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     Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

Από το πρακτικό της 3/2017 έκτακτης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής του ∆ήµου Πολυγύρου 

 Στον Πολύγυρο σήµερα την  πέµπτη (5) Μαϊου 2017 και ώρα 12.00 στο 
∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,  ύστερα από την 3/2017  πρόσκληση του Προέδρου που 
επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/10. 
 
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 
επτά µέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) 
µέλη: 
 
   
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:      ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1.Ζωγράφος Αστέριος                                        1. Γκλάβας Γεώργιος 

2. ∆ηµητριάδης Χρήστος                                      2. Πάνος Ιωακείµ 

3. Κοντογιώργης ∆ηµήτριος 

4. Ματέας Γεώργιος 

5. Χριστιανού Αγγελική 

            Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου Πολυγύρου Μαρία 
Θεοδώρου.  
 
 
Αριθµός θέµατος: 1ο  «Κοπή δένδρων στο πάρκο Ανηλίων» 
Αριθµός απόφασης:10  
 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Αστέριος Ζωγράφος, 
εισηγούµενος το 1ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης, ανέφερε τα παρακάτω: 

Στις 12/04/2017, ο κ.Ζούνης Αθανάσιος ∆ασολόγος, Προϊστάµενος του 
Τµήµατος Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας και Συντήρησης Πρασίνου, 
διενήργησε αυτοψία στο πάρκο Ανηλίων Πολυγύρου προκειµένου να διαπιστωθεί η 
ανάγκη υλοτοµίας κάποιων πεύκων µετά την εκτέλεση έργων αποχέτευσης που 
προηγήθηκαν στο συγκεκριµένο χώρο. 

Από την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι υπάρχου δέκα πέντε (15) πεύκα τα οποία 
πρέπει να υλοτοµηθούν το συντοµότερο δυνατόν για λόγους ασφαλείας, διότι µετά 
την εκσκαφή που διενεργήθηκε στο πάρκο για την τοποθέτηση του αγωγού, τα 
δένδρα αυτά έχουν υποστεί σοβαρές ζηµίες στο ριζικό τους σύστηµα, ενώ κάποια 
έχουν πάρει µεγάλη κλήση µε αποτέλεσµα να υπάρχει µεγάλος κίνδυνος ανεµοριψίας 
και πρόκλησης ατυχήµατος σε διερχόµενους πεζούς και οχήµατα. 

Προτείνεται η κοπή και αποµάκρυνση των υπολειµµάτων υλοτοµίας για 
λόγους ασφαλείας και η αντικατάσταση των υλοτοµηµένων πεύκων µε άλλα είδη 
δένδρων (σφενδάµια, φλαµουριές, κέδρα, φράξους) το συντοµότερο δυνατόν. 

ΑΔΑ: ΩΕΝΘΩΞΜ-Σ1Π



Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, 
έλαβε υπόψη την αυτοψία που διενεργήθηκε στο χώρο από τον αρµόδιο υπάλληλο 
και µετά από διαλογική συζήτηση 

 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ο µ ό φ ω ν α 
  
 Αποδέχεται την εισήγηση του αρµοδίου Προϊσταµένου του Τµήµατος 
Περιβάλλοντος Πολιτικής Προστασίας και Συντήρησης Πρασίνου, για την κοπή και 
υλοτόµηση των δέκα πέντε πεύκων στο Πάρκο Ανηλίων της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Πολυγύρου  του ∆ήµου Πολυγύρου και την αντικατάστασή τους µε άλλα είδη 
δένδρων, το συντοµότερο δυνατόν  

 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ   ΤΑ  Μ Ε Λ Η                       
    Ακριβές Αντίγραφο 
        Πολύγυρος 5η  Μαϊου 2017 

        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

      

      

    ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 

                                         ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

ΑΔΑ: ΩΕΝΘΩΞΜ-Σ1Π
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