
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

   
Α Π Ο ∆ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο   Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ  

 
Στην Καρδίτσα σήµερα την 6η του µήνα Σεπτεµβρίου του έτους 
2013 και ώρα 13.00 µµ, η υπογεγραµµένη Βασιλική Τσατσαρώνη 
(Υπάλληλος ∆ήµου Καρδίτσας), σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 97 του Ν 3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο 
προορισµένο µέρος  του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της 
υπ’ αριθµ. 118/2013 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που 
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής την 27/8/2013 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
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Απόσπασµα από το υπ’αριθµ. 

9/27-8-2013 
Πρακτικό Συνεδριάσεως της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

  ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ 

Οι µάρτυρες 
 

ΑΓΛΑΪΑ  ΜΠΑΚΑΡΟΥ 
                                                                 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  ΨΗΜΜΕΝΟΥ   
  
 
 

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 
 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ 
 

ΘΕΜΑ 
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε αιτήσεις δηµοτών για κοπή δέντρων. 

  

 Στην Καρδίτσα σήµερα την 27η του µηνός Αυγούστου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος 

Τρίτη και ώρα 10:30 π.µ., στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθµ. 22422/23-8-

2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καρδίτσας,  η οποία 

έγινε σύµφωνα µε τους ορισµούς των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καρδίτσας. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Κωτούλας Φίλιππος, Πρόεδρος   1)Αγραφιώτου Ελένη, Τακτικό Μέλος 

2) Κατσιαβάρας Θωµάς, Τακτικό Μέλος   2)Χάρµπας Θωµάς 

3) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος   

4) Μπουραζάνης Αθανάσιος, Τακτικό Μέλος   

5) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος, Τακτικό Μέλος           αν και κλήθηκαν νόµιµα 

6) Γιοβάνης Γεώργιος, Τακτικό Μέλος   

7) Γεννάδιος Ιωάννης, Τακτικό Μέλος             

8)    

9)   

   

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 9 µελών, 

παρόντα ήταν τα 7), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 

75 του Ν.3852/2010 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των 

αναγραφόµενων στην πρόσκληση θεµάτων της Ηµερήσιας ∆ιάταξης 



 

 

Στη συνεδρίαση παρέστη η υπάλληλος του ∆ήµου Καρδίτσας, Βασιλική Τσατσαρώνη, για 

την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε αιτήσεις 
δηµοτών για κοπή δέντρων και αφού έλαβε υπόψη: 
 

1.Την υπ' αριθµ. πρωτ. 16187/20-6-2013 αίτηση του κ. Παλαµιώτη Αθανάσιου, η οποία 
έχει ως εξής: 
“Σας παρακαλώ θα επιθυµούσα την κοπή ενός δέντρου στο κοιµητήριο διότι έχει 
προκαλέσει ζηµιές σε τάφους.”  
 

2.Την υπ' αριθµ. πρωτ. 26364/2-11-2012 αίτηση της κας Γιοτάκου Όλγας, η οποία έχει 
ως εξής: 
“Παρακαλώ όπως φροντίσετε για το κόψιµο δέντρου (µανώλιας) που βρίσκεται στο 
∆ηµοτικό Νεκροταφείο δίπλα στον τάφο του άντρα µου διότι θα καταστρέψει τον τάφο.” 
 

3.Την υπ' αριθµ. πρωτ. 5560/4-3-2013 αίτηση του ∆.Σ. ΑΣΤΕΡΑ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ µε την οποία 
ζητούν την κοπή δέντρων λεύκης στο χώρο του γηπέδου. 
 

4.Την υπ' αριθµ. πρωτ. 14094/6-6-2013 αίτηση της κας Ζήση Βασιλικής, η οποία έχει ως 
εξής: 
“Σας παρακαλώ να φροντίσετε για το κόψιµο ενός δέντρου (πεύκου), στην οδό 
Πραξιτέλους 2 στον οικισµό Σεισµόπληκτα, επειδή κατέστρεψε το πεζοδρόµιο καθώς και 
την περίφραξη του οικοπέδου και του σπιτιού µου.” 
 

5.Την εισήγηση του τµήµατος Συντήρησης Χώρων Πρασίνου του ∆ήµου Καρδίτσας, η 
οποία έχει ως εξής: 
“Σχετικά µε τις παρακάτω αιτήσεις δηµοτών και έχοντας υπόψη το υπ' αριθµ. 16969/28-
6-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών: 
 1.Όσον αφορά στις αιτήσεις, της κας ΓΙΟΤΑΚΟΥ ΟΛΓΑΣ µε αρ. Πρωτ. 26304/2-11-
2012 και του κου ΠΑΛΑΜΙΩΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ µε αρ. Πρωτ. 16187/20-6-2013, για την κοπή 
ενός δέντρου Μανόλιας στο χώρο του 1ου Νεκροταφείου Κοίµησης Θεοτόκου, δεν είµαστε 
σύµφωνοι διότι πρόκειται για ένα δέντρο µεγάλης οικονοµικής και οικολογικής αξίας.  
 ∆εδοµένου ότι δεν υπάρχει τρόπος ελέγχου του ριζικού συστήµατος ή αφαίρεσης 
των θέσεων τάφων, προτείνουµε το αυστηρό κλάδεµα του δέντρου έτσι ώστε να 
αφαιρεθεί τουλάχιστο το µισό του όγκου της κόµης του. Με τον τρόπο αυτό είναι πιθανό 
να µπορούµε να ελέγξουµε την επέκταση του ριζικού συστήµατος, έτσι ώστε να µην 
επεκταθεί άλλο η ζηµιά, δεδοµένου ότι δεν µπορεί να αποκατασταθεί µε κανένα τρόπο 
(αφαίρεση ρίζας) η ήδη υπάρχουσα εικόνα. 
 Επισηµαίνουµε ότι το κλάδεµα του συγκεκριµένου δέντρου είναι µια εργασία 
εξαιρετικά δύσκολη λόγω της θέσης του, η οποία θα πρέπει να επαναλαµβάνεται κάθε 
χρόνο, ώστε να διατηρείται ο µικρός όγκος του φυλλώµατος. 
 Επιπλέον του κλαδέµατος θα πρέπει να δηµιουργηθεί το δυνατό µεγαλύτερος 
ελεύθερος χώρος περιµετρικά του κορµού, έτσι ώστε να διευκολύνεται η αναπνοή του 
ριζικού συστήµατος. 
 Αν παρόλα αυτά στην πορεία του χρόνου υπάρχει επιδείνωση του προβλήµατος, η 
Υπηρεσία δύναται να προχωρήσει στην κοπή του. 
 2.Για την αίτηση του ∆.Σ. ΑΣΤΕΡΑ µε αρ. Πρωτ. 5560/4-3-2013, δεν είµαστε 
σύµφωνοι µε την καθολική κοπή των δέντρων λεύκης. 
 Στον χώρο εκτός της περίφραξης και πλησίον του τοιχίου, βρίσκονται 5 άτοµα 
λεύκης τα οποία δεν φαίνεται να δηµιουργούν πρόβληµα. Εντός της περίφραξης του 
γηπέδου, υπάρχουν συνολικά 9 άτοµα λεύκης, εκ των οποίων τα 8 από αυτά δηµιουργούν 



 

 

προβλήµατα στην περίφραξη µε δυνατότητα επισκευής (συρµάτινο πλέγµα), ενώ 1 από τα 
8 έχει ελαφρά κλίση. Έχει διαπιστωθεί επίσης η ύπαρξη µικρών επιφανειακών ριζών στον 
αγωνιστικό χώρο, χωρίς να µπορεί να διαπιστωθεί φυσικά, από ποιο δέντρο προέρχονται. 
Επισηµαίνουµε ότι τα περισσότερα δέντρα βρίσκονται σε απόσταση µεγαλύτερη των 30m 
από τον αγωνιστικό χώρο. 
 Το συγκεκριµένο είδος δεν ενδείκνυται για χώρους άθλησης λόγω αλλεργιών, 
καθώς επίσης γιατί θεωρείται επικίνδυνο λόγω πτώσεων κλάδων ή ολόκληρων δέντρων. 
Παρόλα αυτά, η συγκεκριµένη δεντροστοιχία δεν βρίσκεται σε κεντρικό σηµείο της πόλης 
ή σε πολυσύχναστο χώρο για να προτείνουµε την άµεση κοπή της. Για λόγους πρόληψης 
λοιπόν, προτείνουµε την κοπή του ενός δέντρου κοντά στην περίφραξη το οποίο έχει 
πάρει κλίση και το κλάδεµα των υπολοίπων, καθώς και την φύτευση νέων 
καταλληλότερων ειδών (µουριά, σφένδαµος κλπ.) τα οποία µελλοντικά θα 
αντικαταστήσουν τις υπάρχουσες λεύκες. 
 3.Για την αίτηση της κας ΖΗΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ µε αρ. Πρωτ.:14094/6-6-2013 είµαστε 
σύµφωνοι για την κοπή του συγκεκριµένου δέντρου διότι λόγω του πολύ µικρού 
πεζοδροµίου (<0,60 cm), δηµιουργεί προβλήµατα τόσο στις πλάκες όσο και στην 
περίφραξη της ιδιοκτησίας.” 
 
6.Την υπ' αριθµ. 212/2013 απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Καρδίτσας. 
 

7.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των µελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, όπως αυτές 
καταγράφηκαν στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης. 
 

Αποφάσισε κατά περίπτωση: 
 

1.Επί της αίτησης των κ.κ. Παλαµιώτη Αθανάσιου και Γιωτάκου Όλγας: 
 

 
Κατά πλειοψηφία αποφάσισε 

 
 Να µην γίνει η κοπή του εν λόγω δέντρου (µανόλια) που βρίσκεται στο 1ο 
Νεκροταφείο Κοίµησης Θεοτόκου Καρδίτσας. Η Υπηρεσία Πρασίνου θα πραγµατοποιεί 
αυστηρό κλάδεµα του δέντρου έτσι ώστε να αφαιρεθεί τουλάχιστο το µισό του όγκου της 
κόµης του. Με τον τρόπο αυτό είναι πιθανό να ελέγχεται η επέκταση του ριζικού 
συστήµατος, έτσι ώστε να µην επεκταθεί άλλο η ζηµιά, δεδοµένου ότι δεν µπορεί να 
αποκατασταθεί µε κανένα τρόπο (αφαίρεση ρίζας) η ήδη υπάρχουσα εικόνα. Επιπλέον του 
κλαδέµατος θα πρέπει να δηµιουργηθεί το δυνατό µεγαλύτερος ελεύθερος χώρος 
περιµετρικά του κορµού, έτσι ώστε να διευκολύνεται η αναπνοή του ριζικού συστήµατος, 
σύµφωνα και µε την εισήγηση της υπηρεσίας. 
 Μετά την πάροδο ενός εξαµήνου θα υπάρξει ενηµέρωση από την Υπηρεσία 
Πρασίνου για το αν τα ληφθέντα µέτρα είχαν αποτέλεσµα και αν έχει σταµατήσει η 
εξέλιξη των φθορών. 
 
Μειοψήφισαν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Κωστόπουλος, Παπαδηµητρίου και 
Μπουραζάνης. 
 
2.Επί της αίτησης του ∆.Σ. ΤΟΥ Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑ 
 

Οµόφωνα αποφάσισε 
 
Την κοπή του ενός δέντρου κοντά στην περίφραξη του γηπέδου το οποίο έχει πάρει κλίση 
καθώς και το κλάδεµα των υπολοίπων, καθώς και την φύτευση νέων καταλληλότερων 



 

 

ειδών (µουριά, σφένδαµος κλπ.) τα οποία µελλοντικά θα αντικαταστήσουν τις 
υπάρχουσες λεύκες  καθώς το συγκεκριµένο είδος δεν ενδείκνυται για χώρους άθλησης 
λόγω αλλεργιών, καθώς επίσης γιατί θεωρείται επικίνδυνο λόγω πτώσεων κλάδων ή 
ολόκληρων δέντρων, σύµφωνα και µε την εισήγηση της υπηρεσίας. 
 
3.Επί της αίτησης της κας Ζήση Βασιλικής: 
 

Οµόφωνα αποφάσισε 
 

Την κοπή του εν λόγω δέντρου διότι λόγω του πολύ µικρού πεζοδροµίου (<0,60 cm), 
δηµιουργεί προβλήµατα τόσο στις πλάκες όσο και στην περίφραξη της ιδιοκτησίας, 
σύµφωνα και µε την εισήγηση της υπηρεσίας. 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν συµµετείχε το µέλος 
της Επιτροπής κ. Γιοβάνης Γεώργιος λόγω αποχώρησής του από τη συνεδρίαση. 
 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό 118 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε 

  

   

 

       Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                   Ακολουθούν υπογραφές 
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ 

 

 

 

Καρδίτσα ______________ 
Πιστό Αντίγραφο 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ 
 
 
 
 

 


