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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  17/2009 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  284/2009  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 09η Ιουλίου 2009, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:30 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 17η/2009 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 03-7-2009 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) Αλευράς ∆ιονύσιος, 4)  Γιαννακούλας 
Γρηγόριος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 286 απόφαση), 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 290 απόφαση), 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) 
Ηλιόπουλος Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 307 απόφαση), 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 
10) Καµβυσίδης Ιωάννης, 11) Κλείδωνας Θεοφάνης, 12) Κοσµόπουλος Βασίλειος 13) 
Κουδούνης Αργύριος, 14) Κουρκουτάς Γεώργιος, 15) Λαγανάκος Γεώργιος, 16) Μιχαλόπουλος 
Σωτήριος, 17) Μπάκας ∆ηµήτριος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 286 απόφαση), 18) Μπάκας 
Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 307 απόφαση), 19) Μπασακίδης Νικόλαος, 20) 
Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 290 απόφαση), 21) Παπαµικρούλης 
Παναγιώτης, 22) Πολίτης ∆ηµήτριος, 23) Ράλλης Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 293 
απόφαση),  24) Σπίνος Γεώργιος, 25) Τσακαλάκου Σταυρούλα (προσέλευση στην υπ’ αριθµ. 
282 απόφαση και αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 293 απόφαση) και 26) Τσερώνης Κων/νος 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 282 απόφαση).   
 
 
∆εν παραβρίσκεται, αν και κλήθηκε νόµιµα, η δηµοτική σύµβουλος κα Οικονοµάκου Μαρία.  
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) 
Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος, 2) Σπερχογείας, κ. Περρωτής Παναγιώτης, 3) Βέργας κ. 
Χειλάς Ευάγγελος και 4) κ. Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης επειδή στην ηµερήσια διάταξη 
περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά ∆ιαµερίσµατα.  
 
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, απουσία του ∆ηµάρχου Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. 
Νίκα, ο οποίος κλήθηκε νόµιµα αλλά δεν παραβρίσκεται στην έναρξη της συνεδρίασης επειδή 
παρίστατο σε προγραµµατισµένη εκδήλωση και προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια 
της κατάθεσης ερωτήσεων από µέλη των δηµοτικών παρατάξεων των µειοψηφιών,   ο κ. 
Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  συνεδρίασης. 
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Αλλαγή δενδροστοιχίας στην οδό Ηρώων . 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Μιχαλόπουλος, αναφέρεται στην υπ’ αριθµ. 
πρωτ. 14677/19-6-2009 εισήγηση του Τµήµατος Συντήρησης Πρασίνου και ∆ιαχείρισης 
Φυσικού Περιβάλλοντος της ∆ιεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, η οποία έχει ως 
εξής: 
 

ΘΕΜΑ:  Αλλαγή δενδροστοιχίας στην οδό Ηρώων. 

          Στην οδό Ηρώων µετά τον σεισµό και µετά την αποµάκρυνση του καταυλισµού λυοµένων άρχισε από 
τη ∆ηµοτική Αρχή η αποκατάσταση του οδοστρώµατος και των πεζοδροµίων. Ξεκίνησε η σταδιακή φύτευση 

των πεζοδροµίων µε ένα νέο είδος δένδρου (βραχυχίτωνας) που τότε κάλυπτε τα βασικά κριτήρια 
δενδροφύτευσης. (διάµετρος κόµης, ύψος δένδρου, φύλλωµα, ανθοφορία). 

          Με την πάροδο του χρόνου όµως, λόγω της γεωλογικής διάστρωσης στη περιοχή Ηρώων µε αργιλικές 
στρώσεις (έγινε γνωστό όταν η ∆ΕΥΑΚ έκανε σκάµµα, για το µεγάλο αγωγό οµβρίων) δεν αναπτύχθηκε σε 
βάθος η κεντρική ρίζα αλλά οι πλευρικές ρίζες για καλύτερη µηχανική στήριξη του φυτού. Αποτέλεσµα αυτού 
ήταν η ανασήκωση των περιβαλλόντων πλακοστρώσεων ή τσιµεντοστρώσεων. 

          Τα προβλήµατα έχουν εντοπισθεί εδώ και δέκα χρόνια, αλλά τον τελευταίο χρόνο έχουν επιδεινωθεί. Με 
δυσκολία γίνεται η κίνηση των πεζών στα πεζοδρόµια, έχουν σηµειωθεί ζηµιές στα υπόγεια δίκτυα ενώ µε 

δυσκολία γίνεται η πρόσβαση στις κατοικίες των παροδίων. 

          Έντονο πρόβληµα παρατηρείται στη διεύθυνση Ηρώων 56 στη προβολή της κατοικίας του κ. Κουζή 
Παναγιώτη. Πριν οχτώ χρόνια ο Κ. Κουζής είχε προβεί στην αντικατάσταση των πλακών του πεζοδροµίου , 
περίπου 30 πλακών αλλά µε την πάροδο του χρόνου οι ρίζες δηµιούργησαν πάλι το ίδιο πρόβληµα. Επίσης 
µεγάλο πρόβληµα παρατηρείτε στον αριθµό 112 όπου βρίσκεται η οικία του κ. Πολυχρονόπουλου Κλεισθένη.  
Οι ρίζες των δένδρων έχουν αναπτυχθεί οριζόντια µε αποτέλεσµα να ανασηκώσουν τις πλάκες του πεζοδροµίου 
και το κράσπεδο και να καθιστούν δύσκολη την πρόσβαση προς  τις οικίες τους. Η ζηµιά είναι εµφανής 
δηµιουργώντας πρόβληµα στους ιδιοκτήτες των ακινήτων, στους πεζούς, στον ηλεκτροφωτισµό  και στην 

αισθητική του χώρου .     Μετά από τα παραπάνω :  

                                              ε ι σ η γ ο ύ µ α σ τ ε  

τη σταδιακή αντικατάσταση της δενδροστοιχίας της οδού Ηρώων µε δένδρα διαφορετικής 

συµπεριφοράς σε αργιλικά υποστρώµατα όπως πλατάνια, χαρουπιές, κουτσουπιές (φυτά µεσογειακής 
χλωρίδας) ξεκινώντας από τα σηµεία µε έντονο πρόβληµα.  

 
Συνηµµένα: Αίτηση κατοίκων στην οδό Ηρώων 

 
                                              Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  Γ.Υ. 

 
                                                                                                          ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ                 
                                                                                                                  ΓΕΩΠΟΝΟΣ Μsc                                                         
 
Ακολούθως διεξάγεται διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
Συµφωνούµε µε την αλλαγή αλλά για το τι δένδρα θα βάλουµε θα ξανάρθει 
το θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Έτσι λέει η Τεχνική Υπηρεσία. 

 
Συµφωνούµε στην αλλαγή και θα ξανάρθει το θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
Ακούσατε κ. Μιχαλόπουλε; 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα, 
 

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

Εγκρίνει τη σταδιακή αντικατάσταση της δενδροστοιχίας της οδού Ηρώων µε 
δένδρα διαφορετικής συµπεριφοράς σε αργιλικά υποστρώµατα όπως πλατάνια, 
χαρουπιές, κουτσουπιές (φυτά µεσογειακής χλωρίδας) ξεκινώντας από τα σηµεία µε 
έντονο πρόβληµα.  
 

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. Αλευράς ∆ιονύσιος  

 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

 4. Γουρδέας Ανδρέας  

 5. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος  

 6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 7. Ηλιόπουλος Ιωάννης  

 8. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

 9. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 10. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 11. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 12. Κουδούνης Αργύριος 

 13. Κουρκουτάς Γεώργιος  

 14. Λαγανάκος Γεώργιος  

 15. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 16. Μπάκας ∆ηµήτριος 

 17. Μπάκας Ιωάννης 

 18. Μπασακίδης Νικόλαος  

 19. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 20. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  
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 21. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 22. Ράλλης Γεώργιος  

 23. Σπίνος Γεώργιος  

 24. Τσακαλάκου Σταυρούλα  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 22 Ιουλίου 2009 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 


