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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  09/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  109/2010  

 
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 5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

 Χρέωση: α) καθαρισµού ιδιωτικών οικοπέδων εντός και εκτός σχεδίου για πρόληψη 
πυρκαγιάς και β) κλαδέµατος ιδιωτικών δένδρων ή θάµνων τα οποία βρίσκονται σε 

ιδιωτικά οικόπεδα για πρόληψη πυρκαγιάς και παρακώλυση συγκοινωνιών. 

Η µε αριθµ. πρωτ. 5323/12-3-2010 σχετική εισήγηση του τµήµατος Συντήρησης Πρασίνου και 
∆ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος της ∆ιεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, η 
οποία ήταν στο φάκελο του θέµατος προς ενηµέρωση, έχει αναλυτικά ως εξής: 

«Θέµα: α/ Καθαρισµός ιδιωτικών οικοπέδων εντός και εκτός σχεδίου για      πρόληψη πυρκαγιάς 

                β/ Κλάδεµα ιδιωτικών δένδρων ή θάµνων  τα οποία βρίσκονται σε ιδιωτικά οικόπεδα 

για πρόληψη πυρκαγιάς και παρακώλυση συγκοινωνιών.                                                                  
                                                                                                   

  Έχοντας υπόψη:                                                                                                      

1. Την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών & Αποκέντρωσης (Γενική Γραµµατεία Πολιτικής 

Προστασίας)  αρ1 της 28/2/2001 ΦΕΚ 212 τα Α. µε την οποία στο Μέτρο Μ.15 αναφέρεται ότι ο 

∆ήµαρχος έχει την ευθύνη εντοπισµού των ιδιωτικών οικοπέδων τα οποία απαιτείται αποψίλωση από 

ξερά χόρτα  και ενδεχόµενος σκουπίδια να ενηµερωθούν εγγράφως οι ιδιοκτήτες τους για τον καθαρισµό- 

αποψίλωση . Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης των ιδιοκτητών επεµβαίνει ο ∆ήµος µε τις υπηρεσίες του και 

χρεώνεται η δαπάνη στον ιδιοκτήτη .   

2. Την 252/2008 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου η οποία αφορά την ψήφιση του  κανονισµού 

καθαριότητας αναφέρεται στο άρθρο 18 ότι οι ιδιοκτήτες και οι νοµείς ιδιωτικών οικοπέδων οφείλουν να 

διατηρούν καθαρά από ξερά χόρτα και απαλλαγµένα από εύφλεκτα υλικά. Όταν οι πολίτες δεν 

συµµορφώνονται επεµβαίνει ο ∆ήµος χρεώνει την δαπάνη καθαρισµού και περίφραξης και επιβάλει 

πρόστιµο εκατό 100,00€ σε κάθε περίπτωση.    

3. Το άρθρο 1008 του Α. Κ. το οποίο αναφέρει ότι «Ο κύριος του ακινήτου µπορεί να κόψει 
τα κλαδιά των δένδρων του γειτονικού ακινήτου που εκτείνονται πάνω από το κτήµα του µετά 
από ειδοποίηση». 
4. Το άρθρο 290 του Π. Κ. το οποίο αναφέρεται στην διατάραξη των συγκοινωνιών.  

Σύµφωνα µε τα παραπάνω  : 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 

Α/ Την χρέωση καθαρισµού ιδιωτικών οικοπέδων από αυτοφυή βλάστηση για το έτος 2010 µε το 

σύστηµα της χρονοχρέωσης όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα  

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ  ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ  
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΣΥΝΟΛΟ 
1. Αυτοψία, µετακίνηση και επίβλεψη,   

καθαρισµού καθώς και η διεκπεραίωση 
εγγράφων (Αλληλογραφία, αποφάσεις, κλπ) 
από γεωτεχνικό υπάλληλο  

1 ώρα 30,00€  

2. Καθαρισµός βλάστησης, θάµνων και δένδρων 
µε χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού ή 
αυτοκινού-µενου χορτοκοπτικού ελκυστήρα     

1ώρα 45,00€  

3. Μάζεµα προϊόντων κοπής από χειρώνακτα 
εργάτη   

1ώρα 15,00€  

4.  Φόρτωση και µεταφορά  εντός των ορίων του 
∆ήµου Καλαµάτας 

1 ώρα 46,00€  

  Σύνολο   136,00€ 
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Β/ Την χρέωση της εργασίας κλαδέµατος για ιδιωτικά δένδρα ή θάµνους τα οποία βρίσκονται σε 

ιδιωτικά οικόπεδα όπως παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 

ΚΛΑ∆ΕΜΑ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ ή ΘΑΜΝΩΝ 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΣΥΝΟΛΟ 
1. Αυτοψία, µετακίνηση και επίβλεψη, κλαδέµατος   

καθώς και η διεκπεραίωση εγγράφων 
(Αλληλογραφία, αποφάσεις, κλπ) από 
γεωτεχνικό υπάλληλο  

1 ώρα 30,00€  

2. Κλάδεµα βλάστησης, θάµνων και δένδρων µε 
χρήση βενζινοκίνητου αλυσοπρίονου     

1ωρα 30,00€  

3. Μάζεµα προϊόντων κοπής από χειρώνακτα 
εργάτη   

1ώρα 15,00€  

4.  Φόρτωση και µεταφορά  εντός των ορίων του 
∆ήµου Καλαµάτας 

1 ώρα 46,00€  

  Σύνολο   121,00€ 
 

                                                            ΚΑΛΑΜΑΤΑ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010  

                           Ο ∆/ΝΤΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

                           ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 

                     ΓΕΩΠΟΝΟΣ MSc» 

  
 
Στη συνέχεια ακολουθεί διαλογική συζήτηση, η οποία έχει ως εξής: 

 
Επειδή κάτι τέτοιο ψηφίζουµε κάθε χρόνο, πόσα χρήµατα εισέπραξε πέρσι ο 
∆ήµος απ’ αυτή τη δράση; Τίποτα. 

 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Είναι πολλοί ιδιοκτήτες, όπως έχω ακούσει, που λείπουν στο εξωτερικό.  
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Ρωτώ πόσα χρήµατα έχει εισπράξει ο ∆ήµος. 
 
ΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Θα τα εισπράξει. Χρεώνονται. 

 
Εντάξει χρεώνονται. 
∆εύτερο. Ο ∆ήµος είναι τοκογλυφικός µηχανισµός; Προσπαθώ να 

καταλάβω. 
Αυτοψία, µετακίνηση, επίβλεψη, µία ώρα  ενός υπαλλήλου του ∆ήµου το χρεώνουµε 30 €. 
∆ηλαδή 210 € την ηµέρα  είναι η χρέωση του υπαλλήλου του ∆ήµου; 
Σε µια δύσκολη συγκυρία έρχεται ο ∆ήµος να κάνει ένα µηχανισµό ανάλγητο απέναντι σε 
δηµότες; Χρεώνοντας τους υπαλλήλους του 30 € την ώρα; Έλεος. 

 
 Ο σκοπός είναι να τα καθαρίσουν µόνοι τους, να πιεστούν  να τα καθαρίσουν. 
∆εν θέλοµε να πάροµε λεφτά από κανένα, αλλά να πάνε να φτιάξουν την 

περιουσία τους. ∆εν µπορεί να την έχουν γεµάτη βάτα.  
 
Τη στιγµή που θα δούµε ότι κάποιο δένδρο, κάποιος θάµνος εµποδίζει, είτε 
για πυρκαγιά, είτε για οτιδήποτε άλλο, τον ειδοποιούµε   και όταν δεν 

παρέµβει ο ίδιος ο ιδιώτης παρεµβαίνει η υπηρεσία. Θα πάει κάποιο µηχάνηµα και εργαζόµενοι. 
Από κει και πέρα, όταν πάει µηχάνηµα µε εργάτες, ζητάµε 136 € ή 121 € την ώρα. Όµως δεν 
δεσµεύουµε κανένα ιδιώτη να µην το καθαρίσει. Ας πάρει δύο εργαζόµενους δικούς τους και ας 
το καθαρίσει. Είναι υποχρέωσή του να το καθαρίσει. 
 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ:  
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∆εν λέω όχι, αλλά άλλο ήταν το θέµα. Το θέµα είναι ότι όταν διαβάζω εγώ 
µία εισήγηση εδώ που λέει ότι ο ∆ήµος χρεώνει τον υπάλληλό του 30 € την 

ώρα εξανίσταµαι. Τί υπάλληλος είναι αυτός που θέλει 30 € την ώρα; 
 
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ: ∆εν τα παίρνει ο υπάλληλος. 
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Το ξέρω, αλλά ο ∆ήµος τι µηχανισµός είναι, λέω. 

 
Κατ’ αρχάς, έγινε πρώτη χρονιά πέρσι αυτή η επιχείρηση καθαρισµού ιδιωτικών 
οικοπέδων. Απέδωσε τα µέγιστα γιατί, έστω και για το φόβο των Ιουδαίων, 

αυτή η κοστολόγηση οδήγησε τους ιδιώτες να καθαρίζουν από µόνοι τους, οπότε ήταν 
ελάχιστες οι επεµβάσεις που κάναµε. Σε ένα συνολικό κόστος προϋπολογισµού 30.000 € ούτε 
5.000 € δεν δώσαµε στον εργολάβο για καθαρισµούς. Προφανώς δεν είναι πολιτική του ∆ήµου 
να εισπράττει, είναι να δηµιουργήσει συνείδηση στον ιδιώτη  για να καθαρίσει το οικόπεδό του 
και µπορεί να επεκταθεί και πάρα πέρα. 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού λαµβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις 
αναφερόµενες σ΄ αυτή διατάξεις, καθώς επίσης και την υπ΄ αριθµ. 252/2008 προηγούµενη 
απόφασή του,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 

Εγκρίνει α) την χρέωση καθαρισµού ιδιωτικών οικοπέδων από αυτοφυή βλάστηση 
για το έτος 2010 και β) την χρέωση της εργασίας κλαδέµατος για ιδιωτικά δένδρα ή 
θάµνους τα οποία βρίσκονται σε ιδιωτικά οικόπεδα, µε το σύστηµα της 
χρονοχρέωσης και µε τιµές ανά είδος εργασίας και µηχανήµατος όπως αυτές 
περιγράφονται στην µε αριθµ. πρωτ. 5323/12-3-2010 εισήγηση της ∆/νσης 
Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Καλαµάτας, η οποία καταχωρείται αναλυτικά 
στο ιστορικό της απόφασης αυτής, και σύµφωνα µε όσα αναφέρονται σ΄ αυτή. 
 
 

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. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 4. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 5. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 6. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 7. Κοσµόπουλος Βασίλειος  

 8. Κουδούνης Αργύριος 

 9. Κουρκουτάς Γεώργιος 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ:  
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 10. Λαγανάκος Γεώργιος  

 11. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 12. Μπάκας Ιωάννης 

 13. Μπασακίδης Νικόλαος  

 14. Νταγιόπουλος Γεώργιος   

 15. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 16. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 17. Σπίνος Γεώργιος  

 18. Τσερώνης Κων/νος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα,  29  Μαρτίου 2010 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 

 

 

 
                                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


