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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                  ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 

ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ                                                   

ΓΖΜΟ ΜΤΣΗΛΖΝΖ                                                       ΑΓΑ: 6Φ8Ν46ΜΓΘΓ-ΝΥΘ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ  
                      

ΑΠΟΠΑΜΑ       
 Από ην Πξαθηηθό ηεο αξηζκ. 9

εο
/23-4-2021 ηαθηηθήο πλεδξίαζεο  

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο 

ΑΡΗΘΜΟ  ΑΠΟΦΑΖ     104/2021 
 

ΘΔΜΑ 6
ν  

Ζ/Γ: Έγθξηζε Καλνληζκνύ Πξαζίλνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο. 
 

ήκεξα, ηελ 23
ε
 Απξηιίνπ 2021, εκέξα Παξαζθεπή, θαη ψξα έλαξμεο 6:30 κ.κ. πξαγκαηνπνηήζεθε κε 

ηειεδηάζθεςε (ρξήζε ηεο ππεξεζίαο e-presence θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ ΚΤΑ ππ’ αξηζ. 

429/12.03.2020 (Β’850), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ φκνηα ππ’ αξηζ. 

ΓΗΓΑΓ/Φ.37Α.1/27/νηθ.9413/06.05.2020 (Β’ 1704), θαζψο θαη ηελ ππ’ αξηζκ. 1822/16.03.2020 

εγθχθιην ηνπ Τπνπξγνχ Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο) ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

Μπηηιήλεο, χζηεξα απφ ηελ  αξηζ. πξση. 12157/19-4-2021 πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ, θ. 

Υαηδεγηάλλε Γεκνζζέλε, πνπ δεκνζηεχζεθε ζηελ Ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη θνηλνπνηήζεθε κε θάζε 

πξφζθνξν κέζν ζηνπο Γεκνηηθνχο πκβνχινπο, ζχκθσλα κε:  α) ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 

3852/2010 φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 74 ηνπ Ν.4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην 

άξζξν 184 ηνπ Ν. 4635/2019 θαη β) ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ 

Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 55η.Α΄/11-03-2020).  

Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ν Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, δηαπίζησζε φηη ππάξρεη 

λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν ηξηάληα δχν (32) κειψλ -ην 33
ν
 κέινο έρεη ηεζεί ζε αξγία κε 

ηελ αξηζκ. πξση. ΔΜΠ 34/23-9-2019 απφθαζε ηνπ πληνληζηή ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

Αηγαίνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 236
Α 

ηνπ Ν.3852/2010, φπσο πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 

129 ηνπ Ν.4555/2018- ζπκκεηείραλ ηα είθνζη ηέζζεξα (24) κέιε, ήηνη: 

 

         ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΑ ΜΔΛΖ                  ΜΖ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΑ ΜΔΛΖ 

1. Υαηδεγηάλλεο Γεκνζζέλεο-Πξφεδξνο 

2. Βνπλαηζήο Θεφδσξνο -Αληηπξφεδξνο 

3. Εεξβνχ Μαξία-Γξακκαηέαο 

4. Αλδξεαδέιιε Βαζηιηθή 

5. Αλδξηψηεο Κσλζηάληηνο Παλαγηψηεο* 

6. Αλδξηψηνπ Μπξζίλε 

7. Άλεκνο Ησάλλεο 

8. Αζηπξαθάθεο Κσλζηαληίλνο 

9. Βαηφο Ησάλλεο 

10. Γηαλλάθα-Βαζηινχδε Δξηθχιε 

11. Γαγθιήο Δπζηξάηηνο 

12. Εαθεηξίνπ Παλαγηψηεο 

13. Καηζαβέιιεο Παλαγηψηεο 

14. Κνπλέιιεο Κσλζηαληίλνο 

15. Μαιιηαξφο Γεκήηξηνο 

16. Μακάθνο Μηραήι 

17. Μαλνχζνο Παξάζρνο 

18. Σδηκήο Δπζηξάηηνο 

1. Αιεμαλδξή Γήκεηξα 

2. Βαιάθνο Παλαγηψηεο 

3. Βάιεζεο Παλαγηψηεο 

4. Βαξβαγηάλλεο Γεκήηξηνο 

5. Κφκβνο Δπζηξάηηνο 

6. Σζηξηγψηε Νίθε 

7. Φιψξνο Γεψξγηνο 

8. Φξαγθφπνπινο Κσλζηαληίλνο 
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19. Σζαθχξεο Παλαγηψηεο 

20. Φξαληδέζθνο  Μηραήι 

21. Υαξαιάκπνπο πκεψλ 

22. Υησηέιιε Δξηθχιε 

23. Υνριάθα Βαζηιηθή 

24. Φσκάο-Αηζίδεο Θεφδσξνο 

 

 

            

             

 

 

* Καηά  ηε ζπδήηεζε ηνπ 2
νπ

  ζέκαηνο εκεξήζηαο δηάηαμεο, απνρψξεζε απφ ηε πλεδξίαζε ν 

Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. Αλδξηψηεο Κσλζηάληηνο Παλαγηψηεο 

ηε ζπλεδξίαζε πξνζθιήζεθε θαη ζπκκεηείρε ν Γήκαξρνο Μπηηιήλεο, θ. Κχηειεο Δπζηξάηηνο, 

βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ.6 ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Ν.4555/2018. 

ηε ζπλεδξίαζε πξνζθιήζεθαλ φινη νη πξφεδξνη ησλ Κνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο,  βάζεη 

ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ.8 ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Ν.4555/2018, εθ ησλ νπνίσλ ζπκκεηείραλ νη πξφεδξνη: 1) 

Μπηηιήλεο: Κνπδηλφγινπ Αιέμαλδξνο, 2) Λνπηξψλ: Μακψιεο Βαζίιεηνο, 3) Αγηάζνπ: Ρνπγθέιιε 

Γηακάληε θαη 4) Παλαγηνχδαο: Βηφιαηδεο Δπάγγεινο.  

ηε ζπλεδξίαζε πξνζθιήζεθε θαη ζπκκεηείρε ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ Γήκνπ, θ. Κνπληνπξέιιεο 

Ζξαθιήο. 

ηελ ζπλεδξίαζε πξαθηηθά ηήξεζε ν δεκνηηθφο ππάιιεινο Κξηπηληήξεο Δπζηξάηηνο, ζχκθσλα κε 

ηελ ππ’ αξηζκ. 869/2019 απφθαζε Γεκάξρνπ Μπηηιήλεο.  
 

 Με νκφθσλε απφθαζε ηνπ ψκαηνο, ην 17
ν
 ζέκα Ζκεξήζηαο δηάηαμεο πξνηάζεθε λα ζπδεηεζεί 

ακέζσο κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 2
νπ

 ζέκαηνο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο 
 

ηε ζπλέρεηα, ν πξφεδξνο εηζεγνχκελνο ην 6
ν
  ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο έδσζε ην ιφγν ζηνλ 

Αληηδήκαξρν θ. Κνπλέιιε Κωλζηαληίλν ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ ψκαηνο ηελ αξηζ. 26/2021 

εηζεγεηηθή Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο, πνπ αθνξά «Έγθξηζε Καλνληζκνχ Πξαζίλνπ  

Γήκνπ Μπηηιήλεο». 

 

Ζ ππ’ αξηζκ. 3748/15-02-2021 ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο, αλαθέξεη ηα εμήο: 

 

«ΘΔΜΑ: Έγθξηζε Καλνληζκνχ Πξαζίλνπ  Γήκνπ Μπηηιήλεο 

ΥΔΣ.: Σν ππ’ αξηζκφ 2/30-12-2020 Πξαθηηθφ Δπηηξνπήο Γηαβνχιεπζεο Σνπ Καλνληζκνχ 

Πξαζίλνπ Σνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο 

Ο Καλνληζκφο Πξαζίλνπ ηνπ ∆ήµνπ Μπηηιήλεο  πεξηιακβάλεη αξρέο, δεζκεχζεηο θαη πνιηηηθέο πνπ 

επηδηψθνπλ λα πξνζηαηεχζνπλ θαη λα αλαδείμνπλ ην αζηηθφ πξάζηλν. Αθνξά ηνπο δεκνηηθνχο 

θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο αζηηθνχ θαη πεξηαζηηθνχ πξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ θαη πεξηιακβάλεη ηφζν ηνπο 

θαλφλεο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ πξνζηαζία, ηελ νξζή ρξήζε θαη ιεηηνπξγία ηνπο, θαζψο θαη ηηο 

αξρέο, ηηο δεζκεχζεηο θαη ηηο πνιηηηθέο πνπ επηδηψθνπλ λα πξνζηαηεχζνπλ θαη λα αλαδείμνπλ ην αζηηθφ 

πξάζηλν, δηφηη ε πξνζηαζία ηνπ πξαζίλνπ απνηειεί πξσηαξρηθή ππνρξέσζε ηνπ δήκνπ καο. 

Πεξηιακβάλεη επίζεο ηα κέηξα δηαρείξηζεο θαη πξνζηαζίαο ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ πξαζίλνπ, ηνπο 

θαλφλεο ρξήζεο, ηηο επηηξεπηέο ή κε ελέξγεηεο εληφο ησλ νξίσλ ηνπο, ηνπο πεξηνξηζκνχο ζηε ρξήζε ηνπο 

θαη ηηο θπξψζεηο πνπ επηβάιινληαη γηα ηηο παξαβάζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ απαγνξεπκέλεο ελέξγεηεο 

ζε απηνχο. 

Σν ζρέδην ηνπ θαλνληζκνχ Πξαζίλνπ ηέζεθε ζε δηαβνχιεπζε, ηελ 30/12/ 2020 κε θάπνηεο 

ππνδείμεηο – ζρφιηα ησλ ζπκκεηερφλησλ, ηα νπνία εμεηάζηεθαλ θαη πξνζαξκφζηεθαλ ζηνλ ππφ έγθξηζε 

Καλνληζκφ Πξαζίλνπ. 

Καηφπηλ απηψλ  

ΔΗΖΓΟΤΜΑΣΔ 

Σελ έγθξηζε ηνπ Καλνληζκνχ Πξαζίλνπ  ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο.» 
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Αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε επί ηνπ ζέκαηνο, ε νπνία πεξηιακβάλεηαη ζηα 

απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά, χζηεξα απφ ηελ νπνία: 

 

ΣΟ  ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 

 

Αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ  65 ηνπ λφκνπ 3852/2010 «πξφγξακκα ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ» πεξί 

αξκνδηφηεηεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/2010 φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 74 ηνπ 

Ν.4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 184 ηνπ Ν. 4635/2019, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 10 ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 55η.Α΄/11-03-2020). 

3. Σελ ππ’ αξηζκ. 2/30-12-2020 Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαβνχιεπζεο κε ζέκα «Γλσκνδφηεζε 

επί ηνπ Καλνληζκνχ Πξαζίλνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο» 

4. Σελ ππ’ αξηζκ. 3748/15-02-2021 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο, πνπ επηζπλάπηεηαη 

5. Σελ αξηζ. 26/2021 εηζεγεηηθή Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο, κε ζέκα «Έγθξηζε 

Καλνληζκνχ Πξαζίλνπ  Γήκνπ Μπηηιήλεο», πνπ είλαη ζπλεκκέλε θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα 

ηεο παξνχζαο απφθαζεο.  

6. Σε δηεμαρζείζα ζπδήηεζε επί ηνπ ζέκαηνο 

7. Σε γελφκελε ςεθνθνξία, θαηά ηελ νπνία θαηακεηξήζεθαλ: 

 πκκεηέρνληεο: Δίθνζη ηξεηο (23) Γεκνηηθνί χκβνπινη 

 «Τπέξ»: Δίθνζη ηξεηο (23) Γεκνηηθνί χκβνπινη 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

ΔΓΚΡΗΝΔΗ ηνλ Καλνληζκό Πξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο, ν νπνίνο έρεη ωο εμήο: 

 

Άξζξν 1. Δηζαγωγή 
Ο Καλνληζκφο Πξαζίλνπ ηνπ ∆ήµνπ Μπηηιήλεο  πεξηιακβάλεη αξρέο, δεζκεχζεηο θαη πνιηηηθέο πνπ 

επηδηψθνπλ λα πξνζηαηεχζνπλ θαη λα αλαδείμνπλ ην αζηηθφ πξάζηλν. Αθνξά ηνπο δεκνηηθνχο 

θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο αζηηθνχ θαη πεξηαζηηθνχ πξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ θαη πεξηιακβάλεη ηφζν ηνπο 

θαλφλεο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ πξνζηαζία, ηελ νξζή ρξήζε θαη ιεηηνπξγία ηνπο, θαζψο θαη ηηο 

αξρέο, ηηο δεζκεχζεηο θαη ηηο πνιηηηθέο πνπ επηδηψθνπλ λα πξνζηαηεχζνπλ θαη λα αλαδείμνπλ ην αζηηθφ 

πξάζηλν, δηφηη ε πξνζηαζία ηνπ πξαζίλνπ απνηειεί πξσηαξρηθή ππνρξέσζε ηνπ δήκνπ καο. 

Πεξηιακβάλεη επίζεο ηα κέηξα δηαρείξηζεο θαη πξνζηαζίαο ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ πξαζίλνπ, ηνπο 

θαλφλεο ρξήζεο, ηηο επηηξεπηέο ή κε ελέξγεηεο εληφο ησλ νξίσλ ηνπο, ηνπο πεξηνξηζκνχο ζηε ρξήζε ηνπο 

θαη ηηο θπξψζεηο πνπ επηβάιινληαη γηα ηηο παξαβάζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ απαγνξεπκέλεο ελέξγεηεο 

ζε απηνχο. 

 

Άξζξν 2.  Γεληθά 

 

2.1 Κνηλόρξεζηνη ρώξνη πξαζίλνπ. 

χκθσλα κε ηνλ Γεληθφ Οηθνδνκηθφ Καλνληζκφ (λ. 1577/1985, Άξζξν 2-42), «θνηλφρξεζηνη ρψξνη» 

είλαη νη θάζε είδνπο δξφκνη, πιαηείεο, άιζε θαη γεληθά νη πξννξηδφκελνη γηα θνηλή ρξήζε ειεχζεξνη 

ρψξνη, πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην εγθεθξηκέλν ξπκνηνκηθφ ζρέδην ηνπ νηθηζκνχ ή έρνπλ  ηεζεί ζε θνηλή 

ρξήζε κε νπνηνδήπνηε άιιν λφκηκν ηξφπν. πλαθήο είλαη ε έλλνηα ησλ «θνηλφρξεζησλ ρψξσλ» θαηά 

ηελ πνιενδνκηθή λνκνζεζία, δειαδή ησλ ηκεκάησλ εδάθνπο πνπ ραξαθηεξίδνληαη κε νηθνδνκήζηκα 

θαη ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ηνπ θνηλνχ γηα ειεχζεξε ρξήζε. 

Οη αλνηρηνί, ειεχζεξνη, δεκφζηνη θαη πξάζηλνη ρψξνη ηεο πφιεο ραξαθηεξίδνληαη απφ ηε λνκνζεζία 

κε ηνλ εληαίν φξν θνηλφρξεζηνη ρψξνη. ΠΓ 14.7/27-07-1999 (ΦΔΚ 580/Γ/1999), Κψδηθαο Βαζηθήο 
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Πνιενδνκηθήο Ννκνζεζίαο (ΚΒΠΝ) άξζξν 242, παξ. 2,4,5. Γηα ηνπο ρψξνπο απηνχο, φπσο θαη γηα θάζε 

άιιε πνιενδνκηθή ιεηηνπξγία, ηζρχεη ν θαλφλαο ηεο απαγφξεπζεο ηξνπνπνίεζεο ησλ ρξήζεσλ γεο πνπ 

επηδεηλψλεη ηνπο φξνπο δηαβίσζεο. 

Ο λφκνο 998/1979 «Πξνζηαζία ησλ δαζψλ θαη ησλ δαζηθψλ ελ γέλεη εθηάζεσλ ηεο ρψξαο» 

θαηαηάζζεη ηνπο ειεχζεξνπο αζηηθνχο ρψξνπο ζηα πάξθα (εθηάζεηο εληφο πφιεσλ ή νηθηζηηθψλ 

πεξηνρψλ πνπ θαιχπηνληαη απφ βιάζηεζε πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί ηερλεηά) θαη ζηα άιζε (εθηάζεηο εληφο 

πφιεσλ ή νηθηζηηθψλ πεξηνρψλ πνπ θαιχπηνληαη απφ θπζηθή δαζηθή βιάζηεζε) θαη απαγνξεχεη 

νπνηαδήπνηε αιιαγή πξννξηζκνχ ή ρξήζεο απηψλ. 

Οη δηαηάμεηο απηέο ζπκθσλνχλ κε ηηο πξνζηαηεπηηθέο γηα ην πεξηβάιινλ δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 24 

ηνπ πληάγκαηνο θαη ζπλεπψο δελ επηηξέπεηαη ε κεηαβνιή ηεο ρξήζεο ή ηνπ πξννξηζκνχ ησλ εληφο 

ζρεδίνπ πφιεσλ θνηλφρξεζησλ εθηάζεσλ, νη νπνίεο θαιχπηνληαη απφ βιάζηεζε πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί 

θπζηθψο ή ηερλεηψο (πάξθα ή άιζε), παξά κφλν ζε νξηζκέλεο εμαηξέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ζην 

ζπγθεθξηκέλν λνκνζεηηθφ θείκελν. 

χκθσλα δε κε ην ππ’ αξ. 117840/1514 / 8.4.2011 έγγξαθν ηνπ ΤΠΔΚΑ/Δηδηθή Γξακκαηεία 

Γαζψλ, νξίδνληαη ηα εμήο: «Απφ ηελ πθηζηάκελε λνκνινγία θαη ηηο εγθχθιηεο δηαηαγέο πξνθχπηεη φηη, 

σο πάξθα ή άιζε αληηκεησπίδνληαη θαη νη θνηλφρξεζηνη ρψξνη πνπ ζην ζρέδην πφιεο κπνξεί λα κε 

ραξαθηεξίδνληαη σο ρψξνη θνηλνρξήζηνπ πξαζίλνπ, αιιά έρνπλ απνθηήζεη ελ ηνηο πξάγκαζη ηέηνηνλ 

ραξαθηήξα (ηΔ 2588/1992, 1118/1993 θ.ά., Γλσκνδφηεζε ΝΚ 2568/1981, 1006/1983 θ.ά., αξηζ. 

87991/3814π.ε./20-3-2008 ηνπ Τθππνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ, 51/1992 εγθχθιηνο 

ΤΠΔΥΧΓΔ). Οη αλσηέξσ εθηάζεηο, αληηκεησπηδφκελεο σο πάξθα ή άιζε, εκπίπηνπλ ζην πιαίζην ησλ 

δηαηάμεσλ ηεο δαζηθήο λνκνζεζίαο γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαρείξηζή ηνπο». 

Δλ θαηαθιείδη, θνηλφρξεζην ρψξν πξαζίλνπ απνηειεί θάζε ειεχζεξνο ρψξνο ζηνλ νπνίν έρεη 

αλαπηπρζεί θπζηθή ή έρεη εγθαηαζηαζεί ηερλεηή βιάζηεζε (δελδξνθπηεκέλεο πιαηείεο, δηαρσξηζηηθέο 

λεζίδεο νδψλ, πάξθα, θήπνη, άιζε, πεδνδξφκηα κε θπηεχζεηο, πξαζηέο θ.ιπ.), ζε αληηδηαζηνιή πξνο ηνπο 

ρψξνπο εθείλνπο, νη νπνίνη δελ έρνπλ σο ππνρξεσηηθφ ζπζηαηηθφ ηνπο ζηνηρείν ην πξάζηλν, θαζψο θαη 

εθείλνπο πνπ, σο εθ ηεο θχζεο θαη ηνπ πξννξηζκνχ ηνπο, δελ δχλαληαη λα θπηεπηνχλ, ηνπιάρηζηνλ ζην 

κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπο. 

 

2.2 Ζ ζεκαζία ηνπ πξαζίλνπ. 

Ζ ζπκβνιή ησλ ειεχζεξσλ ρψξσλ θαη εηδηθφηεξα ησλ ρψξσλ πξαζίλνπ είλαη ηδηαίηεξα επεξγεηηθή 

ζηε δσή ησλ θαηνίθσλ κηαο πφιεο. Θεηηθέο επηδξάζεηο απφ ηελ χπαξμή ηνπο είλαη:  

 Αηζζεηηθή αλαβάζκηζε ηνπ ηνπίνπ. Σν πξάζηλν ζπκβάιιεη ζηνλ εμσξατζκφ ησλ πφιεσλ θαη δίλεη 

ζηνπο θαηνίθνπο ηελ αίζζεζε ηεο επαθήο κε ηελ θχζε. 

 Βειηίσζε ηνπ θιίκαηνο. Μείσζε ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο κέζα απφ ηε δέζκεπζε ηνπ 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαη ηεο απειεπζέξσζεο νμπγφλνπ θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ αέξα ζηελ 

αηκφζθαηξα, αιιά θαη θηιηξάξηζκα ηνπ αέξα απφ αηκνζθαηξηθνχο ξχπνπο.  

 Ρχζκηζε ηεο ζεξκνθξαζίαο. Σν αζηηθφ πξάζηλν βειηηψλεη ηνλ δξνζηζκφ θαη ηελ ζθίαζε ηεο πφιεο. 

Με ηε δηαηήξεζε ζηαζεξνχ ζεξκνθξαζηαθνχ επηπέδνπ πεξηνξίδνληαη νη αθξαίεο ζεξκνθξαζηαθέο 

κεηαβνιέο. 

  Απνξξφθεζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο. Ζ βιάζηεζε θηιηξάξεη ηελ αλεπηζχκεηε αθηηλνβνιία θαη 

κεηψλεη ηελ αλάθιαζε.  

 Μείσζε ηεο εμάηκηζεο ηνπ εδαθηθνχ λεξνχ, θαιχηεξε απνξξφθεζε ηνπ λεξνχ ηεο βξνρήο θαη 

κείσζε ηνπ θηλδχλνπ πιεκκπξψλ. 

 πγθξάηεζε, εμπγίαλζε θαη πξφιεςε δηάβξσζεο ησλ εδαθψλ θαη κείσζε ησλ θαηνιηζζήζεσλ.  

 Απνξξφθεζε ηνπ λεξνχ ησλ αηκνζθαηξηθψλ θαηαθξεκληζκάησλ, θαζψο θαη ξχζκηζε ηεο ξνήο ησλ 

λεξψλ.  

 Μείσζε ηεο ερνξχπαλζεο θαη απνξξφθεζε ησλ ζνξχβσλ ηεο πφιεο.  

 Λεηηνπξγία σο θαηαθχγην βηνπνηθηιφηεηαο κέζα ζηελ πφιε.  

 Αλαςπρή, ραιάξσζε, άζιεζε, θνηλσληθή ζπλαλαζηξνθή, πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε ησλ 
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θαηνίθσλ ηεο πφιεο. 

 σκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ησλ θαηνίθσλ.   

 Αλαβάζκηζε ηεο έλλνηαο ηεο γεηηνληάο θαη ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεηο ζηηο πφιεηο (ρψξνπο 

θνηλσληθφηεηαο).  

 Τγεηνλνκηθή πξνζηαζία εηδηθψλ ρψξσλ (π.ρ. λνζνθνκεία, ζρνιεία).  

 Υξήζε ηνπο σο ππαίζξηνη ρψξνη ζπγθέληξσζεο ζε θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο (π.ρ. ζεηζκνί).  

 Οηθνλνκηθά νθέιε, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ πξαζίλνπ, κε ζεκαληηθφηεξν φισλ ηελ 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο (κείσζε ρξήζεο θιηκαηηζηηθψλ κεραλεκάησλ), ηε βειηίσζε ηεο πγείαο 

(κείσζε ησλ δαπαλψλ λνζειείαο), θαζψο θαη ηελ βειηίσζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο θαη ηεο 

επηζθεςηκφηεηαο κηαο πεξηνρήο, ιφγσ ηεο αλαβάζκηζεο ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο. 

 

Άξζξν 3. Πεδίν ηζρύνο θαη πξνζδηνξηζκόο ελλνηώλ. 

Ο παξψλ Καλνληζκφο Πξαζίλνπ ηζρχεη γηα φινπο ηνπο δεκνηηθνχο δηακνξθσκέλνπο θνηλφρξεζηνπο 

ρψξνπο ζηνπο νπνίνπο αλαπηχζζεηαη θαη ζπληεξείηαη ην αζηηθφ πξάζηλν ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο, πνπ 

ηαμηλνκνχληαη αλάινγα κε ηελ πξνέιεπζε, ηελ ιεηηνπξγία, ηε ρξήζε, ην κέγεζνο, ηε ζέζε, ηε ζεκαζία, 

ηελ επηζθεςηκφηεηά ηνπο, θ.ιπ., θαη δηαθξίλνληαη ζε: 

 

3.1 - Πάξθα. 

Δίλαη νη εληφο ησλ ζρεδίσλ ησλ πφιεσλ θαη νηθηζηηθψλ πεξηνρψλ θνηλφρξεζηνη ρψξνη πνπ 

θαιχπηνληαη απφ βιάζηεζε κε θεπνηερληθέο δηακνξθψζεηο θαη πνπ έρνπλ απνηππσζεί θαηά ηνλ 

πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ σο πάξθα, θαζψο θαη εθείλνη πνπ θέξνπλ θπζηθή ή ηερλεηή βιάζηεζε ή 

πξννξίδνληαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε βιάζηεζεο, θαη έρνπλ ππνζηεί ή ζα ππνζηνχλ θεπνηερληθέο 

δηακνξθψζεηο. Καηαηάζζνληαη ζε: 

α. Πάξθα γεηηνληάο. ’ απηήλ ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ κηθξφηεξα πάξθα πνπ είλαη δηάζπαξηα ζε φιε 

ηελ έθηαζε ηεο πφιεο θαη ν ξφινο ηνπο είλαη λα απνηεινχλ ρψξν μεθνχξαζεο θαη παηρληδηνχ γηα ηνπο 

θαηνίθνπο κηαο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο ηεο πφιεο. 

β. Πάξθα εηδηθνχ πξννξηζκνχ: (Πάξθν Κπθινθνξηαθήο Αγσγήο θ.ιπ.) 

 

3.2 - Άιζε. 

Άιζε είλαη νη εληφο ησλ ζρεδίσλ ησλ πφιεσλ θαη νηθηζηηθψλ πεξηνρψλ θνηλφρξεζηνη ρψξνη πνπ 

έρνπλ απνηππσζεί θαηά ηνλ πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ σο άιζε, θαζψο θαη εθείλνη πνπ θέξνπλ θπζηθή ή 

ηερλεηή βιάζηεζε ή πξννξίδνληαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε δαζηθήο βιάζηεζεο κε ειεχζεξε δηάηαμε, 

ρσξίο θεπνηερληθέο δηακνξθψζεηο ζην πιαίζην ηεο επηδησθφκελεο πξνζνκνίσζεο δαζηθνχ 

πεξηβάιινληνο ζηηο αλσηέξσ πεξηνρέο. 

 

3.3 - Πιαηείεο. 

Οη πιαηείεο είλαη νη πην ζεκαληηθνί ειεχζεξνη ρψξνη κηαο πφιεο, αθνχ απνηεινχλ θαηεμνρήλ ηφπνπο 

ζπλάζξνηζεο. Καηά θαλφλα είλαη επίπεδνη ρψξνη, κε ζθιεξέο αλνηρηέο επηθάλεηεο γηα ηε ζπγθέληξσζε 

κεγάινπ πιήζνπο πνιηηψλ. 

Με θξηηήξην ηελ βαζηθή απηή ιεηηνπξγία ηνπο, νη πιαηείεο θαηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ 

ειεχζεξσλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ζπλάζξνηζεο, θαη φρη ζηελ θαηεγνξία ησλ ρψξσλ πξαζίλνπ. 

Ζ θπηνθάιπςή ηνπο δελ είλαη ππνρξεσηηθή, αιιά ζπλήζσο θαιχπηνληαη ζε ηκήκαηά ηνπο απφ 

νξγαλσκέλε βιάζηεζε. 

 

3.4 - Παηδηθέο ραξέο. 

Ζ παηδηθή ραξά είλαη ν νξηνζεηεκέλνο δεκνηηθφο ππαίζξηνο ρψξνο, πνπ πξννξίδεηαη γηα ηελ 

ςπραγσγία ησλ παηδηψλ. Δγθαζίζηαηαη ζε δεκνηηθά αθίλεηα, πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί ζην ξπκνηνκηθφ 

ζρέδην σο ρψξνη παηδηθήο ραξάο ή θνηλφρξεζηνη ρψξνη. Ο ζρεδηαζκφο ηνπ ρψξνπ ηεο παηδηθήο ραξάο 

νθείιεη απαξαίηεηα λα πεξηιακβάλεη θαη δψλεο πξαζίλνπ. 
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3.5 - Κήπνη. 

Απνηεινχλ δεκφζηα έθηαζε πξαζίλνπ κε ηδηαίηεξεο θεπνηερληθέο δηακνξθψζεηο. Δίλαη ηδηαίηεξα 

ζπρλνί ζε επξσπατθέο πφιεηο θαη ζπλήζσο έρνπλ κεγάιε ηζηνξηθή αμία. 

 

3.6 Παξηέξηα-δαξληηληέξεο. 

ε δηάθνξα ζεκεία ηεο πφιεο φπσο γηα παξάδεηγκα ζε ππεξπςσκέλα παξηέξηα θαη βάζεηο δέληξσλ, 

πιεζίνλ ησλ ππνγεηνπνηεκέλσλ θάδσλ απνξξηκκάησλ, ζε πεδνδξφκηα θαη ρψξνπο φπνπ δελ κπνξεί λα 

αλαπηπρζεί πξάζηλν ιφγσ εηδηθψλ ζπλζεθψλ (π.ρ. ππφγεηνη αγσγνί θνηλσθεινχο ραξαθηήξα) 

ηνπνζεηνχληαη θπηά ζε θπηνδνρεία θαη δεκηνπξγνχληαη παξηέξηα κε αλζψλεο, θπξίσο γηα ηελ αηζζεηηθή 

αλαβάζκηζε ησλ παξαπάλσ ρψξσλ. 

 

3.7 - Νεζίδεο πξαζίλνπ. 

Αθνξά ζην πξάζηλν ησλ δηαρσξηζηηθψλ λεζίδσλ ησλ κεγάισλ θεληξηθψλ ιεσθφξσλ θαη νδψλ ηεο 

πφιεο θαζψο θαη ζε θπθιηθνχο θφκβνπο, δηαζηαπξψζεηο θαη πεδνδξφκηα κε θάπνην ηθαλνπνηεηηθφ 

πιάηνο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ζην δήκν καο απνηεινχλ νη λεζίδεο ηνπ Μαθξχ Γηαινχ θαη ηεο 

Δπάλσ θάιαο. 

 

3.8 - Γελδξνζηνηρίεο. 

Μηα κεγάιε θαηεγνξία αζηηθνχ πξαζίλνπ κε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά είλαη νη δελδξνζηνηρίεο πνπ 

αλαπηχζζνληαη θαηά κήθνο ησλ πεδνδξνκίσλ ησλ δξφκσλ ηεο πφιεο θαη πνπ πξέπεη λα ιακβάλεηαη 

εηδηθή κέξηκλα θαηά ηε ζρεδίαζή ηνπο γηα λα κελ κεηαηξέπνληαη ζε εκπφδηα θαηά ηελ θίλεζε ησλ 

πεδψλ. 

 

3.9 - Πεδόδξνκνη. 

Οη πεδφδξνκνη απνηεινχλ εηδηθφηεξε δηάθξηζε ηνπ δηθηχνπ θπθινθνξίαο. Απνηεινχλ νδνχο, πνπ 

θαηά θχξην ιφγν, δελ πξννξίδνληαη γηα ηελ θπθινθνξία νρεκάησλ, αιιά γηα ηελ εμππεξέηεζε πεδψλ 

κφληκα ή πεξηνδηθά. ε έλαλ πεδφδξνκν κπνξνχλ λα ππάξρνπλ δέλδξα, θεπνηερληθέο δηακνξθψζεηο, 

ρψξνη παηρληδηνχ θ.ιπ. 

 

3.10 - Ηζηνξηθνί ρώξνη. 

Πξφθεηηαη γηα θάπνηνπο παιηνχο ηζηνξηθνχο θήπνπο ή ρψξνπο πνπ ζπλήζσο πιαηζηψλνπλ 

αξραηνινγηθέο πεξηνρέο ή αλαδεηθλχνπλ ηζηνξηθά κλεκεία.  

 

3.11 - Κνηκεηήξηα. 

ηνπο ρψξνπο ησλ θνηκεηεξηψλ ηφζν ηεο πφιεο φζν θαη ησλ Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ ηνπ Γήκνπ 

Μπηηιήλεο ππάξρνπλ αμηνζεκείσηεο εθηάζεηο πξαζίλνπ θαζψο θαη δέληξα. 

 

3.12 - Πεξηαζηηθό πξάζηλν. 

Χο πεξηαζηηθφ πξάζηλν ραξαθηεξίδεηαη ην ηκήκα ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο γχξσ απφ ηελ πφιε, 

ην νπνίν έρεη δαζηθή ή ζακλψδε θπηνθάιπςε. Οη ρψξνη απηνί είλαη εχθνια πξνζπειάζηκνη φρη κφλν κε 

επηβαηηθά νρήκαηα Ηδησηηθήο Υξήζεο, αιιά θαη κε Μέζα Μαδηθήο Μεηαθνξάο, κε πνδήιαην θαη δηα 

πεδνπνξίαο. 

 

Άξζξν 4.  Αξρέο – ηόρνη 

Ζ πξνζηαζία ηνπ αζηηθνχ πξαζίλνπ απνηειεί πξσηαξρηθή ππνρξέσζε ηνπ ∆ήµνπ Μπηηιήλεο. 

Ο Καλνληζµφο Πξαζίλνπ επηδηψθεη λα πξνζηαηεχζεη ην πξάζηλν πνπ αλαπηχζζεηαη απηνθπψο ή µε 

θεπνηερληθέο κεζφδνπο ζε δεµφζηνπο ρψξνπο (άιζε, πάξθα, δαζχιιηα, λεζίδεο, παηδηθέο ραξέο, 

πιαηείεο, πεδφδξνκνπο, πεδνδξφκηα θαη θιίµαθεο) θαζψο θαη ζε ηδησηηθνχο ρψξνπο (θήπνπο θαη 

αθάιππηνπο πνιπθαηνηθηψλ) µε ηελ παξνρή ζπµβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο. Με ηελ πξνζηαζία θάζε 



 

 7 

θπηηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ Γήκνπ, βειηηψλεηαη ε ηζνξξνπία ηεο θχζεο θαη ην αζηηθφ µηθξνθιίµα, 

αλαβαζκίδνληαη νη βηφηνπνη ηεο παλίδαο θαη ην αζηηθφ ηνπίν, κεηψλεηαη ε  αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε θαη ε 

ερνξχπαλζε. 

 

Οη ζηφρνη γηα ηελ αλάπηπμε θαη πξνζηαζία ηνπ δεκνηηθνχ θνηλφρξεζηνπ πξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ 

Μπηηιήλεο  είλαη νη αθφινπζνη:  

1. Ζ πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηνπ πξαζίλνπ σο βαζηθνχ θαη αλαπφζπαζηνπ ζπζηαηηθνχ ηνπ αζηηθνχ 

ηζηνχ ηεο πφιεο Μπηηιήλεο θαη ησλ Γεκνηηθψλ Γηακεξηζκάησλ θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ δεκνηψλ.  

2. Ζ πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηνπ πξαζίλνπ σο απηνχζηαο αμίαο θαη θνηλσληθνχ αγαζνχ (ζεβαζκφο 

ησλ έκβησλ φλησλ).  

3. Ζ ζπληήξεζε, δηαηήξεζε, πξνζηαζία ηνπ πθηζηάκελνπ θνηλφρξεζηνπ πξαζίλνπ ηνπ δήκνπ.  

4. Ζ δέζκεπζε γηα ηελ αχμεζε θαη δεκηνπξγία λέσλ ρψξσλ πξαζίλνπ.  

5. Ζ δηαζθάιηζε ελφο νινθιεξσκέλνπ θαη εθηεηακέλνπ δηθηχνπ πξαζίλνπ κε ζθνπφ ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο θαηάηκεζήο ηνπ, πνπ ζα ζπλδέεη ηνπο ρψξνπο πξαζίλνπ κε έλα δίθηπν θίλεζεο, 

πεξηπαηεηηθφ θαη πνδειαηηθφ, κέζα απφ φκνξθεο δηαδξνκέο, πάξθα θαη άιινπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, 

ψζηε λα πξνάγεη ηελ άζιεζε, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ πνηφηεηα δσήο.  

6. Ζ αθψιπηε, απξφζθνπηε θαη αλεκπφδηζηε πξφζβαζε ζηνπο ρψξνπο πξαζίλνπ γηα θάζε πνιίηε θαη 

ηδηαίηεξα ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο θαη ησλ ινηπψλ εππαζψλ νκάδσλ (παηδηά, ηξίηε ειηθία 

θάηνηθν κε δπλαηφηεηεο παξακνλήο, πεξηπάηνπ, άζθεζεο, αλαςπρήο θαη εμνηθείσζεο κε ηε θχζε).  

7. Ζ επαηζζεηνπνίεζε ησλ δεκνηψλ ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο.  

8. Ζ δηαζθάιηζε ηεο επεξγεηηθήο επίδξαζεο ηνπ πξαζίλνπ ζηελ ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ηνπ 

θάζε πνιίηε. Πεξηιακβάλεη ηελ χπαξμε επαξθψλ ρψξσλ πξαζίλνπ γηα θάζε θάηνηθν κε δπλαηφηεηεο 

παξακνλήο, πεξηπάηνπ, άζθεζεο, αλαςπρήο θαη εμνηθείσζεο κε ηελ θχζε.  

9. Ζ ζπκβνιή ηνπ πξαζίλνπ ζηελ αλάδεημε ηεο πνιηηηζηηθήο, αηζζεηηθήο θαη ηζηνξηθήο αμίαο ηεο 

πφιεο.  

10. H θχηεπζε δσκάησλ, ηαξαηζψλ, αχιησλ ρψξσλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη δεκνηηθψλ θηηξίσλ, κε 

ηελ ππνζηήξημε νξζψλ γεσπνληθψλ πξαθηηθψλ.  

11. Ζ πξνζηαζία ησλ πδαηηθψλ πφξσλ θαη ηνπ πδξνγξαθηθνχ δηθηχνπ.  

12. Ζ πξνζηαζία θαη επαχμεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο. ηα πιαίζηα πξνζηαζίαο θαη ελίζρπζεο ησλ 

θπζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ επηδηψθεηαη ε ελίζρπζε θαη απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ηνπ πξαζίλνπ, κε ηελ 

επηινγή εηδψλ πξνζαξκνζκέλσλ ζηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο, ηε δηαθχιαμε κεγάισλ επηθαλεηψλ πξαζίλνπ 

πνπ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε ισξίδεο πξαζίλνπ θαη επηηξέπνπλ ηελ απξφζθνπηε κεηαθίλεζε ησλ 

εηδψλ απφ ηνλ έλα ρψξν ζηνλ άιιν, ηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ θπηψλ γηα θάζε επηθάλεηα, θαζψο θαη 

ηε ρξήζε βηνινγηθήο θεπνηερλίαο ρσξίο ηε ρξήζε θπηνθαξκάθσλ θαη ρεκηθψλ ιηπαζκάησλ.  

13. Ζ νπζηαζηηθή βειηίσζε ηνπ κηθξνθιίκαηνο κέζσ ηεο ρξήζε πξαζίλνπ.  

14. Ζ πξφλνηα γηα ηελ παλίδα πνπ δηαβηεί ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πξαζίλνπ.  

15. Ζ εμαζθάιηζε ηζνθαηαλνκήο ηνπ πξαζίλνπ ζηελ πφιε θαη ηεο πξφζβαζεο ζε απηφ, ζε φιεο 

αδηαθξίησο ηηο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο νκάδεο.  

16. Ζ δηαζθάιηζε ηεο πξφζβαζεο ζηε πιεξνθφξεζε θαη ηελ πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε.  

17. Ζ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ ζρεηίδνληαη κε δξάζεηο γηα 

ηελ πξνζηαζία, ηε δηαρείξηζε θαη αλάδεημε ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ πξαζίλνπ.  

18. Ο ζεβαζκφο ησλ δηεζλψλ θαη εζληθψλ ζπλζεθψλ θαη αξρψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην αζηηθφ 

πξάζηλν.  

19. Ζ δηαζθάιηζε ησλ δηνηθεηηθψλ δνκψλ, ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ θαη ηνπ ζηξαηεγηθνχ 

ζρεδηαζκνχ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ αξρψλ θαη ησλ ζηφρσλ ηνπ παξφληα Καλνληζκνχ 

Πξαζίλνπ.  

 

Βαζηθέο αξρέο γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ απνηεινχλ:  

1. Ζ αξρή ηεο αληηζηάζκηζεο πνπ έρεη σο ζθνπφ λα θέξεη ζε αξκνλία ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο κε ηηο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ γηα ρξήζε θαη εθκεηάιιεπζή ηνπ.  
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2. Ζ αξρή ν «ξππαίλσλ πιεξψλεη» ε νπνία δελ απνηειεί κφλν έλα απιφ κέζν θαηαινγηζκνχ ηνπ 

θφζηνπο ηπρφλ θζνξάο ή θαηαζηξνθήο, αιιά αλαδεηθλχεη ηελ έλλνηα ηεο επζχλεο πνπ έρεη θάζε πνιίηεο 

γηα ηε δηαθχιαμε ηνπ πεξηβάιινληνο, θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη ην πεξηβάιινλ δελ πξέπεη λα ζεσξείηαη 

αγαζφ πνπ πξνζθέξεηαη δσξεάλ θαη κπνξεί ν θαζέλαο λα ην ζπαηαιά ειεχζεξα θαη ρσξίο ζπλέπεηεο.  

 

Άξζξν 5. Αξκόδηεο Τπεξεζίεο 

Ζ αλάπηπμε, πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ηνπ αζηηθνχ – πεξηαζηηθνχ πξαζίλνπ πεξηιακβάλεη θάζε 

κνξθήο βιάζηεζε φπσο δέληξα, ζάκλνπο, πνιπεηή θαη επνρηαθά θπηά θαη ριννηάπεηεο πνπ βξίζθνληαη 

ζηνπο δεκφζηνπο ρψξνπο πξαζίλνπ ζε πιαηείεο, πάξθα, πεδφδξνκνπο, πεδνδξφκηα, ηξίγσλα, άιζε θαη 

παηδηθέο ράξεο ζηα εζσηεξηθά φξηα ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο . 

Αξκφδηα ππεξεζία γηα ηε δηαηήξεζε, αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε ηεο βιάζηεζεο κε θαηάιιειεο 

θαιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο θαη ζχκθσλα κε ηηο αξρέο θαη ηηο γλψζεηο ηεο θεπνηερλίαο, είλαη ην Σκήκα 

Πεξηβάιινληνο θαη Πξαζίλνπ ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο ηνπ  Γήκνπ Μπηηιήλεο, ζχκθσλα κε ηνλ 

Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο. 

 

Άξζξν 6.  Πεδίν πξνζηαζίαο – Μέηξα πξνζηαζίαο 

 

6.1 Πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε πθηζηάκελνπ πξαζίλνπ 

1. Ο ∆ήµνο Μπηηιήλεο  πξνζηαηεχεη θαη θξνληίδεη ην πθηζηάκελν δεµφζην πξάζηλν. Μεξηµλά γηα ηε 

δηαηήξεζε ζε θαιή θαηάζηαζε φισλ ησλ θπηηθψλ εηδψλ θαη θάζε ρψξνπ πξαζίλνπ, αλεμάξηεηα µε ην 

µέγεζφο ηνπ. 

2. Κάζε θπηνηερληθή εξγαζία, θαζψο θαη θάζε εξγαζία ζπληήξεζεο ηνπ πξαζίλνπ ζα πινπνηείηαη µε 

ηελ ειάρηζηε δπλαηή επέµβαζε ζηε θπζηθή βιάζηεζε θαη ζηελ αζηηθή θχζε. 

3. Ο ∆ήµνο Μπηηιήλεο  νθείιεη: 

α) λα ζρεδηάδεη νινθιεξσκέλεο παξεµβάζεηο ζε ήδε ππάξρνληεο ρψξνπο πξαζίλνπ θαη ρψξνπο 

αλάπιαζεο, 

β) λα νξγαλψλεη εθδειψζεηο γηα ην πξάζηλν θαη λα αλαπηχζζεη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ 

αχμεζε ηνπ αξηζµνχ θαη ζηελ πξνζηαζία ησλ εηδψλ ηεο ηνπηθήο ρισξίδαο θαη παλίδαο,  

γ) λα ζπλεξγάδεηαη µε δεµφζηνπο θαη ηδησηηθνχο θνξείο πνπ δηαρεηξίδνληαη ρψξνπο πξαζίλνπ εληφο 

ησλ νξίσλ ηνπ ∆ήµνπ, 

δ) λα ζπλεξγάδεηαη µε ηνπηθνχο πιιφγνπο πνπ ζηηο θαηαζηαηηθέο ηνπο αξρέο πξνβιέπνληαη δξάζεηο 

πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, πξνθεηκέλνπ λα εθπνλήζεη Σεχρνο Οδεγηψλ γηα ηελ 

πξνζηαζία ηεο ρισξίδαο θαη παλίδαο ηεο πεξηνρήο επζχλεο ηνπ 

ε) λα ελεξγνπνηεί ηα αξκφδηα δεκνηηθά φξγαλα θαη ηελ Αζηπλνκία γηα ηε δηαθχιαμε ησλ ρψξσλ 

πξαζίλνπ. 

 

6.2 Αύμεζε ηνπ πξαζίλνπ ζηελ πόιε 

Ο ∆ήµνο Μπηηιήλεο  ζέηεη ζε πξνηεξαηφηεηα ηε δεκηνπξγία λέσλ ρψξσλ δεκνζίνπ πξαζίλνπ. 

∆εζµεχεηαη γηα ηε ιήςε κέηξσλ εμεχξεζεο λέσλ ρψξσλ γηα πξάζηλν, γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

απαιινηξίσζεο επηθαλεηψλ µε βάζε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα, γηα ηελ αμηνπνίεζε ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ 

αχμεζεο ηνπ πξαζίλνπ,  γηα ηελ ελνπνίεζε αθαιχπησλ ρψξσλ, θαζψο θαη λα αμηνπνηήζεη θάζε 

δπλαηφηεηα πνπ πξνβιέπεη ε πθηζηάκελε λνµνζεζία γηα λα επηηεπρζεί απξφζθνπηα ε δηεθδίθεζε 

δεµνηηθψλ ειεχζεξσλ ρψξσλ απφ θαηαπαηεηέο. 

 

Άξζξν 7. Αληηθείκελν ηνπ παξόληνο Καλνληζκνύ Πξαζίλνπ. 

Ο Καλνληζκφο Πξαζίλνπ πεξηιακβάλεη θαλφλεο ζρεδηαζκνχ  ησλ δηακνξθσκέλσλ θνηλφρξεζησλ 

ρψξσλ πξαζίλνπ, ηε δηαρείξηζε ηεο βιάζηεζεο, ηηο κεζφδνπο θεπνηερλίαο, ηελ ελεκέξσζε θαη 

επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ αζηηθνχ πξαζίλνπ, θ.ιπ.  

Δπίζεο, πεξηγξάθεη ηα πιαίζηα νξηνζέηεζεο ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ πνιηηψλ, 

πεξηιακβάλεη κεηαμχ άιισλ δηαηάμεηο γηα ηελ επηηξεπηέο ελέξγεηεο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ζηε ρξήζε 
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ηνπο, γηα ηελ πξνζηαζία, νξζή ρξήζε θαη ιεηηνπξγία ηνπο, θαζψο θαη ηηο δηνηθεηηθέο θαη πνηληθέο 

θπξψζεηο γηα απαγνξεπκέλεο ελέξγεηεο ζε απηνχο.  

 

Άξζξν 8. Τηνζεζία ρώξωλ πξαζίλνπ - Δζεινληηζκόο – Δπαηζζεηνπνίεζε – Κνηλωληθή Πνιηηηθή 

 

8.1 Πξόζβαζε ζηελ πιεξνθόξεζε θαη πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε 

1. Ο Γήκνο Μπηηιήλεο  δεζκεχεηαη λα βνεζήζεη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ πνιίηε ζε θάζε 

πεξηβαιινληηθή δξάζε (εθπαίδεπζε, εθδειψζεηο, εθζέζεηο, εκεξίδεο, βξαβεία), ηελ πξνψζεζε 

νηθνινγηθψλ πνιηηηθψλ, ηελ θαιιηέξγεηα νηθνινγηθήο ζπλείδεζεο, ηελ επαηζζεηνπνίεζε ζε θάζε 

θαηαζηξνθή θαη ηε ζηήξημε ηνπ θαζέλα πνπ θξνληίδεη ην πξάζηλν ζηε γεηηνληά θαη ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ. 

2. Ο Γήκνο Μπηηιήλεο  νθείιεη λα ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηελ αεηθφξν αλάπηπμε ηεο πφιεο ηνπ 

θαη εηδηθφηεξα ζηε δεκηνπξγία κηαο πξάζηλεο πφιεο, έηζη ψζηε λα κεηνπζηψζεη θάζε θάηνηθν ηεο πφιεο 

ζ’ έλαλ ελεξγφ, «πξάζηλν» δεκφηε κε: 

α) ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο (εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο ζηα ζρνιεία πνπ 

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

ζπκκεηνρή ηνπο ζε δελδξνθπηεχζεηο), 

β) ηελ πξνψζεζε ηνπ εζεινληηζκνχ (επαηζζεηνπνίεζε - θηλεηνπνίεζε ησλ δεκνηψλ θαη αμηνπνίεζε 

ηεο εζεινληηθήο πξνζθνξάο κέζσ ησλ εζεινληψλ πεξηβάιινληνο. 

γ) ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ πνιηηψλ κε ηελ  «ΤΗΟΘΔΗΑ ΠΡΑΗΝΧΝ ΥΧΡΧΝ» απφ ζπιιφγνπο, 

ζρνιεία, επηρεηξήζεηο, ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηε ραξηνγξάθεζε ησλ πξνβιεκάησλ, επαηζζεηνπνίεζε 

ησλ πνιηηψλ γηα ηηο θζνξέο ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο φπσο πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην άξζξν 9.1,  

δ) ηελ θαζηέξσζε Δηήζηαο Δβδνκάδαο Πξαζίλνπ (ζπγθξφηεζε Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο απφ 

πξνζσπηθφηεηεο, δηελέξγεηα ζρνιηθνχ δηαγσληζκνχ έθζεζεο θαη δσγξαθηθήο θαη κνπζηθψλ 

εθδειψζεσλ ζε ρψξνπο πξαζίλνπ, βξάβεπζε ηνπ «Πξάζηλνπ Κηηξίνπ ηεο Υξνληάο», επεηεηαθή έθδνζε 

γηα έλαλ ειεχζεξν ρψξν θάζε ρξφλν). 

3. Ο Γήκνο Μπηηιήλεο  ππνζηεξίδεη ηα πξάζηλα δψκαηα θαη ηαξάηζεο, ηα πξάζηλα κπαιθφληα, ηηο 

πξάζηλεο φςεηο θαη ηηο πξάζηλεο κεζνηνηρίεο, κε ηηο αθφινπζεο δξάζεηο: 

α) Με εηδηθέο εθζηξαηείεο ελεκέξσζεο, κε νηθνλνκηθά θίλεηξα (φπσο π.ρ. ειαθξχλζεηο απφ ηέιε 

θ.ι.π.) 

β) Με ηε θξνληίδα γηα ηελ αλάπηπμε θαη δηαζπνξά ηεο ζρεηηθήο ηερλνγλσζίαο 

γ) Με ηε δηνξγάλσζε «αλζνθνκηθήο έθζεζεο» πνπ ζα ιακβάλεη ρψξα ην κήλα Μάην, ή Οθηψβξην 

θάζε έηνπο 

δ) Με ηε δηνξγάλσζε εηήζησλ δηαγσληζκψλ γηα ηα θαιχηεξα πξάζηλα δψκαηα θαη ηαξάηζεο, 

πξάζηλα κπαιθφληα, πξάζηλεο φςεηο θαη πξάζηλεο κεζνηνηρίεο κε απνλνκή βξαβείσλ. 

 

8.2 Τηνζεζία ρώξωλ πξαζίλνπ 

Ο Γήκνο Μπηηιήλεο έρνληαο σο πξσηαξρηθφ ζθνπφ ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ, ηελ 

θαζηέξσζε ηεο ζπιινγηθήο πεξηβαιινληηθήο επζχλεο, ηελ ελίζρπζε ηνπ αηζζήκαηνο ζεβαζκνχ ηνπ 

θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ, ηε δηαπαηδαγψγεζε θαη ηελ ελ γέλεη αιιαγή λννηξνπίαο ησλ δεκνηψλ ζε ζρέζε 

κε ηνλ δεκφζην ρψξν, δχλαηαη λα παξαρσξήζεη κε πξνυπνζέζεηο πξνο «πηνζεζία» θνηλφρξεζηνπο 

ρψξνπο πξαζίλνπ ζε ζπιινγηθνχο θνξείο.  

Ζ παξαρψξεζε απηή δελ αλαηξεί επ’ νπδελί ηνλ θνηλφρξεζην ραξαθηήξα ηνπ εθάζηνηε αζηηθνχ 

θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ πξαζίλνπ.  

Μεηά απφ απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ (Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο θαη Γεκνηηθφ 

πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο), δχλαηαη λα «πηνζεηεζνχλ» πάξθα, αιζχιιηα, λεζίδεο, θαη γεληθά 

θνηλφρξεζηνη ρψξνη πξαζίλνπ απφ νκάδεο πνιηηψλ, επηηξνπέο πεξηνίθσλ, απφ ζπιιφγνπο, θηλήκαηα 

πνιηηψλ, απφ ηνπηθνχο πνιηηηζηηθνχο ζπιιφγνπο, ζπιιφγνπο γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ, ζρνιηθέο 

επηηξνπέο, θαη γεληθά απφ θάζε ζπιινγηθφ θνξέα, ηδξχκαηα , επηρεηξήζεηο θ.ιπ. ρσξίο απψηεξν 

θεξδνζθνπηθφ φθεινο θαη νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζή ηνπο, νη νπνίνη ζα αλαιάβνπλ ηε ζπληήξεζε, 

επηκέιεηα θαη θξνληίδα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ. Οη αλσηέξσ ζπιινγηθνί θνξείο ζα πξέπεη λα έρνπλ 
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θαηαζηαηηθφ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαη λα νξίδνπλ ππνρξεσηηθά έλαλ εθπξφζσπφ ηνπο γηα ην ζθνπφ 

απηφ.  

Ζ «πηνζέηεζε» απηή δελ απνηειεί παξαρψξεζε ρξήζεο θαη δελ αλαηξεί ηνλ θνηλφρξεζην ραξαθηήξα 

ηνπ νπνηνδήπνηε ρψξνπ αιιά αθνξά απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηε θξνληίδα ηνπ πξαζίλνπ, ελψ ε αξκφδηα 

ππεξεζία πξαζίλνπ παξέρεη ηελ αλάινγε ηερλνγλσζία θαη θάζε άιιε ζπλδξνκή, φπνηε θαη εθφζνλ ηεο 

δεηεζεί θαη επνπηεχεη ηελ επηκειή θξνληίδα ηνπ ρψξνπ. Μεηά ηελ παξαρψξεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ρψξνπ, ε ππεξεζία πξαζίλνπ απαιιάζζεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε θξνληίδαο θαη ζπληήξεζήο ηνπ, ε 

νπνία είλαη πιένλ ππνρξέσζε απνθιεηζηηθά ησλ αλσηέξσ ζπιινγηθψλ θνξέσλ.  

Ζ απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ ηνπ δήκνπ γηα ηελ παξαρψξεζε θξνληίδαο 

θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ πξαζίλνπ κπνξεί λα αλαθιεζεί άκεζα νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή. Δπίζεο 

αλαθαιείηαη άκεζα ζε πεξίπησζε δηαπίζησζεο εγθαηάιεηςεο ηνπ «πηνζεηεκέλνπ» θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ 

πξαζίλνπ, θαθήο ζπληήξεζεο, ειιηπνχο θξνληίδαο, θ.ιπ., κεηά απφ ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο αξκφδηαο 

ππεξεζίαο πξαζίλνπ. 

Δλδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά ν αλάδνρνο νθείιεη:  

 Να θαζαξίδεη ηνλ ρψξν «πηνζεζίαο» ηνπιάρηζηνλ δπν (2) θνξέο ηελ εβδνκάδα. 

 Να θπηεχεη ινπινχδηα ζηα ππάξρνληα παξηέξηα.  

 Να θξνληίδεη ηα ινπινχδηα θαη θπηά ηνπ πάξθνπ (πφηηζκα, βνηάληζκα, θιάδεκα θ.η.ι.). 

 Να θνπξεχεη ηνλ ριννηάπεηα ηνπο εαξηλνχο, ζεξηλνχο θαη θζηλνπσξηλνχο κήλεο ζε πεξίπησζε πνπ 

ν ρψξνο δηαζέηεη ριννηάπεηα.  

 Να θπηεχεη δέληξα, αθνχ πξνεγεζεί γξαπηφ αίηεκα θαη έγθξηζε απφ ην ηκήκα Πξαζίλνπ.  

 Να ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηελ ππεξεζία Πξαζίλνπ γηα ηελ παξαίηεζή ηνπ απφ ηελ πηνζεζία. 

 

Γελ επηηξέπεηαη  

 Να εθκεηαιιεχεηαη κε νπνηνδήπνηε θέξδνο ην πάξθν (π.ρ. ηνπνζέηεζε θαληίλαο, εηζηηήξηνπ 

εηζφδνπ, θ.η.ι.). 

 Να κεηαβηβάζεη ζε ηξίηνλ ηελ θξνληίδα ηνπ πάξθνπ. 

 Να πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε παξέκβαζε ζην πάξθν θαη νπνηαδήπνηε θαηαζθεπή ρσξίο ηελ έγθξηζε 

ηνπ Γήκνπ. 

Αξκφδηα ππεξεζία γηα ηελ επηθνηλσλία - ζπλεξγαζία ηνπ Γήκνπ κε ηνλ ηδηψηε, φπσο πεξηγξάθεηαη 

κε ηα αλσηέξσ, νξίδεηαη ε Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο θαη Πξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ  Μπηηιήλεο.  Με 

απφθαζή ηεο, ζα απνλέκεηαη ζηηο 5 Ηνπλίνπ θάζε έηνπο (παγθφζκηα  εκέξα πεξηβάιινληνο) ζρεηηθφο 

έγγξαθνο έπαηλνο ζηνλ αλάδνρν ηνπ θαιχηεξνπ πηνζεηεκέλνπ ρψξνπ πξαζίλνπ. 

Ο Γήκνο Μπηηιήλεο  αλαιακβάλεη ηελ παξνρή λεξνχ θαη ξεχκαηνο, ηελ απνθαηάζηαζε δεκηψλ απφ 

βαλδαιηζκνχο, ηελ απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ, ηελ παξνρή ιηπαζκάησλ γηα ηε ιίπαλζε ηνπ πάξθνπ 

θαη φπνηε είλαη εθηθηφ ηελ παξνρή θπηηθνχ πιηθνχ (επνρηαθά άλζε, δέλδξα, ζάκλνπο), ηελ θαηαζθεπή 

ηεο πηλαθίδαο πηνζεζίαο ηνπ πάξθνπ (κνξθή, δηαζηάζεηο) θαη ηελ  ζηήξημε ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ 

αλαδφρνπ.  

 

8.3 -  Πξάζηλν θαη θνηλωληθή πνιηηηθή 

Σα πξντφληα μπιείαο πνπ πξνέξρνληαη απφ θνπέο δέληξσλ ή θιαδεκάησλ πνπ δηελεξγεί ην  Σκήκα 

Πξαζίλνπ θαη Κνηκεηεξίσλ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο, ζπγθεληξψλνληαη ζε ρψξνπο πνπ ζα ππνδεηθλχνληαη  

απφ ηελ  ππεξεζία θαη κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζα κπνξνχλ λα δηαηίζεληαη δσξεάλ ζε 

άπνξνπο, ηνπο νπνίνπο ππνδεηθλχνπλ νη θνηλσληθέο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ. 

 

Άξζξν 9. Αξκνδηόηεηεο- Καζήθνληα. 

Ζ αλάπηπμε, πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ηνπ αζηηθνχ – πεξηαζηηθνχ πξαζίλνπ πεξηιακβάλεη θάζε 

κνξθήο βιάζηεζε φπσο δέληξα, ζάκλνπο, πνιπεηή θαη επνρηαθά θπηά θαη ριννηάπεηεο πνπ βξίζθνληαη 

ζηνπο δεκνηηθνχο δηακνξθσκέλνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πξαζίλνπ ζε πιαηείεο, πάξθα, άιζε, 

παξηέξηα, πεδφδξνκνπο, πεδνδξφκηα, ηξίγσλα, δηαρσξηζηηθέο λεζίδεο νδψλ, παηδηθέο ράξεο, θ.ιπ., εληφο 
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ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο.  

ηα πιαίζηα ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ Πξαζίλνπ θαη ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα Οξγαληζκφ 

Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο, ε ζπληήξεζε θαη θξνληίδα ησλ δεκνηηθψλ 

θνηλφρξεζησλ ρψξσλ πξαζίλνπ, είλαη κέξηκλα ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο θαη Πξαζίλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο. 

Ζ αξκφδηα ππεξεζία πξαζίλνπ ηνπ δήκνπ:  

Καηαξηίδεη θαη εθαξκφδεη ιεπηνκεξή εηήζηα πξνγξάκκαηα θπηεχζεσλ, ζπληήξεζεο, πνηίζκαηνο θαη 

θπηνπξνζηαζίαο ησλ ππαξρφλησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ πξαζίλνπ ζηα γεσγξαθηθά φξηα ηνπ δήκνπ καο.  

Γηελεξγεί κε ηα θαηάιιεια ζπλεξγεία θαη ηα ηερληθά κέζα ην έξγν ηεο θεπνηερλίαο θαη 

ζπζηεκαηηθήο πεξηνδηθήο ζπληήξεζεο πξαζίλνπ ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ηνπ δήκνπ καο (ρνξηνθνπή, 

θιάδεπζε ζάκλσλ θαη δέληξσλ, θ.ιπ.) ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο.  

Πξνγξακκαηίδεη ηα θαηάιιεια πεξηνδηθά πξνγξάκκαηα επεκβάζεσλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο πνπ παξνπζηάδεη ε δηαρείξηζε ηνπ θπηηθνχ πιηθνχ ζην ζχλνιφ ηνπ, αιιά θαη ζε θάζε 

κεκνλσκέλν θπηηθφ είδνο.  

Δκπινπηίδεη ηελ ππάξρνπζα πνηθηιία θπηψλ ζηνπο δηακνξθσκέλνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο 

πξαζίλνπ κε είδε επηιεγκέλα απφ ηε ηνπηθή ρισξίδα, πξαγκαηνπνηψληαο θπηεχζεηο δέληξσλ, ζάκλσλ, 

πνιπεηψλ θαη εηεζίσλ αλζφθπησλ ζε αλζψλεο, θαζψο θαη κε επηζπνξά ριννηάπεηα φπνπ απαηηείηαη.  

Φπηεχεη λέα δέλδξα ζηα πεδνδξφκηα φπνπ έρνπλ επηζεκαλζεί θελά θαη ειιείςεηο, αληηθαζηζηψληαο 

παξάιιεια ηα ήδε γεξαζκέλα, μεξά θαη αζζελή δέληξα.  

πληεξεί ηα δίθηπα απηφκαηεο άξδεπζεο ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πξαζίλνπ. ρεδηάδεη ηνλ ηξφπν 

άξδεπζεο ησλ ρψξσλ απηψλ θαη ηελ εγθαηάζηαζε δηθηχσλ απηφκαηνπ πνηίζκαηνο φπνπ θξίλεηαη 

απαξαίηεην, κε θχξην κέιεκα ηελ νξζή δηαρείξηζε ηνπ λεξνχ.  

πληεξεί ζπζηεκαηηθά θαηά ηελ θιαδεπηηθή πεξίνδν κε θιαδεχζεηο ηα ρακειά δέλδξα ησλ 

θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη πξαγκαηνπνηεί επεκβάζεηο ζηηο παξφδηεο δελδξνζηνηρίεο.  

Κιαδεχεη πςειά δέλδξα κε ρξήζε αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ ζε φινπο ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο 

θαη ηηο δελδξνζηνηρίεο, ζέηνληαο πξνηεξαηφηεηα ζηα δέληξα πνπ ζεσξνχληαη επηθίλδπλα γηα ηελ 

δεκφζηα αζθάιεηα ελψ γηα ηα ππφινηπα αθνινπζείηαη ην ηαθηηθφ θαη έθηαθην πξφγξακκα θιαδεχζεσλ.  

πληεξεί θαη αλαπηχζζεη ην πξάζηλν ζηνπο εμσηεξηθνχο ρψξνπο ησλ δεκνηηθψλ θηηξίσλ θαη 

θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη ηνπο εκπινπηίδεη κε θαηάιιειν θπηηθφ πιηθφ.  

Φξνληίδεη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δέληξσλ θαη ησλ θπηψλ απφ ερζξνχο θαη αζζέλεηεο, κε έκθαζε 

ζηηο βηνινγηθέο κεζφδνπο αληηκεηψπηζήο ηνπο.  

Φξνληίδεη γηα ηελ απνθνκηδή ησλ θπηηθψλ ππνιεηκκάησλ, ησλ θιαδηψλ θαη ησλ ππνπξντφλησλ πνπ 

παξάγνληαη απφ ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο πξαζίλνπ.  

Πξαγκαηνπνηεί ειέγρνπο γηα πεξηζηαηηθά παξάλνκεο θιάδεπζεο θαη πινηφκεζεο, αθαίξεζεο 

θπηηθνχ πιηθνχ, απζαίξεησλ παξεκβάζεσλ ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πξαζίλνπ, θ.ιπ.  

Λακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ θζνξψλ θαη δεκηψλ ζε δεκνηηθνχο 

ρψξνπο πξαζίλνπ.  

Γηεθπεξαηψλεη αηηήκαηα ζπλδεκνηψλ καο γηα ρνξηνθνπή, θιαδέκαηα δέλδξσλ, αξδεπηηθέο εξγαζίεο 

θ.ιπ., ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο θαη ζηηο δελδξνζηνηρίεο ηνπ δήκνπ καο, εθηειψληαο ηηο 

απαηηνχκελεο απηνςίεο.  

Σεξεί αξρείν θαηαγξαθήο ησλ πθηζηάκελσλ ρψξσλ πξαζίλνπ ηνπ δήκνπ θαη ησλ εξγαζηψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζε απηνχο.  

Μεξηκλά γηα ηε γλσζηνπνίεζε ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, φπσο πξνβιέπεη ην άξζξν 79 παξ. 4 ηνπ 

λ. 3463/2006 (ΦΔΚ 114Α/8.6.2006) θαη ηελ αλαδεκνζηνπνίεζή ηνπ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, 

κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο θαη κε θάζε άιιν πξφζθνξν κέζν.  

Δμαζθαιίδεη ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ιακβάλεη ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ 

δηαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηελ πγείαο ηνπ πξνζσπηθνχ, παξέρνληαο ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ 

θαζψο θαη ηα πξνβιεπφκελα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο.  

πληάζζεη κειέηεο πξνκήζεηαο κεραλεκάησλ πξαζίλνπ, αληαιιαθηηθψλ, θπηηθνχ πιηθνχ, 

αξδεπηηθψλ πιηθψλ θαη κηθξνεξγαιείσλ ζπληήξεζεο πξαζίλνπ. Δηζεγείηαη ηελ αλαγθαηφηεηα αλάζεζεο 
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επνρηαθψλ θπηνηερληθψλ εξγαζηψλ ζε ηξίηνπο θαη ζπληάζζεη ηηο αληίζηνηρεο κειέηεο γηα ηελ εθηέιεζε 

εξγαζηψλ θαη έξγσλ πξαζίλνπ.  

Αζθεί ηελ επίβιεςε ησλ εξγνιαβηψλ θαη εξγαζηψλ  ηνπ Σκήκαηνο  Πξαζίλνπ πνπ εθηεινχληαη απφ 

ηξίηνπο.  

Πξνβαίλεη ζηελ κειέηε θαη θαηαζθεπή έξγσλ πξαζίλνπ κηθξήο θιίκαθαο κε απηεπηζηαζία, ζε 

ζπλεξγαζία κε ζπλαξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ καο.  

Δπεκβαίλεη κε πξνγξάκκαηα αλάπιαζεο ζηελ αλαλέσζε ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο θχηεπζεο ζε 

ππάξρνληεο ρψξνπο πξαζίλνπ ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη νη αλαγθαίνη ρψξνη πξαζίλνπ, αλαςπρήο θαη 

ςπραγσγίαο ζε θάζε γεηηνλία θαη ζε θάζε Σνπηθή Κνηλφηεηα ηνπ δήκνπ καο.  

πλεξγάδεηαη κε ηε Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ,  γηα ηελ εθπφλεζε κειεηψλ, επηβιέςεσλ θαη 

εθηέιεζε έξγσλ πξαζίλνπ πνπ αθνξνχλ ζηε δεκηνπξγία αλαγθαίσλ ππνδνκψλ εγθαηάζηαζεο 

αξδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ, θπηεχζεσλ λέσλ ρψξσλ, επεθηάζεσλ, αλαπιάζεσλ θαη αλαδηακνξθψζεσλ, 

ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο γεσπνληθήο επηζηήκεο.  

Πξνβαίλεη ζε εηήζην απνινγηζκφ ελεξγεηψλ θαη εξγαζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ην ηκήκα, 

θαζψο θαη ζηαηηζηηθά  ζηνηρεία  ησλ  παξαβάζεσλ  θαη θπξψζεσλ πνπ επηβιήζεθαλ ζχκθσλα κε ηνλ 

παξφληα  θαλνληζκφ, ζε ζπλεξγαζία κε ηα αξκφδηα ηκήκαηα ηνπ Γήκνπ. 

πλεξγάδεηαη κε ζπιιφγνπο, ζσκαηεία θαη καζεηέο ζρνιείσλ θαη ζπληνλίδεη θαη νξγαλψλεη 

εζεινληηθέο δξάζεηο θαη πξσηνβνπιίεο.  

 

Άξζξν 10. Πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πθηζηάκελνπ δεκνηηθνύ πξαζίλνπ. 

 

10.1. - Μεγάινη ρώξνη πξαζίλνπ.  

Μεγάινη ρψξνη πξαζίλνπ είλαη εθείλνη κε έθηαζε κεγαιχηεξε ησλ 8.000 κ2. ζηνπο νπνίνπο κπνξεί 

λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ρψξνη γηα αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο. Ζ βιάζηεζή 

ηνπο απνηειείηαη θπξίσο απφ ςειφ πξάζηλν, είηε είλαη απηνθπήο, είηε απνηέιεζκα θπηεχζεσλ.  

 

10.2 - Μηθξνί ρώξνη πξαζίλνπ (πξάζηλν γεηηνληάο).  

Μηθξνί ρψξνη πξαζίλνπ είλαη εθείλνη κε έθηαζε κηθξφηεξε ησλ 8.000 κ2. ζηνπο νπνίνπο κπνξεί λα 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ρψξνη γηα αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο θαη νη νπνίνη 

είλαη ζπλήζσο εληαγκέλνη ζηνλ ηζηφ ηεο γεηηνληάο. Μηθξνί ρψξνη πξαζίλνπ είλαη θαη νη κηθξέο θαη 

κεγάιεο πιαηείεο ησλ Γεκνηηθψλ Γηακεξηζκάησλ, νη πεδφδξνκνη, νη θιίκαθεο, νη λεζίδεο ησλ δξφκσλ 

θαη ηα πεδνδξφκηα. Ζ βιάζηεζή ηνπο απνηειείηαη απφ δέληξα, ζάκλνπο θαη εηήζηα θαη πνιπεηή 

θαιισπηζηηθά θπηά. 

 

Άξζξν 11. Καηαγξαθή θαη ζηαηηζηηθά δεδνκέλα ηωλ αζηηθώλ θνηλόρξεζηωλ ρώξωλ πξαζίλνπ. 

Ζ θαηαγξαθή, ε αμηνιφγεζε θαη ε παξαθνινχζεζε ησλ πθηζηάκελσλ αζηηθψλ-πεξηαζηηθψλ 

θνηλφρξεζησλ ρψξσλ πξαζίλνπ γίλεηαη κε κέξηκλα ηνπ Σκήκαηνο Πξαζίλνπ θαη Κνηκεηεξίσλ ηνπ 

Γήκνπ Μπηηιήλεο. Κάζε ρψξνο πξαζίλνπ απνηππψλεηαη, αμηνινγείηαη θαη θαηαρσξείηαη ζε 

θαηαζηάζεηο (ζπλνιηθά θαη ζε θάζε δεκνηηθφ δηακέξηζκα) φπνπ νξίδνληαη ε νλνκαζία ηνπ, ε αθξηβήο 

ηνπνζεζία ηνπ, ηα φξηά ηνπ, θαη ινηπά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία.  

Πξνβιέπεηαη λα γίλεηαη ζηαδηαθή επηθαηξνπνίεζε ησλ θαηαζηάζεσλ κε ηελ θαηαρψξεζε θάζε λένπ 

ρψξνπ πξαζίλνπ θαη κε επηπξφζζεηα δεδνκέλα πνπ είλαη ρξήζηκα γηα ην θνηλφ φπσο πξνζβαζηκφηεηα, 

θαλνληζκφο θαη ψξεο ιεηηνπξγίαο, ηχπνο θαη είδε βιάζηεζεο, παξνρέο (π.ρ. παηδηθέο ραξέο, κνλνπάηηα 

πεξηπάηνπ, πνδειαηνδξφκνη, ππαίζξηα ζέαηξα, κηθξνί βνηαληθνί θήπνη, αζηηθφο εμνπιηζκφο, θ.ιπ.).  

Γηα ηελ θαηαγξαθή θαη ζπγθέληξσζε ησλ παξαπάλσ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ ν Γήκνο Μπηηιήλεο 

κπνξεί λα ζπλεξγάδεηαη θαη κε εζεινληέο.  

Σα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα θαη ν θαηάινγνο ησλ δεκνηηθψλ δηακνξθσκέλσλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ 

πξαζίλνπ είλαη δηαζέζηκνο ζε φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πξνο ελεκέξσζε:  

• ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο.  

• ζε έληππε κνξθή θαη ηεξνχληαη απφ ην Σκήκα Πξαζίλνπ θαη Κνηκεηεξίσλ ηνπ Γήκνπ καο.  
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Σν Σκήκα Πξαζίλνπ θαη Κνηκεηεξίσλ δελ επεκβαίλεη ζε ρψξνπο πνπ δελ είλαη θαηαρσξεκέλνη ζηνλ 

παξαπάλσ θαηάινγν ησλ αζηηθψλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ πξαζίλνπ φπσο ζε λνζνθνκεία, ηεξνχο λανχο, 

ζηξαηφπεδα, θ.α. 

 

Άξζξν 12. ρεδηαζκόο ρώξωλ πξαζίλνπ – Γηαρείξηζε βιάζηεζεο 

 

12.1 ρεδηαζκόο ρώξωλ πξαζίλνπ 

Ζ Τπεξεζία Πξαζίλνπ ζηφρν έρεη λα δηαρεηξίδεηαη ηνπο πθηζηάκελνπο ρψξνπο πξαζίλνπ θαη λα ηνπο 

δηακνξθψλεη ζε πφινπο έιμεο γηα ην θνηλφ µε: 

-ρεδηαζµφ λέσλ ρψξσλ πξαζίλνπ, µε βηνθιηκαηηθά θξηηήξηα πνπ ζα έρνπλ ζηφρν λα πξνζθέξνπλ 

ζπλζήθεο νπηηθήο**, ερεηηθήο*** θαη ζεξµηθήο**** άλεζεο ζηνπο επηζθέπηεο. 

-πληήξεζε θαη αλαλέσζε ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ πθηζηάκελσλ πάξθσλ, ζχµθσλα µε νηθνινγηθά 

θξηηήξηα, µε ζηφρν λα πξνζθέξνπλ ηηο ζπλζήθεο νπηηθήο, ερεηηθήο θαη ζεξµηθήο άλεζεο ζηνπο 

επηζθέπηεο. 

**Οπηηθή άλεζε: νπηηθή επραξίζηεζε µε ζπλζέζεηο ινπινπδηψλ, θξνληηζµέλα δέλδξα θαη ζάµλνπο, 

παξνπζία ηνπ πδάηηλνπ ζηνηρείνπ, ζέα ηνπ νπξαλνχ, επράξηζηεο ζπλζήθεο θσηηζµνχ, ζπλζήθεο 

θαζαξηφηεηαο θαη θαηάιιεινπ εμνπιηζµνχ. 

***Ζρεηηθή άλεζε: κείσζε ησλ ζνξχβσλ απφ ηξνρνθφξα µέζσ ηεο βιάζηεζεο, ήρνη ηξερνχµελνπ 

λεξνχ θαη θπζηθνί ήρνη. 

****Θεξκηθή άλεζε: ζθίαζε, δξνζηζµφο θαη αεξηζµφο ην θαινθαίξη, ειηαζµφο θαη πξνζηαζία απφ 

θξχν θαη βξνρή ην ρεηµψλα, γεληθά έλα επράξηζην µηθξνθιίµα, µε ηε βνήζεηα ηεο βιάζηεζεο, ηνπ 

πδάηηλνπ ζηνηρείνπ θαη ηε ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ πιηθψλ θαη ζρεµάησλ, ηελ απνθπγή ηνπ µπεηφλ θαη 

ηελ πξνηίµεζε ζε πδξνπεξαηά πιηθά γηα ηηο επηθάλεηεο, φπσο ρψµα ή ραιίθη. 

- ήκαλζε ησλ πάξθσλ ηνπ Γήκνπ κε ζρεδηαζκέλεο νκνηφκνξθα θαιαίζζεηεο πηλαθίδεο. 

ηηο πηλαθίδεο πνπ ζα πξέπεη λα θέξνπλ ην ινγφηππν ηνπ Γήκνπ, ζα αλαγξάθνληαη ππνρξεψζεηο, 

πεξηνξηζκνί θαη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο (ελδεηθηηθά ψξεο ιεηηνπξγίαο, ρξήζηκα ηειέθσλα επηθνηλσλίαο 

γηα ην θνηλφ, θαλφλεο πγηεηλήο, ε επηηξεπηή ή κε είζνδνο ησλ δψσλ ζπληξνθηάο θιπ.). 

- ∆εµηνπξγία επράξηζησλ ρψξσλ παξαµνλήο. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ ιαµβάλεηαη µέξηµλα ψζηε νη ρψξνη πξαζίλνπ: 

α. λα είλαη θαζαξνί, ρσξίο ζθνππίδηα θαη µπάδα, 

β. λα είλαη ειεχζεξνη απφ παξθαξηζµέλα απηνθίλεηα θαη γεληθά αληηθείκελα μέλα πξνο ηε 

ιεηηνπξγία ηνπο, 

γ. λα δηαζέηνπλ πξνζβάζηµα κνλνπάηηα θαη πεξηπνηεκέλα παγθάθηα ζε επηιεγκέλεο ζέζεηο θαη ζε 

επαξθή αξηζµφ, 

δ. λα δηαζέηνπλ πηζηνπνηεκέλεο, αζθαιείο θαη θαιά ζπληεξεκέλεο παηδηθέο ραξέο θαη  

ε. λα πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα άζθεζεο δίπια ζηε θχζε. 

-Σελ επέθηαζε ηεο εκεξήζηαο ρξνληθήο δηάξθεηαο ρξήζεο ησλ ρψξσλ πξαζίλνπ θαη πέξαλ ηεο δχζεο 

ηνπ ειίνπ, ηδηαίηεξα θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο ηνπ ρξφλνπ δεκηνπξγψληαο ηηο αζθαιείο ζπλζήθεο κε 

θσηαγψγεζε ησλ ρψξσλ πξαζίλνπ, θ.ιπ. 

 

12.2 Γηαρείξηζε βιάζηεζεο 

Σν ηκήκα Πξαζίλνπ θαη Κνηκεηεξίσλ µεξηµλά γηα: 

• ηελ ζπληήξεζε, δηαρείξηζε θαη πξνζηαζία ησλ πθηζηάκελσλ θπηψλ δέληξσλ θαη ριφεο ζε 

δεκνηηθνχο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πξαζίλνπ, 

 ηε θχηεπζε θαη δηαρείξηζε ριννηάπεηα, θπηψλ θαη δέληξσλ ζε λένπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο 

πξαζίλνπ θαη ζε αλαπιάζεηο ππαξρφλησλ, 

 ηε δηαρείξηζε θαη αθαίξεζε ησλ επηθίλδπλσλ θαη αθαηάιιεισλ θπηψλ θαη δέληξσλ, 

 ηε δηαρείξηζε ηεο παξφδηαο βιάζηεζεο ζηνπο ρψξνπο πξαζίλνπ γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο θίλεζεο 

πεδψλ θαη νρεκάησλ,  
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 ηελ εθπφλεζε θαη εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο ζηαδηαθήο αληηθαηάζηαζεο ψξηκσλ γεξαζκέλσλ 

δέληξσλ. 

Άξζξν 13. Μέζνδνη Κεπνηερλίαο/Γηαρείξηζεο Πξαζίλνπ 

Σν Σκήκα Πξαζίλνπ θαη Κνηκεηεξίσλ είλαη αξκφδην γηα: 

1. ηελ εηζαγσγή ησλ κεζφδσλ βηνινγηθήο θεπνηερλίαο (ζξέςε, ιίπαλζε θαη θαηαπνιέκεζε ερζξψλ), 

2. ηελ αλαθχθισζε θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ θπηηθψλ ππνιεηκκάησλ θαη ησλ άιισλ πιηθψλ 

πνπ παξάγνληαη απφ ηηο θεπνηερληθέο εξγαζίεο (θνµπνζηνπνίεζε). 

 

Άξζξν 14. Πξνζηαζία ηωλ δέλδξωλ. 

Πξνζηαηεπφκελα ζεσξνχληαη φια αλεμαηξέησο ηα δέλδξα πνπ θχνληαη ζηνπο αζηηθνχο 

θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πξαζίλνπ (δελδξνζηνηρίεο, άιζε, πάξθα, λεζίδεο θ.ιπ.) ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο 

αλεμαξηήησο ηνπ κεγέζνπο, ηνπ είδνπο ή άιισλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο. 

Ζ αξκφδηα δεκνηηθή ππεξεζία πξέπεη λα κεξηκλά ψζηε λα ιακβάλνληαη ηα θαηάιιεια κέηξα 

πξνζηαζίαο ηνπ θπηηθνχ πιηθνχ φπσο : 

Α. ηελ ζηήξημε ηνπ θνξκνχ ζε λεαξά θπηά θαη δελδξχιιηα. 

Β. ηελ πεξίθξαμε ηνπ θνξκνχ γηα ηελ απνηξνπή δεκηψλ θαηά ηε δηελέξγεηα νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ. 

Γ. ηελ ρξήζε θαηάιιεινπ θπηνρψκαηνο κε πξνζκείμεηο νξγαληθψλ νπζηψλ ζε επαλεπηρψζεηο 

αλνηγκάησλ ζηελ πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή ησλ ξηδψλ ησλ δέληξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ηζνξξνπίαο 

ζξεπηηθψλ νπζηψλ. 

Γ. ηελ απνηξνπή ηεο ππνβάζκηζεο ηνπ πξαζίλνπ, ηδίσο ζηελ πεξίπησζε πνπ ε πινπνίεζε θάπνηνπ 

έξγνπ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο αλαιακβάλεηαη απφ αλάδνρν ηδηψηε, θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν. 

 

Άξζξν 15. Αηηήκαηα Γεκνηώλ 

α. Σν Σκήκα Πξαζίλνπ θαη Κνηκεηεξίσλ  ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο  δέρεηαη κεγάιν αξηζκφ αηηεκάησλ 

δεκνηψλ πνπ αθνξνχλ θνπέο δέληξσλ, θιαδεχζεηο, θπηεχζεηο θ.ι.π. ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο. Σν θάζε 

αίηεκα θαηαγξάθεηαη, ειέγρεηαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία, αμηνινγείηαη ε αλαγθαηφηεηα, ν βαζκφο 

πξνηεξαηφηεηαο θαη  πξνγξακκαηίδεηαη ε πινπνίεζή ηνπ (κεηά ηε ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο ζε 

πεξίπησζε θνπήο). Ηδηαίηεξα γηα ηηο θιαδεχζεηο ησλ πςειψλ δέληξσλ πνπ βξίζθνληαη θνληά ζε 

ειεθηξνθφξα θαιψδηα, ε θιάδεπζε γίλεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηε ΓΔΖ. 

β. Σα αηηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζπκβνπιέο γηα δηακνξθψζεηο θαη θπηεχζεηο ζε ηδησηηθνχο ή ζε 

θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πνιπθαηνηθηψλ, κπνξνχλ λα απαληψληαη απφ ην Σκήκα Πξαζίλνπ & 

Κνηκεηεξίσλ  

γ. Γηα αηηήκαηα πνπ αθνξνχλ θνπή δέληξσλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ε δηαδηθαζία πεξηγξάθεηαη 

ζην άξζξν 22 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 

δ. ηα αηηήκαηα πνπ γίλνληαη δεθηά θαη αθνξνχλ θνπέο δέληξσλ ζε θνηλφρξεζηνπο, ηεξείηαη ε αξρή 

ηεο αληηζηάζκηζεο θαη ηνπ πεξηβαιινληηθνχ ηζνδπγίνπ, ε νπνία δεκηνπξγεί ππνρξέσζε ζηνλ αηηνχληα 

λα απνθαηαζηήζεη ην θπηηθφ πιηθφ πνπ ζα αθαηξεζεί. 

δ.1. Βαζηθφο θαλφλαο νξίδεηαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ θπηηθνχ πιηθνχ ζηελ δηπιάζηα πνζφηεηα απφ 

απηή πνπ ράλεηαη, θαηά πξνηεξαηφηεηα ζηνλ ίδην ρψξν. Δάλ είλαη αλέθηθηε ε αλαπιήξσζε ηνπ θπηηθνχ 

πιηθνχ ζηνλ ίδην ρψξν, ηφηε απηφ αληηθαζίζηαηαη θαηά ζεηξά ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ή ζηελ ίδηα 

ζπλνηθία ή ζηελ ίδηα δεκνηηθή ελφηεηα. 

δ.2. Σελ αμία, ην είδνο, ηελ πνηφηεηα θ.ι.π. ηνπ θπηηθνχ πιηθνχ πνπ ράλεηαη θαη απηνχ πνπ πξέπεη 

λα αληηθαηαζηαζεί, πξνζδηνξίδεη ην Σκήκα Πξαζίλνπ θαη Κνηκεηεξίσλ, ηα νπνία θαη γλσζηνπνηεί ζηνλ 

αηηνχληα νξίδνληαο ζρεηηθή πξνζεζκία . 

δ.3. Ο αηηψλ κπνξεί, κεηά ηελ σο άλσ ππφδεημε ηεο Τπεξεζίαο, λα αγνξάζεη ν ίδηνο ην θπηηθφ πιηθφ 

πνπ πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί θαη λα ην θπηεχζεη ν ίδηνο ζε ζεκείν πνπ ζα θαζνξίζεη ην Σκήκα 

Πξαζίλνπ θαη Κνηκεηεξίσλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε απαιιάζζεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπ 

πξνζηίκνπ ηνπ ζε πνζνζηφ 50%. ηελ πεξίπησζε πνπ ν αηηψλ κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία 

αληηθαηαζηήζεη ην θπηηθφ πιηθφ ζηελ δηπιάζηα πνζφηεηα (Υ2) απφ απηφ πνπ ράζεθε ή πξφθεηηαη λα 



 

 15 

απσιεζζεί, απαιιάζζεηαη απφ θάζε άιιν πξφζηηκν ή θχξσζε. 

Σνλίδεηαη φηη ε αλαθνξά ζηελ δηπιάζηα πνζφηεηα (Υ2) δελ αλαθέξεηαη απνθιεηζηηθά ζηνλ αξηζκφ 

ησλ πξνο αληηθαηάζηαζε θπηηθψλ εηδψλ αιιά ζπκπεξηιακβάλεη θαη ην κέγεζνο απηψλ. Γηα ηνλ ιφγν 

απηφ ε αξκφδηα ππεξεζία ζα πξέπεη λα ζπγθεθξηκελνπνηεί ζε θάζε πεξίπησζε ζχκθσλεο γλψκεο ηεο, 

εθηφο ηνπ αξηζκνχ (Υ2) θαη  ην κέγεζνο ηνπ λένπ θπηηθνχ πιηθνχ  (θαηεγνξία χςνπο, φγθνο κπάιαο 

ρψκαηνο) πνπ ζα αληηθαηαζηήζεη απηφ πνπ ράζεθε. 

 ε θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ε κε νπνηνδήπνηε ηξφπν κείσζε ηνπ πξαζίλνπ ζηελ πφιε. 

δ.4 Ζ παξαπάλσ ππνρξέσζε  απφ ηνλ ηδηνθηήηε δελ πθίζηαηαη  ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ζρεηηθή 

αίηεζε αθνξά ηελ θνπή  δέληξνπ ιφγσ επηθηλδπλφηεηαο απηνχ, ηελ απνθπγή βιάβεο ζε θηίξηα ή 

δνκηθέο θαηαζθεπέο θαη θξηζεί πιήξσο δηθαηνινγεκέλε απφ ηελ ππεξεζία. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε 

ε αξρή ηεο αληηζηάζκηζεο θαη ηνπ πεξηβαιινληηθνχ ηζνδπγίνπ ηεξείηαη απφ ηνλ Γήκν.   

 

Άξζξν 16. Καλόλεο ρξήζεο δεκόζηνπ/ δεκνηηθνύ ρώξνπ πξαζίλνπ από ην θνηλό. 

Υξήζε ησλ αζηηθψλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ πξαζίλνπ.  

Ζ ρξήζε ησλ δεκνηηθψλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ πξαζίλνπ θαη αλαςπρήο γίλεηαη κε επζχλε ηνπ 

ρξήζηε.  

Οη θνηλφρξεζηνη ρψξνη πξαζίλνπ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηνλ πξννξηζκφ γηα 

ηνλ νπνίν δεκηνπξγήζεθαλ. Γηα ηε ρξήζε ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ πξαζίλνπ πέξαλ ησλ ιεηηνπξγηψλ 

γηα ηηο νπνίεο πξννξίδνληαη, απαηηείηαη ή άδεηα ηνπ αξκνδίνπ ζπιινγηθνχ δεκνηηθνχ νξγάλνπ φπσο 

πξνβιέπεηαη απφ ηελ αληίζηνηρε λνκνζεζία.  

Ζ ρξήζε ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ πξαζίλνπ πξέπεη λα γίλεηαη κε πξνζνρή, έηζη ψζηε λα 

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

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

Απαγνξεχεηαη ε θνπή, ε αθαίξεζε, ε απζαίξεηε θχηεπζε, ε κεηαθχηεπζε, ην θιάδεκα, θαη 

νπνηαδήπνηε θζνξά ή ξχπαλζε θάζε θπηηθνχ νξγαληζκνχ απφ νπνηνδήπνηε θνηλφρξεζην ρψξν, ρσξίο 

ηελ πξφηεξε άδεηα ηεο αξκφδηαο δεκνηηθήο ππεξεζίαο. Ζ άδεηα δελ ζα παξέρεηαη ζε θακία πεξίπησζε, 

παξά κφλν γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο.  

Απαγνξεχεηαη ε θινπή ή ε θαηαζηξνθή θπηψλ, πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζε αζηηθνχο θνηλφρξεζηνπο 

ρψξνπο πξαζίλνπ απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία.  

Γελ επηηξέπεηαη ε θχηεπζε αλζέσλ, ζάκλσλ ή δέλδξσλ επί ησλ πεδνδξνκίσλ θαη πεδνδξφκσλ θαη ζε 

ινηπνχο αζηηθνχο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πξαζίλνπ, απφ ηδηψηεο θαη θνξείο ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε 

άδεηα – έγθξηζε απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία θαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ζα 

δνζνχλ σο πξνο ηα είδε θαη ηηο ζέζεηο θχηεπζήο ηνπο.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο έξγσλ γηα ηε ζπληήξεζε, επηζθεπή δηθηχσλ, λέσλ παξνρψλ ή 

ινηπψλ εξγαζηψλ, απφ Οξγαληζκνχο Κνηλήο Χθέιεηαο (Γ.Δ.Τ.Α.Η., Γ.Δ.Ζ, Ο.Σ.Δ., θ.ιπ.), απφ 

ζπκβαιιφκελεο εηαηξίεο θαη ηνπο αλαδφρνπο ηνπο ή απφ ηδηψηεο, επηβάιιεηαη ε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ 

πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία πεξί εθηειέζεσο Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη ηα πξνβιεπφκελα 

ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ. Γελ επηηξέπεηαη ε εθζθαθή επί ησλ πεδνδξνκίσλ πνπ ππάξρνπλ 

δελδξνζηνηρίεο θαζψο θαη ζε ινηπνχο αζηηθνχο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πξαζίλνπ, ρσξίο ηελ έγθξηζε ηεο 

αξκφδηαο ππεξεζίαο. Ζ άδεηα εθζθαθήο ρνξεγείηαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία 

ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο.  

Ο Γήκνο Μπηηιήλεο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απαηηήζεη λα εθδίδεηαη ππέξ ηνπ εγγπεηηθή επηζηνιή 

γηα απνθαηάζηαζε θζνξάο ζην θνηλφρξεζην πξάζηλν απφ αλαγλσξηζκέλε ηξάπεδα ή απφ ην Σακείν 

Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ε νπνία ζα επηζηξέθεηαη κεηά ηελ πιήξε απνπεξάησζε ησλ εξγαζηψλ 

θαη εθφζνλ δελ έρνπλ πξνθιεζεί δεκηέο ζην πθηζηάκελν θπηηθφ πιηθφ απφ ηελ εθηέιεζε ησλ 

νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ. Σα παξαπάλσ ζα πηζηνπνηνχληαη απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ 

Μπηηιήλεο.  

Γέλδξα πνπ βξίζθνληαη ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο θαη γεηηληάδνπλ ή εθάπηνληαη κε ην ππέξγεην 

δίθηπν ειεθηξνδφηεζεο θαη ηνπο αγσγνχο ηεο Γ.Δ.Ζ. ή εκπνδίδνπλ ην έξγν άιισλ Οξγαληζκψλ Κνηλήο 

Χθέιεηαο, ηελ νξαηφηεηα θσηεηλψλ ζεκαηνδνηψλ θαη άιισλ ξπζκηζηηθψλ πηλαθίδσλ, ζα θιαδεχνληαη ή 
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ζα αθαηξνχληαη θαηά πεξίπησζε, απφ ηνπο αξκφδηνπο νξγαληζκνχο/εηαηξίεο/θνξείο θαη ππεξεζίεο (π.ρ. 

Σξνραία, Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία, Πεξηθέξεηα, Αξραηνινγηθή Τπεξεζία θ.ιπ.) θαη ηνπο αλαδφρνπο 

ηνπο, θαηφπηλ έγγξαθεο ελεκέξσζεο ηεο ππεξεζίαο πξαζίλνπ ηνπ δήκνπ θαη ππφ ηελ επίβιεςε ησλ 

ζηειερψλ ηεο, εθφζνλ έρνπλ εμαζθαιηζηεί εθ ησλ πξνηέξσλ νη απαξαίηεηεο αδεηνδνηήζεηο γηα θάζε 

ελέξγεηα.  

ηελ πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη λα θαηαζηξαθνχλ κεξηθψο ή νιηθψο ρψξνη πξαζίλνπ, νη παξαπάλσ 

θνξείο ή νη εηαηξείεο, θ.ιπ., πέξαλ ηεο έθδνζεο ησλ απαηηνχκελσλ αδεηψλ ηνκήο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, 

νθείινπλ πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ λα ελεκεξψζνπλ ηε αξκφδηα ππεξεζία πξαζίλνπ θαη λα 

απνθαηαζηήζνπλ φιεο ηηο ηπρφλ πξνθιεζείζεο βιάβεο θαη θζνξέο κε δηθή ηνπο επζχλε θαη δαπάλε, 

θαηφπηλ ζρεηηθήο ζπλελλφεζεο κε ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ δήκνπ, ακέζσο κεηά ην πέξαο εθηέιεζεο 

ησλ εξγαζηψλ.  

Φζνξά ή επηβάξπλζε απνηεινχλ θαη παξαθιεζείζεο βιάβεο ηεο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο ηνπ 

ξηδηθνχ ζπζηήκαηνο. Όζνλ αθνξά ηα άιζε θαη ηα πάξθα πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή ηνπ ξηδηθνχ 

ζπζηήκαηνο νξίδεηαη ε επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο θάησ απφ ηελ θφκε ηνπ δέληξνπ κε επηπιένλ 1,5 κ. ζε 

δέληξα κε θπιηλδξηθή αλάπηπμε θφκεο θαη επηπιένλ 5 κ. πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο.  

Γελ επηηξέπεηαη ε θχηεπζε δέληξσλ ζε δεκνηηθά λεθξνηαθεία ρσξίο πξνεγνχκελε άδεηα – έγθξηζε 

απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία θνηκεηεξίσλ.  

Γελ επηηξέπεηαη ε ξχπαλζε ηνπ θπηηθνχ πιηθνχ θαη ηνπ επξχηεξνπ ρψξνπ πξαζίλνπ (π.ρ. ε 

αλαγξαθή ιέμεσλ ή θξάζεσλ, ε απεηθφληζε παξαζηάζεσλ, γθξάθηηη, θ.α.).  

Απαγνξεχεηαη ε θαηαζηξνθή ή ε κε νπνηνδήπνηε ηξφπν παξάλνκε κεηαθίλεζε ζηνηρείσλ ηνπ 

αζηηθνχ εμνπιηζκνχ (παγθάθηα, θάγθεια, αγάικαηα θ.ά.) ζε αζηηθνχο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πξαζίλνπ.  

Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε ηνπ αζηηθνχ εμνπιηζκνχ ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ πξαζίλνπ π.ρ. 

πεδνχιηα, παγθάθηα θ.ιπ., σο ρξεζηηθά αληηθείκελα θαζήκελσλ πειαηψλ παξαθείκελσλ θαηαζηεκάησλ 

πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο.  

Γελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε θάδσλ κεραληθήο απνθνκηδήο νηθηαθψλ θαη ινηπψλ απνξξηκκάησλ ζε 

πάξθα, άιζε, παηδηθέο ραξέο θαη ινηπνχο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πξαζίλνπ.  

 

Άξζξν 17. Δπηηξεπηέο θαη κε επηηξεπηέο ελέξγεηεο ζε δεκόζην/δεκνηηθό ρώξν πξαζίλνπ 

 

Δπηηξεπηέο ελέξγεηεο.  

Δπηηξέπνληαη θαηφπηλ αηηήκαηνο :  

Ζ απνκάθξπλζε λεθξνχ μχινπ θαη θζαξκέλσλ θιαδηψλ.  

Ζ απνκάθξπλζε θιαδηψλ ζε πεξίκεηξν κέρξη 15 εθαηνζηψλ θπξίσο ζηα πιαίζηα ηνπ θαζαξηζκνχ 

ζηεγψλ θαη πξνζφςεσλ, ηεο απνθπγήο ζθίαζεο νηθηζηηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ ρψξσλ, θαζψο θαη ηεο 

δηαηήξεζεο ησλ ζπλζεθψλ θσηηζκνχ θαη ειεχζεξεο δηφδνπ ζε πεδνδξφκηα, εηζφδνπ ηξνρνθφξσλ ζε 

απιέο, ρψξνπο ελαπφζεζεο απνξξηκκάησλ, παηδηθέο ραξέο θαη πεξηνρέο πνπ ρξεζηκεχνπλ γηα ηε 

δηέιεπζε θαη ζηάζκεπζε νρεκάησλ ηεο ππξνζβεζηηθήο.  

Ζ απνκάθξπλζε ζε κία πεξίκεηξν κέρξη 15 εθαηνζηψλ ππεξερφλησλ θιαδηψλ ζε φξηα νηθνπέδσλ 

πνπ γεηηληάδνπλ κε ην δξφκν ή κε γεηηνληθέο ηδηνθηεζίεο.  

Μεηαθπηεχζεηο πξνζηαηεπκέλσλ εηδψλ δέληξσλ θαη θπηψλ επηηξέπνληαη κφλν φηαλ είλαη δεδνκέλε 

ε δπλαηφηεηα κεηαθχηεπζήο ηνπο.  

Δπηηξέπνληαη νη επεκβάζεηο ζε ηάθνπο δεκνηηθψλ λεθξνηαθείσλ (κεηά απφ ηελ απαηηνχκελε 

έγθξηζε-άδεηα ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ δήκνπ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ επεκβάζεσλ).  

 Δπηηξέπνληαη νη επεκβάζεηο ζε πεξηνρέο λεθξνηαθείσλ πνπ είλαη αθηεξσκέλεο ζε ηάθνπο, κφλν 

θαηφπηλ πξνεγνχκελεο ζπλελλφεζεο κε ην Σκήκα Κνηκεηεξίσλ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο. 

 

Με επηηξεπηέο ελέξγεηεο ζε θνηλόρξεζην ρώξν πξαζίλνπ. 

 Γελ επηηξέπεηαη ε θνπή, ε αθαίξεζε, ε θαηαζηξνθή, ε κεηαθχηεπζε, ε απζαίξεηε θχηεπζε, ην 

θιάδεκα θπηηθνχ νξγαληζκνχ ρσξίο γξαπηή άδεηα ηεο αξκφδηαο δεκνηηθήο ππεξεζίαο θαζψο θαη 

νπνηαδήπνηε θζνξά ή ξχπαλζε. 
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Φζνξά ή επηβάξπλζε απνηεινχλ θαη νη βιάβεο ηεο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο ηνπ ξηδηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή ηνπ ξηδηθνχ ζπζηήκαηνο νξίδεηαη ε επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο θάησ 

απφ ηελ θφκε ηνπ δέληξνπ κε επηπιένλ 1,5 κ. ζε δέληξα κε θπιηλδξηθή αλάπηπμε θφκεο θαη επηπιένλ 5 

κ. πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο. 

Ζ άδεηα δελ ζα δίλεηαη ζε θακία πεξίπησζε, παξά κφλν γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο. 

 

Γελ επηηξέπνληαη ηδίσο νη αθφινπζεο επηβιαβείο ελέξγεηεο : 

1.Ζ ξχπαλζε ησλ ρψξσλ πξαζίλνπ κε απφξξηςε νηνλδήπνηε απνξξηκκάησλ.  

2. Ζ ζηαζεξνπνίεζε ή ην ζθξάγηζκα ηεο επηθάλεηαο ηνπ εδάθνπο κε θάιπκκα κε δηαπεξαηφ ζην 

λεξφ (π.ρ. άζθαιηνο, κπεηφλ). 

3.  Οη εθζθαθέο, δηαλνίμεηο, νηθνδνκηθέο εξγαζίεο. 

4. Ζ ηνπνζέηεζε αγσγψλ, πξνβνιέσλ, ειεθηξνινγηθψλ εμνπιηζκψλ, ειεθηξηθψλ θαισδίσλ, 

πηλάθσλ θαη ινηπνχ αζηηθνχ εμνπιηζκνχ ή θαη πηλαθίδσλ ζηνλ θνηλφρξεζην ρψξν πξαζίλνπ, πάλσ ζηα 

δέλδξα θαη ζην πθηζηάκελν θπηηθφ πιηθφ, ρσξίο ηελ άδεηα ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο.  

5. ηεξεψζεηο ηεληψλ θαη νκπξειψλ πάλσ ζε δέλδξν, ηνπνζεηήζεηο θαη ζηεξεψζεηο αληηθεηκέλσλ 

ζηνλ θνξκφ ηνπ δέλδξνπ (π.ρ. θαισδίσλ θαη επηγξαθψλ λένλ, ερείσλ, πξνβνιέσλ, ιακπηνληψλ, 

ζρνηληψλ, αιπζίδσλ, παληψλ, πθαζκάησλ, κπνπινληψλ, θαξθηψλ,  θ.ιπ.). 

6.Ζ πινπνίεζε θάζε είδνπο εξγαζηψλ ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πξαζίλνπ (π.ρ. πεδνδξφκηα, 

δηαδξφκνπο θ.ιπ.) απφ ηδηψηεο θαηαζηήκαηα ή ζπλεξγεία πνπ γεηηληάδνπλ κε απηνχο (π.ρ. ζπλεξγεία 

επηζθεπήο απηνθηλήησλ, κνηνπνδειάησλ, ζπλεξγεία ειαζηηθψλ απηνθηλήησλ, ζπλαξκνιφγεζεο 

επίπισλ ή άιισλ εηδψλ θ.ιπ.) πνπ πξνθαινχλ ξχπαλζε ζην πξάζηλν.  

7. Σν πιχζηκν κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ ή κεραλεκάησλ θαη γεληθά ε απζαίξεηε ρξήζε δεκφζηνπ 

λεξνχ.  

8. Ζ ζπκπίεζε ηεο επηθάλεηαο ηνπ εδάθνπο, π.ρ. ιφγσ ηεο δηέιεπζεο ή ζηάζκεπζεο κεραλνθίλεησλ 

νρεκάησλ ή άιισλ κεραλεκάησλ, εξγνηαμίσλ νηθνδνκψλ ή απνζήθεπζεο νηθνδνκηθψλ πιηθψλ ή 

κπάδσλ. 

9.  Ζ απνζήθεπζε ή δηαζπνξά ζην έδαθνο αιάησλ, νμέσλ, ειαίσλ ή άιισλ ρεκηθψλ νπζηψλ θαζψο 

θαη ιπκάησλ. 

10. Σν άλακκα θσηηάο γηα νπνηαδήπνηε αηηία (ελδεηθηηθά θαχζε απνξξηκκάησλ). Δπίζεο, ε 

απφξξηςε αλακκέλσλ ηζηγάξσλ, απνηζίγαξσλ, εχθιεθησλ πιηθψλ, ρεκηθψλ ή άιισλ αληηθεηκέλσλ, πνπ 

κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ θαηαζηξνθέο εληφο ηνπ ρψξνπ πξαζίλνπ.  

11. Ζ ρξήζε ηνμηθψλ ρεκηθψλ. 

12. Ζ απζαίξεηε εθαξκνγή γεσξγηθψλ θαξκάθσλ (εληνκνθηφλα, δηδαληνθηφλα, θ.ιπ.).  

13. Ζ θαηαζηξνθή ή αθαίξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ άξδεπζεο.  

14. Ζ θχηεπζε δέλδξνπ ζε πεδνδξφκην πνπ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηε κειέηε θαη ζηηο  πξνδηαγξαθέο 

ηεο Τπεξεζίαο Πξαζίλνπ. 

15 . Ζ εθζθαθή ζε ρψξνπο ησλ πεδνδξνκίσλ φπνπ ππάξρνπλ δελδξνζηνηρίεο, απφ νξγαληζκνχο ή 

εηαηξίεο (ΓΔΖ, ΟΣΔ θ.ιπ.) ρσξίο ηελ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο Πξαζίλνπ. Θάκλνη ή δέληξα πνπ 

εκπνδίδνπλ ηελ νξαηφηεηα ησλ νδεγψλ, αιιά θαη ηελ πξνζπέιαζε ησλ πεδψλ, ζα αθαηξνχληαη 

απηεπάγγειηα. 

16. Ζ δεκηνπξγία απζαίξεησλ θαηαζθεπψλ γχξσ ή κέζα ζηηο δελδξνδφρνπο θαη επί ηνπ 

πεδνδξνκίνπ, φπσο ε ηνπνζέηεζε κεηαιιηθψλ ζραξψλ απφ ηδηψηεο, πνπ δχλαηαη λα θαηαζηνχλ 

ρξεζηηθέο επηθάλεηεο πάλσ ζηηο νπνίεο παξαλφκσο αλαπηχζζνληαη ηξαπεδνθαζίζκαηα γηα φξζηνπο θαη 

θαζήκελνπο πειάηεο θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, ή γηα επηζθέπηεο γξαθείσλ 

ζπιιφγσλ, ελψζεσλ θ.ιπ.  

17. Γελ επηηξέπεηαη αλάπηπγκα παληφο ηχπνπ θηλεηνχ ή ζηαζεξνχ πξνζηεγάζκαηνο, απφ 

θαηαζηήκαηα, πνπ λα εκπνδίδεη ηελ πγηή αλάπηπμε δέλδξνπ ππάξρνπζαο δελδξνζηνηρίαο ή ηε θχηεπζε 

λένπ δέλδξνπ ζε θελή ζέζε πξν ππάξρνπζαο δελδξνζηνηρίαο.  
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Δπηπιένλ κε επηηξεπηέο ελέξγεηεο ζε ρψξν πάξθνπ 

Γελ επηηξέπνληαη ζε ρψξν πάξθνπ: 

1. Ζ θζνξά, θαηαζηξνθή, ξχπαλζε, απνκάθξπλζε ηνπ εμνπιηζκνχ (αξδεπηηθά ζπζηήκαηα, 

πεξηθξάμεηο, φξγαλα παηδηθψλ ραξψλ ,θ.ι.π). 

2. Ζ ελαπφζεζε νηθηαθψλ θαη νγθσδψλ απνξξηκκάησλ θαη κεραλεκάησλ. 

3. Ζ πξφθιεζε ζνξχβνπ. 

4. Ζ ειεχζεξε θπθινθνξία δεζπνδφλησλ ζθχισλ ή άιισλ θαηνηθίδησλ δψσλ ή ε είζνδφο ηνπο ζε 

παηδηθέο ραξέο ή ην κπάλην ηνπο ζε δεκφζηα λεξά (εμαηξνχληαη νη ζθχινη –ζπλνδνί αηφκσλ κε εηδηθέο 

αλάγθεο). 

5. Ζ θπθινθνξία θαη ε ζηάζκεπζε πάζεο θχζεσο ηξνρνθφξνπ νρήκαηνο ή εθηφο ησλ νρεκάησλ  

πνπ ζα έρνπλ ηελ απαηηνχκελε άδεηα. Δμαηξνχληαη ηα αλαπεξηθά ακαμίδηα. 

6. Ζ ηνπνζέηεζε ηξαπεδηψλ θαη θαζηζκάησλ ζε ρψξνπο πξαζίλνπ θαη ζε ριννηάπεηεο, ρσξίο ηελ 

έγθξηζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ. 

7. Ζ ρξήζε ζθεληφλσλ ή εξγαιείσλ ξίςεο θαη ππξνβνιηζκνχ. 

 

Άξζξν 18. Πεξηνξηζκνί ζηε ρξήζε 

α. Ζ αξκφδηα δεκνηηθή ππεξεζία κπνξεί κε απφθαζή ηεο λα νξίζεη ψξεο ιεηηνπξγίαο θαη λα ζέηεη 

πεξηνξηζκνχο γηα ρξήζεηο ζε νιφθιεξν ή ζε ηκήκα ρψξνπ πξαζίλνπ. 

β. Ζ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ κπνξεί λα δηακνξθψζεη ρψξνπο γηα πνδήιαην θαη skateboard. 

γ. Οη ζπλνδνί θαη ηδηνθηήηεο νηθφζηησλ/θαηνηθίδησλ δψσλ νθείινπλ γεληθφηεξα λα κεξηκλνχλ:  

α) γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ πεξηβάιινληνο κε ηελ άκεζε απνκάθξπλζε ησλ πεξηηησκάησλ ηνπ δψνπ, 

εθηφο αλ πξφθεηηαη γηα ζθχιν βνήζεηαο θαη 

 β) λα γίλεηαη ν πεξίπαηνο ησλ ζθχισλ πάληα κε ζπλνδφ. Γηα ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ 

ππνρξενχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεξηπάηνπ λα θξαηνχλ ην ζθχιν ηνπο δεκέλν θαη λα βξίζθνληαη ζε 

κηθξή απφζηαζε απφ απηφλ. Ζ ίδηα ππνρξέσζε ηζρχεη, πέξαλ ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ, θαη γηα ηνλ 

νπνηνλδήπνηε ζπλνδφ ηνπ δψνπ. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε νη παξαβάηεο ζα ηηκσξνχληαη κε ζρεηηθφ 

πξφζηηκν.  

Οη ηδηνθηήηεο ζθχισλ νθείινπλ λα κεξηκλνχλ, ψζηε νη ζθχινη ηνπο λα κελ ξππαίλνπλ ηνπο 

δεκφζηνπο/δεκνηηθνχο ρψξνπο πξαζίλνπ θαη λα απνκαθξχλνπλ άκεζα ηα πεξηηηψκαηά ηνπο 

ζπκκνξθνχκελνη ζηηο απαγνξεπηηθέο πηλαθίδεο. 

 

δ. Γηα ηε ρξήζε ησλ αζηηθψλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ πξαζίλνπ πέξα απφ ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν 

δεκηνπξγήζεθαλ φπσο π.ρ. γηα εθδειψζεηο, απαηηείηαη ε πξνεγνχκελε έγθξηζε ηνπ εθάζηνηε αξκφδηνπ 

δεκνηηθνχ νξγάλνπ, ζηελ νπνία ζα νξίδνληαη νη φξνη ρξήζεο, αλάινγα κε ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ θάζε 

ρψξνπ, θαη ζα πξνζδηνξίδνληαη ηπρφλ ηέιε πνπ κπνξεί ηπρφλ λα επηβιεζνχλ.  

 

Άξζξν 19. Οηθνινγηθό αληηζηάζκηζκα (αξρή ηεο αληηζηάζκηζεο θαη ηνπ πεξηβαιινληηθνύ 

ηζνδπγίνπ). 

ε πεξίπησζε θαηαζηξνθήο ριννηάπεηα, επνρηθψλ θπηψλ θαη αλζέσλ, θνπήο ζάκλσλ θαη δέληξσλ ή 

θαηάξγεζεο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ελφο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ πξαζίλνπ, ν Γήκνο Μπηηιήλεο 

ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη ηε βιάζηεζε ζηνλ ίδην ρψξν ή εάλ απηφ είλαη αλέθηθην, λα θπηεχεη ζε 

άιιν ρψξν ή λα δεκηνπξγήζεη αληίζηνηρν ειεχζεξν ρψξν ζηελ ίδηα πεξηνρή σο «νηθνινγηθφ 

αληηζηάζκηζκα». ηφρνο ηνπ δήκνπ είλαη ε απνθπγή ηεο κείσζεο ηνπ πξαζίλνπ ζηελ πφιε.  

ε νηθνινγηθφ αληηζηάζκηζκα ππνρξενχηαη θαη φπνηνο επζχλεηαη γηα ηελ απνκάθξπλζε, 

θαηαζηξνθή, θζνξά ή κε άιιν ηξφπν δηαηαξαρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο χπαξμεο δέλδξνπ θαη νπνηνπδήπνηε 

θπηηθνχ πιηθνχ απφ θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πξαζίλνπ. Ζ αξρή ηεο αληηζηάζκηζεο θαη ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ ηζνδπγίνπ δεκηνπξγεί ηελ ππνρξέσζε ζηνλ αηηνχληα λα απνθαηαζηήζεη ην θπηηθφ 

πιηθφ πνπ έρεη απνιεζζεί.  

Χο βαζηθφο θαλφλαο νξίδεηαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ θπηηθνχ πιηθνχ ζηε δηπιάζηα πνζφηεηα (Υ2) 

απφ απηήλ πνπ αθαηξείηαη, θαηά πξνηεξαηφηεηα ζηνλ ίδην ρψξν. Δάλ είλαη αλέθηθηε ε αλαπιήξσζε ηνπ 
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θπηηθνχ πιηθνχ ζηνλ ίδην ρψξν, ηφηε απηφ αληηθαζίζηαηαη ζε θαηάιιειε ζέζε ζηελ επξχηεξε πεξηνρή.  

Ζ αμία, ην είδνο, ε πνηφηεηα, θ.ιπ. ηνπ αθαηξνχκελνπ θαη ηνπ πξνο αληηθαηάζηαζε θπηηθνχ πιηθνχ, 

πξνζδηνξίδνληαη απφ ην Σκήκα Πξαζίλνπ θαη Κνηκεηεξίσλ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο θαη γλσζηνπνηνχληαη 

ζηνλ αηηνχληα.  

Ο αηηψλ νθείιεη, κεηά ηελ ππφδεημε ηεο ππεξεζίαο, λα πξνκεζεπηεί ν ίδηνο ην θαηάιιεισλ 

πξνδηαγξαθψλ θπηηθφ πιηθφ πνπ πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί θαη λα ην θπηέςεη ν ίδηνο ζε ζεκείν πνπ ζα 

ηνπ ππνδεηρζεί απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία.  

ε αληίζεηε πεξίπησζε ππνρξενχηαη ζηελ θαηαβνιή πξνζηίκνπ ίζνπ κε απηά πνπ πξνβιέπνληαη 

θαηά πεξίπησζε ζην ζρεηηθφ  άξζξν.  

Σνλίδεηαη φηη ε αλαθνξά ζηελ δηπιάζηα πνζφηεηα (Υ2) δελ αλαθέξεηαη απνθιεηζηηθά ζηνλ αξηζκφ 

ησλ πξνο αληηθαηάζηαζε θπηηθψλ εηδψλ αιιά ζπκπεξηιακβάλεη θαη ην κέγεζνο απηψλ. Γηα ηνλ ιφγν 

απηφ ε αξκφδηα ππεξεζία ζα πξέπεη λα ζπγθεθξηκελνπνηεί ζε θάζε πεξίπησζε ζχκθσλεο γλψκεο ηεο, 

εθηφο ηνπ αξηζκνχ (Υ2) θαη  ην κέγεζνο ηνπ λένπ θπηηθνχ πιηθνχ  (θαηεγνξία χςνπο, φγθνο κπάιαο 

ρψκαηνο) πνπ ζα αληηθαηαζηήζεη απηφ πνπ ράζεθε. 

ε θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ε κε νπνηνδήπνηε ηξφπν κείσζε ηνπ πξαζίλνπ ζηελ επηθξάηεηα 

ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο. 

 

Άξζξν 20. Νέεο νηθνδνκέο 

Καηά ηελ θαηαζθεπή λέσλ νηθνδνκψλ ή ηελ αλαθαηαζθεπή, επηζθεπή, αλαθαίληζε παιαηφηεξσλ, 

είηε γηα ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ ζηάζκεπζεο, γηα ηε δεκηνπξγία εηζφδνπ-εμφδνπ, ή γηα νπνηνλδήπνηε 

άιιν ιφγν, γηα ην θπηηθφ πιηθφ πνπ αθαηξείηαη απφ ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πξαζίλνπ πξνθεηκέλνπ 

λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη απαηηνχκελεο εξγαζίεο, εθδίδεηαη ε πξνβιεπφκελε άδεηα θνπήο απφ ηελ 

αξκφδηα Τπεξεζία Γφκεζεο ηνπ δήκνπ.  

Οη λνκείο ηνπ αθηλήηνπ βαξχλνληαη κε ηελ αξρή ηεο αληηζηάζκηζεο κε ηελ ππνρξέσζε 

απνθαηάζηαζεο δηπιάζηαο πνζφηεηαο (Υ2) δέληξσλ θαη ινηπνχ θπηηθνχ πιηθνχ απφ απηήλ πνπ 

ελδερνκέλσο ρξεηάδεηαη λα αθαηξεζεί, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ 

Πξαζίλνπ.  

ε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη εθηθηή ε επαλαθχηεπζε απηψλ ζηνλ ίδην ρψξν, ηφηε κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζε άιινπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, κεηά απφ ππφδεημε ηνπ Σκήκαηνο Πξαζίλνπ θαη 

Κνηκεηεξίσλ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο.  

 

Άξζξν 21. Φπηεύζεηο δέληξωλ ζε θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο πξαζίλνπ. 

Ζ θχηεπζε ή ε επαλαθχηεπζε λέσλ δέληξσλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πξαζίλνπ θαη ηδηαίηεξα ζε 

δελδξνδφρνπο πεδνδξνκίσλ θαη πεδνδξφκσλ δηελεξγείηαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο (Γηεχζπλζε 

Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, Σκήκα Πξαζίλνπ θαη Κνηκεηεξίσλ, θ.ιπ. ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο) ζε επηιεγκέλα 

ζεκεία, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε άλεηε θαη νκαιή δηέιεπζε ησλ πεδψλ θαη ακαμηδίσλ (αλαπεξηθψλ ή 

παηδηθψλ) θαζψο θαη ε απξφζθνπηε είζνδνο θαη έμνδνο πεδψλ θαη νρεκάησλ ζε εηζφδνπο νηθνδνκψλ 

θαη ρψξσλ ζηάζκεπζεο αληίζηνηρα. Δπηιέγνληαη δε ηα θαηάιιεια είδε δέληξσλ, έηζη ψζηε ε 

αλακελφκελε δηάκεηξνο ηεο θψκεο ηνπο ζε θάζε ελειηθίσζεο, λα έρεη νξζή ζρέζε κε ηελ απφζηαζε 

ηνπ θνξκνχ ηνπο απφ ηπρφλ παξαθείκελα θηίξηα θαηά ηε θχηεπζε γηα ηελ απνθπγή ηεο βιάβεο ησλ 

θηηξίσλ θαη ησλ δνκηθψλ θαηαζθεπψλ.  

ε θάζε πεξίπησζε, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, 

θαζνξίδεηαη φηη ε θχηεπζε δέληξσλ επί πεδνδξνκίσλ γίλεηαη ζε δψλεο ειάρηζηνπ πιάηνπο 0,50-0,70 

κέηξσλ, ιακβάλνληαο ππφςε ην επηπιένλ απαξαίηεην ειάρηζην πιάηνο ηεο ειεχζεξεο δψλεο φδεπζεο 

πεδψλ ην νπνίν θαζνξίδεηαη ζην 1,50 κέηξν. Χο ειάρηζην χςνο απξφζθνπηεο φδεπζεο πεδψλ νξίδνληαη 

ηα 2,20 κέηξα. O θνξκφο ηνπ δέλδξνπ ζα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ηνπιάρηζηνλ 0,50 κέηξα κέζα απφ ηελ 

αθκή ηνπ θξαζπέδνπ. 
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Άξζξν 22.  Κνπή δέλδξωλ εληόο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ-πεδνδξόκηα. 

 

22.1  Έθδνζε ζρεηηθήο εηδηθήο άδεηαο από ηελ νηθεία πνιενδνκηθή αξρή.  

Γηα ηα αηηήκαηα θνπήο δέλδξσλ εληφο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ (ην ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ θνπή 

δέληξσλ εληφο ηδησηηθψλ ρψξσλ) θαη ζπγθεθξηκέλα θνπήο δέλδξσλ κέζα ζε εγθεθξηκέλα ξπκνηνκηθά 

ζρέδηα ή ηηο Εψλεο Οηθηζηηθνχ Διέγρνπ (ΕΟΔ) πνπ δελ πξνζηαηεχνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ δαζψλ θαη ησλ δαζηθψλ γεληθά εθηάζεσλ ή απφ δηαηάμεηο ηεο αξραηνινγηθήο 

λνκνζεζίαο γηα ηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ή άιιεο ζπλαθνχο λνκνζεζίαο, ηεξείηαη ε δηαδηθαζία 

Έγθξηζεο Δξγαζηψλ Μηθξήο Κιίκαθαο ε νπνία εθδίδεηαη απφ ηελ εθάζηνηε αξκφδηα ππεξεζία δφκεζεο, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 4 ηνπ λ. 4067/2012 (ΦΔΚ 79/Α/2012) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ 

παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ. 4495/2017 (ΦΔΚ 167/Α/2017), θαζψο θαη ην κε αξ. πξση. 46794/2015 

έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, κε ηελ κε αξηζκφ 

ΤΠΔΝ/ΓΑΟΚΑ/69701/44461/16-10-2018 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο.  

Γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 1 θαη 2 ηεο κε 

αξηζκφ ΤΠΔΝ/ΓΑΟΚΑ/69701/4461/16-10-2018 (ΦΔΚ 4520 Β΄/2018) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ 

Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, απφ ηνλ ηδηνθηήηε ή ηνπ έρνληνο έλλνκν δηθαίσκα ηεο έθηαζεο.  

Ζ έγθξηζε έθδνζεο άδεηαο κε ηηο αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο, γηα θνπή, αθαίξεζε, ή απνκάθξπλζε 

δέληξνπ επί θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ πξαζίλνπ-πεδνδξνκίνπ ζπληειείηαη εάλ ζπληξέρνπλ νη παξαθάησ 

πξνυπνζέζεηο:  

 

I. φηαλ ην δέληξν είλαη μεξφ ή φηαλ βξίζθεηαη ζε παξαθκή,  

II. φηαλ ην δέληξν έρεη ππνζηεί αλεπαλφξζσηε θζνξά κεηά απφ εμσγελή παξάγνληα (ηξνραίν 

αηχρεκα, βαλδαιηζκφ θ.ιπ.),  

III. φηαλ ελέρεη θηλδχλνπο γηα αλζξψπνπο, θνηλσθειείο εγθαηαζηάζεηο ή πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, 

IV. φηαλ δεκηνπξγεί απνδεδεηγκέλα ζνβαξή φριεζε ή εκπφδην ζηελ αζθαιή δηέιεπζε πεδψλ θαη 

νρεκάησλ ρσξίο δπλαηφηεηα επηινγήο άιισλ κέηξσλ ζεξαπείαο, 

V. φηαλ ε απνκάθξπλζε ηνπ δέληξνπ εμππεξεηεί ηελ θαιχηεξε αλάπηπμε ηεο ζπλνιηθήο βιάζηεζεο 

ή ην δέληξν δελ κπνξεί λα αλαπηπρζεί φπσο αξκφδεη ζην είδνο ηνπ ιφγσ ηεο ζέζεο ηνπ,  

VI. φηαλ ην δέληξν δελ κπνξεί λα επηηειέζεη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηελ νηθνινγηθή ηνπ ιεηηνπξγία 

θαη  

VII. φηαλ ε απνκάθξπλζε ή ε αιιαγή ελφο δέληξνπ θξίλεηαη επηβεβιεκέλε γηα ηελ πξνζηαζία ελφο 

αξραηνινγηθνχ ρψξνπ ή κλεκείνπ.  

 

22.2 Με απαίηεζε άδεηαο θνπήο- αληηκεηώπηζε εθηάθηωλ πεξηζηαηηθώλ. 

Ζ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 4067/2012 φπσο ηζρχεη, αλαθέξεηαη γεληθά ζε θνπή δέληξσλ ρσξίο 

λα θαζνξίδνληαη κε ζαθήλεηα νη εθάζηνηε πεξηπηψζεηο ησλ δέλδξσλ πνπ ρξήδνπλ θνπήο, εάλ δειαδή 

εμαηξνχληαη απφ ηελ πξναλαθεξζείζα δηαδηθαζία ηα μεξά ή άθξσο επηθίλδπλα δέλδξα (πςειά δέληξα κε 

κεγάιε θιίζε, δέληξα πνπ έρνπλ ππνζηεί αλεπαλφξζσηεο θζνξέο ζηνλ θνξκφ, ηελ θφκε θαη ην ξηδηθφ 

ζχζηεκα κεηά απφ ζενκελίεο, θ.ιπ.), πνπ θξίλεηαη επηηαθηηθή ε αλάγθε απνκάθξπλζήο ηνπο.  

Γηα απηέο ηηο επείγνπζεο πεξηπηψζεηο, ε ππεξεζία πξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο δχλαηαη λα 

πξνβαίλεη, ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ, ζε θάζε ελέξγεηα θνπήο δέληξσλ ζε θνηλφρξεζην ρψξν, φπνπ 

ηίζεηαη ζε θίλδπλν ε δεκφζηα αζθάιεηα πεδψλ, νρεκάησλ θαη αθίλεησλ πεξηνπζηψλ, θαηφπηλ απηνςίαο 

θαη ζχληαμεο πξαθηηθνχ θνπήο, ζην νπνίν ξεηά ζα αλαθέξνληαη θαη νη ιφγνη θνπήο (πρ. άξξσζηα, μεξά 

ή/θαη γεξαζκέλα δέλδξα, επηθίλδπλα δέλδξα ιφγσ θιίζεο, θνπή/ θαηαζηξνθή ξηδηθνχ ζπζηήκαηνο είηε 

απφ εξγαζίεο ηδησηψλ, είηε απφ νξγαληζκνχο θνηλήο σθειείαο (Γ.Δ.Ζ., Ο.Σ.Δ., θ.ιπ.).  

ε θάζε πεξίπησζε θνπήο ή απνκάθξπλζεο δέληξνπ απφ θνηλφρξεζην ρψξν πξαζίλνπ ηεξείηαη ε 

αξρή ηεο αληηζηάζκηζεο θαη ηνπ πεξηβαιινληηθνχ ηζνδπγίνπ. 

 

22.3 Απνδεκηώζεηο νρεκάηωλ από πηώζεηο δέλδξωλ ή θιάδωλ.  

ε πεξίπησζε πνπ φρεκα ππνζηεί δεκηά απφ πηψζε θιάδνπ ή δέλδξνπ επξηζθφκελνπ ζε 
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θνηλφρξεζην ρψξν, (πεδνδξφκην, πεδφδξνκνο, παξπθέο πάξθσλ θαη αιζψλ, θ.ιπ.) θαη ε πηψζε δελ 

πξνέθπςε απφ δφιηα ελέξγεηα ηξίηνπ, αθνινπζείηαη ε παξαθάησ δηαδηθαζία:  

 

-Πξαγκαηνπνηείηαη θαηαγξαθή ηνπ ζπκβάληνο απφ ηελ Διιεληθή Αζηπλνκία ή ην Ππξνζβεζηηθφ 

ψκα.  

- Ο ελδηαθεξφκελνο θαηαζέηεη ζρεηηθή αίηεζε κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζηελ Ννκηθή 

Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο.  

- Ζ Ννκηθή Τπεξεζία δεηεί ηηο απφςεηο ηεο αξκφδηαο δεκνηηθήο ππεξεζίαο (ππεξεζία πξαζίλνπ) 

ζρεηηθά κε ην ζέκα θαη γλσκνδνηεί πξνο ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή εάλ ζπληξέρνπλ ιφγνη 

εμσδηθαζηηθνχ ζπκβηβαζκνχ πεξί απνδεκίσζεο.  

- Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή απνθαίλεηαη ηειηθά πεξί εμσδηθαζηηθνχ ζπκβηβαζκνχ απνδεκίσζεο ή κε.  

 

Άξζξν 23. Δπηκέιεηα δέλδξωλ εληόο παξόδηωλ ηδηόθηεηωλ εθηάζεωλ  

θαη ππνρξεώζεηο ηδηνθηεηώλ. 

Ζ επηκέιεηα ησλ δέλδξσλ πνπ θχνληαη εληφο παξφδησλ ηδηφθηεησλ εθηάζεσλ ησλ νπνίσλ ηα θιαδηά 

εηζέξρνληαη ζην εχξνο εθαπηφκελσλ κε απηά δξφκσλ ή πεδνδξνκίσλ ή θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, είλαη 

επζχλε ηνπ εθάζηνηε ηδηνθηήηε.  

Δηδηθά γηα ηελ πεξίπησζε αληηκεηψπηζεο πξνζβνιψλ απφ ην Κφθθηλν θαζάξη (Κφθθηλνο Ρπγρσηφο 

Κάλζαξνο),  νη θάηνρνη ηδησηηθψλ θνηλίθσλ ζα πξέπεη λα πξνβαίλνπλ  ζηελ ιήςε θαηάιιεισλ 

πξνιεπηηθψλ θαη θαηαζηαιηηθψλ  µέηξσλ, ψζηε λα ζπµβάινπλ ζηηο πξνζπάζεηεο  πεξηνξηζµνχ ησλ 

δεµηψλ πνπ πξνθαιεί ην έληνκν. 

Πξνζβεβιεκέλα απφ ην Κφθθηλν θαζάξη δέληξα θνίληθα,  κε  κε αλαζηξέςηκε πξνζβνιή (δέληξα 

πνπ έρνπλ «αλνίμεη» ηειείσο θαη παξνπζηάδνπλ κνξθή νκπξέιαο), απηά πξέπεη λα θφβνληαη απφ ηε 

βάζε ηνπο θαη ε θαηαζηξνθή ηνπο λα γίλεηαη κε θαχζε  ή ηαθή ψζηε λα απνθεπρζεί  ε έμνδνο αθκαίσλ 

εληφκσλ θαη ν θίλδπλνο κεηάδνζεο  ηεο πξνζβνιήο  ζε θνίληθεο ηνπ Γήκνπ. 

 

Γηα ηα πξντφληα θιάδεπζεο θαη ινηπψλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο πξαζίλνπ ζε ηδησηηθνχο ρψξνπο 

ηζρχνπλ ηα αλαγξαθφκελα ζηνλ ηζρχνληα Καλνληζκφ Καζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο (Άξζξν 14 : 

Τπνρξεψζεηο Τπεπζχλσλ Πξντφλησλ Κεπεπηηθψλ Δξγαζηψλ). 

Γηα αηηήκαηα θνπήο δέληξσλ, εληφο ηδησηηθήο έθηαζεο ηεξείηαη ε ίδηα δηαδηθαζία έθδνζεο έγθξηζεο 

εξγαζηψλ κηθξήο θιίκαθαο φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

ε πεξίπησζε πνπ ν ηδηνθηήηεο δελ είλαη ηππηθφο κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ , κε απνηέιεζκα λα 

δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα (π.ρ. δηάβαζε πεδψλ, νξαηφηεηα, κεηάδνζε εληνκνινγηθήο πξνζβνιήο 

θ.α.), ε ππεξεζία Πξαζίλνπ κε ηε ζπλδξνκή ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο, εηδνπνηεί ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο ψζηε λα πξνρσξήζνπλ ζηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο ζε θαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα 

αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. Δάλ νη ηδηνθηήηεο δελ αληαπνθξηζνχλ, ε ππεξεζία Πξαζίλνπ πξνρσξεί κε 

ηελ ζπλδξνκή θαη αξκφδησλ ππεξεζηψλ,  ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο θαη εξγαζίεο πξαζίλνπ  θαη 

θαηαινγίδεηαη ζηνλ ηδηνθηήηε ην θφζηνο εξγαζηψλ ην νπνίν ππνινγίδεηαη κε βάζε ηηο πξνβιεπφκελεο 

εξγαηνψξεο απαζρφιεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ηκήκαηνο Πξαζίλνπ θαη ηνπ θφζηνπο ρξήζεο 

κεραλεκάησλ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. Πην ζπγθεθξηκέλα γηα:  

 

- εξγαζία ρσξίο ηελ ρξήζε αλπςσηηθνχ ή άιινπ κεραλήκαηνο ην θφζηνο αλέξρεηαη ζε 100€ αλά 

ψξα.  

- εξγαζία κε ηελ ρξήζε αλπςσηηθνχ ή άιινπ κεραλήκαηνο ην θφζηνο αλέξρεηαη ζε 200€ αλά ψξα.  

Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ζα θνηλνπνηείηαη ζηελ αξκφδηα ππεξεζία γηα ηελ είζπξαμή ηνπ. ην πιαίζην 

ηνπ απηνχ άξζξνπ εκπίπηνπλ θαη φιεο νη ππφινηπεο πεξηπηψζεηο φπνπ θπηηθφ πιηθφ απφ ηδησηηθνχο 

ρψξνπο δεκηνπξγεί πξφβιεκα ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο θαη ρξήδεη άκεζσλ ελεξγεηψλ. 

 

Τπνρξεψζεηο Τπεπζχλσλ Πξντφλησλ Κεπεπηηθψλ Δξγαζηψλ 

Οη ηδηνθηήηεο θαη νη δηαρεηξηζηέο ηδησηηθψλ ρψξσλ είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ 
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πξντφλησλ ζπληήξεζεο ηνπ πξαζίλνπ (θιαδηά, θνκκέλνο ριννηάπεηαο, μεξά θχιια θ.α.). ε θάζε 

πεξίπησζε απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζή ηνπο ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο (πεδνδξφκην, νδφζηξσκα, 

πιαηείεο θηι) ρσξίο λα έρεη πξνεγεζεί ζπλελλφεζε γηα ηελ απνθνκηδή ηνπο κε ηελ αξκφδηα ππεξεζία 

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

πξφζηηκν θαη λα ρξεψζεη ηνπο ππεπζχλνπο κε ηα έμνδα θφξησζεο θαη απνκάθξπλζεο ησλ πξντφλησλ 

απηψλ απφ ηα ζπλεξγεία ηνπ Γήκνπ. 

Γηα ηα πξντφληα θιάδεπζεο θαη ινηπψλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο πξαζίλνπ ζε ηδησηηθνχο ρψξνπο 

ηζρχνπλ ηα αλαγξαθφκελα ζηνλ ηζρχνληα Καλνληζκφ Καζαξηφηεηαο (Άξζξν 14 : Τπνρξεψζεηο 

Τπεπζχλσλ Πξντφλησλ Κεπεπηηθψλ Δξγαζηψλ) ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο. 

 

Άξζξν 24. Παξαθώιπζε εξγαζηώλ δηαρείξηζεο πξαζίλνπ. 

Οη δεκφηεο ππνρξενχληαη λα δηεπθνιχλνπλ ην έξγν ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ζρεηηθά κε ηε 

δηαρείξηζε θαη ζπληήξεζε ηνπ πξαζίλνπ θαη λα κε δεκηνπξγνχλ εκπφδηα. ε νδνχο θαη ρψξνπο πνπ 

έρνπλ ζεκαλζεί φηη πξφθεηηαη λα εθηειεζηνχλ εξγαζίεο, φπσο θιαδεχζεηο δελδξνζηνηρηψλ, νη δεκφηεο 

ππνρξενχληαη λα απνκαθξχλνπλ ηα νρήκαηά ηνπο θαη λα κελ δεκηνπξγνχλ θσιχκαηα κε νπνηνδήπνηε 

ηξφπν. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, πέξαλ ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ πξνζηίκνπ, ζα 

εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο θαη θάζε άιιε ζρεηηθή λνκνζεηηθή θαη 

θαλνληζηηθή δηάηαμε. 

 

Άξζξν 25. Παξαβάζεηο θαη θπξώζεηο - Πξόζηηκα 

Α) Οπνηνζδήπνηε παξαβαίλεη ηνπο θαλφλεο ρξήζεο ησλ αζηηθψλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ πξαζίλνπ 

θαηά πξνβιεπφκελα ζηα άξζξα 15, 16 θαη 17 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ θαη πξνβαίλεη ζηηο θαησηέξσ 

πεξηγξαθφκελεο παξαβάζεηο, ηηκσξείηαη κε πξφζηηκν πνπ θπκαίλεηαη αλάινγα κε ηε βαξχηεηα ηεο 

εθάζηνηε παξάβαζεο. ε πεξίπησζε ζψξεπζεο παξαβάζεσλ ην πξφζηηκν επηβάιιεηαη θαηά 

ζπγρψλεπζε. Σα πξφζηηκα επηβάιινληαη αλεμάξηεηα απφ ηνλ θαηαινγηζκφ ηπρφλ δεκίαο ηεο δεκνηηθήο 

πεξηνπζίαο θαη ησλ θνηλφρξεζησλ πξαγκάησλ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο.  

Γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο παξάβαζεο ρξεζηκνπνηείηαη θάζε λφκηκν απνδεηθηηθφ κέζν κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ θαη ςεθηαθφ θσηνγξαθηθφ πιηθφ.  

ε θάζε πεξίπησζε απζαίξεηεο θζνξάο ή θαηαζηξνθήο πξαζίλνπ, ην Σκήκα Πξαζίλνπ θαη 

Κνηκεηεξίσλ, κεξηκλά γηα ηελ άκεζε απνθαηάζηαζή ηνπ, ψζηε λα κελ δεκηνπξγεζεί ηεηειεζκέλε θαη 

αλαπφηξεπηε θαηάζηαζε. Σν θνζηνιφγην ησλ εξγαζηψλ θαη ησλ πιηθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα 

ηελ επαλεγθαηάζηαζε ησλ ρψξσλ πνπ ππέζηεζαλ αλαίηηα θζνξέο ή θαηαζηξνθέο, απφ ηξίηνπο είλαη 

αλεμάξηεην απφ ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ.  

Ζ Γεκνηηθή Αζηπλνκία έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ζπλδξάκεη κε θάζε ηξφπν γηα ηελ επηβεβαίσζε ησλ 

γεγνλφησλ θαη ηνλ εληνπηζκφ ηνπ ππεπζχλνπ θαηαζηξνθήο πξαζίλνπ θαη είλαη αξκφδηα γηα ηελ επηβνιή 

ηνπ αληίζηνηρνπ πξνζηίκνπ.  

Σν Σκήκα Αδεηνδνηήζεσλ θαη Ρχζκηζεο Δκπνξηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο θαη 

θάζε άιιε αξκφδηα ππεξεζία πνπ έρεη ρνξεγήζεη ζρεηηθή άδεηα ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ πξαζίλνπ, 

ππνρξενχηαη ζηελ άκεζε αθαίξεζή ηεο εθφζνλ δηαπηζησζεί φηη ν δηθαηνχρνο ηεο άδεηαο πξνέβε ζε 

απζαίξεηε θαηαζηξνθή πξαζίλνπ.  

Β) Σα πεξηγξαθφκελα αθνινχζσο πξφζηηκα είλαη θαη’ ειάρηζηνλ. Ζ επηβνιή πξνζηίκνπ ηδίσο γηα ηα 

δέληξα, πέξα απφ ηελ θαη’ ειάρηζηνλ ηηκή ζπλδπάδεηαη θαη κε θξηηήξηα φπσο ε ζπαληφηεηα, ε πγεία θαη 

ε ειηθία ηνπ δέληξνπ.  

Γ) Δπηπιένλ ηα πξφζηηκα πνπ αθνξνχλ ηε ξίςε απνξξηκκάησλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πξαζίλνπ, 

επηβάιινληαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ ηζρχνληα Καλνληζκφ Καζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο. 

Γ) Δπηβνιή πξνζηίκσλ  

 i. ε πεξίπησζε θνπήο ή αθαίξεζεο δέλδξσλ ή ζάκλσλ πνπ έγηλε θαηφπηλ ρνξεγήζεσο ζρεηηθήο 

άδεηαο, ν δηθαηνχρνο ηεο άδεηαο νθείιεη λα θαηαβάιιεη ζην Γήκν Μπηηιήλεο απνδεκίσζε πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα (ηήιε 1) ελψ ε ρσξίο άδεηα θνπή, αθαίξεζε ή θαηαζηξνθή 

δέλδξσλ ή ζάκλσλ, επηζχξεη ηα πξφζηηκα πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξαθάησ ζηήιε 2. 



 

 23 

ΠΗΝΑΚΑ 1 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

 

ΜΔ ΑΓΔΗΑ ΣΟΤ 

ΓΖΜΟΤ 

(ΣΖΛΖ 1) 

ΥΧΡΗ ΑΓΔΗΑ ΣΟΤ 

ΓΖΜΟΤ 

(ΣΖΛΖ 2) 

Κνπή ή θαηαζηξνθή δέλδξνπ   

Α) γηα δέλδξα πνπ είλαη ειηθίαο απφ 

ηελ εκέξα  θχηεπζεο έσο ηξηψλ εηψλ 
75 € 150 € 

Β) γηα δέλδξα ειηθίαο ηξηψλ έσο δέθα 

εηψλ 
180 € 

360 € 

 

Γ) γηα δέλδξα ειηθίαο άλσ ησλ δέθα 

εηψλ  
300 € 

600 € 

 

Γ) γηα δέληξα ηδηαίηεξεο γεσπνληθήο, 

κνξθνινγηθήο, ηζηνξηθήο ή αηζζεηηθήο 

αμίαο.  

 

 

 

 

 

 

800 1.600 € 

Κνπή ή θαηαζηξνθή Θάκλνπ 

Α) γηα ζάκλνπο πνπ είλαη ειηθίαο απφ 

ηελ εκέξα θχηεπζεο έσο ηξηψλ εηψλ 
25 € 

50 € 

 

Β) γηα ζάκλνπο ειηθίαο ηξηψλ έσο δέθα 

εηψλ 
50 € 

100 € 

 

Γ) γηα ζάκλνπο ειηθίαο άλσ ησλ δέθα 

εηψλ 
90 € 

180 € 

 

Μείσζε ηνπ ρψξνπ πξαζίλνπ (αλά 

η.κ.)  
200 € 

400 € 

 

 

Οη ρξεψζεηο θαη ηα πξφζηηκα γηα ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο δέληξσλ ηνπ ΠΗΝΑΚΑ 1. ελαιιαθηηθά 

θαζνξίδνληαη θαη κε θξηηήξηα θαηεγνξηνπνίεζεο πνπ βαζίδνληαη ζηε κέηξεζε ηεο δηακέηξνπ θνξκνχ. 

 

 

 ΠΗΝΑΚΑ 2 

ΚΟΠΖ Ζ ΚΑΣΑΣΡΟΦΖ 

ΓΔΝΓΡΟΤ 

ΜΔ ΑΓΔΗΑ ΣΟΤ 

ΓΖΜΟΤ 

ΥΧΡΗ ΑΓΔΗΑ ΣΟΤ 

ΓΖΜΟΤ 

α) Κνπή δέλδξσλ  πεξηκέηξνπ 0,06-

0,20 κ. 

75 € 150€ 
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β) Κνπή δέλδξσλ πεξηκέηξνπ 0,21-

0,45 κ. 

150 € 300€ 

γ) Κνπή δέλδξσλ πεξηκέηξνπ 0,46-

0,65 κ. 

250 € 500€ 

δ) Κνπή δέλδξσλ πεξηκέηξνπ 

κεγαιχηεξεο ησλ 0,65κ. 

300 € 600€ 

 

εκείσζε: Ζ δηάκεηξνο ηνπ ΠΗΝΑΚΑ 2, κεηξηέηαη ζε χςνο 1,30κ. απφ ηε βάζε ηνπ δέλδξνπ θαη 

νλνκάδεηαη δηάκεηξνο ζηεζηαίνπ χςνπο-DBH. Ζ επηκέηξεζε απηή εθαξκφδεηαη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο 

πνπ ε αξκφδηα ππεξεζία γηα νπνηνδήπνηε ιφγν δελ έρεη θαηαγεγξακκέλε ή δελ δχλαηαη λα θαζνξίζεη κε 

ζρεηηθή αθξίβεηα ηελ ειηθία δέλδξσλ θαη ζάκλσλ, εθηφο θαη αλ ππάξρεη θαηαγξακκέλε ε εκεξνκελία ή 

ην έηνο θχηεπζεο, (πρ. αλ δελ είλαη θαηαγεγξακκέλε ε ειηθία ηνπ δέλδξνπ θαηά ηελ εκέξα θχηεπζήο 

ηνπ, ηφηε ζα αλαθεξφκαζηε ζηελ ειηθία θπηεκέλεο επηθάλεηαο θαη φρη ζηελ ειηθία δέλδξνπ). 

ii Δηδηθφηεξα:  

1. Γηα ηελ θαηαζηξνθή, ή θινπή ζάκλσλ, πνσδψλ θαη επνρηαθψλ θπηψλ, επηβάιιεηαη πξφζηηκν 80 € 

αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν. 

2. Γηα ηελ θαηαζηξνθή ριννηάπεηα, επηβάιιεηαη πξφζηηκν 50 € αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν. 

3. Γηα ηελ απζαίξεηε θιάδεπζε δέλδξνπ ή ζάκλνπ ή θζνξά απηνχ επηβάιιεηαη πξφζηηκν πνπ 

αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 50% ηνπ πξνζηίκνπ νιηθήο θαηαζηξνθήο ή θνπήο. 

4. Γηα πξφθιεζε βιάβεο ζηελ πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή ηνπ ξηδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη κεξηθήο 

μήξαλζεο, επηβάιιεηαη πξφζηηκν  50% ηνπ πξνζηίκνπ νιηθήο θαηαζηξνθήο ή θνπήο. 

ε πεξίπησζε μήξαλζεο ηνπ δέλδξνπ ζε κεηαγελέζηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα ζα γίλεηαη θαηαινγηζκφο 

ηεο δαπάλεο αληηθαηάζηαζήο ηνπ, ζχκθσλα κε ηνπο πίλαθεο Η ή ΗΗ. ε πεξίπησζε πνπ πξνθιεζεί βιάβε 

απφ πηψζε δέλδξνπ έρεη θαη ηελ αλάινγε αζηηθή/πνηληθή επζχλε. 

5. Γηα ηε θζνξά, θαηαζηξνθή, θινπή, απνκάθξπλζε ηνπ αξδεπηηθνχ εμνπιηζκνχ εληφο 

θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ πξαζίλνπ επηβάιιεηαη πξφζηηκν 100 επξψ θαη επηπιένλ θαηαβάιιεηαη ε αμία ησλ 

πιηθψλ θαη εξγαζίαο γηα ηελ απνθαηάζηαζή ηεο.  

6. Γηα ηελ απνζήθεπζε ή δηαζπνξά ζην έδαθνο αιάησλ, νμέσλ, ειαίσλ ή άιισλ ρεκηθψλ νπζηψλ 

θαζψο θαη ιπκάησλ, επηβάιιεηαη πξφζηηκν 250 €  

7. Γηα ηε ζηαζεξνπνίεζε ή ην ζθξάγηζκα ηεο επηθάλεηαο ηνπ εδάθνπο κε θάιπκκα κε δηαπεξαηφ 

ζην λεξφ (πρ. άζθαιηνο, κπεηφλ) επηβάιιεηαη πξφζηηκν 100 €/m². 

8. Γηα ηηο εθζθαθέο, δηαλνίμεηο επηβάιιεηαη πξφζηηκν 100 €/m² θαη ηέινο απνκάθξπλζεο ησλ 

παξαπάλσ πιηθψλ εθζθαθψλ 100 €/ηφλν. 

9. Γηα ηελ ηνπνζέηεζε πξνζηεγαζκάησλ, ηελ αγσγψλ, θαισδίσλ, ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, 

πξνβνιέσλ, αιπζίδσλ, πθαζκάησλ θ.ιπ. θαζψο θαη αλαθνηλψζεσλ, δηαθεκηζηηθψλ πηλαθίδσλ θαη 

παληφο είδνπο επηγξαθψλ-δηαθεκίζεσλ, πξνεηδνπνηήζεσλ-ζεκάλζεσλ πάλσ ζε δέλδξα επηβάιιεηαη 

πξφζηηκν 100 €/δέλδξν. 

10. Γηα ην πιχζηκν κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ ή κεραλεκάησλ ζε δεκνηηθνχο/δεκφζηνπο ρψξνπο 

πξαζίλνπ, επηβάιιεηαη πξφζηηκν 50.€. 

11. Γηα ηελ θπθινθνξία θαη ην παξθάξηζκα ρσξίο εηδηθή άδεηα πάζεο θχζεσο ηξνρνθφξνπ  ζε 

ρψξνπο πξαζίλνπ, πξνβιέπεηαη θαη’ αξράο ε άκεζε απνκάθξπλζή ηνπ κε δαπάλε ηνπ ρξήζηε θαη 

επηβάιιεηαη πξφζηηκν 50€ γηα δίθπθια, 150 € γηα  Η.Υ. θαη 300 € γηα θνξηεγά. 

12. Γηα εγθαηάιεηςε νρήκαηνο επηβάιιεηαη πξφζηηκν 500 € γηα επηβαηηθά νρήκαηα (ΗΥ) θαη ηξέηιεξ, 

300€ γηα κνηνπνδήιαηα θαη κνηνζηθιέηεο θαη 1.500 € γηα κεγάια νρήκαηα. 

13. Γηα ηελ θαηάιεςε δεκφζηνπ/δεκνηηθνχ ρψξνπ πξαζίλνπ κε κπάδα ή άιια πιηθά, ή αληηθείκελα 

(π.ρ. ηξαπεδνθαζίζκαηα θ.ι.π), επηβάιιεηαη πξφζηηκν 30 € αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν θαη εκέξα. Δηδηθά 

γηα ηελ πεξίπησζε ησλ ηξαπεδνθαζηζκάησλ πξνβιέπεηαη έσο θαη ε αθαίξεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο 

ηεο επηρείξεζεο. 

14. Γηα ην άλακκα θαη ηε δηαηήξεζε θσηηάο, επηβάιιεηαη πξφζηηκν 500 € ζπλ ην θφζηνο γηα ηελ 
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απνθαηάζηαζε ησλ θαηαζηξνθψλ. 

15. Γηα ηελ θαηαζηξνθή ζηδεξέληνπ πξνζηαηεπηηθνχ θηγθιηδψκαηνο ρψξσλ πξαζίλνπ, επηβάιιεηαη 

πξφζηηκν 60 € αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν. 

16. Γηα ηε ξχπαλζε δεκνηηθψλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ πξαζίλνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ θνξείο 

γηα ηε δηελέξγεηα εθδειψζεσλ ή ηελ ξχπαλζε κε αλαγξαθή ιέμεσλ ή θξάζεσλ, ε απεηθφληζε 

παξαζηάζεσλ, graffiti θ.ιπ., επηβάιιεηαη πξφζηηκν απφ 300 επξψ. 

17. Γηα ηε κεξηθή ή νιηθή θαηαζηξνθή αζηηθνχ εμνπιηζκνχ (παγθάθηα, θάδνη, εμαξηήκαηα 

αξδεχζεσο) ηνπ δεκφζηνπ/δεκνηηθνχ ρψξνπ πξαζίλνπ, επηβάιιεηαη πξφζηηκν έσο 600 €/ηεκάρην. 

18. Γηα ηε ξχπαλζε αζηηθνχ εμνπιηζκνχ (παγθάθηα, θάδνη, πηλαθίδσλ ζήκαλζεο) ηνπ δεκφζηνπ/ 

δεκνηηθνχ ρψξνπ πξαζίλνπ, επηβάιιεηαη πξφζηηκν 200 € . 

19. Γηα ηελ ηνπνζέηεζε  απνξξηκκάησλ έμσ απφ θάδνπο, επηβάιιεηαη πξφζηηκν 150 €. 

20. Γηα ηελ ελαπφζεζε νηθηαθψλ θαη νγθσδψλ απνξξηκκάησλ θαη κεραλεκάησλ ζε θνηλφρξεζην 

ρψξν πξαζίλνπ, επηβάιιεηαη πξφζηηκν 100 επξψ.  

21. Γηα ηελ αλάξηεζε απνξξηκκάησλ ζε δέλδξα, επηβάιιεηαη πξφζηηκν 50 € . 

22. Γηα ελαπφζεζε ππνινίπσλ θνπήο δέλδξσλ ή ζάκλσλ ή θιαδηψλ ρσξίο ππφδεημε ησλ Τπεξεζηψλ 

ηνπ Γήκνπ, επηβάιιεηαη πξφζηηκν χςνπο 100 € θαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο 250 €. 

23. Γηα θαηάιεςε δεκφζηνπ/δεκνηηθνχ ρψξνπ πξαζίλνπ απφ θάδνπο (ζθάθεο) γηα κπάδα, 

επηβάιιεηαη πξφζηηκν 50€ ηελ εκέξα. 

24. Γηα εζθεκκέλε εγθαηάιεηςε ή απφξξηςε νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ ή κπαδψλ απφ εξγνιάβνπο ή 

θάζε είδνπο επαγγεικαηίεο, επηβάιιεηαη πξφζηηκν 1.000 €/m3 

25. Γηα ξίςε ραξηηψλ θαη ινηπψλ κηθξναληηθεηκέλσλ απφ πεδνχο επηβάιιεηαη πξφζηηκν 50 €. 

26. Γηα ηελ είζνδν θαη ειεχζεξε θπθινθνξία ζθχισλ ή άιισλ θαηνηθίδησλ δψσλ ζε πάξθν, φηαλ 

ππάξρεη πηλαθίδα απαγφξεπζεο ή ην κπάλην ηνπο ζε δεκφζηα λεξά, επηβάιιεηαη πξφζηηκν 100 €. 

27. Γηα ηε ξχπαλζε ζηα πάξθα, ζηα άιζε, ζηηο παηδηθέο ραξέο απφ θαηνηθίδηα δψα, κε εμαίξεζε ηνπο 

ζπλνδνχο αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο, επηβάιιεηαη πξφζηηκν 100 € ζηνλ θάηνρν ηνπ δψνπ. 

Σν πξφζηηκν δηπιαζηάδεηαη ζε ρψξνπο παηδηθψλ ραξψλ (200€). 

28. Γηα ηε ρξήζε ζθεληφλσλ ή εξγαιείσλ ξίςεο ζε πάξθα θαη άιζε, επηβάιιεηαη πξφζηηκν 200 €. 

29.Γηα ηελ ερνξχπαλζε ζε πάξθν επηβάιιεηαη πξφζηηκν 50 €. 

30. Γηα ηελ παξαθψιεζε ησλ δελδξνθνκηθψλ εξγαζηψλ πνπ νθείιεηαη ζε ζηάζκεπζε νρήκαηνο ζε 

νδφ πνπ ε ππεξεζία πξαζίλνπ έρεη πξνεηδνπνηήζεη φηη ζα πξαγκαηνπνηεζεί θιάδεπζε δέληξσλ, 

επηβάιιεηαη πξφζηηκν 50 επξψ.  

Σα πξφζηηκα ζα επηβάιινληαη κε επζχλε ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο, ε νπνία ζα εηζεγείηαη 

ζρεηηθά ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο. 

 

Άξζξν 26. Γηαδηθαζία επηβνιήο πξνζηίκωλ. 

1. Καηά φζσλ θαηαιακβάλνληαη επ’ απηνθψξσ σο ππαίηηνη παξαβάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ ηήξεζε 

ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ Πξαζίλνπ, επηβάιινληαη πξφζηηκα απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία  ηνπ Γήκνπ 

Μπηηιήλεο, ε νπνία βεβαηψλεη ηηο παξαπάλσ παξαβάζεηο. Ζ πξάμε βεβαίσζεο-παξάβαζεο (θιήζε) 

επηδίδεηαη ζηνλ θαηαιακβαλφκελν επ’ απηνθψξσ λα δηαπξάηηεη ηελ παξάβαζε θαιψληαο ηνλ λα 

εκθαληζζεί εληφο πξνζεζκίαο πέληε (5) εκεξψλ, πνπ αξρίδεη απφ ηελ επίδνζε ηεο βεβαίσζεο, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνβάιεη ηηο αληηξξήζεηο ηνπ. Αλ δελ πξνβιεζνχλ αληηξξήζεηο ή αλ απνξξηθζνχλ, 

επηθπξψλεηαη ην πξφζηηκν θαη θνηλνπνηείηαη ε πξάμε βεβαίσζεο ζην Σκήκα Δζφδσλ ηεο Οηθνλνκηθήο 

Τπεξεζίαο ηνπ δήκνπ γηα ηελ βεβαίσζε ηνπ πξνζηίκνπ. Ζ θαηαβνιή ησλ πξνζηίκσλ απαιιάζζεη ηνπο 

παξαβάηεο απφ ηελ πνηληθή δίσμε (Ν.Γ. 805/71, άξζξν 1).  

 

2. ε πεξίπησζε δηαπίζησζεο ηεο παξάβαζεο απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία πξαζίλνπ ή κεηά απφ 

θαηαγγειία πνιηηψλ, ε επηβνιή πξνζηίκνπ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 19 

ηνπ λ. 1080/80 πεξί αξκνδίνπ επηβνιήο πξνζηίκσλ.  

 

Γηα ηελ επηβνιή ηνπ πξνζηίκνπ είλαη απαξαίηεηε ε ζχληαμε έθζεζεο ειέγρνπ θαηφπηλ απηνςίαο απφ 
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ππαιιήινπο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο πξαζίλνπ ε νπνία πξέπεη λα πεξηέρεη φια ηα αλαγθαία ζηνηρεία γηα 

ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ηαπηφηεηαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξάβαζεο, ηα νπνία, ελδεηθηηθά, είλαη ηα εμήο:  

- ην είδνο ηεο παξάβαζεο,  

- ε ρξνλνινγία δηαπίζησζήο ηεο,  

- ν θνξέαο ή θπζηθφ πξφζσπν πνπ επζχλεηαη γηα απηή.  

 

Ζ έθζεζε ειέγρνπ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ππάιιειν ή ηνπο ππαιιήινπο ηεο ππεξεζίαο πξαζίλνπ πνπ 

δηελεξγνχλ ηελ απηνςία θαη δηαβηβάδεηαη ζην αξκφδην γηα ηελ επηβνιή ηνπ πξνζηίκνπ δηνηθεηηθφ 

φξγαλν (Γήκαξρν ή Αξκφδην/α Αληηδήκαξρν γηα ζέκαηα πξαζίλνπ, ζηνλ νπνίν έρεη εθρσξεζεί ε 

ζρεηηθή αξκνδηφηεηα).  

Αληίγξαθν ηεο απφθαζεο έθζεζεο ειέγρνπ επηδίδεηαη ζηνλ παξαβάηε επί απνδείμεη ή 

ηνηρνθνιιείηαη ψζηε λα ηνπ δνζεί ην δηθαίσκα ηεο πξνεγνχκελεο αθξφαζεο. ε πεξίπησζε 

ηνηρνθφιιεζεο ζπληάζζεηαη ζρεηηθή πξάμε, ζεκεηψλεηαη ε ρξνλνινγία ηεο ηνηρνθφιιεζεο θαη 

ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ππάιιειν ή ηνπο ππαιιήινπο πνπ έθαλαλ ηελ απηνςία.  

Σν πξφζηηκν επηβάιιεηαη κε Απφθαζε Γεκάξρνπ ή ηνπ/ηεο αξκφδηνπ/αο Αληηδεκάξρνπ γηα ζέκαηα 

πξαζίλνπ ζηνλ νπνίν έρεη εθρσξεζεί ε ζρεηηθή αξκνδηφηεηα, κεηά απφ πξνζεζκία δέθα εκεξψλ θαη 

αθνχ έρεη γλσζηνπνηεζεί ε παξάβαζε ζηνλ παξαβάηε θαη έρνπλ εμεηαζζεί νη έγγξαθεο απφςεηο ηνπ.  

ε πεξίπησζε πνπ ν παξαβάηεο ακειήζεη λα ππνβάιιεη απφςεηο ζηελ πξνζεζκία ησλ δέθα εκεξψλ, 

ην πξφζηηκν επηβάιιεηαη εξήκελ ηνπ. Ζ απφθαζε επηβνιήο πξνζηίκνπ θνηλνπνηείηαη κε αληίγξαθν ηεο 

έθζεζεο ζηνλ ππφρξεν, ν νπνίνο ζηελ ζπλέρεηα δηθαηνχηαη λα αζθήζεη θαη’ απηήο ηα πξνβιεπφκελα 

έλδηθα κέζα (Β.Γ. 24/9-20/10/1958 άξζξν 73 παξ. 3 φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 19 ηνπ 

Ν.1080/80).  

Ζ απφθαζε επηβνιήο πξνζηίκνπ θαη αληίγξαθν ηνπ απνδεηθηηθνχ επίδνζήο ηεο θνηλνπνηείηαη ζην 

ηκήκα Δζφδσλ ηεο Οηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ηνπ δήκνπ, γηα ηε βεβαίσζε ηνπ πξνζηίκνπ. Γηα ηε 

βεβαίσζε ηνπ αλσηέξσ πξνζηίκνπ ζα εθαξκνζηνχλ νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 3, 4 θαη 5 ηνπ Β.Γ. 17-

5/15-6- 59.  

Ζ θαηαβνιή ηνπ πξνζηίκνπ ζα γίλεηαη ζην ηκήκα Σακείνπ ηεο Οηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ 

Μπηηιήλεο. Γηα ηελ είζπξαμε ηνπ αλσηέξσ πξνζηίκνπ ζα εθαξκνζηνχλ νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα 

Δηζπξάμεσο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (Ν.Γ. 356/74) φπσο απηέο ηζρχνπλ (Ν. 3463/06 άξζξν 167 παξ. 1). 

 

Άξζξν 27. Ρύζκηζε ινηπώλ πεξηπηώζεωλ. 

Κάζε άιιε πεξίπησζε πνπ έρεη ζρέζε κε ηνπο αζηηθνχο- πεξηαζηηθνχο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο 

πξαζίλνπ εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο θαη δελ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ παξφληα 

Καλνληζκφ Πξαζίλνπ, δχλαηαη λα ξπζκίδεηαη είηε κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο ηεο Βαζηθήο Πνιενδνκηθήο 

Ννκνζεζίαο, είηε κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο ηηο Γαζηθήο Ννκνζεζίαο, είηε κε νπνηαδήπνηε άιιε ζρεηηθή 

εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία, είηε θαηφπηλ ζρεηηθήο Απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ 

Γήκνπ Μπηηιήλεο. 

 

Άξζξν 28. Πξνζθπγή Δλδηαθεξόκελωλ Καηά Πξνζηίκωλ Σωλ Γηαηάμεωλ Σνπ Παξόληνο 

Καλνληζκνύ. 

Γηθαίσκα πξνζθπγήο 

Πξνζθπγή κπνξεί λα αζθήζεη 

α) Ο-νη άκεζα ελδηαθεξφκελνο-νη θαη 

β) Άιιν εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν απφ ηνλ-ηνπο άκεζα ελδηαθεξφκελν-νπο. 

Άζθεζε Πξνζθπγήο 

Καηά ησλ πξναλαθεξζέλησλ απνθάζεσλ επηβνιήο πξνζηίκνπ ρσξεί εηδηθή δηνηθεηηθή πξνζθπγή γηα 

ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαηά ην άξζξν 227 ηνπ Ν. 3852/2010 (φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 118 ηνπ 

Ν. 4555/2018) κέζα ζε πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ επίδνζε ηεο απφθαζεο θαζψο θαη 

δπλαηφηεηα άζθεζεο αίηεζεο ζεξαπείαο.  

Σέινο, αο ζεκεησζεί φηη ν ελδηαθεξφκελνο δχλαηαη λα πξνζθχγεη θαηά ηεο απφθαζεο επηβνιήο 
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πξνζηίκνπ θαη ζην αξκφδην δηνηθεηηθφ δηθαζηήξην εληφο ησλ λφκηκσλ πξνζεζκηψλ.  

Ζ Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο κεξηκλά γηα ηελ είζπξαμε ησλ 

ζρεηηθψλ πξνζηίκσλ θαη απνδεκηψζεσλ. 

 

Άξζξν 29. Γηάζεζε πξνζηίκωλ. 

Σα έζνδα πνπ ζα εηζπξάηηνληαη απφ φιεο ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο ζα πξννξίδνληαη απνθιεηζηηθά 

γηα ηελ ζπληήξεζε, δηαηήξεζε θαη αχμεζε ηνπ θνηλφρξεζηνπ πξαζίλνπ ζην Γήκν Μπηηιήλεο. 

 

 

Άξζξν 30. Καζηέξωζε Σεθκεξίνπ Δπζύλεο Γεηηνληθώλ Ηδηνθηεζηώλ. 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζπλερψο εληεηλφκελνπ θαηλνκέλνπ απζαίξεηεο θνπήο δέληξσλ ζε 

θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ή θαηαζηξνθήο θπηψλ, ζάκλσλ, αλζψλ θ.ι.π. αιιά θαη κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε 

ηεο πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο ησλ δεκνηψλ, θαζηεξψλεηαη ην καρεηφ ηεθκήξην επζχλεο ησλ 

γεηηνληθψλ ηδηνθηεζηψλ. 

Α) Δηδηθφηεξα ζε πεξίπησζε απζαίξεηεο θνπήο δέληξσλ, ή μήξαλζεο (κε ρξήζε ρεκηθψλ κέζσλ – 

ζπλήζσο ην θπηφ μεξαίλεηαη ζε πνιχ ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, θάηη ην νπνίν δελ ζπκβαίλεη ζε 

πεξηπηψζεηο πξνζβνιήο απφ αζζέλεηεο ή έληνκα) ηεθκαίξεηαη φηη ηελ θνπή ή ηελ θζνξά ηελ έρεη 

πξαγκαηνπνηήζεη ν ηδηνθηήηεο, κηζζσηήο ή λνκέαο ηεο ηδηνθηεζίαο (νηθίαο ή θαηαζηήκαηνο) πνπ 

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

φηη σθειείηαη απφ ηελ πξαγκαηνπνηεζείζα απψιεηα ηνπ θπηηθνχ πιηθνχ.  

ε πεξίπησζε πνιπθαηνηθίαο ηελ επζχλε ηελ έρεη ν δηαρεηξηζηήο απηήο. ηνπο ππεπζχλνπο 

επηβάιινληαη ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ παξφληα Καλνληζκφ Πξφζηηκα, θαζψο θαη ε ππνρξέσζε 

αληηζηάζκηζεο ηνπ θπηηθνχ πιηθνχ. 

Β) Γελ κπνξεί λα επηβιεζνχλ ηα πξνβιεπφκελα πξφζηηκα πξηλ ηελ αθξφαζε ησλ ππεπζχλσλ ζηελ 

Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο, ε νπνία απνθαίλεηαη θαη ηειηθψο. Ο ππαίηηνο απαιιάζζεηαη, αλ απνδείμεη 

φηη ε δεκηά νθείιεηαη ζε αλσηέξα βία, ή ζε άιιν γεγνλφο έθηαθηεο αλάγθεο, ή αλ αλαιάβεη ηελ 

ππνρξέσζε λα αληηθαηαζηήζεη ην θπηηθφ πιηθφ ζηε δηπιάζηα πνζφηεηα απφ απηφ πνπ απσιέζζεθε, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ. 

 

Άξζξν 31. Έθηαζε ηζρύνο. 

Ο Καλνληζκφο Πξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο ηζρχεη γηα ην ζχλνιν ησλ δηακνξθσκέλσλ ρψξσλ 

θνηλφρξεζηνπ αζηηθνχ θαη πεξηαζηηθνχ πξαζίλνπ πνπ επξίζθεηαη εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ 

Γήκνπ Μπηηιήλεο θαη ε εθαξκνγή ηνπ είλαη επζχλε ησλ θαηά πεξίπησζε αξκνδίσλ ππεξεζηψλ ηνπ, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ θαη ηνλ εθάζηνηε ηζρχνληα Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο 

Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ.  

 

Άξζξν 32. Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο. 

Οη ινηπέο ζρεηηθέο δηαηάμεηο (λνκνζεηηθέο, θαλνληζηηθέο, θ.ιπ.) πνπ αθνξνχλ ην δεκνηηθφ 

θνηλφρξεζην πξάζηλν θαη δελ αληίθεηληαη ζηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ Καλνληζκφ Πξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ 

Μπηηιήλεο εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ θαη θαηφπηλ ηεο ζέζεο ζε ηζρχ ηνπ παξφληνο.  

 

Άξζξν 33. Έλαξμε ηζρύνο- Σξνπνπνίεζε- Καηαξγεηηθή δηάηαμε. 

Ζ παξνχζα θαλνληζηηθή απφθαζε ηζρχεη κεηά ηε ζρεηηθή εγθξηηηθή Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο θαη απφ ηελ εκέξα ηεο δεκνζηεχζεψο ηεο, κεηά ηελ νπνία παχεη 

απηνδηθαίσο ε ηζρχο θάζε πξνγελέζηεξεο αληίζηνηρεο απφθαζεο ή δηάηαμεο πνπ αθνξά ζέκαηα 

πξαζίλνπ, ε νπνία αληηβαίλεη ζηηο δηαηάμεηο ηεο ή πνπ αθνξά ζε ζέκαηα πνπ ξπζκίδνληαη απφ ηελ 

παξνχζα.  

Ζ ζπκπιήξσζε, ηξνπνπνίεζε θαη θαηάξγεζε δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο θαλνληζηηθήο απφθαζεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο αλαπξνζαξκνγήο ηνπ χςνπο ησλ πξνζηίκσλ πνπ πεξηγξάθνληαη 

αθνινχζσο ζην άξζξν 31, ζα γίλεηαη έπεηηα απφ Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ 
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Μπηηιήλεο, θαηά ηε δηαδηθαζία πνπ νξίδνπλ ην άξζξν 79 ηνπ λ. 3463/2006 (Κχξσζε ηνπ Κψδηθα 

Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ). 

 

Άξζξν 34. Ννκηθό Πιαίζην 

Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ Πξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο , δελ ζίγνπλ ηηο γεληθέο 

δηαηάμεηο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο, ηηο πγεηνλνκηθέο, ηηο αζηπλνκηθέο θαη άιιεο εηδηθέο δηαηάμεηο θαη 

απνζθνπνχλ ζηελ νξηνζέηεζε ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ πνιηηψλ. 

Ο ελ ιφγσ Καλνληζκφο Πξαζίλνπ απνηειεί θαλνληζηηθή δηνηθεηηθή πξάμε κε ηζρχ νπζηαζηηθνχ 

λφκνπ θαη θαηαξηίζηεθε βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Ν. 3463/2006 πεξί θαλνληζηηθψλ 

πξάμεσλ θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ δηέπεηαη απφ ηηο θάησζη δηαηάμεηο ηνπ εζληθνχ θαη θνηλνηηθνχ λνκηθνχ 

θαη ζεζκηθνχ πιαηζίνπ: 

1. Β.Γ. 17-5/15-6-59 (ΦΔΚ 114 Α΄/15-06-1959): Πεξί νηθνλνκηθήο δηνηθήζεσο θαη ινγηζηηθνχ ησλ 

Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, φπσο ηζρχεη. 

2. Β.Γ. 24-9/20-10-58 (ΦΔΚ 171 Α΄/1958): Πεξί θσδηθνπνηήζεσο εηο εληαίνλ θείκελνλ Νφκνπ ησλ 

ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ πεξί ησλ πξνζφδσλ ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ (άξζξν 73 παξ. 30, φπσο ηζρχεη. 

3. Α.Ν. 344/1968: (ΦΔΚ 71 Α'/1968): Πεξί δηαηάμεσλ ηηλψλ αθνξσζψλ εηο ηνπο Οξγαληζκνχο 

Σνπηθήο Απηνδηνηθήζεσο, φπσο ηζρχεη. 

4. Ν.Γ. 805/71 (ΦΔΚ 1 Α΄/1971): Πεξί πηαηζκαηηθψλ παξαβάζεσλ, βεβαηνπκέλσλ παξά ησλ 

αζηπλνκηθψλ νξγάλσλ (άξζξν1), φπσο ηζρχεη. 

5. N.Γ. 356/74 (ΦΔΚ -90 Α'/1974) : Πεξί Κψδηθνο Δηζπξάμεσο Γεκνζίσλ Δζφδσλ, φπσο ηζρχεη. 

6. Ν. 505/1976 (ΦΔΚ 353 Α΄/30.12.1976): Πεξί ππαγσγήο εηο ηα ηαθηηθά Φνξνινγηθά Γηθαζηήξηα 

ησλ θνξνινγηθψλ δηαθνξψλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ θαη ηεο κεηνλνκαζίαο ηνχησλ εηο Σαθηηθά 

Γηνηθεηηθά Γηθαζηήξηα, φπσο ηζρχεη. 

7. Ν. 998/1979 (ΦΔΚ 289 Α΄/29.12.1979): Πεξί δαζψλ θαη ησλ δαζηθψλ ελ γέλεη εθηάζεσλ ηεο 

Υψξαο (άξζξα. 3,4,5), φπσο ηζρχεη. 

8. Ν. 1080/1980 (ΦΔΚ 246 Α΄/22.10.1980): Πεξί ηξνπνπνηήζεσο θαη ζπκπιεξψζεσο δηαηάμεσλ 

ηηλψλ ηηο πεξί ησλ πξνζφδσλ ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνηθήζεσο Ννκνζεζίαο θαη άιισλ ηηλψλ 

ζπλαθψλ δηαηάμεσλ (άξζξα 19 παξ.2, 32), φπσο ηζρχεη. 

9. Ν. 1144/1981 (ΦΔΚ 96 Α΄/1981): Πεξί επηθνιιήζεσο εληχπσλ, δηελεξγείαο εηέξσλ ζπλαθψλ 

πξάμεσλ, σο θαη ξπζκίζεσο ζεκάησλ ηηλψλ αθνξψλησλ εηο ηνπο Ο.Σ.Α. θαη ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, 

φπσο ηζρχεη. 

10. Ν. 1337/1983 (ΦΔΚ 33 Α΄/14.3.1983): Δπέθηαζε ησλ πνιενδνκηθψλ ζρεδίσλ, νηθηζηηθή 

αλάπηπμε θαη ζρεηηθέο ξπζκίζεηο (άξζξν 40), φπσο ηζρχεη. 

11. Ν. 1577/1985 (ΦΔΚ 210 Α΄/18.12.1985): Γεληθφο Οηθνδνκηθφο Καλνληζκφο (άξζξν 2), φπσο 

ηζρχεη. 

12. Ν. 1650/1986 (ΦΔΚ 160 Α΄/16.10.1986): Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο (άξζξα 18,19), 

φπσο ηζρχεη. 

13. Ν. 1892/90 (ΦΔΚ 101 Α΄/1990): Γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ αλάπηπμε θαη άιιεο δηαηάμεηο, 

φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη.  

14. Ν. 2307/1995 (ΦΔΚ 113 Α΄/15.06.1995): Πξνζαξκνγή λνκνζεζίαο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθψλ ζηηο δηαηάμεηο γηα ηε Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο, φπσο ηζρχεη. 

15. Ν. 2467/1998 (ΦΔΚ 237 Α΄/1998): Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηηο Πεξηθέξεηεο θαη ηελ 

Απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο, φπσο ηζρχεη. 

16. Ν. 2690/1999 (ΦΔΚ 45 Α΄1999): Κχξσζε ηνπ Κψδηθαο Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο (άξζξν 6), φπσο ηζρχεη. 

17. Ν. 2946/2001 (ΦΔΚ 224 Α΄/2001): Τπαίζξηα Γηαθήκηζε, πκπνιηηείεο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ 

θαη άιιεο δηαηάμεηο, φπσο ηζρχεη. 

18. Ν. 3013/2002 (ΦΔΚ 102 Α΄/1.5.2002): Αλαβάζκηζε ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο θαη ινηπέο 

δηαηάμεηο (άξζξν 27 παξ. 3), φπσο ηζρχεη. 

19. Ν. 3170/2003 (ΦΔΚ 191 Α΄/03): Εψα ζπληξνθηάο, αδέζπνηα δψα ζπληξνθηάο θαη άιιεο 
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δηαηάμεηο, φπσο ηζρχεη. 

20. Ν. 3208/2003 (ΦΔΚ 303 Α΄/24.12.2003): Πξνζηαζία ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ, θαηάξηηζε 

δαζνινγίνπ, ξχζκηζε εκπξαγκάησλ δηθαησκάησλ επί δαζψλ θαη δαζηθψλ ελ γέλεη εθηάζεσλ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο (άξζξν 1), φπσο ηζρχεη. 

21. Ν. 3463/2006 (ΦΔΚ 114 Α΄/8.6.2006): Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (άξζξα 

75,79, 167 παξ.1), φπσο ηζρχεη. 

22. Ν. 3536/2007 (ΦΔΚ 42 Α΄/23.2.2007): Δηδηθέο ξπζκίζεηο ζεκάησλ κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο 

θαη ινηπψλ δεηεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο, φπσο ηζρχεη. 

23. Ν. 3613/2007 (ΦΔΚ 263 Α΄/23.11.2007): Ρπζκίζεηο ζεκάησλ Αλεμάξηεησλ Αξρψλ, Γεληθνχ 

Δπηζεσξεηή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ψκαηνο Δπηζεσξεηψλ Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ινηπψλ 

δεηεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ (άξζξν 18 παξ. 3), φπσο ηζρχεη. 

24. Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87 Α΄/7-6-2010): Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο (ηδηαίηεξα ηα άξζξα 58, 65, 72, 73,76, 94, 95 

θαη 227, φπσο ηζρχεη. 

25. Ν. 3900/2010 (ΦΔΚ 213 Α΄/17.12.2010): Δμνξζνινγηζκφο δηαδηθαζηψλ θαη επηηάρπλζε ηεο 

δηνηθεηηθήο δίθεο θαη άιιεο δηαηάμεηο, φπσο ηζρχεη. 

26. Ν. 4039/2012 (ΦΔΚ 15 Α΄/2-2-2012): Γηα ηα δεζπνδφκελα θαη ηα αδέζπνηα δψα ζπληξνθηάο θαη 

ηελ πξνζηαζία ησλ δψσλ απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθφ ζθνπφ, φπσο 

ηζρχεη. 

27. Ν. 4067/2012 (ΦΔΚ 79 Α΄/9.4.2012): Νένο Οηθνδνκηθφο Καλνληζκφο (άξζξα 2,4), φπσο ηζρχεη. 

28. Ν. 4074/2012 (ΦΔΚ 88 Α΄/11.4.2012): Κχξσζε ηεο χκβαζεο γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ 

κε αλαπεξίεο θαη ηνπ Πξναηξεηηθνχ Πξσηνθφιινπ ζηε χκβαζε γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξίεο, φπσο ηζρχεη. 

29. Ν. 4269/2014 (ΦΔΚ 142 Α΄/28.6.2014): Υσξνηαμηθή θαη πνιενδνκηθή κεηαξξχζκηζε –Βηψζηκε 

αλάπηπμε, φπσο ηζρχεη. 

30. Ν. 4280/2014 (ΦΔΚ 159 Α΄/8.8.2014): Πεξηβαιινληηθή αλαβάζκηζε θαη ηδησηηθή πνιενδφκεζε 

− Βηψζηκε αλάπηπμε νηθηζκψλ-Ρπζκίζεηο δαζηθήο λνκνζεζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο, φπσο ηζρχεη. 

31. Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147 Α΄/8.8.2016): Γεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ), φπσο ηζρχεη. 

32. Ν. 4488/2017 (ΦΔΚ 137 Α΄/13.9.2017): πληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο Γεκνζίνπ θαη ινηπέο 

αζθαιηζηηθέο δηαηάμεηο, ελίζρπζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ, δηθαηψκαηα αηφκσλ κε αλαπεξίεο 

θαη άιιεο δηαηάμεηο, φπσο ηζρχεη. 

33. Ν. 4495/2017 (ΦΔΚ 167 Α’ /2017): Έιεγρνο θαη πξνζηαζία ηνπ Γνκεκέλνπ Πεξηβάιινληνο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο (άξζξν 29 παξ. 2), φπσο ηζρχεη. 

34. Ν. 4555/2018 (ΦΔΚ 133 Α/19-07-2018): Μεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο - Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο - Δλίζρπζε ηεο πκκεηνρήο - Βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο 

θαη αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Ο.Σ.Α. [Πξφγξακκα «ΚΛΔΗΘΔΝΖ Η»] - Ρπζκίζεηο γηα ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ηνπ πιαηζίνπ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ΦΟΓΑ - Ρπζκίζεηο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε, ηαρχηεξε θαη εληαία άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ζρεηηθά κε ηελ απνλνκή 

ηζαγέλεηαο θαη ηελ πνιηηνγξάθεζε - Λνηπέο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο, φπσο ηζρχεη. 

35. Π.Γ. 283/85 (ΦΔΚ 106 Α'-Γηνξζ. ζθαικ. ζηα ΦΔΚ 9 Α'/7-2-86 θαη ΦΔΚ 82 Α'/20-6-86): 

Πνηληθφο Κψδηθαο (ηδηαίηεξα ην άξζξν 458), φπσο ηζρχεη. 

36. Π. Γ. 258/1986 (ΦΔΚ 121 Α΄/8.10.1986): Κψδηθαο Πνηληθήο Γηθνλνκίαο, φπσο ηζρχεη. 

37. Π.Γ. 23/1987 (ΦΔΚ 166 Γ΄/6.3.1987): Καηεγνξίεο θαη πεξηερφκελν ρξήζεσο γεο (άξζξν 9), 

φπσο ηζρχεη. 

38. ΠΓ 14.7 /27-07-1999 (ΦΔΚ 580 Γ΄/1999): Κψδηθαο βαζηθήο πνιενδνκηθήο λνκνζεζίαο (ΚΒΠΝ) 

(άξζξν 242 παξ. 2,4,5 θαη άξζξν 329 παξ.3), φπσο ηζρχεη. 

39. Y.A. 133384/6587/2015 (ΦΔΚ 2828 Β΄/23.12.2015): Πξνδηαγξαθέο χληαμεο ησλ Μειεηψλ  
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Γηαρείξηζεο Πάξθσλ θαη Αιζψλ. 

40. Τ.Α. 3046/304/30-1/3-2-1989 (ΦΔΚ 59 Γ΄/3-02-89): Κηηξηνδνκηθφο Καλνληζκφο. 

41. Τ.Α. 10788/2004 (ΦΔΚ 285 Γ΄/5.3.2004) Έγθξηζε πνιενδνκηθψλ ζηαζεξφηππσλ (standards) θαη 

αλψηαηα φξηα ππθλνηήησλ πνπ εθαξκφδνληαη θαηά ηελ εθπφλεζε ησλ γεληθψλ πνιενδνκηθψλ ζρεδίσλ, 

ησλ ζρεδίσλ ρσξηθήο θαη νηθηζηηθήο νξγάλσζεο «αλνηθηήο πφιεο» θαη ησλ πνιενδνκηθψλ κειεηψλ. 

42. Τ.Α. ΤΠΔΝ/ΓΑΟΚΑ/69701/4461/16-10-2018 (ΦΔΚ 4520 Β΄/2018): Γηαδηθαζία έγθξηζεο θαη 

απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα εξγαζίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη Έγθξηζε Δξγαζηψλ Γφκεζεο 

Μηθξήο Κιίκαθαο (ΔΔΓΜΚ) θαζψο θαη ζπκπιήξσζε ηεο εξγαζίαο α. θαη ηξνπνπνίεζε ηεο εξγαζίαο 

θε. ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ. 4495/2017. 

43. Καλνληζκφο Ξπιείαο (ΔΔ) αξηζ. 995/2010 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο 20εο Οθησβξίνπ 2010. 

44. Σνλ Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο  (ΦΔΚ 5311/Β/3-12-2020) 

45. Ζ κε αξ. 298/2016  Απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο  (ΑΓΑ: 

6ΦΧΜΧΛΦ-ΞΞΖ) γηα ηελ Έγθξηζε θαλνληζηηθήο πξάμεο γηα παξαρψξεζε θαη ρξήζε ηκεκάησλ 

θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ.  

46. Ζ κε αξ.   523 /2020  Απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο  (ΑΓΑ: 

616Δ46ΜΓΘΓ-ΕΦΠ)  γηα ηελ έγθξηζε λένπ Καλνληζκνχ Καζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο. 

47. Κάζε άιιε ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν δηάηαμε. 

Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ Πξαζίλνπ, δελ ζίγνπλ ηηο γεληθέο δηαηάμεηο ηεο ζρεηηθήο 

λνκνζεζίαο, ηηο πγεηνλνκηθέο, ηηο αζηπλνκηθέο θαη άιιεο εηδηθέο δηαηάμεηο θαη απνζθνπνχλ ζηελ 

νξηνζέηεζε ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ πνιηηψλ. 

 

 

 

Ζ παξνχζα απφθαζε λα αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα». 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 104. 

Μεηά ηε ζχληαμή ηνπ ην πξαθηηθφ ππνγξάθεθε φπσο παξαθάησ: 

 

                Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ                            Σα κέιε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  

                   πκβνπιίνπ Μπηηιήλεο 

                                                                   ΤΠΟΓΡΑΦΔ 

 

 

 

                Υαηδεγηάλλεο Γεκνζζέλεο 


