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ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
5.   ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ. ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ ΔΕΝΔΡΩΝ   ΑΚΑΚΙΑΣ   
ΡΟΔΟΜΕΤΑΞΗΣ       ΣΤΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ – ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ   
“  FRESH  ”.  

Σήμερα Δευτέρα 30 Μαρτίου 2015 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 
13:00 συνεδρίασε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθμ. 
πρωτ.7942/26-3-2015 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 πέντε (5) από τα 
εφτά (7) μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1.  Βασίλειος  Δημητριάδης-Αντιπρόεδρος,  2.  Μιχαήλ  Φουνταλής,  3. 
Ευτυχία Ταμβίσκου,  4. Δημήτριος Ταπαζίδης, 5. Δημήτριος Γιώγας.
ΑΠΟΝΤΕΣ:1.Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος–Πρόεδρος,2.Μαρία Βλάχου– Κατσάρα.

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 και επειδή ο Πρόεδρος της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής απουσίαζε από την συνεδρίαση, ο Αντιπρόεδρος Βασίλειος 
Δημητριάδης  κηρύσσει  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  και  τα  μέλη  της  Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής αρχίζουν να συζητούν το θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Ο  Αντιπρόεδρος  εισηγούμενος  το  5ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης,  έθεση 
υπόψη  των  μελών  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής,  την  εισήγηση  του  τμήματος 
Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου που έχει ως εξής:
     Η κ. Γιόντη Θεοδώρα του Ιωάννη, κάτοικος  Έδεσσας  (Ευρυπίδου 7), με την 
παραπάνω  αίτησή  της  ζητά  την  κοπή  ενός  δένδρου  στο  πεζοδρόμιο  του 
καταστήματος-καφετερίας με την επωνυμία “FRESH”, λόγω επικινδυνότητας. 

   Στις  18-03-2015   υπάλληλος  του  τμήματος  προχώρησε  σε  αυτοψία  και 
διαπίστωσε τα εξής :
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     Στο προαναφερθέν πεζοδρόμιο υπάρχουν δυο δένδρα ακακίας ροδομέταξης 
μεγάλης  ηλικίας,  με  σήψεις  στο  κορμό,  ξηράνσεις  κλαδιών  και  μια  γενικότερη 
φθίνουσα κατάσταση της υγείας τους  κυρίως λόγω της προσβολής τα τελευταία 
χρόνια  από  το  έντομο  Psylla jamatonica.  Μάλιστα  το  συγκεκριμένο  πρόβλημα 
αφορά σε όλες τις ροδομέταξες ακακίες και γι’ αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο έχει 
λάβει απόφαση (13/2014) κοπής και αντικατάστασης όλων των ατόμων του είδους 
αυτού σταδιακά. 

Πρόταση

  Με βάση την υγεία των δένδρων και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το 
τμήμα Περ/ντος και Πρασίνου συμφωνεί με την απομάκρυνση των δυο δένδρων, 
με προϋπόθεση την άμεση  αντικατάσταση αυτών, με δαπάνες του αιτούντος, με 
είδος και σε σημείο που θα υποδείξει η υπηρεσία. 
          Επιπλέον το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας με την αριθ. 
12/2015 απόφασή του, αποφασίζει κατά πλειοψηφία να γνωμοδοτήσει θετικά στην 
κοπή και αντικατάσταση των δύο (2) δέντρων ακακίας «ροδομέταξης» , στο πεζοδρόμιο 
του καταστήματος-καφετερίας με την επωνυμία “FRESH”,  για του λόγους που 
επικαλείται στην εισήγησή της η αρμόδια υπηρεσία, με την προϋπόθεση ότι τα δέντρα 
θα αντικατασταθούν άμεσα, με δαπάνες του αιτούντος, με είδος και σε σημείο που θα 
υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
        Ο κ. Μιχ. Φουνταλής δεν συμφωνεί με την με την εισήγηση της υπηρεσίας και 
υποστηρίζει ότι η κοπή των δέντρων θα ωφελήσει την συγκεκριμένη επιχείρηση η 
οποία θα τοποθετήσει στην θέση των δέντρων νέα τραπεζοκαθίσματα. 
        Το μέλος της Επιτροπής Ευτυχία Ταμβίσκου συμφωνεί την τοποθέτηση του κ. 
Μιχάλη Φουνταλή. 
        Στο σημείο αυτό ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής υπενθύμισε στα μέλη το θέμα 
της κοπής κι αντικατάστασης των δέντρων στην οδό 18ης Οκτωβρίου της πόλης της 
Έδεσσας, και επισημαίνει ότι οι πολίτες είναι προκατειλημμένοι με το θέμα της 
αντικατάστασης των δέντρων που κόβονται και αντικαθιστούνται και αναφέρει πως δεν 
συμφωνεί με την επικινδυνότητα των δέντρων που επικαλείται η υπηρεσία.

Ενόψει των ανωτέρω ο Αντιπρόεδρος καλεί την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να 
αποφασίσει σχετικά.
         Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε τον 
Αντιπρόεδρό της, κι αφού έλαβε υπόψη της τις παραπάνω διατάξεις καθώς και τις 
διατάξεις των άρθρων  73 και 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», και την αριθ. 12/2015 
απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

        Να αναβληθεί προσωρινά η συζήτηση του θέματος για κοπή κι αντικατάσταση 
των δύο (2) δέντρων ακακίας ροδομέταξης και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη 
λήψη απόφασης για το κλάδεμα των ξερών κι επικίνδυνων κλαδιών των δέντρων για 
λόγους ασφαλείας των πελατών της αιτούσας επιχείρησης.
        Το μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δημήτριος Γιώγας μειοψηφεί και 
υποστηρίζει ότι η υπηρεσία θα πρέπει να προβεί στην κοπή των δέντρων σύμφωνα με 
την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.
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        Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση έληξε στις 13:40 
μ.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 13/2015
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα 2/4/2015
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μιχάλης Φουνταλής, Ευτυχία Ταμβίσκου, 
Δημήτριος Γιώγας, Δημήτριος Ταπαζίδης.

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
Τμήμα Περιβάλλοντος και Πρασίνου κ. Ουζούνη Νικόλαο.
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