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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
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ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 9η του µήνα Ιανουαρίου του έτους 2015
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. 672/2014
απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη
συνεδρίαση αυτού στις 16-12-2014.
Προς
τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από
την
τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 672
Απόσπασµα από το υπ’αριθ.
24/16-12-2014
Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Αρ. Πρωτ.:467/9-1-2015

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ

ΘΕΜΑ
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε κοπή δέντρων στον αύλειο χώρο του 1ου και
6ου Γυµνασίου Καρδίτσας.
Στην Καρδίτσα σήµερα την 16η του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη και
ώρα 18.00', στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 30432/12-12-2014 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

2) Αντωνίου Σωτήριος

18) Τάντος Μιχαήλ

3) Αραµπατζής ∆ηµήτριος

19) Τίκας Τριαντάφυλλος

4) Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος

20) Ψηµµένος Κωνσταντίνος

5) Γεννάδιος Ιωάννης

21) Γούλας Σωτήριος

6) Γιαννέλος Κλεοµένης

22) Μαρκινός Αθανάσιος

7) Γούλας Γεώργιος

23) Παπαγεωργίου Σταύρος

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) Λέµας Ευάγγελος

14) Μπακαλάκου Σωτηρία

30) Χατζής Ηλίας

15) Ντελής Ιωάννης

31) Κρανιάς Βασίλειος

16) Ξυλοµένος Κωνσταντίνος

32) Σχορετσανίτης Ηλίας

Παπαλός Κωνσταντίνος

Αν και κλήθηκε νόµιµα
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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 του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε κοπή δέντρων
στον αύλειο χώρο του 1ου και 6ου Γυµνασίου Καρδίτσας και αφού έλαβε υπόψη:
1.Την υπ' αριθµ. Πρωτ. 16669/1-7-2014 εισήγηση του Τµήµατος Συντήρησης Χώρων
Πρασίνου, η οποία έχει ως εξής:
“Έχει διαπιστωθεί ότι η δεντροστοιχία των αργυρόφυλλων λευκών που βρίσκεται
περιφερειακά, κατά µήκος της περίφραξης του αύλειου χώρου των Γυµνασίων, είναι
επικίνδυνη. Η κρίση της Υπηρεσίας είναι να κοπούν τα δέντρα για λόγους ασφαλείας.
Τα δέντρα αυτά θεωρείται ότι είναι γερασµένα και έχουν κλείσει το βιολογικό τους κύκλο
(πιθανότατα είναι ηλικίας 30 ετών και άνω). Παρουσιάζουν έντονες αλλοιώσεις (έλκη,
σαπίσµατα κ.λ.π.) στον κορµό και στους κλάδους πράγµα το οποίο τα καθιστά ιδιαίτερα
εύθραυστα σε ανέµους και έντονα καιρικά φαινόµενα. Ήδη έχουν σηµειωθεί πτώσεις
µεγάλων τµηµάτων των δέντρων και από θαύµα δεν είχαµε ως τώρα θύµατα, παρά µόνο
υλικές ζηµιές, σε ένα τόσο πολυσύχναστο µέρος. Το συγκεκριµένο είδος άλλωστε κρίνεται
ακατάλληλο για φύτευση στην πόλη, λόγω ούτως ή άλλως του εύθραυστου ξύλου και των
αλλεργιών που προκαλεί.
∆υστυχώς όλα τα δέντρα βρίσκονται στην ίδια κακή κατάσταση άρα δεν θα µπορούσε να
εκτιµηθεί η σταδιακή κοπή τους. Η άµεση αποκατάστασή τους µε άλλα είδη πιο κατάλληλα
για το αστικό πράσινο, σε διπλάσιο τουλάχιστον αριθµό, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση.
Τα δέντρα αυτά θα πρέπει να είναι το δυνατόν ταχυαυξή και µεγάλου µεγέθους κατά τη
φύτευσή τους προκειµένου να υπάρξει άµεσα οικολογικό αντιστάθµισµα.
Το κόστος µιας τέτοιας επέµβασης είναι πολύ µεγάλο, καθώς επίσης δεν υπάρχουν τα µέσα
έτσι ώστε το Τµήµα Πρασίνου νξα προβεί στις κοπές. Προτείνουµε η επέµβαση να γίνει από
ιδιώτες οι οποίοι µε δικά τους µέσα (µίσθωση γερανών και φορτηγών, προσωπικό κλπ.)θα
αναλάβουν την κοπή µε αντάλλαγµα την ξυλεία. Πρέπει εποµένως να ληφθεί απόφαση και
για τη διάθεση της ξυλείας.
Η όλη επέµβαση είναι ιδιαίτερα δραστική και γι' αυτό το λόγο σοκαριστική τόσο για τη
σχολική κοινότητα όσο και για τι ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Για το λόγο αυτό προετείνεται
να παραµείνουν κατ' επιλογή στο χώρο 3-4 δέντρα λεύκης , έτσι ώστε να υπάρχειµ σκίαση
µέχρι να αναπτυχθούν τα καινούρια δέντρα και η επέµβαση των κοπών να πραγµατοποιηθεί
κατά το µήνα Νοέµβριο, µετά την αποφύλλωση των δέντρων.”
2.Την γνωµοδότηση του κ. Βέργου Στέργιου ∆ρ. ∆ασολόγου πρ. καθηγητή Τµ. ∆ασοπονίας
& ∆ΦΠ, Παρ/τος Καρδίτσας, ΤΕΙ/Λ , η οποία έχει ως εξής:
“Μετά από αυτοψία που πραγµατοποιήσαµε στους υπό ανάπλαση χώρους του σταδίου(
δεντροστοιχία Λευκών δυτικής πλευράς σταδίου), καθώς και στον περιβάλλοντα χώρο του
γειτονικού δηµοτικού σχολείου (δενδροστοιχία βόρειας πλευράς αύλειου χώρου)
διαπιστώσαµε και έχουµε να παρατηρήσουµε τα ακόλουθα:
Α. ∆ενδροστοιχία στην δυτική πλευρά του σταδίου.
Στο σχέδιο ανάπλασης αυτής της πλευράς του σταδίου θα πρέπει να ενταχθεί και η σταδιακή
αποµάκρυνση των Λευκών, που σήµερα συγκροτούν την υπάρχουσα δενδροστοιχία. Η
αποµάκρυνση και αντικατάσταση µε καταλληλότερα είδη, των Λευκών κρίνεται αναγκαία για
τους εξής λόγους :
Οι Λεύκες και κυρίως τα υβρίδιά τους δηµιουργούν σοβαρά προβλήµατα στο αναπνευστικό
σύστηµα των ανθρώπων, προκαλώντας αλλεργίες και δύσπνοιες. Το πρόβληµα βέβαια
µεγεθύνεται όταν αυτές βρίσκονται κοντά σε χώρους άθλησης, περιπάτου και αναψυχής.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α:ΩΙΒΧΩΕΗ-ΙΚΝ

Τα υβρίδια Λεύκης, γενικά, έχουν περιορισµένο χρόνο ζωής, ώστε µετά την εικοσαετία να
εµφανίζονται βιολογικά γερασµένα και να έχουν ξεκινήσει οι σήψεις στο εσωτερικό του
κορµού και των κλαδιών, µε αποτέλεσµα τα µέρη αυτά των δένδρων να γίνονται εύθραυστα.
Αρκεί µέτρια πίεση ανέµου, χιονιού για να έχουµε άνεµο- και χιονοθλασίες κλαδιών ή και
κορµών, που µπορούν κάθε στιγµή να οδηγήσουν σε ατυχήµατα, ειδικά σε πολυσύχναστες
περιοχές, όπως η προς ανάπλαση περιοχή του σταδίου.
Υπάρχει τέλος ποικιλία ενδηµικών, αλλά και επιγενών, ειδών που µπορεί να δώσει καλύτερα
αισθητικά αποτελέσµατα στη συγκεκριµένη περιοχή.
Β. Άτοµα υβριδίων Λεύκης στον αύλειο χώρο του γειτονικού δηµοτικού σχολείου
Τα έξι άτοµα Λεύκης(όλα υβρίδια) που βρίσκονται στην βόρεια πλευρά του αύλειου χώρου
του δηµοτικού σχολείου θα πρέπει να αποµακρυνθούν άµεσα και να αντικατασταθούν µε
άλλα κατάλληλα είδη. Τα άτοµα Λεύκης είναι ευρωαµερικανικά υβρίδια, µεγάλης ηλικίας
(βιολογικά υπέργηρα), πολύκλαδα και αποτελούν ανά πάσα στιγµή κίνδυνο πρόκλησης
ατυχήµατος. Οι λόγοι που συνηγορούν στην αποµάκρυνσή τους είναι οι ίδιοι µε τους
προαναφερθέντες (περίπτωση Α), προσαυξηµένοι κατά το γεγονός ότι τα συγκεκριµένα
άτοµα Λεύκης (ευρωαµερικανικά) έχουν µικρότερο χρόνο ζωής και επιπλέον είναι
γηραιότερα και άρα και πολύ πιο επικίνδυνα από τα προηγούµενα.
Παρακαλούµε την υπηρεσία πρασίνου του ∆ήµου Καρδίτσας να λάβει υπόψη της τις
συγκεκριµένες διαπιστώσεις και να τις εντάξει στο σχέδιο ανάπλασης της περιοχής.”
3.Το έγγραφο του Συλλόγου ∆ιδασκόντων σε συνεργασία µε το Σύλλογο Γονέων και
Κηδεµόνων του 6ου Γυµνασίου, το οποίο έχει ως εξής:
“Κατόπιν της µε αριθµό 10-3-2014 γνωµοδότησης του κ. Βέργου Στεργίου, καθηγητή του
Τµήµατος ∆ασοπονίας του Τ.Ε.Ι. Καρδίτσας και της µε αρίθµ. 7-3-2014 έκθεσης του
Τµήµατος Πρασίνου Καρδίτσας, όπου καταδεικνύεται η επικινδυνότητα των δέντρων
(λευκών) που βρίσκονται στον αύλειο χώρο του σχολείου και η εισήγησή τους για
ολοκληρωτική κοπή αυτών ο Σύλλογος ∆ιδασκόντων σε συνεργασία µε το Σύλλογο Γονέων
και Κηδεµόνων προτείνει την κοπή των περισσοτέρων αλλά προκειµένου να αποτραπεί το
δυσµενές θέαµα της αποψίλωσης του πρασίνου που υπάρχει στον περιβάλλοντα χώρο
προτείνει να παραµείνουν 5-6 συνολικά, να φυτευτούν νέα ταχυαυξή δέντρα και τα
υπόλοιπα να κοπούν όταν µεγαλώσουν τα νέα δέντρα. Πιο συγκεκριµένα µε επιτόπιο έλεγχο
από οµάδα καθηγητών κρίναµε ότι µπορούν να µείνουν από την είσοδο του σχολείου και
αριστερά όπως µπαίνουµε τα: 2ο ,5ο ,8ο ,15ο ,16ο ,18ο ,20. Επίσης στην νότια πλευρά τα
22ο,23ο,24ο,25ο και 26ο που είναι µικρά δένδρα και όχι λεύκες µπορούν να παραµείνουν.”
4.Την υπ' αριθµ. 298/2014 απόφαση του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Καρδίτσας.
5.Την υπ' αριθµ. 165/2014 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 σταδιακή αποψίλωση του αύλειου χώρου του 1ου και 6ου Γυµνασίου Καρδίτσας,
αρχίζοντας από τα πιο γηρασµένα δέντρα και την αντικατάστασή τους µε άλλα πιο
κατάλληλα, σύµφωνα µε την εισήγηση της υπηρεσίας και τη γνωµοδότηση του ∆ρ
∆ασολόγου κ. Στέργιου Βέργου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν έλαβε µέρος το σύνολο
των παρόντων κατά την έναρξη της συνεδρίασης δηµοτικών συµβούλων της µειοψηφίας,
ήτοι οι κ.κ Γούλας, Μαρκινός, Παπαγεωργίου, Παπαδηµητρίου, Τσιούκης, Βαρελάς,
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Αµπαντζή, Λάππας, Λέµας, Χατζής, Κρανιάς και Σχορετσανίτης, λόγω αποχώρησής τους από
τη συνεδρίαση.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθµό 672/2014
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΑΠ. ΑΜΠΑΝΤΖΗ
Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝEΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

