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ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ                
& ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ     
ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  
Πιεξνθνξίεο: Δ. Παηζνχ 
Tειέθσλν: 213-2004-616 
E-mail: dimotiko.symboulio@agiaparaskevi.gr  
                                                                           

        ΑΠΟΠΑΜΑ 

                                                      Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 21 / 2018 πλεδξίαζεο  
 
Αξηζκ. Απνθ. 399 / 2018                

           ΠΔΡΗΛΖΦΖ 
           Έγκριση Κανονισμού Πρασίνοσ 

 

ηελ Αγία Παξαζθεπή θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ζήκεξα ηελ 12.09.2018 εκέξα 

Σεηάξηε θαη ψξα 04.00κ.κ. ζπλήιζε ζε Σαθηηθή πλεδξίαζε ην Γεκνηηθό 

πκβνύιην Αγίαο Παξαζθεπήο χζηεξα απφ ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 22083/07-09-2018 

έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ πνπ επηδφζεθε ζε 

θαζέλαλ απφ ηνπο Γεκνηηθνχο πκβνχινπο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 

ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ Α΄/87/7-6-10). Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη απαξηία 

δεδνκέλνπ φηη απφ ην ζχλνιν ησλ -33- κειψλ βξέζεθαλ παξφληα ηα -20- αξρίδεη ε 

ζπλεδξίαζε. Κιεζείο λφκηκα παξίζηαηαη ν θ. Γήκαξρνο. 

 

                    ΠΑΡΟΝΣΔ                  ΑΠΟΝΣΔ 

1. Βιάρνο Γεξάζηκνο - Πξφεδξνο Γ.. 
2. ηδέξεο Ησάλλεο 
3. Φύιια ηπιηαλή 
4. Γηώηζαο ππξίδσλ 
5. Σζηακπάο Κσλζηαληίλνο 
6. Ατδίλε-Παπαζηδέξε νθία 
7. Γεκεηξίνπ-Καβξνπδάθε Μαξγαξίηα 
8. Μνπζηόγηαλλεο Αιέμαλδξνο 
9. Γθόλεο Παλαγηψηεο 
10. Ενξκπάο Βαζίιεηνο 
11. Κνληαμήο Γεκήηξηνο 
12. Γθηδηώηεο Αλδξέαο 
13. Παπαγεσξγίνπ ππξίδσλ 
14. Παπακηραήι σηήξηνο 
15. Κνληνπνύινπ Μαξία 
16. ηαζνπινπνύινπ Βαζηιηθή 
17. Γθηόθα Σεξςηρφξε 
18. Υαηδεαλδξένπ Κσλζηαληίλνο 
19. Λέθθαο Γηνλχζηνο 
20. Κνιώληα Υξχζα 

 

 

 

 

 

1. Βνζηαληδόγινπ Ησάλλεο 
2. Πεηζαηώδε Διηζάβεη 
3. Φσηεηλνύ Εσή 
4. Καςνθεθάινπ Δππξέπεηα 
5. Ζζαΐαο σηήξηνο 
6. Μπαιηόπνπινο Ησάλλεο 
7. Παπαζηαζάθεο Αζαλάζηνο 
8. Γηαλλαθόπνπινο Βαζίιεηνο 
9. Κξεηηθίδεο Κσλζηαληίλνο 
10. Αλδξίηζνο Αζαλάζηνο 
11. Λνγνζέηεο Ησάλλεο 
12. Μπισλάθεο Ησάλλεο 
13. Ρεκπνύηζηθα Μαξία 
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ΠΡΟΔΛΔΤΔΗ –ΑΠΟΥΧΡΖΔΗ – ΜΔΣΑΒΟΛΔ 

1. Αλαθνηλψζεηο. 

2. Πξνηάζζεηαη νκφθσλα ην 3ν Ζ.Γ. ζέκα. 

3. Πξηλ ηελ ςεθνθνξία γηα ην 3ν Ζ.Γ. ζέκα πξνζήιζαλ νη θ.θ. Μπισλάθεο Η., 

Αλδξίηζνο Α., Ρεκπνχηζηθα Μ. θαη Πεηζαηψδε Δ. 

4. Δξσηήζεηο-Σνπνζεηήζεηο. 

5. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ Δξσηήζεσλ-Σνπνζεηήζεσλ πξνζήιζαλ νη θ.θ. 

Λνγνζέηεο Η., Φσηεηλνχ Ε. θαη Καςνθεθάινπ Δ. 

6. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ Δξσηήζεσλ-Σνπνζεηήζεσλ απνρψξεζαλ νη θ. Λέθθαο 

Γ. θαη Υαηδεαλδξένπ Κ. 

7. Πξηλ ηελ ςεθνθνξία γηα ην 1ν Ζ.Γ. ζέκα απνρψξεζε ν θ. Σζηακπάο Κ. θαη ε 

θα. ηαζνπινπνχινπ Β. 

8. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ςεθνθνξίαο γηα ην 1ν Ζ.Γ. ζέκα ν θ. Μνπζηφγηαλλεο Α., 

βξίζθνληαλ εθηφο αίζνπζαο. 

9. Πξηλ ηελ ςεθνθνξία γηα ην 2ν Ζ.Γ. ζέκα πξνζήιζαλ νη θ. Βνζηαληδφγινπ Η. θαη 

Ζζαΐαο . 

10. Πξηλ ηελ ςεθνθνξία γηα ην 2ν Ζ.Γ. ζέκα απνρψξεζαλ νη θ.θ. Μνπζηφγηαλλεο 

Α., Λνγνζέηεο Η., Φσηεηλνχ Ε. θαη Γεκεηξίνπ-Καβξνπδάθε Μ. 

11. Πξηλ ηελ ςεθνθνξία γηα ην 4ν Ζ.Γ. ζέκα απνρψξεζαλ νη θ.θ. Ενξκπάο Β., 

Αλδξίηζνο Α., Καςνθεθάινπ Δ. θαη Ρεκπνχηζηθα Μ. 

12. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ςεθνθνξίαο γηα ην 4ν Ζ.Γ. ζέκα ε θα. Ατδίλε-

Παπαζηδέξε . θαη  ε θα. Γθηφθα Σ., βξίζθνληαλ εθηφο αίζνπζαο. 

13. Πξηλ ηελ ςεθνθνξία γηα ην 5ν Ζ.Γ. ζέκα απνρψξεζε ε θα. Πεηζαηψδε Δ. 

14. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ςεθνθνξίαο γηα ην 5ν, 6ν , 7ν , 8ν θαη 9ν Ζ.Γ. ζέκα ε θα. 

Γθηφθα Σ., βξίζθνληαλ εθηφο αίζνπζαο. 

15. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ςεθνθνξίαο γηα ην 5ν, 6ν, 7ν, 8ν, 9ν, 10ν, 11ν, 12ν, 13ν, 

14ν, 15ν, 16ν θαη 17ν Ζ.Γ. ζέκα ε θα. Ατδίλε-Παπαζηδέξε ., βξίζθνληαλ εθηφο 

αίζνπζαο. 

 

Δπί ηνπ 3νπ Ζ.Γ. ζέκαηνο 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ: αο ζέησ ππφςε ζαο ην ζέκα πνπ αθνξά ζηελ «Έγθξηζε Καλνληζκνχ 

Πξαζίλνπ» θαη παξαθαιψ ηνλ Αληηδήκαξρν θ. Η. ηδέξε λα ην εηζεγεζεί. 

ΗΓΔΡΖ Η.: αο δηαβάδσ ηνλ Καλνληζκφ Πξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο 

πνπ ζπλέηαμε ην Σκήκα Πξαζίλνπ ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο, ν νπνίνο έρεη σο 

ζηφρν ηελ πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηνπ αζηηθνχ θαη πεξηαζηηθνχ πξαζίλνπ κε ηελ 

ζεζκνζέηεζε ελφο γεληθνχ πιαηζίνπ αξρψλ θαη θαλφλσλ θαη παξαθαινχκε γηα ηελ 

ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 

παξ. 1Βiii ηνπ Ν.3852/2010, ζην νπνίν νξίδεηαη φηη ε Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο 

απνθαζίδεη θαη εηζεγείηαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην γηα ζέκαηα πξνζηαζίαο ηνπ 

Πεξηβάιινληνο. 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 75ΠΗΩ6Υ-87Ν



3 

 

 

ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΠΡΑΗΝΟΤ 

ΓΖΜΟΤ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ 

 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ: 

1. ΔΗΑΓΩΓΖ 

2. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ – ΚΟΠΟ 

3. ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

4. ΑΡΜΟΓΗΑ ΤΠΖΡΔΗΑ – ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΠΡΑΗΝΟΤ 

4.1 Αξκνδηφηεηεο 

4.2 Αηηήκαηα δεκνηψλ 

4.3 Με παξαθψιπζε εξγαζηψλ δηαρείξηζεο πξαζίλνπ 

4.4 Γηάζεζε πξντφλησλ θνπήο – θιάδεπζεο δέλδξσλ 

4.5 Φχηεπζε ζάκλσλ θαη δέλδξσλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο 

5. ΓΖΜΟΗΟ – ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟ ΠΡΑΗΝΟ 

5.1 Καλφλεο ρξήζεο  

5.2 Δπηηξεπηέο θαη κε ελέξγεηεο 

5.3 Καζηέξσζε ηεθκεξίνπ επζχλεο γεηηνληθψλ ηδηνθηεζηψλ 

6. ΗΓΗΩΣΗΚΟ ΠΡΑΗΝΟ 

6.1 Φχηεπζε ζε νηθφπεδα 

6.2 Τπνρξεψζεηο ηδηνθηεηψλ – δηαρεηξηζηψλ ηδησηηθψλ ρψξσλ 

6.3 Δπηηξεπηέο θαη κε επηηξεπηέο ελέξγεηεο 

6.4 Απνκάθξπλζε πξντφλησλ ζπληήξεζεο πξαζίλνπ 

7. ΚΟΠΖ ΓΔΝΓΡΩΝ 

7.1 Έγθξηζε θνπήο δέλδξσλ 

7.2 Κνπή δέλδξσλ ζε πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο 

7.3 Γηαηήξεζε πξάζηλνπ ηζνδπγίνπ 

8. ΠΑΡΑΒΑΔΗ ΚΑΗ ΚΤΡΩΔΗ 

9. ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΠΡΟΦΤΓΖ – ΑΚΖΖ ΠΡΟΦΤΓΖ 

10. ΗΥΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η: ΚΤΡΩΔΗ 

 

Άξζξν 1: ΔΗΑΓΧΓΖ 

Ο Καλνληζκφο Πξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο πεξηιακβάλεη αξρέο, 

δεζκεχζεηο θαη πνιηηηθέο πνπ επηδηψθνπλ λα πξνζηαηεχζνπλ, λα αλαδείμνπλ θαη λα 

επαπμήζνπλ ην αζηηθφ θαη πεξηαζηηθφ πξάζηλν. Ζ πξνζηαζία ηνπ αζηηθνχ πξαζίλνπ 

απνηειεί πξσηαξρηθή ππνρξέσζε ηνπ Γήκνπ. 
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Άξζξν 2: ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ - ΚΟΠΟ 

Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ Πξαζίλνπ είλαη ε ζεζκνζέηεζε ελφο γεληθνχ 

πιαηζίνπ αξρψλ θαη θαλφλσλ ζπκπεξηθνξάο σο πξνο ηελ πξνζηαζία θαη αλάδεημε 

ησλ ρψξσλ πξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο, ηνπο θαλφλεο θαη πεξηνξηζκνχο 

ρξήζεο ηνπο, ηηο επηηξεπηέο θαη κε ελέξγεηεο εληφο ησλ νξίσλ ηνπο, ην νηθνινγηθφ 

αληηζηάζκηζκα, ηηο θπξψζεηο θαη ηηο απαγνξεπκέλεο ελέξγεηεο, ηα νπνία ζα 

δεζκεχνπλ ηε δηνίθεζε ηνπ Γήκνπ θαη ηνπο δεκφηεο.  

Ωο ρψξνο πξαζίλνπ ελλνείηαη θάζε ειεχζεξνο ρψξνο ζηνλ νπνίν έρεη αλαπηπρζεί 

θπζηθά ή έρεη εγθαηαζηαζεί ηερλεηά βιάζηεζε. 

Βαζηθέο αξρέο θαη ζηφρνη ηεο αλάπηπμεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ αζηηθνχ θαη πεξηαζηηθνχ 

πξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο είλαη: 

1. Ζ νινθιεξσκέλε, ζρεδηαζκέλε θαη ζπληνληζκέλε πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηνπ 

πξαζίλνπ σο βαζηθνχ θαη αλαπφζπαζηνπ ζπζηαηηθνχ ηεο πφιεο θαη ηεο 

πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ ηεο.  

2. Ζ ζπληήξεζε, δηαηήξεζε θαη πξνζηαζία ηνπ πθηζηάκελνπ πξαζίλνπ θαη ε 

δέζκεπζε γηα ηελ αχμεζή ηνπ ζε λένπο ρψξνπο.  

3. Ζ δεκηνπξγία λέσλ ρψξσλ πξαζίλνπ. 

4. Ζ αθψιπηε πξφζβαζε ζηνπο ρψξνπο πξαζίλνπ γηα θάζε πνιίηε. 

5. Ζ επαηζζεηνπνίεζε ησλ δεκνηψλ ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο. 

6. Ζ δηαζθάιηζε νινθιεξσκέλνπ θαη εθηεηακέλνπ πξάζηλνπ δηθηχνπ θίλεζεο γηα 

πεδνχο. 

7. Ζ δηαζθάιηζε ηεο επεξγεηηθήο επίδξαζεο ηνπ πξαζίλνπ ζηελ πγεία ηνπ θάζε 

πνιίηε. 

8. Ζ ζπκβνιή ηνπ πξαζίλνπ ζηελ αλάδεημε ηεο πνιηηηζηηθήο, αηζζεηηθήο θαη 

ηζηνξηθήο αμίαο ηεο πφιεο. 

9. Ζ θχηεπζε δσκάησλ, ηαξαηζψλ, απιψλ ζρνιείσλ θαη δεκνηηθψλ θηηξίσλ θαη ε 

ππνζηήξημε θαιψλ πξαθηηθψλ. 

10. Ζ θάζε απψιεηα πξαζίλνπ ζα απνθαζίζηαηαη απφ ηνπο ππαίηηνπο βάζεη ηεο 

αξρήο «ν ξππαίλσλ/ θαηαζηξέθσλ πιεξψλεη» θαη ηεο αξρήο ηεο 

αληηζηάζκηζεο. 

11. Ο Γήκνο νθείιεη λα ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηελ αεηθφξν αλάπηπμε ηνπ Γήκνπ 

κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία κηαο πξάζηλεο πφιεο, έηζη ψζηε λα κεηνπζηψζεη θάζε 

θάηνηθν ηεο πφιεο ζ’ έλαλ ελεξγφ, «πξάζηλν» δεκφηε κε:  

- ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο φρη κφλν ζηα ζρνιεία θαη 

ζηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα (εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο ζηα ζρνιεία πνπ 

ζηνρεχνπλ ζηελ αλάδεημε ησλ ηδεψλ ησλ καζεηψλ γηα κηα πην πξάζηλε πφιε 

θαη ζηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο ζε δεληξνθπηεχζεηο,) αιιά θαη ζε φιεο ηηο 

δεκνηηθέο θαη δεκφζηεο ππεξεζίεο κε ζηφρν ηελ δεκηνπξγία πεξηβαιινληηθήο 

ζπλείδεζεο απφ ηελ ίδηα ηε Γηνίθεζε.  

- ηελ πξνψζεζε ηνπ εζεινληηζκνχ, επαηζζεηνπνίεζε - θηλεηνπνίεζε ησλ 

δεκνηψλ θαη αμηνπνίεζε ηεο εζεινληηθήο πξνζθνξάο κέζσ ησλ εζεινληψλ 

πξαζίλνπ. 

12. Ζ ζπλεξγαζία κε ηνπηθνχο πιιφγνπο Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο θαη Με 

Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο κε ζπλαθέο αληηθείκελν. 
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Άξζξν 3: ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

Ο παξψλ Καλνληζκφο εθδίδεηαη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Ν. 

3463/2006 πεξί θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ δηέπεηαη απφ ην θάησζη 

λνκηθφ θαη ζεζκηθφ πιαίζην: 

1. Ν.998/79 - ΦΔΚ 289Α/29.12.1979, ¨Πεξί πξνζηαζίαο ησλ δαζψλ θαη ησλ 

δαζηθψλ ελ γέλεη εθηάζεσλ ηεο ρψξαο¨, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

2. Ν.1080/80 - ΦΔΚ 246Α/22.10.1980, ¨Πεξί ηξνπνπνηήζεσο θαη ζπκπιεξψζεσο 

δηαηάμεσλ ηηλψλ ηεο πεξί ησλ πξνζφδσλ ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο ...¨, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

3. Ν.1144/81 - ΦΔΚ 96Α/14.4.1981, Πεξί επηθνιιήζεσο εληχπσλ, δηελέξγεηαο 

εηέξσλ ζπλαθψλ πξάμεσλ, σο θαη ξπζκίζεσο ζεκάησλ ηηλψλ αθνξψλησλ εηο 

ηνπο Ο.Σ.Α. θαη ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

4. Ν.1650/86 - ΦΔΚ 160Α/16.10.1986, Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

5. Τ.Α. 3046/304/89 - ΦΔΚ 59∆/3.2.89, Κηηξηνδνκηθφο θαλνληζκφο 

6. Ν.1892/90 - ΦΔΚ 101Α/31.7.1990, ¨Γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ αλάπηπμε 

θαη άιιεο δηαηάμεηο¨ φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

7. Ν.1900/90 – ΦΔΚ 125Α-17.9.90, ¨Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ δεκνηηθνχ θαη θνηλνηηθνχ θψδηθα ...¨, άξζξν 6.  

8. ΦΔΚ 580Γ/12.7.1999, Κψδηθαο βαζηθήο πνιενδνκηθήο λνκνζεζίαο. 

9. Ν.2946/01 - ΦΔΚ 224Α/8.10.2001, Τπαίζξηα Γηαθήκηζε, πκπνιηηείεο Γήκσλ 

θαη Κνηλνηήησλ θαη άιιεο δηαηάμεηο, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 

10. Ν.3208/03 - ΦΔΚ 303Α/24.12.2003,  ¨Πξνζηαζία  ησλ  δαζηθψλ 

νηθνζπζηεκάησλ,  θαηάξηηζε  δαζνινγίνπ,  ξχζκηζε  εκπξαγκάησλ 

δηθαησκάησλ επί δαζψλ θαη δαζηθψλ ελ γέλεη εθηάζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο¨. 

11. Ν.3463/06 - ΦΔΚ 114Α/8.6.2006, ¨Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη 

Κνηλνηήησλ¨. 

12. Ν.3852/10 - ΦΔΚ 87Α/7.6.2010, ¨Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο¨. 

13. Ν.4039/12 - ΦΔΚ 15Α/2.2.1012, ¨Γηα ηα δεζπνδφκελα θαη ηα αδέζπνηα δψα 

ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δψσλ απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηελ 

ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθφ ζθνπφ¨, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 

46 ηνπ Ν.4235/14 (ΦΔΚ 32Α/11.2.2014). 

14. Ν.4067/12 - ΦΔΚ 79Α/9.4.2012, ¨Νένο Οηθνδνκηθφο Καλνληζκφο¨. 

15. ΦΔΚ 126Β/28.1.2013, Οξγαληζκφο Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο Γήκνπ Αγίαο 

Παξαζθεπήο. 

16. Καλνληζκφο Καζαξηφηεηαο Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο, φπσο απηφο εγθξίζεθε 

απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην κε ηελ ππ’ αξηζκ. 54/2015 απφθαζε θαη 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ΄ αξηζκ. 387/2016 απφθαζε.  

17. Κάζε άιιε ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν δηάηαμε 

Με βάζε ην αλσηέξσ ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην θαηαξηίζηεθε ν παξψλ Καλνληζκφο 

Πξαζίλνπ, ν νπνίνο δελ ζίγεη ηηο γεληθέο δηαηάμεηο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο, ηηο 

πγεηνλνκηθέο, ηηο αζηπλνκηθέο θαη άιιεο εηδηθέο δηαηάμεηο θαη απνζθνπεί ζηελ 

νξηνζέηεζε ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ πνιηηψλ. 
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Άξζξν 4: ΑΡΜΟΓΗΑ ΤΠΖΡΔΗΑ – ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΠΡΑΗΝΟΤ 

4.1 Αξκνδηφηεηεο 

Σν Σκήκα Πξαζίλνπ είλαη αξκφδην γηα ηελ πξνζηαζία ζπληήξεζε θαη επαχμεζε ηνπ 

δεκφζηνπ θνηλφρξεζηνπ πξαζίλνπ ηεο πφιεο ζχκθσλα κε ηνλ Οξγαληζκφ 

Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο. πγθεθξηκέλα ην Σκήκα Πξαζίλνπ κεξηκλά γηα: 

 ηελ ζπληήξεζε ηνπ πθηζηάκελνπ πξαζίλνπ ηεο πφιεο (πιαηείεο, πάξθα, άιζε, 

δελδξνζηνηρίεο θ.α.). 

 ηελ αλαλέσζε θαη επαχμεζε ηνπ θνηλφρξεζηνπ πξαζίλνπ κε θχηεπζε λέσλ 

θπηψλ (ζάκλσλ, δέλδξσλ θ.α.) 

 ηελ ιεηηνπξγία θπησξίνπ γηα ηελ αληηθαηάζηαζε μεξψλ ή αθαηάιιεισλ ζάκλσλ 

θαη δέλδξσλ ή ηελ πξνζζήθε λέσλ θπηψλ, 

 ηελ δηαρείξηζε θαη αθαίξεζε ησλ επηθίλδπλσλ θαη αθαηάιιεισλ δέληξσλ 

 ηνλ ζρεδηαζκφ - θαηαζθεπή λέσλ ρψξσλ πξαζίλνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ. 

 

4.2 Αηηήκαηα δεκνηψλ 

Παξάιιεια κε ηηο αλσηέξσ εξγαζίεο ην Σκήκα Πξαζίλνπ δέρεηαη πνιιά αηηήκαηα 

δεκνηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ ζπληήξεζε θαη αλάπηπμε ηνπ πξαζίλνπ (θιαδέκαηα, 

θνπή ρφξησλ, θπηεχζεηο θ.α.). Σα αηηήκαηα ησλ δεκνηψλ θαηαγξάθνληαη, ειέγρνληαη 

απφ αξκφδην ππάιιειν, αμηνινγείηαη ε αλαγθαηφηεηα πινπνίεζεο, θαζνξίδεηαη ν 

βαζκφο πξνηεξαηφηεηαο ηνπο θαη ηέινο πξνγξακκαηίδεηαη ε πινπνίεζε ηνπο.  

Ηδηαίηεξα γηα ηηο θιαδεχζεηο ησλ πςειψλ δέλδξσλ ησλ νπνίσλ ε θφκε αθνπκπά ή 

εκπιέθεηαη ζε ειεθηξνθφξα θαιψδηα ε θιάδεπζε γίλεηαη απφ ηελ ΓΔΖ ε νπνία είλαη 

ππεχζπλε γηα ηελ ζπληήξεζε ηνπ δηθηχνπ ηεο. 

 

4.3 Με παξαθψιπζε εξγαζηψλ δηαρείξηζεο πξαζίλνπ 

Οη δεκφηεο  ππνρξενχληαη λα δηεπθνιχλνπλ ην έξγν δηαρείξηζεο ηνπ πξαζίλνπ θαη λα 

κε δεκηνπξγνχλ εκπφδηα. ε νδνχο πνπ έρνπλ ζεκαλζεί φηη πξφθεηηαη λα εθηειεζηνχλ 

εξγαζίεο φπσο θιαδεχζεηο δελδξνζηνηρηψλ, θνπή ρφξησλ θ.α. νη δεκφηεο 

ππνρξενχληαη λα απνκαθξχλνπλ ηα νρήκαηα ηνπο, ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα 

εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ ΚΟΚ. 

 

4.4 Γηάζεζε πξντφλησλ θνπήο – θιάδεπζεο δέλδξσλ 

Σα πξντφληα μπιείαο πνπ πξνέξρνληαη απφ θνπέο δέληξσλ ή θιαδέκαηα πνπ 

δηελεξγεί ην Σκήκα Πξαζίλνπ δηαηίζεληαη ζηνπο πεξηνίθνπο έσο φηνπ απνκαθξπλζνχλ 

απφ ηα ζπλεξγεία ηνπ Γήκνπ. 

 

4.5 Φχηεπζε ζάκλσλ θαη δέλδξσλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο 

Ζ θχηεπζε λέσλ δέληξσλ ζε δεκφζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο γίλεηαη απφ ηνλ 

Γήκν. Γηα ηελ θχηεπζε δέλδξσλ απφ ηδηψηεο ζε θνηλφρξεζηνπο δεκφζηνπο ρψξνπο 

απαηηείηαη άδεηα απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ ε νπνία ζα εγθξίλεη ην είδνο 

θαη ηελ ζέζε απηψλ ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε αλάπηπμε θαη ε ζπληήξεζε ηνπο θαζψο 

θαη ε νκαιή θαη αζθαιήο ρξήζε ησλ ρψξσλ. 

 

Άξζξν 5: ΓΖΜΟΗΟ – ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟ ΠΡΑΗΝΟ 

5.1 Καλφλεο ρξήζεο  

Ζ ρξήζε ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ πξαζίλνπ θαη αλαςπρήο γίλεηαη κε επζχλε ηνπ ρξήζηε. 

Ο δεκφζηνο ρψξνο πξαζίλνπ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηνλ 
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πξννξηζκφ ηνπ. Γηα ηε ρξήζε δεκνζίνπ ρψξνπ πξαζίλνπ εθηφο ησλ ιεηηνπξγηψλ γηα 

ηηο νπνίεο πξννξίδεηαη, απαηηείηαη άδεηα ηεο αξκφδηαο δεκνηηθήο ππεξεζίαο ή ηνπ 

αξκνδίνπ νξγάλνπ. 

Ζ ρξήζε ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ πξαζίλνπ πξέπεη λα γίλεηαη κε πξνζνρή, έηζη ψζηε λα 

απνηξέπεηαη ε θζνξά, ε ξχπαλζε ή θάζε άιιε επηβάξπλζε ηεο βιάζηεζεο θαη ηνπ 

εμνπιηζκνχ, θαζψο θαη ε έθζεζε ζε θίλδπλν ή ε ελφριεζε ησλ άιισλ επηζθεπηψλ. 

 

5.2 Δπηηξεπηέο θαη κε ελέξγεηεο 

Απαγνξεχεηαη ε θνπή, ε αθαίξεζε, ε θαηαζηξνθή, ε κεηαθχηεπζε, ην θιάδεκα, ε 

θζνξά ή ξχπαλζε θάζε θπηηθνχ νξγαληζκνχ ζε νπνηνδήπνηε ρψξν θαη αλ βξίζθεηαη. 

Δπίζεο ζε ρψξνπο πξαζίλνπ δελ επηηξέπνληαη νη αθφινπζεο επηβιαβείο ελέξγεηεο: 

• ε ζηαζεξνπνίεζε ή ην ζθξάγηζκα ηεο επηθάλεηαο ηνπ εδάθνπο κε θάιπκκα κε 

δηαπεξαηφ ζην λεξφ (π.ρ. άζθαιηνο, κπεηφλ) 

• νη εθζθαθέο, δηαλνίμεηο, νηθνδνκηθέο εξγαζίεο, ε ηνπνζέηεζε αγσγψλ ή 

θαισδίσλ. 

• ε ηνπνζέηεζε θαισδίσλ ή θαη πηλαθίδσλ πάλσ ζηα δέλδξα. 

• ην πιχζηκν κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ ή κεραλεκάησλ. 

• ε ζπκπίεζε ηεο επηθάλεηαο ηνπ εδάθνπο, π.ρ. ιφγσ ηεο δηέιεπζεο ή 

ζηάζκεπζεο κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ ή άιισλ κεραλεκάησλ, εξγνηαμίσλ 

νηθνδνκψλ ή απνζήθεπζεο νηθνδνκηθψλ πιηθψλ ή κπάδσλ. 

• ε απνζήθεπζε ή δηαζπνξά ζην έδαθνο αιάησλ, νμέσλ, ειαίσλ ή άιισλ 

ρεκηθψλ νπζηψλ θαζψο θαη ιπκάησλ. 

• ε δηαζπνξά – ελαπφζεζε απνξξηκκάησλ (ζθνππίδηα, κπάδα θ.α.) 

• ε ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ θαη εμνπιηζκνχ θαηαζηεκάησλ ζε ρψξνπο 

πξαζίλνπ είηε πξφθεηηαη γηα πεξηνρέο κε ριννηάπεηα είηε γηα παξηέξηα θαη 

ιάθθνπο ζάκλσλ θαη δέλδξσλ. 

• ε θζνξά - θαηαζηξνθή ησλ αξδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ ησλ δεκφζησλ 

θνηλφρξεζησλ ρψξσλ πξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ. 

• ε πδξνιεςία απφ ηα ζπζηήκαηα άξδεπζεο ησλ δεκφζησλ θνηλφρξεζησλ 

ρψξσλ πξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ. 

Δηδηθά ζε ρψξν πάξθνπ δελ επηηξέπεηαη: 

 ε θζνξά, θαηαζηξνθή, ξχπαλζε, απνκάθξπλζε ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ. 

 ε ελαπφζεζε νηθηαθψλ θαη νγθσδψλ απνξξηκκάησλ θαη κεραλεκάησλ. 

 ε πξφθιεζε ζνξχβνπ. 

 ην άλακκα θαη ε δηαηήξεζε θσηηάο. 

 ε θπθινθνξία θαη ε ζηάζκεπζε πάζεο θχζεσο ηξνρνθφξνπ νρήκαηνο εθηφο 

ησλ νρεκάησλ πνπ ζα έρνπλ ηελ απαηηνχκελε άδεηα. 

Δπίζεο νη ηδηνθηήηεο ζθχισλ νθείινπλ λα κεξηκλνχλ ψζηε νη ζθχινη ηνπο λα κελ 

ελνρινχλ θαη λα κελ ξππαίλνπλ ηνπο δεκφζηνπο ρψξνπο πξαζίλνπ θαη λα 

απνκαθξχλνπλ άκεζα ηα πεξηηηψκαηα ηνπο. 

 

5.3 Καζηέξσζε ηεθκεξίνπ επζχλεο γεηηνληθψλ ηδηνθηεζηψλ 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ απζαίξεηεο θνπήο δέλδξσλ ζε θνηλφρξεζηνπο 

ρψξνπο ή θαηαζηξνθήο θπηηθνχ πιηθνχ γεληθά, αιιά θαη κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο 

πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο ησλ δεκνηψλ, θαζηεξψλεηαη ην καρεηφ ηεθκήξην 

επζχλεο ησλ γεηηνληθψλ ηδηνθηεζηψλ. 

Δηδηθφηεξα ζε πεξίπησζε απζαίξεηεο θνπήο δέλδξσλ ή μήξαλζεο (κε ρξήζε 

ρεκηθψλ κέζσλ ζπλήζσο ην θπηφ μεξαίλεηαη ζε πνιχ ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, 

θάηη ην νπνίν δελ ζπκβαίλεη ζε πεξηπηψζεηο πξνζβνιήο απφ αζζέλεηεο ή έληνκα) 
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ηεθκαίξεηαη φηη ηελ θνπή ή ηελ θζνξά ηελ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ν ηδηνθηήηεο, 

κηζζσηήο ή λνκέαο ηεο ηδηνθηεζίαο (νηθίαο ή θαηαζηήκαηνο) πνπ γεηηληάδεη κε ην 

θαηεζηξακκέλν θπηηθφ πιηθφ ή βξίζθεηαη ζε ηέηνηα ηνπηθή ζρέζε, ψζηε λα ηεθκαίξεηαη 

φηη σθειείηαη απφ ηελ πξαγκαηνπνηεζείζα  απψιεηα  ηνπ  θπηηθνχ  πιηθνχ.  ε  

πεξίπησζε πνιπθαηνηθίαο ηελ επζχλε θέξεη ν δηαρεηξηζηήο απηήο.  

ηνπο ππεπζχλνπο επηβάιινληαη ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ παξφληα Καλνληζκφ 

πξφζηηκα, θαζψο θαη ε ππνρξέσζε αληηζηάζκηζεο ηνπ θπηηθνχ πιηθνχ, θαηφπηλ 

πξνεγνχκελεο αθξφαζεο ησλ ππεπζχλσλ απφ ηελ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο θαη 

εηζήγεζεο ηεο ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο, ην νπνίν 

απνθαζίδεη ηειηθψο. 

 

Άξζξν 6: ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΠΡΑΗΝΟ 

6.1 Φχηεπζε ζε νηθφπεδα 

Θα πξέπεη λα ηεξνχληαη ηα νξηδφκελα πεξί θχηεπζεο ηνπ αθάιππηνπ ρψξνπ ζηνλ 

Κηηξηνδνκηθφ Καλνληζκφ (Τ.Α. 3046/304/89) θαη ζηνλ Νέν Οηθνδνκηθφ Καλνληζκφ 

(Ν.4067/12). 

 

6.2 Τπνρξεψζεηο ηδηνθηεηψλ – δηαρεηξηζηψλ ηδησηηθψλ ρψξσλ 

Οη ηδηνθηήηεο θαη νη δηαρεηξηζηέο ηδησηηθψλ ρψξσλ είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ δηαρείξηζε 

ηνπ πξαζίλνπ (δέλδξα, ζάκλνη θ.α.) πνπ θχεηαη εληφο ησλ νξίσλ ησλ νηθνπέδσλ 

ηνπο. πγθεθξηκέλα, ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ φια ηα απαξαίηεηα κέηξα έηζη ψζηε ηα 

δέλδξα θαη νη ζάκλνη πνπ βξίζθνληαη εληφο ησλ νηθνπέδσλ ηνπο λα κελ εκπνδίδνπλ 

ηελ ρξήζε ησλ πεδνδξνκίσλ θαη ησλ δξφκσλ θαη λα κελ εγθπκνλνχλ θηλδχλνπο γηα 

ηελ αζθάιεηα ησλ δηεξρφκελσλ πεδψλ, ησλ θηλνχκελσλ θαη ζηαζκεπκέλσλ νρεκάησλ 

θαη ησλ ινηπψλ θαηαζθεπψλ ζηνπο  γεηηνληθνχο θνηλφρξεζηνπο ή ηδησηηθνχο ρψξνπο. 

ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο φπνπ δέλδξα θαη ζάκλνη δεκηνπξγνχλ πξφβιεκα 

ζηελ ρξήζε θαη ηελ αζθάιεηα θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, ν Γήκνο έρεη δηθαίσκα λα 

επηβάιιεη πξφζηηκν, λα πξνβεί ζε θιαδεχζεηο θαζψο επίζεο θαη λα ρξεψζεη ηνλ 

ηδηνθηήηε ή δηαρεηξηζηή ηνπ αθηλήηνπ κε ηελ δαπάλε ηεο εξγαζίαο. 

 

6.3 Δπηηξεπηέο θαη κε επηηξεπηέο ελέξγεηεο 

Γελ επηηξέπεηαη ε θνπή δέλδξσλ εληφο ηδησηηθψλ ρψξσλ. ηελ πεξίπησζε πνπ είλαη 

απαξαίηεηε ε θνπή ελφο δέλδξνπ ζα πξέπεη λα εθδνζεί άδεηα (έγθξηζε εξγαζηψλ 

κηθξήο θιίκαθαο) απφ ηελ Τπεξεζία Γφκεζεο έπεηηα απφ αίηεζε ηνπ δηαρεηξηζηή ή 

ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ αθηλήηνπ. 

Δληφο ηδησηηθψλ ρψξσλ επηηξέπεηαη: 

1. ε απνκάθξπλζε λεθξνχ μχινπ θαη θζαξκέλσλ ή πξνζβεβιεκέλσλ απφ 

ερζξνχο θαη αζζέλεηεο θιαδηψλ 

2. ε αθαίξεζε θιάδσλ πνπ εμέρνπλ ζε θνηλφρξεζηνπο ή ηδησηηθνχο ρψξνπο εάλ 

απηνί δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζηελ αζθαιή ρξήζε ησλ ρψξσλ απηψλ 

3. ε απνκάθξπλζε θιαδηψλ ζηα πιαίζηα ηνπ θαζαξηζκνχ ζηεγψλ θαη 

πξνζφςεσλ, ηεο απνθπγήο ζθίαζεο νηθηζηηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ ρψξσλ, 

θαζψο θαη ηεο δηαηήξεζεο ησλ ζπλζεθψλ θσηηζκνχ θαη ειεχζεξεο δηφδνπ ζε 

πεδνδξφκηα, εηζφδνπ ηξνρνθφξσλ ζε απιέο, ρψξνπο ελαπφζεζεο 

απνξξηκκάησλ, παηδηθέο ραξέο θαη πεξηνρέο πνπ ρξεζηκεχνπλ γηα ηε δηέιεπζε 

θαη ζηάζκεπζε νρεκάησλ ηεο ππξνζβεζηηθήο 

4. ε απνκάθξπλζε ππεξερφλησλ θιαδηψλ ζε φξηα νηθνπέδσλ πνπ γεηηληάδνπλ κε 

ην δξφκν ή κε γεηηνληθέο ηδηνθηεζίεο 
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5. ε κεηαθχηεπζε δέληξσλ επηηξέπεηαη κφλνλ φηαλ είλαη δεδνκέλε ε δπλαηφηεηα 

κεηαθχηεπζεο. 

 

6.4 Απνκάθξπλζε πξντφλησλ ζπληήξεζεο πξαζίλνπ 

Οη ηδηνθηήηεο θαη νη δηαρεηξηζηέο ηδησηηθψλ ρψξσλ είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ 

απνκάθξπλζε ησλ πξντφλησλ ζπληήξεζεο ηνπ πξαζίλνπ (θιαδηά, θνκκέλνο 

ριννηάπεηαο, μεξά θχιια θ.α.). ε θάζε πεξίπησζε απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε 

ηνπο ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο (πεδνδξφκην, νδφζηξσκα, πιαηείεο θηι) ρσξίο λα 

έρεη πξνεγεζεί ζπλελλφεζε γηα ηελ απνθνκηδή ηνπο κε ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ 

Γήκνπ (Σκήκα Καζαξηφηεηαο). ε αληίζεηε πεξίπησζε ν Γήκνο έρεη δηθαίσκα λα 

επηβάιιεη πξφζηηκν θαη λα ρξεψζεη ηνπο ππεπζχλνπο κε ηα έμνδα θφξησζεο θαη 

απνκάθξπλζεο ησλ πξντφλησλ απηψλ απφ ηα ζπλεξγεία ηνπ Γήκνπ. 

 

Άξζξν 7: ΚΟΠΖ ΓΔΝΓΡΧΝ 

7.1 Έγθξηζε θνπήο δέλδξσλ 

Γηα ηελ θνπή δέλδξσλ: 

α. ε δεκφζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο  

Γλσκνδνηεί ε Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο έπεηηα απφ εηζήγεζε ησλ αξκνδίσλ θαηά 

πεξίπησζε ππεξεζηψλ (Σκήκα Πξαζίλνπ, Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ θ.α.) θαη ηελ 

ηειηθή απφθαζε ιακβάλεη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην. Πέξαλ απηψλ γηα ηελ θνπή 

δέλδξσλ ζε άιζε θαη πάξθα (π.ρ. ιφθνο Σζαθνχ) ή ζην πεξηαζηηθφ πξάζηλν (π.ρ. 

πξφπνδεο Τκεηηνχ) απαηηείηαη θαη έγθξηζε θνπήο απφ ην αξκφδην δαζαξρείν (Γαζηθή 

Αζηπλνκηθή Γηάηαμε).  

Σα εμ΄ νινθιήξνπ μεξά δέλδξα θφβνληαη έπεηηα απφ απηνςία ησλ αξκνδίσλ 

ππαιιήισλ ηνπ Σκήκαηνο Πξαζίλνπ ρσξίο λα απαηηείηαη έγθξηζε ησλ αξκνδίσλ 

νξγάλσλ. 

β. Δληφο ηδησηηθήο έθηαζεο  

Απαηηείηαη έθδνζε άδεηαο εξγαζηψλ κηθξήο θιίκαθαο απφ ηελ Τπεξεζία Γφκεζεο 

έπεηηα απφ αίηεζε ηνπ δηαρεηξηζηή ή ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ αθηλήηνπ. 

ε θάζε πεξίπησζε επηηξέπεηαη ε έθδνζε άδεηαο  κε ηηο αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο, γηα 

θνπή, αθαίξεζε, θαηαζηξνθή ή απνκάθξπλζε δέλδξνπ φηαλ: 

1. ην δέλδξν είλαη έληνλα πξνζβεβιεκέλν απφ παζνγφλα ή βξίζθεηαη ζε 

παξαθκή, 

2. ην δέλδξν ελέρεη θηλδχλνπο γηα αλζξψπνπο ή πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, 

3. ε απνκάθξπλζε ή ε αληηθαηάζηαζε ελφο δέλδξνπ θξίλεηαη επηβεβιεκέλε γηα 

ηελ πξνζηαζία θαηαζθεπψλ, 

4. ε απνκάθξπλζε ηνπ δέληξνπ εμππεξεηεί ηελ θαιχηεξε αλάπηπμε ηεο 

ζπλνιηθήο βιάζηεζεο ή ην δέληξν δελ κπνξεί λα αλαπηπρζεί φπσο αξκφδεη 

ζην είδνο ηνπ ιφγσ ηεο ζέζεο ηνπ. 

Ζ άδεηα ράλεη ηελ ηζρχ ηεο, εάλ νη ελέξγεηεο γηα ηηο νπνίεο ρνξεγήζεθε, δελ 

πξαγκαηνπνηεζνχλ εληφο ελφο έηνπο.  

 

7.2 Κνπή δέλδξσλ ζε πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο 

ε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο επηηξέπεηαη ε θνπή δέλδξνπ ζε θνηλφρξεζηνπο 

ρψξνπο απφ ηα ζπλεξγεία ηνπ Γήκνπ ή άιιεο εκπιεθφκελεο ππεξεζίεο 

(Ππξνζβεζηηθή, ΓΔΖ θ.α.) ρσξίο ηελ ηήξεζε ησλ λφκηκσλ δηαδηθαζηψλ. Έθηαθηε 

αλάγθε ζηνηρεηνζεηείηαη φηαλ ππάξρεη άκεζνο θίλδπλνο γηα αλζξψπηλεο δσέο ή γηα 

πξφθιεζε ζνβαξψλ πιηθψλ θαηαζηξνθψλ. 
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7.3 Γηαηήξεζε πξάζηλνπ ηζνδπγίνπ 

ε θάζε πεξίπησζε θνπήο δέλδξνπ ζε δεκφζην θνηλφρξεζην ρψξν (πιαηείεο, 

πεδνδξφκηα θ.α.) ζα πξέπεη λα θπηεπηεί λέν δέλδξν ζηελ ίδηα ή παξαθείκελε ζέζε 

εθφζνλ απηφ επηηξέπεηαη απφ ηηο πθηζηάκελεο δηαηάμεηο (απαηηνχκελν πιάηνο 

πεδνδξνκίνπ γηα ηελ δηέιεπζε πεδψλ θ.α.). 

Γηα ηελ θνπή - αλαπιήξσζε δέλδξνπ εληφο ηδησηηθψλ ρψξσλ ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα 

ζηνλ Κηηξηνδνκηθφ Καλνληζκφ (ππνπξγηθή απφθαζε 3046/304/89 - ΦΔΚ 59/∆/3-02-

89) 

 

Άξζξν 8: ΠΑΡΑΒΑΔΗ - ΚΤΡΧΔΗ 

Όπνηνο παξαβαίλεη ηνπο θαλφλεο ρξήζεο ηνπ δεκνζίνπ πξαζίλνπ θαη πξνβαίλεη ζηηο 

θαησηέξσ πεξηγξαθφκελεο ζην παξάξηεκα Η παξαβάζεηο ηηκσξείηαη κε πξφζηηκν. Σα 

πξφζηηκα επηβάιινληαη κε απφθαζε ηνπ  Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, κεηά απφ 

γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ ε νπνία θαη ζα θαζνξίδεη ην 

χςνο ηνπ πξνζηίκνπ, θαηφπηλ εηζεγήζεσο ηεο Γηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο / Σκήκαηνο 

Πξαζίλνπ. 

Ζ Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ θαη ηδηαίηεξα ην ηκήκα εζφδσλ κεξηκλά γηα ηελ είζπξαμε 

ησλ πξνζηίκσλ θαη ησλ απνδεκηψζεσλ. ε πεξίπησζε απζαίξεηεο θαηαζηξνθήο 

πξαζίλνπ, ην Σκήκα Πξαζίλνπ κεξηκλά γηα ηελ άκεζε απνθαηάζηαζή ηνπ, ψζηε λα 

κελ δεκηνπξγεζεί ηεηειεζκέλε θαη αλαπφηξεπηε θαηάζηαζε. 

Σα ρξήκαηα πνπ ζα εηζπξάηηνληαη απφ ηα ζρεηηθά πξφζηηκα ζα απνηεινχλ έζνδα 

ηνπ Γήκνπ θαη ζα πξννξίδνληαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ δηαηήξεζε θαη αχμεζε ηνπ 

αζηηθνχ πξαζίλνπ. 

 

Άξζξν 9: ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΠΡΟΦΤΓΖ – ΑΚΖΖ ΠΡΟΦΤΓΖ 

Πξνζθπγή κπνξεί λα αζθήζεη ν άκεζα ελδηαθεξφκελνο. Ζ πξνζθπγή αζθείηαη απφ 

ηνλ ελδηαθεξφκελν θαη θαηαηίζεηαη ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ πνπ ηελ 

δηαβηβάδεη ζηελ Δπηηξνπή πκβηβαζηηθήο Δπίιπζεο ησλ Φνξνινγηθψλ Γηαθνξψλ θαη 

Ακθηζβεηήζεσλ (άξζξν 32 ηνπ Ν.1080/80, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη). Ζ 

πξνζθπγή αζθείηαη κέζα ζε πξνζεζκία εμήληα (60) εκεξψλ, αξρνκέλε απφ ηελ 

επνκέλε ηεο θνηλνπνίεζεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν ηεο απφθαζεο επηβνιήο πξνζηίκνπ. 

Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο θακία πξνζθπγή δελ γίλεηαη δεθηή.  

 

Άξζξν 10: ΗΥΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ 

Ζ ηζρχο ηνπ Καλνληζκνχ αξρίδεη κε ηελ έγθξηζε ηνπ απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην.  

Κάζε πεξίπησζε πνπ δελ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ παξφληα Καλνληζκφ επηιχεηαη κε 

απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Αγίαο Παξαζθεπήο θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο 

Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο έπεηηα απφ γλσκνδφηεζε ησλ αξκνδίσλ θαηά 

πεξίπησζε ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ. 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η: ΚΤΡΧΔΗ  

α/α ΔΗΓΟ ΠΑΡΑΒΑΖ ΠΡΟΣΗΜΟ 

1 ΦΘΟΡΑ ΦΤΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ  

1.1 Καηαζηξνθή ριννηάπεηα 25 € αλά m² 

1.2 Καηαζηξνθή πνσδψλ ή επνρηαθψλ 
θπηψλ 

30 € αλά m² 
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1.3 Κνπή – θαηαζηξνθή ζάκλνπ 15 – 50 € αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπ 
ζάκλνπ 

1.4 Κνπή - θαηαζηξνθή δέλδξνπ 50 – 200 € αλάινγα κε ηελ ειηθία 
ηνπ δέλδξνπ 

1.5 Κνπή – θαηαζηξνθή δέλδξνπ 
ηδηαίηεξεο γεσπνληθήο, 
κνξθνινγηθήο ή αηζζεηηθήο αμίαο 

1.500 € 

1.6 Απζαίξεηε θιάδεπζε δέλδξνπ ή 
ζάκλνπ ή θζνξά απηνχ 

50% ηνπ πξνζηίκνπ νιηθήο 
θαηαζηξνθήο ή θνπήο 

1.7 Πξφθιεζε βιάβεο ηνπ ξηδηθνχ 
ζπζηήκαηνο δέλδξνπ 

100 € 

2 ΛΟΗΠΔ ΠΑΡΑΒΑΔΗ  

2.1 Απνζήθεπζε ή δηαζπνξά ζην 
έδαθνο ιπκάησλ ή ρεκηθψλ νπζηψλ 

έσο 300 €, αλάινγα κε ην βαζκφ 
επηθηλδπλφηεηαο θαη ηηο 
πξνθιεζείζεο ζπλέπεηεο ζην 
πξάζηλν 

2.2 ηαζεξνπνίεζε ηεο επηθάλεηαο ηνπ 
εδάθνπο κε θάιπκκα κε δηαπεξαηφ 
ζην λεξφ (πρ. άζθαιηνο, κπεηφλ) 

50 €/m² 

2.3 Δθζθαθέο, δηαλνίμεηο, νηθνδνκηθέο 
εξγαζίεο θιπ 

50 €/m² 

2.4 Σνπνζέηεζε αγσγψλ, θαισδίσλ, 
πηλαθίδσλ, δηαθεκηζηηθψλ, 
αλαθνηλψζεσλ, ζεκάλζεσλ θιπ 
πάλσ ζε δέλδξα 

50 €/δέλδξν 

2.5 Σνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθψλ επάλσ 
ζε δέληξα θαη κέζα ζε ρψξνπο 
πξαζίλνπ φπσο πιαηείεο, λεζίδεο 
παξηέξηα πεδνδξφκσλ θιπ 

απφ 100€ έσο 1000€, αλάινγα κε 
ην κέγεζνο, ηνλ φγθν, ην είδνο ησλ 
δηαθεκηζηηθψλ 

2.6 Πιχζηκν κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ ή 
κεραλεκάησλ ζε  δεκνηηθνχο 
ρψξνπο πξαζίλνπ 

100 € 

2.7 Κπθινθνξία θαη ζηάζκεπζε ζε 
πάξθα, άιζε θαη άιινπο ρψξνπο 
πξαζίλνπ, ρσξίο εηδηθή άδεηα, πάζεο 
θχζεσο ηξνρνθφξνπ 

50 € γηα δίθπθια 
150 € γηα Η.Υ. απηνθίλεηα 
300 € γηα θνξηεγά 

2.8 Άλακκα θαη ηε δηαηήξεζε θσηηάο ζε 
ρψξνπο πξαζίλνπ 

1.000 € ζπλ ην θφζηνο γηα ηελ 
απνθαηάζηαζε ηπρφλ θαηαζηξνθψλ 

2.9 Καηαζηξνθή ζηδεξέληνπ 
πξνζηαηεπηηθνχ θηγθιηδψκαηνο 
ρψξσλ πξαζίλνπ 

100 € / κέηξν 

2.10 Ρχπαλζε δεκνηηθψλ ρψξσλ 
πξαζίλνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

απφ 300 € έσο 500 €. 
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απφ θνξείο γηα ηε δηελέξγεηα 
εθδειψζεσλ 

2.11 Καηάιεςε ρψξνπ πξαζίλνπ κε 
πξντφληα ζπληήξεζεο πξαζίλνπ 
(θιαδηά, ρφξηα θιπ), κπάδα ή άιια 
πιηθά 

Σα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ 
Καλνληζκφ Καζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ 
πξφζηηκα. 

2.12 Δζθεκκέλε εγθαηάιεηςε ή απφξξηςε 
αληηθεηκέλσλ ή κπαδψλ απφ 
εξγνιάβνπο ή θάζε είδνπο 
επαγγεικαηίεο. 

Σα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ 
Καλνληζκφ Καζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ 
πξφζηηκα. 

2.13 Μεξηθή ή νιηθή θαηαζηξνθή 
εμνπιηζκνχ (παγθάθηα, θάδνη, 
φξγαλα παηδηθήο ραξάο θιπ) ησλ  
δεκνηηθψλ ρψξσλ πξαζίλνπ 

έσο 200 €/ηεκάρην ζπλ ηελ δαπάλε 
απνθαηάζηαζεο ηεο θζνξάο 

2.14 Φζνξά – θαηαζηξνθή αξδεπηηθψλ 
ππνδνκψλ 

απφ 200 € ζπλ ηελ δαπάλε 
απνθαηάζηαζεο ηεο θζνξάο 

2.15 Παξάλνκε πδξνιεςία απφ ηα 
ζπζηήκαηα άξδεπζεο  ησλ δεκφζησλ 
ρψξσλ πξαζίλνπ 

απφ 300 € έσο 500 € ζπλ ηελ αμία 
ηνπ λεξνχ (θαη΄ εθηίκεζε) 

2.16 Πιεκκειήο θξνληίδα πξαζίλνπ 
ηδησηηθψλ ρψξσλ ζηελ πεξίπησζε 
παξεκπφδηζεο ρξήζεο πεδνδξνκίσλ 
θαη δξφκσλ θαη χπαξμεο θηλδχλσλ 
γηα πεδνχο, θηλνχκελα ή 
ζηαζκεπκέλα νρήκαηα, γεηηνληθέο 
ηδηνθηεζίεο 

Πξφζηηκν απφ 100 € έσο 300 € ζπλ 
ηελ δαπάλε εξγαζίαο απφ ηα 
ζπλεξγεία πξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ. 

 

Καηφπηλ ησλ παξαπάλσ κε ηελ ππ΄ αξηζκ. 52/2018 απφθαζε, ε Δπηηξνπή Πνηφηεηαο 

Εσήο απνθάζηζε ηελ έγθξηζε ηνπ Καλνληζκνχ Πξαζίλνπ θαη θαιεί ην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην γηα ηε ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο. 

 

Μεηά ην ηέινο ηεο εηζήγεζεο ν Αληηδήκαξρνο ηεο Γηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο  θ. 

ηδέξεο Ησάλλεο δηαηχπσζε ηηο θάησζη πξνζζήθεο ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηνπ 

Καλνληζκνχ Πξαζίλνπ: 

 

  ην άξζξν 3: ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ πξνζηίζεηαη: 

15. Ν.4495/17 – ΦΔΚ 167Α/3.11.17, Έιεγρνο θαη πξνζηαζία ηνπ Γνκεκέλνπ 

Πεξηβάιινληνο θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

 

 ην άξζξν 7 παξ. 1α πξνζηίζεηαη: 

... Γεκνηηθφ πκβνχιην. Δλ ζπλερεία εθδίδεηαη Έγθξηζε Δξγαζηψλ Μηθξήο Κιίκαθαο 

απφ ηελ Τπεξεζία Γφκεζεο. Πέξαλ απηψλ ... 

 

 ην άξζξν 7 παξ. 2 πξνζηίζεηαη: 

... ησλ λφκηκσλ δηαδηθαζηψλ. Ζ θνπή εθηειείηαη αθνχ έρεη πξνεγεζεί ελεκέξσζε ηνπ 

νηθείνπ Αζηπλνκηθνχ Σκήκαηνο. Έθηαθηε αλάγθε ... 
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Σν Γεκνηηθό πκβνύιην 

Λαμβάνοντας σπόυη: 

 Την σπ΄ αριθμ. 52/2018 κατά πλειουηυία ληυθείσα απόυαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζφής 

 Τις στετικές προσθήκες  
 

Μεηνςεθνχληνο ηνπ θ. Αλδξίηζνπ Α., ν νπνίνο δήισζε «Απέρσ» θαη ηνπ θ. Γθηδηψηε 

Α., ν νπνίνο δήισζε «Παξψλ» 

 

θαηά πιεηνςεθία 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ 

 

Δγθξίλεη ηνλ Καλνληζκφ Πξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο, σο θάησζη: 

 

ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΠΡΑΗΝΟΤ 

ΓΖΜΟΤ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ 

 

Πεξηερφκελα: 

 

1. ΔΗΑΓΩΓΖ 

2. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ – ΚΟΠΟ 

3. ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

4. ΑΡΜΟΓΗΑ ΤΠΖΡΔΗΑ – ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΠΡΑΗΝΟΤ 

4.1 Αξκνδηφηεηεο 

4.2 Αηηήκαηα δεκνηψλ 

4.3 Με παξαθψιπζε εξγαζηψλ δηαρείξηζεο πξαζίλνπ 

4.4 Γηάζεζε πξντφλησλ θνπήο – θιάδεπζεο δέλδξσλ 

4.5 Φχηεπζε ζάκλσλ θαη δέλδξσλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο 

5. ΓΖΜΟΗΟ – ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟ ΠΡΑΗΝΟ 

5.1 Καλφλεο ρξήζεο  

5.2 Δπηηξεπηέο θαη κε ελέξγεηεο 

5.3 Καζηέξσζε ηεθκεξίνπ επζχλεο γεηηνληθψλ ηδηνθηεζηψλ 

6. ΗΓΗΩΣΗΚΟ ΠΡΑΗΝΟ 

6.1 Φχηεπζε ζε νηθφπεδα 

6.2 Τπνρξεψζεηο ηδηνθηεηψλ – δηαρεηξηζηψλ ηδησηηθψλ ρψξσλ 

6.3 Δπηηξεπηέο θαη κε επηηξεπηέο ελέξγεηεο 

6.4 Απνκάθξπλζε πξντφλησλ ζπληήξεζεο πξαζίλνπ 

7. ΚΟΠΖ ΓΔΝΓΡΩΝ 

7.1 Έγθξηζε θνπήο δέλδξσλ 

7.2 Κνπή δέλδξσλ ζε πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο 

7.3 Γηαηήξεζε πξάζηλνπ ηζνδπγίνπ 

8. ΠΑΡΑΒΑΔΗ ΚΑΗ ΚΤΡΩΔΗ 

9. ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΠΡΟΦΤΓΖ – ΑΚΖΖ ΠΡΟΦΤΓΖ 

10. ΗΥΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η: ΚΤΡΩΔΗ 
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Άξζξν 1: ΔΗΑΓΧΓΖ 

Ο Καλνληζκφο Πξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο πεξηιακβάλεη αξρέο, 

δεζκεχζεηο θαη πνιηηηθέο πνπ επηδηψθνπλ λα πξνζηαηεχζνπλ, λα αλαδείμνπλ θαη λα 

επαπμήζνπλ ην αζηηθφ θαη πεξηαζηηθφ πξάζηλν. Ζ πξνζηαζία ηνπ αζηηθνχ πξαζίλνπ 

απνηειεί πξσηαξρηθή ππνρξέσζε ηνπ Γήκνπ. 

 

Άξζξν 2: ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ - ΚΟΠΟ 

Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ Πξαζίλνπ είλαη ε ζεζκνζέηεζε ελφο γεληθνχ 

πιαηζίνπ αξρψλ θαη θαλφλσλ ζπκπεξηθνξάο σο πξνο ηελ πξνζηαζία θαη αλάδεημε 

ησλ ρψξσλ πξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο, ηνπο θαλφλεο θαη πεξηνξηζκνχο 

ρξήζεο ηνπο, ηηο επηηξεπηέο θαη κε ελέξγεηεο εληφο ησλ νξίσλ ηνπο, ην νηθνινγηθφ 

αληηζηάζκηζκα, ηηο θπξψζεηο θαη ηηο απαγνξεπκέλεο ελέξγεηεο, ηα νπνία ζα 

δεζκεχνπλ ηε δηνίθεζε ηνπ Γήκνπ θαη ηνπο δεκφηεο.  

Ωο ρψξνο πξαζίλνπ ελλνείηαη θάζε ειεχζεξνο ρψξνο ζηνλ νπνίν έρεη αλαπηπρζεί 

θπζηθά ή έρεη εγθαηαζηαζεί ηερλεηά βιάζηεζε. 

Βαζηθέο αξρέο θαη ζηφρνη ηεο αλάπηπμεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ αζηηθνχ θαη πεξηαζηηθνχ 

πξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο είλαη: 

1. Ζ νινθιεξσκέλε, ζρεδηαζκέλε θαη ζπληνληζκέλε πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηνπ 

πξαζίλνπ σο βαζηθνχ θαη αλαπφζπαζηνπ ζπζηαηηθνχ ηεο πφιεο θαη ηεο 

πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ ηεο.  

2. Ζ ζπληήξεζε, δηαηήξεζε θαη πξνζηαζία ηνπ πθηζηάκελνπ πξαζίλνπ θαη ε 

δέζκεπζε γηα ηελ αχμεζή ηνπ ζε λένπο ρψξνπο.  

3. Ζ δεκηνπξγία λέσλ ρψξσλ πξαζίλνπ. 

4. Ζ αθψιπηε πξφζβαζε ζηνπο ρψξνπο πξαζίλνπ γηα θάζε πνιίηε. 

5. Ζ επαηζζεηνπνίεζε ησλ δεκνηψλ ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο. 

6. Ζ δηαζθάιηζε νινθιεξσκέλνπ θαη εθηεηακέλνπ πξάζηλνπ δηθηχνπ θίλεζεο γηα 

πεδνχο. 

7. Ζ δηαζθάιηζε ηεο επεξγεηηθήο επίδξαζεο ηνπ πξαζίλνπ ζηελ πγεία ηνπ θάζε 

πνιίηε. 

8. Ζ ζπκβνιή ηνπ πξαζίλνπ ζηελ αλάδεημε ηεο πνιηηηζηηθήο, αηζζεηηθήο θαη 

ηζηνξηθήο αμίαο ηεο πφιεο. 

9. Ζ θχηεπζε δσκάησλ, ηαξαηζψλ, απιψλ ζρνιείσλ θαη δεκνηηθψλ θηηξίσλ θαη ε 

ππνζηήξημε θαιψλ πξαθηηθψλ. 

10. Ζ θάζε απψιεηα πξαζίλνπ ζα απνθαζίζηαηαη απφ ηνπο ππαίηηνπο βάζεη ηεο 

αξρήο «ν ξππαίλσλ/ θαηαζηξέθσλ πιεξψλεη» θαη ηεο αξρήο ηεο 

αληηζηάζκηζεο. 

11. Ο Γήκνο νθείιεη λα ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηελ αεηθφξν αλάπηπμε ηνπ Γήκνπ 

κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία κηαο πξάζηλεο πφιεο, έηζη ψζηε λα κεηνπζηψζεη θάζε 

θάηνηθν ηεο πφιεο ζ’ έλαλ ελεξγφ, «πξάζηλν» δεκφηε κε:  

- ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο φρη κφλν ζηα ζρνιεία θαη 

ζηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα (εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο ζηα ζρνιεία πνπ 

ζηνρεχνπλ ζηελ αλάδεημε ησλ ηδεψλ ησλ καζεηψλ γηα κηα πην πξάζηλε πφιε 

θαη ζηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο ζε δεληξνθπηεχζεηο,) αιιά θαη ζε φιεο ηηο 

δεκνηηθέο θαη δεκφζηεο ππεξεζίεο κε ζηφρν ηελ δεκηνπξγία πεξηβαιινληηθήο 

ζπλείδεζεο απφ ηελ ίδηα ηε Γηνίθεζε.  

- ηελ πξνψζεζε ηνπ εζεινληηζκνχ, επαηζζεηνπνίεζε - θηλεηνπνίεζε ησλ 

δεκνηψλ θαη αμηνπνίεζε ηεο εζεινληηθήο πξνζθνξάο κέζσ ησλ εζεινληψλ 

πξαζίλνπ. 
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12. Ζ ζπλεξγαζία κε ηνπηθνχο πιιφγνπο Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο θαη Με 

Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο κε ζπλαθέο αληηθείκελν. 

 

Άξζξν 3: ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

Ο παξψλ Καλνληζκφο εθδίδεηαη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Ν. 

3463/2006 πεξί θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ δηέπεηαη απφ ην θάησζη 

λνκηθφ θαη ζεζκηθφ πιαίζην: 

1. Ν.998/79 - ΦΔΚ 289Α/29.12.1979, ¨Πεξί πξνζηαζίαο ησλ δαζψλ θαη ησλ 

δαζηθψλ ελ γέλεη εθηάζεσλ ηεο ρψξαο¨, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

2. Ν.1080/80 - ΦΔΚ 246Α/22.10.1980, ¨Πεξί ηξνπνπνηήζεσο θαη ζπκπιεξψζεσο 

δηαηάμεσλ ηηλψλ ηεο πεξί ησλ πξνζφδσλ ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο ...¨, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

3. Ν.1144/81 - ΦΔΚ 96Α/14.4.1981, Πεξί επηθνιιήζεσο εληχπσλ, δηελέξγεηαο 

εηέξσλ ζπλαθψλ πξάμεσλ, σο θαη ξπζκίζεσο ζεκάησλ ηηλψλ αθνξψλησλ εηο 

ηνπο Ο.Σ.Α. θαη ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

4. Ν.1650/86 - ΦΔΚ 160Α/16.10.1986, Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

5. Τ.Α. 3046/304/89 - ΦΔΚ 59∆/3.2.89, Κηηξηνδνκηθφο θαλνληζκφο 

6. Ν.1892/90 - ΦΔΚ 101Α/31.7.1990, ¨Γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ αλάπηπμε 

θαη άιιεο δηαηάμεηο¨ φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

7. Ν.1900/90 – ΦΔΚ 125Α-17.9.90, ¨Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ δεκνηηθνχ θαη θνηλνηηθνχ θψδηθα ...¨, άξζξν 6.  

8. ΦΔΚ 580Γ/12.7.1999, Κψδηθαο βαζηθήο πνιενδνκηθήο λνκνζεζίαο. 

9. Ν.2946/01 - ΦΔΚ 224Α/8.10.2001, Τπαίζξηα Γηαθήκηζε, πκπνιηηείεο Γήκσλ 

θαη Κνηλνηήησλ θαη άιιεο δηαηάμεηο, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 

10. Ν.3208/03 - ΦΔΚ 303Α/24.12.2003,  ¨Πξνζηαζία  ησλ  δαζηθψλ 

νηθνζπζηεκάησλ,  θαηάξηηζε  δαζνινγίνπ,  ξχζκηζε  εκπξαγκάησλ 

δηθαησκάησλ επί δαζψλ θαη δαζηθψλ ελ γέλεη εθηάζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο¨. 

11. Ν.3463/06 - ΦΔΚ 114Α/8.6.2006, ¨Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη 

Κνηλνηήησλ¨. 

12. Ν.3852/10 - ΦΔΚ 87Α/7.6.2010, ¨Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο¨. 

13. Ν.4039/12 - ΦΔΚ 15Α/2.2.1012, ¨Γηα ηα δεζπνδφκελα θαη ηα αδέζπνηα δψα 

ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δψσλ απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηελ 

ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθφ ζθνπφ¨, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 

46 ηνπ Ν.4235/14 (ΦΔΚ 32Α/11.2.2014). 

14. Ν.4067/12 - ΦΔΚ 79Α/9.4.2012, ¨Νένο Οηθνδνκηθφο Καλνληζκφο¨. 

15. Ν.4495/17 – ΦΔΚ 167Α/3.11.17, Έιεγρνο θαη πξνζηαζία ηνπ Γνκεκέλνπ 

Πεξηβάιινληνο θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

16. ΦΔΚ 126Β/28.1.2013, Οξγαληζκφο Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο Γήκνπ Αγίαο 

Παξαζθεπήο. 

17. Καλνληζκφο Καζαξηφηεηαο Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο, φπσο απηφο εγθξίζεθε 

απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην κε ηελ ππ’ αξηζκ. 54/2015 απφθαζε θαη 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ΄ αξηζκ. 387/2016 απφθαζε.  

18. Κάζε άιιε ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν δηάηαμε 

 

Με βάζε ην αλσηέξσ ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην θαηαξηίζηεθε ν παξψλ Καλνληζκφο 

Πξαζίλνπ, ν νπνίνο δελ ζίγεη ηηο γεληθέο δηαηάμεηο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο, ηηο 
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πγεηνλνκηθέο, ηηο αζηπλνκηθέο θαη άιιεο εηδηθέο δηαηάμεηο θαη απνζθνπεί ζηελ 

νξηνζέηεζε ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ πνιηηψλ. 

 

Άξζξν 4: ΑΡΜΟΓΗΑ ΤΠΖΡΔΗΑ – ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΠΡΑΗΝΟΤ 

4.1 Αξκνδηφηεηεο 

Σν Σκήκα Πξαζίλνπ είλαη αξκφδην γηα ηελ πξνζηαζία ζπληήξεζε θαη επαχμεζε ηνπ 

δεκφζηνπ θνηλφρξεζηνπ πξαζίλνπ ηεο πφιεο ζχκθσλα κε ηνλ Οξγαληζκφ 

Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο. πγθεθξηκέλα ην Σκήκα Πξαζίλνπ κεξηκλά γηα: 

 ηελ ζπληήξεζε ηνπ πθηζηάκελνπ πξαζίλνπ ηεο πφιεο (πιαηείεο, πάξθα, άιζε, 

δελδξνζηνηρίεο θ.α.). 

 ηελ αλαλέσζε θαη επαχμεζε ηνπ θνηλφρξεζηνπ πξαζίλνπ κε θχηεπζε λέσλ 

θπηψλ (ζάκλσλ, δέλδξσλ θ.α.) 

 ηελ ιεηηνπξγία θπησξίνπ γηα ηελ αληηθαηάζηαζε μεξψλ ή αθαηάιιεισλ ζάκλσλ 

θαη δέλδξσλ ή ηελ πξνζζήθε λέσλ θπηψλ, 

 ηελ δηαρείξηζε θαη αθαίξεζε ησλ επηθίλδπλσλ θαη αθαηάιιεισλ δέληξσλ 

 ηνλ ζρεδηαζκφ - θαηαζθεπή λέσλ ρψξσλ πξαζίλνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ. 

 

4.2 Αηηήκαηα δεκνηψλ 

Παξάιιεια κε ηηο αλσηέξσ εξγαζίεο ην Σκήκα Πξαζίλνπ δέρεηαη πνιιά αηηήκαηα 

δεκνηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ ζπληήξεζε θαη αλάπηπμε ηνπ πξαζίλνπ (θιαδέκαηα, 

θνπή ρφξησλ, θπηεχζεηο θ.α.). Σα αηηήκαηα ησλ δεκνηψλ θαηαγξάθνληαη, ειέγρνληαη 

απφ αξκφδην ππάιιειν, αμηνινγείηαη ε αλαγθαηφηεηα πινπνίεζεο, θαζνξίδεηαη ν 

βαζκφο πξνηεξαηφηεηαο ηνπο θαη ηέινο πξνγξακκαηίδεηαη ε πινπνίεζε ηνπο.  

Ηδηαίηεξα γηα ηηο θιαδεχζεηο ησλ πςειψλ δέλδξσλ ησλ νπνίσλ ε θφκε αθνπκπά ή 

εκπιέθεηαη ζε ειεθηξνθφξα θαιψδηα ε θιάδεπζε γίλεηαη απφ ηελ ΓΔΖ ε νπνία είλαη 

ππεχζπλε γηα ηελ ζπληήξεζε ηνπ δηθηχνπ ηεο. 

 

4.3 Με παξαθψιπζε εξγαζηψλ δηαρείξηζεο πξαζίλνπ 

Οη δεκφηεο  ππνρξενχληαη λα δηεπθνιχλνπλ ην έξγν δηαρείξηζεο ηνπ πξαζίλνπ θαη λα 

κε δεκηνπξγνχλ εκπφδηα. ε νδνχο πνπ έρνπλ ζεκαλζεί φηη πξφθεηηαη λα εθηειεζηνχλ 

εξγαζίεο φπσο θιαδεχζεηο δελδξνζηνηρηψλ, θνπή ρφξησλ θ.α. νη δεκφηεο 

ππνρξενχληαη λα απνκαθξχλνπλ ηα νρήκαηα ηνπο, ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα 

εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ ΚΟΚ. 

 

4.4 Γηάζεζε πξντφλησλ θνπήο – θιάδεπζεο δέλδξσλ 

Σα πξντφληα μπιείαο πνπ πξνέξρνληαη απφ θνπέο δέληξσλ ή θιαδέκαηα πνπ 

δηελεξγεί ην Σκήκα Πξαζίλνπ δηαηίζεληαη ζηνπο πεξηνίθνπο έσο φηνπ απνκαθξπλζνχλ 

απφ ηα ζπλεξγεία ηνπ Γήκνπ. 

 

4.5 Φχηεπζε ζάκλσλ θαη δέλδξσλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο 

Ζ θχηεπζε λέσλ δέληξσλ ζε δεκφζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο γίλεηαη απφ ηνλ 

Γήκν. Γηα ηελ θχηεπζε δέλδξσλ απφ ηδηψηεο ζε θνηλφρξεζηνπο δεκφζηνπο ρψξνπο 

απαηηείηαη άδεηα απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ ε νπνία ζα εγθξίλεη ην είδνο 

θαη ηελ ζέζε απηψλ ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε αλάπηπμε θαη ε ζπληήξεζε ηνπο θαζψο 

θαη ε νκαιή θαη αζθαιήο ρξήζε ησλ ρψξσλ. 
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Άξζξν 5: ΓΖΜΟΗΟ – ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟ ΠΡΑΗΝΟ 

5.1 Καλφλεο ρξήζεο  

Ζ ρξήζε ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ πξαζίλνπ θαη αλαςπρήο γίλεηαη κε επζχλε ηνπ ρξήζηε. 

Ο δεκφζηνο ρψξνο πξαζίλνπ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηνλ 

πξννξηζκφ ηνπ. Γηα ηε ρξήζε δεκνζίνπ ρψξνπ πξαζίλνπ εθηφο ησλ ιεηηνπξγηψλ γηα 

ηηο νπνίεο πξννξίδεηαη, απαηηείηαη άδεηα ηεο αξκφδηαο δεκνηηθήο ππεξεζίαο ή ηνπ 

αξκνδίνπ νξγάλνπ. 

Ζ ρξήζε ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ πξαζίλνπ πξέπεη λα γίλεηαη κε πξνζνρή, έηζη ψζηε λα 

απνηξέπεηαη ε θζνξά, ε ξχπαλζε ή θάζε άιιε επηβάξπλζε ηεο βιάζηεζεο θαη ηνπ 

εμνπιηζκνχ, θαζψο θαη ε έθζεζε ζε θίλδπλν ή ε ελφριεζε ησλ άιισλ επηζθεπηψλ. 

 

5.2 Δπηηξεπηέο θαη κε ελέξγεηεο 

Απαγνξεχεηαη ε θνπή, ε αθαίξεζε, ε θαηαζηξνθή, ε κεηαθχηεπζε, ην θιάδεκα, ε 

θζνξά ή ξχπαλζε θάζε θπηηθνχ νξγαληζκνχ ζε νπνηνδήπνηε ρψξν θαη αλ βξίζθεηαη. 

Δπίζεο ζε ρψξνπο πξαζίλνπ δελ επηηξέπνληαη νη αθφινπζεο επηβιαβείο ελέξγεηεο: 

• ε ζηαζεξνπνίεζε ή ην ζθξάγηζκα ηεο επηθάλεηαο ηνπ εδάθνπο κε θάιπκκα κε 

δηαπεξαηφ ζην λεξφ (π.ρ. άζθαιηνο, κπεηφλ) 

• νη εθζθαθέο, δηαλνίμεηο, νηθνδνκηθέο εξγαζίεο, ε ηνπνζέηεζε αγσγψλ ή 

θαισδίσλ. 

• ε ηνπνζέηεζε θαισδίσλ ή θαη πηλαθίδσλ πάλσ ζηα δέλδξα. 

• ην πιχζηκν κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ ή κεραλεκάησλ. 

• ε ζπκπίεζε ηεο επηθάλεηαο ηνπ εδάθνπο, π.ρ. ιφγσ ηεο δηέιεπζεο ή 

ζηάζκεπζεο κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ ή άιισλ κεραλεκάησλ, εξγνηαμίσλ 

νηθνδνκψλ ή απνζήθεπζεο νηθνδνκηθψλ πιηθψλ ή κπάδσλ. 

• ε απνζήθεπζε ή δηαζπνξά ζην έδαθνο αιάησλ, νμέσλ, ειαίσλ ή άιισλ 

ρεκηθψλ νπζηψλ θαζψο θαη ιπκάησλ. 

• ε δηαζπνξά – ελαπφζεζε απνξξηκκάησλ (ζθνππίδηα, κπάδα θ.α.) 

• ε ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ θαη εμνπιηζκνχ θαηαζηεκάησλ ζε ρψξνπο 

πξαζίλνπ είηε πξφθεηηαη γηα πεξηνρέο κε ριννηάπεηα είηε γηα παξηέξηα θαη 

ιάθθνπο ζάκλσλ θαη δέλδξσλ. 

• ε θζνξά - θαηαζηξνθή ησλ αξδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ ησλ δεκφζησλ 

θνηλφρξεζησλ ρψξσλ πξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ. 

• ε πδξνιεςία απφ ηα ζπζηήκαηα άξδεπζεο ησλ δεκφζησλ θνηλφρξεζησλ 

ρψξσλ πξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ. 

Δηδηθά ζε ρψξν πάξθνπ δελ επηηξέπεηαη: 

 ε θζνξά, θαηαζηξνθή, ξχπαλζε, απνκάθξπλζε ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ. 

 ε ελαπφζεζε νηθηαθψλ θαη νγθσδψλ απνξξηκκάησλ θαη κεραλεκάησλ. 

 ε πξφθιεζε ζνξχβνπ. 

 ην άλακκα θαη ε δηαηήξεζε θσηηάο. 

 ε θπθινθνξία θαη ε ζηάζκεπζε πάζεο θχζεσο ηξνρνθφξνπ νρήκαηνο εθηφο 

ησλ νρεκάησλ πνπ ζα έρνπλ ηελ απαηηνχκελε άδεηα. 

Δπίζεο νη ηδηνθηήηεο ζθχισλ νθείινπλ λα κεξηκλνχλ ψζηε νη ζθχινη ηνπο λα κελ 

ελνρινχλ θαη λα κελ ξππαίλνπλ ηνπο δεκφζηνπο ρψξνπο πξαζίλνπ θαη λα 

απνκαθξχλνπλ άκεζα ηα πεξηηηψκαηα ηνπο. 
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5.3 Καζηέξσζε ηεθκεξίνπ επζχλεο γεηηνληθψλ ηδηνθηεζηψλ 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ απζαίξεηεο θνπήο δέλδξσλ ζε θνηλφρξεζηνπο 

ρψξνπο ή θαηαζηξνθήο θπηηθνχ πιηθνχ γεληθά, αιιά θαη κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο 

πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο ησλ δεκνηψλ, θαζηεξψλεηαη ην καρεηφ ηεθκήξην 

επζχλεο ησλ γεηηνληθψλ ηδηνθηεζηψλ. 

Δηδηθφηεξα ζε πεξίπησζε απζαίξεηεο θνπήο δέλδξσλ ή μήξαλζεο (κε ρξήζε 

ρεκηθψλ κέζσλ ζπλήζσο ην θπηφ μεξαίλεηαη ζε πνιχ ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, 

θάηη ην νπνίν δελ ζπκβαίλεη ζε πεξηπηψζεηο πξνζβνιήο απφ αζζέλεηεο ή έληνκα) 

ηεθκαίξεηαη φηη ηελ θνπή ή ηελ θζνξά ηελ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ν ηδηνθηήηεο, 

κηζζσηήο ή λνκέαο ηεο ηδηνθηεζίαο (νηθίαο ή θαηαζηήκαηνο) πνπ γεηηληάδεη κε ην 

θαηεζηξακκέλν θπηηθφ πιηθφ ή βξίζθεηαη ζε ηέηνηα ηνπηθή ζρέζε, ψζηε λα ηεθκαίξεηαη 

φηη σθειείηαη απφ ηελ πξαγκαηνπνηεζείζα  απψιεηα  ηνπ  θπηηθνχ  πιηθνχ.  ε  

πεξίπησζε πνιπθαηνηθίαο ηελ επζχλε θέξεη ν δηαρεηξηζηήο απηήο.  

ηνπο ππεπζχλνπο επηβάιινληαη ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ παξφληα Καλνληζκφ 

πξφζηηκα, θαζψο θαη ε ππνρξέσζε αληηζηάζκηζεο ηνπ θπηηθνχ πιηθνχ, θαηφπηλ 

πξνεγνχκελεο αθξφαζεο ησλ ππεπζχλσλ απφ ηελ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο θαη 

εηζήγεζεο ηεο ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο, ην νπνίν 

απνθαζίδεη ηειηθψο. 

 

Άξζξν 6: ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΠΡΑΗΝΟ 

6.1 Φχηεπζε ζε νηθφπεδα 

Θα πξέπεη λα ηεξνχληαη ηα νξηδφκελα πεξί θχηεπζεο ηνπ αθάιππηνπ ρψξνπ ζηνλ 

Κηηξηνδνκηθφ Καλνληζκφ (Τ.Α. 3046/304/89) θαη ζηνλ Νέν Οηθνδνκηθφ Καλνληζκφ 

(Ν.4067/12). 

 

6.2 Τπνρξεψζεηο ηδηνθηεηψλ – δηαρεηξηζηψλ ηδησηηθψλ ρψξσλ 

Οη ηδηνθηήηεο θαη νη δηαρεηξηζηέο ηδησηηθψλ ρψξσλ είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ δηαρείξηζε 

ηνπ πξαζίλνπ (δέλδξα, ζάκλνη θ.α.) πνπ θχεηαη εληφο ησλ νξίσλ ησλ νηθνπέδσλ 

ηνπο. πγθεθξηκέλα, ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ φια ηα απαξαίηεηα κέηξα έηζη ψζηε ηα 

δέλδξα θαη νη ζάκλνη πνπ βξίζθνληαη εληφο ησλ νηθνπέδσλ ηνπο λα κελ εκπνδίδνπλ 

ηελ ρξήζε ησλ πεδνδξνκίσλ θαη ησλ δξφκσλ θαη λα κελ εγθπκνλνχλ θηλδχλνπο γηα 

ηελ αζθάιεηα ησλ δηεξρφκελσλ πεδψλ, ησλ θηλνχκελσλ θαη ζηαζκεπκέλσλ νρεκάησλ 

θαη ησλ ινηπψλ θαηαζθεπψλ ζηνπο  γεηηνληθνχο θνηλφρξεζηνπο ή ηδησηηθνχο ρψξνπο. 

ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο φπνπ δέλδξα θαη ζάκλνη δεκηνπξγνχλ πξφβιεκα 

ζηελ ρξήζε θαη ηελ αζθάιεηα θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, ν Γήκνο έρεη δηθαίσκα λα 

επηβάιιεη πξφζηηκν, λα πξνβεί ζε θιαδεχζεηο θαζψο επίζεο θαη λα ρξεψζεη ηνλ 

ηδηνθηήηε ή δηαρεηξηζηή ηνπ αθηλήηνπ κε ηελ δαπάλε ηεο εξγαζίαο. 

 

6.3 Δπηηξεπηέο θαη κε επηηξεπηέο ελέξγεηεο 

Γελ επηηξέπεηαη ε θνπή δέλδξσλ εληφο ηδησηηθψλ ρψξσλ. ηελ πεξίπησζε πνπ είλαη 

απαξαίηεηε ε θνπή ελφο δέλδξνπ ζα πξέπεη λα εθδνζεί άδεηα (έγθξηζε εξγαζηψλ 

κηθξήο θιίκαθαο) απφ ηελ Τπεξεζία Γφκεζεο έπεηηα απφ αίηεζε ηνπ δηαρεηξηζηή ή 

ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ αθηλήηνπ. 

Δληφο ηδησηηθψλ ρψξσλ επηηξέπεηαη: 

1. ε απνκάθξπλζε λεθξνχ μχινπ θαη θζαξκέλσλ ή πξνζβεβιεκέλσλ απφ 

ερζξνχο θαη αζζέλεηεο θιαδηψλ 

2. ε αθαίξεζε θιάδσλ πνπ εμέρνπλ ζε θνηλφρξεζηνπο ή ηδησηηθνχο ρψξνπο εάλ 

απηνί δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζηελ αζθαιή ρξήζε ησλ ρψξσλ απηψλ 
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3. ε απνκάθξπλζε θιαδηψλ ζηα πιαίζηα ηνπ θαζαξηζκνχ ζηεγψλ θαη 

πξνζφςεσλ, ηεο απνθπγήο ζθίαζεο νηθηζηηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ ρψξσλ, 

θαζψο θαη ηεο δηαηήξεζεο ησλ ζπλζεθψλ θσηηζκνχ θαη ειεχζεξεο δηφδνπ ζε 

πεδνδξφκηα, εηζφδνπ ηξνρνθφξσλ ζε απιέο, ρψξνπο ελαπφζεζεο 

απνξξηκάησλ, παηδηθέο ραξέο θαη πεξηνρέο πνπ ρξεζηκεχνπλ γηα ηε δηέιεπζε 

θαη ζηάζκεπζε νρεκάησλ ηεο ππξνζβεζηηθήο 

4. ε απνκάθξπλζε ππεξερφλησλ θιαδηψλ ζε φξηα νηθνπέδσλ πνπ γεηηληάδνπλ κε 

ην δξφκν ή κε γεηηνληθέο ηδηνθηεζίεο 

5. ε κεηαθχηεπζε δέληξσλ επηηξέπεηαη κφλνλ φηαλ είλαη δεδνκέλε ε δπλαηφηεηα 

κεηαθχηεπζεο. 

 

6.4 Απνκάθξπλζε πξντφλησλ ζπληήξεζεο πξαζίλνπ 

Οη ηδηνθηήηεο θαη νη δηαρεηξηζηέο ηδησηηθψλ ρψξσλ είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ 

απνκάθξπλζε ησλ πξντφλησλ ζπληήξεζεο ηνπ πξαζίλνπ (θιαδηά, θνκκέλνο 

ριννηάπεηαο, μεξά θχιια θ.α.). ε θάζε πεξίπησζε απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε 

ηνπο ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο (πεδνδξφκην, νδφζηξσκα, πιαηείεο θηι) ρσξίο λα 

έρεη πξνεγεζεί ζπλελλφεζε γηα ηελ απνθνκηδή ηνπο κε ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ 

Γήκνπ (Σκήκα Καζαξηφηεηαο). ε αληίζεηε πεξίπησζε ν Γήκνο έρεη δηθαίσκα λα 

επηβάιιεη πξφζηηκν θαη λα ρξεψζεη ηνπο ππεπζχλνπο κε ηα έμνδα θφξησζεο θαη 

απνκάθξπλζεο ησλ πξντφλησλ απηψλ απφ ηα ζπλεξγεία ηνπ Γήκνπ. 

 

Άξζξν 7: ΚΟΠΖ ΓΔΝΓΡΧΝ 

7.1 Έγθξηζε θνπήο δέλδξσλ 

Γηα ηελ θνπή δέλδξσλ: 

α. ε δεκφζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο  

Γλσκνδνηεί ε Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο έπεηηα απφ εηζήγεζε ησλ αξκνδίσλ θαηά 

πεξίπησζε ππεξεζηψλ (Σκήκα Πξαζίλνπ, Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ θ.α.) θαη ηελ 

ηειηθή απφθαζε ιακβάλεη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην. Δλ ζπλερεία εθδίδεηαη Έγθξηζε 

Δξγαζηψλ Μηθξήο Κιίκαθαο απφ ηελ Τπεξεζία Γφκεζεο. Πέξαλ απηψλ γηα ηελ θνπή 

δέλδξσλ ζε άιζε θαη πάξθα (π.ρ. ιφθνο Σζαθνχ) ή ζην πεξηαζηηθφ πξάζηλν (π.ρ. 

πξφπνδεο Τκεηηνχ) απαηηείηαη θαη έγθξηζε θνπήο απφ ην αξκφδην δαζαξρείν (Γαζηθή 

Αζηπλνκηθή Γηάηαμε).  

Σα εμ΄ νινθιήξνπ μεξά δέλδξα θφβνληαη έπεηηα απφ απηνςία ησλ αξκνδίσλ 

ππαιιήισλ ηνπ Σκήκαηνο Πξαζίλνπ ρσξίο λα απαηηείηαη έγθξηζε ησλ αξκνδίσλ 

νξγάλσλ. 

β. Δληφο ηδησηηθήο έθηαζεο  

Απαηηείηαη έθδνζε άδεηαο εξγαζηψλ κηθξήο θιίκαθαο απφ ηελ Τπεξεζία Γφκεζεο 

έπεηηα απφ αίηεζε ηνπ δηαρεηξηζηή ή ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ αθηλήηνπ. 

ε θάζε πεξίπησζε επηηξέπεηαη ε έθδνζε άδεηαο  κε ηηο αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο, γηα 

θνπή, αθαίξεζε, θαηαζηξνθή ή απνκάθξπλζε δέλδξνπ φηαλ: 

1. ην δέλδξν είλαη έληνλα πξνζβεβιεκέλν απφ παζνγφλα ή βξίζθεηαη ζε 

παξαθκή, 

2. ην δέλδξν ελέρεη θηλδχλνπο γηα αλζξψπνπο ή πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, 

3. ε απνκάθξπλζε ή ε αληηθαηάζηαζε ελφο δέλδξνπ θξίλεηαη επηβεβιεκέλε γηα 

ηελ πξνζηαζία θαηαζθεπψλ, 

4. ε απνκάθξπλζε ηνπ δέληξνπ εμππεξεηεί ηελ θαιχηεξε αλάπηπμε ηεο 

ζπλνιηθήο βιάζηεζεο ή ην δέληξν δελ κπνξεί λα αλαπηπρζεί φπσο αξκφδεη 

ζην είδνο ηνπ ιφγσ ηεο ζέζεο ηνπ. 
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Ζ άδεηα ράλεη ηελ ηζρχ ηεο, εάλ νη ελέξγεηεο γηα ηηο νπνίεο ρνξεγήζεθε, δελ 

πξαγκαηνπνηεζνχλ εληφο ελφο έηνπο.  

 

7.2 Κνπή δέλδξσλ ζε πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο 

ε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο επηηξέπεηαη ε θνπή δέλδξνπ ζε θνηλφρξεζηνπο 

ρψξνπο απφ ηα ζπλεξγεία ηνπ Γήκνπ ή άιιεο εκπιεθφκελεο ππεξεζίεο 

(Ππξνζβεζηηθή, ΓΔΖ θ.α.) ρσξίο ηελ ηήξεζε ησλ λφκηκσλ δηαδηθαζηψλ. Ζ θνπή 

εθηειείηαη αθνχ έρεη πξνεγεζεί ελεκέξσζε ηνπ νηθείνπ Αζηπλνκηθνχ Σκήκαηνο. 

Έθηαθηε αλάγθε ζηνηρεηνζεηείηαη φηαλ ππάξρεη άκεζνο θίλδπλνο γηα αλζξψπηλεο δσέο 

ή γηα πξφθιεζε ζνβαξψλ πιηθψλ θαηαζηξνθψλ. 

 

7.3 Γηαηήξεζε πξάζηλνπ ηζνδπγίνπ 

ε θάζε πεξίπησζε θνπήο δέλδξνπ ζε δεκφζην θνηλφρξεζην ρψξν (πιαηείεο, 

πεδνδξφκηα θ.α.) ζα πξέπεη λα θπηεπηεί λέν δέλδξν ζηελ ίδηα ή παξαθείκελε ζέζε 

εθφζνλ απηφ επηηξέπεηαη απφ ηηο πθηζηάκελεο δηαηάμεηο (απαηηνχκελν πιάηνο 

πεδνδξνκίνπ γηα ηελ δηέιεπζε πεδψλ θ.α.). 

Γηα ηελ θνπή - αλαπιήξσζε δέλδξνπ εληφο ηδησηηθψλ ρψξσλ ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα 

ζηνλ Κηηξηνδνκηθφ Καλνληζκφ (ππνπξγηθή απφθαζε 3046/304/89 - ΦΔΚ 59/∆/3-02-

89) 

 

Άξζξν 8: ΠΑΡΑΒΑΔΗ - ΚΤΡΧΔΗ 

Όπνηνο παξαβαίλεη ηνπο θαλφλεο ρξήζεο ηνπ δεκνζίνπ πξαζίλνπ θαη πξνβαίλεη ζηηο 

θαησηέξσ πεξηγξαθφκελεο ζην παξάξηεκα Η παξαβάζεηο ηηκσξείηαη κε πξφζηηκν. Σα 

πξφζηηκα επηβάιινληαη κε απφθαζε ηνπ  Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, κεηά απφ 

γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ ε νπνία θαη ζα θαζνξίδεη ην 

χςνο ηνπ πξνζηίκνπ, θαηφπηλ εηζεγήζεσο ηεο Γηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο / Σκήκαηνο 

Πξαζίλνπ. 

Ζ Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ θαη ηδηαίηεξα ην ηκήκα εζφδσλ κεξηκλά γηα ηελ είζπξαμε 

ησλ πξνζηίκσλ θαη ησλ απνδεκηψζεσλ. ε πεξίπησζε απζαίξεηεο θαηαζηξνθήο 

πξαζίλνπ, ην Σκήκα Πξαζίλνπ κεξηκλά γηα ηελ άκεζε απνθαηάζηαζή ηνπ, ψζηε λα 

κελ δεκηνπξγεζεί ηεηειεζκέλε θαη αλαπφηξεπηε θαηάζηαζε. 

Σα ρξήκαηα πνπ ζα εηζπξάηηνληαη απφ ηα ζρεηηθά πξφζηηκα ζα απνηεινχλ έζνδα 

ηνπ Γήκνπ θαη ζα πξννξίδνληαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ δηαηήξεζε θαη αχμεζε ηνπ 

αζηηθνχ πξαζίλνπ. 

 

Άξζξν 9: ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΠΡΟΦΤΓΖ – ΑΚΖΖ ΠΡΟΦΤΓΖ 

Πξνζθπγή κπνξεί λα αζθήζεη ν άκεζα ελδηαθεξφκελνο. Ζ πξνζθπγή αζθείηαη απφ 

ηνλ ελδηαθεξφκελν θαη θαηαηίζεηαη ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ πνπ ηελ 

δηαβηβάδεη ζηελ Δπηηξνπή πκβηβαζηηθήο Δπίιπζεο ησλ Φνξνινγηθψλ Γηαθνξψλ θαη 

Ακθηζβεηήζεσλ (άξζξν 32 ηνπ Ν.1080/80, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη). Ζ 

πξνζθπγή αζθείηαη κέζα ζε πξνζεζκία εμήληα (60) εκεξψλ, αξρνκέλε απφ ηελ 

επνκέλε ηεο θνηλνπνίεζεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν ηεο απφθαζεο επηβνιήο πξνζηίκνπ. 

Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο θακία πξνζθπγή δελ γίλεηαη δεθηή.  

 

Άξζξν 10: ΗΥΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ 

Ζ ηζρχο ηνπ Καλνληζκνχ αξρίδεη κε ηελ έγθξηζε ηνπ απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην.  

Κάζε πεξίπησζε πνπ δελ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ παξφληα Καλνληζκφ επηιχεηαη κε 

απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Αγίαο Παξαζθεπήο θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο 

ΑΔΑ: 75ΠΗΩ6Υ-87Ν



21 

 

Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο έπεηηα απφ γλσκνδφηεζε ησλ αξκνδίσλ θαηά 

πεξίπησζε ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ. 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η: ΚΤΡΧΔΗ  

α/α ΔΗΓΟ ΠΑΡΑΒΑΖ ΠΡΟΣΗΜΟ 

1 ΦΘΟΡΆ ΦΤΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ  

1.1 Καηαζηξνθή ριννηάπεηα 25 € αλά m² 

1.2 Καηαζηξνθή πνσδψλ ή επνρηαθψλ θπηψλ 30 € αλά m² 

1.3 Κνπή – θαηαζηξνθή ζάκλνπ 15 – 50 € αλάινγα κε ηελ 
ειηθία ηνπ ζάκλνπ 

1.4 Κνπή - θαηαζηξνθή δέλδξνπ 50 – 200 € αλάινγα κε ηελ 
ειηθία ηνπ δέλδξνπ 

1.5 Κνπή – θαηαζηξνθή δέλδξνπ ηδηαίηεξεο 
γεσπνληθήο, κνξθνινγηθήο ή αηζζεηηθήο 
αμίαο 

1.500 € 

1.6 Απζαίξεηε θιάδεπζε δέλδξνπ ή ζάκλνπ ή 
θζνξά απηνχ 

50% ηνπ πξνζηίκνπ νιηθήο 
θαηαζηξνθήο ή θνπήο 

1.7 Πξφθιεζε βιάβεο ηνπ ξηδηθνχ ζπζηήκαηνο 
δέλδξνπ 

100 €  

2 ΛΟΗΠΔ ΠΑΡΑΒΑΔΗ  

2.1 Απνζήθεπζε ή δηαζπνξά ζην έδαθνο 
ιπκάησλ ή ρεκηθψλ νπζηψλ 

έσο 300 €, αλάινγα κε ην 
βαζκφ επηθηλδπλφηεηαο θαη ηηο 
πξνθιεζείζεο ζπλέπεηεο ζην 
πξάζηλν 

2.2 ηαζεξνπνίεζε ηεο επηθάλεηαο ηνπ εδάθνπο 
κε θάιπκκα κε δηαπεξαηφ ζην λεξφ (πρ. 
άζθαιηνο, κπεηφλ) 

50 €/m² 

2.3 Δθζθαθέο, δηαλνίμεηο, νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 
θιπ 

50 €/m² 

2.4 Σνπνζέηεζε αγσγψλ, θαισδίσλ, πηλαθίδσλ, 
δηαθεκηζηηθψλ, αλαθνηλψζεσλ, ζεκάλζεσλ 
θιπ πάλσ ζε δέλδξα 

50 €/δέλδξν 

2.5 Σνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθψλ επάλσ ζε δέληξα 
θαη κέζα ζε ρψξνπο πξαζίλνπ φπσο 
πιαηείεο, λεζίδεο παξηέξηα πεδνδξφκσλ θιπ 

απφ 100€ έσο 1000€, αλάινγα 
κε ην κέγεζνο, ηνλ φγθν, ην 
είδνο ησλ δηαθεκηζηηθψλ 

2.6 Πιχζηκν κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ ή 
κεραλεκάησλ ζε  δεκνηηθνχο ρψξνπο 
πξαζίλνπ 

100 € 

2.7 Κπθινθνξία θαη ζηάζκεπζε ζε πάξθα, άιζε 
θαη άιινπο ρψξνπο πξαζίλνπ, ρσξίο εηδηθή 
άδεηα, πάζεο θχζεσο ηξνρνθφξνπ 

50 € γηα δίθπθια 
150 € γηα Η.Υ. απηνθίλεηα 
300 € γηα θνξηεγά  

2.8 Άλακκα θαη ηε δηαηήξεζε θσηηάο ζε ρψξνπο 
πξαζίλνπ 

1.000 € ζπλ ην θφζηνο γηα ηελ 
απνθαηάζηαζε ηπρφλ 
θαηαζηξνθψλ 
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2.9 Καηαζηξνθή ζηδεξέληνπ πξνζηαηεπηηθνχ 
θηγθιηδψκαηνο ρψξσλ πξαζίλνπ 

100 € / κέηξν 

2.10 Ρχπαλζε δεκνηηθψλ ρψξσλ πξαζίλνπ πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη απφ θνξείο γηα ηε 
δηελέξγεηα εθδειψζεσλ 

απφ 300 € έσο 500 €. 

2.11 Καηάιεςε ρψξνπ πξαζίλνπ κε πξντφληα 
ζπληήξεζεο πξαζίλνπ (θιαδηά, ρφξηα θιπ), 
κπάδα ή άιια πιηθά 

Σα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ 
Καλνληζκφ Καζαξηφηεηαο ηνπ 
Γήκνπ πξφζηηκα. 

2.12 Δζθεκκέλε εγθαηάιεηςε ή απφξξηςε 
αληηθεηκέλσλ ή κπαδψλ απφ εξγνιάβνπο ή 
θάζε είδνπο επαγγεικαηίεο. 

Σα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ 
Καλνληζκφ Καζαξηφηεηαο ηνπ 
Γήκνπ πξφζηηκα. 

2.13 Μεξηθή ή νιηθή θαηαζηξνθή εμνπιηζκνχ 
(παγθάθηα, θάδνη, φξγαλα παηδηθήο ραξάο 
θιπ) ησλ  δεκνηηθψλ ρψξσλ πξαζίλνπ 

έσο 200 €/ηεκάρην ζπλ ηελ 
δαπάλε απνθαηάζηαζεο ηεο 
θζνξάο 

2.14 Φζνξά – θαηαζηξνθή αξδεπηηθψλ ππνδνκψλ απφ 200 € ζπλ ηελ δαπάλε 
απνθαηάζηαζεο ηεο θζνξάο 

2.15 Παξάλνκε πδξνιεςία απφ ηα ζπζηήκαηα 
άξδεπζεο  ησλ δεκφζησλ ρψξσλ πξαζίλνπ 

απφ 300 € έσο 500 € ζπλ ηελ 
αμία ηνπ λεξνχ (θαη΄ εθηίκεζε) 

2.16 Πιεκκειήο θξνληίδα πξαζίλνπ ηδησηηθψλ 
ρψξσλ ζηελ πεξίπησζε παξεκπφδηζεο 
ρξήζεο πεδνδξνκίσλ θαη δξφκσλ θαη 
χπαξμεο θηλδχλσλ γηα πεδνχο, θηλνχκελα ή 
ζηαζκεπκέλα νρήκαηα, γεηηνληθέο ηδηνθηεζίεο 

Πξφζηηκν απφ 100 € έσο 300 € 
ζπλ ηελ δαπάλε εξγαζίαο απφ 
ηα ζπλεξγεία πξαζίλνπ ηνπ 
Γήκνπ. 

 

Η παρούσα απόυαση πήρε τον αριθμό 399 / 2018 

 

 

   Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                      Σα Μέιε 

 

 

Γεξάζηκνο Βιάρνο 

 

 

 

 

Κνληνπνύινπ Μαξία, ηδέξεο Ησάλλεο, 
Γθόλεο Παλαγηψηεο, Παπαγεσξγίνπ ππξίδσλ, 

Κνληαμήο Γεκήηξηνο, Παπακηραήι σηήξηνο, 
Γθηόθα Σεξςηρφξε, ηαζνπινπνύινπ Βαζηιηθή, 
Ατδίλε-Παπαζηδέξε νθία, Φύιια ηπιηαλή, 

                       Γεκεηξίνπ-Καβξνπδάθε Μαξγαξίηα, 
   Γηώηζαο ππξίδσλ, Υαηδεαλδξένπ Κσλζηαληίλνο, 

Κνιώληα Υξχζα, Αλδξίηζνο Αζαλάζηνο, 
                      Ενξκπάο Βαζίιεηνο, Λέθθαο Γηνλχζηνο, 

Μπισλάθεο Ησάλλεο, Πεηζαηώδε Διηζάβεη, 
Σζηακπάο Κσλζηαληίλνο, Ρεκπνύηζηθα Μαξία, 

Μνπζηόγηαλλεο Αιέμαλδξνο, Γθηδηώηεο Αλδξέαο 
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