
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

   
Α Π Ο ∆ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο   Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ  

 
Στην Καρδίτσα σήµερα την 23η του µήνα Νοεµβρίου του έτους 2011 
και ώρα 10.00 µµ, η υπογεγραµµένη Βασιλική Τσατσαρώνη 
(Υπάλληλος ∆ήµου Καρδίτσας), σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 97 του Ν 3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο 
προορισµένο µέρος  του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της 
υπ’ αριθµ. 162/2011 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που 
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής την 16/11/2011. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 162  
  

 

  
Απόσπασµα από το υπ’αριθµ. 

12/16-11-2011 
Πρακτικό Συνεδριάσεως της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

  ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

Οι µάρτυρες 
 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ  
                                                                 

ΨΗΜΜΕΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ   
  
 
 

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
 

ΘΕΜΑ 
Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά 

τον κανονισµό Πρασίνου του ∆ήµου Καρδίτσας. 

 

 Στην Καρδίτσα σήµερα την 16η του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, ηµέρα της εβδοµάδος 

Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ., στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθµ. 

17547/11-11-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου 

Καρδίτσας,  η οποία έγινε σύµφωνα µε τους ορισµούς των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, 

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καρδίτσας. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος   1) Κατσιαβάρας Θωµάς, Τακτικό Μέλος  

2) Μπουραζάνης Αθανάσιος, Τακτικό Μέλος    2) Γεννάδιος Ιωάννης, Τακτικό Μέλος 

3) Τσιούκης Λάµπρος, Τακτικό Μέλος    

4) Αγραφιώτου Ελένη, Τακτικό Μέλος   

5) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος, Τακτικό Μέλος           αν και κλήθηκαν νόµιµα 

6) Γιοβάνης Γεώργιος, Τακτικό Μέλος   

7) Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό Μέλος   

8) Μακροστέργιος Αθανάσιος, Αναπλ. Μέλος   

   

   

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 9 µελών, 

παρόντα ήταν τα 8), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 

75 του Ν.3852/2010 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των 

αναγραφόµενων στην πρόσκληση θεµάτων της Ηµερήσιας ∆ιάταξης 



 

 

Στη συνεδρίαση παρέστη η υπάλληλος του ∆ήµου Καρδίτσας, Τσατσαρώνη Βασιλική, για 
την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε 
εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση κανονιστικής απόφασης 
που αφορά τον Κανονισµό Πρασίνου του ∆ήµου Καρδίτσας και αφού έλαβε υπόψη: 
 
1.Την εισήγηση του Αντιδηµάρχου Περιβάλλοντος και Αµαξοστασίου κ. Τσιούκη, η οποία 
έχει ως εξής: 
“Παρακαλούµε να µελετήσετε την πρόταση της ∆/νσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης και 
Πρασίνου, που αφορά στον Κανονισµό Πρασίνου. Ο συγκεκριµένος Κανονισµός 
στηρίχτηκε στην “Χάρτα Πρασίνου” του ∆ήµου Αθηναίων, ενώ έχουν γίνει οι απαραίτητες 
διορθώσεις από την Υπηρεσία Πρασίνου, τόσο βάσει εµπειρίας όσο και του υπάρχοντος 
Κανονισµού Καθαριότητας.” 
 
2.Τον Κανονισµό Πρασίνου. 
 
3.Τις τοποθετήσεις, απόψεις, αντιρρήσεις των µελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
 
4.Την επακολουθήσασα ψηφοφορία κατά την οποία ΥΠΕΡ του Κανονισµού Πρασίνου 
ψήφισαν όλα τα παρόντα µέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής πλην των κ.κ. Γιοβάνη και 
Μακροστέργιου οι οποίοι ψήφισαν ΛΕΥΚΟ. Ο κ. Τσαντήλας δεν συµµετείχε στην 
ψηφοφορία λόγω απουσίας του από τη συνεδρίαση. 
 

Κατά πλειοψηφία εισηγείται 
 

Την έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης που αφορά τον Κανονισµό Πρασίνου και ο 
οποίος έχει ως εξής: 
 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ / ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ  
1. Εισαγωγή  
Ο Κανονισµός ισχύει για τους δηµόσιους/δηµοτικούς χώρους πρασίνου. Σε ότι αφορά 
τους δηµόσιους/δηµοτικούς χώρους πρασίνου περιλαµβάνει τα µέτρα προστασίας 
τους, τους κανόνες χρήσης, τις επιτρεπτές ή µη ενέργειες εντός των ορίων τους, τους 
περιορισµούς στη χρήση τους, τη διάταξη για το οικολογικό αντιστάθµισµα και τις 
κυρώσεις για απαγορευµένες ενέργειες σε αυτούς. 

 
2. Αρµόδιες Υπηρεσίες  
Η συντήρηση και φροντίδα των προστατευόµενων δέντρων σε δηµόσιους/δηµοτικούς 
χώρους πρασίνου, η προστασία των δένδρων, η λήψη των κατάλληλων µέτρων και η 
αποκατάσταση των ζηµιών ανήκει στην αρµοδιότητα των εκάστοτε αρµοδίων 
υπηρεσιών του ∆ήµου Καρδίτσας σύµφωνα µε τον οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας. 

 
3. Μέτρα Προστασίας  
Η αρµόδια δηµοτική υπηρεσία πρέπει να µεριµνά, ώστε να λαµβάνονται τα κατάλληλα 
µέτρα:  
α. περίφραξη του κορµού για την αποτροπή ζηµιών κατά τη διενέργεια οικοδοµικών 
εργασιών,  
β. χρήση κατάλληλου φυτοχώµατος µε προσµείξεις οργανικών ουσιών σε 
επανεπιχώσεις ανοιγµάτων στην προστατευόµενη περιοχή των ριζών των δέντρων για 
την εξασφάλιση της ισορροπίας θρεπτικών ουσιών,  



 

 

γ. αποτροπή της υποβάθµισης του πρασίνου, ιδίως στην περίπτωση που η υλοποίηση 
κάποιου έργου του ∆ήµου Καρδίτσας αναλαµβάνεται από ανάδοχο ιδιώτη, φυσικό ή 
νοµικό πρόσωπο. 

 
4. Κανόνες Χρήσης ∆ηµόσιου/∆ηµοτικού Χώρου Πρασίνου από το 
Κοινό  
α. Η χρήση του δηµόσιου/δηµοτικού χώρου πρασίνου και αναψυχής γίνεται µε 
ευθύνη του χρήστη.  
β. Ο δηµόσιος/δηµοτικός χώρος πρασίνου επιτρέπεται να χρησιµοποιείται σύµφωνα 
µε τον προορισµό του. Για τη χρήση δηµόσιου/δηµοτικού χώρου πρασίνου εκτός των 
λειτουργιών για τις οποίες προορίζεται, απαιτείται άδεια της αρµόδιας δηµοτικής 
υπηρεσίας.  
γ. Η χρήση του δηµόσιου/δηµοτικού χώρου πρασίνου πρέπει να γίνεται µε προσοχή, 
έτσι ώστε να αποτρέπεται η φθορά, η ρύπανση ή κάθε άλλη επιβάρυνση της 
βλάστησης και του εξοπλισµού, καθώς και η έκθεση σε κίνδυνο ή η ενόχληση των 
άλλων επισκεπτών.  
δ. Για αποκατάσταση φθοράς στο πράσινο απαιτείται η έκδοση εγγυητικής 
επιταγής.  

 
5. Επιτρεπτές και µη επιτρεπτές ενέργειες σε δηµόσιο/δηµοτικό 
χώρο πρασίνου  
I) Η κοπή, η αφαίρεση, η καταστροφή, η µεταφύτευση, το κλάδεµα, η αυθαίρετη 
φύτευση, η φθορά ή η ρύπανση φυτικού οργανισµού δεν επιτρέπονται χωρίς γραπτή 
άδεια της αρµόδιας δηµοτικής υπηρεσίας.  Η άδεια δεν θα δίνεται σε καµιά περίπτωση 
παρά µόνο για την εξυπηρέτηση του δηµόσιου συµφέροντος.  
∆εν επιτρέπονται ιδίως οι ακόλουθες επιβλαβείς ενέργειες :  
α. η σταθεροποίηση ή το σφράγισµα της επιφάνειας του εδάφους µε κάλυµµα µη 
διαπερατό στο νερό (π.χ. άσφαλτος, µπετόν),  
β. οι εκσκαφές, διανοίξεις, οικοδοµικές εργασίες.  
γ. η τοποθέτηση αγωγών ή καλωδίων,  
δ. η τοποθέτηση καλωδίων ή και πινακίδων πάνω στα δένδρα,  
ε. το πλύσιµο µηχανοκίνητων οχηµάτων ή µηχανηµάτων,  
στ. η συµπίεση της επιφάνειας του εδάφους, π.χ. λόγω της διέλευσης ή στάθµευσης 
µηχανοκίνητων οχηµάτων ή άλλων µηχανηµάτων, εργοταξίων οικοδοµών ή 
αποθήκευσης οικοδοµικών υλικών ή µπάζων,  
ζ. η αποθήκευση ή διασπορά στο έδαφος αλάτων, οξέων, ελαίων ή άλλων χηµικών 
ουσιών καθώς και λυµάτων, 
η. το άναµµα φωτιάς για οποιαδήποτε αιτία (ενδεικτικά καύση απορριµµάτων),  
θ. η χρήση τοξικών χηµικών.  
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Φθορά ή επιβάρυνση είναι και βλάβες της προστατευόµενης περιοχής του 
ριζικού συστήµατος. Προστατευόµενη περιοχή του ριζικού συστήµατος 
ορίζεται η επιφάνεια του εδάφους κάτω από την κόµη του δέντρου µε 
επιπλέον 1,5 µ. σε δέντρα µε κυλινδρική ανάπτυξη κόµης και επιπλέον 5 µ. 
προς όλες τις κατευθύνσεις.  

 
ΙΙ) Επιτρέπονται οι επεµβάσεις σε περιοχές νεκροταφείων που είναι αφιερωµένες σε 
τάφους. 

 
6. Μη επιτρεπτές ενέργειες σε χώρο πάρκου  



 

 

∆εν επιτρέπεται σε χώρο πάρκου:  
α. η φθορά, καταστροφή, ρύπανση, αποµάκρυνση του εξοπλισµού του,  
β. η εναπόθεση οικιακών και ογκωδών απορριµµάτων και µηχανηµάτων,  
γ. η πρόκληση θορύβου,  
δ. η ελεύθερη κυκλοφορία σκύλων ή άλλων κατοικίδιων ζώων ή η είσοδός τους σε 
παιδικές χαρές ή το µπάνιο τους σε δηµόσια νερά. Εξαιρούνται οι σκύλοι-συνοδοί 
ατόµων µε ειδικές ανάγκες,  
ε. το άναµµα και η διατήρηση φωτιάς,  
στ. η κυκλοφορία και η στάθµευση πάσης φύσεως τροχοφόρου οχήµατος εκτός των 
οχηµάτων που θα έχουν την απαιτούµενη άδεια. 

 

7. Περιορισµοί στη χρήση  
α. Η αρµόδια δηµοτική υπηρεσία µπορεί µε απόφασή της να ορίσει ώρες λειτουργίας 
και να θέσει περιορισµούς για χρήσεις σε ολόκληρο ή τµήµα χώρου πρασίνου.  
β. Η αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου µπορεί να διαµορφώσει χώρους για ποδήλατο, 
skateboard, µπάλα, µπάνιο, χρήση βάρκας, ιππασία, µπάρµπεκιου.  
γ. Οι ιδιοκτήτες σκύλων οφείλουν να µεριµνούν, ώστε οι σκύλοι τους να µην 
ρυπαίνουν τους δηµόσιους/δηµοτικούς χώρους πρασίνου και να αποµακρύνουν 
άµεσα τα περιττώµατά τους. Εξαιρούνται οι σκύλοι - συνοδοί ατόµων µε ειδικές 
ανάγκες. 

 
8. Οικολογικό αντιστάθµισµα  
Σε περίπτωση κοπής ή καταστροφής δέντρων ή θάµνων ή κατάργησης 
δηµόσιου/δηµοτικού χώρου πρασίνου, ο ∆ήµος Καρδίτσας υποχρεούται να 
αντικαταστήσει τη βλάστηση στον ίδιο χώρο ή εάν αυτό είναι ανέφικτο, να φυτεύει 
σε άλλο χώρο ή να δηµιουργήσει αντίστοιχο ελεύθερο χώρο στην ίδια περιοχή ως 
“οικολογικό αντιστάθµισµα”. Στόχος είναι η αποφυγή της µείωσης του πρασίνου στην 
πόλη. 

 
9. Παραβάσεις και κυρώσεις  

   Α) Όποιος παραβαίνει τους κανόνες χρήσης του δηµόσιου/δηµοτικού πρασίνου και 
προβαίνει στις κατωτέρω περιγραφόµενες παραβάσεις τιµωρείται µε πρόστιµο. Τα 
πρόστιµα επιβάλλονται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου 
Καρδίτσας κατόπιν εισηγήσεως της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και 
Πρασίνου. Η ∆ιεύθυνση Αδειών Καταστηµάτων και κάθε άλλη Υπηρεσία που έχει 
χορηγήσει σχετική άδεια υποχρεούται στην άµεση αφαίρεσή της, εφόσον διαπιστωθεί 
ότι ο δικαιούχος της άδειας προέβη σε αυθαίρετη καταστροφή πρασίνου. Η ∆ηµοτική 
Αστυνοµία υποχρεούται να συνδράµει µε κάθε τρόπο για την επιβεβαίωση των 
γεγονότων και τον εντοπισµό του υπευθύνου καταστροφής πρασίνου. Η ∆ιεύθυνση 
Προσόδων µεριµνά για την είσπραξη των προστίµων και των αποζηµιώσεων. Σε 
περίπτωση αυθαίρετης καταστροφής πρασίνου το τµήµα συντήρησης χώρων 
Πρασίνου  µεριµνά για την αποκατάστασή του.  

 
Β) Τα ακολούθως αναφερόµενα πρόστιµα είναι κατ’ ελάχιστον. Η επιβολή 

προστίµου για τα δέντρα πέρα από την κατ’ ελάχιστον τιµή γίνεται µε ειδική έγκριση 
από αρµόδια επιτροπή και µε κριτήρια τη σπανιότητα, την υγεία και την ηλικία του 
δέντρου. 

 
Γ) Επιπλέον τα πρόστιµα που αφορούν την ρίψη απορριµµάτων σε κοινόχρηστους 
χώρους πρασίνου, επιβάλλονται σε  συνδυασµό µε τον υπάρχοντα κανονισµό 
καθαριότητας. 
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∆)  
Ι.Σε περίπτωση κοπής ή αφαίρεσης δένδρων ή θάµνων που έγινε κατόπιν 
χορηγήσεως σχετικής άδειας ο δικαιούχος της άδειας οφείλει να καταβάλλει στο 
∆ήµο Καρδίτσας αποζηµίωση που προβλέπεται στη στήλη 1 του πίνακα 1. Η χωρίς 
άδεια κοπή, αφαίρεση ή καταστροφή δένδρων ή θάµνων επισύρει τα πρόστιµα που 
προβλέπονται στη στήλη 2 του πίνακα 1. 

 
                         Πίνακας 1 

 

*Εργολάβος οικοδοµής χωρίς άδεις των αρµοδίων υπηρεσιών για κοπή δένδρου η ποινή 
3.000 €. 
 

I. Για την καταστροφή ή κλοπή εποχιακών φυτών, επιβάλλεται πρόστιµο 80 € ανά 
m² ή κατ’ εκτίµηση φυτού αντίστοιχα. 

 
II. Για την καταστροφή χλοοτάπητα, επιβάλλεται πρόστιµο 50 € ανά m².  
 
III. Για την αυθαίρετη κλάδευση δένδρου ή θάµνου ή φθορά αυτού επιβάλλεται 
πρόστιµο που ανέρχεται σε ποσοστό 50% του προστίµου ολικής καταστροφής ή κοπής 
 
IV. Για την αυθαίρετη φύτευση φυτικού υλικού επιβάλλεται πρόστιµο 20 € και άνω 
κατ’ εκτίµηση.  
 
V. Για πρόκληση βλάβης στην προστατευόµενη περιοχή του ριζικού συστήµατος, 
επιβάλλεται πρόστιµο 50 € ανά δένδρο. Σε περίπτωση ξήρανσης του δένδρου σε 
µεταγενέστερο χρονικό διάστηµα θα γίνεται καταλογισµός της δαπάνης 
αντικατάστασής του, σύµφωνα µε τον πίνακα 1. Σε περίπτωση που προκληθεί βλάβη 
από πτώση δένδρου ο υπαίτιος της πτώσης έχει και την ανάλογη αστική/ποινική 
ευθύνη.  
 
VI. Για την αποθήκευση ή διασπορά στο έδαφος αλάτων, οξέων, ελαίων ή άλλων 
χηµικών ουσιών καθώς και λυµάτων, επιβάλλεται πρόστιµο 300 €, ανάλογα µε το 
βαθµό επικινδυνότητας και τις προκληθείσες συνέπειες στο πράσινο.  
 
VII. Για τη σταθεροποίηση ή το σφράγισµα της επιφάνειας του εδάφους µε κάλυµµα 
µη διαπερατό στο νερό (πχ. άσφαλτος, µπετόν) επιβάλλεται πρόστιµο 50 €/m².  

Περιγραφή Ενέργειας  1. Με άδεια  

του ∆ήµου  

2. Χωρίς άδεια  

του ∆ήµου  

Κοπή ή καταστροφή δένδρου  

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

90 €  150 €  

Β) για δένδρα ηλικίας τριών έως δέκα ετών  180 €  300 €  

Γ) για δένδρα ηλικίας άνω των δέκα ετών  300 €  500 €  

Κοπή ή καταστροφή θάµνου  

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

25 €  40 €  

Β) για θάµνους ηλικίας τριών έως δέκα 
ετών  

50 €  80 €  

Γ) για θάµνους ηλικίας άνω των δέκα ετών  90 €  150 €  

Μείωση του χώρου πρασίνου (ανά τ.µ.)  240 €  400 €  



 

 

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

IX. Για την τοποθέτηση αγωγών ή καλωδίων και πινακίδων σήµανσης πάνω σε 
δένδρα επιβάλλεται πρόστιµο 100 €/δένδρο.  
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X. Για το πλύσιµο µηχανοκίνητων οχηµάτων ή µηχανηµάτων σε 
δηµόσιους/δηµοτικούς χώρους πρασίνου επιβάλλεται πρόστιµο 100 €.  
 
XI. Για την κυκλοφορία και το παρκάρισµα σε πάρκα και άλση και άλλους χώρους 
πρασίνου χωρίς ειδική άδεια πάσης φύσεως τροχοφόρου, προβλέπεται κατ’ αρχάς η 
άµεση αποµάκρυνσή του µε δαπάνη του χρήστη και επιβάλλεται πρόστιµο 50 € για 
δίκυκλα, 150 € για Ι.Χ. και 300 € για φορτηγά.  
 
XII. Για εγκατάλειψη οχήµατος επιβάλλεται πρόστιµο 500 € για επιβατικά και 
τρέιλερ, 300 € για µοτοποδήλατα και µοτοσικλέτες και 1.500 € έως 5.000 € για 
µεγάλα οχήµατα. 
 
XIII. Για την κατάληψη δηµόσιου/δηµοτικού χώρου πρασίνου χωρίς αδεια µε µπάζα ή 
άλλα υλικά ή αντικείµενα(πχ τραπεζοκαθίσµατα κλπ), επιβάλλεται πρόστιµο 30 € ανά 
m² και ηµέρα. Ειδικά για την περίπτωση των τραπεζοκαθισµάτων  προβλέπεται έως και 
η αφαίρεση της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης. 
 
XIV. Για το άναµµα και τη διατήρηση φωτιάς, επιβάλλεται πρόστιµο 1.000 € συν το 
κόστος για την αποκατάσταση των καταστροφών. 
 
XV. Για την καταστροφή σιδερένιου προστατευτικού κιγκλιδώµατος χώρων πρασίνου 
επιβάλλεται πρόστιµο 60 € / µέτρο.  
 
XVI. Για τη ρύπανση δηµόσιων/δηµοτικών χώρων πρασίνου που χρησιµοποιούνται 
από φορείς για τη διενέργεια εκδηλώσεων επιβάλλεται πρόστιµο από 500 € έως 1.000 
€.  
 
XVII. Για τη µερική ή ολική καταστροφή αστικού εξοπλισµού (παγκάκια, κάδοι, 
εξαρτήµατα αρδεύσεως) των δηµόσιων/δηµοτικών χώρων πρασίνου, επιβάλλεται 
πρόστιµο έως 600 €/τεµάχιο. 
 
XVIII.  Για τη ρύπανση αστικού εξοπλισµού (παγκάκια, κάδοι, πινακίδες σήµανσης) 
των δηµόσιων/δηµοτικών χώρων πρασίνου επιβάλλεται πρόστιµο 100 €. 
 
XIX. Για την τοποθέτηση σακουλών ή απορριµµάτων έξω από τους κάδους 
επιβάλλεται πρόστιµο 100- 300€ κατά περίπτωση 

 
XX. Για την ανάρτηση απορριµµάτων σε δένδρα επιβάλλεται πρόστιµο 50 €. 

 
XXI.  Για εναπόθεση υπολοίπων κοπής δένδρων ή θάµνων ή κλαδιών χωρίς υπόδειξη 
των Υπηρεσιών του ∆ήµου επιβάλλεται πρόστιµο ύψους 60 €. 
 
XXII. Για κατάληψη δηµόσιου/δηµοτικού χώρου πρασίνου από κάδους (σκάφες) για 
µπάζα επιβάλλεται πρόστιµο 500 € την ηµέρα.  
 



 

 

XXIII. Για εσκεµµένη εγκατάλειψη ή απόρριψη αντικειµένων ή µπαζών από 
εργολάβους ή κάθε είδους επαγγελµατίες επιβάλλεται πρόστιµο 6.000 €/m3. 
 
XXIV. Για ρίψη χαρτιών και λοιπών µικροαντικειµένων από πεζούς ή περιπατητές 
επιβάλλεται πρόστιµο 20 €. 
 
XXV. Για την είσοδο και ελεύθερη κυκλοφορία σκύλων ή άλλων κατοικίδιων ζώων σε 
πάρκο ή το µπάνιο τους σε δηµόσια νερά επιβάλλεται πρόστιµο 50 €. 
 
XXVI. Για τη ρύπανση στα πάρκα, στα άλση, στις παιδικές χαρές από κατοικίδια ζώα, 
µε εξαίρεση τους συνοδούς ατόµων µε ειδικές ανάγκες, επιβάλλεται πρόστιµο 30 € 
στον κάτοχο του ζώου. 
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XXVII. Για τη χρήση σφεντόνων ή εργαλείων ρίψης σε πάρκα και άλση επιβάλλεται 
πρόστιµο 200 € 

 
Ε) Αν κατά τη χορήγηση οικοδοµικής άδειας, δίδεται και άδεια αφαίρεσης 

φυτών, ο αιτών - δικαιούχος της αδείας, εκτός από την υποχρέωση καταβολής 
αποζηµιώσεως υποχρεούται και σε αντικατάσταση των φυτών είτε στο ίδιο σηµείο είτε 
στον ακάλυπτο χώρο του κτίσµατος. ∆ιαφορετικά, η αποζηµίωση την οποία 
υποχρεούται να καταβάλλει σύµφωνα µε τη στήλη 1 του πίνακα 1, ανέρχεται στο 
ποσό που επιβάλλεται ως πρόστιµο σε περίπτωση αυθαίρετης κοπής. 

 
Μειοψήφισαν τα µέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ.κ. Γιοβάνης και Μακροστέργιος 
οι οποίοι ψήφισαν ΛΕΥΚΟ. Ο κ. Τσαντήλας δεν συµµετείχε στην ψηφοφορία λόγω 
απουσίας του από τη συνεδρίαση. 

 
 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό 162 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακολουθούν υπογραφές 

Καρδίτσα ______________ 
Πιστό Αντίγραφο 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 


