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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  6.  Έγκριση κοπής δένδρων στα Α΄ 

Κοιμητήρια Δράμας 
Το μέλος της επιτροπής Καλλινικίδης 

Ελευθέριος, ανέφερε πως ψηφίζει θετικά 

επισημαίνοντας ως επιτακτική την ανάγκη 

φύτευσης καινούργιων δένδρων προς 

αντικατάσταση εκείνων που υπάρχει 

αναγκαιότητα να κοπούν 

Το μέλος της επιτροπής Νικολαϊδης 

Φώτιος, ανέφερε πως ψηφίζει θετικά με την 

προϋπόθεση να γίνει αντικατάσταση των 

προς κοπή δένδρων όπου χρειάζεται και να 

ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία 

αντικατάστασής τους 

Μειοψηφούντος του μέλους της επιτροπής 

Ιωαννίδη Δημητρίου διότι, δεν έχει 

διαπιστώσει να αντικαθίστανται όσα δέντρα 

έχει λάβει απόφαση η ΕΠΖ να κοπούν έως 

τώρα, παρά τη δέσμευση του υπευθύνου 

αντιδημάρχου πρασίνου. 

 

Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί             κ α τ ά    
π λ ε ι ο ψ η φ ί α  

 

 Προς το Δημοτικό 
Συμβούλιο σχετικά για την κοπή ενός (1) 

δένδρου είδους Cupressus sempervirens 

pyramidalis (κοινή ονομασία: κυπαρίσσι 

ορθόκλαδο πυραμοειδές) στα Α’ 

Κοιμητήρια Δράμας, 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 ΣΤ4.3.1, Άρθρο 

Αναθεώρησης ΠΡΣ5354 

 "Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων, 

ύψους 8-12 m σε πλατείες, πάρκα κλπ.", 

  1 δένδρο x 67,50€ = 67,50 € 
2.  7.  Έγκριση κοπής δένδρων στον 

προαύλιο χώρο του 7
ου

 Δημοτικού 

Σχολείου Δήμου Δράμας 

Το μέλος της επιτροπής Καλλινικίδης 

Ελευθέριος, ανέφερε πως ψηφίζει θετικά 

επισημαίνοντας ως επιτακτική την ανάγκη 

φύτευσης καινούργιων δένδρων προς 

αντικατάσταση εκείνων που υπάρχει 

αναγκαιότητα να κοπούν 

Το μέλος της επιτροπής Νικολαϊδης 

Φώτιος, ανέφερε πως ψηφίζει θετικά με την 



προϋπόθεση να γίνει αντικατάσταση των 

προς κοπή δένδρων όπου χρειάζεται και να 

ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία 

αντικατάστασής τους 

Το μέλος της επιτροπής Ιωαννίδης 

Δημήτριος, ανέφερε πως ψηφίζει θετικά για 

λόγους ασφάλειας των μαθητών 

 

Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί     ο μ ό φ ω ν α  
 

 Προς το Δημοτικό 
Συμβούλιο σχετικά για κοπή δύο (2) 

δένδρων είδους Pinus brutia (κοινή 

ονομασία: πεύκη τραχεία) στον προαύλιο 

χώρο του 7ου Δημοτικού Σχολείου 

Δράμας, 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 ΣΤ4.3.3, Άρθρο 

Αναθεώρησης ΠΡΣ5354 

 "Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων, ύψους 

12-16 m σε πλατείες, πάρκα κλπ.", 

  2 δένδρα x 100,00€ = 200,00€ 
3.  8.  Έγκριση κοπής δένδρων  στον 

προαύλιο χώρο του Δημοτικού 

Σχολείου  Καλλιφύτου, ιδιοκτησίας 

του Δήμου Δράμας. 

Το μέλος της επιτροπής Καλλινικίδης 

Ελευθέριος, ανέφερε πως ψηφίζει θετικά 

επισημαίνοντας ως επιτακτική την ανάγκη 

φύτευσης καινούργιων δένδρων προς 

αντικατάσταση εκείνων που υπάρχει 

αναγκαιότητα να κοπούν 

Το μέλος της επιτροπής Νικολαϊδης 

Φώτιος, ανέφερε πως ψηφίζει θετικά με την 

προϋπόθεση να γίνει αντικατάσταση των 

προς κοπή δένδρων όπου χρειάζεται και να 

ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία 

αντικατάστασής τους 

Το μέλος της επιτροπής Ιωαννίδης 

Δημήτριος, ανέφερε πως ψηφίζει θετικά για 

λόγους ασφάλειας των μαθητών 

 

Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί     ο μ ό φ ω ν α  
 

 Προς το Δημοτικό 
Συμβούλιο σχετικά για την κοπή τριών 

(3) δένδρων είδους Ligustrum japonicum 

(κοινή ονομασία: λιγούστρο το ιαπωνικό) 

στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού 

Σχολείου Καλλιφύτου, 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 ΣΤ4.3.3, Άρθρο 

Αναθεώρησης ΠΡΣ5354 



 "Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων, ύψους 

12-16 m σε πλατείες, πάρκα κλπ.", 

  3 δένδρα x 100,00€ = 300,00€ 
4.  9.  Έγκριση κοπής δένδρων στο 

πεζοδρόμιο επί της οδού Επιδαύρου 

2, του Δήμου Δράμας 

Το μέλος της επιτροπής Καλλινικίδης 

Ελευθέριος, ανέφερε πως ψηφίζει θετικά 

επισημαίνοντας ως επιτακτική την ανάγκη 

φύτευσης καινούργιων δένδρων προς 

αντικατάσταση εκείνων που υπάρχει 

αναγκαιότητα να κοπούν 

Το μέλος της επιτροπής Νικολαϊδης 

Φώτιος, ανέφερε πως ψηφίζει θετικά με την 

προϋπόθεση να γίνει αντικατάσταση των 

προς κοπή δένδρων όπου χρειάζεται και να 

ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία 

αντικατάστασής τους 

Μειοψηφούντος του μέλους της επιτροπής 

Ιωαννίδη Δημητρίου διότι, δεν έχει 

διαπιστώσει να αντικαθίστανται όσα δέντρα 

έχει λάβει απόφαση η ΕΠΖ να κοπούν έως 

τώρα, παρά τη δέσμευση του υπευθύνου 

αντιδημάρχου πρασίνου. 

 

Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί     κ α τ ά           
π λ ε ι ο ψ η φ ί α  

 
 Προς το Δημοτικό 

Συμβούλιο σχετικά για την κοπή ενός (1) 

δένδρου είδους Pinus brutia (κοινή 

ονομασία: πεύκη τραχεία) σε πεζοδρόμιο επί 

της οδού Επιδαύρου 2, 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 ΣΤ4.3.2, Άρθρο 

Αναθεώρησης ΠΡΣ5354 

 "Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων ύψους 8 

– 12 m.", 

  1 δένδρο x 87,50€ = 87,50€ 
5.  10.  Έγκριση κοπής δένδρων σε 

πεζοδρόμιο επί της οδού Ευξείνου 

Πόντου (τέρμα), του Δήμου 

Δράμας 

Το μέλος της επιτροπής Καλλινικίδης 

Ελευθέριος, ανέφερε πως ψηφίζει θετικά 

επισημαίνοντας ως επιτακτική την ανάγκη 

φύτευσης καινούργιων δένδρων προς 

αντικατάσταση εκείνων που υπάρχει 

αναγκαιότητα να κοπούν 

Το μέλος της επιτροπής Νικολαϊδης 

Φώτιος, ανέφερε πως ψηφίζει θετικά με την 

προϋπόθεση να γίνει αντικατάσταση των 

προς κοπή δένδρων όπου χρειάζεται και να 

ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία 

αντικατάστασής τους 

Μειοψηφούντος του μέλους της επιτροπής 

Ιωαννίδη Δημητρίου διότι, δεν έχει 

διαπιστώσει να αντικαθίστανται όσα δέντρα 

έχει λάβει απόφαση η ΕΠΖ να κοπούν έως 

τώρα, παρά τη δέσμευση του υπευθύνου 



αντιδημάρχου πρασίνου. 

 

Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί     κ α τ ά           
π λ ε ι ο ψ η φ ί α  

 
 Προς το Δημοτικό 

Συμβούλιο σχετικά για την κοπή δύο (2) 

δένδρων είδους Melia azedarach (κοινή 

ονομασία: Μελία) και Acer negundo (κοινή 

ονομασία: Σφενδάμι) σε πεζοδρόμιο επί της 

οδού Ευξείνου Πόντου (τέρμα) με την οδό 

Σωτήρος, 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 ΣΤ4.2.1, Άρθρο 

Αναθεώρησης ΠΡΣ5354 

 "Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων ύψους 4 

– 8 m.", 

  2 δένδρα x 25,00€ = 50,00€ 
6.  11.  Έγκριση κοπής δένδρων στον 

προαύλιο χώρο του Δημοτικού 

Σχολείου  Ξηροποτάμου, 

ιδιοκτησίας του Δήμου Δράμας 

Το μέλος της επιτροπής Καλλινικίδης 

Ελευθέριος, ανέφερε πως ψηφίζει θετικά 

επισημαίνοντας ως επιτακτική την ανάγκη 

φύτευσης καινούργιων δένδρων προς 

αντικατάσταση εκείνων που υπάρχει 

αναγκαιότητα να κοπούν 

Το μέλος της επιτροπής Νικολαϊδης 

Φώτιος, ανέφερε πως ψηφίζει θετικά με την 

προϋπόθεση να γίνει αντικατάσταση των 

προς κοπή δένδρων όπου χρειάζεται και να 

ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία 

αντικατάστασής τους 

Το μέλος της επιτροπής Ιωαννίδης 

Δημήτριος, ανέφερε πως ψηφίζει θετικά για 

λόγους ασφάλειας των μαθητών 

 

Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί     ο μ ό φ ω ν α  
 

 Προς το Δημοτικό 
Συμβούλιο σχετικά για κοπή πέντε (5) 

δένδρων είδους Pinus brutia (κοινή 

ονομασία: πεύκη τραχεία) και ενός (1) 

είδους Melia azedarach (κοινή ονομασία: 

Μελία) στον προαύλιο χώρο του 

Δημοτικού Σχολείου Ξηροποτάμου 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 ΣΤ4.3.1, Άρθρο 

Αναθεώρησης ΠΡΣ5354 

 "Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων, ύψους 

8-12 m σε πλατείες, πάρκα κλπ.", 

  6 δένδρα x 67,50€ = 405,00€ 



7.  12.  Έγκριση κοπής δένδρων σε 

προαύλιο χώρο εκκλησίας –είσοδο 

κοιμητηρίων Σίψας, ιδιοκτησίας 

του Δήμου Δράμας 

Το μέλος της επιτροπής Καλλινικίδης 

Ελευθέριος, ανέφερε πως ψηφίζει θετικά 

επισημαίνοντας ως επιτακτική την ανάγκη 

φύτευσης καινούργιων δένδρων προς 

αντικατάσταση εκείνων που υπάρχει 

αναγκαιότητα να κοπούν 

Το μέλος της επιτροπής Νικολαϊδης 

Φώτιος, ανέφερε πως ψηφίζει θετικά με την 

προϋπόθεση να γίνει αντικατάσταση των 

προς κοπή δένδρων όπου χρειάζεται και να 

ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία 

αντικατάστασής τους 

Μειοψηφούντος του μέλους της επιτροπής 

Ιωαννίδη Δημητρίου διότι, δεν έχει 

διαπιστώσει να αντικαθίστανται όσα δέντρα 

έχει λάβει απόφαση η ΕΠΖ να κοπούν έως 

τώρα, παρά τη δέσμευση του υπευθύνου 

αντιδημάρχου πρασίνου. 

 

Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί     κ α τ ά                   
π λ ε ι ο ψ η φ ί α  

 
 Προς το Δημοτικό 

Συμβούλιο σχετικά για την κοπή τριών 

(3) δένδρων είδους Pinus brutia (κοινή 

ονομασία: τραχεία πεύκη) στο προαύλιο της 

εκκλησίας – είσοδο των Κοιμητηρίων 

Σίψας, 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 ΣΤ4.3.3, Άρθρο 

Αναθεώρησης ΠΡΣ5354 

 "Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων, ύψους 

12-16 m σε πλατείες, πάρκα κλπ.", 

  3 δένδρα x 100,00€ = 300,00€ 

 

8.  13.  Έγκριση κοπής δένδρου στο 

πεζοδρόμιο επί της οδού 

Κασσάνδρου 11, ιδιοκτησίας 

του Δήμου Δράμας 

Το μέλος της επιτροπής Καλλινικίδης 

Ελευθέριος, ανέφερε πως ψηφίζει θετικά 

επισημαίνοντας ως επιτακτική την ανάγκη 

φύτευσης καινούργιων δένδρων προς 

αντικατάσταση εκείνων που υπάρχει 

αναγκαιότητα να κοπούν 

Το μέλος της επιτροπής Νικολαϊδης 

Φώτιος, ανέφερε πως ψηφίζει θετικά με την 

προϋπόθεση να γίνει αντικατάσταση των 

προς κοπή δένδρων όπου χρειάζεται και να 

ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία 

αντικατάστασής τους 

Μειοψηφούντος του μέλους της επιτροπής 

Ιωαννίδη Δημητρίου διότι, δεν έχει 

διαπιστώσει να αντικαθίστανται όσα δέντρα 

έχει λάβει απόφαση η ΕΠΖ να κοπούν έως 

τώρα, παρά τη δέσμευση του υπευθύνου 

αντιδημάρχου πρασίνου. 



 

Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί     κ α τ ά           
π λ ε ι ο ψ η φ ί α  

 
 Προς το Δημοτικό 

Συμβούλιο σχετικά για την κοπή ενός (1) 

δένδρου είδους Cupressus arizonica (κοινή 

ονομασία: κυπαρίσσι αριζόνας) στο 

πεζοδρόμιο της οδού Κασσάνδρου 11, 
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 ΣΤ4.2.1, Άρθρο 

Αναθεώρησης ΠΡΣ5354 

 "Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων ύψους 

4– 8 m σε νησίδες, ερείσματα.", 

  1 δένδρο x 25,00€ = 25,00€ 
9.  14.  Έγκριση κοπής δένδρων έναντι της 

οδού Μακεδονομάχων 47,  

ιδιοκτησίας του Δήμου Δράμας 

Το μέλος της επιτροπής Καλλινικίδης 

Ελευθέριος, ανέφερε πως ψηφίζει θετικά 

επισημαίνοντας ως επιτακτική την ανάγκη 

φύτευσης καινούργιων δένδρων προς 

αντικατάσταση εκείνων που υπάρχει 

αναγκαιότητα να κοπούν 

Το μέλος της επιτροπής Νικολαϊδης 

Φώτιος, ανέφερε πως ψηφίζει θετικά με την 

προϋπόθεση να γίνει αντικατάσταση των 

προς κοπή δένδρων όπου χρειάζεται και να 

ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία 

αντικατάστασής τους 

Μειοψηφούντος του μέλους της επιτροπής 

Ιωαννίδη Δημητρίου διότι, δεν έχει 

διαπιστώσει να αντικαθίστανται όσα δέντρα 

έχει λάβει απόφαση η ΕΠΖ να κοπούν έως 

τώρα, παρά τη δέσμευση του υπευθύνου 

αντιδημάρχου πρασίνου. 

 

Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί     κ α τ ά           
π λ ε ι ο ψ η φ ί α  

 
 Προς το Δημοτικό 

Συμβούλιο σχετικά για την κοπή ενός (1) 

δένδρου είδους Cupressus sempervirens 

(κοινή ονομασία: κυπαρίσσι) έναντι της 

οδού Μακεδονομάχων 47, 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.", 



  1 δένδρο x 140,00€ = 140,00€ 

10.  15.  Έγκριση κοπής δένδρων στη 

διασταύρωση των οδών 

Αμασείας & Καππαδοκίας 9 

γωνία, ιδιοκτησίας του 

Δήμου Δράμας 

Το μέλος της επιτροπής Καλλινικίδης 

Ελευθέριος, ανέφερε πως ψηφίζει θετικά 

επισημαίνοντας ως επιτακτική την ανάγκη 

φύτευσης καινούργιων δένδρων προς 

αντικατάσταση εκείνων που υπάρχει 

αναγκαιότητα να κοπούν 

Το μέλος της επιτροπής Νικολαϊδης 

Φώτιος, ανέφερε πως ψηφίζει θετικά με την 

προϋπόθεση να γίνει αντικατάσταση των 

προς κοπή δένδρων όπου χρειάζεται και να 

ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία 

αντικατάστασής τους 

Μειοψηφούντος του μέλους της επιτροπής 

Ιωαννίδη Δημητρίου διότι, δεν έχει 

διαπιστώσει να αντικαθίστανται όσα δέντρα 

έχει λάβει απόφαση η ΕΠΖ να κοπούν έως 

τώρα, παρά τη δέσμευση του υπευθύνου 

αντιδημάρχου πρασίνου. 

 

Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί     κ α τ ά           
π λ ε ι ο ψ η φ ί α  

 
 Προς το Δημοτικό 

Συμβούλιο σχετικά για την κοπή ενός (1) 

δένδρου είδους Cupressus sempervirens 

(κοινή ονομασία: κυπαρίσσι)  στη 

διασταύρωση των οδών Αμασείας & 

Καππαδοκίας 9 γωνία, 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 ΣΤ4.3.2, Άρθρο 

Αναθεώρησης ΠΡΣ5354 

 "Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων ύψους 

8– 12 m σε νησίδες, ερείσματα.", 

  1 δένδρο x 87,50€ = 87,50€ 
 

Δράμα 18-05-2021 

Η  γραμματέας   

 

 

Μαρία Μαντή 


