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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 21/2015
    

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
4. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΔΕΝΤΡΟΥ ΛΕΥΚΗΣ 
ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ.

Σήμερα Τετάρτη 27  Μαΐου 2015 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 
11:00 συνεδρίασε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθμ. 
πρωτ.13746/22-5-2015 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.Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος – Πρόεδρος, 2. Μαρία Βλάχου- Κάτσαρα, 
3.Κων/νος  Λαμπρόπουλος  (Αναπληρωματικό  μέλος),  4.  Βασίλειος  Δημητριάδης,  5. 
Δημήτριος Γιώγας.
ΑΠΟΝΤΕΣ: 1.Ευτυχία Ταμβίσκου, 2. Δημήτριος Ταπαζίδης, 3. Μιχάλης Φουνταλής.

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:

1. Ενημέρωση για θέματα χρήσης κοινόχρηστων χώρων και Λαϊκής Αγοράς.
          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 αναφέρει την 
εισήγηση του τμήματος Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου που έχει ως εξής:
             Στην είσοδο του Δημοτικού Σταδίου υπάρχει δένδρο λεύκης που έχει πάρει κλήση προς το 
στάδιο και έχει σηκώσει τις πλάκες του πεζοδρομίου. 

          Λόγω  του είδους του δένδρου , της θέσης του και της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί 
στο πεζοδρόμιο,  προτείνουμε τη κοπή του.

           Επιπλέον το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας με την αριθ. 
20/2015 απόφασή του,  γνωμοδοτεί θετικά στην κοπή του δένδρου λεύκης που έχει 
πάρει κλήση προς το Δημοτικό Στάδιο της πόλης της Έδεσσας και έχει σηκώσει τις 
πλάκες του πεζοδρομίου , λόγω  του είδους του δένδρου , της θέσης του και της 
κατάστασης που έχει δημιουργηθεί  στο πεζοδρόμιο.

         Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να 
αποφασίσει σχετικά.
         Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε τον 
Πρόεδρό της, κι αφού έλαβε υπόψη της τις παραπάνω διατάξεις την αριθ. 20/2015 
απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας, καθώς και τις διατάξεις των άρθρων  73 
και 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και 
Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

Αποφασίζει ομόφωνα

        Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο την κοπή του δέντρου λεύκης που 
βρίσκεται μπροστά στο Δημοτικό Στάδιο Έδεσσας και έχει σηκώσει τις πλάκες του 
πεζοδρομίου , λόγω  του είδους του δένδρου , της θέσης του και της κατάστασης που 
έχει δημιουργηθεί  στο πεζοδρόμιο.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
13:15 μ.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 21/2015
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα 2/6/2015
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μαρία  Βλάχου  -Κατσάρα,  Δημήτριος 
Γιώγας,  Βασίλειος Δημητριάδης, Κων/νος 
Λαμπρόπουλος (Αναπληρωματικό μέλος).

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