
Συνεδρίαση :14/2010                                 Πέµπτη 29/04/2010 ΑΠΟΦΑΣΗ  200/2010 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  1 

 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  14/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  200/2010  

 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 29η Απριλίου 2010, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 14η/2010 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 23-04-2010 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) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 4) Γουρδέας 
Ανδρέας,  5) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, (προσέλευση στην υπ’ αριθµ. 195 απόφαση), 6) 
Ηλιόπουλος Αθανάσιος (αποχώρηση µετά την υπ’ αριθµ. 195 απόφαση), 7) Ηλιόπουλος 
Ιωάννης, 8) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Καµβυσίδης Ιωάννης, 10) Κλείδωνας Θεοφάνης 
(αποχώρηση µετά την υπ’ αριθµ. 195 απόφαση), 11) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 12) Κουδούνης 
Αργύριος  13)  Κουρκουτάς Γεώργιος, 14) Λαγανάκος Γεώργιος (αποχώρηση µετά την υπ’ 
αριθµ. 195 απόφαση), 15) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας Ιωάννης, 17) Μπασακίδης 
Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 202 απόφαση), 19) 
Οικονοµάκου Μαρία, 20) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης ∆ηµήτριος και 22) 
Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση µετά την υπ’ αριθµ. 195 απόφαση).  
 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Αλευράς 
∆ιονύσιος, 2) Μπάκας ∆ηµήτριος, 3) Ράλλης Γεώργιος, 4) Σπίνος 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 8ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Αφαίρεση δένδρων στις νησίδες (Ακρίτα, Φιλελλήνων, Νέδοντος). 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Γιαννακούλας Γρηγόριος αναφέρεται στην 
υπ’ αριθµ. πρωτ. 8418/20-4-2010 εισήγηση του Τµήµατος Γεωτεχνικών Έργων της ∆ιεύθυνσης 
Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Καλαµάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
«ΘΕΜΑ:  Αφαίρεση δένδρων στις νησίδες (Ακρίτα , Φιλελλήνων, Νέδοντος ) 

 
Η ∆/νση Γεωτεχνικών Υ̟ηρεσιών του ∆ήµου Καλαµάτας, ̟ροκειµένου να άρει την ε̟ικινδυνότητα α̟ό 

ξερά και γηρασµένα δένδρα λεύκης και να βελτιώσει αισθητικά την εικόνα της ̟όλης, ̟ροβαίνει στην αφαίρεση και 
αντικατάσταση δένδρων ̟ου βρίσκονται στις νησίδες (Ακρίτα, Φιλελλήνων, Νέδοντος). 
        Στο τεχνικό ̟ρόγραµµα για το 2010 έχοµε εντάξει και την ανακατασκευή νησίδων κεντρικών δρόµων της 
̟όλης, ό̟ως στην οδό Ακρίτα ε̟τά (7) νησίδες, σε σύνολο δέκα οκτώ (18) νησίδων εκ των ο̟οίων ̟έντε (5) 
έχουν ανακατασκευαστεί, στην οδό φιλελλήνων δύο (2) νησίδες σε σύνολο εννέα (9) νησίδων εκ των ο̟οίων δύο 
(2) έχουν ανακατασκευαστεί και µία (1) νησίδα στην οδό Νέδοντος (κάτω α̟ό τις σιδηροδροµικές γραµµές). 
         Στο σχεδιασµό µας ̟ροβλέ̟ονται εκρίζωση µε εκσκαφέα του υ̟όγειου τµήµατος µεγάλων δένδρων και 
θάµνων των νησίδων, αφού έχει ̟ροηγηθεί κο̟ή των ξερών και ε̟ικινδύνων δένδρων, και α̟οµάκρυνση των 
̟ροϊόντων εκρίζωσης και άχρηστων υλικών, αφαίρεση υ̟άρχοντος  χώµατος σε βάθος 30cm, ̟ροµήθεια 
το̟οθέτηση και διάστρωση νέου κη̟ευτικού χώµατος για την συµ̟λήρωση νησίδων, διαµόρφωση ε̟ιφανείας για 
να υ̟οδεχθεί νέα δένδρα, θάµνους,  ανθόφυτα , το̟οθέτηση αρδευτικού συστήµατος, κατασκευή και το̟οθέτηση 
µ̟άρας α̟ό σιδηροσωλήνα γαλβάνιζε βαρέως τύ̟ου (̟ράσινη ετικέτα) 1 1/4''.  
      Τα δένδρα ̟ου ̟ρέ̟ει να αφαιρεθούν είναι  λεύκες  (Populus canadiensis) µεγάλης ηλικίας, στην οδό Ακρίτα 
̟ρέ̟ει να αφαιρεθούν είκοσι δύο (22) δένδρα λεύκης, στην οδό Φιλελλήνων τέσσερα (4) δένδρα λεύκης και στην 
οδό Νέδοντος δύο (2) δένδρα λεύκης. 

Λαµβάνοντας υ̟όψη όλα τα ̟αρα̟άνω ̟ροτείνουµε την σταδιακή αντικατάσταση των δενδροστοιχιών 
λεύκης ̟ου ήδη υ̟άρχουν, µε ̟λατάνια (Platanus occidentalis) και χαρου̟ιές (Ceratonia siliqua),στην οδό Ακρίτα, 
µε ̟λατάνια και κουτσου̟ιές (Cercis siliquastrum),στην οδό Φιλελλήνων  και µε ̟λατάνια στην οδό Νέδοντος 
(ΣΕΗΜ 

Εισηγούµαστε λοι̟όν: 
Την αφαίρεση και αντικατάσταση είκοσι οκτώ (28) δένδρων λεύκης γηρασµένων  και ε̟ικίνδυνων στις 

νησίδες Ακρίτα, Φιλελλήνων, Νέδοντος, µε ̟λατάνια και χαρου̟ιές στην οδό Ακρίτα  µε ̟λατάνια και 
κουτσου̟ιές στην οδό Φιλελλήνων  και µε ̟λατάνια στην οδό Νέδοντος (κάτω α̟ό τις σιδηροδροµικές γραµµές). 

 
                Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  Γ.Υ. 

                                                                        ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ                 
                                                                                       ΓΕΩΠΟΝΟΣ Μ.Sc»  
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του την 
παραπάνω εισήγηση,  
 

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

Εγκρίνει την αφαίρεση και την αντικατάσταση είκοσι οκτώ (28) γηρασµένων και 
επικίνδυνων δένδρων λεύκης, µε πλατάνια και χαρουπιές στην οδό Ακρίτα, µε 
πλατάνια και κουτσουπιές στην οδό  Φιλελλήνων και µε πλατάνια στην οδό  
Νέδοντος (κάτω από τις σιδηροδροµικές γραµµές). 



Συνεδρίαση :14/2010                                 Πέµπτη 29/04/2010 ΑΠΟΦΑΣΗ  200/2010 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  3 

 

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. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

 3. Γουρδέας Ανδρέας  

 4. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος  

 5. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 7. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 8. Κοσµόπουλος Βασίλειος  

 9. Κουδούνης Αργύριος 

 10. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 11. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 12. Μπάκας Ιωάννης 

 13. Μπασακίδης Νικόλαος  

 14. Νταγιόπουλος Γεώργιος   

 15. Οικονοµάκου Μαρία  

 16. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 17. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 11 Μαΐου 2010 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 
             
 
 
 
 
 
                                                                              

 
 


