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Άρκρο 1. Ειςαγωγι
Ο Κανονιςμόσ Ρραςίνου του ∆ιµου Μυτιλινθσ περιλαμβάνει αρχζσ, δεςμεφςεισ και πολιτικζσ που
επιδιϊκουν να προςτατεφςουν και να αναδείξουν το αςτικό πράςινο. Αφορά τουσ δθμοτικοφσ
κοινόχρθςτουσ χϊρουσ αςτικοφ και περιαςτικοφ πραςίνου του Διμου και περιλαμβάνει τόςο τουσ
κανόνεσ και τισ προδιαγραφζσ για τθν προςταςία, τθν ορκι χριςθ και λειτουργία τουσ, κακϊσ και τισ
αρχζσ, τισ δεςμεφςεισ και τισ πολιτικζσ που επιδιϊκουν να προςτατεφςουν και να αναδείξουν το αςτικό
πράςινο, διότι θ προςταςία του πραςίνου αποτελεί πρωταρχικι υποχρζωςθ του διμου μασ.
Ρεριλαμβάνει επίςθσ τα μζτρα διαχείριςθσ και προςταςίασ των κοινόχρθςτων χϊρων πραςίνου, τουσ
κανόνεσ χριςθσ, τισ επιτρεπτζσ ι μθ ενζργειεσ εντόσ των ορίων τουσ, τουσ περιοριςμοφσ ςτθ χριςθ τουσ
και τισ κυρϊςεισ που επιβάλλονται για τισ παραβάςεισ που προκφπτουν από απαγορευμζνεσ ενζργειεσ
ςε αυτοφσ.

Άρκρο 2. Γενικά
2.1 Κοινόχρθςτοι χϊροι πραςίνου.
Σφμφωνα με τον Γενικό Οικοδομικό Κανονιςμό (ν. 1577/1985, Άρκρο 2-42), «κοινόχρθςτοι χϊροι» είναι
οι κάκε είδουσ δρόμοι, πλατείεσ, άλςθ και γενικά οι προοριηόμενοι για κοινι χριςθ ελεφκεροι χϊροι,
που κακορίηονται από το εγκεκριμζνο ρυμοτομικό ςχζδιο του οικιςμοφ ι ζχουν τεκεί ςε κοινι χριςθ με
οποιοδιποτε άλλο νόμιμο τρόπο. Συναφισ είναι θ ζννοια των «κοινόχρθςτων χϊρων» κατά τθν
πολεοδομικι νομοκεςία, δθλαδι των τμθμάτων εδάφουσ που χαρακτθρίηονται μθ οικοδομιςιμα και
τίκενται ςτθ διάκεςθ του κοινοφ για ελεφκερθ χριςθ.
Οι ανοιχτοί, ελεφκεροι, δθμόςιοι και πράςινοι χϊροι τθσ πόλθσ χαρακτθρίηονται από τθ νομοκεςία με
τον ενιαίο όρο κοινόχρθςτοι χϊροι. ΡΔ 14.7/27-07-1999 (ΦΕΚ 580/Δ/1999), Κϊδικασ Βαςικισ
Ρολεοδομικισ Νομοκεςίασ (ΚΒΡΝ) άρκρο 242, παρ. 2,4,5. Για τουσ χϊρουσ αυτοφσ, όπωσ και για κάκε
άλλθ πολεοδομικι λειτουργία, ιςχφει ο κανόνασ τθσ απαγόρευςθσ τροποποίθςθσ των χριςεων γθσ που
επιδεινϊνει τουσ όρουσ διαβίωςθσ.
Ο νόμοσ 998/1979 «Ρροςταςία των δαςϊν και των δαςικϊν εν γζνει εκτάςεων τθσ χϊρασ» κατατάςςει
τουσ ελεφκερουσ αςτικοφσ χϊρουσ ςτα πάρκα (εκτάςεισ εντόσ πόλεων ι οικιςτικϊν περιοχϊν που
καλφπτονται από βλάςτθςθ που ζχει δθμιουργθκεί τεχνθτά) και ςτα άλςθ (εκτάςεισ εντόσ πόλεων ι
οικιςτικϊν περιοχϊν που καλφπτονται από φυςικι δαςικι βλάςτθςθ) και απαγορεφει οποιαδιποτε
αλλαγι προοριςμοφ ι χριςθσ αυτϊν.
Οι διατάξεισ αυτζσ ςυμφωνοφν με τισ προςτατευτικζσ για το περιβάλλον διατάξεισ του Άρκρου 24 του
Συντάγματοσ και ςυνεπϊσ δεν επιτρζπεται θ μεταβολι τθσ χριςθσ ι του προοριςμοφ των εντόσ ςχεδίου
πόλεων κοινόχρθςτων εκτάςεων, οι οποίεσ καλφπτονται από βλάςτθςθ που ζχει δθμιουργθκεί φυςικϊσ
ι τεχνθτϊσ (πάρκα ι άλςθ), παρά μόνο ςε οριςμζνεσ εξαιρζςεισ που αναφζρονται ρθτά ςτο
ςυγκεκριμζνο νομοκετικό κείμενο.
Σφμφωνα δε με το υπ’ αρ. 117840/1514 / 8.4.2011 ζγγραφο του ΥΡΕΚΑ/Ειδικι Γραμματεία Δαςϊν,
ορίηονται τα εξισ: «Από τθν υφιςτάμενθ νομολογία και τισ εγκφκλιεσ διαταγζσ προκφπτει ότι, ωσ πάρκα ι
άλςθ αντιμετωπίηονται και οι κοινόχρθςτοι χϊροι που ςτο ςχζδιο πόλθσ μπορεί να μθ χαρακτθρίηονται
ωσ χϊροι κοινοχριςτου πραςίνου, αλλά ζχουν αποκτιςει εν τοισ πράγμαςι τζτοιον χαρακτιρα (ΣτΕ
2588/1992, 1118/1993 κ.ά., Γνωμοδότθςθ ΝΣΚ 2568/1981, 1006/1983 κ.ά., αρικ. 87991/3814π.ε./20-32008 του Υφυπουργοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Τροφίμων, 51/1992 εγκφκλιοσ ΥΡΕΧΩΔΕ). Οι ανωτζρω
εκτάςεισ, αντιμετωπιηόμενεσ ωσ πάρκα ι άλςθ, εμπίπτουν ςτο πλαίςιο των διατάξεων τθσ δαςικισ
νομοκεςίασ για τθν προςταςία και διαχείριςι τουσ».
Εν κατακλείδι, κοινόχρθςτο χϊρο πραςίνου αποτελεί κάκε ελεφκεροσ χϊροσ ςτον οποίο ζχει αναπτυχκεί
φυςικι ι ζχει εγκαταςτακεί τεχνθτι βλάςτθςθ (δενδροφυτεμζνεσ πλατείεσ, διαχωριςτικζσ νθςίδεσ οδϊν,
πάρκα, κιποι, άλςθ, πεηοδρόμια με φυτεφςεισ, πραςιζσ κ.λπ.), ςε αντιδιαςτολι προσ τουσ χϊρουσ
εκείνουσ, οι οποίοι δεν ζχουν ωσ υποχρεωτικό ςυςτατικό τουσ ςτοιχείο το πράςινο, κακϊσ και εκείνουσ
που, ωσ εκ τθσ φφςθσ και του προοριςμοφ τουσ, δεν δφνανται να φυτευτοφν, τουλάχιςτον ςτο
μεγαλφτερο τμιμα τουσ.
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2.2 Θ ςθμαςία του πραςίνου.
Θ ςυμβολι των ελεφκερων χϊρων και ειδικότερα των χϊρων πραςίνου είναι ιδιαίτερα ευεργετικι ςτθ
ηωι των κατοίκων μιασ πόλθσ. Θετικζσ επιδράςεισ από τθν φπαρξι τουσ είναι:
 Αιςκθτικι αναβάκμιςθ του τοπίου. Το πράςινο ςυμβάλλει ςτον εξωραϊςμό των πόλεων και δίνει ςτουσ
κατοίκουσ τθν αίςκθςθ τθσ επαφισ με τθν φφςθ.
 Βελτίωςθ του κλίματοσ. Μείωςθ τθσ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ μζςα από τθ δζςμευςθ του διοξειδίου
του άνκρακα και τθσ απελευκζρωςθσ οξυγόνου και βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ του αζρα ςτθν ατμόςφαιρα,
αλλά και φιλτράριςμα του αζρα από ατμοςφαιρικοφσ ρφπουσ.
 φκμιςθ τθσ κερμοκραςίασ. Το αςτικό πράςινο βελτιϊνει τον δροςιςμό και τθν ςκίαςθ τθσ πόλθσ. Με
τθ διατιρθςθ ςτακεροφ κερμοκραςιακοφ επιπζδου περιορίηονται οι ακραίεσ κερμοκραςιακζσ
μεταβολζσ.
 Απορρόφθςθ τθσ θλιακισ ακτινοβολίασ. Θ βλάςτθςθ φιλτράρει τθν ανεπικφμθτθ ακτινοβολία και
μειϊνει τθν ανάκλαςθ.
 Μείωςθ τθσ εξάτμιςθσ του εδαφικοφ νεροφ, καλφτερθ απορρόφθςθ του νεροφ τθσ βροχισ και μείωςθ
του κινδφνου πλθμμυρϊν.
 Συγκράτθςθ, εξυγίανςθ και πρόλθψθ διάβρωςθσ των εδαφϊν και μείωςθ των κατολιςκιςεων.
 Απορρόφθςθ του νεροφ των ατμοςφαιρικϊν κατακρθμνιςμάτων, κακϊσ και ρφκμιςθ τθσ ροισ των
νερϊν.
 Μείωςθ τθσ θχορφπανςθσ και απορρόφθςθ των κορφβων τθσ πόλθσ.
 Λειτουργία ωσ καταφφγιο βιοποικιλότθτασ μζςα ςτθν πόλθ.
 Αναψυχι, χαλάρωςθ, άκλθςθ, κοινωνικι ςυναναςτροφι, περιβαλλοντικι εκπαίδευςθ των κατοίκων
τθσ πόλθσ.
 Σωματικι και ψυχικι υγεία των κατοίκων.
 Αναβάκμιςθ τθσ ζννοιασ τθσ γειτονιάσ και των κοινωνικϊν ςχζςεισ ςτισ πόλεισ (χϊρουσ
κοινωνικότθτασ).
 Υγειονομικι προςταςία ειδικϊν χϊρων (π.χ. νοςοκομεία, ςχολεία).
 Χριςθ τουσ ωσ υπαίκριοι χϊροι ςυγκζντρωςθσ ςε καταςτάςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ (π.χ. ςειςμοί).
 Οικονομικά οφζλθ, που προκφπτουν από τθν αφξθςθ του πραςίνου, με ςθμαντικότερο όλων τθν
εξοικονόμθςθ ενζργειασ (μείωςθ χριςθσ κλιματιςτικϊν μθχανθμάτων), τθ βελτίωςθ τθσ υγείασ (μείωςθ
των δαπανϊν νοςθλείασ), κακϊσ και τθν βελτίωςθ τθσ ελκυςτικότθτασ και τθσ επιςκεψιμότθτασ μιασ
περιοχισ, λόγω τθσ αναβάκμιςθσ του αςτικοφ περιβάλλοντοσ
Άρκρο 3. Πεδίο ιςχφοσ και προςδιοριςμόσ εννοιϊν.
Ο παρϊν Κανονιςμόσ Ρραςίνου ιςχφει για όλουσ τουσ δθμοτικοφσ διαμορφωμζνουσ κοινόχρθςτουσ
χϊρουσ ςτουσ οποίουσ αναπτφςςεται και ςυντθρείται το αςτικό πράςινο του Διμου Μυτιλινθσ, που
ταξινομοφνται ανάλογα με τθν προζλευςθ, τθν λειτουργία, τθ χριςθ, το μζγεκοσ, τθ κζςθ, τθ ςθμαςία,
τθν επιςκεψιμότθτά τουσ, κ.λπ., και διακρίνονται ςε:
3.1 - Πάρκα.
Είναι οι εντόσ των ςχεδίων των πόλεων και οικιςτικϊν περιοχϊν κοινόχρθςτοι χϊροι που καλφπτονται
από βλάςτθςθ με κθποτεχνικζσ διαμορφϊςεισ και που ζχουν αποτυπωκεί κατά τον πολεοδομικό
ςχεδιαςμό ωσ πάρκα, κακϊσ και εκείνοι που φζρουν φυςικι ι τεχνθτι βλάςτθςθ ι προορίηονται για τθν
εγκατάςταςθ βλάςτθςθσ, και ζχουν υποςτεί ι κα υποςτοφν κθποτεχνικζσ διαμορφϊςεισ. Κατατάςςονται
ςε:
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α. Ράρκα γειτονιάσ. Σ’ αυτιν τθν κατθγορία ανικουν μικρότερα πάρκα που είναι διάςπαρτα ςε όλθ τθν
ζκταςθ τθσ πόλθσ και ο ρόλοσ τουσ είναι να αποτελοφν χϊρο ξεκοφραςθσ και παιχνιδιοφ για τουσ
κατοίκουσ μιασ ςυγκεκριμζνθσ περιοχισ τθσ πόλθσ.
β. Ράρκα ειδικοφ προοριςμοφ: (Ράρκο Κυκλοφοριακισ Αγωγισ κ.λπ.)
3.2 - Άλςθ.
Άλςθ είναι οι εντόσ των ςχεδίων των πόλεων και οικιςτικϊν περιοχϊν κοινόχρθςτοι χϊροι που ζχουν
αποτυπωκεί κατά τον πολεοδομικό ςχεδιαςμό ωσ άλςθ, κακϊσ και εκείνοι που φζρουν φυςικι ι τεχνθτι
βλάςτθςθ ι προορίηονται για τθν εγκατάςταςθ δαςικισ βλάςτθςθσ με ελεφκερθ διάταξθ, χωρίσ
κθποτεχνικζσ διαμορφϊςεισ ςτο πλαίςιο τθσ επιδιωκόμενθσ προςομοίωςθσ δαςικοφ περιβάλλοντοσ ςτισ
ανωτζρω περιοχζσ.
3.3 - Πλατείεσ.
Οι πλατείεσ είναι οι πιο ςθμαντικοί ελεφκεροι χϊροι μιασ πόλθσ, αφοφ αποτελοφν κατεξοχιν τόπουσ
ςυνάκροιςθσ. Κατά κανόνα είναι επίπεδοι χϊροι, με ςκλθρζσ ανοιχτζσ επιφάνειεσ για τθ ςυγκζντρωςθ
μεγάλου πλικουσ πολιτϊν.
Με κριτιριο τθν βαςικι αυτι λειτουργία τουσ, οι πλατείεσ κατατάςςονται ςτθν κατθγορία των
ελεφκερων κοινόχρθςτων χϊρων ςυνάκροιςθσ, και όχι ςτθν κατθγορία των χϊρων πραςίνου.
Θ φυτοκάλυψι τουσ δεν είναι υποχρεωτικι, αλλά ςυνικωσ καλφπτονται ςε τμιματά τουσ από
οργανωμζνθ βλάςτθςθ.
3.4 - Παιδικζσ χαρζσ.
Θ παιδικι χαρά είναι ο οριοκετθμζνοσ δθμοτικόσ υπαίκριοσ χϊροσ, που προορίηεται για τθν ψυχαγωγία
των παιδιϊν. Εγκακίςταται ςε δθμοτικά ακίνθτα, που ζχουν χαρακτθριςτεί ςτο ρυμοτομικό ςχζδιο ωσ
χϊροι παιδικισ χαράσ ι κοινόχρθςτοι χϊροι. Ο ςχεδιαςμόσ του χϊρου τθσ παιδικισ χαράσ οφείλει
απαραίτθτα να περιλαμβάνει και ηϊνεσ πραςίνου.
3.5 - Κιποι.
Αποτελοφν δθμόςια ζκταςθ πραςίνου με ιδιαίτερεσ κθποτεχνικζσ διαμορφϊςεισ. Είναι ιδιαίτερα ςυχνοί
ςε ευρωπαϊκζσ πόλεισ και ςυνικωσ ζχουν μεγάλθ ιςτορικι αξία.
3.6 Παρτζρια-ηαρντινιζρεσ.
Σε διάφορα ςθμεία τθσ πόλθσ όπωσ για παράδειγμα ςε υπερυψωμζνα παρτζρια και βάςεισ δζντρων,
πλθςίον των υπογειοποιθμζνων κάδων απορριμμάτων, ςε πεηοδρόμια και χϊρουσ όπου δεν μπορεί να
αναπτυχκεί πράςινο λόγω ειδικϊν ςυνκθκϊν (π.χ. υπόγειοι αγωγοί κοινωφελοφσ χαρακτιρα)
τοποκετοφνται φυτά ςε φυτοδοχεία και δθμιουργοφνται παρτζρια με ανκϊνεσ, κυρίωσ για τθν αιςκθτικι
αναβάκμιςθ των παραπάνω χϊρων.
3.7 - Νθςίδεσ πραςίνου.
Αφορά ςτο πράςινο των διαχωριςτικϊν νθςίδων των μεγάλων κεντρικϊν λεωφόρων και οδϊν τθσ πόλθσ
κακϊσ και ςε κυκλικοφσ κόμβουσ, διαςταυρϊςεισ και πεηοδρόμια με κάποιο ικανοποιθτικό πλάτοσ.
Χαρακτθριςτικό παράδειγμα ςτο διμο μασ αποτελοφν οι νθςίδεσ του Μακρφ Γιαλοφ και τθσ Επάνω
Σκάλασ.
3.8 - Δενδροςτοιχίεσ.
Μια μεγάλθ κατθγορία αςτικοφ πραςίνου με ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά είναι οι δενδροςτοιχίεσ που
αναπτφςςονται κατά μικοσ των πεηοδρομίων των δρόμων τθσ πόλθσ και που πρζπει να λαμβάνεται
ειδικι μζριμνα κατά τθ ςχεδίαςι τουσ για να μθν μετατρζπονται ςε εμπόδια κατά τθν κίνθςθ των πεηϊν.
3.9 - Πεηόδρομοι.
Οι πεηόδρομοι αποτελοφν ειδικότερθ διάκριςθ του δικτφου κυκλοφορίασ. Αποτελοφν οδοφσ, που κατά
κφριο λόγο, δεν προορίηονται για τθν κυκλοφορία οχθμάτων, αλλά για τθν εξυπθρζτθςθ πεηϊν μόνιμα ι
περιοδικά. Σε ζναν πεηόδρομο μποροφν να υπάρχουν δζνδρα, κθποτεχνικζσ διαμορφϊςεισ, χϊροι
παιχνιδιοφ κ.λπ.
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3.10 - Ιςτορικοί χϊροι.
Ρρόκειται για κάποιουσ παλιοφσ ιςτορικοφσ κιπουσ ι χϊρουσ που ςυνικωσ πλαιςιϊνουν αρχαιολογικζσ
περιοχζσ ι αναδεικνφουν ιςτορικά μνθμεία.

3.11 - Κοιμθτιρια.
Στουσ χϊρουσ των κοιμθτθριϊν τόςο τθσ πόλθσ όςο και των Δθμοτικϊν Ενοτιτων του Διμου Μυτιλινθσ
υπάρχουν αξιοςθμείωτεσ εκτάςεισ πραςίνου κακϊσ και δζντρα.
3.12 - Περιαςτικό πράςινο.
Ωσ περιαςτικό πράςινο χαρακτθρίηεται το τμιμα του φυςικοφ περιβάλλοντοσ γφρω από τθν πόλθ, το
οποίο ζχει δαςικι ι καμνϊδθ φυτοκάλυψθ. Οι χϊροι αυτοί είναι εφκολα προςπελάςιμοι όχι μόνο με
επιβατικά οχιματα Ιδιωτικισ Χριςθσ, αλλά και με Μζςα Μαηικισ Μεταφοράσ, με ποδιλατο και δια
πεηοπορίασ.

Άρκρο 4. Αρχζσ – τόχοι
Θ προςταςία του αςτικοφ πραςίνου αποτελεί πρωταρχικι υποχρζωςθ του ∆ιµου Μυτιλινθσ.
Ο Κανονιςµόσ Ρραςίνου επιδιϊκει να προςτατεφςει το πράςινο που αναπτφςςεται αυτοφυϊσ ι µε
κθποτεχνικζσ μεκόδουσ ςε δθµόςιουσ χϊρουσ (άλςθ, πάρκα, δαςφλλια, νθςίδεσ, παιδικζσ χαρζσ,
πλατείεσ, πεηόδρομουσ, πεηοδρόμια και κλίµακεσ) κακϊσ και ςε ιδιωτικοφσ χϊρουσ (κιπουσ και
ακάλυπτουσ πολυκατοικιϊν) µε τθν παροχι ςυµβουλευτικισ υποςτιριξθσ. Με τθν προςταςία κάκε
φυτικοφ οργανιςμοφ του Διμου, βελτιϊνεται θ ιςορροπία τθσ φφςθσ και το αςτικό µικροκλίµα,
αναβακμίηονται οι βιότοποι τθσ πανίδασ και το αςτικό τοπίο, μειϊνεται θ ατμοςφαιρικι ρφπανςθ και θ
θχορφπανςθ.
Οι ςτόχοι για τθν ανάπτυξθ και προςταςία του δθμοτικοφ κοινόχρθςτου πραςίνου του Διμου Μυτιλινθσ
είναι οι ακόλουκοι:
1. Θ προςταςία και ανάδειξθ του πραςίνου ωσ βαςικοφ και αναπόςπαςτου ςυςτατικοφ του αςτικοφ
ιςτοφ τθσ πόλθσ Μυτιλινθσ και των Δθμοτικϊν Διαμεριςμάτων και τθσ ποιότθτασ ηωισ των δθμοτϊν.
2. Θ προςταςία και ανάδειξθ του πραςίνου ωσ αυτοφςιασ αξίασ και κοινωνικοφ αγακοφ (ςεβαςμόσ των
ζμβιων όντων).
3. Θ ςυντιρθςθ, διατιρθςθ, προςταςία του υφιςτάμενου κοινόχρθςτου πραςίνου του διμου.
4. Θ δζςμευςθ για τθν αφξθςθ και δθμιουργία νζων χϊρων πραςίνου.
5. Θ διαςφάλιςθ ενόσ ολοκλθρωμζνου και εκτεταμζνου δικτφου πραςίνου με ςκοπό τθν αποκατάςταςθ
τθσ κατάτμθςισ του, που κα ςυνδζει τουσ χϊρουσ πραςίνου με ζνα δίκτυο κίνθςθσ, περιπατθτικό και
ποδθλατικό, μζςα από όμορφεσ διαδρομζσ, πάρκα και άλλουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ, ϊςτε να προάγει
τθν άκλθςθ, τον πολιτιςμό και τθν ποιότθτα ηωισ.
6. Θ ακϊλυτθ, απρόςκοπτθ και ανεμπόδιςτθ πρόςβαςθ ςτουσ χϊρουσ πραςίνου για κάκε πολίτθ και
ιδιαίτερα των ατόμων με ειδικζσ ανάγκεσ και των λοιπϊν ευπακϊν ομάδων (παιδιά, τρίτθ θλικία κάτοικο
με δυνατότθτεσ παραμονισ, περιπάτου, άςκθςθσ, αναψυχισ και εξοικείωςθσ με τθ φφςθ).
7. Θ ευαιςκθτοποίθςθ των δθμοτϊν ςε κζματα προςταςίασ περιβάλλοντοσ.
8. Θ διαςφάλιςθ τθσ ευεργετικισ επίδραςθσ του πραςίνου ςτθν ςωματικι και ψυχικι υγεία του κάκε
πολίτθ. Ρεριλαμβάνει τθν φπαρξθ επαρκϊν χϊρων πραςίνου για κάκε κάτοικο με δυνατότθτεσ
παραμονισ, περιπάτου, άςκθςθσ, αναψυχισ και εξοικείωςθσ με τθν φφςθ.
9. Θ ςυμβολι του πραςίνου ςτθν ανάδειξθ τθσ πολιτιςτικισ, αιςκθτικισ και ιςτορικισ αξίασ τθσ πόλθσ.
10. H φφτευςθ δωμάτων, ταρατςϊν, αφλιων χϊρων ςχολικϊν μονάδων και δθμοτικϊν κτιρίων, με τθν
υποςτιριξθ ορκϊν γεωπονικϊν πρακτικϊν.
11. Θ προςταςία των υδατικϊν πόρων και του υδρογραφικοφ δικτφου.
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12. Θ προςταςία και επαφξθςθ τθσ βιοποικιλότθτασ. Στα πλαίςια προςταςίασ και ενίςχυςθσ των φυςικϊν
οικοςυςτθμάτων επιδιϊκεται θ ενίςχυςθ και αποτελεςματικι προςταςία του πραςίνου, με τθν επιλογι
ειδϊν προςαρμοςμζνων ςτισ τοπικζσ ςυνκικεσ, τθ διαφφλαξθ μεγάλων επιφανειϊν πραςίνου που
ςυνδζονται μεταξφ τουσ με λωρίδεσ πραςίνου και επιτρζπουν τθν απρόςκοπτθ μετακίνθςθ των ειδϊν
από τον ζνα χϊρο ςτον άλλο, τθν επιλογι των κατάλλθλων φυτϊν για κάκε επιφάνεια, κακϊσ και τθ
χριςθ βιολογικισ κθποτεχνίασ χωρίσ τθ χριςθ φυτοφαρμάκων και χθμικϊν λιπαςμάτων.
13. Θ ουςιαςτικι βελτίωςθ του μικροκλίματοσ μζςω τθσ χριςθ πραςίνου.
14. Θ πρόνοια για τθν πανίδα που διαβιεί ςτουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ πραςίνου.
15. Θ εξαςφάλιςθ ιςοκατανομισ του πραςίνου ςτθν πόλθ και τθσ πρόςβαςθσ ςε αυτό, ςε όλεσ
αδιακρίτωσ τισ κοινωνικζσ και οικονομικζσ ομάδεσ.
16. Θ διαςφάλιςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτθ πλθροφόρθςθ και τθν περιβαλλοντικι ευαιςκθτοποίθςθ.
17. Θ οικονομικι ανάπτυξθ και θ δθμιουργία νζων κζςεων εργαςίασ που ςχετίηονται με δράςεισ για τθν
προςταςία, τθ διαχείριςθ και ανάδειξθ των κοινόχρθςτων χϊρων πραςίνου.
18. Ο ςεβαςμόσ των διεκνϊν και εκνικϊν ςυνκθκϊν και αρχϊν που ςχετίηονται με το αςτικό πράςινο.
19. Θ διαςφάλιςθ των διοικθτικϊν δομϊν, των οικονομικϊν πόρων και του ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ που
απαιτοφνται για τθν επίτευξθ των αρχϊν και των ςτόχων του παρόντα Κανονιςμοφ Ρραςίνου.
Βαςικζσ αρχζσ για τθν επίτευξθ των παραπάνω αποτελοφν:
1. Θ αρχι τθσ αντιςτάκμιςθσ που ζχει ωσ ςκοπό να φζρει ςε αρμονία τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ
με τισ ανάγκεσ των πολιτϊν για χριςθ και εκμετάλλευςι του.
2. Θ αρχι ο «ρυπαίνων πλθρϊνει» θ οποία δεν αποτελεί μόνο ζνα απλό μζςο καταλογιςμοφ του
κόςτουσ τυχόν φκοράσ ι καταςτροφισ, αλλά αναδεικνφει τθν ζννοια τθσ ευκφνθσ που ζχει κάκε πολίτθσ
για τθ διαφφλαξθ του περιβάλλοντοσ, κακϊσ και το γεγονόσ ότι το περιβάλλον δεν πρζπει να κεωρείται
αγακό που προςφζρεται δωρεάν και μπορεί ο κακζνασ να το ςπαταλά ελεφκερα και χωρίσ ςυνζπειεσ.

Άρκρο 5. Αρμόδιεσ Τπθρεςίεσ
Θ ανάπτυξθ, προςταςία και διαχείριςθ του αςτικοφ – περιαςτικοφ πραςίνου περιλαμβάνει κάκε μορφισ
βλάςτθςθ όπωσ δζντρα, κάμνουσ, πολυετι και εποχιακά φυτά και χλοοτάπθτεσ που βρίςκονται ςτουσ
δθμόςιουσ χϊρουσ πραςίνου ςε πλατείεσ, πάρκα, πεηόδρομουσ, πεηοδρόμια, τρίγωνα, άλςθ και παιδικζσ
χάρεσ ςτα εςωτερικά όρια του Διμου Μυτιλινθσ .
Αρμόδια υπθρεςία για τθ διατιρθςθ, ανάπτυξθ και διαχείριςθ τθσ βλάςτθςθσ με κατάλλθλεσ
καλλιεργθτικζσ φροντίδεσ και ςφμφωνα με τισ αρχζσ και τισ γνϊςεισ τθσ κθποτεχνίασ, είναι το Τμιμα
Ρραςίνου και Κοιμθτθρίων τθσ Δ/νςθσ Ρεριβάλλοντοσ, Ρραςίνου & Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου
Μυτιλινθσ, ςφμφωνα με τον Οργανιςμό Εςωτερικισ Υπθρεςίασ.

Άρκρο 6. Πεδίο προςταςίασ – Μζτρα προςταςίασ
6.1 Ρροςταςία και διατιρθςθ υφιςτάμενου πραςίνου
1. Ο ∆ιµοσ Μυτιλινθσ προςτατεφει και φροντίηει το υφιςτάμενο δθµόςιο πράςινο. Μεριµνά για τθ
διατιρθςθ ςε καλι κατάςταςθ όλων των φυτικϊν ειδϊν και κάκε χϊρου πραςίνου, ανεξάρτθτα µε το
µζγεκόσ του.
2. Κάκε φυτοτεχνικι εργαςία, κακϊσ και κάκε εργαςία ςυντιρθςθσ του πραςίνου κα υλοποιείται µε τθν
ελάχιςτθ δυνατι επζµβαςθ ςτθ φυςικι βλάςτθςθ και ςτθν αςτικι φφςθ.
3. Ο ∆ιµοσ Μυτιλινθσ οφείλει:
α) να ςχεδιάηει ολοκλθρωμζνεσ παρεµβάςεισ ςε ιδθ υπάρχοντεσ χϊρουσ πραςίνου και χϊρουσ
ανάπλαςθσ,
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β) να οργανϊνει εκδθλϊςεισ για το πράςινο και να αναπτφςςει δραςτθριότθτεσ που ςτοχεφουν ςτθν
αφξθςθ του αρικµοφ και ςτθν προςταςία των ειδϊν τθσ τοπικισ χλωρίδασ και πανίδασ,
γ) να ςυνεργάηεται µε δθµόςιουσ και ιδιωτικοφσ φορείσ που διαχειρίηονται χϊρουσ πραςίνου εντόσ των
ορίων του ∆ιµου,

δ) να ςυνεργάηεται µε τοπικοφσ Συλλόγουσ που ςτισ καταςτατικζσ τουσ αρχζσ προβλζπονται δράςεισ που
αφοροφν ςτθν προςταςία του περιβάλλοντοσ, προκειμζνου να εκπονιςει Τεφχοσ Οδθγιϊν για τθν
προςταςία τθσ χλωρίδασ και πανίδασ τθσ περιοχισ ευκφνθσ του
ε) να ενεργοποιεί τα αρμόδια δθμοτικά όργανα και τθν Αςτυνομία για τθ διαφφλαξθ των χϊρων
πραςίνου.
6.2 Αφξθςθ του πραςίνου ςτθν πόλθ
Ο ∆ιµοσ Μυτιλινθσ κζτει ςε προτεραιότθτα τθ δθμιουργία νζων χϊρων δθμοςίου πραςίνου.
∆εςµεφεται για τθ λιψθ μζτρων εξεφρεςθσ νζων χϊρων για πράςινο, για τθν προϊκθςθ τθσ
απαλλοτρίωςθσ επιφανειϊν µε βάςθ ςυγκεκριμζνα κριτιρια, για τθν αξιοποίθςθ εναλλακτικϊν τρόπων
αφξθςθσ του πραςίνου, για τθν ενοποίθςθ ακαλφπτων χϊρων, κακϊσ και να αξιοποιιςει κάκε
δυνατότθτα που προβλζπει θ υφιςτάμενθ νοµοκεςία για να επιτευχκεί απρόςκοπτα θ διεκδίκθςθ
δθµοτικϊν ελεφκερων χϊρων από καταπατθτζσ.

Άρκρο 7. Αντικείμενο του παρόντοσ Κανονιςμοφ Πραςίνου.
Ο Κανονιςμόσ Ρραςίνου περιλαμβάνει κανόνεσ ςχεδιαςμοφ των διαμορφωμζνων κοινόχρθςτων χϊρων
πραςίνου, τθ διαχείριςθ τθσ βλάςτθςθσ, τισ μεκόδουσ κθποτεχνίασ, τθν ενθμζρωςθ και
ευαιςκθτοποίθςθ του κοινοφ για τθν προςταςία του αςτικοφ πραςίνου, κ.λπ.
Επίςθσ, περιγράφει τα πλαίςια οριοκζτθςθσ των δικαιωμάτων και των υποχρεϊςεων των πολιτϊν,
περιλαμβάνει μεταξφ άλλων διατάξεισ για τθν επιτρεπτζσ ενζργειεσ και τουσ περιοριςμοφσ ςτθ χριςθ
τουσ, για τθν προςταςία, ορκι χριςθ και λειτουργία τουσ, κακϊσ και τισ διοικθτικζσ και ποινικζσ
κυρϊςεισ για απαγορευμζνεσ ενζργειεσ ςε αυτοφσ.

Άρκρο 8. Τιοκεςία χϊρων πραςίνου - Εκελοντιςμόσ – Ευαιςκθτοποίθςθ – Κοινωνικι Πολιτικι
8.1 Ρρόςβαςθ ςτθν πλθροφόρθςθ και περιβαλλοντικι ευαιςκθτοποίθςθ
1. Ο Διμοσ Μυτιλινθσ δεςμεφεται να βοθκιςει τθν ενεργό ςυμμετοχι του πολίτθ ςε κάκε
περιβαλλοντικι δράςθ (εκπαίδευςθ, εκδθλϊςεισ, εκκζςεισ, θμερίδεσ, βραβεία), τθν προϊκθςθ
οικολογικϊν πολιτικϊν, τθν καλλιζργεια οικολογικισ ςυνείδθςθσ, τθν ευαιςκθτοποίθςθ ςε κάκε
καταςτροφι και τθ ςτιριξθ του κακζνα που φροντίηει το πράςινο ςτθ γειτονιά και ςτθν ιδιοκτθςία του.
2. Ο Διμοσ Μυτιλινθσ οφείλει να ςυμβάλλει ουςιαςτικά ςτθν αειφόρο ανάπτυξθ τθσ πόλθσ του και
ειδικότερα ςτθ δθμιουργία μιασ πράςινθσ πόλθσ, ζτςι ϊςτε να μετουςιϊςει κάκε κάτοικο τθσ πόλθσ ς’
ζναν ενεργό, «πράςινο» δθμότθ με:
α) τθν ανάπτυξθ τθσ περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ (εκπαιδευτικζσ δράςεισ ςτα ςχολεία που ςτοχεφουν
ςτθν ανάδειξθ των ιδεϊν των μακθτϊν για μια πιο πράςινθ πόλθ και ςτθν ενεργι ςυμμετοχι τουσ ςε
δενδροφυτεφςεισ),
β) τθν προϊκθςθ του εκελοντιςμοφ (ευαιςκθτοποίθςθ - κινθτοποίθςθ των δθμοτϊν και αξιοποίθςθ τθσ
εκελοντικισ προςφοράσ μζςω των εκελοντϊν περιβάλλοντοσ.
γ) τθν ενεργοποίθςθ των πολιτϊν με τθν «ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΡΑΣΙΝΩΝ ΧΩΩΝ» από ςυλλόγουσ, ςχολεία,
επιχειριςεισ, ςυμμετοχι των πολιτϊν ςτθ χαρτογράφθςθ των προβλθμάτων, ευαιςκθτοποίθςθ των
πολιτϊν για τισ φκορζσ ςτουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ όπωσ περιγράφεται αναλυτικά ςτο άρκρο 9.1,
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δ) τθν κακιζρωςθ Ετιςιασ Εβδομάδασ Ρραςίνου (ςυγκρότθςθ Οργανωτικισ Επιτροπισ από
προςωπικότθτεσ, διενζργεια ςχολικοφ διαγωνιςμοφ ζκκεςθσ και ηωγραφικισ και μουςικϊν εκδθλϊςεων
ςε χϊρουσ πραςίνου, βράβευςθ του «Ρράςινου Κτιρίου τθσ Χρονιάσ», επετειακι ζκδοςθ για ζναν
ελεφκερο χϊρο κάκε χρόνο).

3. Ο Διμοσ Μυτιλινθσ υποςτθρίηει τα πράςινα δϊματα και ταράτςεσ, τα πράςινα μπαλκόνια, τισ
πράςινεσ όψεισ και τισ πράςινεσ μεςοτοιχίεσ, με τισ ακόλουκεσ δράςεισ:
α) Με ειδικζσ εκςτρατείεσ ενθμζρωςθσ, με οικονομικά κίνθτρα (όπωσ π.χ. ελαφρφνςεισ από τζλθ κ.λ.π.)
β) Με τθ φροντίδα για τθν ανάπτυξθ και διαςπορά τθσ ςχετικισ τεχνογνωςίασ
γ) Με τθ διοργάνωςθ «ανκοκομικισ ζκκεςθσ» που κα λαμβάνει χϊρα το μινα Μάιο, ι Οκτϊβριο κάκε
ζτουσ
δ) Με τθ διοργάνωςθ ετιςιων διαγωνιςμϊν για τα καλφτερα πράςινα δϊματα και ταράτςεσ, πράςινα
μπαλκόνια, πράςινεσ όψεισ και πράςινεσ μεςοτοιχίεσ με απονομι βραβείων.
8.2 Τιοκεςία χϊρων πραςίνου
Ο Διμοσ Μυτιλινθσ ζχοντασ ωσ πρωταρχικό ςκοπό τθν ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν, τθν κακιζρωςθ
τθσ ςυλλογικισ περιβαλλοντικισ ευκφνθσ, τθν ενίςχυςθ του αιςκιματοσ ςεβαςμοφ του κοινοχριςτου
χϊρου, τθ διαπαιδαγϊγθςθ και τθν εν γζνει αλλαγι νοοτροπίασ των δθμοτϊν ςε ςχζςθ με τον δθμόςιο
χϊρο, δφναται να παραχωριςει με προχποκζςεισ προσ «υιοκεςία» κοινόχρθςτουσ χϊρουσ πραςίνου ςε
ςυλλογικοφσ φορείσ.
Θ παραχϊρθςθ αυτι δεν αναιρεί επ’ ουδενί τον κοινόχρθςτο χαρακτιρα του εκάςτοτε αςτικοφ
κοινόχρθςτου χϊρου πραςίνου.
Μετά από απόφαςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου (Επιτροπι Ροιότθτασ Ηωισ και Δθμοτικό
Συμβοφλιο του Διμου Μυτιλινθσ), δφναται να «υιοκετθκοφν» πάρκα, αλςφλλια, νθςίδεσ, και γενικά
κοινόχρθςτοι χϊροι πραςίνου από ομάδεσ πολιτϊν, επιτροπζσ περιοίκων, από ςυλλόγουσ, κινιματα
πολιτϊν, από τοπικοφσ πολιτιςτικοφσ ςυλλόγουσ, ςυλλόγουσ γονζων και κθδεμόνων, ςχολικζσ επιτροπζσ,
και γενικά από κάκε ςυλλογικό φορζα, ιδρφματα , επιχειριςεισ κ.λπ. χωρίσ απϊτερο κερδοςκοπικό
όφελοσ και οικονομικι εκμετάλλευςι τουσ, οι οποίοι κα αναλάβουν τθ ςυντιρθςθ, επιμζλεια και
φροντίδα του ςυγκεκριμζνου χϊρου. Οι ανωτζρω ςυλλογικοί φορείσ κα πρζπει να ζχουν καταςτατικό
ίδρυςθσ και λειτουργίασ και να ορίηουν υποχρεωτικά ζναν εκπρόςωπό τουσ για το ςκοπό αυτό.
Θ «υιοκζτθςθ» αυτι δεν αποτελεί παραχϊρθςθ χριςθσ και δεν αναιρεί τον κοινόχρθςτο χαρακτιρα του
οποιοδιποτε χϊρου αλλά αφορά αποκλειςτικά και μόνο τθ φροντίδα του πραςίνου, ενϊ θ αρμόδια
υπθρεςία πραςίνου παρζχει τθν ανάλογθ τεχνογνωςία και κάκε άλλθ ςυνδρομι, όποτε και εφόςον τθσ
ηθτθκεί και εποπτεφει τθν επιμελι φροντίδα του χϊρου. Μετά τθν παραχϊρθςθ του ςυγκεκριμζνου
χϊρου, θ υπθρεςία πραςίνου απαλλάςςεται από τθν υποχρζωςθ φροντίδασ και ςυντιρθςισ του, θ
οποία είναι πλζον υποχρζωςθ αποκλειςτικά των ανωτζρω ςυλλογικϊν φορζων.
Θ απόφαςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου του διμου για τθν παραχϊρθςθ φροντίδασ
κοινόχρθςτου χϊρου πραςίνου μπορεί να ανακλθκεί άμεςα οποιαδιποτε χρονικι ςτιγμι. Επίςθσ
ανακαλείται άμεςα ςε περίπτωςθ διαπίςτωςθσ εγκατάλειψθσ του «υιοκετθμζνου» κοινόχρθςτου χϊρου
πραςίνου, κακισ ςυντιρθςθσ, ελλιποφσ φροντίδασ, κ.λπ., μετά από ςχετικι ειςιγθςθ τθσ αρμόδιασ
υπθρεςίασ πραςίνου.
Ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά ο ανάδοχοσ οφείλει:
 Να κακαρίηει τον χϊρο «υιοκεςίασ» τουλάχιςτον δυο (2) φορζσ τθν εβδομάδα.
 Να φυτεφει λουλοφδια ςτα υπάρχοντα παρτζρια.
 Να φροντίηει τα λουλοφδια και φυτά του πάρκου (πότιςμα, βοτάνιςμα, κλάδεμα κ.τ.λ.).
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 Να κουρεφει τον χλοοτάπθτα τουσ εαρινοφσ, κερινοφσ και φκινοπωρινοφσ μινεσ ςε περίπτωςθ που ο
χϊροσ διακζτει χλοοτάπθτα.
 Να φυτεφει δζντρα, αφοφ προθγθκεί γραπτό αίτθμα και ζγκριςθ από το τμιμα Ρραςίνου.
 Να ενθμερϊνει εγγράφωσ τθν υπθρεςία Ρραςίνου για τθν παραίτθςι του από τθν υιοκεςία.

Δεν επιτρζπεται
 Να εκμεταλλεφεται με οποιοδιποτε κζρδοσ το πάρκο (π.χ. τοποκζτθςθ καντίνασ, ειςιτιριου ειςόδου,
κ.τ.λ.).
 Να μεταβιβάςει ςε τρίτον τθν φροντίδα του πάρκου.
 Να προβεί ςε οποιαδιποτε παρζμβαςθ ςτο πάρκο και οποιαδιποτε καταςκευι χωρίσ τθν ζγκριςθ του
Διμου.
Αρμόδια υπθρεςία για τθν επικοινωνία - ςυνεργαςία του Διμου με τον ιδιϊτθ, όπωσ περιγράφεται με τα
ανωτζρω, ορίηεται θ Διεφκυνςθ Ρεριβάλλοντοσ Ρραςίνου και Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου
Μυτιλινθσ. Με απόφαςι τθσ, κα απονζμεται ςτισ 5 Ιουνίου κάκε ζτουσ (παγκόςμια θμζρα
περιβάλλοντοσ) ςχετικόσ ζγγραφοσ ζπαινοσ ςτον ανάδοχο του καλφτερου υιοκετθμζνου χϊρου
πραςίνου.
Ο Διμοσ Μυτιλινθσ αναλαμβάνει τθν παροχι νεροφ και ρεφματοσ, τθν αποκατάςταςθ ηθμιϊν από
βανδαλιςμοφσ, τθν αποκομιδι των απορριμμάτων, τθν παροχι λιπαςμάτων για τθ λίπανςθ του πάρκου
και όποτε είναι εφικτό τθν παροχι φυτικοφ υλικοφ (εποχιακά άνκθ, δζνδρα, κάμνουσ), τθν καταςκευι
τθσ πινακίδασ υιοκεςίασ του πάρκου (μορφι, διαςτάςεισ) και τθν ςτιριξθ των παρεμβάςεων του
αναδόχου.
8.3 - Ρράςινο και κοινωνικι πολιτικι
Τα προϊόντα ξυλείασ που προζρχονται από κοπζσ δζντρων ι κλαδεμάτων που διενεργεί το Τμιμα
Ρραςίνου και Κοιμθτθρίων του Διμου Μυτιλινθσ, ςυγκεντρϊνονται ςε χϊρουσ που κα υποδεικνφονται
από τθν υπθρεςία και με απόφαςθ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου κα μποροφν να διατίκενται δωρεάν ςε
άπορουσ, τουσ οποίουσ υποδεικνφουν οι κοινωνικζσ υπθρεςίεσ του Διμου.

Άρκρο 9. Αρμοδιότθτεσ- Κακικοντα.
Θ ανάπτυξθ, προςταςία και διαχείριςθ του αςτικοφ – περιαςτικοφ πραςίνου περιλαμβάνει κάκε μορφισ
βλάςτθςθ όπωσ δζντρα, κάμνουσ, πολυετι και εποχιακά φυτά και χλοοτάπθτεσ που βρίςκονται ςτουσ
δθμοτικοφσ διαμορφωμζνουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ πραςίνου ςε πλατείεσ, πάρκα, άλςθ, παρτζρια,
πεηόδρομουσ, πεηοδρόμια, τρίγωνα, διαχωριςτικζσ νθςίδεσ οδϊν, παιδικζσ χάρεσ, κ.λπ., εντόσ των
διοικθτικϊν ορίων του Διμου Μυτιλινθσ.
Στα πλαίςια του παρόντοσ Κανονιςμοφ Ρραςίνου και ςφμφωνα με τον ιςχφοντα Οργανιςμό Εςωτερικισ
Υπθρεςίασ του Διμου Μυτιλινθσ, θ ςυντιρθςθ και φροντίδα των δθμοτικϊν κοινόχρθςτων χϊρων
πραςίνου, είναι μζριμνα του Τμιματοσ Ρραςίνου & Κοιμθτθρίων τθσ Διεφκυνςθσ Ρεριβάλλοντοσ
Ρραςίνου και Ρολιτικισ Ρροςταςίασ. Θ αρμόδια υπθρεςία πραςίνου του διμου:


Καταρτίηει και εφαρμόηει λεπτομερι ετιςια προγράμματα φυτεφςεων, ςυντιρθςθσ, ποτίςματοσ
και φυτοπροςταςίασ των υπαρχόντων κοινόχρθςτων χϊρων πραςίνου ςτα γεωγραφικά όρια του
διμου μασ.



Διενεργεί με τα κατάλλθλα ςυνεργεία και τα τεχνικά μζςα το ζργο τθσ κθποτεχνίασ και
ςυςτθματικισ περιοδικισ ςυντιρθςθσ πραςίνου των κοινόχρθςτων χϊρων του διμου μασ
(χορτοκοπι, κλάδευςθ κάμνων και δζντρων, κ.λπ.) ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ αειφόρου
ανάπτυξθσ.
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Ρρογραμματίηει τα κατάλλθλα περιοδικά προγράμματα επεμβάςεων, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ
ιδιαιτερότθτεσ που παρουςιάηει θ διαχείριςθ του φυτικοφ υλικοφ ςτο ςφνολό του, αλλά και ςε
κάκε μεμονωμζνο φυτικό είδοσ.



Εμπλουτίηει τθν υπάρχουςα ποικιλία φυτϊν ςτουσ διαμορφωμζνουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ
πραςίνου με είδθ επιλεγμζνα από τθ τοπικι χλωρίδα, πραγματοποιϊντασ φυτεφςεισ δζντρων,
κάμνων, πολυετϊν και ετθςίων ανκόφυτων ςε ανκϊνεσ, κακϊσ και με επιςπορά χλοοτάπθτα
όπου απαιτείται.



Φυτεφει νζα δζνδρα ςτα πεηοδρόμια όπου ζχουν επιςθμανκεί κενά και ελλείψεισ,
αντικακιςτϊντασ παράλλθλα τα ιδθ γεραςμζνα, ξθρά και αςκενι δζντρα.



Συντθρεί τα δίκτυα αυτόματθσ άρδευςθσ ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ πραςίνου. Σχεδιάηει τον
τρόπο άρδευςθσ των χϊρων αυτϊν και τθν εγκατάςταςθ δικτφων αυτόματου ποτιςμοφ όπου
κρίνεται απαραίτθτο, με κφριο μζλθμα τθν ορκι διαχείριςθ του νεροφ.



Συντθρεί ςυςτθματικά κατά τθν κλαδευτικι περίοδο με κλαδεφςεισ τα χαμθλά δζνδρα των
κοινόχρθςτων χϊρων και πραγματοποιεί επεμβάςεισ ςτισ παρόδιεσ δενδροςτοιχίεσ.



Κλαδεφει υψθλά δζνδρα με χριςθ ανυψωτικϊν μθχανθμάτων ςε όλουσ τουσ κοινόχρθςτουσ
χϊρουσ και τισ δενδροςτοιχίεσ, κζτοντασ προτεραιότθτα ςτα δζντρα που κεωροφνται επικίνδυνα
για τθν δθμόςια αςφάλεια ενϊ για τα υπόλοιπα ακολουκείται το τακτικό και ζκτακτο πρόγραμμα
κλαδεφςεων.



Συντθρεί και αναπτφςςει το πράςινο ςτουσ εξωτερικοφσ χϊρουσ των δθμοτικϊν κτιρίων και
κοινόχρθςτων χϊρων και τουσ εμπλουτίηει με κατάλλθλο φυτικό υλικό.



Φροντίηει για τθν προςταςία των δζντρων και των φυτϊν από εχκροφσ και αςκζνειεσ, με ζμφαςθ
ςτισ βιολογικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςισ τουσ.



Φροντίηει για τθν αποκομιδι των φυτικϊν υπολειμμάτων, των κλαδιϊν και των υποπροϊόντων
που παράγονται από τισ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ πραςίνου.



Ρραγματοποιεί ελζγχουσ για περιςτατικά παράνομθσ κλάδευςθσ και υλοτόμθςθσ, αφαίρεςθσ
φυτικοφ υλικοφ, αυκαίρετων παρεμβάςεων ςτουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ πραςίνου, κ.λπ.



Λαμβάνει τα κατάλλθλα μζτρα για τθν αποκατάςταςθ των φκορϊν και ηθμιϊν ςε δθμοτικοφσ
χϊρουσ πραςίνου.



Διεκπεραιϊνει αιτιματα ςυνδθμοτϊν μασ για χορτοκοπι, κλαδζματα δζνδρων, αρδευτικζσ
εργαςίεσ κ.λπ., ςτουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ και ςτισ δενδροςτοιχίεσ του διμου μασ, εκτελϊντασ
τισ απαιτοφμενεσ αυτοψίεσ.



Τθρεί αρχείο καταγραφισ των υφιςτάμενων χϊρων πραςίνου του διμου και των εργαςιϊν που
πραγματοποιοφνται ςε αυτοφσ.



Μεριμνά για τθ γνωςτοποίθςθ του παρόντοσ κανονιςμοφ, όπωσ προβλζπει το άρκρο 79 παρ. 4
του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/8.6.2006) και τθν αναδθμοςιοποίθςι του ςε τακτά χρονικά
διαςτιματα, μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του Διμου Μυτιλινθσ και με κάκε άλλο πρόςφορο μζςο.



Εξαςφαλίηει τισ κατάλλθλεσ ςυνκικεσ εργαςίασ και λαμβάνει τα απαραίτθτα μζτρα για τθν
διαςφάλιςθ τθσ αςφάλειασ και τθν υγείασ του προςωπικοφ, παρζχοντασ τον απαραίτθτο
εξοπλιςμό κακϊσ και τα προβλεπόμενα μζςα ατομικισ προςταςίασ.



Συντάςςει μελζτεσ προμικειασ μθχανθμάτων πραςίνου, ανταλλακτικϊν, φυτικοφ υλικοφ,
αρδευτικϊν υλικϊν και μικροεργαλείων ςυντιρθςθσ πραςίνου. Ειςθγείται τθν αναγκαιότθτα
ανάκεςθσ εποχιακϊν φυτοτεχνικϊν εργαςιϊν ςε τρίτουσ και ςυντάςςει τισ αντίςτοιχεσ μελζτεσ
για τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν και ζργων πραςίνου.



Αςκεί τθν επίβλεψθ των εργολαβιϊν και εργαςιϊν που εκτελοφνται από τρίτουσ.



Ρροβαίνει ςτθν μελζτθ και καταςκευι ζργων πραςίνου μικρισ κλίμακασ με αυτεπιςταςία, ςε
ςυνεργαςία με ςυναρμόδιεσ υπθρεςίεσ του διμου μασ.
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Επεμβαίνει με προγράμματα ανάπλαςθσ ςτθν ανανζωςθ του ςχεδιαςμοφ και τθσ φφτευςθσ ςε
υπάρχοντεσ χϊρουσ πραςίνου ϊςτε να εξαςφαλίηονται οι αναγκαίοι χϊροι πραςίνου, αναψυχισ
και ψυχαγωγίασ ςε κάκε γειτονία και ςε κάκε Τοπικι Κοινότθτα του διμου μασ.



Συνεργάηεται με τθ Τεχνικι Υπθρεςία του διμου μασ για τθν εκπόνθςθ μελετϊν, επιβλζψεων και
εκτζλεςθ ζργων πραςίνου που αφοροφν ςτθ δθμιουργία αναγκαίων υποδομϊν εγκατάςταςθσ
αρδευτικϊν ςυςτθμάτων, φυτεφςεων νζων χϊρων, επεκτάςεων, αναπλάςεων και
αναδιαμορφϊςεων, ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ γεωπονικισ επιςτιμθσ.



Συνεργάηεται με ςυλλόγουσ, ςωματεία και μακθτζσ ςχολείων και ςυντονίηει και οργανϊνει
εκελοντικζσ δράςεισ και πρωτοβουλίεσ.

Άρκρο 10. Ποςοτικά χαρακτθριςτικά υφιςτάμενου δθμοτικοφ πραςίνου.
10.1. - Μεγάλοι χϊροι πραςίνου.
Μεγάλοι χϊροι πραςίνου είναι εκείνοι με ζκταςθ μεγαλφτερθ των 8.000 μ2. ςτουσ οποίουσ μπορεί να
ςυμπεριλαμβάνονται χϊροι για ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ ι δραςτθριότθτεσ αναψυχισ. Θ βλάςτθςι
τουσ αποτελείται κυρίωσ από ψθλό πράςινο, είτε είναι αυτοφυισ, είτε αποτζλεςμα φυτεφςεων.
10.2 - Μικροί χϊροι πραςίνου (πράςινο γειτονιάσ).
Μικροί χϊροι πραςίνου είναι εκείνοι με ζκταςθ μικρότερθ των 8.000 μ2. ςτουσ οποίουσ μπορεί να
ςυμπεριλαμβάνονται χϊροι για ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ ι δραςτθριότθτεσ αναψυχισ και οι οποίοι
είναι ςυνικωσ ενταγμζνοι ςτον ιςτό τθσ γειτονιάσ. Μικροί χϊροι πραςίνου είναι και οι μικρζσ και
μεγάλεσ πλατείεσ των Δθμοτικϊν Διαμεριςμάτων, οι πεηόδρομοι, οι κλίμακεσ, οι νθςίδεσ των δρόμων και
τα πεηοδρόμια. Θ βλάςτθςι τουσ αποτελείται από δζντρα, κάμνουσ και ετιςια και πολυετι
καλλωπιςτικά φυτά.

Άρκρο 11. Καταγραφι και ςτατιςτικά δεδομζνα των αςτικϊν κοινόχρθςτων χϊρων πραςίνου.
Θ καταγραφι, θ αξιολόγθςθ και θ παρακολοφκθςθ των υφιςτάμενων αςτικϊν-περιαςτικϊν
κοινόχρθςτων χϊρων πραςίνου γίνεται με μζριμνα του Τμιματοσ Ρραςίνου και Κοιμθτθρίων του Διμου
Μυτιλινθσ. Κάκε χϊροσ πραςίνου αποτυπϊνεται, αξιολογείται και καταχωρείται ςε καταςτάςεισ
(ςυνολικά και ςε κάκε δθμοτικό διαμζριςμα) όπου ορίηονται θ ονομαςία του, θ ακριβισ τοποκεςία του,
τα όριά του, και λοιπά ςτατιςτικά ςτοιχεία.
Ρροβλζπεται να γίνεται ςταδιακι επικαιροποίθςθ των καταςτάςεων με τθν καταχϊρθςθ κάκε νζου
χϊρου πραςίνου και με επιπρόςκετα δεδομζνα που είναι χριςιμα για το κοινό όπωσ προςβαςιμότθτα,
κανονιςμόσ και ϊρεσ λειτουργίασ, τφποσ και είδθ βλάςτθςθσ, παροχζσ (π.χ. παιδικζσ χαρζσ, μονοπάτια
περιπάτου, ποδθλατοδρόμοι, υπαίκρια κζατρα, μικροί βοτανικοί κιποι, αςτικόσ εξοπλιςμόσ, κ.λπ.).
Για τθν καταγραφι και ςυγκζντρωςθ των παραπάνω ςτατιςτικϊν δεδομζνων ο Διμοσ Μυτιλινθσ μπορεί
να ςυνεργάηεται και με εκελοντζσ.
Τα ςτατιςτικά δεδομζνα και ο κατάλογοσ των δθμοτικϊν διαμορφωμζνων κοινόχρθςτων χϊρων
πραςίνου είναι διακζςιμοσ ςε όλουσ τουσ ενδιαφερόμενουσ προσ ενθμζρωςθ:
• ςε θλεκτρονικι μορφι ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου Μυτιλινθσ.
• ςε ζντυπθ μορφι και τθροφνται από το Τμιμα Ρραςίνου και Κοιμθτθρίων του Διμου μασ.
Το Τμιμα Ρραςίνου και Κοιμθτθρίων δεν επεμβαίνει ςε χϊρουσ που δεν είναι καταχωρθμζνοι ςτον
παραπάνω κατάλογο των αςτικϊν κοινόχρθςτων χϊρων πραςίνου όπωσ ςε νοςοκομεία, ιεροφσ ναοφσ,
ςτρατόπεδα, κ.α.

Άρκρο 12. χεδιαςμόσ χϊρων πραςίνου – Διαχείριςθ βλάςτθςθσ
12.1 Σχεδιαςμόσ χϊρων πραςίνου
Θ Υπθρεςία Ρραςίνου ςτόχο ζχει να διαχειρίηεται τουσ υφιςτάμενουσ χϊρουσ πραςίνου και να τουσ
διαμορφϊνει ςε πόλουσ ζλξθσ για το κοινό µε:
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-Σχεδιαςµό νζων χϊρων πραςίνου, µε βιοκλιματικά κριτιρια που κα ζχουν ςτόχο να προςφζρουν
ςυνκικεσ οπτικισ**, θχθτικισ*** και κερµικισ**** άνεςθσ ςτουσ επιςκζπτεσ.
-Συντιρθςθ και ανανζωςθ του εξοπλιςμοφ των υφιςτάμενων πάρκων, ςφµφωνα µε οικολογικά κριτιρια,
µε ςτόχο να προςφζρουν τισ ςυνκικεσ οπτικισ, θχθτικισ και κερµικισ άνεςθσ ςτουσ επιςκζπτεσ.
**Οπτικι άνεςθ: οπτικι ευχαρίςτθςθ µε ςυνκζςεισ λουλουδιϊν, φροντιςµζνα δζνδρα και κάµνουσ,
παρουςία του υδάτινου ςτοιχείου, κζα του ουρανοφ, ευχάριςτεσ ςυνκικεσ φωτιςµοφ, ςυνκικεσ
κακαριότθτασ και κατάλλθλου εξοπλιςµοφ.
***Θχθτικι άνεςθ: μείωςθ των κορφβων από τροχοφόρα µζςω τθσ βλάςτθςθσ, ιχοι τρεχοφµενου νεροφ
και φυςικοί ιχοι.
****Θερμικι άνεςθ: ςκίαςθ, δροςιςµόσ και αεριςµόσ το καλοκαίρι, θλιαςµόσ και προςταςία από κρφο
και βροχι το χειµϊνα, γενικά ζνα ευχάριςτο µικροκλίµα, µε τθ βοικεια τθσ βλάςτθςθσ, του υδάτινου
ςτοιχείου και τθ χριςθ των κατάλλθλων υλικϊν και ςχθµάτων, τθν αποφυγι του µπετόν και τθν
προτίµθςθ ςε υδροπερατά υλικά για τισ επιφάνειεσ, όπωσ χϊµα ι χαλίκι.
- Σιμανςθ των πάρκων του Διμου με ςχεδιαςμζνεσ ομοιόμορφα καλαίςκθτεσ πινακίδεσ.
Στισ πινακίδεσ που κα πρζπει να φζρουν το λογότυπο του Διμου, κα αναγράφονται υποχρεϊςεισ,
περιοριςμοί και χριςιμεσ πλθροφορίεσ (ενδεικτικά ϊρεσ λειτουργίασ, χριςιμα τθλζφωνα επικοινωνίασ
για το κοινό, κανόνεσ υγιεινισ, θ επιτρεπτι ι μθ είςοδοσ των ηϊων ςυντροφιάσ κλπ.).
- ∆θµιουργία ευχάριςτων χϊρων παραµονισ.
Για το ςκοπό αυτό λαµβάνεται µζριµνα ϊςτε οι χϊροι πραςίνου:
α. να είναι κακαροί, χωρίσ ςκουπίδια και µπάηα,
β. να είναι ελεφκεροι από παρκαριςµζνα αυτοκίνθτα και γενικά αντικείμενα ξζνα προσ τθ λειτουργία
τουσ,
γ. να διακζτουν προςβάςιµα μονοπάτια και περιποιθμζνα παγκάκια ςε επιλεγμζνεσ κζςεισ και ςε
επαρκι αρικµό,
δ. να διακζτουν πιςτοποιθμζνεσ, αςφαλείσ και καλά ςυντθρθμζνεσ παιδικζσ χαρζσ και
ε. να προςφζρουν τθ δυνατότθτα άςκθςθσ δίπλα ςτθ φφςθ.
-Τθν επζκταςθ τθσ θμεριςιασ χρονικισ διάρκειασ χριςθσ των χϊρων πραςίνου και πζραν τθσ δφςθσ του
θλίου, ιδιαίτερα κατά τουσ κερινοφσ μινεσ του χρόνου δθμιουργϊντασ τισ αςφαλείσ ςυνκικεσ με
φωταγϊγθςθ των χϊρων πραςίνου, κ.λπ.
12.2 Διαχείριςθ βλάςτθςθσ
Το τμιμα Ρραςίνου και Κοιμθτθρίων µεριµνά για:
• τθν ςυντιρθςθ, διαχείριςθ και προςταςία των υφιςτάμενων φυτϊν δζντρων και χλόθσ ςε δθμοτικοφσ
κοινόχρθςτουσ χϊρουσ πραςίνου,
 τθ φφτευςθ και διαχείριςθ χλοοτάπθτα, φυτϊν και δζντρων ςε νζουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ πραςίνου
και ςε αναπλάςεισ υπαρχόντων,
 τθ διαχείριςθ και αφαίρεςθ των επικίνδυνων και ακατάλλθλων φυτϊν και δζντρων,
 τθ διαχείριςθ τθσ παρόδιασ βλάςτθςθσ ςτουσ χϊρουσ πραςίνου για τθν διαςφάλιςθ τθσ κίνθςθσ πεηϊν
και οχθμάτων,
 τθν εκπόνθςθ και εφαρμογι προγράμματοσ ςταδιακισ αντικατάςταςθσ ϊριμων γεραςμζνων δζντρων.

Άρκρο 13. Μζκοδοι Κθποτεχνίασ/Διαχείριςθσ Πραςίνου
Το Τμιμα Ρραςίνου και Κοιμθτθρίων είναι αρμόδιο για:
1. τθν ειςαγωγι των μεκόδων βιολογικισ κθποτεχνίασ (κρζψθ, λίπανςθ και καταπολζμθςθ εχκρϊν),
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2. τθν ανακφκλωςθ και επαναχρθςιμοποίθςθ των φυτικϊν υπολειμμάτων και των άλλων υλικϊν που
παράγονται από τισ κθποτεχνικζσ εργαςίεσ (κοµποςτοποίθςθ).

Άρκρο 14. Προςταςία των δζνδρων.
Ρροςτατευόμενα κεωροφνται όλα ανεξαιρζτωσ τα δζνδρα που φφονται ςτουσ αςτικοφσ κοινόχρθςτουσ
χϊρουσ πραςίνου (δενδροςτοιχίεσ, άλςθ, πάρκα, νθςίδεσ κ.λπ.) του Διμου Μυτιλινθσ ανεξαρτιτωσ του
μεγζκουσ, του είδουσ ι άλλων χαρακτθριςτικϊν τουσ.
Θ αρμόδια δθμοτικι υπθρεςία πρζπει να μεριμνά ϊςτε να λαμβάνονται τα κατάλλθλα μζτρα
προςταςίασ του φυτικοφ υλικοφ όπωσ :
Α. τθν ςτιριξθ του κορμοφ ςε νεαρά φυτά και δενδρφλλια.
Β. τθν περίφραξθ του κορμοφ για τθν αποτροπι ηθμιϊν κατά τθ διενζργεια οικοδομικϊν εργαςιϊν.
Γ. τθν χριςθ κατάλλθλου φυτοχϊματοσ με προςμείξεισ οργανικϊν ουςιϊν ςε επανεπιχϊςεισ ανοιγμάτων
ςτθν προςτατευόμενθ περιοχι των ριηϊν των δζντρων για τθν εξαςφάλιςθ τθσ ιςορροπίασ κρεπτικϊν
ουςιϊν.
Δ. τθν αποτροπι τθσ υποβάκμιςθσ του πραςίνου, ιδίωσ ςτθν περίπτωςθ που θ υλοποίθςθ κάποιου
ζργου του Διμου Μυτιλινθσ αναλαμβάνεται από ανάδοχο ιδιϊτθ, φυςικό ι νομικό πρόςωπο.
Άρκρο 15. Αιτιματα Δθμοτϊν
α. Το Τμιμα Ρραςίνου και Κοιμθτθρίων του Διμου Μυτιλινθσ δζχεται μεγάλο αρικμό αιτθμάτων
δθμοτϊν που αφοροφν κοπζσ δζντρων, κλαδεφςεισ, φυτεφςεισ κ.λ.π. ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ. Το κάκε
αίτθμα καταγράφεται, ελζγχεται από τθν αρμόδια υπθρεςία, αξιολογείται θ αναγκαιότθτα, ο βακμόσ
προτεραιότθτασ και προγραμματίηεται θ υλοποίθςι του (μετά τθ λιψθ ςχετικισ απόφαςθσ ςε
περίπτωςθ κοπισ). Ιδιαίτερα για τισ κλαδεφςεισ των υψθλϊν δζντρων που βρίςκονται κοντά ςε
θλεκτροφόρα καλϊδια, θ κλάδευςθ γίνεται ςε ςυνεργαςία με τθ ΔΕΘ.
β. Τα αιτιματα που αφοροφν ςυμβουλζσ για διαμορφϊςεισ και φυτεφςεισ ςε ιδιωτικοφσ ι ςε
κοινόχρθςτουσ χϊρουσ πολυκατοικιϊν, μποροφν να απαντϊνται από το Τμιμα Ρραςίνου & Κοιμθτθρίων
γ. Για αιτιματα που αφοροφν κοπι δζντρων ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ θ διαδικαςία περιγράφεται ςτο
άρκρο 22 του παρόντοσ κανονιςμοφ.
δ. Στα αιτιματα που γίνονται δεκτά και αφοροφν κοπζσ δζντρων ςε κοινόχρθςτουσ, τθρείται θ αρχι τθσ
αντιςτάκμιςθσ και του περιβαλλοντικοφ ιςοηυγίου, θ οποία δθμιουργεί υποχρζωςθ ςτον αιτοφντα να
αποκαταςτιςει το φυτικό υλικό που κα αφαιρεκεί.
δ.1. Βαςικόσ κανόνασ ορίηεται θ αντικατάςταςθ του φυτικοφ υλικοφ ςτθν διπλάςια ποςότθτα από αυτι
που χάνεται, κατά προτεραιότθτα ςτον ίδιο χϊρο. Εάν είναι ανζφικτθ θ αναπλιρωςθ του φυτικοφ υλικοφ
ςτον ίδιο χϊρο, τότε αυτό αντικακίςταται κατά ςειρά ςτθν ευρφτερθ περιοχι ι ςτθν ίδια ςυνοικία ι ςτθν
ίδια δθμοτικι ενότθτα.
δ.2. Τθν αξία, το είδοσ, τθν ποιότθτα κ.λ.π. του φυτικοφ υλικοφ που χάνεται και αυτοφ που πρζπει να
αντικαταςτακεί, προςδιορίηει το Τμιμα Ρραςίνου και Κοιμθτθρίων, τα οποία και γνωςτοποιεί ςτον
αιτοφντα.
δ.3. Ο αιτϊν μπορεί, μετά τθν ωσ άνω υπόδειξθ τθσ Υπθρεςίασ, να αγοράςει ο ίδιοσ το φυτικό υλικό που
πρζπει να αντικαταςτακεί και να το φυτεφςει ο ίδιοσ ςε ςθμείο που κα κακορίςει το Τμιμα Ρραςίνου
και Κοιμθτθρίων. Σε αυτι τθν περίπτωςθ απαλλάςςεται από τθν υποχρζωςθ καταβολισ του προςτίμου
του ςε ποςοςτό 50%. Στθν περίπτωςθ που ο αιτϊν με δικι του πρωτοβουλία αντικαταςτιςει το φυτικό
υλικό ςτθν διπλάςια ποςότθτα (Χ2) από αυτό που χάκθκε ι πρόκειται να απωλεςκεί, απαλλάςςεται από
κάκε άλλο πρόςτιμο ι κφρωςθ.
Τονίηεται ότι θ αναφορά ςτθν διπλάςια ποςότθτα (Χ2) δεν αναφζρεται αποκλειςτικά ςτον αρικμό των
προσ αντικατάςταςθ φυτικϊν ειδϊν αλλά ςυμπεριλαμβάνει και το μζγεκοσ αυτϊν. Για τον λόγο αυτό θ
αρμόδια υπθρεςία κα πρζπει να ςυγκεκριμενοποιεί ςε κάκε περίπτωςθ ςφμφωνθσ γνϊμθσ τθσ, εκτόσ
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του αρικμοφ (Χ2) και το μζγεκοσ του νζου φυτικοφ υλικοφ (κατθγορία φψουσ, όγκοσ μπάλασ χϊματοσ)
που κα αντικαταςτιςει αυτό που χάκθκε.
Σε καμία περίπτωςθ δεν επιτρζπεται θ με οποιοδιποτε τρόπο μείωςθ του πραςίνου ςτθν πόλθ.
δ.4 Θ παραπάνω υποχρζωςθ από τον ιδιοκτιτθ δεν υφίςταται ςτθν περίπτωςθ που θ ςχετικι αίτθςθ
αφορά τθν κοπι δζντρου λόγω επικινδυνότθτασ αυτοφ, τθν αποφυγι βλάβθσ ςε κτίρια ι δομικζσ
καταςκευζσ και κρικεί πλιρωσ δικαιολογθμζνθ από τθν υπθρεςία. Στθν προκειμζνθ περίπτωςθ θ αρχι
τθσ αντιςτάκμιςθσ και του περιβαλλοντικοφ ιςοηυγίου τθρείται από τον Διμο.

Άρκρο 16. Κανόνεσ χριςθσ δθμόςιου/ δθμοτικοφ χϊρου πραςίνου από το κοινό.
Χριςθ των αςτικϊν κοινόχρθςτων χϊρων πραςίνου.
 Θ χριςθ των δθμοτικϊν κοινόχρθςτων χϊρων πραςίνου και αναψυχισ γίνεται με ευκφνθ του χριςτθ.
 Οι κοινόχρθςτοι χϊροι πραςίνου επιτρζπεται να χρθςιμοποιοφνται ςφμφωνα με τον προοριςμό για τον
οποίο δθμιουργικθκαν. Για τθ χριςθ των κοινόχρθςτων χϊρων πραςίνου πζραν των λειτουργιϊν για τισ
οποίεσ προορίηονται, απαιτείται ι άδεια του αρμοδίου ςυλλογικοφ δθμοτικοφ οργάνου όπωσ προβλζπεται
από τθν αντίςτοιχθ νομοκεςία.


Θ χριςθ των κοινόχρθςτων χϊρων πραςίνου πρζπει να γίνεται με προςοχι, ζτςι ϊςτε να αποτρζπεται θ
φκορά, θ ρφπανςθ ι κάκε άλλθ δυςχερισ επιβάρυνςθ τθσ βλάςτθςθσ και του εξοπλιςμοφ του, κακϊσ και
θ ζκκεςθ ςε κίνδυνο ι ενόχλθςθ των άλλων επιςκεπτϊν του.



Απαγορεφεται θ κοπι, θ αφαίρεςθ, θ αυκαίρετθ φφτευςθ, θ μεταφφτευςθ, το κλάδεμα, και οποιαδιποτε
φκορά ι ρφπανςθ κάκε φυτικοφ οργανιςμοφ από οποιοδιποτε κοινόχρθςτο χϊρο, χωρίσ τθν πρότερθ
άδεια τθσ αρμόδιασ δθμοτικισ υπθρεςίασ. Θ άδεια δεν κα παρζχεται ςε καμία περίπτωςθ, παρά μόνο για
τθν εξυπθρζτθςθ του δθμοςίου ςυμφζροντοσ.



Απαγορεφεται θ κλοπι ι θ καταςτροφι φυτϊν, που ζχουν τοποκετθκεί ςε αςτικοφσ κοινόχρθςτουσ
χϊρουσ πραςίνου από τθν αρμόδια υπθρεςία.
Δεν επιτρζπεται θ φφτευςθ ανκζων, κάμνων ι δζνδρων επί των πεηοδρομίων και πεηοδρόμων και ςε
λοιποφσ αςτικοφσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ πραςίνου, από ιδιϊτεσ και φορείσ χωρίσ τθν προθγοφμενθ άδεια
– ζγκριςθ από τθν αρμόδια υπθρεςία και ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ και τισ προδιαγραφζσ που κα δοκοφν
ωσ προσ τα είδθ και τισ κζςεισ φφτευςισ τουσ.





Κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ ζργων για τθ ςυντιρθςθ, επιςκευι δικτφων, νζων παροχϊν ι λοιπϊν
εργαςιϊν, από Οργανιςμοφσ Κοινισ Ωφζλειασ (Δ.Ε.Υ.Α.Ι., Δ.Ε.Θ, Ο.Τ.Ε., κ.λπ.), από ςυμβαλλόμενεσ εταιρίεσ
και τουσ αναδόχουσ τουσ ι από ιδιϊτεσ, επιβάλλεται θ τιρθςθ των διατάξεων που προβλζπονται από τθν
κείμενθ νομοκεςία περί εκτελζςεωσ Δθμοςίων Ζργων και τα προβλεπόμενα ςτον παρόντα κανονιςμό. Δεν
επιτρζπεται θ εκςκαφι επί των πεηοδρομίων που υπάρχουν δενδροςτοιχίεσ κακϊσ και ςε λοιποφσ
αςτικοφσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ πραςίνου, χωρίσ τθν ζγκριςθ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ. Θ άδεια εκςκαφισ
χορθγείται ςτουσ ενδιαφερόμενουσ από τθν Τεχνικι Υπθρεςία του Διμου Μυτιλινθσ.
Ο Διμοσ Μυτιλινθσ διατθρεί το δικαίωμα να απαιτιςει να εκδίδεται υπζρ του εγγυθτικι επιςτολι για
αποκατάςταςθ φκοράσ ςτο κοινόχρθςτο πράςινο από αναγνωριςμζνθ τράπεηα ι από το Ταμείο
Ραρακατακθκϊν και Δανείων, θ οποία κα επιςτρζφεται μετά τθν πλιρθ αποπεράτωςθ των εργαςιϊν και
εφόςον δεν ζχουν προκλθκεί ηθμιζσ ςτο υφιςτάμενο φυτικό υλικό από τθν εκτζλεςθ των οικοδομικϊν
εργαςιϊν. Τα παραπάνω κα πιςτοποιοφνται από τθν Τεχνικι Υπθρεςία του Διμου Μυτιλινθσ.
Δζνδρα που βρίςκονται ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ και γειτνιάηουν ι εφάπτονται με το υπζργειο δίκτυο
θλεκτροδότθςθσ και τουσ αγωγοφσ τθσ Δ.Ε.Θ. ι εμποδίηουν το ζργο άλλων Οργανιςμϊν Κοινισ Ωφζλειασ,
τθν ορατότθτα φωτεινϊν ςθματοδοτϊν και άλλων ρυκμιςτικϊν πινακίδων, κα κλαδεφονται ι κα
αφαιροφνται κατά περίπτωςθ, από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ/εταιρίεσ/φορείσ και υπθρεςίεσ (π.χ.
Τροχαία, Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία, Ρεριφζρεια, Αρχαιολογικι Υπθρεςία κ.λπ.) και τουσ αναδόχουσ τουσ,
κατόπιν ζγγραφθσ ενθμζρωςθσ τθσ υπθρεςίασ πραςίνου του διμου και υπό τθν επίβλεψθ των ςτελεχϊν
τθσ, εφόςον ζχουν εξαςφαλιςτεί εκ των προτζρων οι απαραίτθτεσ αδειοδοτιςεισ για κάκε ενζργεια.
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Στθν περίπτωςθ που απαιτείται να καταςτραφοφν μερικϊσ ι ολικϊσ χϊροι πραςίνου, οι παραπάνω φορείσ
ι οι εταιρείεσ, κ.λπ., πζραν τθσ ζκδοςθσ των απαιτοφμενων αδειϊν τομισ κοινόχρθςτων χϊρων, οφείλουν
πριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν να ενθμερϊςουν τθ αρμόδια υπθρεςία πραςίνου και να αποκαταςτιςουν
όλεσ τισ τυχόν προκλθκείςεσ βλάβεσ και φκορζσ με δικι τουσ ευκφνθ και δαπάνθ, κατόπιν ςχετικισ
ςυνεννόθςθσ με τθν Τεχνικι Υπθρεςία του διμου, αμζςωσ μετά το πζρασ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν.



Φκορά ι επιβάρυνςθ αποτελοφν και παρακλθκείςεσ βλάβεσ τθσ προςτατευόμενθσ περιοχισ του ριηικοφ
ςυςτιματοσ. Πςον αφορά τα άλςθ και τα πάρκα προςτατευόμενθ περιοχι του ριηικοφ ςυςτιματοσ
ορίηεται θ επιφάνεια του εδάφουσ κάτω από τθν κόμθ του δζντρου με επιπλζον 1,5 μ. ςε δζντρα με
κυλινδρικι ανάπτυξθ κόμθσ και επιπλζον 5 μ. προσ όλεσ τισ κατευκφνςεισ.



Δεν επιτρζπεται θ φφτευςθ δζντρων ςε δθμοτικά νεκροταφεία χωρίσ προθγοφμενθ άδεια – ζγκριςθ από
τθν αρμόδια υπθρεςία κοιμθτθρίων.
Δεν επιτρζπεται θ ρφπανςθ του φυτικοφ υλικοφ και του ευρφτερου χϊρου πραςίνου (π.χ. θ αναγραφι
λζξεων ι φράςεων, θ απεικόνιςθ παραςτάςεων, γκράφιτι, κ.α.).




Απαγορεφεται θ καταςτροφι ι θ με οποιοδιποτε τρόπο παράνομθ μετακίνθςθ ςτοιχείων του αςτικοφ
εξοπλιςμοφ (παγκάκια, κάγκελα, αγάλματα κ.ά.) ςε αςτικοφσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ πραςίνου.



Δεν επιτρζπεται θ χριςθ του αςτικοφ εξοπλιςμοφ των κοινόχρθςτων χϊρων πραςίνου π.χ. πεηοφλια,
παγκάκια κ.λπ., ωσ χρθςτικά αντικείμενα κακιμενων πελατϊν παρακείμενων καταςτθμάτων υγειονομικοφ
ενδιαφζροντοσ.



Δεν επιτρζπεται θ τοποκζτθςθ κάδων μθχανικισ αποκομιδισ οικιακϊν και λοιπϊν απορριμμάτων ςε
πάρκα, άλςθ, παιδικζσ χαρζσ και λοιποφσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ πραςίνου.

Άρκρο 17. Επιτρεπτζσ και μθ επιτρεπτζσ ενζργειεσ ςε δθμόςιο/δθμοτικό χϊρο πραςίνου
Επιτρεπτζσ ενζργειεσ.
Επιτρζπονται κατόπιν αιτιματοσ :


Θ απομάκρυνςθ νεκροφ ξφλου και φκαρμζνων κλαδιϊν.



Θ απομάκρυνςθ κλαδιϊν ςε περίμετρο μζχρι 15 εκατοςτϊν κυρίωσ ςτα πλαίςια του κακαριςμοφ
ςτεγϊν και προςόψεων, τθσ αποφυγισ ςκίαςθσ οικιςτικϊν και επαγγελματικϊν χϊρων, κακϊσ
και τθσ διατιρθςθσ των ςυνκθκϊν φωτιςμοφ και ελεφκερθσ διόδου ςε πεηοδρόμια, ειςόδου
τροχοφόρων ςε αυλζσ, χϊρουσ εναπόκεςθσ απορριμμάτων, παιδικζσ χαρζσ και περιοχζσ που
χρθςιμεφουν για τθ διζλευςθ και ςτάκμευςθ οχθμάτων τθσ πυροςβεςτικισ.



Θ απομάκρυνςθ ςε μία περίμετρο μζχρι 15 εκατοςτϊν υπερεχόντων κλαδιϊν ςε όρια οικοπζδων
που γειτνιάηουν με το δρόμο ι με γειτονικζσ ιδιοκτθςίεσ.



Μεταφυτεφςεισ προςτατευμζνων ειδϊν δζντρων και φυτϊν επιτρζπονται μόνο όταν είναι
δεδομζνθ θ δυνατότθτα μεταφφτευςισ τουσ.



Επιτρζπονται οι επεμβάςεισ ςε τάφουσ δθμοτικϊν νεκροταφείων (μετά από τθν απαιτοφμενθ
ζγκριςθ-άδεια τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ του διμου για τον κακοριςμό των επεμβάςεων).



Επιτρζπονται οι επεμβάςεισ ςε περιοχζσ νεκροταφείων που είναι αφιερωμζνεσ ςε τάφουσ, μόνο
κατόπιν προθγοφμενθσ ςυνεννόθςθσ με το Τμιμα Κοιμθτθρίων του Διμου Μυτιλινθσ.

Μθ επιτρεπτζσ ενζργειεσ ςε κοινόχρθςτο χϊρο πραςίνου.
Δεν επιτρζπεται θ κοπι, θ αφαίρεςθ, θ καταςτροφι, θ μεταφφτευςθ, θ αυκαίρετθ φφτευςθ, το κλάδεμα
φυτικοφ οργανιςμοφ χωρίσ γραπτι άδεια τθσ αρμόδιασ δθμοτικισ υπθρεςίασ κακϊσ και οποιαδιποτε
φκορά ι ρφπανςθ.
Φκορά ι επιβάρυνςθ αποτελοφν και οι βλάβεσ τθσ προςτατευόμενθσ περιοχισ του ριηικοφ ςυςτιματοσ.
Ρροςτατευόμενθ περιοχι του ριηικοφ ςυςτιματοσ ορίηεται θ επιφάνεια του εδάφουσ κάτω από τθν κόμθ
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του δζντρου με επιπλζον 1,5 μ. ςε δζντρα με κυλινδρικι ανάπτυξθ κόμθσ και επιπλζον 5 μ. προσ όλεσ τισ
κατευκφνςεισ.
Θ άδεια δεν κα δίνεται ςε καμία περίπτωςθ, παρά μόνο για τθν εξυπθρζτθςθ του δθμοςίου
ςυμφζροντοσ.
Δεν επιτρζπονται ιδίωσ οι ακόλουκεσ επιβλαβείσ ενζργειεσ :
1.Θ ρφπανςθ των χϊρων πραςίνου με απόρριψθ οιονδιποτε απορριμμάτων.
2. Θ ςτακεροποίθςθ ι το ςφράγιςμα τθσ επιφάνειασ του εδάφουσ με κάλυμμα μθ διαπερατό ςτο νερό
(π.χ. άςφαλτοσ, μπετόν).
3. Οι εκςκαφζσ, διανοίξεισ, οικοδομικζσ εργαςίεσ.
4. Θ τοποκζτθςθ αγωγϊν, προβολζων, θλεκτρολογικϊν εξοπλιςμϊν, θλεκτρικϊν καλωδίων, πινάκων και
λοιποφ αςτικοφ εξοπλιςμοφ ι και πινακίδων ςτον κοινόχρθςτο χϊρο πραςίνου, πάνω ςτα δζνδρα και ςτο
υφιςτάμενο φυτικό υλικό, χωρίσ τθν άδεια τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ.
5. Στερεϊςεισ τεντϊν και ομπρελϊν πάνω ςε δζνδρο, τοποκετιςεισ και ςτερεϊςεισ αντικειμζνων ςτον
κορμό του δζνδρου (π.χ. καλωδίων και επιγραφϊν νζον, θχείων, προβολζων, λαμπιονιϊν, ςχοινιϊν,
αλυςίδων, πανιϊν, υφαςμάτων, μπουλονιϊν, καρφιϊν, κ.λπ.).
6.Θ υλοποίθςθ κάκε είδουσ εργαςιϊν ςτουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ πραςίνου (π.χ. πεηοδρόμια,
διαδρόμουσ κ.λπ.) από ιδιϊτεσ καταςτιματα ι ςυνεργεία που γειτνιάηουν με αυτοφσ (π.χ. ςυνεργεία
επιςκευισ αυτοκινιτων, μοτοποδθλάτων, ςυνεργεία ελαςτικϊν αυτοκινιτων, ςυναρμολόγθςθσ επίπλων
ι άλλων ειδϊν κ.λπ.) που προκαλοφν ρφπανςθ ςτο πράςινο.
7. Το πλφςιμο μθχανοκίνθτων οχθμάτων ι μθχανθμάτων και γενικά θ αυκαίρετθ χριςθ δθμόςιου νεροφ.
8. Θ ςυμπίεςθ τθσ επιφάνειασ του εδάφουσ, π.χ. λόγω τθσ διζλευςθσ ι ςτάκμευςθσ μθχανοκίνθτων
οχθμάτων ι άλλων μθχανθμάτων, εργοταξίων οικοδομϊν ι αποκικευςθσ οικοδομικϊν υλικϊν ι
μπάηων.
9. Θ αποκικευςθ ι διαςπορά ςτο ζδαφοσ αλάτων, οξζων, ελαίων ι άλλων χθμικϊν ουςιϊν κακϊσ και
λυμάτων.
10. Το άναμμα φωτιάσ για οποιαδιποτε αιτία (ενδεικτικά καφςθ απορριμμάτων). Επίςθσ, θ απόρριψθ
αναμμζνων τςιγάρων, αποτςίγαρων, εφφλεκτων υλικϊν, χθμικϊν ι άλλων αντικειμζνων, που μπορεί να
προκαλζςουν καταςτροφζσ εντόσ του χϊρου πραςίνου.
11. Θ χριςθ τοξικϊν χθμικϊν.
12. Θ αυκαίρετθ εφαρμογι γεωργικϊν φαρμάκων (εντομοκτόνα, ηιηανιοκτόνα, κ.λπ.).
13. Θ καταςτροφι ι αφαίρεςθ του εξοπλιςμοφ άρδευςθσ.
14. Θ φφτευςθ δζνδρου ςε πεηοδρόμιο που δεν ανταποκρίνεται ςτθ μελζτθ και ςτισ προδιαγραφζσ τθσ
Υπθρεςίασ Ρραςίνου.
15 . Θ εκςκαφι ςε χϊρουσ των πεηοδρομίων όπου υπάρχουν δενδροςτοιχίεσ, από οργανιςμοφσ ι
εταιρίεσ (ΔΕΘ, ΟΤΕ κ.λπ.) χωρίσ τθν ζγκριςθ τθσ Υπθρεςίασ Ρραςίνου. Θάμνοι ι δζντρα που εμποδίηουν
τθν ορατότθτα των οδθγϊν, αλλά και τθν προςπζλαςθ των πεηϊν, κα αφαιροφνται αυτεπάγγελτα.
16. Θ δθμιουργία αυκαίρετων καταςκευϊν γφρω ι μζςα ςτισ δενδροδόχουσ και επί του πεηοδρομίου,
όπωσ θ τοποκζτθςθ μεταλλικϊν ςχαρϊν από ιδιϊτεσ, που δφναται να καταςτοφν χρθςτικζσ επιφάνειεσ
πάνω ςτισ οποίεσ παρανόμωσ αναπτφςςονται τραπεηοκακίςματα για όρκιουσ και κακιμενουσ πελάτεσ
καταςτθμάτων υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ, ι για επιςκζπτεσ γραφείων ςυλλόγων, ενϊςεων κ.λπ.
17. Δεν επιτρζπεται ανάπτυγμα παντόσ τφπου κινθτοφ ι ςτακεροφ προςτεγάςματοσ, από καταςτιματα,
που να εμποδίηει τθν υγιι ανάπτυξθ δζνδρου υπάρχουςασ δενδροςτοιχίασ ι τθ φφτευςθ νζου δζνδρου
ςε κενι κζςθ προ υπάρχουςασ δενδροςτοιχίασ.
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Επιπλζον μθ επιτρεπτζσ ενζργειεσ ςε χϊρο πάρκου
Δεν επιτρζπονται ςε χϊρο πάρκου:
1. Θ φκορά, καταςτροφι, ρφπανςθ, απομάκρυνςθ του εξοπλιςμοφ (αρδευτικά ςυςτιματα, περιφράξεισ,
όργανα παιδικϊν χαρϊν ,κ.λ.π).
2. Θ εναπόκεςθ οικιακϊν και ογκωδϊν απορριμμάτων και μθχανθμάτων.
3. Θ πρόκλθςθ κορφβου.
4. Θ ελεφκερθ κυκλοφορία δεςποηόντων ςκφλων ι άλλων κατοικίδιων ηϊων ι θ είςοδόσ τουσ ςε
παιδικζσ χαρζσ ι το μπάνιο τουσ ςε δθμόςια νερά (εξαιροφνται οι ςκφλοι –ςυνοδοί ατόμων με ειδικζσ
ανάγκεσ).
5. Θ κυκλοφορία και θ ςτάκμευςθ πάςθσ φφςεωσ τροχοφόρου οχιματοσ ι εκτόσ των οχθμάτων
που κα ζχουν τθν απαιτοφμενθ άδεια. Εξαιροφνται τα αναπθρικά αμαξίδια.
6. Θ τοποκζτθςθ τραπεηιϊν και κακιςμάτων ςε χϊρουσ πραςίνου και ςε χλοοτάπθτεσ, χωρίσ τθν ζγκριςθ
των υπθρεςιϊν του Διμου.
7. Θ χριςθ ςφεντόνων ι εργαλείων ρίψθσ και πυροβολιςμοφ.

Άρκρο 18. Περιοριςμοί ςτθ χριςθ
α. Θ αρμόδια δθμοτικι υπθρεςία μπορεί με απόφαςι τθσ να ορίςει ϊρεσ λειτουργίασ και να κζτει
περιοριςμοφσ για χριςεισ ςε ολόκλθρο ι ςε τμιμα χϊρου πραςίνου.
β. Θ αρμόδια υπθρεςία του Διμου μπορεί να διαμορφϊςει χϊρουσ για ποδιλατο και skateboard.
γ. Οι ςυνοδοί και ιδιοκτιτεσ οικόςιτων/κατοικίδιων ηϊων οφείλουν γενικότερα να μεριμνοφν:
α) για τον κακαριςμό του περιβάλλοντοσ με τθν άμεςθ απομάκρυνςθ των περιττωμάτων του ηϊου, εκτόσ
αν πρόκειται για ςκφλο βοικειασ και
β) να γίνεται ο περίπατοσ των ςκφλων πάντα με ςυνοδό. Για τθν αποφυγι ατυχθμάτων υποχρεοφνται
κατά τθ διάρκεια του περιπάτου να κρατοφν το ςκφλο τουσ δεμζνο και να βρίςκονται ςε μικρι απόςταςθ
από αυτόν. Θ ίδια υποχρζωςθ ιςχφει, πζραν του ιδιοκτιτθ του, και για τον οποιονδιποτε ςυνοδό του
ηϊου. Σε διαφορετικι περίπτωςθ οι παραβάτεσ κα τιμωροφνται με ςχετικό πρόςτιμο.
Οι ιδιοκτιτεσ ςκφλων οφείλουν να μεριμνοφν, ϊςτε οι ςκφλοι τουσ να μθν ρυπαίνουν τουσ
δθμόςιουσ/δθμοτικοφσ χϊρουσ πραςίνου και να απομακρφνουν άμεςα τα περιττϊματά τουσ
ςυμμορφοφμενοι ςτισ απαγορευτικζσ πινακίδεσ.
δ. Για τθ χριςθ των αςτικϊν κοινόχρθςτων χϊρων πραςίνου πζρα από τον ςκοπό για τον οποίο
δθμιουργικθκαν όπωσ π.χ. για εκδθλϊςεισ, απαιτείται θ προθγοφμενθ ζγκριςθ του εκάςτοτε αρμόδιου
δθμοτικοφ οργάνου, ςτθν οποία κα ορίηονται οι όροι χριςθσ, ανάλογα με τθν ιδιαιτερότθτα του κάκε
χϊρου, και κα προςδιορίηονται τυχόν τζλθ που μπορεί τυχόν να επιβλθκοφν.

Άρκρο 19. Οικολογικό αντιςτάκμιςμα (αρχι τθσ αντιςτάκμιςθσ και του περιβαλλοντικοφ ιςοηυγίου).
Σε περίπτωςθ καταςτροφισ χλοοτάπθτα, εποχικϊν φυτϊν και ανκζων, κοπισ κάμνων και δζντρων ι
κατάργθςθσ για οποιοδιποτε λόγο ενόσ κοινόχρθςτου χϊρου πραςίνου, ο Διμοσ Μυτιλινθσ
υποχρεοφται να αντικαταςτιςει τθ βλάςτθςθ ςτον ίδιο χϊρο ι εάν αυτό είναι ανζφικτο, να φυτεφει ςε
άλλο χϊρο ι να δθμιουργιςει αντίςτοιχο ελεφκερο χϊρο ςτθν ίδια περιοχι ωσ «οικολογικό
αντιςτάκμιςμα». Στόχοσ του διμου είναι θ αποφυγι τθσ μείωςθσ του πραςίνου ςτθν πόλθ.
Σε οικολογικό αντιςτάκμιςμα υποχρεοφται και όποιοσ ευκφνεται για τθν απομάκρυνςθ, καταςτροφι,
φκορά ι με άλλο τρόπο διαταραχι τθσ ςυνζχιςθσ τθσ φπαρξθσ δζνδρου και οποιουδιποτε φυτικοφ
υλικοφ από κοινόχρθςτουσ χϊρουσ πραςίνου. Θ αρχι τθσ αντιςτάκμιςθσ και του περιβαλλοντικοφ
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ιςοηυγίου δθμιουργεί τθν υποχρζωςθ ςτον αιτοφντα να αποκαταςτιςει το φυτικό υλικό που ζχει
απολεςκεί.
Ωσ βαςικόσ κανόνασ ορίηεται θ αντικατάςταςθ του φυτικοφ υλικοφ ςτθ διπλάςια ποςότθτα (Χ2) από
αυτιν που αφαιρείται, κατά προτεραιότθτα ςτον ίδιο χϊρο. Εάν είναι ανζφικτθ θ αναπλιρωςθ του
φυτικοφ υλικοφ ςτον ίδιο χϊρο, τότε αυτό αντικακίςταται ςε κατάλλθλθ κζςθ ςτθν ευρφτερθ περιοχι.
Θ αξία, το είδοσ, θ ποιότθτα, κ.λπ. του αφαιροφμενου και του προσ αντικατάςταςθ φυτικοφ υλικοφ,
προςδιορίηονται από το Τμιμα Ρραςίνου και Κοιμθτθρίων του Διμου Μυτιλινθσ και γνωςτοποιοφνται
ςτον αιτοφντα.
Ο αιτϊν οφείλει, μετά τθν υπόδειξθ τθσ υπθρεςίασ, να προμθκευτεί ο ίδιοσ το κατάλλθλων
προδιαγραφϊν φυτικό υλικό που πρζπει να αντικαταςτακεί και να το φυτζψει ο ίδιοσ ςε ςθμείο που κα
του υποδειχκεί από τθν αρμόδια υπθρεςία.
Σε αντίκετθ περίπτωςθ υποχρεοφται ςτθν καταβολι προςτίμου ίςου με αυτά που προβλζπονται κατά
περίπτωςθ ςτο ςχετικό άρκρο.
Τονίηεται ότι θ αναφορά ςτθν διπλάςια ποςότθτα (Χ2) δεν αναφζρεται αποκλειςτικά ςτον αρικμό των
προσ αντικατάςταςθ φυτικϊν ειδϊν αλλά ςυμπεριλαμβάνει και το μζγεκοσ αυτϊν. Για τον λόγο αυτό θ
αρμόδια υπθρεςία κα πρζπει να ςυγκεκριμενοποιεί ςε κάκε περίπτωςθ ςφμφωνθσ γνϊμθσ τθσ, εκτόσ
του αρικμοφ (Χ2) και το μζγεκοσ του νζου φυτικοφ υλικοφ (κατθγορία φψουσ, όγκοσ μπάλασ χϊματοσ)
που κα αντικαταςτιςει αυτό που χάκθκε.
ε καμία περίπτωςθ δεν επιτρζπεται θ με οποιοδιποτε τρόπο μείωςθ του πραςίνου ςτθν επικράτεια
του Διμου Μυτιλινθσ.
Άρκρο 20. Νζεσ οικοδομζσ
Κατά τθν καταςκευι νζων οικοδομϊν ι τθν ανακαταςκευι, επιςκευι, ανακαίνιςθ παλαιότερων, είτε για
τθ δθμιουργία κζςεων ςτάκμευςθσ, για τθ δθμιουργία ειςόδου-εξόδου, ι για οποιονδιποτε άλλο λόγο,
για το φυτικό υλικό που αφαιρείται από τουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ πραςίνου προκειμζνου να
πραγματοποιθκοφν οι απαιτοφμενεσ εργαςίεσ, εκδίδεται θ προβλεπόμενθ άδεια κοπισ από τθν αρμόδια
Υπθρεςία Δόμθςθσ του διμου.
Οι νομείσ του ακινιτου βαρφνονται με τθν αρχι τθσ αντιςτάκμιςθσ με τθν υποχρζωςθ αποκατάςταςθσ
διπλάςιασ ποςότθτασ (Χ2) δζντρων και λοιποφ φυτικοφ υλικοφ από αυτιν που ενδεχομζνωσ χρειάηεται
να αφαιρεκεί, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον παρόντα Κανονιςμό Ρραςίνου.
Σε περίπτωςθ που δεν είναι εφικτι θ επαναφφτευςθ αυτϊν ςτον ίδιο χϊρο, τότε μπορεί να
πραγματοποιθκεί ςε άλλουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ, μετά από υπόδειξθ του Τμιματοσ Ρραςίνου και
Κοιμθτθρίων του Διμου Μυτιλινθσ.
Άρκρο 21. Φυτεφςεισ δζντρων ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ πραςίνου.
Θ φφτευςθ ι θ επαναφφτευςθ νζων δζντρων ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ πραςίνου και ιδιαίτερα ςε
δενδροδόχουσ πεηοδρομίων και πεηοδρόμων διενεργείται από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ (Διεφκυνςθ
Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν, Τμιμα Ρραςίνου και Κοιμθτθρίων, κ.λπ. του Διμου Μυτιλινθσ) ςε επιλεγμζνα
ςθμεία, ϊςτε να διαςφαλίηεται θ άνετθ και ομαλι διζλευςθ των πεηϊν και αμαξιδίων (αναπθρικϊν ι
παιδικϊν) κακϊσ και θ απρόςκοπτθ είςοδοσ και ζξοδοσ πεηϊν και οχθμάτων ςε ειςόδουσ οικοδομϊν και
χϊρων ςτάκμευςθσ αντίςτοιχα. Επιλζγονται δε τα κατάλλθλα είδθ δζντρων, ζτςι ϊςτε θ αναμενόμενθ
διάμετροσ τθσ κϊμθσ τουσ ςε φάςθ ενθλικίωςθσ, να ζχει ορκι ςχζςθ με τθν απόςταςθ του κορμοφ τουσ
από τυχόν παρακείμενα κτίρια κατά τθ φφτευςθ για τθν αποφυγι τθσ βλάβθσ των κτιρίων και των
δομικϊν καταςκευϊν.
Σε κάκε περίπτωςθ, ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ,
κακορίηεται ότι θ φφτευςθ δζντρων επί πεηοδρομίων γίνεται ςε ηϊνεσ ελάχιςτου πλάτουσ 0,50-0,70
μζτρων, λαμβάνοντασ υπόψθ το επιπλζον απαραίτθτο ελάχιςτο πλάτοσ τθσ ελεφκερθσ ηϊνθσ όδευςθσ
πεηϊν το οποίο κακορίηεται ςτο 1,50 μζτρο. Ωσ ελάχιςτο φψοσ απρόςκοπτθσ όδευςθσ πεηϊν ορίηονται τα
2,20 μζτρα. O κορμόσ του δζνδρου κα πρζπει να τοποκετείται τουλάχιςτον 0,50 μζτρα μζςα από τθν
ακμι του κραςπζδου.
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Άρκρο 22. Κοπι δζνδρων εντόσ κοινόχρθςτου χϊρου-πεηοδρόμια.
22.1 Ζκδοςθ ςχετικισ ειδικισ άδειασ από τθν οικεία πολεοδομικι αρχι.
Για τα αιτιματα κοπισ δζνδρων εντόσ κοινόχρθςτου χϊρου (το ίδιο ιςχφει και για τθν κοπι δζντρων
εντόσ ιδιωτικϊν χϊρων) και ςυγκεκριμζνα κοπισ δζνδρων μζςα ςε εγκεκριμζνα ρυμοτομικά ςχζδια ι τισ
Ηϊνεσ Οικιςτικοφ Ελζγχου (ΗΟΕ) που δεν προςτατεφονται από τισ διατάξεισ για τθν προςταςία των
δαςϊν και των δαςικϊν γενικά εκτάςεων ι από διατάξεισ τθσ αρχαιολογικισ νομοκεςίασ για τισ
προςτατευόμενεσ περιοχζσ ι άλλθσ ςυναφοφσ νομοκεςίασ, τθρείται θ διαδικαςία Ζγκριςθσ Εργαςιϊν
Μικρισ Κλίμακασ θ οποία εκδίδεται από τθν εκάςτοτε αρμόδια υπθρεςία δόμθςθσ, ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 4 του ν. 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 2 του
άρκρου 29 του ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α/2017), κακϊσ και το με αρ. πρωτ. 46794/2015 ζγγραφο του
Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, με τθν με αρικμό ΥΡΕΝ/ΔΑΟΚΑ/69701/44461/16-10-2018
Απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ.
Για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ απαιτείται θ προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν του άρκρου 1 και 2 τθσ με
αρικμό ΥΡΕΝ/ΔΑΟΚΑ/69701/4461/16-10-2018 (ΦΕΚ 4520 Βϋ/2018) Απόφαςθσ του Υπουργοφ
Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, από τον ιδιοκτιτθ ι του ζχοντοσ ζννομο δικαίωμα τθσ ζκταςθσ.
Θ ζγκριςθ ζκδοςθσ άδειασ με τισ ανωτζρω προχποκζςεισ, για κοπι, αφαίρεςθ, ι απομάκρυνςθ δζντρου
επί κοινόχρθςτου χϊρου πραςίνου-πεηοδρομίου ςυντελείται εάν ςυντρζχουν οι παρακάτω
προχποκζςεισ:
I. όταν το δζντρο είναι ξθρό ι όταν βρίςκεται ςε παρακμι,
II. όταν το δζντρο ζχει υποςτεί ανεπανόρκωτθ φκορά μετά από εξωγενι παράγοντα (τροχαίο ατφχθμα,
βανδαλιςμό κ.λπ.),
III. όταν ενζχει κινδφνουσ για ανκρϊπουσ, κοινωφελείσ εγκαταςτάςεισ ι περιουςιακά ςτοιχεία,
IV. όταν δθμιουργεί αποδεδειγμζνα ςοβαρι όχλθςθ ι εμπόδιο ςτθν αςφαλι διζλευςθ πεηϊν και
οχθμάτων χωρίσ δυνατότθτα επιλογισ άλλων μζτρων κεραπείασ,
V. όταν θ απομάκρυνςθ του δζντρου εξυπθρετεί τθν καλφτερθ ανάπτυξθ τθσ ςυνολικισ βλάςτθςθσ ι το
δζντρο δεν μπορεί να αναπτυχκεί όπωσ αρμόηει ςτο είδοσ του λόγω τθσ κζςθσ του,
VI. όταν το δζντρο δεν μπορεί να επιτελζςει ςε ικανοποιθτικό βακμό τθν οικολογικι του λειτουργία και
VII. όταν θ απομάκρυνςθ ι θ αλλαγι ενόσ δζντρου κρίνεται επιβεβλθμζνθ για τθν προςταςία ενόσ
αρχαιολογικοφ χϊρου ι μνθμείου.
22.2 Μθ απαίτθςθ άδειασ κοπισ- αντιμετϊπιςθ εκτάκτων περιςτατικϊν.
Θ διάταξθ του άρκρου 4 του ν. 4067/2012 όπωσ ιςχφει, αναφζρεται γενικά ςε κοπι δζντρων χωρίσ να
κακορίηονται με ςαφινεια οι εκάςτοτε περιπτϊςεισ των δζνδρων που χριηουν κοπισ, εάν δθλαδι
εξαιροφνται από τθν προαναφερκείςα διαδικαςία τα ξερά ι άκρωσ επικίνδυνα δζνδρα (υψθλά δζντρα
με μεγάλθ κλίςθ, δζντρα που ζχουν υποςτεί ανεπανόρκωτεσ φκορζσ ςτον κορμό, τθν κόμθ και το ριηικό
ςφςτθμα μετά από κεομθνίεσ, κ.λπ.), που κρίνεται επιτακτικι θ ανάγκθ απομάκρυνςισ τουσ.
Για αυτζσ τισ επείγουςεσ περιπτϊςεισ, θ υπθρεςία πραςίνου του Διμου Μυτιλινθσ δφναται να
προβαίνει, το ςυντομότερο δυνατό, ςε κάκε ενζργεια κοπισ δζντρων ςε κοινόχρθςτο χϊρο, όπου τίκεται
ςε κίνδυνο θ δθμόςια αςφάλεια πεηϊν, οχθμάτων και ακίνθτων περιουςιϊν, κατόπιν αυτοψίασ και
ςφνταξθσ πρακτικοφ κοπισ, ςτο οποίο ρθτά κα αναφζρονται και οι λόγοι κοπισ (πχ. άρρωςτα, ξερά ι/και
γεραςμζνα δζνδρα, επικίνδυνα δζνδρα λόγω κλίςθσ, κοπι/ καταςτροφι ριηικοφ ςυςτιματοσ είτε από
εργαςίεσ ιδιωτϊν, είτε από οργανιςμοφσ κοινισ ωφελείασ (Δ.Ε.Θ., Ο.Τ.Ε., κ.λπ.).
Σε κάκε περίπτωςθ κοπισ ι απομάκρυνςθσ δζντρου από κοινόχρθςτο χϊρο πραςίνου τθρείται θ αρχι
τθσ αντιςτάκμιςθσ και του περιβαλλοντικοφ ιςοηυγίου.
22.3 Αποηθμιϊςεισ οχθμάτων από πτϊςεισ δζνδρων ι κλάδων.
Σε περίπτωςθ που όχθμα υποςτεί ηθμιά από πτϊςθ κλάδου ι δζνδρου ευριςκόμενου ςε κοινόχρθςτο
χϊρο, (πεηοδρόμιο, πεηόδρομοσ, παρυφζσ πάρκων και αλςϊν, κ.λπ.) και θ πτϊςθ δεν προζκυψε από
δόλια ενζργεια τρίτου, ακολουκείται θ παρακάτω διαδικαςία:
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-Ρραγματοποιείται καταγραφι του ςυμβάντοσ από τθν Ελλθνικι Αςτυνομία ι το Ρυροςβεςτικό Σϊμα.
- Ο ενδιαφερόμενοσ κατακζτει ςχετικι αίτθςθ με τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά ςτθν Νομικι Υπθρεςία
του Διμου Μυτιλινθσ.
- Θ Νομικι Υπθρεςία ηθτεί τισ απόψεισ τθσ αρμόδιασ δθμοτικισ υπθρεςίασ (υπθρεςία πραςίνου) ςχετικά
με το κζμα και γνωμοδοτεί προσ τθν Οικονομικι Επιτροπι εάν ςυντρζχουν λόγοι εξωδικαςτικοφ
ςυμβιβαςμοφ περί αποηθμίωςθσ.
- Θ Οικονομικι Επιτροπι αποφαίνεται τελικά περί εξωδικαςτικοφ ςυμβιβαςμοφ αποηθμίωςθσ ι μθ.

Άρκρο 23. Επιμζλεια δζνδρων εντόσ παρόδιων ιδιόκτθτων εκτάςεων και υποχρεϊςεισ ιδιοκτθτϊν.
Θ επιμζλεια των δζνδρων που φφονται εντόσ παρόδιων ιδιόκτθτων εκτάςεων των οποίων τα κλαδιά
ειςζρχονται ςτο εφροσ εφαπτόμενων με αυτά δρόμων ι πεηοδρομίων ι κοινόχρθςτων χϊρων, είναι
ευκφνθ του εκάςτοτε ιδιοκτιτθ.
Για τα προϊόντα κλάδευςθσ και λοιπϊν εργαςιϊν ςυντιρθςθσ πραςίνου ςε ιδιωτικοφσ χϊρουσ ιςχφουν
τα αναγραφόμενα ςτον ιςχφοντα Κανονιςμό Κακαριότθτασ του Διμου Μυτιλινθσ (Άρκρο 14 :
Υποχρεϊςεισ Υπευκφνων Ρροϊόντων Κθπευτικϊν Εργαςιϊν).
Για αιτιματα κοπισ δζντρων, εντόσ ιδιωτικισ ζκταςθσ τθρείται θ ίδια διαδικαςία ζκδοςθσ ζγκριςθσ
εργαςιϊν μικρισ κλίμακασ όπωσ προβλζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία.
Σε περίπτωςθ που ο ιδιοκτιτθσ δεν είναι τυπικόσ με αυτι τθν υποχρζωςθ, με αποτζλεςμα να
δθμιουργοφνται προβλιματα (π.χ. ςτθ διάβαςθ πεηϊν, ςτθν ορατότθτα, κ.α.) θ υπθρεςία Ρραςίνου, με
τθ ςυνδρομι τθσ Δθμοτικισ Αςτυνομίασ, ειδοποιεί τουσ ενδιαφερόμενουσ ϊςτε να προχωριςουν ςτισ
απαραίτθτεσ εργαςίεσ ςε κακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα ανάλογα με τθν περίπτωςθ. Εάν δεν
ανταποκρικοφν, θ υπθρεςία Ρραςίνου προχωράει ςτθν ςυντιρθςθ και καταλογίηεται ςτον ιδιοκτιτθ το
κόςτοσ εργαςιϊν το οποίο υπολογίηεται με βάςθ τισ προβλεπόμενεσ εργατοϊρεσ απαςχόλθςθσ του
προςωπικοφ του τμιματοσ Ρραςίνου και του κόςτουσ χριςθσ μθχανθμάτων ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα
νομοκεςία. Ριο ςυγκεκριμζνα για:
- εργαςία χωρίσ τθν χριςθ ανυψωτικοφ ι άλλου μθχανιματοσ το κόςτοσ ανζρχεται ςε 100€ ανά ϊρα.
- εργαςία με τθν χριςθ ανυψωτικοφ ι άλλου μθχανιματοσ το κόςτοσ ανζρχεται ςε 200€ ανά ϊρα.
Το ςυνολικό κόςτοσ κα κοινοποιείται ςτθν αρμόδια υπθρεςία για τθν είςπραξι του. Στο πλαίςιο του
αυτοφ άρκρου εμπίπτουν και όλεσ οι υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ όπου φυτικό υλικό από ιδιωτικοφσ χϊρουσ
δθμιουργεί πρόβλθμα ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ και χριηει άμεςων ενεργειϊν.
Τποχρεϊςεισ Τπευκφνων Προϊόντων Κθπευτικϊν Εργαςιϊν
Οι ιδιοκτιτεσ και οι διαχειριςτζσ ιδιωτικϊν χϊρων είναι υπεφκυνοι για τθν απομάκρυνςθ των προϊόντων
ςυντιρθςθσ του πραςίνου (κλαδιά, κομμζνοσ χλοοτάπθτασ, ξερά φφλλα κ.α.). Σε κάκε περίπτωςθ
απαγορεφεται θ τοποκζτθςι τουσ ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ (πεηοδρόμιο, οδόςτρωμα, πλατείεσ κτλ)
χωρίσ να ζχει προθγθκεί ςυνεννόθςθ για τθν αποκομιδι τουσ με τθν αρμόδια υπθρεςία του Διμου
(Τμιμα Κακαριότθτασ). Σε αντίκετθ περίπτωςθ ο Διμοσ ζχει δικαίωμα να επιβάλλει πρόςτιμο και να
χρεϊςει τουσ υπευκφνουσ με τα ζξοδα φόρτωςθσ και απομάκρυνςθσ των προϊόντων αυτϊν από τα
ςυνεργεία του Διμου.
Για τα προϊόντα κλάδευςθσ και λοιπϊν εργαςιϊν ςυντιρθςθσ πραςίνου ςε ιδιωτικοφσ χϊρουσ ιςχφουν
τα αναγραφόμενα ςτον ιςχφοντα Κανονιςμό Κακαριότθτασ (Άρκρο 14 : Υποχρεϊςεισ Υπευκφνων
Ρροϊόντων Κθπευτικϊν Εργαςιϊν) του Διμου Μυτιλινθσ.

Άρκρο 24. Παρακϊλυςθ εργαςιϊν διαχείριςθσ πραςίνου.
Οι δθμότεσ υποχρεοφνται να διευκολφνουν το ζργο τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ ςχετικά με τθ διαχείριςθ
και ςυντιρθςθ του πραςίνου και να μθ δθμιουργοφν εμπόδια. Σε οδοφσ και χϊρουσ που ζχουν ςθμανκεί
ότι πρόκειται να εκτελεςτοφν εργαςίεσ, όπωσ κλαδεφςεισ δενδροςτοιχιϊν, οι δθμότεσ υποχρεοφνται να
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απομακρφνουν τα οχιματά τουσ και να μθν δθμιουργοφν κωλφματα με οποιοδιποτε τρόπο. Σε
διαφορετικι περίπτωςθ, πζραν του προβλεπόμενου ςτον παρόντα κανονιςμό προςτίμου, κα
εφαρμόηονται οι διατάξεισ του Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ και κάκε άλλθ ςχετικι νομοκετικι και
κανονιςτικι διάταξθ.
Άρκρο 25. Παραβάςεισ και κυρϊςεισ - Πρόςτιμα
Α) Οποιοςδιποτε παραβαίνει τουσ κανόνεσ χριςθσ των αςτικϊν κοινόχρθςτων χϊρων πραςίνου κατά
προβλεπόμενα ςτα άρκρα 15, 16 και 17 του παρόντοσ κανονιςμοφ και προβαίνει ςτισ κατωτζρω
περιγραφόμενεσ παραβάςεισ, τιμωρείται με πρόςτιμο που κυμαίνεται ανάλογα με τθ βαρφτθτα τθσ
εκάςτοτε παράβαςθσ. Σε περίπτωςθ ςϊρευςθσ παραβάςεων το πρόςτιμο επιβάλλεται κατά
ςυγχϊνευςθ. Τα πρόςτιμα επιβάλλονται ανεξάρτθτα από τον καταλογιςμό τυχόν ηθμίασ τθσ δθμοτικισ
περιουςίασ και των κοινόχρθςτων πραγμάτων του Διμου Μυτιλινθσ.
Για τθν επιβεβαίωςθ τθσ παράβαςθσ χρθςιμοποιείται κάκε νόμιμο αποδεικτικό μζςο μεταξφ των οποίων
και ψθφιακό φωτογραφικό υλικό.
Σε κάκε περίπτωςθ αυκαίρετθσ φκοράσ ι καταςτροφισ πραςίνου, το Τμιμα Ρραςίνου και Κοιμθτθρίων,
μεριμνά για τθν άμεςθ αποκατάςταςι του, ϊςτε να μθν δθμιουργθκεί τετελεςμζνθ και αναπότρεπτθ
κατάςταςθ. Το κοςτολόγιο των εργαςιϊν και των υλικϊν που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν
επανεγκατάςταςθ των χϊρων που υπζςτθςαν αναίτια φκορζσ ι καταςτροφζσ, από τρίτουσ είναι
ανεξάρτθτο από τθν επιβολι προςτίμου.
Θ Δθμοτικι Αςτυνομία ζχει τθν υποχρζωςθ να ςυνδράμει με κάκε τρόπο για τθν επιβεβαίωςθ των
γεγονότων και τον εντοπιςμό του υπευκφνου καταςτροφισ πραςίνου και είναι αρμόδια για τθν επιβολι
του αντίςτοιχου προςτίμου.
Το Τμιμα Αδειοδοτιςεων και φκμιςθσ Εμπορικϊν Δραςτθριοτιτων του Διμου Μυτιλινθσ και κάκε
άλλθ αρμόδια υπθρεςία που ζχει χορθγιςει ςχετικι άδεια χριςθσ κοινόχρθςτου χϊρου πραςίνου,
υποχρεοφται ςτθν άμεςθ αφαίρεςι τθσ εφόςον διαπιςτωκεί ότι ο δικαιοφχοσ τθσ άδειασ προζβθ ςε
αυκαίρετθ καταςτροφι πραςίνου.
Β) Τα περιγραφόμενα ακολοφκωσ πρόςτιμα είναι κατ’ ελάχιςτον. Θ επιβολι προςτίμου ιδίωσ για τα
δζντρα, πζρα από τθν κατ’ ελάχιςτον τιμι ςυνδυάηεται και με κριτιρια όπωσ θ ςπανιότθτα, θ υγεία και θ
θλικία του δζντρου.
Γ) Επιπλζον τα πρόςτιμα που αφοροφν τθ ρίψθ απορριμμάτων ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ πραςίνου,
επιβάλλονται ςε ςυνδυαςμό με τον ιςχφοντα Κανονιςμό Κακαριότθτασ του Διμου Μυτιλινθσ.
Δ) Επιβολι προςτίμων
i. Σε περίπτωςθ κοπισ ι αφαίρεςθσ δζνδρων ι κάμνων που ζγινε κατόπιν χορθγιςεωσ ςχετικισ άδειασ,
ο δικαιοφχοσ τθσ άδειασ οφείλει να καταβάλλει ςτο Διμο Μυτιλινθσ αποηθμίωςθ που προβλζπεται ςτον
παρακάτω πίνακα (Στιλθ 1) ενϊ θ χωρίσ άδεια κοπι, αφαίρεςθ ι καταςτροφι δζνδρων ι κάμνων,
επιςφρει τα πρόςτιμα που προβλζπονται ςτθν παρακάτω ςτιλθ 2.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ
(ΣΤΘΛΘ 1)
Κοπι ι καταςτροφι δζνδρου

ΧΩΡΙ ΑΔΕΙΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ
(ΣΤΘΛΘ 2)

Α) για δζνδρα που είναι θλικίασ από τθν
θμζρα φφτευςθσ ζωσ τριϊν ετϊν

75 €

150 €

Β) για δζνδρα θλικίασ τριϊν ζωσ δζκα ετϊν

180 €

360 €

Γ) για δζνδρα θλικίασ άνω των δζκα ετϊν

300 €

600 €

800

1.600 €

Δ) για δζντρα ιδιαίτερθσ γεωπονικισ,
μορφολογικισ, ιςτορικισ ι αιςκθτικισ αξίασ.
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Κοπι ι καταςτροφι Θάμνου
Α) για κάμνουσ που είναι θλικίασ από τθν
θμζρα φφτευςθσ ζωσ τριϊν ετϊν

25 €

50 €

Β) για κάμνουσ θλικίασ τριϊν ζωσ δζκα ετϊν

50 €

100 €

Γ) για κάμνουσ θλικίασ άνω των δζκα ετϊν

90 €

180 €

Μείωςθ του χϊρου πραςίνου (ανά τ.μ.)

200 €

400 €

Οι χρεϊςεισ και τα πρόςτιμα για τισ παραπάνω περιπτϊςεισ δζντρων του ΡΙΝΑΚΑ 1. εναλλακτικά
κακορίηονται και με κριτιρια κατθγοριοποίθςθσ που βαςίηονται ςτθ μζτρθςθ τθσ διαμζτρου κορμοφ.
ΠΙΝΑΚΑ 2
ΚΟΠΗ Η ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ ΔΕΝΔΡΟΤ

ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ

ΧΩΡΙ ΑΔΕΙΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ

α) Κοπι δζνδρων περιμζτρου 0,06-0,20 μ.

75 €

150€

β) Κοπι δζνδρων περιμζτρου 0,21-0,45 μ.

150 €

300€

γ) Κοπι δζνδρων περιμζτρου 0,46-0,65 μ.

250 €

500€

δ) Κοπι δζνδρων περιμζτρου μεγαλφτερθσ
των 0,65μ.

300 €

600€

Σθμείωςθ: Θ διάμετροσ του ΡΙΝΑΚΑ 2, μετριζται ςε φψοσ 1,30μ. από τθ βάςθ του δζνδρου και
ονομάηεται διάμετροσ ςτθκιαίου φψουσ-DBH. Θ επιμζτρθςθ αυτι εφαρμόηεται ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ
που θ αρμόδια υπθρεςία για οποιοδιποτε λόγο δεν ζχει καταγεγραμμζνθ ι δεν δφναται να κακορίςει με
ςχετικι ακρίβεια τθν θλικία δζνδρων και κάμνων, εκτόσ και αν υπάρχει καταγραμμζνθ θ θμερομθνία ι
το ζτοσ φφτευςθσ, (πχ. αν δεν είναι καταγεγραμμζνθ θ θλικία του δζνδρου κατά τθν θμζρα φφτευςισ
του, τότε κα αναφερόμαςτε ςτθν θλικία φυτεμζνθσ επιφάνειασ και όχι ςτθν θλικία δζνδρου).
ii Ειδικότερα:

1. Για τθν καταςτροφι, ι κλοπι κάμνων, ποωδϊν και εποχιακϊν φυτϊν, επιβάλλεται πρόςτιμο
80 € ανά τετραγωνικό μζτρο.
2. Για τθν καταςτροφι χλοοτάπθτα, επιβάλλεται πρόςτιμο 50 € ανά τετραγωνικό μζτρο.
3. Για τθν αυκαίρετθ κλάδευςθ δζνδρου ι κάμνου ι φκορά αυτοφ επιβάλλεται πρόςτιμο που
ανζρχεται ςε ποςοςτό 50% του προςτίμου ολικισ καταςτροφισ ι κοπισ.
4. Για πρόκλθςθ βλάβθσ ςτθν προςτατευόμενθ περιοχι του ριηικοφ ςυςτιματοσ και μερικισ ξιρανςθσ,
επιβάλλεται πρόςτιμο 50% του προςτίμου ολικισ καταςτροφισ ι κοπισ.
Σε περίπτωςθ ξιρανςθσ του δζνδρου ςε μεταγενζςτερο χρονικό διάςτθμα κα γίνεται καταλογιςμόσ τθσ
δαπάνθσ αντικατάςταςισ του, ςφμφωνα με τουσ πίνακεσ Ι ι ΙΙ. Σε περίπτωςθ που προκλθκεί βλάβθ από
πτϊςθ δζνδρου ζχει και τθν ανάλογθ αςτικι/ποινικι ευκφνθ.
5. Για τθ φκορά, καταςτροφι, κλοπι, απομάκρυνςθ του αρδευτικοφ εξοπλιςμοφ εντόσ κοινόχρθςτου
χϊρου πραςίνου επιβάλλεται πρόςτιμο 100 ευρϊ και επιπλζον καταβάλλεται θ αξία των υλικϊν και
εργαςίασ για τθν αποκατάςταςι τθσ.
6. Για τθν αποκικευςθ ι διαςπορά ςτο ζδαφοσ αλάτων, οξζων, ελαίων ι άλλων χθμικϊν ουςιϊν
κακϊσ και λυμάτων, επιβάλλεται πρόςτιμο 250 €
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7. Για τθ ςτακεροποίθςθ ι το ςφράγιςμα τθσ επιφάνειασ του εδάφουσ με κάλυμμα μθ διαπερατό ςτο
νερό (πχ. άςφαλτοσ, μπετόν) επιβάλλεται πρόςτιμο 100 €/m².
8. Για τισ εκςκαφζσ, διανοίξεισ επιβάλλεται πρόςτιμο 100 €/m² και τζλοσ απομάκρυνςθσ των
παραπάνω υλικϊν εκςκαφϊν 100 €/τόνο.
9. Για τθν τοποκζτθςθ προςτεγαςμάτων, τθν αγωγϊν, καλωδίων, θλεκτρολογικοφ εξοπλιςμοφ,
προβολζων, αλυςίδων, υφαςμάτων κ.λπ. κακϊσ και ανακοινϊςεων, διαφθμιςτικϊν πινακίδων και
παντόσ είδουσ επιγραφϊν-διαφθμίςεων, προειδοποιιςεων-ςθμάνςεων πάνω ςε δζνδρα επιβάλλεται
πρόςτιμο 100 €/δζνδρο.
10. Για το πλφςιμο μθχανοκίνθτων οχθμάτων ι μθχανθμάτων ςε δθμοτικοφσ/δθμόςιουσ χϊρουσ
πραςίνου, επιβάλλεται πρόςτιμο 50.€.
11. Για τθν κυκλοφορία και το παρκάριςμα χωρίσ ειδικι άδεια πάςθσ φφςεωσ τροχοφόρου ςε χϊρουσ
πραςίνου, προβλζπεται κατ’ αρχάσ θ άμεςθ απομάκρυνςι του με δαπάνθ του χριςτθ και επιβάλλεται
πρόςτιμο 50€ για δίκυκλα, 150 € για Ι.Χ. και 300 € για φορτθγά.
12. Για εγκατάλειψθ οχιματοσ επιβάλλεται πρόςτιμο 500 € για επιβατικά οχιματα (ΙΧ) και τρζιλερ, 300€
για μοτοποδιλατα και μοτοςικλζτεσ και 1.500 € για μεγάλα οχιματα.
13. Για τθν κατάλθψθ δθμόςιου/δθμοτικοφ χϊρου πραςίνου με μπάηα ι άλλα υλικά, ι αντικείμενα
(π.χ. τραπεηοκακίςματα κ.λ.π), επιβάλλεται πρόςτιμο 30 € ανά τετραγωνικό μζτρο και θμζρα. Ειδικά για
τθν περίπτωςθ των τραπεηοκακιςμάτων προβλζπεται ζωσ και θ αφαίρεςθ τθσ άδειασ λειτουργίασ τθσ
επιχείρθςθσ.
14. Για το άναμμα και τθ διατιρθςθ φωτιάσ, επιβάλλεται πρόςτιμο 500 € ςυν το κόςτοσ για τθν
αποκατάςταςθ των καταςτροφϊν.
15. Για τθν καταςτροφι ςιδερζνιου προςτατευτικοφ κιγκλιδϊματοσ χϊρων πραςίνου, επιβάλλεται
πρόςτιμο 60 € ανά τετραγωνικό μζτρο.
16. Για τθ ρφπανςθ δθμοτικϊν κοινόχρθςτων χϊρων πραςίνου που χρθςιμοποιοφνται από φορείσ για
τθ διενζργεια εκδθλϊςεων ι τθν ρφπανςθ με αναγραφι λζξεων ι φράςεων, θ απεικόνιςθ
παραςτάςεων, graffiti κ.λπ., επιβάλλεται πρόςτιμο από 300 ευρϊ.
17. Για τθ μερικι ι ολικι καταςτροφι αςτικοφ εξοπλιςμοφ (παγκάκια, κάδοι, εξαρτιματα αρδεφςεωσ)
του δθμόςιου/δθμοτικοφ χϊρου πραςίνου, επιβάλλεται πρόςτιμο ζωσ 600 €/τεμάχιο.
18. Για τθ ρφπανςθ αςτικοφ εξοπλιςμοφ (παγκάκια, κάδοι, πινακίδων ςιμανςθσ) του δθμόςιου/
δθμοτικοφ χϊρου πραςίνου, επιβάλλεται πρόςτιμο 200 € .
19. Για τθν τοποκζτθςθ απορριμμάτων ζξω από κάδουσ, επιβάλλεται πρόςτιμο 150 €.
20. Για τθν εναπόκεςθ οικιακϊν και ογκωδϊν απορριμμάτων και μθχανθμάτων ςε κοινόχρθςτο χϊρο
πραςίνου, επιβάλλεται πρόςτιμο 100 ευρϊ.
21. Για τθν ανάρτθςθ απορριμμάτων ςε δζνδρα, επιβάλλεται πρόςτιμο 50 € .
22. Για εναπόκεςθ υπολοίπων κοπισ δζνδρων ι κάμνων ι κλαδιϊν χωρίσ υπόδειξθ των Υπθρεςιϊν του
Διμου, επιβάλλεται πρόςτιμο φψουσ 100 € και ςε περίπτωςθ υποτροπισ 250 €.
23. Για κατάλθψθ δθμόςιου/δθμοτικοφ χϊρου πραςίνου από κάδουσ (ςκάφεσ) για μπάηα, επιβάλλεται
πρόςτιμο 50€ τθν θμζρα.
24. Για εςκεμμζνθ εγκατάλειψθ ι απόρριψθ ογκωδϊν αντικειμζνων ι μπαηϊν από εργολάβουσ ι κάκε
είδουσ επαγγελματίεσ, επιβάλλεται πρόςτιμο 1.000 €/m3
25. Για ρίψθ χαρτιϊν και λοιπϊν μικροαντικειμζνων από πεηοφσ επιβάλλεται πρόςτιμο 50 €.
26. Για τθν είςοδο και ελεφκερθ κυκλοφορία ςκφλων ι άλλων κατοικίδιων ηϊων ςε πάρκο, όταν
υπάρχει πινακίδα απαγόρευςθσ ι το μπάνιο τουσ ςε δθμόςια νερά, επιβάλλεται πρόςτιμο 100 €.
27. Για τθ ρφπανςθ ςτα πάρκα, ςτα άλςθ, ςτισ παιδικζσ χαρζσ από κατοικίδια ηϊα, με εξαίρεςθ τουσ
ςυνοδοφσ ατόμων με ειδικζσ ανάγκεσ, επιβάλλεται πρόςτιμο 100 € ςτον κάτοχο του ηϊου.
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Το πρόςτιμο διπλαςιάηεται ςε χϊρουσ παιδικϊν χαρϊν (200€).
28. Για τθ χριςθ ςφεντόνων ι εργαλείων ρίψθσ ςε πάρκα και άλςθ, επιβάλλεται πρόςτιμο 200 €.
29.Για τθν θχορφπανςθ ςε πάρκο επιβάλλεται πρόςτιμο 50 €.
30. Για τθν παρακϊλθςθ των δενδροκομικϊν εργαςιϊν που οφείλεται ςε ςτάκμευςθ οχιματοσ ςε οδό
που θ υπθρεςία πραςίνου ζχει προειδοποιιςει ότι κα πραγματοποιθκεί κλάδευςθ δζντρων, επιβάλλεται
πρόςτιμο 50 ευρϊ.
Τα πρόςτιμα κα επιβάλλονται με ευκφνθ τθσ Οικονομικισ Υπθρεςίασ, θ οποία κα ειςθγείται ςχετικά ςτθν
Οικονομικι Επιτροπι του Διμου Μυτιλινθσ.
Άρκρο 26. Διαδικαςία επιβολισ προςτίμων.
1. Κατά όςων καταλαμβάνονται επ’ αυτοφϊρω ωσ υπαίτιοι παραβάςεων που αφοροφν τθν τιρθςθ του
παρόντοσ Κανονιςμοφ Ρραςίνου, επιβάλλονται πρόςτιμα από τθν αρμόδια υπθρεςία του Διμου
Μυτιλινθσ, θ οποία βεβαιϊνει τισ παραπάνω παραβάςεισ. Θ πράξθ βεβαίωςθσ-παράβαςθσ (κλιςθ)
επιδίδεται ςτον καταλαμβανόμενο επ’ αυτοφϊρω να διαπράττει τθν παράβαςθ καλϊντασ τον να
εμφανιςκεί εντόσ προκεςμίασ πζντε (5) θμερϊν, που αρχίηει από τθν επίδοςθ τθσ βεβαίωςθσ,
προκειμζνου να προβάλει τισ αντιρριςεισ του. Αν δεν προβλθκοφν αντιρριςεισ ι αν απορριφκοφν,
επικυρϊνεται το πρόςτιμο και κοινοποιείται θ πράξθ βεβαίωςθσ ςτο Τμιμα Εςόδων τθσ Οικονομικισ
Υπθρεςίασ του διμου για τθν βεβαίωςθ του προςτίμου. Θ καταβολι των προςτίμων απαλλάςςει τουσ
παραβάτεσ από τθν ποινικι δίωξθ (Ν.Δ. 805/71, άρκρο 1).
2. ε περίπτωςθ διαπίςτωςθσ τθσ παράβαςθσ από τθν αρμόδια υπθρεςία πραςίνου ι μετά από
καταγγελία πολιτϊν, θ επιβολι προςτίμου γίνεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 19
του ν. 1080/80 περί αρμοδίου επιβολισ προςτίμων.
Για τθν επιβολι του προςτίμου είναι απαραίτθτθ θ ςφνταξθ ζκκεςθσ ελζγχου κατόπιν αυτοψίασ από
υπαλλιλουσ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ πραςίνου θ οποία πρζπει να περιζχει όλα τα αναγκαία ςτοιχεία
για τον κακοριςμό τθσ ταυτότθτασ τθσ ςυγκεκριμζνθσ παράβαςθσ, τα οποία, ενδεικτικά, είναι τα εξισ:
- το είδοσ τθσ παράβαςθσ,
- θ χρονολογία διαπίςτωςισ τθσ,
- ο φορζασ ι φυςικό πρόςωπο που ευκφνεται για αυτι.
Θ ζκκεςθ ελζγχου υπογράφεται από τον υπάλλθλο ι τουσ υπαλλιλουσ τθσ υπθρεςίασ πραςίνου που
διενεργοφν τθν αυτοψία και διαβιβάηεται ςτο αρμόδιο για τθν επιβολι του προςτίμου διοικθτικό όργανο
(Διμαρχο ι Αρμόδιο/α Αντιδιμαρχο για κζματα πραςίνου, ςτον οποίο ζχει εκχωρθκεί θ ςχετικι
αρμοδιότθτα).
Αντίγραφο τθσ απόφαςθσ ζκκεςθσ ελζγχου επιδίδεται ςτον παραβάτθ επί αποδείξει ι τοιχοκολλείται
ϊςτε να του δοκεί το δικαίωμα τθσ προθγοφμενθσ ακρόαςθσ. Σε περίπτωςθ τοιχοκόλλθςθσ ςυντάςςεται
ςχετικι πράξθ, ςθμειϊνεται θ χρονολογία τθσ τοιχοκόλλθςθσ και υπογράφεται από τον υπάλλθλο ι τουσ
υπαλλιλουσ που ζκαναν τθν αυτοψία.
Το πρόςτιμο επιβάλλεται με Απόφαςθ Δθμάρχου ι του/τθσ αρμόδιου/ασ Αντιδθμάρχου για κζματα
πραςίνου ςτον οποίο ζχει εκχωρθκεί θ ςχετικι αρμοδιότθτα, μετά από προκεςμία δζκα θμερϊν και
αφοφ ζχει γνωςτοποιθκεί θ παράβαςθ ςτον παραβάτθ και ζχουν εξεταςκεί οι ζγγραφεσ απόψεισ του.
Σε περίπτωςθ που ο παραβάτθσ αμελιςει να υποβάλλει απόψεισ ςτθν προκεςμία των δζκα θμερϊν, το
πρόςτιμο επιβάλλεται εριμθν του. Θ απόφαςθ επιβολισ προςτίμου κοινοποιείται με αντίγραφο τθσ
ζκκεςθσ ςτον υπόχρεο, ο οποίοσ ςτθν ςυνζχεια δικαιοφται να αςκιςει κατ’ αυτισ τα προβλεπόμενα
ζνδικα μζςα (Β.Δ. 24/9-20/10/1958 άρκρο 73 παρ. 3 όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 19 του
Ν.1080/80).
Θ απόφαςθ επιβολισ προςτίμου και αντίγραφο του αποδεικτικοφ επίδοςισ τθσ κοινοποιείται ςτο τμιμα
Εςόδων τθσ Οικονομικισ υπθρεςίασ του διμου, για τθ βεβαίωςθ του προςτίμου. Για τθ βεβαίωςθ του
ανωτζρω προςτίμου κα εφαρμοςτοφν οι διατάξεισ των άρκρων 3, 4 και 5 του Β.Δ. 17-5/15-6- 59.
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Θ καταβολι του προςτίμου κα γίνεται ςτο τμιμα Ταμείου τθσ Οικονομικισ υπθρεςίασ του Διμου
Μυτιλινθσ. Για τθν είςπραξθ του ανωτζρω προςτίμου κα εφαρμοςτοφν οι διατάξεισ του Κϊδικα
Ειςπράξεωσ Δθμοςίων Εςόδων (Ν.Δ. 356/74) όπωσ αυτζσ ιςχφουν (Ν. 3463/06 άρκρο 167 παρ. 1).

Άρκρο 27. Ρφκμιςθ λοιπϊν περιπτϊςεων.
Κάκε άλλθ περίπτωςθ που ζχει ςχζςθ με τουσ αςτικοφσ- περιαςτικοφσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ πραςίνου
εντόσ των διοικθτικϊν ορίων του Διμου Μυτιλινθσ και δεν προβλζπεται από τον παρόντα Κανονιςμό
Ρραςίνου, δφναται να ρυκμίηεται είτε με τισ οικείεσ διατάξεισ τθσ Βαςικισ Ρολεοδομικισ Νομοκεςίασ,
είτε με τισ οικείεσ διατάξεισ τισ Δαςικισ Νομοκεςίασ, είτε με οποιαδιποτε άλλθ ςχετικι εκνικι και
κοινοτικι νομοκεςία, είτε κατόπιν ςχετικισ Απόφαςθσ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου του Διμου
Μυτιλινθσ.
Άρκρο 28. Προςφυγι Ενδιαφερόμενων Κατά Προςτίμων Σων Διατάξεων Σου Παρόντοσ Κανονιςμοφ.
Δικαίωμα προςφυγισ
Ρροςφυγι μπορεί να αςκιςει
α) Ο-οι άμεςα ενδιαφερόμενοσ-οι και
β) Άλλο εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο από τον-τουσ άμεςα ενδιαφερόμενο-ουσ.
Άςκθςθ Προςφυγισ
Κατά των προαναφερκζντων αποφάςεων επιβολισ προςτίμου χωρεί ειδικι διοικθτικι προςφυγι για
λόγουσ νομιμότθτασ κατά το άρκρο 227 του Ν. 3852/2010 (όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 118 του Ν.
4555/2018) μζςα ςε προκεςμία δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν επίδοςθ τθσ απόφαςθσ κακϊσ και
δυνατότθτα άςκθςθσ αίτθςθσ κεραπείασ.
Τζλοσ, ασ ςθμειωκεί ότι ο ενδιαφερόμενοσ δφναται να προςφφγει κατά τθσ απόφαςθσ επιβολισ
προςτίμου και ςτο αρμόδιο διοικθτικό δικαςτιριο εντόσ των νόμιμων προκεςμιϊν.
Θ Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου Μυτιλινθσ μεριμνά για τθν είςπραξθ των ςχετικϊν
προςτίμων και αποηθμιϊςεων.

Άρκρο 29. Διάκεςθ προςτίμων.
Τα ζςοδα που κα ειςπράττονται από όλεσ τισ ανωτζρω περιπτϊςεισ κα προορίηονται αποκλειςτικά για
τθν ςυντιρθςθ, διατιρθςθ και αφξθςθ του κοινόχρθςτου πραςίνου ςτο Διμο Μυτιλινθσ.

Άρκρο 30. Κακιζρωςθ Σεκμθρίου Ευκφνθσ Γειτονικϊν Ιδιοκτθςιϊν
Για τθν αντιμετϊπιςθ του ςυνεχϊσ εντεινόμενου φαινομζνου αυκαίρετθσ κοπισ δζντρων ςε
κοινόχρθςτουσ χϊρουσ ι καταςτροφισ φυτϊν, κάμνων, ανκϊν κ.λ.π. αλλά και με ςκοπό τθν ενίςχυςθ
τθσ περιβαλλοντικισ ευαιςκθτοποίθςθσ των δθμοτϊν, κακιερϊνεται το μαχθτό τεκμιριο ευκφνθσ των
γειτονικϊν ιδιοκτθςιϊν.
Α) Ειδικότερα ςε περίπτωςθ αυκαίρετθσ κοπισ δζντρων, ι ξιρανςθσ (με χριςθ χθμικϊν μζςων –
ςυνικωσ το φυτό ξθραίνεται ςε πολφ ςφντομο χρονικό διάςτθμα, κάτι το οποίο δεν ςυμβαίνει ςε
περιπτϊςεισ προςβολισ από αςκζνειεσ ι ζντομα) τεκμαίρεται ότι τθν κοπι ι τθν φκορά τθν ζχει
πραγματοποιιςει ο ιδιοκτιτθσ, μιςκωτισ ι νομζασ τθσ ιδιοκτθςίασ (οικίασ ι καταςτιματοσ) που
γειτνιάηει με το κατεςτραμμζνο φυτικό υλικό ι βρίςκεται ςε τζτοια τοπικι ςχζςθ, ϊςτε να τεκμαίρεται
ότι ωφελείται από τθν πραγματοποιθκείςα απϊλεια του φυτικοφ υλικοφ.
Σε περίπτωςθ πολυκατοικίασ τθν ευκφνθ τθν ζχει ο διαχειριςτισ αυτισ. Στουσ υπευκφνουσ επιβάλλονται
τα προβλεπόμενα από τον παρόντα Κανονιςμό Ρρόςτιμα, κακϊσ και θ υποχρζωςθ αντιςτάκμιςθσ του
φυτικοφ υλικοφ.
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Β) Δεν μπορεί να επιβλθκοφν τα προβλεπόμενα πρόςτιμα πριν τθν ακρόαςθ των υπευκφνων ςτθν
Επιτροπι Ροιότθτασ Ηωισ, θ οποία αποφαίνεται και τελικϊσ. Ο υπαίτιοσ απαλλάςςεται, αν αποδείξει ότι
θ ηθμιά οφείλεται ςε ανωτζρα βία, ι ςε άλλο γεγονόσ ζκτακτθσ ανάγκθσ, ι αν αναλάβει τθν υποχρζωςθ
να αντικαταςτιςει το φυτικό υλικό ςτθ διπλάςια ποςότθτα από αυτό που απωλζςκθκε, ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτον παρόντα κανονιςμό.

Άρκρο 31. Ζκταςθ ιςχφοσ.
Ο Κανονιςμόσ Ρραςίνου του Διμου Μυτιλινθσ ιςχφει για το ςφνολο των διαμορφωμζνων χϊρων
κοινόχρθςτου αςτικοφ και περιαςτικοφ πραςίνου που ευρίςκεται εντόσ των διοικθτικϊν ορίων του
Διμου Μυτιλινθσ και θ εφαρμογι του είναι ευκφνθ των κατά περίπτωςθ αρμοδίων υπθρεςιϊν του,
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ κανονιςμοφ και τον εκάςτοτε ιςχφοντα Οργανιςμό Εςωτερικισ
Υπθρεςίασ του Διμου.
Άρκρο 32. Μεταβατικζσ διατάξεισ.
Οι λοιπζσ ςχετικζσ διατάξεισ (νομοκετικζσ, κανονιςτικζσ, κ.λπ.) που αφοροφν το δθμοτικό κοινόχρθςτο
πράςινο και δεν αντίκεινται ςτα προβλεπόμενα από τον Κανονιςμό Ρραςίνου του Διμου Μυτιλινθσ
εξακολουκοφν να ιςχφουν και κατόπιν τθσ κζςθσ ςε ιςχφ του παρόντοσ.

Άρκρο 33. Ζναρξθ ιςχφοσ- Σροποποίθςθ- Καταργθτικι διάταξθ.
Θ παροφςα κανονιςτικι απόφαςθ ιςχφει μετά τθ ςχετικι εγκριτικι Απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου
του Διμου Μυτιλινθσ και από τθν θμζρα τθσ δθμοςιεφςεϊσ τθσ, μετά τθν οποία παφει αυτοδικαίωσ θ
ιςχφσ κάκε προγενζςτερθσ αντίςτοιχθσ απόφαςθσ ι διάταξθσ που αφορά κζματα πραςίνου, θ οποία
αντιβαίνει ςτισ διατάξεισ τθσ ι που αφορά ςε κζματα που ρυκμίηονται από τθν παροφςα.
Θ ςυμπλιρωςθ, τροποποίθςθ και κατάργθςθ διατάξεων τθσ παροφςασ κανονιςτικισ απόφαςθσ,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ αναπροςαρμογισ του φψουσ των προςτίμων που περιγράφονται
ακολοφκωσ ςτο άρκρο 31, κα γίνεται ζπειτα από Απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου του Διμου
Μυτιλινθσ, κατά τθ διαδικαςία που ορίηουν το άρκρο 79 του ν. 3463/2006 (Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων
και Κοινοτιτων).

Άρκρο 34. Νομικό Πλαίςιο
Οι διατάξεισ του παρόντοσ Κανονιςμοφ Ρραςίνου του Διμου Μυτιλινθσ , δεν κίγουν τισ γενικζσ
διατάξεισ τθσ ςχετικισ νομοκεςίασ, τισ υγειονομικζσ, τισ αςτυνομικζσ και άλλεσ ειδικζσ διατάξεισ και
αποςκοποφν ςτθν οριοκζτθςθ των δικαιωμάτων και των υποχρεϊςεων των πολιτϊν.
Ο εν λόγω Κανονιςμόσ Ρραςίνου αποτελεί κανονιςτικι διοικθτικι πράξθ με ιςχφ ουςιαςτικοφ νόμου και
καταρτίςτθκε βάςει των διατάξεων του άρκρου 79 του Ν. 3463/2006 περί κανονιςτικϊν πράξεων και θ
λειτουργία του διζπεται από τισ κάτωκι διατάξεισ του εκνικοφ και κοινοτικοφ νομικοφ και κεςμικοφ
πλαιςίου:

1. Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114 Αϋ/15-06-1959): Ρερί οικονομικισ διοικιςεωσ και λογιςτικοφ των Διμων
και Κοινοτιτων, όπωσ ιςχφει.
2. Β.Δ. 24-9/20-10-58 (ΦΕΚ 171 Αϋ/1958): Ρερί κωδικοποιιςεωσ εισ ενιαίον κείμενον Νόμου των
ιςχυουςϊν διατάξεων περί των προςόδων των διμων και κοινοτιτων (άρκρο 73 παρ. 30, όπωσ ιςχφει.
3. Α.Ν. 344/1968: (ΦΕΚ 71 Α'/1968): Ρερί διατάξεων τινϊν αφορωςϊν εισ τουσ Οργανιςμοφσ Τοπικισ
Αυτοδιοικιςεωσ, όπωσ ιςχφει.
4. Ν.Δ. 805/71 (ΦΕΚ 1 Αϋ/1971): Ρερί πταιςματικϊν παραβάςεων, βεβαιουμζνων παρά των αςτυνομικϊν
οργάνων (άρκρο1), όπωσ ιςχφει.
5. N.Δ. 356/74 (ΦΕΚ -90 Α'/1974) : Ρερί Κϊδικοσ Ειςπράξεωσ Δθμοςίων Εςόδων, όπωσ ιςχφει.
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6. Ν. 505/1976 (ΦΕΚ 353 Αϋ/30.12.1976): Ρερί υπαγωγισ εισ τα τακτικά Φορολογικά Δικαςτιρια των
φορολογικϊν διαφορϊν Διμων και Κοινοτιτων και τθσ μετονομαςίασ τοφτων εισ Τακτικά Διοικθτικά
Δικαςτιρια, όπωσ ιςχφει.
7. Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289 Αϋ/29.12.1979): Ρερί δαςϊν και των δαςικϊν εν γζνει εκτάςεων τθσ Χϊρασ
(άρκρα. 3,4,5), όπωσ ιςχφει.
8. Ν. 1080/1980 (ΦΕΚ 246 Αϋ/22.10.1980): Ρερί τροποποιιςεωσ και ςυμπλθρϊςεωσ διατάξεων τινϊν τισ
περί των προςόδων των Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοικιςεωσ Νομοκεςίασ και άλλων τινϊν ςυναφϊν
διατάξεων (άρκρα 19 παρ.2, 32), όπωσ ιςχφει.
9. Ν. 1144/1981 (ΦΕΚ 96 Αϋ/1981): Ρερί επικολλιςεωσ εντφπων, διενεργείασ ετζρων ςυναφϊν πράξεων,
ωσ και ρυκμίςεωσ κεμάτων τινϊν αφορϊντων εισ τουσ Ο.Τ.Α. και το Υπουργείο Εςωτερικϊν, όπωσ ιςχφει.
10. Ν. 1337/1983 (ΦΕΚ 33 Αϋ/14.3.1983): Επζκταςθ των πολεοδομικϊν ςχεδίων, οικιςτικι ανάπτυξθ και
ςχετικζσ ρυκμίςεισ (άρκρο 40), όπωσ ιςχφει.
11. Ν. 1577/1985 (ΦΕΚ 210 Αϋ/18.12.1985): Γενικόσ Οικοδομικόσ Κανονιςμόσ (άρκρο 2), όπωσ ιςχφει.
12. Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Αϋ/16.10.1986): Για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ (άρκρα 18,19), όπωσ
ιςχφει.
13. Ν. 1892/90 (ΦΕΚ 101 Αϋ/1990): Για τον εκςυγχρονιςμό και τθν ανάπτυξθ και άλλεσ διατάξεισ, όπωσ
ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει.
14. Ν. 2307/1995 (ΦΕΚ 113 Αϋ/15.06.1995): Ρροςαρμογι νομοκεςίασ αρμοδιότθτασ Υπουργείου
Εςωτερικϊν ςτισ διατάξεισ για τθ Νομαρχιακι Αυτοδιοίκθςθ και άλλεσ διατάξεισ, όπωσ ιςχφει.
15. Ν. 2467/1998 (ΦΕΚ 237 Αϋ/1998): Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων ςτισ Ρεριφζρειεσ και τθν Αυτοδιοίκθςθ
και άλλεσ διατάξεισ, όπωσ ιςχφει.
16. Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Αϋ1999): Κφρωςθ του Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ
(άρκρο 6), όπωσ ιςχφει.
17. Ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224 Αϋ/2001): Υπαίκρια Διαφιμιςθ, Συμπολιτείεσ Διμων και Κοινοτιτων και
άλλεσ διατάξεισ, όπωσ ιςχφει.
18. Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102 Αϋ/1.5.2002): Αναβάκμιςθ τθσ πολιτικισ προςταςίασ και λοιπζσ διατάξεισ
(άρκρο 27 παρ. 3), όπωσ ιςχφει.
19. Ν. 3170/2003 (ΦΕΚ 191 Αϋ/03): Ηϊα ςυντροφιάσ, αδζςποτα ηϊα ςυντροφιάσ και άλλεσ διατάξεισ,
όπωσ ιςχφει.
20. Ν. 3208/2003 (ΦΕΚ 303 Αϋ/24.12.2003): Ρροςταςία των δαςικϊν οικοςυςτθμάτων, κατάρτιςθ
δαςολογίου, ρφκμιςθ εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δαςϊν και δαςικϊν εν γζνει εκτάςεων και άλλεσ
διατάξεισ (άρκρο 1), όπωσ ιςχφει.
21. Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Αϋ/8.6.2006): Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων (άρκρα 75,79, 167
παρ.1), όπωσ ιςχφει.
22. Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42 Αϋ/23.2.2007): Ειδικζσ ρυκμίςεισ κεμάτων μεταναςτευτικισ πολιτικισ και
λοιπϊν ηθτθμάτων αρμοδιότθτασ Υπουργείου Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ,
όπωσ ιςχφει.
23. Ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263 Αϋ/23.11.2007): υκμίςεισ κεμάτων Ανεξάρτθτων Αρχϊν, Γενικοφ
Επικεωρθτι Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, Σϊματοσ Επικεωρθτϊν Ελεγκτϊν Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και λοιπϊν
ηθτθμάτων αρμοδιότθτασ Υπουργείου Εςωτερικϊν (άρκρο 18 παρ. 3), όπωσ ιςχφει.
24. Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Αϋ/7-6-2010): Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ
Διοίκθςθσ - Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ (ιδιαίτερα τα άρκρα 58, 65, 72, 73,76, 94, 95 και 227, όπωσ ιςχφει.
25. Ν. 3900/2010 (ΦΕΚ 213 Αϋ/17.12.2010): Εξορκολογιςμόσ διαδικαςιϊν και επιτάχυνςθ τθσ διοικθτικισ
δίκθσ και άλλεσ διατάξεισ, όπωσ ιςχφει.
26. Ν. 4039/2012 (ΦΕΚ 15 Αϋ/2-2-2012): Για τα δεςποηόμενα και τα αδζςποτα ηϊα ςυντροφιάσ και τθν
προςταςία των ηϊων από τθν εκμετάλλευςθ ι τθ χρθςιμοποίθςθ με κερδοςκοπικό ςκοπό, όπωσ ιςχφει.
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27. Ν. 4067/2012 (ΦΕΚ 79 Αϋ/9.4.2012): Νζοσ Οικοδομικόσ Κανονιςμόσ (άρκρα 2,4), όπωσ ιςχφει.
28. Ν. 4074/2012 (ΦΕΚ 88 Αϋ/11.4.2012): Κφρωςθ τθσ Σφμβαςθσ για τα δικαιϊματα των ατόμων με
αναπθρίεσ και του Ρροαιρετικοφ Ρρωτοκόλλου ςτθ Σφμβαςθ για τα δικαιϊματα των ατόμων με
αναπθρίεσ, όπωσ ιςχφει.
29. Ν. 4269/2014 (ΦΕΚ 142 Αϋ/28.6.2014): Χωροταξικι και πολεοδομικι μεταρρφκμιςθ –Βιϊςιμθ
ανάπτυξθ, όπωσ ιςχφει.
30. Ν. 4280/2014 (ΦΕΚ 159 Αϋ/8.8.2014): Ρεριβαλλοντικι αναβάκμιςθ και ιδιωτικι πολεοδόμθςθ −
Βιϊςιμθ ανάπτυξθ οικιςμϊν-υκμίςεισ δαςικισ νομοκεςίασ και άλλεσ διατάξεισ, όπωσ ιςχφει.
31. Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Αϋ/8.8.2016): Δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπωσ ιςχφει.
32. Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ 137 Αϋ/13.9.2017): Συνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ Δθμοςίου και λοιπζσ αςφαλιςτικζσ
διατάξεισ, ενίςχυςθ τθσ προςταςίασ των εργαηομζνων, δικαιϊματα ατόμων με αναπθρίεσ και άλλεσ
διατάξεισ, όπωσ ιςχφει.
33. Ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167 Α’ /2017): Ζλεγχοσ και προςταςία του Δομθμζνου Ρεριβάλλοντοσ και άλλεσ
διατάξεισ (άρκρο 29 παρ. 2), όπωσ ιςχφει.
34. Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α/19-07-2018): Μεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Τοπικισ
Αυτοδιοίκθςθσ - Εμβάκυνςθ τθσ Δθμοκρατίασ - Ενίςχυςθ τθσ Συμμετοχισ - Βελτίωςθ τθσ οικονομικισ και
αναπτυξιακισ λειτουργίασ των Ο.Τ.Α. *Ρρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΘΣ Ι»+ - υκμίςεισ για τον εκςυγχρονιςμό
του πλαιςίου οργάνωςθσ και λειτουργίασ των ΦΟΔΣΑ - υκμίςεισ για τθν αποτελεςματικότερθ, ταχφτερθ
και ενιαία άςκθςθ των αρμοδιοτιτων ςχετικά με τθν απονομι ικαγζνειασ και τθν πολιτογράφθςθ Λοιπζσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ Υπουργείου Εςωτερικϊν και άλλεσ διατάξεισ, όπωσ ιςχφει.
35. Ρ.Δ. 283/85 (ΦΕΚ 106 Α'-Διορκ. ςφαλμ. ςτα ΦΕΚ 9 Α'/7-2-86 και ΦΕΚ 82 Α'/20-6-86): Ροινικόσ
Κϊδικασ (ιδιαίτερα το άρκρο 458), όπωσ ιςχφει.
36. Ρ. Δ. 258/1986 (ΦΕΚ 121 Αϋ/8.10.1986): Κϊδικασ Ροινικισ Δικονομίασ, όπωσ ιςχφει.
37. Ρ.Δ. 23/1987 (ΦΕΚ 166 Δϋ/6.3.1987): Κατθγορίεσ και περιεχόμενο χριςεωσ γθσ (άρκρο 9), όπωσ
ιςχφει.
38. ΡΔ 14.7 /27-07-1999 (ΦΕΚ 580 Δϋ/1999): Κϊδικασ βαςικισ πολεοδομικισ νομοκεςίασ (ΚΒΡΝ) (άρκρο
242 παρ. 2,4,5 και άρκρο 329 παρ.3), όπωσ ιςχφει.
39. Y.A. 133384/6587/2015 (ΦΕΚ 2828 Βϋ/23.12.2015): Ρροδιαγραφζσ Σφνταξθσ των Μελετϊν
Διαχείριςθσ Ράρκων και Αλςϊν.
40. Υ.Α. 3046/304/30-1/3-2-1989 (ΦΕΚ 59 Δϋ/3-02-89): Κτιριοδομικόσ Κανονιςμόσ.
41. Υ.Α. 10788/2004 (ΦΕΚ 285 Δϋ/5.3.2004) Ζγκριςθ πολεοδομικϊν ςτακερότυπων (standards) και
ανϊτατα όρια πυκνοτιτων που εφαρμόηονται κατά τθν εκπόνθςθ των γενικϊν πολεοδομικϊν ςχεδίων,
των ςχεδίων χωρικισ και οικιςτικισ οργάνωςθσ «ανοικτισ πόλθσ» και των πολεοδομικϊν μελετϊν.
42. Υ.Α. ΥΡΕΝ/ΔΑΟΚΑ/69701/4461/16-10-2018 (ΦΕΚ 4520 Βϋ/2018): Διαδικαςία ζγκριςθσ και
απαιτοφμενα δικαιολογθτικά για εργαςίεσ για τισ οποίεσ απαιτείται Ζγκριςθ Εργαςιϊν Δόμθςθσ Μικρισ
Κλίμακασ (ΕΕΔΜΚ) κακϊσ και ςυμπλιρωςθ τθσ εργαςίασ α. και τροποποίθςθ τθσ εργαςίασ κθ. τθσ παρ. 2
του άρκρου 29 του ν. 4495/2017.
43. Κανονιςμόσ Ξυλείασ (ΕΕ) αρικ. 995/2010 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ
20θσ Οκτωβρίου 2010.
44. Τον Οργανιςμό Εςωτερικισ Υπθρεςίασ του Διμου Μυτιλινθσ (ΦΕΚ 3249/Β/23-8-2019)
45. Θ με αρ. …… Απόφαςθ Δθμοτικοφ Συμβουλίου του Διμου Μυτιλινθσ (ΑΔΑ: ) για τθν Ζγκριςθ
κανονιςτικισ πράξθσ για παραχϊρθςθ και χριςθ τμθμάτων κοινόχρθςτου χϊρου του Διμου Μυτιλινθσ
46. Θ με αρ. / Απόφαςθ Δθμοτικοφ Συμβουλίου του Διμου Μυτιλινθσ (ΑΔΑ: …………….) για τθν
ζγκριςθ νζου κανονιςμοφ κακαριότθτασ του διμου Μυτιλινθσ .
47. Κάκε άλλθ ςχετικι με το αντικείμενο διάταξθ.
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Οι διατάξεισ του παρόντοσ Κανονιςμοφ Ρραςίνου, δεν κίγουν τισ γενικζσ διατάξεισ τθσ ςχετικισ
νομοκεςίασ, τισ υγειονομικζσ, τισ αςτυνομικζσ και άλλεσ ειδικζσ διατάξεισ και αποςκοποφν ςτθν
οριοκζτθςθ των δικαιωμάτων και των υποχρεϊςεων των πολιτϊν.
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