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ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ         

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 20ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 137/2022    

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

14.  ΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΓΚΡΙΣΗ  ΚΟΠΗΣ  ΕΙΚΟΣΙ  ΤΡΙΩΝ  (23)

ΔΕΝΔΡΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΣΥΛΛΙΟ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΙΖΑΡΙΟΥ

Σήμερα Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 18.30 το Δημοτικό Συμβούλιο

συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, δια ζώσης και

μέσω  τηλεδιάσκεψης,  ύστερα  από  την  με  αριθμ.  πρωτ.  14.815/11.11.2022

έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου  κ.  Φίλιππου  Γκιούρου,  όπως  ορίζουν  οι

διατάξεις  του  άρθρου  67  του  Ν.  3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ. 1, του Ν. 4635/2019,

σε  συνδυασμό  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  78  του  Ν.  4954/2022  (ΦΕΚ

136/9.7.2022),

Πριν  από  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  ο  Πρόεδρος  διαπίστωσε  ότι

συμμετείχαν  τα 19 από  τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά

οι:      

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 11 Μούκας Σωτήριος
2 Γιώγας Δημήτριος 12 Μουράτογλου Ιωάννης
3 Δελής Αθανάσιος 13 Ξυλουργίδης Αντώνιος
4 Θεοδώρου Έλλη 14 Παπαδόπουλος Ελευθέριος
5 Θωμάς Ευάγγελος 15 Πασχάλης Αλέξανδρος
6 Ιατρίδου-Βλαδίκα Αναστασία 16 Ρυσάφης Αντώνιος
7 Καραμάνη Δήμητρα 17 Σαμλίδης Μιχαήλ
8 Κατσάρα-Βλάχου Μαρία 18 Τσεπκεντζής Ιωάννης
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9 Κετσιτζίδης Ιγνάτιος 19 Τσιτσάγκας Χαράλαμπος
10 Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

αν και κλήθηκαν νόμιμα
1 Πέτκου Αναστάσιος (Αντιπρόεδρος) 5 Μουστάκας Γεώργιος
2 Γάτσης Χρήστος (Γρ/τεας) 6 Ταμβίσκου Ευτυχία
3 Καραπατσούδη Ελένη 7 Τζιάκος Δημήτριος
4 Κίτσου Ελένη 8 Χατζόγλου Ιωάννης

Οι  Δημοτικοί  Σύμβουλοι  κ.κ.  Ελευθέριος  Παπαδόπουλος,  Κων/νος

Λαμπρόπουλος,   Έλλη Θεοδώρου  και  Αλέξανδρος Πασχάλης,  συμμετείχαν στη

συνεδρίαση  με  τη  διαδικασία  της  τηλεδιάσκεψης,  ενώ  ο  Πρόεδρος  και  οι

υπόλοιποι παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι συμμετείχαν δια ζώσης.

Η Δημοτική Σύμβουλος κα Ελένη Κίτσου συνδέθηκε ηλεκτρονικά κατά τη

διαδικασία υποβολής ερωτήσεων προς τον Δήμαρχο (πριν την έναρξη συζήτησης

των  θεμάτων)  και  ο  Δημοτικός  Σύμβουλος  κ.  Ελευθέριος  Παπαδόπουλος

αποσυνδέθηκε  από  τη  συνεδρίαση  κατά  τη  συζήτηση  του  17ου θέματος  της

ημερήσιας διάταξης.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χρήστος Γάτσης προσήλθε στη συνεδρίαση κατά

τη συζήτηση του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα οι  Πρόεδροι  των Συμβουλίων των

Δημοτικών  Κοινοτήτων για  τα  θέματα  που  περιλαμβάνονται  στην  ημερήσια

διάταξη  και  αφορούν  τις  αντίστοιχες  κοινότητές  τους  και  συμμετείχαν  οι

παρακάτω:

α. Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός, δια ζώσης

β. Πλατάνης κ. Χρήστος Σπρίτας, δια ζώσης

γ) Ριζαρίου κα Ευθυμία Λυκίδου, με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης   

Στη  συνεδρίαση  συμμετείχε  με  τη  διαδικασία  της  τηλεδιάσκεψης  ο

Πρόεδρος  του  Συμβουλίου  της  Δημοτικής  Κοινότητας  Άρνισσας  κ.  Νικόλαος

Παπαγιαννίδης. 

Ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται δια ζώσης

στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε δια ζώσης και η κα Ουρανία Πασιαλή, τακτική

υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε

την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να

συζητούν τα θέματα, συζητώντας το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, μετά τη

συζήτηση του 10ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
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Ο  Πρόεδρος  σχετικά  με  το  14ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης,

γνωστοποίησε σε ηλεκτρονική μορφή στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου την

αριθμ. 28/2022 απόφαση – εισήγηση της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής, η οποία

έχει ως εξής:

1. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΟΠΗΣ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΩΝ (23) ΔΕΝΔΡΩΝ, 
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΣΥΛΛΙΟ, ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΙΖΑΡΙΟΥ.

       Σήμερα,  Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 13:00, συνεδρίασε δια
ζώσης  και  μέσω τηλεδιάσκεψης  στο  Δημοτικό  Κατάστημα  Έδεσσας,   η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Έδεσσας, ύστερα από τη με αριθμ.
πρωτ. 13012/10-10-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που είχε
επιδοθεί σ’ όλα τα μέλη αυτής, τακτικά και αναπληρωματικά, σύμφωνα με
τις  διατάξεις  του  άρθρου  75  του  Ν.  3852/2010(ΦΕΚ  Α'  87),  όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133) και του
άρθρου  78  του  Ν.  4954/2022,  και  είχε  δημοσιευθεί  στο  Δημοτικό
Κατάστημα  Έδεσσας,  για  να  συζητήσει  και  να  πάρει  απόφαση  στα
παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
        Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία, καθώς συμμετείχαν τα έξι (6)

από τα επτά (7) μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου, Πρόεδρος

ΑΠΟΝΤΕΣ

 2. Δημήτριος Γιώγας, Αντιπρόεδρος,
 3. Μαρία Βλάχου–Κατσάρα, Τακτ. 
Μέλος,
 4. Κων/νος Λαμπρόπουλος, Τακτ. Μέλος,
 5. Ελένη Κίτσου, Τακτικό μέλος,
 6. Δήμητρα Καραμάνη, Τακτικό μέλος
       

1. Σωτήριος Μούκας, Τακτικό 
μέλος 

 

       Επιπλέον, στη συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι Πρόεδροι των
Συμβουλίων των Κοινοτήτων του Δήμου,  εφόσον  στην ημερήσια διάταξη
περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν την Κοινότητά τους, και παρούσα
μέσω τηλεδιάσκεψης ήταν η Πρόεδρος της Κοινότητας Ριζαρίου, Ευθυμία
Λυκίδου. 
      Ο Πρόεδρος, Δημήτριος Γιάννου, και τα μέλος, Μαρία Κατσάρα-Βλάχου
συμμετείχαν δια ζώσης,  ενώ τα μέλη, Ελένη Κίτσου,  Δημήτριος Γιώγας,
Κωνσταντίνος  Λαμπρόπουλος  και  Δήμητρα  Καραμάνη  μέσω
τηλεδιάσκεψης.
       Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκε  και  η  Ελισάβετ  Μητσάκη,  τακτική
υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
       Μετά τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κηρύσσει
την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
αρχίζουν να συζητούν το  1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.
        Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, εισηγούμενος το 1ο θέμα
της  ημερήσιας  διάταξης,  είχε  κοινοποιήσει  στα  μέλη  την  υπ’  αριθμ.
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11745/13-9-2022 εισήγηση καθώς και την τεχνική έκθεση της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας, οι οποίες αναφέρουν τα εξής:
  

 Έχοντας υπόψη ότι : 

 Την  αριθμ.  02/2022  απόφαση  της  Τ.Κ.  Ριζαρίου  που  ζητά  την  κοπή  των  πεύκων  και

αντικατάστασή τους με δένδρα άλλου είδους

 Το γεγονός  ότι  τα  συγκεκριμένα  δένδρα  (πεύκα)  έχουν  ψηλώσει  αρκετά (πάνω από  15

μέτρα) και κάποια από αυτά έχουν  ήδη ξεραθεί.  Τα περισσότερα βρίσκονται κοντά στον

δρόμο πλησίον σε ηλεκτροφόρα καλώδια της ΔΕΗ. Η βλάστησή τους έχει περιοριστεί σε ένα

τμήμα της κορυφής γεγονός που τα καθιστά πιο ευάλωτα σε ισχυρούς ανέμους και αυξάνει

τη πιθανότητα πτώσης τους και πρόκλησης ατυχήματος.

    Για τους προαναφερθέντες λόγους 

   Εισηγούμαστε την  λήψη απόφασης έγκρισης  κοπής των  δένδρων αυτών και την αντικατάστασή

τους με νέα άλλου είδους που δεν θα θεωρούνται επικίνδυνα.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

       Στην είσοδο της τοπικής κοινότητας Ριζαρίου υπάρχει ένα αλσύλλιο αποτελούμενο από 23 δένδρα

Πεύκης . Τα συγκεκριμένα δένδρα (πεύκα) έχουν ψηλώσει αρκετά (πάνω από 15 μέτρα) και κάποια

από αυτά έχουν ξερά κλαδιά ή έχουν  ήδη ξεραθεί ολοκληρωτικά.  Τα περισσότερα βρίσκονται κοντά

στον δρόμο πλησίον σε ηλεκτροφόρα καλώδια της ΔΕΗ. Η βλάστησή τους έχει περιοριστεί κυρίως σε

ένα τμήμα της κορυφής τους,  γεγονός που τα καθιστά πιο ευάλωτα σε ισχυρούς ανέμους και αυξάνει

τη πιθανότητα πτώσης τους και πρόκλησης ατυχήματος.

    Τα προς κοπή δένδρα, δεν προστατεύονται από τις διατάξεις για την προστασία των δασών και των 

δασικών γενικά εκτάσεων ή από διατάξεις της αρχαιολογικής νομοθεσίας ή της νομοθεσίας για τις 

προστατευόμενες περιοχές ή άλλης συναφούς νομοθεσίας. 

        Ενόψει των ανωτέρω, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής του Δήμου να αποφασίσουν σχετικά.
        Το μέλος της Επιτροπής, Ελένη Κίτσου ζήτησε από τους παρόντες να
δεσμευτούν για την αντικατάσταση των δέντρων που θα κοπούν, καθώς το
συγκεκριμένο σημείο αποτελεί χώρο στάσης των διερχόμενων οχημάτων.
        Η Πρόεδρος της Κοινότητας του Ριζαρίου, Ευθυμία Λυκίδου, βεβαίωσε
τα μέλη τις Επιτροπής ότι  ο χώρος θα διαμορφωθεί  κατάλληλα και  τα
δέντρα  θα  αντικατασταθούν  με  άλλα,  σε  συνεργασία  με  το  Τμήμα
Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Έδεσσας και τη Διεύθυνση Δασών
Πέλλας. 
        Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση, αφού
άκουσε τον Πρόεδρό της κι αφού έλαβε υπόψη της την υπ’ αριθμ. 11745/13-
9-2022  εισήγηση  της  Διεύθυνσης  Περιβάλλοντος,  Πρασίνου  και
Καθαριότητας,  την  υπ’  αριθμ.  2/2022  απόφαση  του  Συμβουλίου  της
Κοινότητας Ριζαρίου  καθώς και τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του
Ν.  3852/2010(ΦΕΚ  Α'  87) «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Διοίκησης  και
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Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το
άρθρο 40 παρ. 3 του Ν. 4735/2020 ( ΦΕΚ  Α΄197) «Τροποποίηση του Κώδικα
Ελληνικής  Ιθαγένειας,  νέο  πλαίσιο  επιλογής  διοικήσεων  στον  δημόσιο
τομέα,  ρύθμιση  οργανωτικών  θεμάτων  της  Γενικής  Γραμματείας
Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου
Τομέα  του  Υπουργείου  Εσωτερικών,  ρυθμίσεις  για  την  αναπτυξιακή
προοπτική  και  την  εύρυθμη  λειτουργία  των  Οργανισμών  Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις», 

Αποφασίζει ομόφωνα
            Εισηγείται, θετικά, στο Δημοτικό Συμβούλιο στη λήψη απόφασης
για  την  έγκριση  κοπής  είκοσι  τριών  (23)  δένδρων,  που  βρίσκονται  σε
αλσύλλιο  στον  οικισμό  του  Ριζαρίου,  με  την  προϋπόθεση  ότι  θα
αντικατασταθούν με νέα, άλλου είδους, πιο ανθεκτικά και ακίνδυνα.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 28/2022.

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Αντώνιο Ρυσάφη,

προκειμένου να εκφράσει τις απόψεις του για το θέμα και στον Αντιδήμαρχο κ.

Μιχαήλ Σαμλίδη,  προκειμένου  να  δώσει  τις  απαραίτητες  διευκρινήσεις  για  το

θέμα, όπως αναλυτικά αναφέρονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ενόψει των ανωτέρω και μετά την τοποθέτηση του κ. Αντωνίου Ρυσάφη, ο

Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά με την κοπή και

αντικατάσταση των αναφερόμενων δέντρων.

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  αφού  έλαβε  υπόψη  του  την  αριθ.  πρωτ.

11.745/13.9.2022  εισήγηση  της  Δ/νσης  Προγραμματισμού,  Οργάνωσης,

Πληροφορικής  &  Τοπικής  οικονομικής  ανάπτυξης,  την  από  13.9.2022  Τεχνική

έκθεση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Πρασίνου, την αριθμ. 2/2022 απόφαση –

γνωμοδότηση του συμβουλίου της Δ.Κ. Ριζαρίου, την αριθμ. 28/2022 απόφαση –

εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου

65 του Ν.3852/2010 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φω ν α

Εγκρίνει την κοπή είκοσι τριών (23) δένδρων, που βρίσκονται σε αλσύλλιο

στον οικισμό του Ριζαρίου, με την προϋπόθεση ότι θα αντικατασταθούν με νέα,

άλλου είδους, πιο ανθεκτικά και ακίνδυνα.

Την παραπάνω απόφαση εγκρίνει και ψηφίζει η συμμετέχουσα Πρόεδρος του

Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ριζαρίου κα Ευθυμία Λυκίδου (άρθρο 67

παρ. 8 του Ν. 3852/2010).

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  137/2022
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Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ

Ακριβές απόσπασμα 

Έδεσσα  25.11.2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

 Γάτσης Χρήστος, Γιώγας Δημήτριος, Δελής 

Αθανάσιος, Θεοδώρου Έλλη, Θωμάς Ευάγγελος, 

Ιατρίδου-Βλαδίκα Αναστασία, Καραμάνη Δήμητρα, 

Κατσάρα-Βλάχου Μαρία, Κετσιτζίδης Ιγνάτιος, 

Κίτσου Ελένη, Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μούκας 

Σωτήριος, Μουράτογλου Ιωάννης, Ξυλουργίδης 

Αντώνιος, Παπαδόπουλος Ελευθέριος, Πασχάλης 

Αλέξανδρος,  Ρυσάφης Αντώνιος, Σαμλίδης Μιχαήλ, 

Τσεπκεντζής Ιωάννης, Τσιτσάγκας Χαράλαμπος.

Αποδέκτες προς ενέργεια: 

-  Προϊστάμενο Τμήματος Περιβάλλοντος & Πρασίνου Ν. Ουζούνη

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

- Αναπλ. Προϊστάμενο Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Καθαριότητας  

Δ.  Ζήμνα

- Αντιδήμαρχο Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, Πρασίνου, Υπαίθριας 

διαφήμισης, Υπαίθριου εμπορίου  και Λαϊκών αγορών  Μ. Βλάχου - 

Κατσάρα
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	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

	Σήμερα, Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 13:00, συνεδρίασε δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Έδεσσας, ύστερα από τη με αριθμ. πρωτ. 13012/10-10-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ’ όλα τα μέλη αυτής, τακτικά και αναπληρωματικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133) και του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022, και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
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