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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Απόσπασμα
Από το πρακτικό της 22-10-2018
συνεδρίασης της Ε.Π.Ζ.

Αριθ. Απόφασης: 007/2018
Θέμα: «Έγκριση κοπής επτά (7) δένδρων επί της οδού Ι. Δραγούμη στη Δ.Κ. Αμπελοκήπων για έκδοση
άδειας εργασιών μικρής κλίμακας».
Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 22η του μήνα Οκτωβρίου του έτους
2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 11:00 συνήλθε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σε τακτική
συνεδρίαση, μετά από την 20416/18-10-2018 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: 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, 8) Λαΐνάκου Αφροδίτη, μέλος 9) Γκαλέτσης Αθανάσιος, μέλος.
Απόντες: Ουδείς.
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν των μελών ότι:
Ο Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης εκτελεί έργο στα πλαίσια συντήρησης των οδών του δήμου με
τίτλο ¨ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ», προϋπολογισμού 1.102.360,00 € συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ. Το έργο αφορά την συντήρηση των οδών του Δήμου, όπου χρήζουν αποκατάσταση λόγω του
φθαρμένου οδοστρώματος τους. Στην μελέτη αυτή εκτός των άλλων συμπεριλαμβάνεται και η διάνοιξη
της οδού Ι. Δραγούμη στη Δ.Κ. Αμπελοκήπων. Συγκεκριμένα προβλέπεται η διαμόρφωση της οδού, η
εκσκαφή σύμφωνα με την υψομετρική μελέτη εφαρμογής, η κατασκευή υπόβασης και βάσης
συνολικού πάχους 0,20μ., η τοποθέτηση κρασπέδων και ρείθρων, η κατασκευή πεζοδρομίων πλάτους
1,5μ. εκατέρωθεν, η επίστρωσή τους με πλάκες πεζοδρομίου και τέλος η κατασκευή ασφαλτικής
στρώσης κυκλοφορίας.
Ωστόσο για να γίνει η διάνοιξη θα πρέπει να απομακρυνθούν επτά (7) δέντρα τα όποια βρίσκονται
εντός της οδού. Από το σύνολο των επτά (7) δένδρων που πρέπει να κοπούν και να απομακρυνθούν για
τη διάνοιξη της οδού, ένα (1) ανήκει στο δασοπονικό είδος Ligustrum japonicum (Λιγούστρο), δύο (2)
ανήκουν στο δασοπονικό είδος Ailanthus (Αΐλανθος), ένα (1) ανήκει στο δασοπονικό είδος Tilia
platyphyllos (Φλαμουριά), ένα (1) ανήκει στο δασοπονικό είδος Acacia (Ακακία), ένα (1) ανήκει στο
δασοπονικό είδος Cupressus (Κυπαρίσσι) και ένα (1) ανήκει στο δασοπονικό είδος Olea europea (Ελιά).

Μετά τα παραπάνω, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής καλείται να :
Εγκρίνει την κοπή επτά (7) δένδρων επί της οδού Ι. Δραγούμη στη Δ.Κ. Αμπελοκήπων για έκδοση
άδειας εργασιών μικρής κλίμακας.
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 Kατά Πλειοψηφία
(με ψήφους: 7 υπέρ, 2 κατά, οι Γκαλέτσης Αθανάσιος και Αβραμίδης Μωϋσής)

1) Εγκρίνει την κοπή επτά (7) δένδρων επί της οδού Ι. Δραγούμη στη Δ.Κ. Αμπελοκήπων για έκδοση
άδειας εργασιών μικρής κλίμακας.
2) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 007/2018.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι 22/10/2018
Η Γραμματέας
Φουρκιώτη Μαρία

Ο Αντιδήμαρχος
Μανωλόπουλος Βασίλειος

