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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  14/2015  
 

ΑΠΟΦΑΣΗ  61/2015  
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, τη 15η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30, στην αίθουσα 
συνεδριάσεων, στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28, συνέρχεται στην υπ΄ 
αριθμ. 14/2015 συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας, μετά την με 
αριθμ. πρωτ. 59897/11-12-2015 πρόσκληση της κας Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη 
του Συμβουλίου. 
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Συμβουλίου  οι κ.κ. : 1) Φοίφα Τασία, 
Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασοπούλου Αικατερίνη, 3) Αντωνόπουλος Αθανάσιος, 4) 
Γαϊτάνης Φώτιος, 5) Ζόμπολος Χρήστος, 6) Θωμόπουλος Δημήτριος, 7) Μητσέας Δημήτριος, 8) 
Μπιτσάνης Νικόλαος, 9) Ξανθάκη Αθηνά, 10) Τσιφιλιτάκος Δημήτριος και 11) Ψυλάκη  Μαρία. 
 
Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν, τα μέλη κ.κ. 1) Κατσαράκης Πέτρος, 2) Κοκκίνη 
Ευαγγελία, 3) Λεβέντη Ναταλία και 4) Λύρας Παναγιώτης. 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος του Συμβουλίου, κηρύσσει την έναρξη 
της  συνεδρίασης.   
 
……………………………………………………………………………………………………………....................... 
 
Στη συνέχεια εισάγεται από την Πρόεδρο του Συμβουλίου για συζήτηση το  4ο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης με τίτλο: 
 

Κοπή γηρασμένων δένδρων σε κεντρικούς δρόμους. 
 
Εισηγούμενη το θέμα η κα Πρόεδρος  αναφέρεται στο υπ’  αριθμ. πρωτ. 58464/4-12-2015 
εισηγητικό σημείωμα του Τμήματος Γεωτεχνικών Έργων της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών 
Υπηρεσιών, το οποίο ήταν στο φάκελο του θέματος προς ενημέρωση και έχει αναλυτικά ως 
εξής:   
 
ΘΕΜΑ: Κοπή γηρασμένων δένδρων σε κεντρικούς δρόμους (Γ.Ρουμελιώτη, Δημοσθένους, 

Φραντζή, Πινδάρου, πλατεία νεκροταφείου, Νέα είσοδο, Κολυμβητήριο, Κρήτης, 
Λαιίκων και Ύδρας) . 

 

Η Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, προκειμένου να άρει την 
επικινδυνότητα από ξερά και γηρασμένα δένδρα και να βελτιώσει αισθητικά την εικόνα της πόλης, 
προβαίνει στην κοπή δένδρων που βρίσκονται σε κεντρικούς δρόμους Γ.Ρουμελιώτη, Δημοσθένους, 
Φραντζή, Πινδάρου, πλατεία νεκροταφείου, Νέα είσοδο, Κολυμβητήριο, Κρήτης, Λαιίκων  και Ύδρας).   
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 Τα δένδρα που πρέπει να κοπούν είναι ψευδομέλιες (Melia azedarach), στην οδό Γ. 
Ρουμελιώτη τριάντα (30) δένδρα και πλατεία Νεκροταφείου δώδεκα (12) δένδρα, αγριοακακίες 
(Acacia dealbata), στις οδούς Δημοσθένους είκοσι πέντε (25) δένδρα, Φραντζή έξι (6) δένδρα και 
Λαιίκών έξι (6) δένδρα και Πινδάρου δέκα (10) δένδρα, καλλωπιστική δαμασκηνιά (Prunus cerasifera) 
στην Νέα είσοδο σαράντα (40) δένδρα και κολυμβητήριο οκτώ (8) δένδρα, σφεντάμια (Acer negundo) 
στην οδό Κρήτης δέκα πέντε (15) δένδρα  και κατάλπες (Catalpa bignonioides) στην οδό οδό Ύδρας 
δέκα πέντε (15) δένδρα.        

         Στο σχεδιασμό μας προβλέπονται η κοπή (μερική ή ολική), αν η κατάσταση αυτών δεν είναι 
αναστρέψιμη, για λόγους όπως, ολοκλήρωση βιολογικού κύκλου, επικινδυνότητας(θραύσεις, πτώσεις 
κτλ.), αισθητικής (ενιαία εμφάνιση ζωντανού πρασίνου), γεωτεχνικής διαχείρισης (μετάδοση 
ασθενειών κτλ.) 

       Επίσης: - Στην οδό Ρόδων 20 στο πεζοδρόμιο υπάρχουν δύο δένδρα χαμαίρωπες (Chamaerops 
ouasigktonia) ηλικίας περίπου είκοσι (20) ετών. Το σημείο που φύονται τα δένδρα είναι ακατάλληλο 
για φύτευση γιατί το πλάτος του πεζοδρομίου είναι μικρότερου αυτού που επιτρέπεται σύμφωνα με 
την απόφαση 52907/31-12-2009 του Υπουργείου Περιβάλλοντος ενέργειας και Κλιματικής αλλαγής, 
επίσης το εν λόγω δένδρο έχει δημιουργήσει προβλήματα στα κράσπεδα του πεζοδρομίου.  

       - Στην οδό Γιάννη Αποστολάκη και συγκεκριμένα σε πάροδο μικρού πλάτους και αδιέξοδο στο 
έρεισμα του δρόμου φύεται ένα δένδρο πλάτανος (Platanus occidentalis)  ηλικίας περίπου τριάντα 
(30) ετών. Το σημείο που φύεται το δένδρο είναι ακατάλληλο για φύτευση γιατί το πλάτος του 
δρόμου είναι μικρό και δεν έχει πεζοδρόμιο, επίσης το εν λόγω δένδρο έχει δημιουργήσει 
προβλήματα στην περίφραξη του οικοπέδου και της σκάλας του αιτούντα.  

         Τα παραπάνω δένδρα με την πάροδο του χρόνου θα αυξάνονται σε ύψος και πλάτος με 
αποτέλεσμα το πρόβλημα να γίνεται συνεχώς και μεγαλύτερο. 

        Επειδή το κάθε δένδρο είναι ένας ζωντανός οργανισμός και δεν πρέπει με ευκολία να 
καταστρέφεται, αλλά και με το σκεπτικό ότι τα συγκεκριμένα δένδρα βρίσκονται στην ολοκλήρωση 
του βιολογικού τους κύκλου και εγκυμονούν κινδύνους στην ασφάλεια των πολιτών και δημιουργούν 
προβλήματα, προτείνουμε την κοπή τους. 

       Μετά τα παραπάνω:  

Εισηγούμαστε: 

Την κοπή των γηρασμένων δένδρων Ψευδομέλιας στην οδό Γ. Ρουμελιώτη τριάντα (30) 
δένδρων, και πλατεία Νεκροταφείου δώδεκα (12) δένδρα, αγριοακακίες (Acacia dealbata), στις οδούς 
Δημοσθένους είκοσι πέντε (25) δένδρα, Φραντζή έξι (6) δένδρα  Λαιίκών έξι (6) δένδρα και Πινδάρου 
δέκα (10) δένδρα, καλλωπιστική δαμασκηνιά (Prunus cerasifera) στην Νέα είσοδο σαράντα (40) 
δένδρα και κολυμβητήριο οκτώ (8) δένδρα, σφεντάμια στην οδό Κρήτης δέκα πέντε (15) δένδρα  και 
κατάλπες (Catalpa bignonioides) στην οδό Ύδρας δέκα πέντε (15) δένδρα.   

Επίσης την κοπή των δύο δένδρων χαμαίρωπες στην οδό ρόδων 20 και ενός δένδρου πλατάνου 
στην πάροδο της οδού Γιάννη Αποστολάκη.    

 

 
     Διευθυντής Γ.Υ. 
Λιοντήρης Γιάννης 

Γεωπόνος M.Sc. 
α.α. 

ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ 

 
 



Συνεδρίαση :14/2015                     Τρίτη  15 / 12 / 2015                                  ΑΠΟΦΑΣΗ  61/2015 

Πρακτικά Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας 

Με την ολοκλήρωση της εισήγησής της, η Πρόεδρος καλεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 83 του Ν. 3852/2010, το Συμβούλιο να εκφράσει  γνώμη επί του ανωτέρω 
εισηγητικού σημειώματος  προς το αρμόδιο όργανο για τη λήψη σχετικής απόφασης ήτοι προς 
την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.  
 

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής:  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερωτήσεις. Ο κ. Ζόμπολος. 
 
ΖΟΜΠΟΛΟΣ: Τα δέντρα αυτά, δηλαδή, η Τεχνική Υπηρεσία τι λέει; Είναι ακατάλληλα;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η Γεωτεχνική.  
 
ΖΟΜΠΟΛΟΣ: Ναι. Έκρινε ότι είναι επικίνδυνα ή δεν είναι καλαίσθητα; 

 
Επικίνδυνα, το είπαμε. Επικίνδυνα. Από ξερά και γηρασμένα δέντρα.  
Όπως γνωρίζετε, σε πολλές περιοχές της πόλης οι φοίνικες ήδη έχουν 
καταστραφεί. Ένα μέρος από αυτά τα δέντρα είναι οι φοίνικες, τα άλλα είναι 

γηρασμένα. 
 
ΖΟΜΠΟΛΟΣ: Ποια δέντρα είναι γηρασμένα; Θα αντικατασταθούνε με καινούργια ή απλώς…; 

 
Πάντοτε, όταν γίνεται μία ανάπλαση το δέντρο αντικαθίσταται. Μπορεί να μην 
μπει δεξιά, να μπει λίγο πιο αριστερά, λίγο πιο κέντρο. Πάντα όμως τα δέντρα 

αντικαθίστανται. 
 
Καλώς. Είμαι της άποψης ότι πρέπει να ελεγχθούνε και άλλα σημεία για δέντρα 
ξερά και έχουμε πει… 

 
Βεβαίως. Ήδη έχουμε κάνει μια πρόταση και στον Αβραμόγιαννη να κοπεί διότι 
έχουν βγει έξω οι ρίζες, έχω κάνει τη σχετική εισήγηση. 
 
Αυτά είναι μόνο σε οδούς; Μιλάμε και για δάση τα οποία είναι κοντά σε 
κατοικημένες περιοχές. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έχετε παρά να κάνετε μια καταγραφή και να πάτε στη Γεωτεχνική. 

 
 Έχω κάνει πολλές φορές, έχουν περάσει και γεωτεχνικοί εκεί, τα έχουν δει. Του 
Δήμου είναι. Δημοτικό αλσύλλιο, αλλά στον κόσμο τους. 

 
Και οι ευκάλυπτοι στον Αβραμόγιαννη έχουν σηκώσει το οδόστρωμα. Ούτε αυτό 
έχει μπει. Δεν τους κόβει.  

  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Αθανασοπούλου, ορίστε.  
 
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ: ……….. (εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)  

 
Τους φοίνικες που έχουνε ξεραθεί, κυρία. Έχουν ξεραθεί οι φοίνικες. Έχετε 
καταλάβει τι έχει γίνει με το σκαθάρι; Κατεστραμμένοι φοίνικες.  

Κυρία Αθανασοπούλου, τι ψηφίζετε; ΝΑΙ.  
 
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν βλέπω φοίνικες που είπατε. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΖΟΜΠΟΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΖΟΜΠΟΛΟΣ:  

ΖΟΜΠΟΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Δεν ξέρετε τους φοίνικες στο νεκροταφείο που έχουνε ξεραθεί; Τι πρέπει, να 
γράψει «φοίνικας»; 

 
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ: ……….. (εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)  

 
Παρακαλώ πάρα πολύ, έχουμε προχωρήσει έτσι και αλλιώς στο επόμενο θέμα. 
Λυπάμαι, έχουμε προχωρήσει στο επόμενο θέμα. Αν θέλετε πηγαίνετε να τα 

δείτε ιδίοις όμμασι, ποια είναι τα δέντρα.  
 
 
 
Το Συμβούλιο, με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη του τα 
προαναφερόμενα,  τις διατάξεις του άρθρου  83 του Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης» και   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,  
 

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 του με αριθμ. πρωτ. 58464/4-12-2015 καταχωρούμενου στο 
ιστορικό της απόφασης αυτής εισηγητικού σημειώματος του Τμήματος Γεωτεχνικών 
Έργων της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, που αφορά  
στην κοπή γηρασμένων δένδρων και συγκεκριμένα εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη 
στο να κοπούν 30 ψευδομέλιες στην οδό Γ. Ρουμελιώτη,  12 ψευδομέλιες στην 
πλατεία Νεκροταφείου, 25 αγριοακακίες στην οδό Δημοσθένους, 6 αγριοακακίες 
στην οδό Φραντζή, 6 αγριοακακίες στην οδό Λαιϊκων, 10 αγριοακακίες στην οδό 
Πινδάρου, 40 καλλωπιστικές δαμασκηνιές στη Νέα Είσοδο, 8 καλλωπιστικές 
δαμασκηνιές στο Κολυμβητήριο, 15 σφεντάμια στην οδό Κρήτης, 15 κατάλπες  
στην οδό Ύδρας, 2 χαμαίρωπες στην οδό Ρόδων και 1 πλάτανος στην οδό Γιάννη 
Αποστολάκη. 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Φοίφα Τασία   1. Αθανασοπούλου Αικατερίνη 

  2. Αντωνόπουλος Αθανάσιος 

  3. Γαϊτάνης Φώτιος 

  4. Ζόμπολος Χρήστος 

  5. Θωμόπουλος Δημήτριος 

  6. Μητσέας Δημήτριος 

  7. Μπιτσάνης Νικόλαος 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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  8. Ξανθάκη Αθηνά 

  9. Τσιφιλιτάκος Δημήτριος 

  10. Ψυλάκη  Μαρία 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα, 28 Δεκεμβρίου 2015 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
ΤΑΣΙΑ ΦΟΙΦΑ 

 
  

Ο Γραμματέας 

 

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος 

 

 


