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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   19/2011 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   081/2011 
 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 23η  Νοεμβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 

13:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28, συνέρχεται στην 

19η/2011 συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμάτας, μετά την 

υπ’ αριθμ. πρωτ. 67536/18-11-2011 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) Μωρακέας Σπυρίδων. 

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

Δημήτριος και 2) Νιάρχος Αναστάσιος.  

 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής κ. Γκλεγκλές Ιωάννης ο οποίος συμμετέχει στη συνεδρίαση αυτή, 

αναπληρώνοντας τον κ. Νιάρχο Αναστάσιο.   

 

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 6ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

 Αφαίρεση δένδρου στην πάροδο ανάμεσα των οδών Κρήτης και Ηροδότου. 

Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 59778/10-10-2011 εισήγηση του Τμήματος Γεωτεχνικών Έργων 
της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας η οποία ήταν στο 
φάκελο του θέματος για την ενημέρωση των μελών του Σώματος αναλυτικά έχει ως 
εξής:  
 
 
ΘΕΜΑ:  Αφαίρεση δένδρου στην πάροδο ανάμεσα των οδών  Κρήτης και Ηροδότου. 
 
Σχετ.     Αίτηση με αριθ. πρωτ. 31645/16-6-2011. 
     

Κατόπιν αιτήσεως  πολιτών για κοπή ενός δένδρου  ελιάς που βρίσκεται στο 
πεζοδρόμιο της παρόδου Κρήτης έγινε αυτοψία από τον τεχνολόγο γεωπόνο του 
Δήμου Καλαμάτας  κ. Παχή Λεωνίδα και διαπιστώθηκαν τα εξής :  
      -  Στο πεζοδρόμιο της  παρόδου ανάμεσα των οδών Κρήτης και Ηροδότου φύεται 
μια ελιά της οποίας οι ρίζες της  με την πάροδο του χρόνου έχουν  ανασηκώσει το 
οδόστρωμα  και το κράσπεδο του πεζοδρομίου δημιουργώντας προβλήματα στην 
διέλευση των αυτοκινήτων αλλά κυρίως στην απορροή των υδάτων. Το σημείο που 
φύεται το δένδρο είναι ακατάλληλο για φύτευση γιατί το πλάτος του πεζοδρομίου είναι 
πολύ μικρό (περίπου ένα μέτρο), προφανώς το δένδρο έχει φυτευτή πριν αρκετά 
χρόνια από κάποιον πολίτη της περιοχής. Επίσης με την ανάπτυξη της ελιάς το ύψος  
έχει πλησιάσει το εναέριο δίκτυο της ΔΕΗ.   
         

        Μετά τα παραπάνω: 
Εισηγούμαστε 

Την αφαίρεση  μίας (1) ελιάς που βρίσκεται στο πεζοδρόμιο της παρόδου ανάμεσα 
των οδών Κρήτης και Ηροδότου.  

      Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  Γ.Υ. 
                                                                            ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ  ΓΙΑΝΝΗΣ                 
                                                                                  ΓΕΩΠΟΝΟΣ Μ.Sc                                                             
 
 
Εισηγούμενος το θέμα ο δημοτικός σύμβουλος κ. Αδαμόπουλος Ιωάννης αναφέρει τα 
εξής:  

 
Είναι μια ελιά στην οδό Κρήτης και Ηροδότου, είναι περίπου στην 
εκκλησία τη Μυρτιδιώτισσα, έχουμε πολλά παράπονα από 

περιοίκους εκεί, γιατί έχει σηκώσει το κράσπεδο και δεν έχουμε καμιά ροή των υδάτων. 
Η υπηρεσία έχει εισηγηθεί να αφαιρεθεί το δέντρο όπως και η Δημοτική Κοινότητα 
Καλαμάτας. Θεωρώ ότι είναι εφικτό.  
 
 
Επί του θέματος αυτού διεξάγεται διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής:  

 
Δεν ξέρω την ιστορία του συγκεκριμένου δέντρου που θα φέρω εγώ 
αλλά υπάρχουν πολλά τέτοια δέντρα ………….  

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΓΚΛΕΓΚΛΕΣ:  
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 Υπάρχουν πολλά τέτοια δέντρα που έχω ζητήσει και από την 
υπηρεσία και από όλους τους δημότες να μας κάνουν τις 

παρατηρήσεις τους. 
 
Δεν ξέρω αν αυτό έχουμε αποφασίσει ότι θα μείνει εκεί λόγω ιστορικής 
σημασίας.  

Απέναντι στην Κρήτης ανάμεσα στο  σούπερ μάρκετ και στο Λύκειο Νυκτερινό, στην 
Κανάρη, εκείνο στη μέση, το κρατάμε γιατί; Για ιστορικούς λόγους, για 
συναισθηματικούς λόγους; Αφού είναι στη μέση του δρόμου.  

 
Το ξέρω, το  ξέρω το θέμα. Θα το δούμε.  
Στην Καλαμάτα έχουμε το εξής πρόβλημα. Πάρα πολλοί άνθρωποι 

και συμπολίτες μας εδώ και πολλά χρόνια όπου θεωρούσαν ότι έπρεπε να μπει ένα 
δένδρο πήγαιναν και έβαζαν. Χωρίς να ρωτήσουν που πρέπει να το βάλουν, τι δένδρο 
πρέπει να βάλουν. Και φθάνει τώρα σε ένα σημείο ο Δήμος κάθε μέρα να παίρνει 
αιτήματα που λένε ¨πρέπει να μας κλαδέψετε το συγκεκριμένο δένδρο¨, που εμείς σαν 
Δήμος δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε πάντα. 
Για παράδειγμα ένας φοίνικας, που πήγε κάποτε κάποιος και τον φύτεψε και τώρα έχει 
φθάσει τα είκοσι μέτρα. Εγώ δεν μπορώ να το κόψω, δεν μου πάει η καρδιά. Ο 
φοίνικας για να ξεριζωθεί και να πάει κάπου αλλού θέλει περίπου 3.000 €. 
Υπάρχουν πολλά τέτοια έντονα προβλήματα.   
 
ΓΚΛΕΓΚΛΕΣ: Στο πεζοδρόμιο του Λιμεναρχείου είναι δημοτικά; 

 
Είναι λιμενικά. Και μιας και το αναφέρατε, μας έχουν κάνει αίτηση 
για τα δύο συγκεκριμένα δένδρα, θα το φέρουμε να περάσει από 

την Επιτροπή εδώ, και θα δώσουμε το οκ να κοπούν οι δύο μικρές μανόλιες.   
 
 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού 
λαμβάνει υπόψη της τα προαναφερόμενα,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την αφαίρεση μίας ελιάς που βρίσκεται 
στο πεζοδρόμιο της παρόδου ανάμεσα των οδών Κρήτης και Ηροδότου, για 
τους λόγους που αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 59778/10-10-2011 
εισήγηση της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας 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 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Χρήστος Ριζάς   1. Αδαμόπουλος Ιωάννης 

  2. Αθανασόπουλος Κων/νος 

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΓΚΛΕΓΚΛΕΣ:  

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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  3. Γκλεγκλές Ιωάννης  

  4. Δικαιουλάκος Βασίλειος  

  5. Καραγιάννης Ανδρέας  

  6. Μανδηλάρης Ιωάννης  

  7. Μωρακέας Σπυρίδων 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 30 Νοεμβρίου 2011 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΙΖΑΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 


