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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  2.  Γνωμοδότηση για την 

μετατόπιση περιπτέρου 

Γνωμοδοτεί ομόφωνα 




Προς το ΔΣ για την μετατόπιση του 

περιπτέρου της κας Κατσιγιάννη Αγλαΐας 

του Ηλία, από την οδό 19ης Μαΐου και 

Αμύντα γωνία, λόγω μη αποδοτικότητας 

της θέσης του, σε νέα θέση στο 

πεζοδρόμιο έναντι ΚΤΕΛ Δράμας επί της 

οδού Κύπρου, σύμφωνα με το 

επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα, 

με την προϋπόθεση ότι, δεν φέρει καμία 

αντίρρηση ο ενοικιαστής του υπάρχοντος 

και λειτουργούντος περιπτέρου επί της 

οδού Κύπρου 

2.  3.  Έγκριση κοπής τεσσάρων 

δένδρων είδους Populus 

alba (κοινή ονομασία: 

Λεύκα αργυρόφυλλη) στην 

κεντρική πλατεία της Τ.Κ. 

Μαυροβάτου 

Γνωμοδοτεί ομόφωνα 




 Προς το ΔΣ σχετικά με την 

κοπή τεσσάρων (4) δένδρων είδους 

Populus alba (κοινή ονομασία: Λεύκα 

αργυρόφυλλη), που φύονται στην κεντρική 

πλατεία της Τ.Κ. Μαυροβάτου, λόγω 

επικινδυνότητας, και την αντικατάστασή 

τους με καλλωπιστικά δέντρα, με ευθύνη 

της Κοινότητας Μαυροβάτου 

 

Το κόστος της εργασίας προϋπολογίζεται  

έχοντας ως τιμή αναφοράς την αντίστοιχη 

που προβλέπεται από τον Κανονισμό 

Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών του 

Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών: 

 Άρθρο Τιμολογίου ΣΤ4.3.3, Άρθρο 

Αναθεώρησης ΠΡΣ5354 

 "Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων, ύψους 

12-16 m σε πλατείες, πάρκα κλπ.", 

  4 δένδρα x 100,00€ = 400,00€ 

 Άρθρο Τιμολογίου Ε1.2, Άρθρο 

Αναθεώρησης ΠΡΣ5120 

 "Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 x 0,50 

x 0,50 m." 

  4 x 1,50€ = 6,00€ 

 Άρθρο Τιμολογίου Ε9.4, Άρθρο 

Αναθεώρησης ΠΡΣ5210 

 "Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος 

όγκου 2,00 – 4,00 lt" 

  4 x 1,10€ = 4,40€ 

 



3.  4.  Έγκριση κοπής ενός 

δένδρου,  είδους Laurus 

nobilis (κοινή ονομασία: 

Δάφνη Απόλλωνος) σε 

οικόπεδο ιδιοκτησίας του 

Δήμου Δράμας, επί της οδού 

Τροίας 4 & Παλαιολόγου 

Γνωμοδοτεί ομόφωνα 




 Προς το ΔΣ σχετικά με την 

κοπή ενός (1) δένδρου,  είδους Laurus 

nobilis (κοινή ονομασία: Δάφνη 

Απόλλωνος), που φύεται σε οικόπεδο 

ιδιοκτησίας του Δήμου Δράμας, επί της 

οδού Τροίας 4 & Παλαιολόγου, λόγω 

επικινδυνότητας 

 

Το κόστος της εργασίας προϋπολογίζεται  

έχοντας ως τιμή αναφοράς την αντίστοιχη 

που προβλέπεται από τον Κανονισμό 

Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών του 

Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών: 

• Άρθρο Τιμολογίου ΣΤ4.3.4, Άρθρο 

Αναθεώρησης ΠΡΣ5354 

 "Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων, ύψους 

12-16 m σε νησίδες, ερείσματα κλπ.", 

 1 δένδρο x 140,00€ = 140,00€ 

 

4.  5.  Έγκριση κοπής ενός 

δένδρου,  είδους Pinus 

brutia (κοινή ονομασία: 

Πεύκη τραχεία) στην 

πάροδο της οδού 

Πατριάρχου Γρηγορίου Ε21 

Γνωμοδοτεί ομόφωνα 




 Προς το ΔΣ σχετικά με την 

κοπή ενός (1) δένδρου,  είδους Pinus brutia 

(κοινή ονομασία: Πεύκη τραχεία), που 

φύεται στην πάροδο της οδού Πατριάρχου 

Γρηγορίου Ε21, λόγω επικινδυνότητας 

 

Το κόστος της εργασίας προϋπολογίζεται  

έχοντας ως τιμή αναφοράς την αντίστοιχη 

που προβλέπεται από τον Κανονισμό 

Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών του 

Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών: 

Άρθρο Τιμολογίου ΣΤ4.3.8, Άρθρο 

Αναθεώρησης ΠΡΣ5354 

 "Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων 

δένδρων, ύψους πάνω από 20 m. σε 

νησίδες, ερείσματα κλπ.", 

1 δένδρο x 325,00€ = 325,00€ 

 

 

Δράμα 18-02-2020 

Η  γραμματέας   

 

 

Μαρία Μαντή           


