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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  3/2019  

ΑΠΟΦΑΣΗ  8/2019  

 
 
 
 
 
Στην Καλαμάτα σήμερα, την 25η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30, στην 

αίθουσα συνεδριάσεων, στο Δημοτικό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται στην υπ΄ 

αριθμ. 3/2019 συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας, μετά την με 

αριθμ. πρωτ. 7389/21-2-2019 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) Γαϊτάνης Φώτιος, 5) Ζόμπολος Χρήστος, 6) Θωμόπουλος  Δημήτριος, 7) Κοκκίνη  

Ευαγγελία, 8) Μπιτσάνης  Νικόλαος, 9) Ξανθάκη Αθηνά και 10) Ψυλάκη  Μαρία. 

 

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν, τα μέλη κ.κ. 1) Αντωνόπουλος Αθανάσιος, 2) Λεβέντη 

Ναταλία, 3) Λύρας Παναγιώτης, 4) Μητσέας  Δημήτριος και 5) Τσιφιλιτάκος  Δημήτριος. 

 
 
 
 

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 4ο  θέμα της 

ημερήσιας διάταξης με τίτλο: 

Αφαίρεση δένδρων. 

 
Εισηγούμενη το θέμα η κα Πρόεδρος αναφέρεται στις υπ’ αριθμ. πρωτ. α) 4920/4-2-2019 και 
β) 7455/21-2-2019 εισηγήσεις του Τμήματος Πάρκων, Αλσυλλίων & Παιδικών Χαρών της 
Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, οι οποίες ήταν στο φάκελο του 
θέματος προς ενημέρωση και  έχουν αναλυτικά ως εξής:  
 
 
α) η υπ’ αριθμ. πρωτ. 4920/4-2-2019 εισήγηση 
 
Θέμα: Αφαίρεση δέντρων  

 

Η Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, κατόπιν αυτοψίας γεωπόνου της Υπηρεσίας 

μας, εισηγείται την αφαίρεση των παρακάτω δέντρων: 

1) την αφαίρεση ενός (1) δέντρου πλατάνου, που φύεται στη συμβολή των οδών Ψαρών και 

Δαμοφώντος  διότι: 

α) το ριζικό του σύστημα έχει ανασηκώσει το πεζοδρόμιο με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η 

διέλευση των πεζών  

β) η κόμη του εν λόγω πλατάνου είναι μονόπλευρη και ελλοχεύει κίνδυνος πτώσης του. 

2) την αφαίρεση τριών (3) δέντρων (δύο ελιές και μια καρυδιά), που φύονται επί της οδού Νέδοντος 

136  διότι έχουν σαπίσει και ελλοχεύει κίνδυνος πτώσης τους. 

3) την αφαίρεση ενός (1) δέντρου (φίκος), που φύεται επί της οδού Χρ. Σμύρνης 85 διότι έχει πάρει 

κλίση και ελλοχεύει κίνδυνος πτώσης του. 

4) την αφαίρεση ενός (1) δέντρου γρεβιλέας (αίτημα του κ. Παυλόπουλου Παύλου με αρ. πρωτ. 

1256/10-1-19), που φύεται επί της οδού Ιερολοχιτών διότι: 

α) το ριζικό του σύστημα έχει εισχωρήσει στα θεμέλια της οικοδομής και στα παρακείμενα φρεάτια 

του δικτύου της ΔΕΥΑΚ, 

β) τα κλαδιά του δέντρου βρίσκονται στις μπαλκονόπορτες όπου προκαλούν αλλεργία στους 

ενοίκους, 

γ) το εν λόγω δέντρο σκιάζει το κτίριο με αποτέλεσμα να προκαλείται υγρασία σε αυτήν. 

 

Συνημμένα: Σχετικές φωτογραφίες 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Γιάννης Λιοντήρης 

Γεωπόνος M.Sc. 

 

 

 
β) η υπ’ αριθμ. πρωτ. 7455/21-2-2019 εισήγηση 
 
Θέμα: Αφαίρεση δέντρων  
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Η Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, κατόπιν αυτοψίας γεωπόνου της Υπηρεσίας 

μας, εισηγείται την αφαίρεση των παρακάτω δέντρων: 

1) την αφαίρεση ενός (1) φοίνικα, που φύεται στην οδό Δημοκρίτου 30 διότι: 

α) το ριζικό του σύστημα έχει ανασηκώσει το πεζοδρόμιο με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η 

διέλευση των πεζών  

β) δυσχεραίνεται η πρόσβαση οχημάτων εκτάκτου ανάγκης εντός του νηπιαγωγείου, 

γ) τα φύλα του φοίνικα εφάπτονται με καλώδια δικτύου της ΔΕΗ. 

2) μετά από αίτημα με αρ. πρωτ. 5567/0802/19) την αφαίρεση τριών (3) δέντρων (φίκων), που 

φύονται επί της οδού Ευριπίδους 35, διότι: 

α) το ριζικό τους σύστημα έχει ανασηκώσει το πεζοδρόμιο, 

β) τα δέντρα γειτνιάζουν με δίκτυα κοινής ωφελείας (ΔΕΗ & ΔΕΥΑΚ), 

γ) έχουν υπάρξει και υπάρχουν κίνδυνοι διαρρήξεων, διότι τα δέντρα γειτνιάζουν με μπαλκόνια. 

 

Συνημμένα: Σχετικές φωτογραφίες 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Γιάννης Λιοντήρης 

Γεωπόνος M.Sc. 

 

 

 

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»,   

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

 
Εκφράζει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμάτας τη σύμφωνη 
γνώμη του επί των υπ’ αριθμ. πρωτ. α) 4920/4-2-2019 και β) 7455/21-2-2019 
εισηγήσεων του Τμήματος Πάρκων, Αλσυλλίων & Παιδικών Χαρών της Διεύθυνσης 
Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, οι οποίες καταχωρούνται στο 
ιστορικό της απόφασης αυτής και συγκεκριμένα για τους λόγους που αναφέρονται 
σε αυτές εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του για την αφαίρεση των παρακάτω 
δέντρων:   

α) ενός (1) πλατάνου, που φύεται στη συμβολή των οδών Ψαρών και Δαμοφώντος   

β) δύο (2) ελιών και μιας (1) καρυδιάς, που φύονται επί της οδού Νέδοντος 136   

γ)  ενός (1) φίκου, που φύεται επί της οδού Χρ. Σμύρνης 85 

δ)  μιας (1) γρεβιλέας, που φύεται επί της οδού Ιερολοχιτών  

ε)  ενός (1) φοίνικα, που φύεται στην οδό Δημοκρίτου 30 

στ) τριών (3) φίκων, που φύονται επί της οδού Ευριπίδους 35. 

 
 
 

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

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Φοίφα Τασία  1. Αθανασόπουλος Δημοσθένης (Δημήτρης) 

  2. Αθανασοπούλου Αικατερίνη 

  3. Γαϊτάνης Φώτιος 

  4. Ζόμπολος Χρήστος 

  5. Θωμόπουλος  Δημήτριος 

  6. Κοκκίνη  Ευαγγελία 

  7. Μπιτσάνης Νικόλαος 

  8. Ξανθάκη Αθηνά 

  9. Ψυλάκη  Μαρία 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα, 26 Φεβρουαρίου 2019 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
ΤΑΣΙΑ ΦΟΙΦΑ 

 

 


