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ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ

30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2017
    

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΔΕΝΔΡΩΝ (ΜΟΥΡΙΕΣ) 
ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΤΗΣ Τ. Κ. ΆΓΡΑ ΤΗΣ Δ. Ε. ΕΔΕΣΣΑΣ.

Σήμερα Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2017 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 
13:00 π.μ., συνεδρίασε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου, ύστερα από έγγραφη 
πρόσκληση με  αριθ. πρωτ. 24590/26-10-2017 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 τέσσερα (4) από τα 
εφτά (7) μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

      ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.  Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος-Πρόεδρος, 
2. Δημήτριος Ταπαζίδης Τακτικό μέλος,
3. Ελισάβετ  Φράγκου–Κυανίδου,  Τακτ. 
μέλος,
4. Μιχάλης Σαμλίδης (Αναπλ. μέλος).

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

3. Μαρία Βλάχου -Κατσάρα 
Τακτικό μέλος, 

4. Κων/νος  Λαμπρόπουλος 
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:
      ►  Συζήτηση και  λήψη απόφασης  για  κοπή  τριών  (3)  δένδρων  (Μουριές)  σε 
πεζοδρόμιο της Τ. Κ. Άγρα της Δ. Ε. 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 μοναδικό θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης 
εκθέτει στα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την αριθ. πρωτ.21420/27-10-2017 
εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας, η οποία αναφέρει τα 
εξής:
             Έχοντας υπόψη την αριθμ.  7/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Τοπικής  
Κοινότητας Άγρα σχετικά με την κοπή τριών δένδρων Μουριάς στη Τ. Κ. Άγρα  λόγω του 
γεγονότος ότι θα δυσχεραίνεται η διέλευση των πεζών στο υπό κατασκευή πεζοδρόμιο.

        Προτείνουμε τη κοπή των δένδρων και ζητούμε από την Ε.Π. να γνωμοδοτήσει  επι  
του θέματος.  

          Επιπλέον ο Πρόεδρος ενημερώνει  τα μέλη της Επιτροπής πως το Τοπικό  
Συμβούλιο Άγρα, με την αριθ. 7/2017 απόφασή του, γνωμοδότησε θετικά στην κοπή 
τριών (3) δένδρων (Μουριές) στο πεζόδρομο της Τ.Κ. Άγρα , λόγω επικινδυνότητας κι 
ανυπαρξίας πλάτους για τη διέλευση των πεζών από το πεζοδρόμιο. 
          Το μέλος Ελ. Φράγκου –Κυανίδου πρότεινε στην Επιτροπή, όποτε προκύπτει 
θέμα συζήτησης η κοπή δένδρων να εξαντλούνται από την υπηρεσία Πρασίνου όλα τα 
περιθώρια για να σωθεί το δένδρο ( όπως το κλάδεμα).
           Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
να αποφασίσουν σχετικά. 
          Η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε τον 
Πρόεδρό της κι έλαβε υπόψη της την αριθ. πρωτ.  21420/27-10-2017 εισήγηση της 
Δ/νσης  Περιβάλλοντος,  Πρασίνου  και  Καθαριότητας  του  Δήμου,  την  αριθ.  7/2017 
απόφαση  του  Τ.  Σ.  Άγρα, καθώς  και  τις  διατάξεις  του  άρθρου  73  του  Ν. 
3852/2010(ΦΕΚ  Α'  87) «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Διοίκησης  και  Αυτοδιοίκησης- 
Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
          Εγκρίνει την κοπή τριών (3) δένδρων (Μουριές) στο πεζόδρομο της Τ.Κ. Άγρα του 
Δήμου  Έδεσσας  για  την  εξασφάλιση  της  ασφαλούς  διέλευσης  των  πεζών  λόγω 
ανυπαρξίας πλάτους.

Το μέλος Ελισάβετ Φράγκου –Κυανίδου μειοψηφεί για τους λόγους που 
αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
13:45 μ.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 43/2017
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  ΕΠΖ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές 6/11/2017
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Δημήτριος  Ταπαζίδης,  Ελισάβετ  Φράγκου-Κυανίδου, 
Μιχάλης Σαμλίδης ( Αναπλ. μέλος)

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
- Τμήμα Περιβάλλοντος και Πρασίνου κ. Νικ. Ουζούνη.
 Εσωτερική Διανομή:

-  Δ/νση Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας κ. Δημ. Ζήμνα.
- Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας, Διοικητικής Λειτουργίας και Εξυπηρέτησης του 

Πολίτη , υπαίθριας διαφήμισης , υπαίθριου εμπορίου και λαϊκών αγορών 
(Δ.Ε. Έδεσσας και Βεγορίτιδας), κ.  Χατζόγλου Ιωάννη.
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