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Προς τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δ. Δράμας
1. Μουρβετίδη Μιχαήλ
2. Καψημάλη Ιωάννη
3. Καλλινικίδη Ελευθέριο
4. Κυριακίδη Χρήστο
5. Νικολαΐδη Φώτιο
6. Σιδερά Χρυσή 
7. Ιωαννίδη Δημήτριο
8. Κιόρτεβε Παρθένα

          Σας καλούμε την 24η Σεπτεμβρίου  ημέρα Παρασκευή,  με ώρα έναρξης 13.00 και λήξης 
14.00, να συμμετάσχετε σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) 
συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Δράμας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 
του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και τα 
οριζόμενα του άρθρου 10 της 55/11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής του» καθώς και της 426/13-11-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., προκειμένου να 
συζητήσουμε και να ληφθεί απόφαση για τo μοναδικό θέμα :

1. Λήψη απόφασης για την έγκριση κοπής ενός δένδρου είδους Tilia tomentosa σε 
πεζοδρόμιο επί της δυτικής πλευράς του Ο.Τ 69 επί της οδού 19ης Μαΐου, ιδιοκτησίας του 
Δήμου Δράμας

Σημειώνεται ότι η συνεδρίαση αυτή κρίνεται ως κατεπείγουσα, σύμφωνα με τις διατάξεις                       
του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77                           
του Ν. 4555/2018 για  το λόγο ότι πρέπει να ληφθεί απόφαση στo θέμα της ημερήσιας διάταξης 
αμέσως, προς αποφυγή ζημίας των συμφερόντων του Δήμου Δράμας και πιο συγκεκριμένα διότι το 
δένδρο βρίσκεται εντός της ζώνης εργασιών του Β.Α.Α. και επειδή το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του 
έργου είναι ασφυκτικό θα πρέπει να ληφθεί άμεσα η απόφαση και να εκδοθεί η σχετική άδεια κοπής. 
Εξάλλου, το εν λόγω δένδρο δημιουργεί σοβαρά προβλήματα με το ριζικό του σύστημα στα δίκτυα της 
ΔΕΥΑΔ, η οποία επίσης αιτείται την άμεση κοπή του.

O   Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

 
Μαμσάκος Χριστόδουλος

Δήμαρχος Δράμας
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