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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
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ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  12.  1ο ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση κοπής δένδρου 

στην οδό Iερολοχιτών 4 

     Με την παρατήρηση των παρόντων 

μελών της ΕΠΖ πως, ψηφίζουν θετικά με 

την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν όλα τα 

προβλεπόμενα από τις αρμόδιες υπηρεσίες 

 

Εισηγείται ομόφωνα 

 

 Προς το Δημοτικό Συμβούλιο, 

σχετικά με την κοπή ενός (1) δένδρου, 

είδους Koelreuteria paniculata 

(Κερλετέρια), που φύεται στην οδό 

Ιερολοχιτών 4 

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 ΣΤ4.2.1, Άρθρο 

Αναθεώρησης ΠΡΣ5354 

"Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων, ύψους 

από 4 μέχρι 8 m", 

1 Δένδρο Χ 25,00 = 25,00€ 

2.  13.  2ο  ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση κοπής δένδρου 

στην οδό Ευξείνου Πόντου 

22 

     Με την παρατήρηση των παρόντων 

μελών της ΕΠΖ πως, ψηφίζουν θετικά με 

την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν όλα τα 

προβλεπόμενα από τις αρμόδιες υπηρεσίες 

 

Εισηγείται ομόφωνα 

 

 Προς το Δημοτικό 

Συμβούλιο, σχετικά με την κοπή ενός 

(1) δένδρου,  είδους Koelreuteria 

paniculata (Κερλετέρια), που φύεται στην 

οδό Ευξείνου Πόντου 22 

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 ΣΤ4.2.1, Άρθρο 

Αναθεώρησης ΠΡΣ5354 

 "Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων, 

ύψους από 4 μέχρι 8 m", 

  1 Δένδρο Χ 25,00 = 25,00€ 

 



3.  14.  Αίτηση για τοποθέτηση 

πινακίδας Ρ-40 

Εισηγείται ομόφωνα 

Προς το ΔΣ για την 
αποδοχή της με αριθ. πρωτ. 30186/09-

10-2019 αίτησης της κας Καραγιάννη 

Στέλλας του Βασιλείου, για την 

τοποθέτηση πινακίδας απαγόρευσης 

στάσης – στάθμευσης (Ρ-40), με αρχή 

τέσσερα (4) μέτρα νοτίως του βορείου 

ορίου του ακινήτου και για μήκος τέσσερα 

(4) μέτρα, επί της οδού Τραπεζούντος 13 

στη Δράμα 

4.  15.  Αίτηση για τοποθέτηση 

πινακίδας Ρ-40 

Εισηγείται ομόφωνα 

Προς το ΔΣ για την 
αποδοχή της με αριθ. πρωτ. 30187/09-

10-2019 αίτησης του κ. Καραγιάννη 

Λεωνίδα του Νικηφόρου, για την 

τοποθέτηση πινακίδας απαγόρευσης 

στάσης – στάθμευσης (Ρ-40), με αρχή το 

βόρειο όριο του ακινήτου και για μήκος 

τέσσερα (4) μέτρα, επί της οδού 

Τραπεζούντος 13 στη Δράμα 

5.  16.  Έγκριση κοπής επτά 

δένδρων είδους Cupresus 

sempervirens horizontalis 

(κοινή ονομασία κυπαρίσσι 

πλαγιόκλαδο) σε διάφορες 

θέσεις  στο Β΄ Κοιμητήριο 

Δράμας 

Το μέλος της ΕΠΖ Μουρβετίδης 

Μιχαήλ ανέφερε πως, υπάρχουν αρκετά 

δένδρα στα Κοιμητήρια που δημιουργούν 

προβλήματα και χρήζουν κοπής  

Τα μέλη της ΕΠΖ 1) Ιωαννίδης 

Δημήτριος και 2) Αποστολίδης 

Κυριάκος πρότειναν να φυτευτούν 

δένδρα περιμετρικά  

 

Εισηγείται ομόφωνα 

 Προς το Δημοτικό 

Συμβούλιο, σχετικά με την κοπή επτά (7) 

δένδρων,  είδους Cupresus sempervirens  

horizontalis  (κοινή ονομασία κυπαρίσσι 

πλαγιόκλαδο) στις κάτωθι θέσεις στο Β΄ 

Κοιμητήριο Δράμας : 

1. Πλησίον του τάφου ΟΙΚΟΣ 

ΜΑΡΤΙΔΗ, 2 δένδρων κυπαρισσιών  στις 

θέσεις σε συντεταγμένες σε σύστημα 

ΕΓΣΑ΄87  Χ=511770, Ψ=4553934 και 

Χ=511770, Ψ=4553937, τα οποία με το 

ριζικό τους σύστημα έχουν προκαλέσει 

ζημιές στο στενό διάδρομο που υπάρχει 

αλλά και στο ίδιο το μνημείο του τάφου. 

2. Πλησίον του τάφου ΟΙΚΟΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ, ενός δένδρου κυπαρισσιού 

στη θέση σε συντεταγμένες σε σύστημα 

ΕΓΣΑ΄87  Χ=511780 Ψ=4553937, το οποίο 

είναι καμένο μερικώς από φωτιά που 

εκδηλώθηκε από άγνωστη αιτία. 

3. Πλησίον του τάφου ΟΙΚΟΣ 

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ, ενός δένδρου κυπαρισσιού 

στη θέση με συντεταγμένες σε σύστημα 



ΕΓΣΑ΄87  Χ=511771 Ψ=4553943, το οποίο 

είναι αποκορυφωμένο, φύεται πολύ κοντά 

στο μνημείο και σε περίπτωση  έντονων 

καιρικών φαινομένων δύναται να 

δημιουργήσει προβλήματα στους 

παρακείμενους τάφους.   

4. Πλησίον του τάφου ΟΙΚΟΣ 

ΕΥΜΟΙΡΙΔΗ, ενός δένδρου κυπαρισσιού 

στη θέση με  συντεταγμένες σε σύστημα 

ΕΓΣΑ ΄87  Χ=511784 Ψ=4553910, το 

οποίο φύεται πολύ κοντά στο μνημείο και 

το ριζικό του σύστημα έχει ήδη 

δημιουργήσει προβλήματα στο μνημείο.   

5. Πλησίον του τάφου ΟΙΚΟΣ 

ΜΕΛΙΑΔΗ, ενός δένδρου κυπαρισσιού στη 

θέση με  συντεταγμένες σε σύστημα ΕΓΣΑ 

΄87  Χ=511808 Ψ=4553899, το οποίο 

φύεται πολύ κοντά στο μνημείο και το 

ριζικό του σύστημα έχει ήδη δημιουργήσει 

προβλήματα στο μνημείο. Για το 

συγκεκριμένο δένδρο ύστερα από σύμφωνη 

γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου (σχετική 

η αριθμ. 135/2018 απόφαση) εκδόθηκε 

άδεια κοπής (σχετική η αρ. πρωτ.  460/1-1-

2018 έγκριση εργασιών δόμησης μικρής 

κλίμακας), η οποία έληξε χωρίς να κοπεί το 

δένδρο και απαιτείται εκ νέου έκδοσή της.   

6. Πλησίον του τάφου ΟΙΚΟΣ 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ενός δένδρου 

κυπαρισσιού στη θέση με  συντεταγμένες 

σε σύστημα ΕΓΣΑ΄87  Χ=511822 

Ψ=4553908, το οποίο φύεται πολύ κοντά 

στο μνημείο και το ριζικό του σύστημα έχει 

ήδη δημιουργήσει προβλήματα στο στενό 

διάδρομο που υπάρχει. 

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 ΣΤ4.3.5, Άρθρο 

Αναθεώρησης ΠΡΣ5354 

"Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων, ύψους 

από 16-20 μέτρα σε πλατείες, πάρκα κλπ ", 

7 Δένδρα Χ 150,00 = 1050,00€ 

 

 

 
Δράμα 23-10-2019 

Η  γραμματέας   

 

 

Μαρία Μαντή           


