
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                                              Απόσπασμα 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ                                   Από το πρακτικό της  11-01-2021 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                    συνεδρίασης της Ε.Π.Ζ.  

 

Αριθ. Απόφασης:  1/2021                                            

 

Θέμα: Έγκριση κοπής 2 δένδρων επί της οδού α) Διγενή αρ.18 και β) Μαυροκορδάτου αρ.6  Δ.Κ. 
Αμπελοκήπων του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης. 

 
Στους Αμπελόκηπους σήμερα την 11η του μήνα Ιανουαρίου, του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος 
Δευτέρα και ώρα 11:00 μετά από την 163/07-01-2021 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), συνήλθε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σε δια περιφοράς συνεδρίαση σύμφωνα με την παρ.  5  
του άρ. 67 του ν. 3852/2010 όπως ισχύει και την παράγραφο 1  του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’  55/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών 
της  εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», για λόγους 
διασφάλισης της δημόσιας υγείας.  
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των 9 μελών  
παρόντες ήταν: 1) Μανωλόπουλος Βασίλειος, πρόεδρος 2) Αρπατζάνη-Τσομπάνογλου Μαρία  
3) Φουκίδης Απόστολος 4) Ζυγανιτίδης Απόστολος 5) Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 6) Σουσλόγλου 
Νικόλαος, 7) Κωνσταντίνου Κυριάκος 8) Καΐκατζάνη – Χαραλαμπίδου Μαρία (αναπληρωματικό μέλος) 
Απόντες:  1) Νοτάκης Ιωάννης.   
 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι : 
 
Επί της οδού Διγενή αρ.18 φύεται στο πεζοδρόμιο ένα δένδρο μεγάλης ηλικίας του δασοπονικού είδους 

Celtis australis (Κελτίδα, Μελικουκιά), το οποίο σε ελεύθερο χώρο και υπό κανονικές συνθήκες, σε 

πλήρη ανάπτυξη, φτάνει σε ύψος περίπου τα είκοσι(20) μέτρα και σε διάμετρο κόμης τα οκτώ(8) μέτρα. 

Το εν λόγω, όμως, δένδρο λόγω της ακατάλληλης θέσης του, φύεται σε ένα μικρού πλάτους πεζοδρόμιο 

και πολύ κοντά, σχεδόν σε επαφή, στα μπαλκόνια της υπάρχουσας οικοδομής, είναι σε κακή κατάσταση 

χωρίς τη δυνατότητα σωστής ανάπτυξης και διαμόρφωσης κόμης, λόγω των επιβεβλημένων ετήσιων 

αυστηρών κλαδεμάτων, με αποτέλεσμα να στερείται κόμης, ενώ τα λίγα κλαδιά που αναπτύσσονται κάθε 

χρόνο, εισέρχονται μέσα στα μπαλκόνια και ενοχλούν. Επιπρόσθετα, το ριζικό σύστημα του δέντρου δεν 

έχει υγιή ανάπτυξη και βρίσκεται σε επαφή με την αποχετευτικό δίκτυο της ανωτέρω αναφερόμενης 

οικοδομής (επισυνάπτεται φωτογραφικό υλικό). Προτείνεται, λοιπόν, η κοπή και εκρίζωση του εν λόγω 

δένδρου και η αντικατάστασή του με άλλο, πολύ μικρότερου μεγέθους, και σε παρακείμενη ενδεδειγμένη 

καταλληλότερη θέση. 

Επίσης, επί της οδού Μαυροκορδάτου αρ.6 φύεται ένα μεγάλο δένδρο του δασοπονικού είδους Platanus 

orientalis (Πλάτανος), του οποίου το ριζικό σύστημα, όπως καταγγέλλουν οι ένοικοι της παρακείμενης 

οικοδομής, έχει προσχωρήσει στη φέρουσα τοιχοποιία του ισογείου (επισυνάπτεται η με αριθμό 

πρωτοκόλλου 2098/ΔΤΥ297/28-01-2020 σχετική αίτηση και η σχετική υπόδειξη του Δημάρχου επί αυτής 

και φωτογραφικό υλικό). 

Η επιτροπή ποιότητας ζωής καλείται, με βάση τα ανωτέρω, να εγκρίνει ή όχι την κοπή των εν λόγω 

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 
       Επί των καταμετρούμενων 

 
1)Εγκρίνει την κοπή των δένδρων επί των οδών α) Διγενή αρ.18 και β) Μαυροκορδάτου αρ.6  Δ.Κ. 
Αμπελοκήπων του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης. 
 

-Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Καΐκατζάνη – Χαραλαμπίδου Μαρία απέχει. 
 

  2) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.   
   
  Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 1/2021. 
 

     Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:          
  
Ο Πρόεδρος                                                      Τα Μέλη                                                                   
 
  Ακριβές Απόσπασμα,  Αμπελόκηποι  11-01-2021  
    
 
  Η  Γραμματέας                                Ο Αντιδήμαρχος  

 
 

 Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                                         Μανωλόπουλος Βασίλειος 


