
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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     Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

Από το πρακτικό της 3/2016 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής του ∆ήµου Πολυγύρου 

 Στον Πολύγυρο σήµερα την  εικοστή ενάτη (29) Μαρτίου 2016 και ώρα 12.00 
στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,  ύστερα από την 3/2016  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  τακτικά µέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, βρέθηκαν παρόντα, τρία τακτικά 
και δυο αναπληρωµατικά, τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: 
 
   
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:      ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1.Ζωγράφος Αστέριος                                       1. Χριστιανού Αγγελική 

2. Σαράντη Μαρία                                               2. Πάνος Ιωακείµ 

3. Λιόντας Γεώργιος                                             

4. Ματέας Γεώργιος 

5. Κοντογιώργης ∆ηµήτριος 

            Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου Πολυγύρου Μαρία 
Θεοδώρου.  
 
Αριθµός θέµατος:1ο  «Κοπή δένδρων σε πάρκα και κοινόχρηστους χώρους 

του ∆ήµου Πολυγύρου, ∆ηµοτικών και Τοπικών 
Κοινοτήτων» 
 

Αριθµός απόφασης:13  
 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Αστέριος Ζωγράφος, 

εισηγούµενος το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, ανέφερε τα παρακάνω: 
Έχει καταγραφεί, ότι σε κάποια πάρκα, χώρους αναψυχής αλλά και σε 

κοινόχρηστους χώρους, υπάρχουν παλαιά δένδρα, στην πλειοψηφία τους πεύκα, τα 
οποία, λόγω παλαιότητας, είναι επικίνδυνα για την ασφάλεια διερχόµενων 
επισκεπτών των πάρκων, οι οποίοι είναι στην πλειοψηφία τους άτοµα µικρής ηλικίας, 
τα οποία ψυχαγωγούνται σ’ αυτά. (σχετική η υπ’ αριθ. 6/2016 απόφασή µας) 

Οι χώροι που έχουν καταγραφεί είναι οι εξής: 
• Πάρκο Αγ.Χριστοφόρου και πάρκο Ανηλίων: 

Σύµφωνα µε το υπ’ αριθ. 5062/2015 έγγραφο του ∆ασαρχείου Πολυγύρου, 
προκρίνεται η υλοτοµία πέντε (5) δένδρων στο πάρκο Ανηλίων και ενός  (1) ξερού 
πεύκου στο πάρκο Αγ.Χριστοφόρου, καθώς και η αφαίρεση ξηρών και επικίνδυνων 
κλώνων. 

* Πάρκο Έξι Βρύσεων 
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Σύµφωνα µε το υπ’ αριθ. 11324/2015 έγγραφο του ∆ασαρχείου Πολυγύρου, 
προκρίνεται η υλοτοµία τριών (3) δένδρων, καθώς και η αφαίρεση ξηρών και 
επικίνδυνων κλώνων. 

 * Χώρος αναψυχής Αγίας Κυριακής Ταξιάρχη 
Σύµφωνα µε το υπ’ αριθ. 16277/2015 έγγραφο του ∆ασαρχείου Πολυγύρου, 
προτείνεται η από κοινού αυτοψία (∆ασαρχείου και ∆ήµου) στο χώρο, παρουσία και 
των υλοτόµων που θα εκτελέσουν το έργο προκειµένου να δοθούν οι απαραίτητες 
οδηγίες και να προσηµανθούν τα υλοτοµητέα δένδρα. 
 * Κοινόχρηστοι χώροι στον συν/σµό της Μεταµόρφωσης 
Για την κοπή δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους της Τ.Κ.Μεταµόρφωσης, υπάρχει 
Τεχνική Έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας, η οποία όµως θα πρέπει να 
συνοδεύεται και από απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, προκειµένου να 
εκδοθεί «Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίµακας» από την οικεία Υπηρεσία ∆όµησης 
(σύµφωνα µε το 46794/4.12.15 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας). 
 Τα σηµεία αυτά είναι: 
* Ο δρόµος που βρίσκεται βόρεια από τα Ο.Τ. 04 και 03, για τη διάνοιξή του, η οποία 
κρίνεται αναγκαία για την αποσυµφόρηση του κέντρου του οικισµού, ειδικά τους 
καλοκαιρινούς µήνες (19 µεγάλα πεύκα και 4 µικρά) 
* Στο Ο.Τ. 16 (χώρος εκκλησίας) η κοπή ενός (1) πεύκου, φοβούµενοι πρόκληση 
ατυχήµατος 
* Η κοπή δυο (2) πεύκων βόρεια και νότια του Ο.Τ. 05, επειδή οι ρίζες αυτών έχουν 
προκαλέσει φθορές στο οδόστρωµα των δρόµων. 
 Στόχος µας φυσικά είναι η αντικατάσταση των παλαιών µε άλλα 
ανθεκτικότερα προκειµένου να διατηρηθεί ο χαρακτήρας των  προαναφερόµενων 
εκτάσεων. 

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

έλαβε υπόψη τα έγγραφα του ∆ασαρχείου Πολυγύρου,  την Τεχνική Έκθεση της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας, καθώς και το υπ’ αριθ. 46794/4.12.15 έγγραφο 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και µετά από διαλογική συζήτηση 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο µ ό φ ω ν α 

 
 Αποδέχεται την πρόταση του Προέδρου και δίνει την θετική γνωµοδότησή της 
για την κοπή δένδρων σε πάρκα και κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου µας καθώς και 
στις ∆ηµοτικές και Τοπικές Κοινότητες, σε χώρους και σηµεία που µε λεπτοµέρεια 
αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης και την εισήγηση. 
 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ   ΤΑ  Μ Ε Λ Η                       
    Ακριβές Αντίγραφο 
        Πολύγυρος 29η  Μαρτίου 2016 

        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

          ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 

       ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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