
                  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ       ΕΔΕΣΣΑΣ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΤΗΣ 3ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ

30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 13/2018
    

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
4. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΔΕΝΔΡΩΝ ΤΗΣ 
ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΩΣ «ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ».

Σήμερα Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 
11:00 π.μ., συνεδρίασε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου, ύστερα από έγγραφη 
πρόσκληση με  αριθ. πρωτ. 6403/26-3-2018 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 ΑΠΟΝΤΕΣ
1.  Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος-Πρόεδρος, 
2. Δημήτριος Ταπαζίδης Τακτ. μέλος
3. Μαρία Βλάχου -Κατσάρα Τακτικό μέλος, 
4. Κων/νος Λαμπρόπουλος Τακτ. μέλος),
5. Αναστασία  Ιατρίδου  -Βλαδίκα  Αναπλ. 
μέλος.

1. Ελισάβετ  Φράγκου–Κυανίδου, 
Αντιπρόεδρος 

2. Διονύσιος Μάρκου Τακτ. μέλος,
3. Δημήτριος Γιώγας Τακτ. μέλος.

           Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

 Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κηρύσσει 
την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και προτείνει να συζητηθΕΊ 
σήμερα  ως  κατεπείγον,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παρ.  3  του  άρθρου  75  του 
Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87), το παρακάτω θέμα:

      Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση της μελέτης έργου «Ενοποίηση 
τουριστικού με εμπορικό κέντρο Έδεσσας».

        Η Επιτροπή  Ποιότητας Ζωής  μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις 
διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα

κρίνει το ανωτέρω θέμα ως κατεπείγον, το οποίο πρέπει να συζητηθεί σήμερα, σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και να ληφθεί 
σχετική απόφαση. 
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          Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εκθέτει στα μέλη 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την αριθ. πρωτ. 4383/26-2-2018 εισήγηση της Δ/νσης 
Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφ. & Τοπ. Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου, 
η οποία αναφέρει τα ακόλουθα:
        Η πόλη της Έδεσσας έχει την τύχη να διαθέτει αρκετό πράσινο εντός του αστικού  
ιστού, τουλάχιστον για τα ελληνικά δεδομένα, και αυτό αποτελεί ένα στοιχείο ταυτότητας  
και λόγος διαφοροποίησής της από τις άλλες ελληνικές πόλεις. Ιδιαίτερο στοιχείο αυτού  
του  πρασίνου  είναι  τα  αιωνόβια  δένδρα,  τα  οποία  λόγω  ηλικίας  είναι  μάρτυρες  της  
ιστορίας  της.  Ορισμένα  μάλιστα,  από  τα  δένδρα  αυτά,  φαίνεται  να  πληρούν  τις  
προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος για το χαρακτηρισμό τους ως μνημεία της φύσης.
Πρόσφατα, μετά την υλοποίηση του Δασολογικού Συνεδρίου στην πόλη μας, η ανάγκη για  
την προστασία αυτών των δένδρων ήρθε ξανά στο προσκήνιο. Με αφορμή τις συζητήσεις  
που πραγματοποιήθηκαν   μεταξύ του Δημάρχου,  υπηρεσιακών παραγόντων του Δήμου  
μας καθώς και στελεχών του Δασαρχείου Έδεσσας και του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών  
προτείνεται η διερεύνηση των δυνατοτήτων χαρακτηρισμού των μεγαλύτερων δένδρων της  
πόλης  μας  ως  μνημείων  της  φύσης  και  την,  με  αυτόν  τον  τρόπο,  ένταξή  τους  στα  
προστατευόμενα δένδρα (ως άτομα).
      Αυτό απαιτεί τη συνεργασία του Δήμου μας (και της Δημοτικής Επιχείρησης) με το  
Δασαρχείο Έδεσσας καθώς και το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών. Η απαιτούμενη μελέτη-
έκθεση θα γίνει χωρίς οικονομική επιβάρυνση του Δήμου (ως αντιστάθμισμα της βοήθειας  
που πρόσφερε στο Δασαρχείο και την Ελληνική Δασολογική Εταιρεία στην υλοποίηση του  
συνεδρίου)  και  είναι  απαραίτητη  για  την  ένταξη  των  συγκεκριμένων  δένδρων  στο  
καθεστώς προστασίας που ορίζει η νομοθεσία.
       Παρακαλούμε για την λήψη απόφασης για τη σύνταξη και υποβολή φακέλου για το  
χαρακτηρισμό δένδρων της πόλης της Έδεσσας ως «μνημείων της φύσης».

ΤΑ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ :

1ο Πλατάνι: Στους Καταρράκτες, απέναντι από το Κέντρο Καταρρακτών.
2ο Πλατάνι: Στους Καταρράκτες, το χτισμένο 
3ο Πλατάνι: Στο Κιουπρί, δίπλα στο ποτάμι στη Βυζαντινή Γέφυρα.
4ο Πλατάνι: Στο Κιουπρί, αμέσως το επόμενο από δίπλα.
5ο Πλατάνι: Στο Κιουπρί, αμέσως το επόμενο στη σειρά, δίπλα στη τζαμαρία.
6ο Πλατάνι: Στο Κιουπρί, παραδίπλα, κολλητά στην καφετέρια. 
7ο Πλατάνι: Στην Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου. 
8ο Πλατάνι: Στην Πλατεία Τημενιδών, το μεγαλύτερο απ τη κεντρική είσοδο.
9ο Πλατάνι: Στην Πλατεία Τημενιδών, το πιο μικρό, πιο κοντά στο περίπτερο. 
10ο Πλατάνι: Στην περιοχή του Κανναβουργείου, στο Σησαμοτριβείο. 
         Λαμβάνοντας υπόψη του την ανωτέρω σχετική εισήγηση ο Πρόεδρος πρότεινε στα 
μέλη της Επιτροπής να αφαιρεθούν από την πρόταση τα δέντρα που βρίσκονται σε 
μισθωμένα ακίνητα του Δήμου.
         Το μέλος Δημ. Ταπαζίδης εισηγείται να αφαιρεθούν  τα αριθ. 5,6,7,,8 και 9 
δέντρα από την πρόταση που θα καταθέσει η υπηρεσία.
         Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
να αποφασίσουν σχετικά.
         Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε τον 
Πρόεδρό της κι αφού έλαβε υπόψη της την αριθ. πρωτ. 4383/2018 εισήγηση της 
Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφ. & Τοπ. Οικονομικής Ανάπτυξης του 
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Δήμου καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 73 του ν.3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

Αποφασίζει ομόφωνα
         Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης για τη σύνταξη και 
υποβολή φακέλου, για το χαρακτηρισμό δένδρων της πόλης της Έδεσσας ως «μνημείων 
της φύσης», ως ακολούθως:
1ο Πλατάνι: Στους Καταρράκτες, απέναντι από το Κέντρο Καταρρακτών.
2ο Πλατάνι: Στους Καταρράκτες, το χτισμένο 
3ο Πλατάνι: Στο Κιουπρί, δίπλα στο ποτάμι στη Βυζαντινή Γέφυρα.
4ο Πλατάνι: Στο Κιουπρί, αμέσως το επόμενο από δίπλα.
5ο Πλατάνι: Στην περιοχή του Κανναβουργείου, στο Σησαμοτριβείο. 

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
13:00 μ.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 13/2018
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 4/4/2018

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μαρία  Βλάχου  –Κατσάρα,  Κωνσταντίνος 
Λαμπρόπουλος,  Δημήτριος  Ταπαζίδης,  Αναστασία 
Ιατρίδου- Βλαδίκα (Αναπλ. μέλος).

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
-Προϊστάμενο Δ/νσης Προγραμματισμό, Οργάνωσης, Πληροφ. & Τοπ. Οικονομικής 
Ανάπτ. κ. Δημ. Μεταξά.
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