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ.:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΧΟΥΣΕΑΣ: 

ΧΟΥΣΕΑΣ: 

ΣΚΟΠΕΤΕΑΣ: 
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Αυτό που είπε ο κ. Χουσέας, το έργο υλοποιείται. Έχει μπει σε πρόγραμμα, έχει βγει εργολάβος 
και είμαστε στο στάδιο υλοποίησης. 

 
Η προσωπική μου άποψη είναι ότι η οδός Πλαστήρα και η ανάπλασή της, για 
πάρα πολλούς λόγους, αποτελεί όντως ένα πολύ σημαντικό έργο για την πόλη 

και για την ανάπτυξη προς δυσμάς. Προφανώς είναι πολύ χρήσιμο το έργο και προφανώς θα 
έπρεπε να είχε συμπεριληφθεί και πράσινο μέσα στην ανάπλαση. Δεν συμπεριλαμβάνεται. 
Όσον αφορά το κομμάτι των ευκαλύπτων, που παρά τα προβλήματα που έχουν, αισθητικής ή 
άλλης φύσης, για μένα είναι και τοπόσημο της περιοχής τα συγκεκριμένα δέντρα, όσο και αν 
είναι άχαρα, όσο και αν προβληματίζουν, όσο και αν κάποιες φορές ταλαιπωρούν τις υπηρεσίες 
με την οργιώδη βλάστησή τους και την ανεξέλεγκτη επέκταση του ριζικού τους συστήματος, 
για τα οποία δεν είμαι ειδικός να τα κρίνω όλα αυτά.  
Εγώ είμαι ΚΑΤΑ και των δύο εισηγήσεων και επειδή εκφράζουμε γνώμη ως Κοινότητα ας την 
πάρει την απόφαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής που εκεί θα σταλεί το θέμα. 
Εγώ για το συγκεκριμένο θέμα και γιατί δεν προβλέφθηκε πράσινο και γιατί το όποιο πράσινο 
αποτελεί ορόσημο για την περιοχή και γιατί το ότι  δεν μπορούν οι δύο υπηρεσίες να μας 
φέρουν δύο εισηγήσεις είμαι ΚΑΤΑ αυτής της εισήγησης. 
Από κει και πέρα ο καθένας ας ψηφίσει ότι θέλει. 

 
Πριν ψηφίσετε να συμπληρώσω κάτι. 
Η εισήγηση η δική μας βασίζεται όχι σε τεχνικά στοιχεία αλλά σε γεωτεχνικά 

στοιχεία. Επειδή υπάρχει συστάδα για αραίωση της συστάδας προτείνουμε τα δύο. 
 
Στην εισήγηση λέτε για κοπή όχι για αραίωση. Η αραίωση συστάδας έχει άλλο 
νόημα. 
 
Η αραίωση εννοώ κοπή. Άρα σημαίνει ότι είναι και άλλα που φύονται στο ίδιο 
ενιαίο ριζικό σύστημα. Επειδή είναι η ιδιαιτερότητα των ευκαλύπτων να 

αναβλαστάνονται και από τα αναβλαστήματα δημιουργήθηκε αυτή  η συστάδα. 
 
Θα μπορούσε να είχε διατυπωθεί ότι πάμε να αραιώσουμε τη συστάδα και να 
μην είχε έρθει καν ως εισήγηση γιατί η αραίωση δεν έρχεται ως εισήγηση η κοπή 

έρχεται ως εισήγηση. 
 
ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ: Με την κοπή γίνεται η αραίωση. 

 
Στην κλάδεψη δεν μας φέρνετε εισήγηση, στην κοπή μας φέρνετε. 
Επειδή εγώ δεν το καταλαβαίνω έτσι και εμείς έχουμε ένα πολιτικό γνωμοδοτικό 

ρόλο, τον τεχνικό τον έχουν οι τεχνικές και τον γεωτεχνικό τον έχετε εσείς, εμένα η πρότασή 
μου είναι ότι το συγκεκριμένο σημείο με μία επιπλέον επιβάρυνση της υπηρεσίας, όσον αφορά 
στο τεχνικό κομμάτι, να διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην προκαλεί και να μην 
δημιουργεί ζημιές και να γίνει ένα μικρό τοπόσημο. 
 Θα μπορούσαν να γίνουν όλα αυτά και όχι να σταλούν δύο διαφορετικές εισηγήσεις, γιατί δεν 
υπάρχει προηγούμενο ποτέ η Τεχνική Υπηρεσία σε εμάς να μας φέρνει να γνωμοδοτήσουμε για 
κοπή - αφαίρεση δέντρων. Ποτέ.  
Εγώ είμαι ΚΑΤΑ. 

 
Εγώ γενικώς είμαι ΚΑΤΑ της κοπής των δέντρων και μακάρι να είχαν 
προβλέψει και διαμόρφωση της Πλαστήρα με περισσότερο πράσινο. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμφωνώ. 
 
ΤΣΑΛΙΚΗΣ: ΛΕΥΚΟ. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΧΟΥΣΕΑΣ:   
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ: ΚΑΤΑ. 
 
ΒΑΣΙΛΟΥΠΟΥΛΟΥ: ΚΑΤΑ. 
 
ΚΑΛΑΜΟΥΔΑΚΟΥ: ΚΑΤΑ. 
 
ΔΙΑΣΑΚΟΣ: ΛΕΥΚΟ. 

 
ΛΕΥΚΟ, γιατί μετά τις τοποθετήσεις έχουμε αμφιβολίες και κάποια στιγμή να 
κάνουμε μια συζήτηση γενικά για το πράσινο με την παρουσία και του Διευθυντή 

της υπηρεσίας. 
Υπάρχει και μια ανησυχία από τον κόσμο. Να το συζητήσουμε σε ειδική συνεδρίαση. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμφωνώ. 

 
ΛΕΥΚΟ με τους προβληματισμούς που έθεσες και εσύ ότι δεν μπορεί να γίνεται μια 
ανάπλαση και να μην προβλέπεται μια  στοιχειώδης βλάστηση η οποία είναι 

σημαντική και για την ανάδειξη της περιοχής.   
 
Έχω προβληματιστεί με αυτά που είπες εσύ και από την άλλη η 
υπηρεσία. Ο Αντιδήμαρχος είπε ότι έχει προχωρήσει το θέμα, εμείς θα 

πούμε ΚΑΤΑ σε κοπή δύο δέντρων; 
Εγώ είμαι ΥΠΕΡ της κοπής των δύο δέντρων με την τοποθέτηση αυτή την οποία άκουσα από 
το Διευθυντή ότι έχει γίνει μελέτη. 
Κι εγώ σε γενικές γραμμές είμαι ΚΑΤΑ της κοπής και αφαίρεσης πρασίνου γενικώς. Τι να πει 
εκείνη η Αριστομένους που κατεβαίνοντας η αριστερή πλευρά που λέγεται ¨Πλάτανοι¨. 
Δηλαδή εάν ερχόταν μια εισήγηση για τους πλάτανους της Αριστομένους τι θα πρέπει να 
πούμε; Να αφαιρεθούν ή να προστεθούν και άλλοι; 

 
Σε άλλη συνεδρίαση να το συζητήσουμε. Τώρα ψηφίζουμε για το συγκεκριμένο. 
Τι ψηφίζεις; 

 
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ.:  Ψηφίζω ΥΠΕΡ για τα δύο. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ τον Αντιδήμαρχο, το Διευθυντή και τον κ. Χρονόπουλο.  
 
 
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας, αφού λαμβάνει υπόψη του την 
παραπάνω εισήγηση, τις διατάξεις των άρθρων 73, 83 & 84 του Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης», 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς επίσης και το αποτέλεσμα της σχετικής ψηφοφορίας 
όπως καταγράφεται παραπάνω, σύμφωνα με το οποίο 5 τάσσονται ΚΑΤΑ της κοπής των 
δέντρων, 1 τάσσεται ΥΠΕΡ της κοπής δύο δέντρων, ενώ 4 δηλώνουν ΛΕΥΚΗ ψήφο, κατά 
πλειοψηφία,  

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     

 
Εκφράζει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμάτας αρνητική γνώμη 
και επί της  υπ’ αριθμ. πρωτ. 33211/6-4-2022 εισήγησης του Τμήματος 
Γεωτεχνικών Έργων της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών και επί του 
συνημμένου σε αυτή υπ’ αριθμ. πρωτ. 29832/28-3-2022 εγγράφου του Τμήματος 
Εκτέλεσης Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και δεν συμφωνεί με την 
αφαίρεση δένδρων στο νότιο πεζοδρόμιο της οδού Πλαστήρα. 
 
 

ΓΑΪΤΑΝΗΣ:  

ΤΣΩΛΗΣ:  

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ.:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Λύρας Παναγιώτης  1. Αλεξανδροπούλου Παναγιώτα 

  2. Αλεξόπουλος Δημήτριος 

  3. Βασιλοπούλου Παναγιώτα 

  4. Γαϊτάνης Φώτιος 

  5. Διασάκος Σπυρίδων 

  6. Καλαμουδάκου Αλεξάνδρα 

  7. Τσαλίκης Δημήτριος 

  8. Τσώλης Ηλίας 

  9. Χουσέας Σταύρος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα, 28 Απριλίου 2022 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΛΥΡΑΣ 


