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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: 2ο  «Κοπή δένδρων στην Τ.Κ. Ολύνθου» 
Αριθµός απόφασης:11  
 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Αστέριος Ζωγράφος, 
εισηγούµενος το 2ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης, ανέφερε τα παρακάτω: 

Στις 11/04/2017, ο κ.Ζούνης Αθανάσιος ∆ασολόγος, Προϊστάµενος του 
Τµήµατος Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας και Συντήρησης Πρασίνου, 
διενήργησε αυτοψία στον οικισµό Ολύνθου του ∆ήµου Πολυγύρου και συγκεκριµένα 
σε πεζοδρόµιο του δρόµου που βρίσκεται πίσω από το Κοινοτικό Κατάστηµα και σε 
απόσταση 100 περίπου µέτρων. 

Από την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι υπάρχου οχτώ υψηλά ξερά δένδρα 
ευκαλύπτου λόγω του ισχυρού παγετού που προηγήθηκε κατά τη διάρκεια του 
χειµώνα, µε αποτέλεσµα να έχει απολεσθεί η στήριξή τους και η αντοχή τους σε 
ισχυρό άνεµο, µε κίνδυνο την πτώση τους και την πρόκληση ατυχήµατος σε 
διερχόµενους πεζούς και οχήµατα. 

Προτείνεται η κοπή και αποµάκρυνση των υπολειµµάτων υλοτοµίας τιο 
συντοµότερο δυνατόν για λόγους ασφαλείας. 

. 

ΑΔΑ: ΩΗ79ΩΞΜ-ΞΧΦ



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 οκτώ ξερών δένδρων ευκαλύπτου το συντοµότερο δυνατόν, για 
λόγους ασφαλείας.-  

 

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 
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