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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   09/2012 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   55/2012 
 

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 9ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης με τίτλο : 

Αφαίρεση δένδρου στην οδό Αρτέμιδος.  

 
Στο φάκελο του θέματος για την ενημέρωση του Σώματος βρίσκεται η υπ’ αριθμ. 
πρωτ. 32090/31-5-2012 εισήγηση της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, 
η οποία έχει ως εξής: 
 
ΘΕΜΑ:  Αφαίρεση  δένδρου στην οδό Αρτέμιδος. 
Σχετ.     Αίτηση με  αριθ. πρωτ.  30903/25-05-2012          
 

Κατόπιν αιτήσεως του κ. Μπισκιτζή Χρήστου (σχετ. έγγραφο) προς την 
υπηρεσία μας (Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών) για την κοπή ενός δένδρου 
ευκαλύπτου (Eucalyptus globulus), πραγματοποιήθηκε αυτοψία από τον Τεχνολόγο 
Γεωπόνο του Δήμου κ. Παχή Λεωνίδα  στην οδό Αρτέμιδος 118  (παραπλεύρως του 
«Διαγνωστικού Κέντρου».  

Πράγματι όπως αναφέρει και ο κ. Μπισκιτζής  στην αίτησή του στην οδό 
Αρτέμιδος 118 και συγκεκριμένα στο  πεζοδρόμιο, στην προβολή της 
νεοαναγειρόμενης  οικοδομής,  υπάρχει ένα δένδρο (ευκάλυπτος).  

Το δένδρο βρίσκεται  στην προβολή της νεοαναγειρόμενης οικοδομής και 
συγκεκριμένα με βάση το τοπογραφικό διάγραμμα της οικοδομής, μπροστά από την 
είσοδο του υπαίθριου πάρκιν εμποδίζοντας  τις εργασίες στην οικοδομή και 
μελλοντικά την πρόσβαση στο χώρο στάθμευσης. 
         Το είδος του δένδρου είναι ακατάλληλο για φύτευση σε αυτό το πεζοδρόμιο 
αυτό φαίνεται από τα πρόβλημα που έχει προκαλέσει στους πεζούς ανασηκώνοντας τις  
πλάκες του πεζόδρομου,  και στα εναέρια δίκτυα της ΔΕΗ που βρίσκονται σε μικρή 
απόσταση δίπλα  από τα δένδρο.    

         Επειδή το κάθε δένδρο είναι ένας ζωντανός οργανισμός και δεν πρέπει με 
ευκολία να καταστρέφεται, αλλά και με το σκεπτικό ότι τα συγκεκριμένο δένδρο  στο 
σημείο που βρίσκεται κρίνεται επικίνδυνο γιατί λόγω του μεγέθους του τα κλαδιά του 
βρίσκονται σε μικρή απόσταση από το εναέριο δίκτυο της ΔΕΗ, εμποδίζει τις 
εργασίες στην οικοδομή και μελλοντικά την πρόσβαση στο χώρο στάθμευσης. 

                Μετά τα παραπάνω: 
Εισηγούμαστε 

Την αφαίρεση του ευκαλύπτου που βρίσκεται στην οδό Αρτέμιδος 118 και 
αντικατάσταση του με δένδρα κατάλληλα για το συγκεκριμένο χώρο . 
      
Συνημμένα: Τοπογραφικό διάγραμμα                 

                                              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: 

 
Είναι μετά από αίτημα του κ. Μπισκιτζή Χρήστου που γίνεται μια 
οικοδομή σ’ εκείνο το σημείο. Η υπηρεσία έκανε μια έρευνα, ο 

συγκεκριμένος ευκάλυπτος έχει σηκώσει και εκεί το πεζοδρόμιο και ταυτόχρονα 
εμποδίζει τα καλώδια της ΔΕΗ. Εμείς προτείνουμε και εισηγούμαστε να αφαιρεθεί ο 
ευκάλυπτος αλλά έχουμε πάρει τη διαβεβαίωση από τον συγκεκριμένο κύριο ότι θα μας 
αποκαταστήσει με τα δένδρα που θα του πούμε εμείς για το σημείο εκείνο. 

 
Είναι πλατύ το πεζοδρόμιο ή είναι στενό;  
 

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι το δυτικό της Αρτέμιδος, είναι δύο μέτρα. 
 
Να κάνω μια ερώτηση; Ο κύριος αυτός στην αίτησή του λέει 
«Εμποδίζονται οι οικοδομικές μου εργασίες». Αυτός λέει μόνο αυτό, 

εσείς σαν υπηρεσία λέτε και άλλα. 
 
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ λέω και άλλα γιατί πήγαμε και κάναμε αυτοψία. 

 
Δηλαδή ο συγκεκριμένος λέει «κόφτε το δένδρο γιατί εμποδίζονται οι 
οικοδομικές μου εργασίες» εσείς πήγατε και λέτε… Τι άλλο λέτε; 

 
Εγώ σας λέω τι ακριβώς είδαμε σαν υπηρεσία. Η υπηρεσία είδα και 
αυτά. 

 
Κύριοι συνάδελφοι όταν φτιάχνεις μια οικοδομή εμποδίζεται βέβαια αυτό 
και δεύτερο αύριο θα βγαίνει και θα μπαίνει στο κτήριο το οποίο είναι 

νεοανεγειρόμενο, είναι λογική να πρέπει να αποκαταστήσει και το πεζοδρόμιο. 
 
 
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 την αφαίρεση του ευκαλύπτου που βρίσκεται στην οδό Αρτέμιδος 
118 στην πόλη της Καλαμάτας και αντικατάστασή του με δένδρα κατάλληλα 
για το συγκεκριμένο χώρο, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 32090/31-5-
2012 εισήγηση της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία 
αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής. 
 
 

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: 

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως 
ακολουθεί : 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

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) 

 


