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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  09/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  106/2010  

 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 18η Μαρτίου 2010, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 09η/2010 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 12-03-2010 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε 
σύµφωνα µε το νόµο. 
 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης,  
Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Γουρδέας Ανδρέας,  4) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 109 απόφαση), 5) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 6) 
Ηλιόπουλος Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 107 απόφαση), 7) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 
8) Καµβυσίδης Ιωάννης, 9) Κλείδωνας Θεοφάνης, 10) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 11) Κουδούνης 
Αργύριος  12)  Κουρκουτάς Γεώργιος, 13) Λαγανάκος Γεώργιος, 14) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 
15) Μπάκας Ιωάννης, 16) Μπασακίδης Νικόλαος, 17) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 18) 
Οικονοµάκου Μαρία (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 107 απόφαση), 19) Παπαµικρούλης 
Παναγιώτης, 20) Πολίτης ∆ηµήτριος, 21) Σπίνος Γεώργιος και 22) Τσερώνης Κων/νος.  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Αλευράς 
∆ιονύσιος, 2) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 3)  Μπάκας ∆ηµήτριος, 4) Ράλλης Γεώργιος και 5) 
Τσακαλάκου Σταυρούλα.  
 
 
Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση 
Καλαµάτας» κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.  
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης παρουσία του ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Αντικατάσταση δενδροστοιχίας νοτίου πεζοδροµίου οδού Ναυαρίνου. 
 
Στο φάκελο του θέµατος για την ενηµέρωση του Σώµατος βρίσκεται η υπ’  αριθµ. πρωτ. 
∆ήµου 4159/24-2-2010 εισήγηση του Τµήµατος Γεωτεχνικών Έργων της ∆ιεύθυνσης 
Γεωτεχνικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής: 
 
 
Θέµα: «Αντικατάσταση δενδροστοιχίας νοτίου ̟εζοδροµίου οδού Ναυαρίνου». 
 

Το νότιο ̟εζοδρόµιο της οδού Ναυαρίνου α̟ό την οδό Τσαµαδού µέχρι την οδό Οδυσσέα Ελύτη (Βυθός) 
είναι φυτεµένο µε µοσχοϊτιές.  

Κατά την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή κεντρικού ̟οδηλατοδρόµου Καλαµάτας» δια̟ιστώθηκε ̟ως οι 
̟ερισσότερες µοσχοϊτιές λόγω γήρανσης δεν είχαν την α̟αιτούµενη µηχανική στήριξη (σά̟ιο ριζικό σύστηµα).Το 
γεγονός αυτό οδήγησε στην αφαίρεση κά̟οιων δέντρων κατά την εκτέλεση των εκσκαφών του ̟οδηλατοδρόµου. 

Αν και αφαιρέθηκαν αρκετά δέντρα υ̟άρχουν ακόµα ̟ολλά γερασµένα τα ο̟οία ̟ρέ̟ει να αφαιρεθούν 
γιατί υ̟άρχει κίνδυνος ̟τώσης εξαιτίας του εξασθενηµένου ριζικού συστήµατος λόγω γήρανσης. 

Ενόψη της έναρξης εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή Νοτίου ̟εζοδροµίου οδού Ναυαρίνου» ̟ρέ̟ει να 
αφαιρεθούν  και τα υ̟όλοι̟α γερασµένα δέντρα και να φυτευτούν νέα. 

Λαµβάνοντας υ̟όψη όλα τα ̟αρα̟άνω ̟ροτείνουµε την συνολική αντικατάσταση της δενδροστοιχίας 
µοσχοιτιάς ̟ου ήδη υ̟άρχει, µε µουριές ̟λατανόφυλλες άκαρ̟ες (Morus platanofilia) οι ο̟οίες είναι ε̟ίσης 
δένδρα ενδηµικά της ̟εριοχής µας αλλά θα ̟ροσφέρουν ̟ερισσότερη σκίαση και θεωρούµε ̟ως είναι 
καταλληλότερα για την συγκεκριµένη ̟εριοχή. 

Πρέ̟ει να σηµειώσουµε ̟ως µοσχοιτιές ̟ου δεν είναι γερασµένες και θα αφαιρεθούν α̟ό την ̟αραλιακή 
θα µεταφυτευθούν µε φροντίδα της ∆/νσης Γεωτεχνικών Υ̟ηρεσιών.  

Εισηγούµαστε λοι̟όν: 

Την αντικατάσταση της δενδροστοιχίας µοσχοϊτιάς ̟ου υ̟άρχει στο Νότιο ̟εζοδρόµιο της οδού Ναυαρίνου 
µε µουριά ̟λατανόφυλλη άκαρ̟η (Μorus platananifolia). 

 
 

 Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

                                                            ΓΙΑΝΝΗΣ Μ. ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ 
                                                         Μ.Sc ΓΕΩΠΟΝΟΣ 

 
 
Για το παρόν θέµα διεξάγεται η εξής διαλογική συζήτηση: 
 

 
Κε Λιοντήρη ορίστε. 
 
(∆ιευθυντής ∆ιεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών): 
Επειδή καταλαβαίνω ότι είναι ένα σηµείο αιχµής η επιλογή του φυτικού υλικού 

για το συγκεκριµένο χώρο, η µελέτη της ανάπλασης έγινε σε συνεργασία µε την Τεχνική 
Υπηρεσία. Πρωτίστως ξεκινάει η Τεχνική Υπηρεσία το αρχιτεκτονικό, σχεδιάζει τα 
αρχιτεκτονικά, ήδη αναδεικνύει τον χώρο αρχιτεκτονικά και µετά ερχόµαστε εµείς να 
συνεργαστούµε.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ:  
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Η επιλογή του συγκεκριµένου φυτού έγινε µετά από τους στόχους που έβαλε η Τεχνική 
Υπηρεσία. Ξέρετε για την επιλογή του φυτικού υλικού στους διάφορους χώρους έτσι όπως 
ορίζονται στη πόλη, είτε είναι δεντροστοιχία, είτε είναι πεζόδροµος, είτε είναι πάρκο, είτε είναι 
νησίδα, εξαρτώνται πολλά κριτήρια και θέλω λίγο να σας δώσω για δύο λεπτά µία  διάσταση 
των κριτηρίων για τη συγκεκριµένη περιοχή. Βασικά κριτήρια είναι η κλίµακα του χώρου, η 
αντοχή του ίδιου του φυτού στις ιδιαίτερες συνθήκες που διαµορφώνονται, τις κλιµατολογικές 
και εδαφολογικές, αλλά και ο λειτουργικός στόχος. Είναι πολύ σηµαντικός ο λειτουργικός 
στόχος, δηλαδή τι θα εξυπηρετήσει λειτουργικά. Οι δύο µεγάλοι άξονες είναι το αισθητικό … 
(δεν ακούγεται τι λέει) ... δηλαδή το λειτουργικό τι θα εξυπηρετήσει;  

Μέσα από τη συνεργασία λοιπόν των συναδέλφων της Τεχνικής Υπηρεσίας θέλαµε να κάνοµε 
τον χώρο αυτόν, τον προς ανάπλαση χώρο, ένα φυσικό σκίαστρο και για λόγους 
βιοκλιµατικούς  και λόγω της κλιµατικής αλλαγής, πάµε σε διαφορετικές συνθήκες τη θερινή 
περίοδο. Και εκεί που η παραλιακή ζώνη παίζει ένα πρωτεύοντα ρόλο στη ζωή της πόλης, 
θέλαµε να κάνοµε ένα φυσικό σκίαστρο.  

∆έντρο που επιδέχεται αυτήν την διαχείριση που µπορεί να στοχεύσει λειτουργικά σ΄ αυτό που 
θέλαµε είναι η µουριά η άκαρπη που µπορεί να τη διαχειριστεί κανένας και να πλαγιοβλαστήσει 
µετά από την διαχείριση, να ενοποιήσει ακόµα και τις  κόµες σιγά - σιγά µεγαλώνοντας και 
διαµορφώνοντάς τα. Επειδή πλαγιοβλαστεί µπορεί  να  διαµορφώσεις βραχίονες πλάγιους ή να 
τους οδηγήσεις για να κάνεις ένα φυσικό σκίαστρο και σε όλο το πεζοδρόµιο, το υπό 
ανάπλαση να διαµορφωθεί όλη αυτή η δροσιά.  

Πάνω από πέντε βαθµούς, αν µετρήσει κανένας, µια ειδική µέτρηση που µπορεί να κάνει, 
µπορείς να διαµορφώσεις µειώσεις το καλοκαίρι πλέον τώρα της ανανέωσης φιλτραρίσµατος 
σε γόνο σωµατιδίων, προσφοράς οξυγόνου κ.τ.λ. αλλά λέω στη θερµική άνεση στο κοµµάτι 
της θερµικής άνεσης µπορεί να ελέγξεις το µικροκλίµα της περιοχής µε τέτοιες βιοκλιµατικές 
συµπεριφορές πάνω από πέντε βαθµούς που είναι σηµαντικό σε µια πόλη. Υπάρχει εκτίµηση 
φέτος το καλοκαίρι από τους δύο καύσωνες τους περσινούς να πάµε στους τέσσερις φέτος 
δηλαδή πάει να σπάσει το όριο προς τα πάνω των 40 αλλά καταλαβαίνεται πόσο βασανιστικό 
είναι στη αίσθηση την ανθρώπινη οι 38, οι 39 και οι 40 βαθµοί. ∆ηλαδή θέλω πω ότι τα 
κριτήρια πια έντονα µετά τις κλιµατικές αλλαγές είναι και βιοκλιµατικά, κυρίως βιοκλιµατικά 
πρέπει να µπαίνουν.  

Καταλαβαίνω ότι µέσα στα υπόλοιπα κριτήρια µπορεί να µπαίνουνε στοιχεία ιστορικά, τα 
δέντρα που µπορεί να δένονται µε την ιστορία µιας περιοχής, αλλά εξαρτάται κάθε φορά πιο 
πρωτεύον κριτήριο πρέπει να στοχεύσουµε και πιο πρέπει να υπηρετήσει αυτούς τους 
λειτουργικούς στόχους.  

Μ’ αυτά τα σκεπτικά επιλέξαµε την άκαρπη µουριά και για να µην υπάρχει καρποφορίες µε την 
όχληση που δηµιουργούν, άλλωστε στο παρκινγκ αυτές τις καρποφορούσες µουριές θα τις 
κάνουµε εγκεντρισµό φέτος τον Απρίλιο γιατί δηµιουργούν µια τεράστια όχληση και υπάρχουν 
τεράστια παράπονα εκτός από τον Κυριακόπουλο που µαζεύει µούρα. . . 

 
Τα αυτοκίνητα παθαίνουν τεράστιες ζηµιές. 
 

Ναι κ. Νταγιόπουλε, συµφωνώ. 

Επιπλέον θέλω να σας ενηµερώσω ότι πριν από την ανάπλαση, την κατασκευή 
του πεζοδρόµου, όλη η δεντροστοιχία ήταν σάπια, όλη η δεντροστοιχία της µοσχοϊτιάς. Και 
λόγω γήρανσης είναι ίσως από τις παλιές δεντροστοιχίες, ιστορικές και ένα χαρακτηριστικό που 
έχει η µοσχοϊτιά, επειδή θέλει συνέχεια διαχείριση βγάζει πάρα πολλά µάτια, πάρα πολλές 
τσίµπλες και έτσι το φυτό έχει µια πρόωρη γήρανση – ως φυτό το λέω – και θέλει συνεχή 
διαχείριση.  

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ:  
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∆εν µπορεί όµως να αποτελέσει παρά την καλοκαιρινή µυρωδιά του, παρότι δεν έχει έντονη 
ανθοφορία αλλά τότε ως παραλιακή ζώνη, ως οδηγία η µοσχοϊτιά επειδή αντέχει στην αλµύρα 
και στην ξηρασία έτσι ήταν υποψιάζοµαι πριν αυτήν την ανάπτυξη που έχει σήµερα η παραλία, 
ήταν µια απλή παραλιακή ζώνη ως στην ξηρασία και στην αλατότητα, στη µερική αλατότητα. 
Έτσι επιλέχτηκε υποψιάζοµαι. Σήµερα όµως δεν συντρέχει τέτοιος λόγος να πάµε σ΄ αυτή την 
ειδική επιλογή. Πρέπει να πάµε στον λειτουργικό στόχο, έτσι όπως στοχεύαµε στη συνεργασία 
µε την Τεχνική Υπηρεσία γι’ αυτό προτείνουµε και εγώ και οι συνεργάτες µου και κάναµε ειδική 
σύσκεψη γι’ αυτό στο γραφείο µου για να επιλέξουµε. ∆εν είναι πρόταση µόνο δική µου αλλά 
είναι και όλης της οµάδας της ∆ιεύθυνσης.  

 
Ευχαριστώ. Ο κ. Νταγιόπουλος. 

 
Επειδή εµείς ζητάµε σήµερα από τον κόσµο να υιοθετήσει, να αγαπήσει και 
να προστατεύσει κάποιο δέντρο, αυτά τα δέντρα τα είχανε φυτεύσει τον 

καιρό που φέρανε το πολιτισµό µαζί τους κάποιοι άνθρωποι από τη Μικρά Ασία, που εκεί τους 
λέγανε Έλληνες και εδώ Τούρκους. Αυτά δεν είναι 10 ετών, είναι 100 ετών τα δέντρα και θα 
σας φέρω ένα παράδειγµα κύριοι. Μη µε διακόπτεται κε Λιοντήρη. 

Ναι θα σας φέρω ένα παράδειγµα για τα δέντρα τα οποία λέτε. Στην οδό Κρήτης µπροστά από 
το ΜULTIRAMA, πόσο καιρό είναι τα δέντρα αυτά, τα µοντέρνα δέντρα που έχει φυτεύσει ο 
∆ήµος και είναι έτοιµο το ένα µετά το άλλο να πέφτουνε; Ένα άλλο, τα µπέντζαµιν που είναι 
στη πλατεία, το ιδεωδέστερα για να κάνουν σκιά, χωρίς να υπάρχει πρόβληµα κανένα να 
κλαδεύονται όπως θέλουνε κλπ. Τα µπέντζαµιν στην πλατεία, τα 3 – 4,  

 
Όχι δεν είναι µπένζαµιν, φίκοι. 

 
Φίκοι. Με το οποίο είναι γεµάτη η Λευκωσία, γεµάτη η Λευκωσία µε αυτό το 
δέντρο και έχουν όλα τα καφενεία και όλα τα κέντρα στη πλατεία της 

Λευκωσίας τη σκιά από αυτά τα δέντρα. Έχετε δει στη παραλία να υπάρχει ή στο δυτικό 
συνοικισµό πουθενά κοντά  στη θάλασσα µουριά που να ευδοκιµεί; Μία, πέστε µου  να πάω να 
την αγκαλιάσω και εγώ όπως αγκάλιασε ο γέρος που πέθανε προχτές την ιτιά την οποία είχε 
φυτεύσει ο ίδιος και έζησε 100 χρόνια όσο και ο εκείνος.  

 
Στου Καρανικόλα δεν έχει ωραία µουριά που καθόµαστε το καλοκαίρι; 

 
Απέχει 50 – 100 µέτρα από τη θάλασσα.  
 

(∆εν ακούγεται τι λέει) 
 
Όχι δεν απέχει τίποτα. Εν πάση περιπτώσει ο καθένας έχει τη δική του 
άποψη.  Η παραλία, εγώ γράφω τη δική µου άποψη και ο καθένας να 

γράψει τη δική του, να την διαβάσουν και οι κάτοικοι, η παραλία συνοδεύεται µε αυτή την 
ιστορία, την ιστορία των προσφύγων που φύτευσαν αυτά τα δέντρα, τα έφεραν από κει που 
τα ‘φεραν και ήταν οι πρώτοι που φύτευαν σε δηµόσιο χώρο δέντρα και τα αγάπαγαν. 
Γκρεµίστε την ιστορία, γκρεµίστε και αυτούς. 

 
Κε Κοσµόπουλε; 

 
Εµείς είχαµε τοποθετηθεί και την περασµένη φορά. Πιστεύουµε στην 
ιστορική συνέχεια κάποιων δρόµων και τον χαρακτηρισµό τους. Άρα λοιπόν 

πιστεύουµε ότι πρέπει να παραµείνουν οι µοσχοϊτιές. ∆εν καταλαβαίνουµε γιατί ξαφνικά πρέπει 
να βάλουµε µουριές. Να βάζαµε µουριές στην Αριστοµένους, γιατί δεν βάλαµε µουριές στη 
Αριστοµένους και βάλαµε πλατάνια; Ωραία, αυτά τα ωραία που είπατε µέσα στο κέντρο που 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΦΩΝΗ: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  
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έχει, που καίει η περιοχή, που καίει ο τόπος αντί να επιλέξετε λοιπόν τη µουριά που ήταν τόσο 
καλή και  θα έκανε όλα αυτά τα ευεργετικά πλεονεκτήµατα µε τις οριζόντιες κλαδεύσεις  για να 
κάνουν σκίαστρα στα πεζοδρόµια κλπ, επιλέχθηκαν τα πλατάνια.  

Λοιπόν τέλος πάντων, εµείς επιµένουµε ότι η ιστορική συνέχεια µιας περιοχής είναι 
σηµαντικότερη όλων όσων λέτε και επειδή δεν υπάρχουν µεγάλες διαφορές παρά µόνο  
πιθανότατα ευκολία στην διαχείριση του φυτού από την υπηρεσία, ότι απαιτείται να µπουν 
µοσχοϊτιές. 

 
Ο κ. Τσερώνης. 
 
Η σύγχρονη ζωή είναι γεµάτη από διλήµµατα. Τις δύο προηγούµενες βδοµάδες η 
δηµόσια ζωή της χώρας συγκλονίστηκε από το γνωστό δίληµµα. Τώρα η τοπική 

κοινή γνώµη συγκλονίζετε από το δίληµµα  µοσχοϊτιές ή µουριές.  

Έχω να πω το εξής ότι τα επιχειρήµατα που ακούστηκαν για την ιστορική υφή του ζητήµατος 
και ότι πρέπει να κρατάµε τα οικιστικά χαρακτηριστικά των κοινόχρηστων χώρων, δεν 
ευσταθούν τόσο γιατί υπάρχουν άλλα πολύ ισχυρότερα σηµεία στα οποία αγνοήθηκαν αυτά τα 
ιστορικά επιχειρήµατα που λέτε.  Όπως για παράδειγµα η Αριστοµένους ήταν ένας κατεξοχήν 
ιστορικός, εµπορικός δρόµος, τώρα έγινε πεζόδροµος ή πλατεία. Όταν είµασταν µαθητές τέλος 
πάντων η πλατεία είχε µια τελείως διαφορετική µορφή. Μετά ήρθε κάποιος ∆ήµαρχος την 
άλλαξε εντελώς και όταν  ένας φίλος ήρθε από την Αµερική  ύστερα από 30 χρόνια  µου λέει 
δε γνωρίζω την Καλαµάτα.  

Καλό είναι να κρατάµε τα χαρακτηριστικά αλλά προσέξτε, τα κύρια χαρακτηριστικά. Τώρα 
νοµίζω ότι για τη περίπτωση των δέντρων δεν είναι τόσο φοβερό το ζήτηµα και δεν θα είχαµε 
κανένα δισταγµό δηλαδή να προτιµήσω τις µουριές για να απαντήσω και εγώ στο δίληµµα που 
µπήκε εν πάση περιπτώσει, να προτιµήσω της µουριές για τους λειτουργικούς λόγους που 
ανέφερε ο κ. Λιοντήρης. Θεωρώ ότι η περιοχή αυτή έχει µεγάλη βατότητα, το πεζοδρόµιο 
αυτό έχει µεγάλη βατότητα το καλοκαίρι, είναι πολυσύχναστο και εξυπηρετεί περισσότερο να 
υπάρχει µία ικανοποιητική σκίαση η οποία ικανοποιητική σκίαση επιτυγχάνεται µε τις µουριές 
βέβαια παρά µε τις µοσχοϊτιές. 

 
Ευχαριστώ. Ο κ. Σπίνος. 
 

Θέλω να πω αυτή την άποψη που την έχω µεταφέρει και στον ∆ιευθυντή αλλά 
νοµίζω ότι πρέπει έστω να καταγραφεί που λέει και πολύ σωστά ο κ. Νταγιόπουλος. 

Να σας πω την άποψή µου. Εγώ αν είχα να διαλέξω ανάµεσα σ’ αυτά τα δύο, θα διάλεγα 
µουριά. Όµως αν γινόταν, εγώ τα είχα πει κάποια στιγµή και στον ∆ιευθυντή, στις 
κατευθύνσεις που είχα πει και έπρεπε να δώσουµε, έπρεπε να πάµε σε άλλη γραµµή. ∆ηλαδή. 
Για τι µιλάµε, µιλάµε για την παραλιακή ζώνη της Καλαµάτας που είναι ντροπή αλλά ξεκινάει η 
ανάπλασή της, µιλάµε για το κοµµάτι της µεγαλύτερης επισκεψιµότητας που να µου επιτραπεί 
να πω µέσα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και να µην κατηγορηθώ αντι-πράσινος, ότι αν έχω να 
ζυγίσω την βιοκλιµατική συµπεριφορά δέντρων και την περιβαλλοντική έτσι προστασία και, 
και, και, για τη συγκεκριµένη περιοχή νοµίζω ζυγίζει περισσότερο η αρχιτεκτονική της, δηλαδή 
το αρχιτεκτονικό το όµορφο το αισθητικό και η ανθεκτικότητα των δένδρων που πρέπει να 
τοποθετηθούν. Μακάρι, τα είπαµε και πριν, να σώσουµε και να περιποιόµαστε το πάρκο µας, 
τους χώρους πρασίνου, τις άλλες δενδροφυτεύσεις και θεωρώ ότι δεν θα φέρουµε πρόβληµα 
αν βάλουµε µια µουριά ή µοσχοϊτιά περισσότερο µε τη σκίαση ή όχι. 

Και γιατί, που θέλω να το εξηγήσω αυτό το πράγµα. Ότι στην παραλιακή ζώνη που ξαναλέω 
και πάλι έχει τη µεγαλύτερη επισκεψιµότητα έχω πει ότι θα πρέπει το δένδρο εκεί να είναι, να 
µου επιτραπεί η έκφραση, ένα καλλιτέχνηµα. Θα πρέπει να είναι ένα δένδρο όµορφο, ακριβό 
που να µην δηµιουργεί µετά από 10 χρόνια µεγάλους κορµούς, να µην είναι φυλλοβόλο και να 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 



Συνεδρίαση :09/2010                                 Πέµπτη 18/03/2010 ΑΠΟΦΑΣΗ  106/2010 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  6 

είναι ανθεκτικό καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους γιατί µιλάµε για την παραλιακή ζώνη που την 
επισκεπτόµαστε καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου και οπότε να έχοµε µια κακή εικόνα µη 
πρασίνου το χειµώνα, να µπορεί να κουρευτεί και να περιποιηθεί και να φτιάχνονται, σας λέω 
και πάλι, αν επιτρέπεται αυτή η έκφραση στο πράσινο δεν ξέρω ο Γιάννης αν την παρεξηγήσει, 
να είναι καλλιτέχνηµα. Θα πρέπει δηλαδή ιδιαίτερα εκεί το πράσινο να επέλεγε ένα κάτι άλλο, 
ένα διαφορετικό, ένα δένδρο που ας ήταν ακριβό, αειθαλές αλλά θα µπορούσε όµως να 
µορφοποιηθεί και να µην προς Θεού µε το δένδρο κρύβει αυτή την εικόνα της παραλίας. Αυτό 
πάµε να αναδείξουµε, πάµε να αναδείξουµε την παραλία µας. Εγώ δεν θέλω να 
δηµιουργήσουµε εκεί πέρα µεγάλες ζώνες πρασίνου χαµηλές που να κρύβει την ορατότητα. Και 
θα ήτανε και πάλι, ξαναλέω και πάλι, αρχιτεκτονικό, να µπορούσε να συνδεθεί µε την 
αρχιτεκτονική του πεζοδροµίου. Μακάρι να είχα κάποια άλλη επιλογή, από τις δύο εννοείται τη 
µουριά αλλά και πάλι εγώ θα ζητούσα από την Τεχνική Υπηρεσία, από τη ∆ιεύθυνση Πρασίνου 
αν µπορούσαµε να µπούµε σ’ αυτή τη λογική έτσι µιας άλλης επιλογής ενός άλλου δένδρου 
έτσι ψηλόκορµου µε µια µαζεµένη φυλλωσιά που να µπορεί και να διαρκεί καθ’ όλη τη διάρκεια 
του χρόνου. 

 
Με συγχωρείς, για να καταλάβω. Θέλεις αειθαλές δένδρο και προτείνεις 
φυλλοβόλο; 

 
Όχι, όχι. Λέω ποιο από τα δύο. ∆εν είµαι γεωπόνος για να προτείνω συγκεκριµένο 
δένδρο. 

 
Θέλεις αειθαλές όµως αλλά προτείνεις µουριά που είναι φυλλοβόλο. 
 

Σε σχέση µε τη µοσχοϊτιά και αυτό που βλέπω ότι µετά από πόσα χρόνια, τους 
κορµούς τους τεράστιους… 

 
Ποιους τεράστιους; Γιατί η µουριά πως θα γίνει;  
 

Κε Κλείδωνα. 
 
Εδώ θα ήθελα να ρωτήσω τον κ. Λιοντήρη δύο πραγµατάκια. Πρώτα απ΄ όλα 
εάν έχουµε λάβει υπόψη µας, πρώτα απ΄ όλα το ότι η µουριά είναι φυλλοβόλο, 

ποια θα είναι η αισθητική της παραλιακής το χειµώνα που δεν θα υπάρχουν φύλλα; Εντάξει; 
Ένα αυτό.  

∆εύτερον εάν η µουριά αντέχει λόγω του ότι είναι µικρή η απόσταση από το κύµα. Αν αντέχει 
στην αλµύρα.  

Και το τρίτο, εάν έχει λάβει υπόψη της η Τεχνική Υπηρεσία την περιποίηση που θα χρειάζεται 
αυτή η µουριά για να φτιαχτεί αυτό το οποίο λέτε.  
Ευχαριστώ. 

 
Κύριε Λιοντήρη ορίστε απαντήστε, για να κλείσει ο ∆ήµαρχος. 
 
Να καθησυχάσω λίγο το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Οι µοσχοϊτιές δεν εξαφανίζονται 
από την παραλία, µιλάµε για το νότιο πεζοδρόµιο, για το συγκεκριµένο κοµµάτι 

ανάπλασης. Στο βόρειο πεζοδρόµιο η δεντροστοιχία της µοσχοϊτιάς παραµένει, δεν την 
εξαφανίζουµε. Η επιλογή του λειτουργικού στόχου, να το ξαναπώ πάλι απαντώντας και στο κ. 
Κλείδωνα… 

 
(∆εν ακούγεται τι λέει) 
 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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∆εν είναι χειρότερο, δεν έχει καµία σηµασία λέµε πως επιτυγχάνεται ο 
λειτουργικός στόχος. Η εµφάνιση η χειµωνιάτικη της παραλίας υπηρετεί µε το 

φυλλοβόλο, µε την επιλογή του φυλλοβόλου υπηρετεί τη βιοκλιµατική αρχιτεκτονική. Στην 
ουσία το χειµώνα δεν θέλουµε... Να έρχεται ο κόσµος να µπορεί να κάθεται, να περνάνε οι 
ακτίνες του ήλιου να λιάζεται και αυτό είναι το επιθυµητό. Το καλοκαίρι όµως τη θερµή 
περίοδο θέλουµε να έχει µια σκιά, να λειτουργεί ως φυσικό σκίαστρο κ.τ.λ.  

Και η σχέση που είπε ο κ. Κοσµόπουλος των φυτών «γιατί εδώ όχι µουριές, πλατάνια» κ.τ.λ. 
Καταρχάς εκεί στο νότιο πεζοδρόµιο είναι διαφορετική η σχέση, δεν υπάρχουν οικοδοµήµατα, 
εδώ υπάρχουν οικοδοµήµατα τεράστια και πρέπει να ζυγιστούνε στο δηµόσιο χώρο µε 
διαφορετικό ύφος κατά µορφή αρχιτεκτονική µεγαλύτερα φυτά και έτσι καθένας πρέπει να 
βάλει πολλά κριτήρια για να το επιλέξει. ∆εν είναι µόνο µια τυχαία επιλογή, µια κίνηση τυχαία 
γιατί  επιλέγουµε το πλατάνι εδώ, ή γιατί δεν το επιλέγουµε  εκεί, γιατί επιλέγουµε τη µουριά.  

Εγώ µιλώ σήµερα για τη συγκεκριµένη επιλογή του νότιο πεζοδρόµιου του υπό ανάπλαση 
χώρου, δεν µιλώ για κανέναν άλλον χώρο και για τους άλλους χώρους  µπορώ να σας εξηγήσω 
για τις επιλογές µας που κάνουµε. Και πριν που είπε ο κ. Νταγιόπουλος  «για την Αριστοµένους 
γιατί»; Γιατί το ιστορικό κέντρο σταµατάει εδώ που είναι ο πεζόδροµος, γιατί έβαλε βέτο παρά 
την επιλογή τη δικιά µας για πλατάνια και κουτσοπιές, η αρχική επιλογή ήτανε πλατάνια και 
κουτσοπιές και στο πεζόδροµο, δεν υπέγραφε το Υπουργείο Πολιτισµού και έτσι το µπλόκαρε. 
Μέχρι  εκεί όµως στην Αριστοµένους γι’ αυτό συνεχίστηκε η επιλογή ποιο κάτω µε τα 
πλατάνια.  

 
Ευχαριστώ. Κε ∆ήµαρχε. 
 
Όσο και να φαίνεται ότι το θέµα δεν είναι σηµαντικό, είναι πράγµατι σηµαντικό. 
Να σας τονίσω από την αρχή ανεξάρτητα το τι θα ψηφίσετε, σε τέτοια ζητήµατα 

δεν µπαίνουν και θέµατα πειθαρχίας, έτσι και συντονισµού, ότι συµφωνώ µε την Υπηρεσία, 
συµφωνώ µε τον ∆ιευθυντή και την οµάδα του. Λοιπόν συµφωνώ γιατί πρέπει να βάζοµε 
δέντρα δικά µας, της δικής µας χλωρίδας. Συµφωνώ ότι πρέπει να αντιµετωπίσοµε τη κλιµατική 
αλλαγή και να υπάρξει µία θετική παρέµβαση στο µικροκλίµα, άρα πρέπει να έχοµε ψηλά 
δέντρα και φυλλοβόλα δέντρα, διότι αυτό βοηθά. Και βεβαίως δεν µπαίνει θέµα µε τους 
πρόσφυγες τους οποίους αγαπούµε και τιµούµε όλοι, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο όλων, αλλά µην 
ξεχνάτε ότι στο συνοικισµό το πιο διάσηµο δέντρο είναι η µουριά κάτω από την οποίαν έχετε 
πιει όλοι κρασί. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.  

Επειδή στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο το προηγούµενο είπατε µερικά πράγµατα, περπάτησα εγώ την 
παραλιακή. Γιατί, για ποιες µοσχοϊτιές µιλάτε; Μιλάµε για κάτι λίγα δέντρα καινούργια, νέα που 
έχουν µπει τελευταία, κάποιες µοσχοϊτιές οι οποίες γέρνουν, πρέπει να εκριζωθούν είναι 
δεκαετιών πρέπει να υπάρχει ανανέωση και δεν υπάρχει µόνο η µοσχοϊτιά, υπάρχουν 15 
διαφορετικά είδη δέντρων. Παρακαλώ εάν έχετε κάποια έτσι άλλη εικόνα στο µυαλό σας, 
κάνετε ένα περπάτηµα στη παραλιακή και µετρήστε τα είδη των δέντρων, 15 και παραπάνω. 
Εποµένως πρέπει να υπάρξει µία παρέµβαση. Η παρέµβαση η συγκεκριµένη προτείνεται από 
την Υπηρεσία.  

∆ίπλα στη θάλασσα η µουριά; Επειδή ειπώθηκε κάτι προηγουµένως, έχει τοποθετηθεί σε πάρα 
πολλά σηµεία και στη Μεσσηνία. Σας λέγω το χαρακτηριστικό παράδειγµα της Στούπας.  

Λοιπόν εν πάση περιπτώσει δεν είναι θέµα µείζον, έχει την αξία του και τη σηµασία του, η 
Καλαµάτα είναι συνδεδεµένη µε τις µουριές, είναι παραδοσιακά µία πόλη της µουριάς, δεν 
έχοµε καµία δεντροστοιχία µε µουριές. Καµία. Εφόσον προτείνεται από την Υπηρεσία 
οµοφώνως, από το επιστηµονικό προσωπικό της Υπηρεσίας δεν νοµίζω ότι πρέπει να έχοµε 
αντίθετη άποψη.  

ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Να σηµειώσω κάτι για προηγούµενα θέµατα που λησµόνησα να πω. Κύριε Πολίτη για τις 
αδερφές πόλεις πρέπει να δώσουµε δρόµους για να µη το ξεχνάµε θα το βάλετε στη συζήτηση 
της επιτροπής ονοµατοθεσιών. Και χαιρετίζω και τη παρουσία της Βενετίας της Λιακουνάκου 
που είναι στο ∆.Σ. της ΚΑΚ.  Επάνω της αγοράς και βεβαίως έχει και την ευθύνη να 
προχωρήσει επιτέλους το θέµα της βιολογικής αγοράς ή του ενδιάµεσου σταδίου εν πάση 
περιπτώσει. 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα, το αποτέλεσµα της σχετικής ψηφοφορίας σύµφωνα µε το οποίο 
ΥΠΕΡ της πρότασης της υπηρεσίας τάσσονται οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας, της 
δηµοτικής παράταξης  ¨ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ∆ΡΑΣΗ¨ & ο κ. ∆ΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΣ και ΚΑΤΑ τάσσονται οι 
παρόντες σύµβουλοι των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΟΛΗ ΖΩΗΣ¨ (εκτός του κ. 

∆ικαιουλάκου) και ¨ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ¨, κατά πλειοψηφία, 
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 
 
Εγκρίνει την αντικατάσταση της δενδροστοιχίας µοσχοϊτιάς του νοτίου πεζοδροµίου 

της οδού Ναυαρίνου  µε µουριά πλατανόφυλλη άκαρπη (Morus platananiofolia). 

 

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

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

 2. Γουρδέας Ανδρέας  

 3. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 

 4. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 5. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 7. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 8. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 9. Κοσµόπουλος Βασίλειος  

 10. Κουδούνης Αργύριος 

 11. Κουρκουτάς Γεώργιος 
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 12. Λαγανάκος Γεώργιος  

 13. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 14. Μπάκας Ιωάννης 

 15. Μπασακίδης Νικόλαος  

 16. Νταγιόπουλος Γεώργιος   

 17. Οικονοµάκου Μαρία  

 18. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 19. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 20. Σπίνος Γεώργιος  

 21. Τσερώνης Κων/νος  

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 26  Μαρτίου 2010 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 

 

 

 
 

                                                                     
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


