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1  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 

(ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 20/2021 
  
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

3. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΟΠΗΣ ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ (19) ΔΕΝΔΡΩΝ ΛΕΥΚΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ.  
 
 

          Σήμερα Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 13:30 συνεδρίασε δια ζώσης στο 
Δημοτικό Κατάστημα και με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της 
αριθμ. 643/69472/24-9-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,η Επιτροπή 

Ποιότητας Ζωής Δήμου Έδεσσας, ύστερα από την έγγραφη πρόσκληση με αριθμ. 
πρωτ. 16.823/25-11-2021 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 είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για να 

συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης. 
Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί συμμετείχαν τα έξι (6) από τα εφτά (7) 
μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. 1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος-Πρόεδρος 

2. 2. Δημήτριος Γιώγας, Τακτ. μέλος  
3. 3. Κων/νος Λαμπρόπουλος, Τακτ. μέλος 

4. Μαρία Βλάχου–Κατσάρα, Τακτ. μέλος 

5. Ευάγγελος Θωμάς, Τακτ. μέλος 
6. Σωτήριος Μούκας, Τακτ. μέλος 

1. Ελένη Κίτσου, Τακτικό μέλος 

  

          Ο Πρόεδρος και τα μέλη, Μαρία Βλάχου-Κατσάρα, Ευάγγελος Θωμάς, 
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος και Σωτήριος Μούκας συμμετείχαν δια ζώσης ενώ το  
μέλος Δημήτριος Γιώγας με τηλεδιάσκεψη. 

          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. 

          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 τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
          Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εισηγούμενος το 3ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης είχε κοινοποιήσει στα μέλη την αριθμ. 14496/20-10-2021 
εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας του Δήμου, η 

οποία αναφέρει τα εξής: 
  Έχοντας υπόψη ότι :  

      Στον χώρο πρασίνου έξω από το Δημαρχείο της Έδεσσας , περιμετρικά των 

διαδρόμων , υπάρχουν δεκαεννέα δένδρα λεύκης μεγάλης ηλικίας (άνω των τριάντα 

ετών)  που με το ριζικό τους σύστημα το οποίο έχει διογκωθεί προς την επιφάνεια του 

εδάφους , έχουν ανασηκώσει τους κυβόλιθους των διαδρόμων με αποτέλεσμα να 

δημιουργείται μεγάλη επικινδυνότητα για τους διερχόμενους πεζούς. 

     Το διογκωμένο ριζικό τους σύστημα εμποδίζει την εκτέλεση του έργου 

αποκατάστασης της ομαλότητας των κυβόλιθων του διαδρόμου. 

    Τα  δένδρα αυτά λόγω τους  είδους τους, της κλιματικής αλλαγής και της γήρανσής 

τους , έχουν προσβληθεί από ξυλοφάγα έντομα στη βάση του κορμού τους  που τα 

καθιστούν πέραν των άλλων και πολύ  επικίνδυνα για πτώση .  

     Θεωρώντας ότι τα δένδρα αυτά  έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής τους πρέπει να 

κοπούν και να αντικατασταθούν με άλλα σε μία μελλοντική ανάπλαση του χώρου. 

    Για τους προαναφερθέντες αυτούς λόγους  

   Εισηγούμαστε την  λήψη απόφασης έγκρισης  κοπής των δένδρων αυτών  

         Επιπλέον, ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής πως 

η Κοινότητα Έδεσσας με την αριθμ. 15/2021 απόφασή της γνωμοδότησε θετικά, στη 
λήψη απόφασης για την κοπή των δεκαεννέα (19) δένδρων λεύκης, έξω από το 

Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και περιμετρικά των διαδρόμων του.  
         Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής του Δήμου να αποφασίσουν σχετικά. 

         Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε τον 
Πρόεδρό της κι αφού έλαβε υπόψη της την αριθμ. πρωτ. 14496/20-10-2021 
εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας του Δήμου, την 

αριθμ. 15/2021 απόφαση της Κοινότητας Έδεσσας καθώς και τις σχετικές διατάξεις 
του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και 

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 κοπή 
των δεκαεννέα (19) δένδρων λεύκης, στο χώρο πρασίνου του Δημαρχείου Έδεσσας. 



           Το μέλος Ευάγγελος Θωμάς απείχε από την ψηφοφορία για τη λήψη 

απόφασης στο συγκεκριμένο θέμα. 
Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε 

στις 13:55. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 20/2021 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 

κατωτέρω.  
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Έδεσσα 2/12/2021 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ 

 

 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Δημήτριος Γιώγας, Μαρία Κατσάρα-Βλάχου, 

Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, Σωτήριος Μούκας, 
Ευάγγελος Θωμάς 

Αποδέκτες προς κοινοποίηση: 

- Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας, κα Φανή Γιούσμη 
- Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Εσωτερική διανομή (ηλεκτρονικά): 
Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας 

 
 

 
 


