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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  82/2015      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

13. ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΥΟ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ ΑΚΑΚΙΑΣ ΡΟ∆ΟΜΕΤΑΞΗΣ 

 

 Σήµερα ∆ευτέρα 30 Μαρτίου 2015 και ώρα 18.00΄ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 7.940/26-3-2015 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δηµοσιεύτηκε στον ειδικό 

χώρο ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος και επιδόθηκε νόµιµα, όπως 

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

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν 

παρόντα τα 22 από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 12 Μουράτογλου Ιωάννης 

2 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 13 Πέτκος Χρήστος  

3 Βερικούκης Χρήστος  14 Ρυσάφης Αντώνιος 

4 Γιώγας ∆ηµήτριος  15 Σαµλίδης Μιχαήλ 

5 ∆ασκάλου Χρήστος  16 Σόντρας Ιωάννης  

6 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 17 Ταµβίσκου Ευτυχία  
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7 ∆ίου Αναστάσιος 18 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

8 Ζδρου Αικατερίνη  19 Τσιβόγλου Χρήστος  

9 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 20 Φουνταλής Μιχαήλ  

10 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 21 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

11 Μάρκου ∆ιονύσιος 22 Χατζόγλου Ιωάννης 

 

       ΑΠΟΝΤΕΣ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 4 Κούκος Γεώργιος 

2 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 5 Πασχάλης Αλέξανδρος 

3 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία   

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής 

Κοινότητας Έδεσσας κ. Γαλανός Πέτρος και οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων: 

α) Άγρα κ. Θεόφιλος Καραµπάσης 

β) Καρυδιάς κ. Πέτρος Πασιαλής 

γ) Ριζαρίου κ. Κων/νος ∆ηµητριάδης 

δ) Σωτήρας κ. Αθανάσιος Μπογόιτσης, 

για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη και αφορούν τις 

αντίστοιχες κοινότητές τους.  

Απουσίασε ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Άρνισσας, αν και κλήθηκε νόµιµα.  

Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ηµήτριος Γιάννου απουσίασε από τη συνεδρίαση, αν και 

κλήθηκε νόµιµα και αναπληρώθηκε από τον Αντιδήµαρχο Τ.Υ. & Πολεοδοµίας κ. 

Χρήστο Πέτκο. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του 

∆ήµου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης και τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου άρχισαν να 

συζητούν τα θέµατα. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 13ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη 

των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την αριθµ. 7095/24-3-2015 εισήγηση της 

∆/νσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Καθαριότητας προς την Επιτροπή Ποιότητας 

Ζωής, η οποία έχει ως εξής: 
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«Σχετ.: η αίτηση με αριθμ.πρωτ.7095/16-03-2015 της  κ.Γιόντη Θεοδώρας 

Ιστορικό  

     Η κ. Γιόντη Θεοδώρα του Ιωάννη, κάτοικος  Έδεσσας  (Ευρυπίδου 7), με την παραπάνω αίτησή 

της ζητά την κοπή ενός δένδρου στο πεζοδρόμιο του καταστήματος-καφετερίας με την επωνυμία 

“FRESH”, λόγω επικινδυνότητας.  

   Στις 18-03-2015  υπάλληλος του τμήματος προχώρησε σε αυτοψία και διαπίστωσε τα εξής : 

     Στο προαναφερθέν πεζοδρόμιο υπάρχουν δυο δένδρα ακακίας ροδομέταξης μεγάλης ηλικίας, 

με σήψεις στο κορμό, ξηράνσεις κλαδιών και μια γενικότερη φθίνουσα κατάσταση της υγείας τους  

κυρίως λόγω της προσβολής τα τελευταία χρόνια από το έντομο Psylla jamatonica. Μάλιστα το 

συγκεκριμένο πρόβλημα αφορά σε όλες τις ροδομέταξες ακακίες και γι’ αυτό το Δημοτικό 

Συμβούλιο έχει λάβει απόφαση (13/2014) κοπής και αντικατάστασης όλων των ατόμων του είδους 

αυτού σταδιακά.  

Πρόταση 

  Με βάση την υγεία των δένδρων και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το τμήμα 

Περ/ντος και Πρασίνου συμφωνεί με την απομάκρυνση των δυο δένδρων, με προϋπόθεση την 

άμεση  αντικατάσταση αυτών, με δαπάνες του αιτούντος, με είδος και σε σημείο που θα υποδείξει 

η υπηρεσία».  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, εξέθεσε τα παρακάτω: Το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής 

Κοινότητας Έδεσσας µε την αριθµ. 12/2015 κατά πλειοψηφία απόφασή του, 

γνωµοδότησε θετικά στην κοπή κι αντικατάσταση των ανωτέρω δύο δέντρων ακακίας 

ροδοµέταξης, µε την προϋπόθεση ότι τα δέντρα θα αντικατασταθούν άµεσα, µε 

δαπάνες της αιτούσας, µε είδος και σε σηµείο που θα υποδείξει η αρµόδια υπηρεσία 

του ∆ήµου.  

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µε την αριθµ. 13/2015 απόφαση, αποφάσισε κατά 

πλειοψηφία τα εξής: 

«Να αναβληθεί προσωρινά η συζήτηση του θέµατος για κοπή κι 

αντικατάσταση των δύο (2) δέντρων ακακίας ροδοµέταξης και εισηγείται στο ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο τη λήψη απόφασης για το κλάδεµα ξερών κι επικίνδυνων κλαδιών των 

δένδρων για λόγους ασφαλείας των πελατών της αιτούσας επιχείρησης». 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία ο λόγος δόθηκε 

διαδοχικά στα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου προκειµένου να εκφράσουν τις 

απόψεις τους. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. ∆ηµήτριος Ταπαζίδης, ανέφερε τα εξής: Για τα 

δέντρα προς το παρόν είπαµε να γίνει ένα πολύ καλό κλάδεµα για να αρθούν οι 

πιθανότητες επικινδυνότητας για αυτούς που κάθονται και πίνουν τον καφέ τους και 

είπαµε σε δεύτερο χρόνο θα δούµε και το θέµα της µεταφοράς των δέντρων σε ένα 

άλλο σηµείο, όχι όµως στο πεζοδρόµιο.   
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Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ.  Μιχαήλ Φουνταλής, ανέφερε τα εξής: Έχουµε 

αποφασίσει σαν ∆ηµοτικό Συµβούλιο τη σταδιακή αποκατάσταση του συγκεκριµένου 

δέντρου. Αυτή την περίοδο βρισκόµαστε ενώπιων των εργασιών που γίνονται στην 

οδό 18ης Οκτωβρίου, έτσι κι αλλιώς µε την απόφαση που οµόφωνα αποφασίσαµε για 

την ανάπλαση της 18ης Οκτωβρίου. Θα ήτανε πρόκληση αυτή την περίοδο να πούµε 

συνεχίζουµε τη σταδιακή αποκατάσταση κόβοντας δύο δέντρα µπροστά από µια 

καφετέρια. Θα  έρθει η σειρά κι αυτών των δέντρων όταν θα τελειώσει µε το καλό ο 

δρόµος 18ης Οκτωβρίου, θα αρχίσουµε να κόβουµε τις ακακίες που όντως έχουν 

πρόβληµα, αυτές που είναι ξερές κ.τ.λ. στους υπόλοιπους δρόµους και θα έρθει η 

σειρά µπροστά από το ¨Fresh¨. Θα ήταν πρόκληση σήµερα να αποφασίσουµε να 

αντικαταστήσουµε αυτά τα δύο δέντρα κι είπαµε όταν θα έρθει το πλήρωµα του 

χρόνου και θα φτάσουµε στο σηµείο της αποκατάστασης της ακακίας θα τα 

αποκαταστήσουµε κι αυτά.  

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Ιωάννης Σόντρας, ανέφερε τα εξής: Περισσότερο 

επαγγελµατικά και λιγότερο µε την ιδιότητα του ∆ηµοτικού Συµβούλου θέλω να 

µιλήσω, γιατί πήρε µια απόφαση η ΕΠΖ την οποία δεν καταλαβαίνω. Έχουµε µία 

εισήγηση από τον αρµόδιο και υπεύθυνο υπάλληλο της υπηρεσίας του ∆ήµου, ο 

οποίος λέει και προτείνει την κοπή των δέντρων. Είναι ο ίδιος υπάλληλος ο οποίος 

πρότεινε την αντικατάσταση των ακακιών Κων/πόλεως και το δεχτήκαµε οµόφωνα στο 

∆ηµοτικό Συµβούλιο. Ο λόγος ήταν συγκεκριµένος για τον οποίο  πρότεινε την κοπή 

των δέντρων, γιατί έχουν προσβολή, η οποία δεν αντιµετωπίζεται, κι εµείς 

συντονισµένοι στην πρόταση που έκανε η υπηρεσία είπαµε ¨ναι¨. Το γεγονός ότι αυτή 

τη στιγµή µπαίνουµε σε µία λογική, η οποία λέει για να δούµε αυτό, µετά να δούµε 

παραπέρα, είναι ένα ζήτηµα το οποίο προτείνοντας και το εξής κιόλας; Να 

κλαδέψουµε σοβαρά κι αυστηρά. Ξέρετε τι  θα γίνει αν κλαδέψουµε σοβαρά κι 

αυστηρά στο δέντρο; Το δέντρο θα φουντώσει και θα πυκνώσει τόσο κάτω που θα 

γίνει ένας χαµός, δεν είναι δυνατόν να συµβεί κάτι τέτοιο. Το έχουµε συζητήσει 

επανειληµµένα ότι το αστικό πράσινο έχει συγκεκριµένους τρόπους διαχείρισης, δεν 

διαχειρίζεται έτσι όπως νοµίζουµε ή πολιτικά αντιµετωπίζοντάς το. Το αστικό πράσινο 

θέλει δικούς τους τρόπους διαχείρισης. ∆εν είναι δυνατόν να το κλαδέψουµε χαµηλά. 

Θα φουντώσει χαµηλά και δεν θα µπορεί να περάσει άνθρωπος από κάτω. Θα 

παρακαλέσω πάρα πολύ, έτσι εύκολα και προσπαθώντας να ξεφύγουµε από ένα 

αίτηµα το οποίο έχει εκφρασθεί, να µην τοποθετούµαστε. Είναι προφανές ότι 

κόβοντας την ακακία από το σηµείο αυτό, στο ίδιο σηµείο δεν µπορεί να φυτευτεί 
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δέντρο. Είναι ξεκάθαρο αυτό, είναι προφανές ότι πρέπει να φυτευτεί κάπου δίπλα, 

τεχνικά  δεν γίνεται διαφορετικά. Άρα λοιπόν, και δεν µπαίνω στη λογική αν θα πρέπει 

να πάει προς την άκρη του πεζοδροµίου ή πιο µέσα αν πρέπει να µπει, αυτό που 

πρέπει να κρατήσουµε στο µυαλό µας είναι ότι επιτόπου κι εκεί που υφίστανται τα 

δέντρα αυτά, δεν µπορεί να φυτευτεί δέντρο, σε κάθε περίπτωση και σε απόσταση 

τουλάχιστον 80-100 εκ. απόσταση από τα δέντρα αυτά, µπορεί να φυτευτεί δέντρο. 

Αυτό είναι η τεχνική η οποία γίνεται για τις φυτεύσεις. Εµείς τι προσπαθούµε τώρα; Να 

διαχειριστούµε µέσα στην ΕΠΖ πολιτικά ένα ζήτηµα. Θα παρακαλέσω πάρα πολύ οι 

προτάσεις από την ΕΠΖ, να λαµβάνουν υπόψη αυτά τα οποία είπα.  

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ.  Βασίλειος ∆ηµητριάδης, ανέφερε τα εξής: Για να 

ξέρουµε γιατί µιλάµε, γιατί άκουσα για χαµηλό κλάδεµα, ότι δεν θα µπορέσει να 

περάσει άνθρωπος από κάτω, έτσι κι αλλιώς δεν µπορεί να περάσει γιατί από κάτω 

ακριβώς είναι τα καθίσµατα του συγκεκριµένου καταστήµατος, απλώς εµείς είπαµε 

στην ΕΠΖ να κλαδευτούν τα ξερά κλαδιά από πάνω. Εγώ πέρασα να τα δω, δεν είναι 

τα δέντρα ούτε σάπια, ούτε έχουν τίποτα, το παραδέχτηκε µάλιστα κι ο ιδιοκτήτης της 

εταιρείας, γιατί εγώ λέει έκανα αίτηση για το ένα κι όχι για τα δύο. ∆ηλαδή αν είχαµε 

ταυτόχρονο άλλα 100 αιτήµατα για να αντικαταστήσουµε ή να κόψουµε τα δέντρα, θα 

αποψιλώναµε όλη την πόλη; Είπαµε σταδιακή αντικατάσταση, δεν σηµαίνει 

ταυτόχρονη.        

Ακολούθησε ψηφοφορία στην οποία µε την εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής τάχθηκαν 17 ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι και ονοµαστικά οι κ.κ. Φίλιππος Γκιούρος, 

Ζωγράφα Αρβανιτίδου – Ιωσηφίδου, Χρήστος Βερικούκης, Βασίλειος ∆ηµητριάδης, 

Αναστάσιος ∆ίου, Αικατερίνη Ζδρου, Αναστασία Ιατρίδου – Βλαδίκα, Κων/νος 

Λαµπρόπουλος, Ιωάννης Μουράτογλου, Χρήστος Πέτκος, Αντώνιος Ρυσάφης, 

Μιχαήλ Σαµλίδης, Ευτυχία Ταµβίσκου, ∆ηµήτριος Ταπαζίδης, Χρήστος Τσιβόγλου, 

Μιχαήλ Φουνταλής και Ιωάννης Χατζόγλου.  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε σε ψηφοφορία την εισήγηση της υπηρεσίας, µε 

την οποία τάχθηκαν 4 ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι και ονοµαστικά οι κ.κ. ∆ηµήτριος Γιώγας, 

Ιωάννης Σόντρας, ∆ιονύσιος Μάρκου και Ελισάβετ Φράγκου – Κυανίδου.  

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χρήστος ∆ασκάλου δεν τάχθηκε µε καµία από τις 

παραπάνω προτάσεις, διότι πιστεύει ότι πρέπει να παραµείνουν τα δέντρα ως έχουν. 

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω καθώς και τις 

διατάξεις των άρθρων 93 του Ν.3463/2006 και 65 του Ν. 3852/2010  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α  

 Το κλάδεµα των ξερών κι επικίνδυνων κλαδιών των δύο δένδρων ποικιλίας 

ακακίας ροδοµέταξης, που βρίσκονται στο πεζοδρόµιο έµπροσθεν καταστήµατος επί 

της οδού Ευριπίδου 7, για λόγους ασφαλείας των πελατών της αιτούσας επιχείρησης. 

 Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. ∆ηµήτριος Γιώγας, Ιωάννης Σόντρας, ∆ιονύσιος 

Μάρκου και Ελισάβετ Φράγκου – Κυανίδου µειοψηφούν µε την παραπάνω απόφαση 

για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό µέρος της παρούσας. 

 Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χρήστος ∆ασκάλου µειοψηφεί µε την παραπάνω 

απόφαση, διότι πιστεύει ότι πρέπει να παραµείνουν τα δέντρα ως έχουν.  

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό  82/2015 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  14/4/2015 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης  

Χρήστος,  Γιώγας ∆ηµήτριος,  ∆ασκάλου Χρήστος,  

∆ηµητριάδης Βασίλειος, ∆ίου Αναστάσιος, Ζδρου  

Αικατερίνη, Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία,  

Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μάρκου ∆ιονύσιος, 

Μουράτογλου Ιωάννης, Πέτκος Χρήστος, Ρυσάφης 

Αντώνιος, Σαµλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης,  

Ταµβίσκου Ευτυχία, Ταπαζίδης ∆ηµήτριος,  Τσιβόγλου 

Χρήστος, Φουνταλής Μιχαήλ, Φράγκου-Κυανίδου  

Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.   

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

          - ∆/νση Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Καθαριότητας κ. Ν. Ουζούνη 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

- ∆/νση Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Καθαριότητας κ. ∆. Μεταξά 

- Αντιδήµαρχο ∆/νσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Καθαριότητας κα Μ. 

Βλάχου - Κατσάρα 


