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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   09/2012 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   54/2012 
 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 11η Ιουνίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 

στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28, συνέρχεται στην 9η/2012 

συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. 

πρωτ. 34110/7-6-2012 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το 

νόμο.  

 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Χρήστος Ριζάς, Αντιδήμαρχος Καλαμάτας, 

Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και από τα τακτικά μέλη οι κ.κ. 1) 

Αδαμόπουλος Ιωάννης, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 4) 

Καραγιάννης Ανδρέας, 5) Μανδηλάρης Ιωάννης και 6) Νιάρχος Αναστάσιος. 

 
Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ.: 1) Δημόπουλος 

Δημήτριος και 2) Μωρακέας Σπυρίδων.  

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 

συνεδρίασης.  
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…. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 8ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης με τίτλο : 

Αλλαγή δενδροστοιχίας στην οδό Ηρώων.  

 
Στο φάκελο του θέματος για την ενημέρωση του Σώματος βρίσκεται η υπ’ αριθμ. 
πρωτ. 33266/5-6-2012 εισήγηση της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, 
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 Δημοτική 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 ΔΕΥΑΚ 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 και 
η πρόσβαση στις κατοικίες των παροδίων. 
          Έντονο πρόβλημα παρατηρείται στη οδό Ηρώων από την οδό  Κρήτης έως την 
οδό   Ναυαρίνου.  Οι ρίζες των δένδρων έχουν αναπτυχθεί οριζόντια με αποτέλεσμα 
να ανασηκώσουν τις πλάκες του πεζοδρομίου και το κράσπεδο και να καθιστούν 
δύσκολη την πρόσβαση πεζών στο πεζοδρόμιο και ενοίκων 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 
μεσογειακής χλωρίδας και διαφορετικής συμπεριφοράς σε αργιλικά υποστρώματα,. 
ξεκινώντας από τα σημεία με έντονο πρόβλημα.  
 
Συνημμένα: - Απόφαση Δ. Κ. Καλαμάτας 
                    -Αίτηση κατοίκων στην οδό Ηρώων 

                                              Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  Γ.Υ. 
 
                                                                                                           ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ                 
                                                                                                                  ΓΕΩΠΟΝΟΣ Μ.Sc                                                         
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Η εισήγηση του εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου επί των γεωτεχνικών θεμάτων κ. 
Αδαμόπουλος, καθώς και η διαλογική συζήτηση που διεξάγεται επί του θέματος, έχουν 
ως εξής: 

 
Εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουμε ένα πρόβλημα στην Ηρώων με 
τους βραχυχίτωνες που είχαν φυτευτεί μετά τους σεισμούς. Εγώ 

βρήκα αιτήσεις πολιτών από το 2007. Τελευταία μας έκαναν και πάλι αίτηση οι 
περίοικοι, μάζεψαν 150 υπογραφές και ήρθαν και αποφασίσαμε επιτέλους να προβούμε 
στο ψήλωμα αυτών των δένδρων και να τα αντικαταστήσουμε. Όμως επειδή τα 
οικονομικά του Δήμου δεν είναι στην καλλίτερή τους, Θα ξεκινήσουμε σταδιακά να το 
κάνουμε αυτό το πράγμα, θα ξεκινήσουμε με τρία δένδρα που βρίσκονται έξω από την 
οικία του αν θυμάμαι καλά κ. Πολυχρονόπουλου, είναι όπως κατεβαίνουμε την Ηρώων 
δεξιά, να δούμε τι θα βρούμε κιόλας από κάτω. Βέβαια η υπηρεσία μου είπε ότι πριν 
χρόνια έγινε μία τομή από τη ΔΕΥΑΚ και βρήκαν αργιλώδεις στρώματα. Αυτό κάνει τα 
δένδρα να απλώνονται μόνο επιφανειακά και πλάγια και οι ρίζες τους να σηκώνουν τα 
πάντα. Οπότε θα ξεκινήσουμε να τα ξηλώνουμε και θα δούμε την αποκατάστασή τους. 
Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. 

 
Αν πάτε θα δείτε την περιοχή είναι λες και έχουν έρθει από κάτω... 
Δηλαδή έχει  σηκωθεί τουλάχιστον μισό μέτρο. Μακάρι να είχαμε τη 

δυνατότητα να κάνουμε και από τη μια μεριά και από την άλλη γιατί είναι και από την 
απέναντι μεριά.  
 
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι είκοσι πέντε περίπου δένδρα. 

 
Είναι δένδρα τα οποία ανασηκώνουν το πεζοδρόμιο και δημιουργούνε 
προβλήματα σοβαρά στην ασφαλή διέλευση ενός πεζού. 

 
Τα πλατάνια που έχουμε φυτεύσει γιατί δεν θα σηκώσουνε σε πέντε – 
δέκα χρόνια τις πλάκες; 

Και δεύτερον, εδώ κοιτάω ότι πρέπει να παίρνονται μέτρα λέει ο κανονισμός, να 
λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή βλάβης των κτηρίων και των 
δομικών κατασκευών από τις ρίζες των δένδρων. Γιατί τα πλατάνια που φυτεύουμε, 
δηλαδή στον πεζόδρομο… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κτήρια, δεν υπάρχουν κτήρια. 

 
Όχι, λέμε και σε άλλες περιπτώσεις. Γιατί λέμε ότι ¨θα βάλουμε 
πλατάνια¨ ας πούμε.  

 
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ: Λέμε ότι θα το μελετήσουμε. 
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Αλλά λέω σε σχέση με αυτό… 
 
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ: Λέτε σε άλλες περιπτώσεις. 
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Ναι, ναι, ας πούμε στην … 
 
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ: Συνήθως… 
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Στην Ιατροπούλου ας πούμε είναι δίπλα τα κτήρια. 

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: 
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ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ: … και όσο περνάνε τα χρόνια και υπάρχει… 

 
Απαντήστε μου για το συγκεκριμένο γιατί είναι σοβαρό, γιατί είναι 
λεφτά στην πόλη, είναι πολλά. 

 
Η υπηρεσία πλέον έχει πάρα πολλούς επιστήμονες και οι 
επιβλέποντες είναι πάνω από κάθε δουλειά αλλά γενικότερα τώρα 

φροντίζουμε κάθε γούβα και κάθε μέρος που φυτεύεται ένα δένδρο, να είναι πάρα 
πολύ καλά φτιαγμένο. Δηλαδή να είναι πολύ μεγάλο το σκάμα που ανοίγουμε, το 
δένδρο ψάχνουμε να δούμε τι γίνεται κάτω από την γούβα φύτευσης οπότε ξέρουμε 
εκεί που φυτεύουμε εάν το δένδρο μας θα πάει κάτω ή δεν θα πάει. Είναι πολύ βασικό 
γιατί σε πάρα πολλά σημεία δεν φυτεύσαμε αυτά που θέλαμε γιατί δεν βρήκαμε το 
σωστό στρώμα χώματος που περιμέναμε. Τώρα εάν κάποιο αστοχήσει, σίγουρα κάποιο 
θα αστοχήσει αλλά ο γενικός κανόνας είναι ότι πλέον ψάχνουμε τα πάντα. Κάποτε 
δυστυχώς δεν υπήρχε υπηρεσία πρασίνου, τότε το 1986 που φυτεύτηκαν αυτά μετά 
τους σεισμούς, δυστυχώς δεν ήταν έτσι τα πράγματα. 

 
Η ερώτηση ήταν συγκεκριμένη. Οι ρίζες των πλατανιών θα 
ανασηκώσουν τις πλάκες; 

 
Προσπαθούμε τώρα να κάνουμε μια νέα μέθοδο κε Μπεχράκη να τις 
διευθετήσουμε προς το …(δεν ακούγεται) 

 
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ: (Δεν ακούγεται) 
 
 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού 
λαμβάνει υπ’ όψη της την παραπάνω εισήγηση, την υπ’ αριθμ. 545/2011 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, βάσει της οποίας η αρμοδιότητα έγκρισης των 
θεμάτων που αφορούν σε παρεμβάσεις, όπως η αφαίρεση δένδρων, μεταβιβάστηκε 
από το Δημοτικό Συμβούλιο - το οποίο μέχρι πρότινος ήταν αρμόδιο για την έγκριση 
των παραπάνω αναφερομένων θεμάτων - στην αρμοδιότητα της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής του Δήμου Καλαμάτας 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 

 
Εγκρίνει τη σταδιακή αντικατάσταση της δενδροστοιχίας της οδού Ηρώων 
στην πόλη της Καλαμάτας με δένδρα μεσογειακής χλωρίδας και 
διαφορετικής συμπεριφοράς σε αργιλικά υποστρώματα, ξεκινώντας από τα 
σημεία με έντονα προβλήματα, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 33255/5-
6-2012 εισήγηση της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η 
οποία αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής. 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως 
ακολουθεί : 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Χρήστος Ριζάς   1. Αδαμόπουλος Ιωάννης  

  2. Αθανασόπουλος Κων/νος 

  3. Δικαιουλάκος Βασίλειος  

  4. Καραγιάννης Ανδρέας  

  5. Μανδηλάρης Ιωάννης  

  6. Νιάρχος Αναστάσιος   

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 22 Ιουνίου 2012 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΙΖΑΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 


