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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 4/2017 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής του ∆ήµου Πολυγύρου
Στον Πολύγυρο σήµερα την δευτέρα (2) Ιουνίου 2017, ηµέρα Παρασκευή και
ώρα 12.00 στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ύστερα από την 4/2017 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 επτά (7)
µέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1.Ζωγράφος Αστέριος

ΑΠΟΝΤΕΣ:

2. ∆ηµητριάδης Χρήστος
3. Κοντογιώργης ∆ηµήτριος
4. Ματέας Γεώργιος
5. Γκλάβας Γεώργιος
6. Πάνος Ιωακείµ
7. Χριστιανού Αγγελική
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου Πολυγύρου Μαρία
Θεοδώρου.
Αριθµός θέµατος: 1ο

«Κοπή επικίνδυνων δένδρων στην παραλία
Γερακινής»

Αριθµός απόφασης:17
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Αστέριος Ζωγράφος,
εισηγούµενος το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, ανέφερε τα παρακάτω:
Ο Αντιδήµαρχος ∆.Κ. Πολυγύρου κ.Ζαγγίλας ∆ηµήτριος, µας ενηµέρωσε ότι
στην παραλία της Γερακινής και συγκεκριµένα στο χώρο της παλιάς σκάλας των
Μεταλλείων, υπάρχουν 10 ευκάλυπτοι µεσαίου µεγέθους (6-8 µέτρα) οι οποίοι έχουν
ξεραθεί λόγω του ισχυρού παγετού που προηγήθηκε κατά τη διάρκεια του χειµώνα,
καθώς και 2 πεύκα επικίνδυνα, λόγω γειτνίασης µε οικόπεδο και κατοικίες
παραπλεύρως,
Προτείνει δε την κοπή αυτών και την αποµάκρυνσή τους, για να προλάβουµε
τυχόν δυσάρεστο περιστατικό και αν είναι εφικτό την αντικατάστασή τους µε άλλα
είδη δένδρων.
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Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου,
έλαβε υπόψη τα όσα αναφέρθηκαν σχετικά µε το θέµα και µετά από διαλογική
συζήτηση

Αποφασίζει Οµόφωνα
Αποδέχεται την εισήγηση του Αντιδηµάρχου ∆.Κ. Πολυγύρου κ.Ζαγγίλα
∆ηµητρίου, για την κοπή των επικίνδυνων δένδρων που βρίσκονται στην παραλία
Γερακινής και την αποµάκρυνσή τους το συντοµότερο δυνατόν, για τους λόγους
όπως αυτοί αναφέρονται παραπάνω.-

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
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