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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Δράμα  9-2-2022
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                                                     Αρ.πρωτ. 5439
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ.  ΔΡΑΜΑΣ
Πληροφορίες: Μπότζα Μαρία
Τηλ. : 2521350622
Email : gds@dimosdramas.gr

2η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Κ α τ ε π ε ί γ ο υ σ α ς  δ ι α  π ε ρ ι φ ο ρ ά ς  σ υ ν ε δ ρ ί α σ η ς

Προς τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δ. Δράμας(καθώς και στα αναπληρωματικά αυτής)
1. Εφραιμίδη Ιωάννη(ορισμένος αντιδήμαρχος)
2. Τόλιου Δάντζερα Αναστασία(ορισμένος αντιδήμαρχος)
3. Χαραλαμπίδη Ανδρέα
4. Μουρβετίδη Μιχαήλ
5. Σιδερά Χρυσή
6. Μυστακίδη Ιωάννη
7. Αποστολίδη Κυριάκο
8. Μουχτάρη Γεώργιο

Σας καλούμε την 9η Φεβρουαρίου  ημέρα Τετάρτη,  και με ώρα έναρξης 16.00μ.μ και 
λήξη 22.00μ.μ να συμμετάσχετε στην 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 το παρακάτω θέμα:

α/α ΘΕΜΑ
1 Λήψη απόφασης για την επείγουσα έγκριση κοπής δένδρων επί του πεζόδρομου 

μεταξύ των οδών Καραϊσκάκη και Κολοκοτρώνη
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 στο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης αμέσως, προς αποφυγή ζημίας των συμφερόντων του Δήμου Δράμας και πιο 
συγκεκριμένα λόγω του ότι είχαμε ήδη ανεμοριψία του ενός εκ των τριών ατόμων(δένδρων) 
στις 09/02/2022, αυξάνεται ο βαθμός επικινδυνότητας για τα εναπομείναντα δύο (2) δένδρα.

O Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

Μαμσάκος Χριστόδουλος
Δήμαρχος Δράμας
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