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ΛΟΚΟ ΘΟΡΗΛΘΗΑ                                                                 
ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ-ΒΟΥΑ   
ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ             ΟΡΘΖ ΔΠΑΛΑΙΖΦΖ                                

    

                 Α Π Ο  Π Α  Κ Α    
           

Από ηο πραθηηθό  ηες 2ες / 15-04-2019 ζσλεδρίαζες 
ηες Δπηηροπής Ποηόηεηας Εωής 

ηοσ Γήκοσ Βέιοσ - Βότας 
 

              Αρηζκός Απόθαζες:    6  /  2019 

                  ΘΔΚΑ :   Τροποποίηση κανονισμού Πρασίνου 

       ην Εεπγνιαηηό θαη ζην Γεκνηηθό Θαηάζηεκα ζήκεξα ηελ 15ε  ηνπ κελόο Απρηιίοσ ηνπ έηνπο 

2019 εκέξα Γεσηέρα θαη ώξα 11.30 π.κ.  ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Δπηηξνπή Πνηόηεηαο 

Εσήο ηνπ Γήκνπ έπεηηα από ηελ  αξηζ. 3238/10.04.2019 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ-

Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο θ. Αλλίβα Παπαθπξηάθνπ ε νπνία αλαξηήζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη 

γλσζηνπνηήζεθε ζηα κέιε εκπξόζεζκα ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξζξ. 75 ηνπ Ν.3852/2010 γηα ηελ 

ζπδήηεζε ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

    Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ ήηαλ 

παξόληα ηέζζεξα (4),  ν Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.  

                 Παρόληες                                                                           Απόληες 
 

1. Παπαθσρηάθος Αλλίβας - Γήκαρτος (Πρόεδρος)           1.  Σδαλαβάρα Θωλ/λα 
2. Ρόδος Ληθόιαος                                                                 2. Γραληηζηώηες Αλδρέας 
3. Σρωγάδες Βαζίιεηος                                                         3.  Κπαιαθούηας Γεώργηος 
4. Παισβός Θωλ/λος                                                                                                              
 
           
        Ο Πξόεδξνο πήξε ην ιόγν γηα ην 1ο  ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ αθνξά ζε γλσκνδόηεζε γηα ηελ 

ηξνπνπνίεζε Θαλνληζκνύ Πξαζίλνπ Γήκνπ, ν νπνίνο έρεη ςεθηζζεί κε ηελ αξηζ. 245/2011 Α.Γ.. 

[ΑΓΑ:4565Ω9Π-82Τ] ,  έζεζε ππόςε ηελ εηζήγεζε ηεο δ/λζεο πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ: 

 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

ΣΜΗΜΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & Π.Π. 

 

ΔΙΗΓΗΗ 

 

Θέμα: Τξνπνπνίεζε Καλνληζκνύ Πξαζίλνπ Γήκνπ Βέινπ Βόραο (ΑΓΑ:4565Ω9Π-82Υ). 

 

Σρεηηθά κε ηνλ αλωηέξω θαλνληζκό πξνηείλνληαη ηξνπνπνηήζεηο γηα ηε βειηίωζή ηνπ. 

Δπίζεο πξνηείλεηαη ε αθαίξεζε πεξηπηώζεωλ κε αλαθνξά ζηελ δηεπζέηεζε ζεκάηωλ πνπ πξνθύπηνπλ εληόο θαη 

κεηαμύ ηδηνθηεζηώλ όζνλ αθνξά ζηε δηαρείξηζε ηνπ πξαζίλνπ, γηαηί ν δήκνο δελ έρεη ηελ αξκνδηόηεηα 

παξέκβαζεο. 

  

Δισηγούμαστε: 

ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνύ Πξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ ωο εμήο: 

Μέξνο Α' 
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άρθρο 4 : αθαηξείηαη ε επηζήκαλζε "ρωξίο γξαπηή άδεηα .....ππεξεζίαο" 

Μέξνο Β'  

άρθρο 2: αθαηξείηαη ε πεξίπηωζε α 

άρθρο 3 ζηελ πεξίπηωζε 1 αθαηξείηαη " ή κε γεηηνληθέο ηδηνθηεζίεο" 

νη πεξηπηώζεηο 2 θαη 3 ηξνπνπνηνύληαη θαη  ζπκπηύζζνληαη  

ζηελ πεξίπηωζε γ αιιάδεη ην πξόζηηκν ζηελ ηειεπηαία ζεηξά " από 50- 500 επξώ" 

 άρθρο 4 αθαηξείηαη ε παξάγξαθνο β 

άρθρο 6 αληηθαζίζηαηαη "Τν Γ.Σ." από "ηα θαζ' ύιελ αξκόδηα όξγαλα ηνπ Γήκνπ" 

άρθρο 7 αληηθαζίζηαηαη  " ηνπ Γ.Σ. "...από ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ"  

άξζξν 8 ηξνπνπνηείηαη ωο πξνο ηελ έλαξμε ηζρύνο "από ηε δεκνζίεπζε ηνπ" 

 

Η αξκόδηα ππάιιεινο    Ο Πξνϊζηάκελνο ηεο Γ/λζεο      

Πεξηβάιινληνο 

 

Βαζηιηθή Κπξηάθε     Παλαγηώηεο Βακβάηζηθνο 

 

  ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ηελ επηηξνπή λα γλσκνδνηήζεη ζρεηηθά.  

       Ζ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο αθνύ έιαβε ππόςε ηελ εηζήγεζε ηνπ αξκνδίνπ ηκήκαηνο θαη  ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 73 παξ. 1 Β΄ ΗΗ & V ηνπ Ν. 3852/2010 θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΧΛΑ 

     Δηζεγείηαη  πξνο ην Γεκνηηθό ζπκβνύιην ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Θαλνληζκνύ Πξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ 

Βέινπ- Βόραο, ζύκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο σο αλσηέξσ θαη ην ζρέδην ηνπ 

ηξνπνπνηεκέλνπ Θαλνληζκνύ Πξαζίλνπ , ην νπνίν παξαηίζεηαη θαησηέξσ : 

 

ΣΦΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
 

ΜΕΡΟ Α:  

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΟΤ  ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ  ΧΩΡΟΤ  ΠΡΑΙΝΟΤ  

 

ΑΡΘΡΟ 1 

Εισαγωγή  

Ο Κανονισμός ισχύει για τους δημοτικούς χώρους αστικού και περιαστικού πρασίνου και περιλαμβάνει τα 

μέτρα προστασίας τους, τους κανόνες χρήσης, τις επιτρεπτές ή μη ενέργειες εντός των ορίων τους και τις 

κυρώσεις που επιβάλλονται για τις παραβάσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

Αρμόδιες Τπηρεσίες  

Η συντήρηση και φροντίδα των δημοτικών χώρων πρασίνου (όπως πχ. πάρκων δενδροστοιχιών, 

πλατειών), η λήψη των κατάλληλων μέτρων και η αποκατάσταση των ζημιών ανήκει στην αρμοδιότητα της 

Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Βέλου–Βόχας, σύμφωνα με τον οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας 

του Δήμου. 
 

ΑΡΘΡΟ 3 

Μέτρα Προστασίας  

Η αρμόδια δημοτική υπηρεσία πρέπει να μεριμνά και να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα:  

α) για την αποτροπή ζημιών κατά τη διενέργεια οικοδομικών ή άλλων εργασιών.  

 

β) για την αποτροπή της υποβάθμισης του πρασίνου, ιδίως στην περίπτωση που η υλοποίηση κάποιου 

έργου του Δήμου αναλαμβάνεται από ανάδοχο ιδιώτη, φυσικό ή νομικό πρόσωπο. 

 

γ) σε περίπτωση κοπής, ή καταστροφής δέντρων ή θάμνων, ή κατάργησης δημόσιου χώρου πρασίνου, ο 

Δήμος υποχρεούται να αντικαταστήσει τη βλάστηση στον ίδιο χώρο ή εάν αυτό είναι ανέφικτο, να φυτεύει 

σε άλλο χώρο ή να δημιουργήσει αντίστοιχο ελεύθερο χώρο στην ίδια περιοχή. Στόχος είναι η αποφυγή της 

μείωσης του πρασίνου (τόσο σε έκταση όσο και χαρακτήρα χρήσης). 
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ΑΡΘΡΟ 4.  

Κανόνες Χρήσης των Δημοτικών Χώρων Πρασίνου από το Κοινό  

α) Η χρήση του δημόσιου χώρου πρασίνου και αναψυχής γίνεται με ευθύνη του χρήστη και χρησιμοποιείται 

σύμφωνα με τον προορισμό του. 

 

β) Για τη χρήση δημοσίου χώρου πρασίνου εκτός των λειτουργιών για τις οποίες προορίζεται, απαιτείται 

άδεια της αρμόδιας δημοτικής υπηρεσίας.  

 

γ) Η χρήση του δημόσιου χώρου πρασίνου πρέπει να γίνεται με προσοχή, έτσι ώστε να αποτρέπεται η 

φθορά, η ρύπανση ή κάθε άλλη επιβάρυνση της βλάστησης και του εξοπλισμού, καθώς και η έκθεση σε 

κίνδυνο ή ενόχληση των άλλων επισκεπτών.  

 

δ) Η κοπή, η αφαίρεση, η καταστροφή, η μεταφύτευση, το κλάδεμα, η φθορά φυτικού οργανισμού δεν 

επιτρέπεται.  
 

ε) Ειδικότερα στους Δημοτικούς χώρους πρασίνου δεν επιτρέπονται:  

1. η σταθεροποίηση ή το σφράγισμα της επιφάνειας του εδάφους με κάλυμμα μη διαπερατό στο 

νερό (π.χ. άσφαλτος, μπετόν).  

2. οι εκσκαφές, διανοίξεις, οικοδομικές εργασίες.  

3. η τοποθέτηση αγωγών ή καλωδίων.  

4. η τοποθέτηση καλωδίων ή και πινακίδων πάνω στα δένδρα.  

5. το πλύσιμο μηχανοκίνητων οχημάτων ή μηχανημάτων.  

6. η συμπίεση της επιφάνειας του εδάφους, π.χ. λόγω της διέλευσης ή στάθμευσης μηχανημάτων ή 

αποθήκευσης οικοδομικών υλικών ή μπαζών. 

7. η εναπόθεση οικιακών και ογκωδών απορριμμάτων  

8. η αποθήκευση ή διασπορά στο έδαφος αλάτων, οξέων, ελαίων ή άλλων χημικών ουσιών καθώς 

και λυμάτων.  

9. το άναμμα φωτιάς για οποιαδήποτε αιτία (καύση απορριμμάτων).  

10. η χρήση τοξικών χημικών όπως επίσης και ζιζανιοκτόνων και άλλων φυτοφαρμάκων  

11. η πρόκληση θορύβου.  

12. η ελεύθερη κυκλοφορία σκύλων ή άλλων κατοικίδιων ζώων ή η είσοδός τους σε παιδικές χαρές ή 

το μπάνιο τους σε δημόσια νερά. 

13. οι ιδιοκτήτες σκύλων οφείλουν να μεριμνούν, ώστε οι σκύλοι τους να μην ρυπαίνουν τους 

δημόσιους χώρους πρασίνου και να απομακρύνουν άμεσα τα περιττώματά τους. Εξαιρούνται οι 

σκύλοι - συνοδοί ατόμων με ειδικές ανάγκες.  

14. το άναμμα και η διατήρηση φωτιάς.  

15. η κυκλοφορία και η στάθμευση πάσης φύσεως τροχοφόρου οχήματος εκτός των οχημάτων που 

θα έχουν την απαιτούμενη άδεια.  

 

ΑΡΘΡΟ 5 

Περιορισμοί στη χρήση  

α) Η αρμόδια δημοτική υπηρεσία μπορεί με απόφασή της να ορίσει ώρες λειτουργίας και να θέτει 

περιορισμούς για χρήσεις σε ολόκληρο ή τμήμα χώρου πρασίνου.  

 

β) Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μπορεί να διαμορφώσει χώρους για ποδήλατο, πατίνια (πχ. 

skateboard), μπάλα κ.ά δραστηριότητες. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

Παραβάσεις και κυρώσεις  

α) Απαγορεύεται η κοπή  και η κλάδευση δένδρων που βρίσκονται στις δενδροστοιχίες, σε πάρκα και 

παρτέρια ή άλλους κοινόχρηστους χώρους χωρίς να υπάρχει έγγραφη άδεια και καταλογισμός των 

δαπανών αποκατάστασης από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου. Σε περίπτωση αυθαίρετης 

καταστροφής πρασίνου, το τμήμα πρασίνου μεριμνά για την αποκατάστασή του.   

 

β) Απαγορεύεται η κοπή δένδρων από ιδιώτες για την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών. Εάν υπάρχει 

ανάγκη κοπής, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, πρέπει αυτή να εντοπίζεται και να δηλώνεται 

εγγράφως νωρίτερα από την έναρξη των εργασιών, ώστε να υπάρξει χρόνος για να εκδοθεί άδεια και να 

καταλογιστούν οι δαπάνες αποκατάστασης. Οι  ιδιώτες υποχρεούνται, πριν την έναρξη οικοδομικών 

εργασιών, να προσκομίζουν στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου τοπογραφικό διάγραμμα με τις 

υπάρχουσες θέσεις δέντρων στην περίπτωση που αυτά ανήκουν σε προστατευόμενα δασικά ή άλλα 

προστατευόμενα ενδημικά είδη. 
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γ) Όταν γίνονται εργασίες από Κοινωφελείς Οργανισμούς και τους αναδόχους τους, ή από ιδιώτες και 

απαιτείται να καταστραφούν μερικώς ή ολικώς χώροι πρασίνου ή δενδροστοιχίες, οφείλουν να 

ενημερώσουν το Τμήμα Πρασίνου πριν την έναρξη των εργασιών και να τους αποκαταστήσουν με δική 

τους ευθύνη και δαπάνες κατόπιν συνεννοήσεως με το Τμήμα Πρασίνου, αμέσως μετά το πέρας των 

εργασιών, άλλως θα γίνεται καταλογισμός δαπανών σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην περίπτωση  στ 

του παρόντος άρθρου.  Στους παραβάτες, πέραν του προστίμου, καταλογίζονται οι δαπάνες 

αποκατάστασης ή αγοράς, όπως αυτές θα προκύπτουν κάθε φορά. 

 

δ) Η αρμόδια Δημοτική υπηρεσία σε επείγουσες περιπτώσεις όπου τίθεται σε κίνδυνο η δημόσια ασφάλεια 

πεζών, οχημάτων και ακίνητων περιουσιών δύναται να προβαίνει, το συντομότερο δυνατό, σε κάθε σχετική 

ενέργεια κοπής, κατόπιν αυτοψίας και σύνταξης πρακτικού κοπής από υπάλληλο της υπηρεσίας, στο 

οποίο ρητά θα αναφέρονται και οι λόγοι κοπής (πχ. άρρωστα, ξερά ή/και γερασμένα δένδρα, επικίνδυνα 

δένδρα λόγω κλίσης, κοπή ριζών είτε από ιδιώτες είτε από ΔΕΗ _ ΟΤΕ – ΔΕΦΑ και λοιπούς οργανισμούς 

κοινής ωφελείας). 

 

ε) Σε περίπτωση φθοράς δένδρων από οχήματα, ιδιωτικής ή δημόσιας χρήσης, θα γίνεται καταλογισμός 

δαπανών σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην περίπτωση  στ του παρόντος άρθρου.   

 

στ) Σε κάθε ενδεχόμενο αισθητικής υποβάθμισης του πρασίνου της πόλης, ή πρόκλησης καταστροφών σε 

κοινόχρηστους χώρους πρασίνου καθορίζεται πρόστιμο από 100,00 έως 300,00€ κατά περίπτωση. 

 

ζ) Η ιστορία και η πολιτιστική ταυτότητα της πόλης, μνημεία και κάθε χώρος ή αρχιτεκτονικό στοιχείο, που 

προστατεύεται από την κείμενη νομοθεσία για το φυσικό κάλος ή την ιστορική του αξία, πρέπει να 

διατηρούν την αισθητική τους αξία. Απαγορεύεται η ρύπανση με την αναγραφή λέξεων ή φράσεων, 

απεικόνιση παραστάσεων ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο των μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και κάθε 

επιφανείας σε δημόσιο χώρο καθώς και κάθε χώρου ή αρχιτεκτονικού στοιχείου που προστατεύεται από 

την κείμενη νομοθεσία για το φυσικό κάλος (π.χ. χώροι πρασίνου) ή την ιστορική του αξία. 

Πρόστιμο: 100,00 €. Στους παραβάτες, πέραν του προστίμου, καταλογίζονται οι δαπάνες αποκατάστασης, 

όπως αυτές θα προκύπτουν κάθε φορά. 

 

η) Απαγορεύεται η φύτευση δένδρων επί των πεζοδρομίων χωρίς την άδεια της αρμόδιας Υπηρεσίας του 

Δήμου. Η φύτευση δέντρων επί των δημόσιων πεζοδρομίων είναι ευθύνη του Δήμου, ο οποίος λαμβάνει 

υπόψη παραμέτρους όπως είναι η διακίνηση των πεζών και ατόμων με ειδικές ανάγκες και η τήρηση της 

νομοθεσίας για τα επιτρεπόμενα είδη δέντρων. Η υπηρεσία του Δήμου δύναται να δίνει άδεια ανά 

περίπτωση, καθώς και τις ανάλογες οδηγίες στους δημότες που επιθυμούν να φυτεύσουν δένδρα έξω από 

την οικία τους σύμφωνα με τον Κτηριοδομικό Κανονισμό.  

 

θ) Γενικά, όποιος παραβαίνει τους κανόνες χρήσης των δημοτικών χώρων πρασίνου και προβαίνει στις 

περιγραφόμενες παραβάσεις τιμωρείται με πρόστιμο. 

 

ι) ε χώρους πρασίνου επιβάλλονται πρόστιμα στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 

ια) Σε περίπτωση αυθαίρετης κοπής ή καταστροφής δένδρων ή θάμνων ο υπαίτιος καταβάλλει στο 

Δήμο αποζημίωση που προβλέπεται παρακάτω στον πίνακα 1 και ισχύουν ανά φυτό (δένδρο ή 

θάμνο). Τα πρόστιμα θα προσαυξάνονται κατά 30% στην περίπτωση κωνοφόρων και 

προστατευόμενων ειδών. Επίσης, τα πρόστιμα δύναται  να καθορίζονται κατόπιν εισήγησης από την 

αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου για τις παρακάτω περιπτώσεις του πίνακα, και με επιμέρους κριτήρια 

που αφορούν στα είδη, τις ιδιαιτερότητες, καθώς και τις απαιτήσεις συντήρησης των ειδών ως 

ζωντανών οργανισμών.  

 

ΠΙΝΑΚΑ 1 

Κοπή ή καταστροφή δένδρου 

Α) για δένδρα που είναι ηλικίας από την ημέρα φύτευσης έως τριών ετών  150€ 

Β) για δένδρα ηλικίας τριών έως δέκα ετών  300€ 

Γ) για δένδρα ηλικίας άνω των δέκα ετών  500€ 

Κοπή ή καταστροφή θάμνου 

Α) για θάμνους που είναι ηλικίας από την ημέρα φύτευσης έως τριών ετών  40€ 

Β) για θάμνους ηλικίας τριών έως δέκα ετών  80€ 

Γ) για θάμνους ηλικίας άνω των δέκα ετών  150€ 
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ιβ) Τα πρόστιμα για τις παραπάνω περιπτώσεις του ΠΙΝΑΚΑ 1 εναλλακτικά καθορίζονται με κριτήρια 

κατηγοριοποίησης που βασίζονται στη μέτρηση της διαμέτρου κορμού. Τα πρόστιμα και του ΠΙΝΑΚΑ 

2 θα προσαυξάνονται κατά 30% στην περίπτωση κωνοφόρων ειδών και προστατευόμενων ειδών. 

 

ΠΙΝΑΚΑ 2 

Α) Καταστροφή θάμνων ή πολυετών λουλουδιών διαφόρων ηλικιών 20€-150€ 

Β) Κοπή δένδρων περιμέτρου  0,06-0,20 μ.  100€ 

Γ) Κοπή δένδρων περιμέτρου  0,21-0,45 μ. 150€ 

Δ) Κοπή δένδρων περιμέτρου  0,46-0,65 μ. 300€ 

Ε) Κοπή δένδρων περιμέτρου  μεγαλύτερης των 0,65μ.  500€ 

 

ημείωση: Η διάμετρος του ΠΙΝΑΚΑ 2, μετριέται σε ύψος 1,30μ. από τη βάση του δένδρου και 

ονομάζεται διάμετρος στηθιαίου ύψους-DBH). Η επιμέτρηση αυτή εφαρμόζεται σε όλες τις 

περιπτώσεις που η αρμόδια υπηρεσία για οποιοδήποτε λόγο δεν έχει καταγεγραμμένη ή δεν δύναται 

να καθορίσει με σχετική ακρίβεια την ηλικία δένδρων και θάμνων, εκτός και αν υπάρχει καταγραμμένη 

η ημερομηνία ή το έτος φύτευσης, (πχ. αν δεν είναι καταγεγραμμένη η ηλικία του δένδρου κατά την 

ημέρα φύτευσής του, τότε θα αναφερόμαστε στην ηλικία φυτεμένης επιφάνειας και όχι στην ηλικία 

δένδρου). 

 

ιγ) Ειδικότερα στις παρακάτω περιπτώσεις καθορίζονται τα εξής: : 

1. Για την καταστροφή εποχιακών φυτών, επιβάλλεται πρόστιμο 30€ ανά τετραγωνικό μέτρο.  

2. Για την καταστροφή χλοοτάπητα, επιβάλλεται πρόστιμο 50€ ανά τετραγωνικό μέτρο.  

3. Για την αυθαίρετη κλάδευση δένδρου ή θάμνου ή φθορά αυτού επιβάλλεται πρόστιμο που 

ανέρχεται σε ποσοστό 50% του προστίμου ολικής καταστροφής ή κοπής.  

4. Για πρόκληση βλάβης στην περιοχή του ριζικού συστήματος, επιβάλλεται πρόστιμο 50€ ανά 

δένδρο. Σε περίπτωση ξήρανσης του δένδρου σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα θα γίνεται 

καταλογισμός της δαπάνης αντικατάστασής του, σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα. Σε 

περίπτωση που προκληθούν υλικές ή σωματικές βλάβες από πτώση δένδρου ο υπαίτιος έχει 

και την ανάλογη αστική/ποινική ευθύνη.  

5. Για την αποθήκευση ή διασπορά στο έδαφος αλάτων, οξέων, ελαίων ή άλλων χημικών 

ουσιών καθώς και λυμάτων, επιβάλλεται πρόστιμο έως 300€ ανάλογα με το βαθμό 

επικινδυνότητας και τις προκληθείσες συνέπειες στο πράσινο.  

6. Για τη σταθεροποίηση ή το σφράγισμα της επιφάνειας του εδάφους με κάλυμμα μη 

διαπερατό στο νερό (πχ. άσφαλτος, μπετόν) επιβάλλεται πρόστιμο 50€/m².  

7. Για τις εκσκαφές, διανοίξεις επιβάλλεται πρόστιμο 50€/m².  

8. Για την τοποθέτηση αγωγών ή καλωδίων και πινακίδων σήμανσης που μπαίνουν πάνω από 

δένδρα επιβάλλεται πρόστιμο 100€/δένδρο.  

9. Για το πλύσιμο μηχανοκίνητων οχημάτων ή μηχανημάτων σε δημόσιους χώρους πρασίνου, 

επιβάλλεται πρόστιμο 50€.  

10. Για το άναμμα και τη διατήρηση φωτιάς, επιβάλλεται πρόστιμο 1000€ συν το κόστος των 

καταστροφών. Οι ποινές που περιγράφονται στο παρόν άρθρο επιβάλλονται ανεξάρτητα 

από τυχόν άλλες προβλεπόμενες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες 

πυροσβεστικές διατάξεις. 

11. Για την καταστροφή προστατευτικού κιγκλιδώματος χώρων πρασίνου, επιβάλλεται πρόστιμο 

από 50€ έως 150€ ανά τετραγωνικό μέτρο.  

12. Για τη ρύπανση δημοσίων χώρων πρασίνου που χρησιμοποιούνται από φορείς για τη 

διενέργεια εκδηλώσεων, επιβάλλεται πρόστιμο από 500€ έως 1000€.  

13. Για τη μερική ή ολική καταστροφή αστικού εξοπλισμού (παγκάκια, κάδοι, εξαρτήματα 

αρδεύσεως) των δημόσιων χώρων πρασίνου, επιβάλλεται πρόστιμο από 100€ έως 

600€/φυτό.  

14. Για την ανάρτηση απορριμμάτων σε δένδρα, επιβάλλεται πρόστιμο 50€.  

15. Για εναπόθεση υπολοίπων κοπής δένδρων, ή θάμνων, ή κλαδιών, χωρίς υπόδειξη των 

Υπηρεσιών του Δήμου, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 50€.  

16. Για εγκατάλειψη ή απόρριψη αντικειμένων, ή μπαζών από εργολάβους, ή κάθε είδους 

επαγγελματίες, επιβάλλεται πρόστιμο 1000€.  

17. Για ρίψη αποτσίγαρων, χαρτιών και λοιπών μικροαντικειμένων από πεζούς ή περιπατητές, 

καθώς και άδειασμα αποτσίγαρων από σταχτοδοχεία πάσης φύσεως οχημάτων, επιβάλλεται 

πρόστιμο 20€.  

18. Για την είσοδο και ελεύθερη κυκλοφορία σκύλων ή άλλων κατοικίδιων ζώων σε πάρκο όταν 

υπάρχει πινακίδα απαγόρευσης, ή το μπάνιο τους σε δημόσια νερά, επιβάλλεται πρόστιμο 

50€ στον κάτοχο του ζώου.  
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19. Για τη ρύπανση στα πάρκα, στα άλση, στις παιδικές χαρές από κατοικίδια ζώα, με εξαίρεση 

τους συνοδούς ατόμων με ειδικές ανάγκες, επιβάλλεται πρόστιμο 30€ στον κάτοχο του ζώου.  

20. Για τη φύτευση δένδρων ή θάμνων στα όρια ιδιοκτησίας ή οικοδομής (πχ. λεύκες, ευκάλυπτοι 

κτλ), τα οποία έχουν προκαλέσει ή δύναται να προκαλέσουν βλάβες σε δρόμους, 

πεζοδρόμια, ή αγωγούς-δίκτυα, θα επιβάλλονται πρόστιμα από 100 έως 500€, ή τα ποσά που 

αντιστοιχούν για την αποκατάσταση της κατά περίπτωση προκληθείσας βλάβης.   

 

ΜΕΡΟ Β: 

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΧΩΡΟΤ ΠΡΑΙΝΟΤ 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

Εισαγωγή  

O Κανονισμός ισχύει για όλα τα δέντρα και θάμνους που υπάρχουν σε ιδιωτικούς υπαίθριους χώρους, 

(κήπους, ακάλυπτους χώρους πολυκατοικιών) και περιλαμβάνει τα μέτρα προστασίας των, καθώς και τις 

υποχρεώσεις των δημοτών.  

 

ΑΡΘΡΟ 2.  

Μέτρα προστασίας  

Οι δημότες πρέπει να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διατηρούν σε καλή κατάσταση τα δένδρα και 

τους θάμνους των ιδιοκτησιών τους (φυτοπροστασία, κλάδεμα). 

 

ΑΡΘΡΟ 3. 

Τποχρεώσεις δημοτών  

 

α) Οι δημότες υποχρεούνται, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και ασφάλειας πολιτών 

και ιδιοκτησιών, να μεριμνούν σχετικά με τις κάτωθι περιπτώσεις: 

1. για το κλάδεμα δένδρων ή θάμνων που εξέχουν από τα όρια των ιδιοκτησιών τους προς το 

δρόμο, 

2. για την κοπή κλαδιών, όταν κρίνεται αυτό απαραίτητο, κυρίως σε περιπτώσεις διατήρησης των 

συνθηκών φωτισμού και ελεύθερης διόδου σε δρόμους, πεζοδρόμια, παιδικές χαρές, λοιπούς 

κοινόχρηστους χώρους και περιοχές που χρησιμεύουν για τη διέλευση και στάθμευση οχημάτων 

της πυροσβεστικής. 

3. για τον καθαρισμό των οικοπέδων τους από ξερά κλαδιά και εποχιακή βλάστηση  και την 

περιοδική αποψίλωση αυτών. 

 

β) Ο Δήμος, σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου 3, δύναται να ειδοποιεί τηλεφωνικώς ή/και 

γραπτώς τους υπόχρεους για να προβούν στις δέουσες ενέργειες εντός χρονικού διαστήματος που δεν θα 

ξεπερνά το όριο των 10 ημερολογιακών ημερών, ως ανώτατο όριο από την ειδοποίησή τους.  

 

γ) Ειδικότερα οι υπόχρεοι, οφείλουν να ειδοποιούν άμεσα την αρμόδια δημοτική υπηρεσία στο ενδεχόμενο 

αδυναμίας ενεργειών εκ μέρους τους, ώστε ο Δήμος να προβαίνει το συντομότερο δυνατό, (με στόχο την 

ασφάλεια πολιτών και οχημάτων), σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες με δικά του μέσα και ανάλογη χρέωση 

(κόστος εργασιών) των υπόχρεων. Στην περίπτωση μη συμμόρφωσης των ιδιοκτητών των ακινήτων, που 

τα κλαδιά των δένδρων/θάμνων εξέχουν των ορίων των ιδιοκτησιών τους, την εργασία αυτή θα 

αναλαμβάνει ο Δήμος, (κοπή και απομάκρυνση κλάδων), κατόπιν εισηγήσεως της Δ/νσης Περιβάλλοντος 

και θα βεβαιούται εις βάρος τους η ισόποση σχετική δαπάνη του δήμου. Στην τελευταία περίπτωση 

επιβάλλονται πρόστιμα από 50€ έως 500 € αναλόγως της εργασίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 4. 

Λοιπές διατάξεις  

α) Στο άρθρο 94 παράγραφος 26 του Ν.3852/2010 − Πρόγραμμα Καλλικράτης- προβλέπεται ότι ο Δήμος 

έχει αρμοδιότητα σχετικά με: 

«Τη μέριμνα, σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις, για την τήρηση των υποχρεώσεων 

καθαρισμού, από τους ιδιοκτήτες, νομείς, και επικαρπωτές, των οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων, 

που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά 

τους, καθώς και η υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τους δήμους, σε περίπτωση μη 

συμμόρφωσης των υπόχρεων. Σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα 

(50) λεπτών, ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, το οποίο και αποτελεί έσοδο του οικείου δήμου, 

βεβαιούται εις βάρος τους η ισόποση σχετική δαπάνη του δήμου προς καθαρισμό και υποβάλλεται 

μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα».  

Οι ποινές που περιγράφονται στο παρόν άρθρο επιβάλλονται ανεξάρτητα από τυχόν άλλες 

προβλεπόμενες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις. 
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ΑΡΘΡΟ 5 

Επιβολή κυρώσεων 

Η επιβολή προστίμων αρχίζει κατόπιν εισηγήσεως της Δ/νσης Περιβάλλοντος με τη διαδικασία που 

αναφέρεται στον Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου Βέλου-Βόχας.  

 

ΑΡΘΡΟ 6 

Τα καθ' ύλην αρμόδια όργανα του Δήμου Βέλου-Βόχας υποχρεούνται για την παρακολούθηση της 

εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και τη λήψη των αναγκαίων μέτρων, ως και την επιβολή προστίμων 

στους παραβάτες, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την είσπραξη των δημοσίων 

εσόδων.  

ΑΡΘΡΟ 7 

Κάθε άλλη περίπτωση που έχει σχέση με το αστικό -περιαστικό πράσινο, καθώς και το περιβάλλον 

γενικότερα της δικαιοδοσίας του Δήμου και δεν προβλέπεται από τον Κανονισμό αυτόν, δύναται να 

ρυθμίζεται είτε με τις οικείες διατάξεις της Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, είτε με τις οικείες διατάξεις τις 

Δασικής Νομοθεσίας, είτε κατόπιν απόφασης του  αρμοδίου οργάνου του Δήμου Βέλου-Βόχας. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει  από τη δημοσίευσή του, οπότε παύει η ισχύς κάθε 

προγενέστερου Κανονισμού που αφορά θέματα πρασίνου και ισχύει παράλληλα με τον Κανονισμό 

καθαριότητας του Δήμου Βέλου – Βόχας._ 

 

                                          Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμ. αξηζκό  6 /  2019 

                             Αθνύ ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθεηαη 
 

Ο Πξόεδξνο           Σα Μέιε 

 Τπνγξαθή                                                                                                             Τπνγξαθέο   

 

              
Αθξηβέο Απόζπαζκα 

       Ο Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο 

 

 ΑΝΝΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ     
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