
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
     ∆ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ     Αριθ.Απόφ: 6/2016 
      
 
     Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

Από το πρακτικό της 2/2016 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής του ∆ήµου Πολυγύρου 

 Στον Πολύγυρο σήµερα την  εικοστή έκτη (26) Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 
12.00 στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,  ύστερα από την 2/2016  πρόσκληση του 
Προέδρου που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75 
του Ν.3852/10. 
 Η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής πραγµατοποιήθηκε από τον Α! 
Αντιδήµαρχο κ.Χρήστο Βορδό, λόγω απουσίας του ∆ηµάρχου κ.Αστερίου 
Ζωγράφου. 
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 
επτά µέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) 
µέλη: 
 
   
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:      ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1.Βορδός Χρήστος                                            1. Κοντογιώργης ∆ηµήτριος 

2. Σαράντη Μαρία 

3. Σιδέρης Νικόλαος                                              

4. Φυλαχτός Χρήστος 

5. Χριστιανού Αγγελική 

6. Πάνος Ιωακείµ 

            Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου Πολυγύρου Μαρία 
Θεοδώρου.  
 
 
 
Αριθµός θέµατος:1ο «Κοπή δένδρων στο πάρκο Γυµνασίου Πολυγύρου» 

 
Αριθµός απόφασης:6   
 
 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Βορδός Χρήστος, 
εισηγούµενος το 1  θέµα της ηµερήσιας διάταξης, ανέφερε τα παρακάτω: 

Στο πάρκο του Γυµνασίου-Λυκείου Πολυγύρου, υπάρχουν δένδρα (πεύκη 
χαλεπίου) τα οποία λόγω γήρατος, είναι επικίνδυνα για την σωµατική ακεραιότητα 
των µαθητών, των διερχοµένων καθώς και των επισκεπτών του πάρκου-παιδικής 
χαράς, τα οποία είναι µικρής ηλικίας. 

Κατά καιρούς – µε άσχηµες καιρικές συνθήκες- έχουν κοπεί κλαδιά, έχουν 
σπάσει δένδρα, χωρίς να έχει (ευτυχώς) προκληθεί κάποιο ατύχηµα. 

Για να προλάβουµε τα χειρότερα, ζητήσαµε την άδεια του ∆ασαρχείου 
Πολυγύρου, για την υλοτόµηση των συγκεκριµένων δένδρων, η οποία είναι θετική.  

ΑΔΑ: ΩΗ6ΚΩΞΜ-ΘΚΜ



 
Για τη υλοποίηση όµως της πράξης αυτής, σύµφωνα µε το υπ’αριθ. 

46794/04.12.2015 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας,          
χρειάζεται και  απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

Φυσικά στόχος µας δεν είναι µόνο η υλοτόµηση των επικίνδυνων δένδρων, 
αλλά και η αντικατάστασή τους από άλλα ανθεκτικότερα, για να διατηρηθεί ο 
χαρακτήρας της έκτασης και να ελαττωθεί η επικινδυνότητα. 

Εδώ θα πρέπει να δούµε και την αίτηση ιδιώτη (Βογιατζής Κων/νος – 
κάτοικος Γερακινής) ο οποίος ζήτησε και πήρε άδεια από το ∆ασαρχείο, για την κοπή 
3 δένδρων χαλεπίου πεύκης, τα οποία βρίσκονται σε δρόµο και έχουν επικίνδυνη 
κλίση προς την οικία του (έχουν ήδη πέσει 2 δένδρα – χωρίς ευτυχώς συνέπειες – 
όπως αναφέρεται και στο έγγραφο του ∆ασαρχείου). 

 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, 

έλαβε υπόψη τα υπ’ αριθ. 5814/2015 και 24379/22.12.2015 έγγραφα του ∆ασαρχείου 
Πολυγύρου, το υπ’αριθ. 46794/4.12.2015 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & 
Ενέργειας και µετά από διαλογική  συζήτηση 

 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ο µ ό φ ω ν α 
 
 Γνωµοδοτεί θετικά στην υλοτόµηση των δένδρων του πάρκου του Γυµνασίου-
Λυκείου Πολυγύρου και τη ταυτόχρονη αντικατάστασή τους µε άλλα ανθεκτικότερα, 
προκειµένου να ελαττωθεί η επικινδυνότητά τους,  καθώς και στην αίτηση του 
κ.Βογιατζή Κων/νου για την κοπή τριών (3) δένδρων χαλεπίου πεύκης, στον συν/σµό 
Γερακινής.- 

 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ   ΤΑ  Μ Ε Λ Η                       
    Ακριβές Αντίγραφο 
        Πολύγυρος 26η  Φεβρουαρίου 2016 

        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

     κ.α.α. 

      

    ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΡ∆ΟΣ 

                                             ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  

ΑΔΑ: ΩΗ6ΚΩΞΜ-ΘΚΜ
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