
 
 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α Σ  Μ  Α 
 

 Εκ του υπ’ αριθ. 9/16-10-2018  πρακτικού τακτικής  συνεδριάσεως της  Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μεγαρέων. 

 

Αριθ. Αποφ.: 35/2018    Περί έγκρισης ή μη  κοπής ενός (1) πεύκου έναντι οικίας 

κ.Χατζήνα 

 

     Στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων σήμερα  16-10-2018  ημέρα 

Τρίτη    και ώρα 09:30  η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μεγαρέων συνήλθε σε 

τακτική  συνεδρίαση κατόπιν της υπ’ αριθμ. Πρωτ.19339/12-10-2018  εγγράφου 

προσκλήσεως του Προέδρου αυτής και Δημάρχου  Μεγαρέων κ. Γρηγόρη Σταμούλη  που 

επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα ,με τα άρθρα 73 και 75 

του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τεύχος Α’)   

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος & Δήμαρχος Μεγαρέων 

κ.Γρηγόρης Σταμούλης  διαπίστωσε ότι από τα μέλη της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν: 

 

                ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 

1 Γεώργιος  Μιχάλαρος       Ι.Μιχάλαρος 

2 Κων/νος Δρυμούσης        Ε. Βογιατζή   

3 Δημήτριος Παπανίκος          Σ. Φωτίου  

4 Νικόλαος Παπαπανούσης         Α.Χοροζάνης 

5    

6    

7    

8 

9 

   

  

      Συνεχιζομένης  της συνεδριάσεως και μετά την διαπίστωση της απαρτίας ο 

κ.Πρόεδρος και Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Γρηγόρης Σταμούλης ,  εισηγείται  το 3ο θέμα   της  

ημερησίας Δ/ξεως περί του εν περιλήψει αντικειμένου ,  και θέτει υπ’ όψη των μελών της 

Επιτροπής την υπ’ αριθ. Πρωτ. 19378/12-10-2018  εισήγηση της Δ/νσης Καθ/τας, 

Ανακύκλωσης πρασίνου & Εξωτερικών Συνεργείων, κ. Δ. Πρωτόπαππα,    στην οποία 

αναφέρει τα εξής: 

 

Μετά από αυτοψία που έγινε από την υπηρεσία μας στην δενδροστοιχία πεύκων προς το 

τέλος της 28ης Οκτωβρίου (έναντι οικίας κ.Χατζήνα), διαπιστώθηκε ότι ένα πεύκο από αυτά 

έχει προσβληθεί από μύκητα ξύλου. Οι μύκητες αυτοί δεν θεραπεύονται και το εν λόγω 

πεύκο έχει ξεραθεί. 

Προτείνουμε την κοπή του και την απολύμανση του χώματος γύρω, ώστε να αποφευχθεί η 

μετάδοση και στα διπλανά πεύκα 

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού είδε τα ανωτέρω, συζήτησε & αντάλλαξε απόψεις και αφού 

είδε και τις δ/ξεις του άρθρου 73 και 75 του Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87/7-6-2010 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
  

Α) Εγκρίνει την κοπή ενός (1) πεύκου , στην δενδροστοιχία πεύκων προς το τέλος της 28ης 

Οκτωβρίου (έναντι οικίας κ.Χατζήνα), διότι έχει προσβληθεί από μύκητα ξύλου, & οι μύκητες 

αυτοί δεν θεραπεύονται και το εν λόγω πεύκο έχει ξεραθεί, σύμφωνα με αυτά που αναφέρει 

στην ως άνω εισήγηση, ο Αναπληρωτής Δ/ντής της Δ/νσης Καθ/τας, Ανακύκλωσης 

πρασίνου & Εξωτερικών Συνεργείων, κ. Δ. Πρωτόπαππας, και να αντικατασταθεί 

 

Β)  Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω. 

 
 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθμό 35/2018  

 

 

 Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως: 

 

 

 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ  

 Νικόλαος Παπαπανούσης 

 Γεώργιος Μιχάλαρος 

 Δημήτριος Παπανίκος 

Κων/νος Δρυμούσης 

 

  

   

  

  

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Μέγαρα 16-10-2018 
 

 Ο Δήμαρχος Μεγαρέων 
 

 

 

 

Σταμούλης Ι. Γρηγόριος 
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