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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 23/2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 85/2018

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 26η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30, στην
αίθουσα συνεδριάσεων, στο Δημοτικό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται στην υπ΄
αριθμ. 22/2018 συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας, μετά την με
αριθμ. πρωτ. 43832/22-11-2018 πρόσκληση της Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη του
Συμβουλίου.
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Συμβουλίου

οι κ.κ. : 1) Φοίφα Τασία

Πρόεδρος του Συμβουλίου, 2) Αθανασόπουλος Δημοσθένης (Δημήτρης), 3) Αθανασοπούλου
Αικατερίνη, 4) Αντωνόπουλος Αθανάσιος, 5) Ζόμπολος Χρήστος, 6) Θωμόπουλος Δημήτριος,
7) Λεβέντη Ναταλία, 8) Μπιτσάνης

Νικόλαος, 9) Ξανθάκη Αθηνά και 10) Τσιφιλιτάκος

Δημήτριος.

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν, τα μέλη κ.κ. 1) Γαϊτάνης Φώτιος, 2) Κοκκίνη
Ευαγγελία, 3) Λύρας Παναγιώτης, 4) Μητσέας Δημήτριος και 5) Ψυλάκη Μαρία.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.
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……………………………………………………………………………………………………………...
Στη συνέχεια εισάγεται από την Πρόεδρο του Συμβουλίου για συζήτηση το 3ο

θέμα της

ημερήσιας διάταξης με τίτλο:
Αφαίρεση δένδρων.
Εισηγούμενη το θέμα η κα Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 43586/21-11-2018
εισήγηση του Τμήματος Πάρκων, Αλσυλλίων & Παιδικών Χαρών της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία ήταν στο φάκελο του θέματος προς ενημέρωση και
έχει αναλυτικά ως εξής:

Θέμα: Αφαίρεση δέντρων
α) Η Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, κατόπιν αυτοψίας γεωπόνου της
Υπηρεσίας μας, εισηγούμαστε την αφαίρεση ενός (1) δέντρου φίκου που φύεται στη πλατεία
Ζουμπούλη διότι το ριζικό του σύστημα έχει προκαλέσει φθορές στην πλατεία και σε παρακείμενες
οικίες.
β) Κατόπιν αιτήματος του κ. Νικόλαου Αντωνόπουλου (αριθμ. πρωτ. 42732/15-11-18) και αυτοψίας
γεωπόνου της Υπηρεσίας μας, εισηγούμαστε την αφαίρεση δυο (2) ελαιοδέντρων και μιας (1)
μουριάς που φύονται στο πεζοδρόμιο επί της οδού Μεσογείων 32 διότι το ριζικό τους σύστημα έχει
προκαλέσει ζημιές στο πεζοδρόμιο.
γ) Κατόπιν αιτήματος ενοίκων της πολυκατοικίας επί τη οδού Κανάρη 113 (αριθμ. πρωτ. 40578/30-1018) και αυτοψίας γεωπόνου της Υπηρεσίας μας, εισηγούμαστε την αφαίρεση δυο (2) δέντρων που
φύονται στο πεζοδρόμιο διότι το ριζικό τους σύστημα έχει προκαλέσει ζημιές στο πεζοδρόμιο.
δ) Κατόπιν αιτήματος της κας Γεωργιλοπούλου Αθανασίας (4072537355/22-10-18) και αυτοψίας
γεωπόνου της Υπηρεσίας μας, εισηγούμαστε την αφαίρεση ενός (1) φοίνικα που φύεται στο
πεζοδρόμιο επί της οδού Εθν. Σταδίου 33 διότι οι καρποφορίες του φοίνικα προκαλούν φθορές στην
οικία.
Συνημμένα: Σχετικά αιτήματα και φωτογραφίες

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Γιάννης Λιοντήρης
Γεωπόνος M.Sc.

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής:
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ: Αφαιρούμε δένδρα. Θα φυτευτεί κάποιο άλλο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όπου έχει καταστρέψει τα πάντα θα βάλεις άλλο; Να γίνει το ίδιο πάλι;
Αυτά τα δένδρα που αφαιρούνται, υπάρχουν λόγοι που αφαιρούνται.
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ : ……. (εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στις αναπλάσεις όταν αφαιρούμε ένα δένδρο φυτεύεται κάπου αλλού.
Τώρα εδώ που εισηγείται η υπηρεσία να βγει, θα βγει. Δεν μπορεί να πάει ο
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άλλος να φυτέψει πάλι ένα δένδρο που θα δημιουργήσει πάλι πρόβλημα μετά από μερικά
χρόνια.
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ: Πάντως, εγώ δεν ξέρω τι θα γίνει με τα πλατάνια της πλατείας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τα πλατάνια είναι πολύ ωραία.
ΤΣΙΦΙΛΙΤΑΚΟΣ: Εντάξει, τα δένδρα σηκώνουν τις πλάκες. Αυτόν που μένει εκεί τι τον πειράζει;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι το πεζοδρόμιό του. Όταν πέφτει και σκοτώνεται και δεν μπορεί να πάει στο
σπίτι του;
ΤΣΙΦΙΛΙΤΑΚΟΣ: Εάν οι ρίζες δημιουργούν πρόβλημα στο σπίτι, εντάξει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ενδεχομένως να δημιουργήσουν και στο σπίτι.
ΤΣΙΦΙΛΙΤΑΚΟΣ: Να μπουν κυπαρίσσια που δεν ……
Κακώς που φυτεύουν φοίνικες.

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας, με την ολοκλήρωση της διαλογικής
συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση, την υπ’ αριθμ. 430/2014
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, σύμφωνα με την οποία μεταβιβάστηκαν
στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ορισμένες αρμοδιότητες αυτού, μεταξύ των οποίων της
έγκρισης των θεμάτων που αφορούν σε παρεμβάσεις, όπως η αφαίρεση δένδρων, καθώς
επίσης και τις διατάξεις των άρθρων 65, 73, 83 & 84 του Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης»,
ΑΠΟΦΑΣΙ ΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εκφράζει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμάτας τη σύμφωνη
γνώμη του επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 43586/21-11-2018 εισήγησης του Τμήματος
Πάρκων, Αλσυλλίων & Παιδικών Χαρών της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών
του Δήμου Καλαμάτας, η οποία καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής και
συγκεκριμένα για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή εκφράζει τη σύμφωνη
γνώμη του για την αφαίρεση:
α) ενός (1) δέντρου φίκου που φύεται στη πλατεία Ζουμπούλη.
β) δυο (2) ελαιοδέντρων και μιας (1) μουριάς που φύονται στο πεζοδρόμιο επί της
οδού Μεσογείων 32.
γ) δύο (2) δέντρων που φύονται στο πεζοδρόμιο διότι το ριζικό τους σύστημα έχει
προκαλέσει ζημιές στο πεζοδρόμιο επί της οδού Κανάρη 113.
δ) ενός (1) φοίνικα που φύεται στο πεζοδρόμιο επί της οδού Εθν. Σταδίου 33.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Φοίφα Τασία

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Αθανασόπουλος Δημοσθένης (Δημήτρης)
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2. Αθανασοπούλου Αικατερίνη
3. Αντωνόπουλος Αθανάσιος
4. Ζόμπολος Χρήστος
5. Θωμόπουλος Δημήτριος
6. Λεβέντη Ναταλία
7. Μπιτσάνης Νικόλαος
8. Ξανθάκη Αθηνά
9. Τσιφιλιτάκος Δημήτριος

Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα, 3 Δεκεμβρίου 2018
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΤΑΣΙΑ ΦΟΙΦΑ
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