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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2020
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ
29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 17/2020
    

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
2. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ  ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ     ΤΡΙΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ   
ΔΕΝΔΡΩΝ  ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΈΔΕΣΣΑΣ.

          Σήμερα Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 13:30 μ.μ. συνεδρίασε δια ζώσης 
κεκλεισμένων των θυρών στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και σε εφαρμογή της 
παρ.  1  του  άρθρου  10  του  Π.Ν.Π.  55/Α΄/11-3-2020  «Κατεπείγοντα  μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 
και  της  ανάγκης  περιορισμού  της  διάδοσής  του»,  η  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής 
Δήμου Έδεσσας, ύστερα από την έγγραφη πρόσκληση με αριθμ. πρωτ. 12.697/29-
9-2020 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 τέσσερα (4) από τα 
εφτά (7) μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος-Πρόεδρος, 
2. ,Κων/νος Λαμπρόπουλος Τακτ. μέλος, 
3. Θωμάς Ευάγγελος Τακτ. μέλος,
4. Μαρία Βλάχου -Κατσάρα Τακτ. Μέλος.

1.  Δημήτριος Γιώγας, Αντιπρόεδρος. 
2. Σωτήριος Μούκας, τακτικό μέλος,
3. Ελένη Κίτσου Τακτικό μέλος.

         Επιπλέον στην συνεδρίαση κλήθηκε να συμμετάσχουν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων 
των Κοινοτήτων του Δήμου εφόσον στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που 
αφορούν την Κοινότητά τους αλλά δεν συμμετείχε  κανείς.
           Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου, 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  θέμα της ημερήσιας διάταξης.
            Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εκθέτει στα μέλη 
της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής  του  Δήμου  την  αριθ.  πρωτ.  12.076/15-9-2020 
εισήγηση  του  Τμήματος  Περιβάλλοντος,  Πρασίνου  και  Καθαριότητας  του  Δήμου,  η 
οποία αναφέρει τα ακόλουθα:
        Έχοντας υπόψη :
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Ότι στον χώρο πρασίνου της λαϊκής αγοράς της Έδεσσας  υπάρχει ένα μεγάλο δένδρο  
λεύκης, που έχει ξεραθεί ολοκληρωτικά και  θεωρείται άκρως επικίνδυνο . Παραδίπλα σε  
αυτό  ,  στο  πρανές  του  ποταμού  Εδεσσαίου  ,  υπάρχουν   δυο   ημίξερες  –γερασμένες  
σοφόρες  που έχουν  πάρει  κλίση προς το ποτάμι  , με συνέπεια να υπάρχει κίνδυνος  
πτώσης τους  και πρόκλησης ζημιών στα προστατευτικά κάγκελα του ποταμού.

Εισηγούμαστε
  Την   λήψη  απόφασης  έγκρισης  της  κοπής  αυτών  των  τριών  δένδρων   για  λόγους  
ασφάλειας. 
Σημειώνουμε ότι τα δένδρα μετά την  κοπή και εκρίζωση τους θα αντικατασταθούν με νέα.  
           Επιπλέον ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής πως η 
Κοινότητα  Έδεσσας  με την  αριθμ.  16/2020 απόφασή της γνωμοδότησε  θετικά,  στη 
λήψη απόφασης για έγκριση της κοπής των τριών (3) δένδρων όπως αυτά περιγράφονται 
στην σχετική εισήγηση της υπηρεσίας, για λόγους ασφάλειας και στη συνέχεια κάλεσε 
τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
            Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Έδεσσας μετά από διαλογική συζήτηση 
αφού άκουσε τον Πρόεδρό της κι αφού έλαβε υπόψη της την αριθμ. πρωτ. 12.076/15-
9-2020  εισήγηση  του  Τμήματος  Περιβάλλοντος,  Πρασίνου  και  Καθαριότητας  του 
Δήμου, καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
         Εγκρίνει  την  κοπή, για  λόγους  ασφάλειας, των  τριών  (3)  δέντρων,  μίας  (1) 
λεύκης και δύο (2) ημίξερων –γερασμένων σοφόρων, όπως περιγράφονται στην σχετική 
εισήγηση της υπηρεσίας, που βρίσκονται στον χώρο της Λαϊκής Αγοράς της πόλης της 
Έδεσσας.

   Το  μέλος  Ευάγγελος  Θωμάς  μειοψηφεί  και  παρότι  δεν  αμφισβητεί  την 
επιστημονική επάρκεια της υπηρεσίας για λόγους πολιτικής αντίθεσης με το έργο που 
πραγματοποιείται στον Εδεσσαίο Ποταμό θεωρεί ότι η κοπή των δέντρων σχετίζεται με 
αυτό. 

   Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
14:05 μ.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 17/2020
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 30/9/2020

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Θωμάς Ευάγγελος, Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, 
Μαρία Βλάχου-Κατσάρα.

Αποδέκτες προς ενέργεια:
-Τμήμα Περιβάλλοντος και Πρασίνου.

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
- Δ/νση Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας. 
- Αντιδήμαρχο Πρασίνου κα Μαρία Βλάχου-Κατσάρα.
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