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ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΔΟ 18  ΗΣ   ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ   
ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΈΔΕΣΣΑΣ.

Σήμερα Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2015 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και 
ώρα  11:00 συνεδρίασε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ύστερα από έγγραφη πρόσκληση 
αριθμ. πρωτ.  2501/2-2-2015 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ’  όλα τα μέλη 
αυτής τακτικά και  αναπληρωματικά και  είχε  δημοσιευθεί  στο Δημοτικό  Κατάστημα 
Έδεσσας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
         Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί ήταν παρόντα τα έξι (6) από τα εφτά 
(7) μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1.Δημήτριος  Γιάννου  Δήμαρχος  –  Πρόεδρος,  2.  Μιχαήλ  Φουνταλής, 
3.Μαρία Βλάχου – Κατσάρα,  4. Δημήτριος Ταπαζίδης, 5. Βασίλειος Δημητριάδης, 6. 
Κων/νος Λαμπρόπουλος (Αναπλ. μέλος).
 ΑΠΟΝΤΕΣ: 1.Ευτυχία Ταμβίσκου. 2. Δημήτριος Γιώγας

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
         Επίσης μετά από πρόσκληση παραβρέθηκε στην συνεδρίαση κι ο Γενικός 
Γραμματέας του Δήμου κ. Γ. Δαλκαλίτσης.

Μετά  τη  διαπίστωση  ότι  υπάρχει  νόμιμη  απαρτία  ο  Πρόεδρος  κηρύσσει  την 
έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αρχίζουν να συζητούν 
το  θέμα της ημερήσιας διάταξης

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης δίνει το λόγο στους 
υπαλλήλους του Δήμου Γ. Γρεβενάρη και Δημ. Μεταξά οι οποίοι ενημέρωσαν τα μέλη 
της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής  σχετικά  με  τα  στάδια  των  εργασιών  και  το 
χρονοδιάγραμμα παράδοσης κι ολοκλήρωσης του έργου.
         Η πλ. Γρανικού της πόλης της Έδεσσας αναμένεται να παραδοθεί σε χρήση εντός 
διαστήματος δύο (2) μηνών.
        Σχετικά με τη δυσκολία πρόσβασης της οδού 18ης Οκτωβρίου στο τμήμα μέχρι την 
οδό Μπιζανίου το μέλος της Επιτροπής Μιχ. Φουνταλής επισημαίνει ότι θα πρέπει να 
υπάρξει  μέριμνα για τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης του δρόμου σε περιπτώσεις 
εκτάκτου ανάγκης.
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         Ο κ.  Γρεβενάρης ενημέρωσε  τα μέλη για θέσεις παρκαρίσματος που θα 
δημιουργηθούν επί της οδού 18ης Οκτωβρίου καθώς και για τους αγωγούς που θα 
συλλέγουν τα όμβρια και σχετίζονται με το έργο της ανάπλασης.

Επίσης ο  υπάλληλος του Δήμου Δημ. Μεταξάς ενημέρωσε τα μέλη για την κοπή 
των δέντρων ακακίας και την αντικατάστασή τους με άλλα δέντρα φυλλοβόλα καθώς και 
για τον τρόπο που θα τοποθετηθούν χωροταξικά στην πόλη. 

Η  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής  αφού  άκουσε  τον  Πρόεδρό  της,  αφού  έλαβε 
υπόψη της την ενημέρωση για την πορεία των εργασιών του έργου της Ανάπλασης της 
οδού 18ης Οκτωβρίου καθώς και τις διατάξεις του άρθρου  73 του Ν. 3852/2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης-Πρόγραμμα 
Καλλικράτης»

Αποφασίζει ομόφωνα

Να εκδοθεί δελτίο τύπου από την υπηρεσία πρασίνου του Δήμου που να 
ενημερώνει τους πολίτες σχετικά με την κοπή των δέντρων και την άμεση 
αντικατάσταση αυτών.   

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση έληξε 
στις 11:50 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 5/2015
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα  11/2/2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μιχάλης  Φουνταλής,  Μαρία  Βλάχου  – 
Κατσάρα, Δημήτριος Ταπαζίδης, Βασίλειος 
Δημητριάδης,  Κων/νος  Λαμπρόπουλος 
(Αναπλ. μέλος).

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
- Αρμόδιοι υπάλληλοι κ. Δημήτριο Μεταξά και Γεώργιο Γρεβενάρη

2


		
	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ


