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Απόσπασμα
Από το πρακτικό της 19-03-2018
συνεδρίασης της Ε.Π.Ζ.

Αριθ. Απόφασης: 003/2018
Θέμα: Έγκριση για έκδοση από την πολεοδομία άδειας εργασιών μικρής κλίμακος για την κοπή
δύο δένδρων (πεύκα) επί της οδού Θερίσσου και Πατρ. Γρηγορίου Ε΄.
Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 19η του μήνα Μαρτίου του έτους
2018 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13:00 συνήλθε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σε
τακτική συνεδρίαση μετά από την 5916/15-03-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που
δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6
του Ν. 3852/10).
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των 9 μελών
παρόντες ήταν:
Παρόντες:1)Μανωλόπουλος Βασίλειος, πρόεδρος 2)Αποστολίδου Μαρία, μέλος 3)Γρούγιος Ηλίας
μέλος 4)Καρράς Ευστράτιος, μέλος 5)Κατζικάς Γεώργιος, μέλος 6)Σιδηρόπουλος Σάββας, μέλος
7)Αβραμίδης Μωϋσής, μέλος.
Απόντες: 1)Λαΐνάκου Αφροδίτη, μέλος 2)Γκαλέτσης Αθανάσιος, μέλος.
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν των μελών ότι
στον περιβάλλοντα χώρο του Δημαρχείου του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης και
συγκεκριμένα επί της οδού Θερίσσου και Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’ αρ.12 φύονται δύο
¨ηλικιωμένα¨ δένδρα του δασοπονικού είδους pinus sylvestris (πεύκα) τα οποία, όπως
προκύπτει και από τις επισυναπτόμενες φωτογραφίας, έχουν γείρει και έχουν επικίνδυνη
κλίση. Για το σκοπό αυτό, επιχειρήθηκε πριν από πολλά χρόνια – τουλάχιστον δεκαετία- η
υποστύλωση του ενός εξ αυτών, αυτού με το μεγαλύτερο βάρος και τη μεγαλύτερη κλίση, με
την κατασκευή και την τοποθέτηση ειδικής μεταλλικής κατασκευής. Έτσι, για πολλά χρόνια,
επιτεύχθηκε η διάσωση των δέντρων και αποφεύχθηκε η κοπή τους. Όμως, μετά το πέρας της
χειμερινής περιόδου 2016-2017, με τις ιδιαίτερα δυσμενείς, αντίξοες καιρικές συνθήκες
παρατηρήθηκε ξήρανση της κόμης των εν λόγω δένδρων. Ως εκ τούτου, κόπηκε και
απομακρύνθηκε μεγάλο μέρος της κόμης τους. Επιπρόσθετα, τμήμα της κόμης των ανωτέρω
δένδρων ερχόταν σε άμεση επαφή με τους τοίχους της πλαϊνής όψης του κτιρίου του
Δημαρχείου επιφέροντας σοβαρά προβλήματα υγρασίας στην τοιχοποιία και προκειμένου,
προσφάτως, να προβούμε στη συντήρηση και βαφή των εξωτερικών τοίχων κόπηκε και
απομακρύνθηκε και αυτό το τμήμα της κόμης τους. Τέλος, τα εν λόγω δένδρα παρουσιάζουν
όπως προκύπτει και πάλι από τις φωτογραφίες, πρόβλημα και στη βάση τους, ενώ στο σημείο
επαφής του κορμού του υποστυλωμένου δένδρου με την μεταλλική κατασκευή έχει προκληθεί
σημαντική βλάβη στον κορμό με κίνδυνο να σπάσει το δένδρο σε εκείνο το σημείο. Ως εκ
τούτου, σήμερα, τα δύο δένδρα έχουν περιέλθει σε άθλια κατάσταση, μη αναστρέψιμη, και

για αυτό προτείνεται η κοπή και εκρίζωσή τους και η αντικατάστασή τους με άλλου είδους
φυλλοβόλα δένδρα.
Παρακαλούμε, όπως εγκρίνετε την κοπή και εκρίζωση των εν λόγω δύο δένδρων (πεύκων)
ώστε να προβούμε κατόπιν της αποφάσεώς σας, στην κατάθεση φακέλου στην Πολεοδομία
για την έκδοση αδείας εργασιών μικρής κλίμακας για την κοπή των δένδρων.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση λαμβάνοντας υπόψη, την εισήγηση
του προέδρου, τις διατάξεις του ά.73 παρ.1 Β’ εδάφιο Ν.3852/2010, σε συνδυασμό με το ά.79
παρ. 1δ1 του Ν.3463/2006, τις διατάξεις του ά.83 Ν.3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1) Αποδέχεται πλήρως την ανωτέρω εισήγηση, γνωμοδοτεί θετικά για την κοπή και εκρίζωση
των εν λόγω δύο δένδρων (πεύκων) ώστε κατόπιν της αποφάσεώς της να κατατεθεί ο φάκελος
στην Πολεοδομία για την έκδοση αδείας εργασιών μικρής κλίμακας.
2) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 003/2018.
Η απόφαση αυτή θα χρησιμοποιηθεί σαν εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι 23/03/2018
Η Γραμματέας

Φουρκιώτη Μαρία

Ο Αντιδήμαρχος

Μανωλόπουλος Βασίλειος

