
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                                                                     
                                                                                                                    Απόσπασμα 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ                                    Από το πρακτικό της  16-3-2022 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                       συνεδρίασης της Ε.Π.Ζ.  

 
Αριθ. Απόφασης:  2/2022                                            

 
Θέμα: « Κοπή δύο (2) δένδρων εντός της αυλής του 4ου Γυμνασίου Αμπελοκήπων». 

 
Στους Αμπελόκηπους σήμερα την 16η του μήνα Μαρτίου, του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδος 
Τετάρτη και ώρα 12:00 συνήλθε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σε τακτική συνεδρίαση μετά από την 
5870/11-3-2022 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)Κωνσταντίνου Κυριάκος 3)Σουσλόγλου 

Νικόλαος 4) Αρπατζάνη-Τσομπάνογλου Μαρία 5)Αποστολίδου Μαρία 6) Ζυγανιτίδης Απόστολος  

7) Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος  8) Ράπτου Όλγα 9)Τσομπανοπούλου Μελίσα 

 

Απόντες:  Ουδείς 

 

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι : 

 

Στον αύλειο χώρο του 4ου Γυμνασίου Αμπελοκήπων, ανάμεσα των δύο κτιρίων - του σχολικού 

συγκροτήματος και του γυμναστηρίου «Λεμονίδη» - φύονται δύο δέντρα του βοτανικού είδους 

Populus(λεύκα). Το ύψος των δέντρων είναι περίπου δέκα (13) μέτρα.  

Λόγω του νέου σχεδιασμού της αυλής αλλά και του στενού πεζόδρομου του παρακείμενου πεζόδρομου 

Αυξεντίου, δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης σε αυτά τα δέντρα από καλαθοφόρο όχημα και 

επομένως δε θα είναι δυνατός ο έλεγχος των δέντρων αυτών. 

Επειδή ο χώρος αυτός είναι ιδιαίτερα επισκέψιμος και πολυσύχναστος (αυλή σχολείου) προτείνεται η 

κοπή και εκρίζωση των εν λόγω δένδρων. Επισημαίνουμε ότι στο εν λόγω έργο (αρ. μελέτης 18/2019) 

εμπλουτίζεται το πράσινο με έξι (6) επιπλέον δέντρα και πολλούς θάμνους. 

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 Κατά Πλειοψηφία 

  Με ψήφους 8 Υπέρ – 1 Κατά 

 

Α) Εγκρίνει την κοπή και εκρίζωση των δύο (2) δένδρων εντός της αυλής του 4ου Γυμνασίου 
Αμπελοκήπων. 

 

-Η κ. Τσομπανοπούλου Μελίσα μειοψήφησε. 

 



 

 

Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.   

   

  Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 2/2022. 

 

     Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:          

  

  Ο Πρόεδρος                                                        Τα Μέλη                                                                   

 

   Ακριβές Απόσπασμα,  Αμπελόκηποι  17-3-2022 

    

 

  Η  Γραμματέας                            Ο Αντιδήμαρχος  

 

 

Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                                        Μανωλόπουλος Βασίλειος 

 

 

 

 


