
 

 

                                                    

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

       Αριθ. Αποφ. 4/2020 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Από το Πρακτικό 1/2021 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

του Δήμου Αμυνταίου 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη της αίτησης περί δεντροφύτευσης στην Τ.Κ Νυμφαίου 
του Δήμου Αμυνταίου 

Στο Αμύνταιο, στις 20 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 11:00 το Δ/Σ της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε 
σε Τακτική  Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 
4555/2018 και τα οριζόμενα του άρθρου 10 της 55/11-03-2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 650/15-01-2021 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που 
δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον σε σύνολο επτά 
(7) μελών βρέθηκαν παρόντα επτά (7) ήτοι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
 1. ΜΠΑΝΤΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ                                

2. ΚΙΟΣΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                           
 

 

3. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ                           

4. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ  
 

 

5. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                           

6. ΣΑΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ                        
 

 

7. ΣΑΠΑΡΔΑΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ                                                   
 

 

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Γκερσάνης 
Αθανάσιος για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 3o θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε τα εξής: 

Ο κος Γιάννης Μπουτάρης, με την αριθ. πρωτ. 19088/24-12-2020, εξέφρασε 
την πρόθεση του να φυτεύσει ορισμένα δέντρα (φλαμουριές, καστανιές, 2 
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πλατάνια) και περίπου 6-8 παγκάκια στην πλατεία της Κοινότητας Νυμφαίου, 
όπου παλιότερα υπήρχε και παιδική χαρά.  

Με το αριθ πρωτ. 540/13-01-2021 έγγραφό του, ο Πρόεδρος της Κοινότητας 
Νυμφαίου, κος Τζούτζιας Πέτρος, πρότεινε να γίνει η δεντροφύτευση με 
τέτοιον τρόπο ώστε να μπορεί να κατασκευαστεί και να λειτουργήσει παιδική 
χαρά στο χώρο της πλατείας, καθώς επίσης και τα δέντρα να φυτευτούν με 
τέτοιο τρόπο ώστε να μην δημιουργηθούν προβλήματα στις γειτονικές 
ιδιοκτησίες. 

Σύμφωνα με την συνημμένη τεχνική έκθεση: 

Α. προτείνεται να τοποθετηθούν τέσσερα (4) παγκάκια, εναρμονισμένα με 
την αρχιτεκτονική του οικισμού, στον χώρο της πρώην  παιδικής χαράς 

Β. προτείνεται να φυτευτούν τέσσερεις (4) Φλαμουριές, ένα (1) σφεδάμι και 
δύο (2) αργυρόφυλλα περιμετρικά του περιφραγμένου πάρκου –πρώην 
παιδική χαρά, σε σημεία που προϋπήρχαν δέντρα αλλά και σε δύο νέα 
σημεία, όπως φαίνεται στην  επισυναπτόμενο με την τεχνική έκθεση, 
απεικόνιση. 

Γ. στο χώρο του παρκινγκ της κεντρικής πλατείας στο ανατολικό άκρο αυτής 
υπάρχει ένα απότομο πρανές στο χείλος του οποίου, προτείνεται η φύτευσή 
τριών (3)  σφεδαμιών και δύο (2) Φλαμουριές. Ο σκοπός της φύτευσης πέραν 
της αισθητικής αναβάθμισης είναι και η οριοθέτηση του απότομου πρανούς 
για λόγους ασφαλείας κατά το παρκάρισμά των αυτοκινήτων.  

Δ. στο κεντρικό σημείο της πλατείας της κοινότητας  που προϋπήρχε ένα 
πλατάνι προτείνεται η αντικατάσταση του ξερού κορμού που υφίσταται με 
ένα (1) νέο άτομο  Platanus orientalis. Η εργασία αυτή προτείνεται εφόσον 
είναι εφικτή διότι υπάρχει πέτρινο παρτέρι, εντός του οποίου υπάρχουν 
ξερές ρίζες του παλιού πλάτανου.  

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 

1. Την παρ. 1Β του άρθρου 73 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α)  

2. Το αριθ. πρωτ. 19088/24-12-2020 αίτημα του κ. Γιάννη Μπουτάρη 

3. Το αριθμ. 19180/30-12-2020 έγγραφο του Προέδρου της Κοινότητας 

Νυμφαίου 

4. Την τεχνική έκθεση που συντάχθηκε από τις υπηρεσίες του Δήμου 

5. Την αριθμ. 540/13-01-2021 εισήγηση του Προέδρου της Κοινότητας 

Νυμφαίου 

6. Την εισήγηση του Προέδρου 

 

Α Π Ο Φ Α ΣΙΖ Ε Ι   

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
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Α. Κάνει δεκτή το αίτημα του κ. Μπουτάρη Γιάννη, (δενδροφυτεύσεις, 
τοποθέτηση παγκακίων κλπ.) στην κεντρική πλατεία της Κοινότητας 
Νυμφαίου. 
Β. Τα σημεία που θα τοποθετηθούν τα παγκάκια και θα φυτευτούν τα νέα 
δέντρα, ορίζονται από την συνημμένη τεχνική έκθεση. 
Γ. Ο κος Θεοδώρου Απόστολος καταψήφισε το θέμα, προτείνοντας να 
κατασκευασθεί εκ νέου παιδική χαρά ‘όπως έχει εγκριθεί και 
χρηματοδοτηθεί και στη συνέχεια εφόσον ο χώρος που περισσεύει είναι 
επαρκής να φυτευτούν δέντρα και να τοποθετηθούν παγκάκια όπου κρίνεται 
απαραίτητο. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 04/2021 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως 

 

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη 

 1. ΚΙΟΣΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
  2. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ  

 3. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ  
 ΜΠΑΝΤΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 4. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

 5. ΣΑΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 
  6. ΣΑΠΑΡΔΑΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ                              
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