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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                              συνεδρίασης της Ε.Π.Ζ.  

 

Αριθ. Απόφασης:  6/2021                                            

 

Θέμα: Έγκριση κοπής ενός (1) δένδρου στο πλακόστρωτο της Πλατείας Αγ. Παντελεήμονα Δ.Κ. 
Αμπελοκήπων του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης. 

 
Στους Αμπελόκηπους σήμερα την 19η του μήνα Νοεμβρίου, του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος 
Παρασκευή και ώρα 11:00 μετά από την 24106/15-11-2021 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) Κεσόγλου Παύλος 4) Ζυγανιτίδης Απόστολος 5) Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος  6) Καΐκατζάνη – 
Χαραλαμπίδου Μαρία (αναπληρωματικό μέλος) 7) Τσομπανοπούλου Μελίσα (αναπληρωματικό μέλος) 
 
Απόντες:  1) Κωνσταντίνου Κυριάκος  2) Σουσλόγλου Νικόλαος 
 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι : 

 
Στο κέντρο πλακόστρωτου χώρου της Πλατείας Αγ. Παντελεήμονα φύεται ένα δένδρο μεγάλης 

ηλικίας του δασοπονικού είδους Pinus (Πεύκο), το οποίο έχει αναπτυχθεί με ιδιαίτερα μεγάλη κλίση, 
φτάνει σε ύψος περίπου τα δέκα(10) μέτρα και σε διάμετρο κόμης τα οκτώ(8) μέτρα. Το εν λόγω, όμως, 
δένδρο λόγω του βάρους του και της αυξανόμενης με την πάροδο των ετών κλίσης του, βρίσκεται 
πλέον, στη βάση του κορμού του, σε επαφή με τις πλάκες του υπάρχοντος περιμετρικά αυτού κυκλικού 
καθιστικού και το σημαντικότερο παρουσιάστηκε τελευταία ανύψωση και ρηγμάτωση του 
πλακόστρωτου δαπέδου στην αντίθετη της κλίσης του κατεύθυνση. Το τελευταίο μας οδηγεί στο 
συμπέρασμα ότι το περιμετρικά του εν λόγω δένδρου πλακόστρωτο δάπεδο είναι αυτό που συγκρατεί 
το δένδρο και εμποδίζει μέχρι σήμερα την πτώση του. Επειδή όμως, το τελευταίο έχει αρχίσει να 
αποδομείτε και επειδή ο συγκεκριμένος χώρος είναι ιδιαίτερα επισκέψιμος και πολυσύχναστος 
προτείνεται η κοπή και εκρίζωση του εν λόγω δένδρου. Επισυνάπτεται το με αριθμό 2137/20-10-2021 
σχετικό εσωτερικό υπηρεσιακό σημείωμα με την σχετική υπόδειξη του Δημάρχου 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  
1) Αποδεχόμενο πλήρως την ανωτέρω εισήγηση, εγκρίνει την κοπή ενός (1) δένδρου στο 

πλακόστρωτο της Πλατείας Αγ. Παντελεήμονα Δ.Κ. Αμπελοκήπων του Δήμου Αμπελοκήπων-
Μενεμένης. 

 
2) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.   

   
  Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 6/2021. 
 

     Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:          
  
Ο Πρόεδρος                                                        Τα Μέλη                                                                   
 
  Ακριβές Απόσπασμα,  Αμπελόκηποι  19-11-2021  
    
 
  Η  Γραμματέας                            Ο Αντιδήμαρχος  
 
 
Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                                        Μανωλόπουλος Βασίλειος 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


