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 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ       

 ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 2
ης

/30-12-2020  

Συνεδρίασης της Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Μυτιλήνης 

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     2/2020  

 

ΘΕΜΑ 1
ο  

Η/Δ: Γνωμοδότηση επί του Κανονισμού Πρασίνου Δήμου Μυτιλήνης. 
 

Σήμερα την 30
η
 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη, με ώρα έναρξης 11:00 π.μ. και λήξη 

11:00μ.μ., επαναλήφθηκε- λόγω έλλειψης απαρτίας στις 29 Δεκεμβρίου 2020- η  δια περιφοράς 

τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Μυτιλήνης, ύστερα από την  αριθ. 

41823/30-12-2020 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στην Ιστοσελίδα του Δήμου 

και κοινοποιήθηκε με κάθε πρόσφορο μέσο στα μέλη της Επιτροπής, σύμφωνα με: α) τις 

διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010, β) τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55τ.Α΄/11-03-2020) και γ) την Δ1α/ΓΠ.οικ.: 

80189/12.12.2020 (ΦΕΚ Β΄ 5486) ΚΥΑ. 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαβούλευσης, κ. Χατζηγιάννης Δημοσθένης, διαπίστωσε ότι σε 

σύνολο τριάντα  έξι (36) μελών, συμμετείχαν τα έντεκα (11) μέλη της, ήτοι:  

 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

1. Χατζηγιάννης Δημοσθένης 

 

Φ Ο Ρ Ε Ι Σ: 

Α/Α ΦΟΡΕΙΣ  

(με δικαίωμα ψήφου) 

10 Ένωση Καταναλωτών Λέσβου  

12 Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Λέσβου 

20 Σύλλογος Υπαλλήλων ΟΤΑ Λέσβου 

 

Δ Η Μ Ο Τ Ε Σ:  

Α/Α ΔΗΜΟΤΕΣ  

(με δικαίωμα ψήφου) 

1 Βουνάτσος  Ευάγγελος 

2 Μαραμπούτης Μιχάλης 

4 Νείρος Αντώνιος 

5 Πανταζόπουλος Ιγνάτιος 

6 Παυλής Ευάγγελος 

7 Σπυρέλλης Νικόλαος 

9 Στεφανής  Νικόλαος 
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ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

 

Φ Ο Ρ Ε Ι Σ: 

Α/Α ΦΟΡΕΙΣ  

(με δικαίωμα ψήφου) 

2 ΑΔΕΔΥ Νομαρχιακό Τμήμα Λέσβου 

3 Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, ΓΕΩΤΕΕ Παράρτημα Β. Αιγαίου 

4 Δικηγορικός Σύλλογος Λέσβου 

5 Ε.Λ.Μ.Ε. Λέσβου 

6 Εμπορικός Σύλλογος Μυτιλήνης 

7 Εμπορικός Σύλλογος Πλωμαρίου 

8 Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Λέσβου  

9 Ένωση Ιδιόκτητων Ενοικιαζόμενων Δωματίων Λέσβου  

11 Ένωση Ξενοδόχων Λέσβου  

13 Επιμελητήριο Λέσβου 

14 ΕΠΣΛ-Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λέσβου 

15 Ιατρικός Σύλλογος Λέσβου  

16 Οικονομικό Επιμελητήριο Βορείου Αιγαίου 

17 Ομοσπονδία Λεσβιακών Συλλόγων Αττικής  

18 Παλλεσβιακός Σύλλογος ΑΜΕΑ «ΑΝΑΣΑ» 

19 Πανεπιστήμιο Αιγαίου  

21 Σωματείο Εθελοντών Πυροσβεστών Νήσου Λέσβου 

22 Σωματείο Τουριστικών Πρακτόρων Λέσβου 

23 Τεχνικό Επιμελητήριο Λέσβου ΤΕΕ, Παράρτημα Βορείου Αιγαίου 

24 Τοπική Ένωση ΣΕΓΑΣ (κλασικός αθλητισμός)  

25 Φαρμακευτικός Σύλλογος Λέσβου 

26 Φορέας Ανάπτυξης Πλωμαρίου 

 

 

Δ Η Μ Ο Τ Ε Σ:  

Α/Α ΔΗΜΟΤΕΣ  

(με δικαίωμα ψήφου) 

3 Μπακίτα Ιωάννα  

8 Στεργιανός  Χρυσόστομος  

10 Χατζηβασιλείου  Αντωνία 
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Επίσης προσκλήθηκαν νόμιμα, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Δήμαρχος, οι Αντιδήμαρχοι, οι 

πρόεδροι των Νομικών Προσώπων του Δήμου, οι πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου, οι 

επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων, οι λοιποί Δημοτικοί Σύμβουλοι, εκπρόσωποι  

αρμόδιων κρατικών αρχών και υπηρεσιακοί παράγοντες, από τους οποίους συμμετείχαν: 

1. Η Δ/νση Υδάτων Βορείου Αιγαίου 

2. Ο υπάλληλος της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου Μυτιλήνης, Σάκκης Ευστράτιος 

 

Στη συνεδρίαση συμμετείχε ο υπάλληλος του Δήμου, Κριπιντήρης Ευστράτιος για την 

τήρηση των πρακτικών. 

 

Ο Πρόεδρος, κ. Χατζηγιάννης Δημοσθένης, εισηγούμενος το  1
ο
 θέμα ημερήσιας διάταξης 

έθεσε υπόψη του Σώματος το σχέδιο Κανονισμού Πρασίνου του Δήμου Μυτιλήνης, που είναι 

συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης. 

 

Οι παρατηρήσεις των μελών της Επιτροπής επί του θέματος, έχουν ως εξής: 

 

 Ηλίας Σπανουδάκης, εκπρόσωπος της Ένωσης Καταναλωτών Λέσβου: 

 

«Ι. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

Η δομή, το πνεύμα και η πληρότητα του κανονισμού μας βρίσκει γενικά σύμφωνους. Εντούτοις 

κρίνουμε σκόπιμο να προστεθούν τα ακόλουθα στοιχεία: 

 Προσθήκη στα καθήκοντα του Δήμου ο εντοπισμός και η καταγραφή γερασμένων 

δένδρων ή δένδρων που έχουν προσβληθεί από ασθένεια μη αντιμετωπίσιμη, δηλαδή με 

μικρό προσδόκιμο,  και η φύτευση κοντά τους ή στο εγγύς περιβάλλον τους νεαρών 

ίδιου είδους, με σκοπό να λειτουργήσουν ως αντικαταστάτες των πρώτων μετά την κοπή 

τους. (Σημείωση: Η πρακτική αυτή εφαρμόζεται στη Σμύρνη από τον δήμο της.) 

 Στην περίπτωση που ζητείται κοπή δένδρου ή δένδρων κατά την εξέλιξη τεχνικών 

ιδιωτικών ή δημοσίων  έργων και σε κάθε γενικά περίπτωση που εκδίδεται από την 

αρμόδια υπηρεσία του Δήμου για τον λόγο αυτόν άδεια κοπής, στα πλαίσια της αρχής 

της αντιστάθμισης και του περιβαλλοντικού ισοζυγίου να θεσπιστεί η υποχρέωση προς 

τον αιτούνται την κοπή ή τον Δήμο, κατά περίπτωση, να φυτεύσει ίδιου είδους δένδρο 

στην ίδια περιοχή, σε συγκεκριμένο σημείο που να προσδιορίζεται επακριβώς στο 

κείμενο της άδειας και  να ορίζεται για τούτο προθεσμία, η οποία βέβαια θα ελέγχεται. 

Η φύτευση νεαρού δένδρου θα μπορούσε να αποφευχθεί μόνο στην περίπτωση της 

μεταφύτευσης του αρχικού.  

 Μετά το κλείσιμο του κάθε ημερολογιακού έτους η υπηρεσία του δήμου Κοιμητηρίων 

και Πρασίνου να προβαίνει σε απολογισμό, που να περιλαμβάνει α) τον αριθμό των 

βεβαιώσεων των παραβάσεων του κανονισμού, β) τον αριθμό των διοικητικών πράξεων 

καταλογισμού, γ) τον αριθμό των προστίμων που καταβλήθηκαν και το συνολικό 

χρηματικό ποσό που εισπράχτηκε δ) επιγραμματική παρουσίαση της διαχείρισης του 

ποσού αυτού που έγινε για τους σκοπούς του πρασίνου του δήμου 

Με βάση τα παραπάνω η ψήφος μας διαμορφώνεται ως εξής: 

-ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ: ΝΑΙ» 
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 Ένωση Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Λέσβου: 

 

Συμφωνεί με τον Κανονισμό Πρασίνου και προτείνει στο άρθρο 3 να προστεθούν και οι 

σχολικές μονάδες (π.χ. Κεντρικά Λύκεια ,Δημοτικό Παμφίλων και άλλα σχολεία που έχουν 

μεγάλες αυλές με πολλά δέντρα) 

 

 Νείρος Αντώνιος (Δημότης): 

 

Προτείνει στο άρθρο 3 του Κανονισμού Πρασίνου, να προστεθούν και οι σχολικές μονάδες 

[Κεντρικά Λύκεια (Πρότυπο ΓΕΛ Μυτιλήνης & 2
ο
 ΓΕΛ Μυτιλήνης) καθώς και άλλα σχολεία 

που έχουν μεγάλες αυλές με πολλά δέντρα) ή/και Εκκλησίες (που έχουν μεγάλες αυλές με 

πολλά δέντρα] 

 

 Πανταζόπουλος Ιγνάτιος (Δημότης): 

 

Συμφωνεί σε όλα επί του Κανονισμού Πρασίνου, πλην ενός σημείου και συγκεκριμένα στο 

άρθρο 9 (Αρμοδιότητες - Καθήκοντα του Τμήματος Πρασίνου και Κοιμητήριων), ήτοι στη 

σελίδα 12 αναγράφεται ότι υπάρχει η δυνατότητα να ανατίθενται σε τρίτους  εποχιακές 

φυτοτεχνικές εργασίες  και παρακαλεί να διαγραφεί απ’ την παράγραφο αυτή η σειρά και ο 

Δήμος να πραγματοποιεί από μόνος του, σύμφωνα με τις δυνάμεις και τις δυνατότητες του, όλες 

τις εργασίες χωρίς αυτές να ανατίθενται σε τρίτους. 

 

 Παυλής Ευάγγελος (Δημότης): 

 

Υπέβαλλε τις απόψεις και παρατηρήσεις του επί του προτεινόμενου Κανονισμού Πρασίνου 

(περιέχονται εντός του σχεδίου Κανονισμού), τον οποίο βρήκε, σε γενικές γραμμές, καλό και 

καλογραμμένο. 

 

 Σάκκης Ευστράτιος (υπάλληλος της Δ/νσης Περιβάλλοντος): 

 

Έχοντας υπόψιν τον μεγάλο αριθμό προσβολών από το Κόκκινο Σκαθάρι (Κόκκινος Ρυγχωτός 

Κάνθαρος) σε φοίνικες του Δήμου μας, κρίνεται ιδιαίτερης σημασίας η έμπρακτη συνδρομή και 

των συμπολιτών μας που είναι κάτοχοι ιδιωτικών φοινίκων.  

Κάθε  προσβεβλημένος  Φοίνικας που δεν  αντιμετωπίζεται, περιέχει  έναν πολύ μεγάλο αριθμό  

ενήλικων ατόμων του εντόμου  αποτελώντας   κίνδυνο για τους πολύτιμους φοίνικες του Δήμου 

μας. 

Για το λόγο αυτό, προτείνουμε την τροποποίηση  του άρθρου 23 του προτεινομένου σχεδίου 

Κανονισμού Πρασίνου,   προτρέποντας τους ιδιοκτήτες φοινίκων στη λήψη κατάλληλων 

µέτρων, ώστε να συµβάλουν στις προσπάθειες  περιορισµού των ζηµιών που προκαλεί ο 

ρυγχοφόρος, ως εξής : 
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«Άρθρο 23. Επιμέλεια δένδρων εντός παρόδιων ιδιόκτητων εκτάσεων και υποχρεώσεις 

ιδιοκτητών.  

Η επιμέλεια των δένδρων που φύονται εντός παρόδιων ιδιόκτητων εκτάσεων των οποίων τα 

κλαδιά εισέρχονται στο εύρος εφαπτόμενων με αυτά δρόμων ή πεζοδρομίων ή κοινόχρηστων 

χώρων, είναι ευθύνη του εκάστοτε ιδιοκτήτη.  

Ειδικά για την περίπτωση αντιμετώπισης προσβολών από το Κόκκινο Σκαθάρι (Κόκκινος 

Ρυγχωτός Κάνθαρος),  οι κάτοχοι ιδιωτικών φοινίκων θα πρέπει να προβαίνουν  στην λήψη 

κατάλληλων προληπτικών και κατασταλτικών  µέτρων, ώστε να συμβάλουν στις προσπάθειες  

περιορισµού των ζηµιών που προκαλεί το έντομο. 

Προσβεβλημένα από το Κόκκινο Σκαθάρι δέντρα φοίνικα,  με  μη αναστρέψιμη προσβολή 

(δέντρα που έχουν «ανοίξει» τελείως και παρουσιάζουν μορφή ομπρέλας), αυτά πρέπει να 

κόβονται από τη βάση τους και η καταστροφή τους να γίνεται με καύση  ή ταφή ώστε να 

αποφευχθεί  η έξοδος ακμαίων εντόμων και ο κίνδυνος μετάδοσης  της προσβολής  σε φοίνικες 

του Δήμου. 

Για τα προϊόντα κλάδευσης και λοιπών εργασιών συντήρησης πρασίνου σε ιδιωτικούς χώρους 

ισχύουν τα αναγραφόμενα στον ισχύοντα Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου Μυτιλήνης 

(Άρθρο 14 : Υποχρεώσεις Υπευθύνων Προϊόντων Κηπευτικών Εργασιών). 

Για αιτήματα κοπής δέντρων, εντός ιδιωτικής έκτασης τηρείται η ίδια διαδικασία έκδοσης 

έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. 

Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης δεν είναι τυπικός με τις υποχρεώσεις του , με αποτέλεσμα να 

δημιουργούνται προβλήματα (π.χ. διάβαση πεζών, ορατότητα, μετάδοση εντομολογικής 

προσβολής κ.α.), η υπηρεσία Πρασίνου με τη συνδρομή της Δημοτικής Αστυνομίας, ειδοποιεί 

τους ενδιαφερόμενους ώστε να προχωρήσουν στις απαραίτητες εργασίες σε καθορισμένο 

χρονικό διάστημα ανάλογα με την περίπτωση. Εάν οι ιδιοκτήτες δεν ανταποκριθούν, η 

υπηρεσία Πρασίνου προχωρεί με την συνδρομή και αρμόδιων υπηρεσιών,  στις απαραίτητες 

ενέργειες και εργασίες πρασίνου  και καταλογίζεται στον ιδιοκτήτη το κόστος εργασιών το 

οποίο υπολογίζεται με βάση τις προβλεπόμενες εργατοώρες απασχόλησης του προσωπικού του 

τμήματος Πρασίνου και του κόστους χρήσης μηχανημάτων σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία.  

Πιο συγκεκριμένα για:  

- εργασία χωρίς την χρήση ανυψωτικού ή άλλου μηχανήματος το κόστος ανέρχεται σε 100€ ανά 

ώρα.  

- εργασία με την χρήση ανυψωτικού ή άλλου μηχανήματος το κόστος ανέρχεται σε 200€ ανά 

ώρα.  

Το συνολικό κόστος θα κοινοποιείται στην αρμόδια υπηρεσία για την είσπραξή του. Στο 

πλαίσιο του αυτού άρθρου εμπίπτουν και όλες οι υπόλοιπες περιπτώσεις όπου φυτικό υλικό από 

ιδιωτικούς χώρους δημιουργεί πρόβλημα σε κοινόχρηστους χώρους και χρήζει άμεσων 

ενεργειών. 

Υποχρεώσεις Υπευθύνων Προϊόντων Κηπευτικών Εργασιών 

Οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές ιδιωτικών χώρων είναι υπεύθυνοι για την απομάκρυνση των 

προϊόντων συντήρησης του πρασίνου (κλαδιά, κομμένος χλοοτάπητας, ξερά φύλλα κ.α.). Σε 

κάθε περίπτωση απαγορεύεται η τοποθέτησή τους σε κοινόχρηστους χώρους (πεζοδρόμιο, 

οδόστρωμα, πλατείες κτλ) χωρίς να έχει προηγηθεί συνεννόηση για την αποκομιδή τους με την 

αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (Τμήμα Καθαριότητας). Σε αντίθετη περίπτωση ο Δήμος έχει 
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δικαίωμα να επιβάλλει πρόστιμο και να χρεώσει τους υπευθύνους με τα έξοδα φόρτωσης και 

απομάκρυνσης των προϊόντων αυτών από τα συνεργεία του Δήμου. 

Για τα προϊόντα κλάδευσης και λοιπών εργασιών συντήρησης πρασίνου σε ιδιωτικούς χώρους 

ισχύουν τα αναγραφόμενα στον ισχύοντα Κανονισμό Καθαριότητας (Άρθρο 14 : Υποχρεώσεις 

Υπευθύνων Προϊόντων Κηπευτικών Εργασιών) του Δήμου Μυτιλήνης.» 

 

Απόψεις μελών που έχουν διατυπωθεί εγγράφως ή αναγραφεί σε ηλεκτρονικό μήνυμα, 

σημειώνονται στα τηρούμενα Πρακτικά της Συνεδρίασης 

 

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

 

Αφού έλαβε υπόψη του: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 76 του νόμου 3852/2010 «πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55τ.Α΄/11-

03-2020) και την Δ1α/ΓΠ.οικ.: 80189/12.12.2020 (ΦΕΚ Β΄ 5486) ΚΥΑ 

3. Το προτεινόμενο σχέδιο του Κανονισμού Πρασίνου του Δήμου Μυτιλήνης 

4. Τις τοποθετήσεις-προτάσεις των εκπροσώπων Φορέων και Δημοτών που συμμετέχουν 

στην Επιτροπή Διαβούλευσης 

5. Τη γενόμενη ψηφοφορία, κατά την οποία καταμετρήθηκαν: 

 Συμμετέχοντες: Έντεκα (11) μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης   

 «Υπέρ»:  Έντεκα  (11)  μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ υπέρ του προτεινόμενου Κανονισμού Πρασίνου του Δήμου Μυτιλήνης, 

διατυπώνοντας παρατηρήσεις και προτάσεις, οι οποίες μπορούν να ληφθούν υπόψη κατά την 

κατάρτιση του τελικού σχεδίου του Κανονισμού. 

 

Η παρούσα απόφαση θα ανακοινωθεί από τον πρόεδρο της Επιτροπής στην πρώτη 

Συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  2. 

 

Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφηκε όπως παρακάτω: 

 

                      Ο Πρόεδρος                                                                   Τα μέλη  

Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Λέσβου                Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Λέσβου 
 

 

 

                                                                    

            Χατζηγιάννης Δημοσθένης                                                ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 


