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9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 14/2016
    

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
7.   ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΑΣΘΕΝΙΚΟΥ   
ΔΕΝΤΡΟΥ ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΜΝΗΝΩΝ 8 ΣΤΗΝ 
ΈΔΕΣΣΑ.

Σήμερα Τετάρτη 9 Μαρτίου 2016 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 11:30 
π.μ.   συνεδρίασε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθ. 
πρωτ. 4644/4-3-2016 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.Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος – Πρόεδρος, 2. Μαρία Βλάχου- Κατσάρα, 
3. Δημήτριος Ταπαζίδης, 4. Μιχάλης Φουνταλής. 5.Βασίλειος Δημητριάδης..
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.

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 λήψη απόφασης για τη χορήγηση 
παράτασης ωραρίου της άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων σε καταστήματα 
υγειονομικού ενδιαφέροντος της Δ. Ε. Βεγορίτιδας.

          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. 
          Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εκθέτει την εισήγηση 
του Τμήματος Περιβάλλοντος και  Πρασίνου του Δήμου η οποία αναφέρει τα εξής:
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           Ο κ. Γαβριηλίδης Ανδρέας του Γεωργίου με την αριθ. πρωτ. 31300/2-12-2015 
ζήτησε από το Δήμο Έδεσσας την κοπή κι αντικατάσταση δέντρου στο πεζοδρόμιο της οδού 
Κομνηνών 8, λόγω γήρανσης κι επικινδυνότητας. 
            Σύμφωνα με την εισήγησή του το Τμήμα Περιβάλλοντος & Πρασίνου του Δήμου και  
μετά από αυτοψία που πραγματοποιήθηκε από υπάλληλο του τμήματος, ζητά την έγκριση  
για την κοπή και αντικατάσταση με δαπάνη του αιτούντος , με είδος και σε θέση που θα  
υποδείξει η Υπηρεσία, ασθενικού δένδρου φλαμουριάς σε πεζοδρόμιο της οδού Κομνηνών  
8 στην  Έδεσσα .
      Το μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής επισημαίνει πως από τα στοιχεία που 
παρέθεσε η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου δεν προκύπτει άμεση ανάγκη κοπής του 
συγκεκριμένου δέντρου φλαμουριάς και προτείνει να επανέλθει το θέμα στην Επιτροπή 
προς συζήτηση, με τεκμηρίωση της άποψης της υπηρεσίας του Δήμου. 
      Ο Πρόεδρος αφού ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής ότι η Δημοτική Κοινότητα 
Έδεσσας γνωμοδότησε θετικά, στην κοπή και αντικατάσταση του ασθενικού δένδρου 
φλαμουριάς στο πεζοδρόμιο της οδού Κομνηνών 8 στην πόλη της  Έδεσσας, με δαπάνη 
του αιτούντος, με είδος και σε θέση που θα υποδείξει η Υπηρεσία, καλεί την Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.
     Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη 
της την εισήγηση του Προέδρου της , την αριθ. 31300/2-12-2015 αίτηση του κ. 
Γαβριηλίδη Ανδρέα, την εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πρασίνου του 
Δήμου, την αριθ. 3/2016 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας καθώς και τις 
διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

Αποφασίζει ομόφωνα

Να μην εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο την κοπή κι αντικατάσταση του 
ασθενικού δέντρου φλαμουριάς στο πεζοδρόμιο της οδού Κομνηνών 8 στην πόλη της 
Έδεσσας, και επισημαίνει στην αρμόδια υπηρεσία να επαναφέρει το θέμα προς 
συζήτηση, με τεκμηρίωση της ανάγκης κοπής του δέντρου.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
14:30 μ.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 14/2016
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα 16/3/2016
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Δημήτριος  Ταπαζίδης,  Μαρία  Βλάχου- 
Κατσάρα,  Μιχάλης Φουνταλής,  Βασίλειος 
Δημητριάδης.  

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