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     ∆ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ     Αριθ.Απόφ: 47/2017 
      
 
     Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

Από το πρακτικό της 7/2017 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής του ∆ήµου Πολυγύρου 

 Στον Πολύγυρο σήµερα την  εικοστή εβδόµη (27) Σεπτεµβρίου 2017, ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 12.00 στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, συνήλθε 
σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,  ύστερα από την 7/2017  
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 τέσσερα  
(4) µέλη: 
 
   
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:      ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1.Ζωγράφος Αστέριος                                        1. ∆ηµητριάδης Χρήστος 

2. Πάνος Ιωακείµ                  2. Γκλάβας Γεώργιος 

3. Ματέας Γεώργιος          3. Κοντογιώργης ∆ηµήτριος 

4. Χριστιανού Αγγελική 

            Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου Πολυγύρου Μαρία 
Θεοδώρου.  
 
 
Αριθµός θέµατος: 4ο  «Κοπή δένδρων στην παραλία Γερακινής» 

 
Αριθµός απόφασης:47  
 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Αστέριος Ζωγράφος, 
εισηγούµενος το 4ο   θέµα της ηµερήσιας διάταξης, ανέφερε τα παρακάτω: 

«Το ∆ασαρχείο Πολυγύρου, µετά από αίτηµα κατοίκων του συν/σµού 
Γερακινής, µε το υπ’αριθ. 23444/6.9.2017 έγγραφό του, συναινεί να προβούµε στην 
υλοτοµία δένδρων στην παραλία Γερακινής, λόγω επικινδυνότητας, για την ασφάλεια 
των κατοίκων και των  επισκεπτών. 

Συγκεκριµένα, εντός του προαυλίου των αποθηκών της προβλήτας, υπάρχουν 
τέσσερα δένδρα, τα οποία είναι ηλικίας 70-80 ετών, έχουν φτάσει στο µέγιστο της 
ανάπτυξής τους και ήδη έχουν προκληθεί  µικροζηµίες από πτώση ξηρών κλώνων σε 
περιφράξεις στέγες και φωτιστικά, καθώς και το κλάδεµα ξηρών κλώνων στο σύνολο 
του χώρου. 

Για τις ανωτέρω εργασίες σύµφωνα µε την 91874/1845/13.12.1996 απόφαση 
του Υπουργού Γεωργίας και το 117871/2040/2.5.2011 έγγραφο ΥΠΕΚΑ, απαιτείται 
έγκριση µικρών δασοτεχνικών έργων.  

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Πολυγύρου, αφού άκουσε την 
εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη την αίτηση των κατοίκων της Γερακινής 
καθώς και το έγγραφο του ∆ασαρχείου και µετά από διαλογική συζήτηση 

ΑΔΑ: Ω8ΧΙΩΞΜ-ΓΘΧ



 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ο µ ό φ ω ν α 

 
 
 Την υλοτοµία τεσσάρων (4) δένδρων στην παραλία της Γερακινής (εντός του 
προαυλίου των αποθηκών της προβλήτας) καθώς και το κλάδεµα ξηρών κλώνων στο 
σύνολο του χώρου, λόγω επικινδυνότητας, για την ασφάλεια κατοίκων και 
επισκεπτών. 
 Από την υλοτοµία και το κλάδεµα των δένδρων, τα καυσόξυλα που θα 
προκύψουν, να διατεθούν σε άπορες οικογένειες του ∆ήµου µας.- 
  

 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ   ΤΑ  Μ Ε Λ Η                       
    Ακριβές Αντίγραφο 
        Πολύγυρος 27η Σεπτεµβρίου 2017 

        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

      

      

    ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 

                                         ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

ΑΔΑ: Ω8ΧΙΩΞΜ-ΓΘΧ


		2017-10-06T10:29:37+0300
	Athens




