
   

 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
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 21η του µήνα Οκτωβρίου του έτους 2014 
και ώρα 10.00 π.µ, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα (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. 547/2014 
απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 16-10-2014. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από την 
τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 
19/16-10-2014 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού  
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

 
        

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ 

                                                          ΘΕΜΑ 

   Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε κοπή δέντρου στις Εργατικές Κατοικίες 
Αγίου Φανουρίου. 
 
Στην Καρδίτσα σήµερα την 16η του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος Παρασκευή 

και ώρα 18.00', στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 24750/10-10-2014 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Καρδίτσας,  η οποία έγινε σύµφωνα 

µε τους ορισµούς του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010, συνήλθε 

σε  συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ                          

1) Αντωνίου Ελένη  17) Σβάρνας Ιωάννης       1) Παπαγεωργίου Σταύρος  

2) Αντωνίου Σωτήριος  18) Τάντος Μιχαήλ         

3) Αραµπατζής ∆ηµήτριος  19) Τίκας Τριαντάφυλλος         

4) Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος  20) Ψηµµένος Κωνσταντίνος         

5) Γεννάδιος Ιωάννης  21) Παπαλός Κωνσταντίνος Αν και κλήθηκε νόµιµα 

6) Γιαννέλος Κλεοµένης  22) Γούλας Σωτήριος  

7) Γούλας Γεώργιος  23) Μαρκινός Αθανάσιος  

8) ∆ιαµαντή Ευαγγελία  24) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος  

9) Καπράνας Απόστολος  25) Τσιούκης Λάµπρος  

10) Κολοκύθα Άλκηστις  26) Βαρελάς Βάιος  

11) Κουρκούνας Βασίλειος  27) Αµπαντζή Μαρία  

12) Λέκκας Αλέξανδρος  28) Λάππας Σπυρίδων  

13) Μαντζιάρας Παναγιώτης  29) Λέµµας Ευάγγελος  

14) Μπακαλάκου Σωτηρία  30) Χατζής Ηλίας  

15) Ντελής Ιωάννης  31) Κρανιάς Βασίλειος  

16) Ξυλοµένος Κωνσταντίνος  32) Σχορετσανίτης Ηλίας  

 



   

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33 

µελών, παρόντες ήταν 32), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, 

σύµφωνα µε το άρθρο 96 του Ν.3463/2010 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού 

Κώδικος»), εισέρχεται  στη συζήτηση  των αναγραφόµενων στην πρόσκληση θεµάτων της Ηµερήσιας ∆ιάταξης, 

παρόντος του ∆ηµάρχου Καρδίτσας κ. Φώτη Αλεξάκου.  

 

--------------------- 

 
 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από συζήτηση σχετικά µε κοπή δέντρου στις εργατικές 
κατοικίες Αγίου Φανουρίου και αφού έλαβε υπόψη: 
 

1.Την υπ' αριθµ. πρωτ. 2088/28-1-2014 αίτηση δηµοτών, η οποία έχει ως εξής: 
“Παρακαλούµε όπως µεριµνήσετε για την κοπή δέντρων στην πλατεία Εργατικών Αγίου 
Φανουρίου γιατί είναι άκρως επικίνδυνα για πρόκληση ατυχήµατος.” 
 
2.Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Καρδίτσας, η οποία έχει ως 
εξής: 
“Μετά από αυτοψία της Υπηρεσίας µας στην περιοχή Εργατικών του Αγίου Φανουρίου 
διαπιστώσαµε ότι ο πλάτανος που βρίσκεται πίσω από το περίπτερο δηµιουργεί προβλήµατα 
και σας γνωρίζουµε ότι συµφωνούµε µε την αντικατάστασή του από άλλο δέντρο µε ριζικό 
σύστηµα που δεν αναπτύσσεται επιφανειακά.” 
 
3.Την εισήγηση του Τµήµατος Συντήρησης Χώρων Πρασίνου του ∆ήµου Καρδίτσας, η οποία 
έχει ως εξής: 
“Μετά από επιτόπιο έλεγχο της Υπηρεσίας Πρασίνου και της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου, 
διαπιστώθηκε ότι ο πλάτανος που βρίσκεται στα Εργατικά Αγίου Φανουρίου κοντά στο 
περίπτερο έχει δηµιουργήσει σοβαρά προβλήµατα τόσο στο περίπτερο όσο και στο 
πλακόστρωτο, στον πεζόδροµο και σύµφωνα µε τα λεγόµενα των αιτούντων και στην 
αποχέτευση. Πρόκειται για έναν υγιή πλάτανο, ηλικίας πάνω από δέκα ετών, µε άριστη δοµή 
και χωρίς σηµάδια επικινδυνότητας (από πτώσεις κλαδιών κλπ.).Το ριζικό του σύστηµα το 
οποίο έχει δηµιουργήσει τα ανωτέρω προβλήµατα, εµφανίζεται αρκετά δυνατό και επιθετικό 
αφού σε µόλις ένα χρόνο έχει αυξηθεί αρκετά αλλά δυστυχώς επιφανειακά. 
Κοινή εκτίµηση των υπηρεσιών του ∆ήµου, είναι η κοπή του συγκεκριµένου δέντρου και η 
αντικατάστασή του µε άλλο είδος καταλληλότερο για το αστικό πράσινο, προς αποφυγή 
µεγαλύτερων δυσεπίλυτων προβληµάτων στο µέλλον.” 
 
4.Την υπ' αριθµ. 153/2014 απόφαση του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Καρδίτσας. 
 
5.Την υπ' αριθµ. 82/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καρδίτσας. 
 
6.Τις τοποθετήσεις, απόψεις  των ∆ηµοτικών Συµβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης. 
 

                                               Αποφάσισε οµόφωνα  
    
Την κοπή του δέντρου (πλατάνου) που βρίσκεται στα Εργατικά Αγίου Φανουρίου πίσω από 
το περίπτερο καθώς και την αντικατάστασή του µε άλλο είδος καταλληλότερο για το αστικό 
πράσινο, προς αποφυγή µεγαλύτερων και δυσεπίλυτων προβληµάτων στο άµεσο µέλλον, 
σύµφωνα και µε την εισήγηση της υπηρεσίας. 
 



   

 

 
   

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθµό  547/2014 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 
 

      Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ          ΤΑ ΜΕΛΗ 

 ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ    ΜΑΡΙΑ ΑΠ. ΑΜΠΑΝΤΖΗ   Ακολουθούν υπογραφές 

 
Καρδίτσα ______________ 

Πιστό Αντίγραφο 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 
 

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ 

 

 


