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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 63/2016
    

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΠΗΣ ΞΕΡΩΝ 
ΔΕΝΤΡΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ Τ. Κ. ΚΑΡΥΔΙΑΣ.

Σήμερα Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2016 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 
13:00 μ.μ. συνεδρίασε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ύστερα από έγγραφη πρόσκληση 
αριθ. πρωτ. 25597/1-12-2016 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. Δημήτριος Ταπαζίδης, 3. 
Μαρία Βλάχου- Κατσάρα, 4. Δημήτριος Γιώγας, 5. Μιχάλης Φουνταλής.
ΑΠΟΝΤΕΣ: 1.Ευτυχία Ταμβίσκου, 2. Βασίλειος Δημητριάδης

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  συνέχιση  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:
        ● Λήψη απόφασης για τον καθαρισμό βλάστησης και κοπής ξερών δέντρων στον 
οικισμό Κερασιάς της Τ. Κ. Καρυδιάς.
        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 μοναδικό θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης εκθέτει 
στα μέλη της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την αριθ. πρωτ. 25727/2-12-2016 εισήγηση 
του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου η οποία αναφέρει τα εξής:
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       Μετά από αίτημα (σχετ. 1) που κατατέθηκε στην υπηρεσία μας από εκπρόσωπο του συλλόγου  
Μακεδονομάχων,  μας  γνωστοποιήθηκε  η  πρόθεση  των  μελών  του  συλλόγου  να  αναλάβουν  
υπεύθυνα την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού και απομάκρυνσης ξερών δένδρων, από εθελοντές  
του συλλόγου , στον χώρο που περιβάλει το μνημείο Άγρα-Μίγκα της Τ.Κ. Κερασιάς.

    Καθώς  το  τμήμα Πρασίνου  του  Δήμου  Έδεσσας  δεν  είναι  στελεχωμένο  επαρκώς  για  να  
πραγματοποιήσει στο άμεσο μέλλον τις προαναφερθείσες εργασίες και προκειμένου να εγκριθεί  
από την αρμόδια Δασική υπηρεσία ο καθαρισμός του χώρου.

    ζητείτε,  σχετική απόφαση αρμόδιου συλλογικού οργάνου του Δήμου (Επιτροπή Ποιότητας  
Ζωής)  που θα εγκρίνει την υπεύθυνη εκτέλεση από την προαναφερθείσα εθελοντική ομάδα των  
εργασιών καθαρισμού , κοπής ξερών δένδρων και διανομής των ξύλων που τυχόν προκύψουν σε  
άπορους κατοίκους της περιοχής.

     Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής να 
αποφασίσουν σχετικά.
      Η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε τον 
Πρόεδρό της κι αφού έλαβε υπόψη της την αριθ. πρωτ. 25727/2-12-2016 εισήγηση το 
Τμήματος  Περιβάλλοντος  και  Πρασίνου  του Δήμου,  την  αριθ.  πρωτ.  25524/30-11-
2016 αίτηση  του  Προέδρου  του  Συλλόγου  Απογόνων  Μακεδονομάχων  Έδεσσας  και 
Αλμωπίας, καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 
Α'  87) «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Διοίκησης  και  Αυτοδιοίκησης-  Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», 

Αποφασίζει ομόφωνα
     
     Εγκρίνει, την εκτέλεση των εργασιών καθαρισμού αυτοφυούς βλάστησης, καθώς και 
της κοπής ξερών δένδρων, στον χώρο που περιβάλει το μνημείο Άγρα-Μίγκα της Τ.Κ. 
Καρυδιάς, με την εποπτεία του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου και 
την επίβλεψη του Δασαρχείου Έδεσσας, από την προαναφερθείσα εθελοντική ομάδα, 
καθώς και τη διανομή των ξύλων που τυχόν προκύψουν σε άπορους κατοίκους της 
περιοχής.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
13:40 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 63/2016
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα 6/12/2016
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Δημήτριος  Ταπαζίδης,  Μαρία  Βλάχου  –
Κατσάρα,  Δημήτριος  Ταπαζίδης,  Μιχάλης 
Φουνταλής.

Αποδέκτες προς ενέργεια:       
Τμήμα Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου
Αποδέκτες προς κοινοποίηση:  
Δ/νση Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας του Δήμου
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