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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
∆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 6η του μήνα ∆εκεμβρίου του έτους 2011 
και ώρα 13.00 μμ, η υπογεγραμμένη Ζάρρα Σταυρούλα (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’ αριθ. 550/2011 
Απόφασης του ∆ημοτικού Συμβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 29/11/2011. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 550 

 

Απόσπασμα από το υπ’αριθ. 
22/29-11-2011 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ημοτικού 
Συμβουλίου ∆ήμου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε 
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι μάρτυρες 
 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΨΗΜΜΕΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

Αρ. Πρωτ.:19341/6-12-2011  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

ΘΕΜΑ 
Έγκριση του Κανονισμού Πρασίνου του ∆ήμου Καρδίτσας. 

 

Στην Καρδίτσα σήμερα την 29η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 

18:30, στο ∆ημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 18591/24-11-2011 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου του ∆ημοτικού Συμβουλίου του ∆ήμου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύμφωνα με τους 

ορισμούς του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010, συνήλθε σε  

συνεδρίαση το ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Καρδίτσας. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1) Αγραφιώτου Ελένη  19)Χλαπάνας Ηλίας 1.Κατσιαβάρας Θωμάς 

2) Αναστασίου Απόστολος  20)Βερίλλης ∆ομήνικος  

3) Αρβανιτάκου Σοφία  21)Γεννάδιος Ιωάννης  

4) Γούλας Σωτήριος  22)Καρκαλέτση Θεοδώρα  

5) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος   23)Ντελής Ιωάννης  

6) Ζορμπάς Ιωάννης  24)Ντούρλιας ∆ημήτριος  

7) Καραγιάννης Νικόλαος  25)Σουφλάκος Βασίλειος  

8) Κωστόπουλος ∆ημήτριος  26)Τέγος Χρήστος  

9)Κωτούλας Φίλιππος  27)Γιοβάνης Γεώργιος  

10)Μπατζιάκας Βασίλειος  28)Μακροστέργιος Αθανάσιος   

11)Μαρκινός Αθανάσιος  29)Τσίπρας Εμμανουήλ  

12)Μουζιούρας Νικόλαος  30)Αρχοντής ∆ημήτριος  

13)Μπουραζάνης Αθανάσιος  31)Τσαντήλας Βασίλειος  

14)Νασιάκου Αλεξάνδρα  32)Χάρμπας Θωμάς  

15)Παπαγεωργίου Σταύρος    

16)Παπαδημητρίου Χαρίλαος    

17)Σούφλα Ουρανία    

18) Τσιούκης Λάμπρος    
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Το ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο 33 

μελών, παρόντες ήταν οι 32), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, 

σύμφωνα με το άρθρο 96 του Ν.3463/2010 «Περί κύρωσης του ∆ημοτικού & Κοινοτικού 

Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των αναγραφόμενων στην πρόσκληση θεμάτων της 

Ημερήσιας ∆ιάταξης, παρόντος του ∆ημάρχου Καρδίτσας κ. Κωνσταντίνου Παπαλού.  

-------------------------------- 
Το ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Καρδίτσας μετά από συζήτηση σχετικά με έγκριση του 
Κανονισμού Πρασίνου του ∆ήμου Καρδίτσας και αφού έλαβε υπόψη: 
 
1.Την εισήγηση του Αντιδημάρχου Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Πρασίνου κ. Λάμπρου 
Τσιούκη η οποία έχει ως εξής: 
“Είναι πιστεύω κοινή πεποίθηση όλων ότι η προστασία του περιβάλλοντος, ειδικά σήμερα 
που οι κίνδυνοι που το απειλούν εντείνονται, αποτελεί μια από τις βασικότερες 
υποχρεώσεις ενός ∆ήμου. 
 Η συνεχής ανοικοδόμηση της πόλης της Καρδίτσας, τις τελευταίες δεκαετίες είχε 
ως συνέπεια την μείωση του αστικού πρασίνου που είναι ζωτικής σημασίας στοιχείο για 
μια πόλη, αφού είναι το μοναδικό που συμβάλλει στην αισθητική και την εν γένει 
βιωσιμότητα του αστικού χώρου και στην απορρύπανση της ατμόσφαιρας. 
 Οι εκάστοτε ∆ημοτικές Αρχές κατέβαλαν φιλότιμες προσπάθειες για ενίσχυση του 
αστικού πρασίνου με δενδροφυτεύσεις σε πλατείες πεζοδρόμους, πεζοδρόμια και 
αναπλάσεις ελεύθερων χώρων. 
 Αυτή την προσπάθεια συνεχίζουμε κι εμείς, φροντίζοντας με την Υπηρεσία 
Πρασίνου και παρά τις ελλείψεις σε προσωπικό και εξοπλισμό, να συντηρούμε και να 
επεκτείνουμε, όπου είναι δυνατόν το αστικό πράσινο. 
 Η έλλειψη όμως ενός θεσμικού πλαισίου, με τη μορφή ενός Κανονισμού που να 
ορίζει με σαφή τρόπο τις υποχρεώσεις του ∆ήμου και των ∆ημοτών και να προβλέπει 
κυρώσεις για τη μη τηρησή τους, έχει γίνει ιδιαίτερα αισθητή όλα αυτά τα χρόνια. 
 Κοπές ή και καρατομήσεις δένδρων, καταπάτηση χώρων πρασίνου για επέκταση 
τραπεζοκαθισμάτων κλοπές εποχιακών φυτών σε βαθμό λεηλασίας, μερική ή ολική 
ρύπανση ή καταστροφή αστικού εξοπλισμού (παγκάκια, κάδοι, εξαρτήματα αρδεύσεως) 
είναι δυστυχώς συνήθης εικόνα. Υπάρχει επομένως ανάγκη να προστατευτεί το πράσινο, 
αλλά και να γίνει διαχείρισή του, όπλο βελτίωσης της ποιότητας ζωής των κατοίκων. 
 Αυτό το κενό έρχεται να καλύψει ο προτεινόμενος Κανονισμός Πρασίνου, για τη 
σύνταξη του οποίου συνεργαστήκαμε στενά με την υπηρεσία και αξιοποιήσαμε την 
εμπειρία άλλων ∆ήμων της χώρας που ξεκίνησαν νωρίτερα αυτή την προσπάθεια. 
 Το νομικό πλαίσιο βάσει του οποίου διαμορφώθηκε η Χάρτα Πρασίνου είναι το 
εξής: 

 Ν.3463/2006 “∆ημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας” 
 Ν.3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

∆ιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης” 
 Ν.998/1979 “Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της 

χώρας”. 
 Ν.3208/2003 “Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, 

ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και 
άλλες διατάξεις. 

 Ν.3170/2003 “Ζώα συντροφιάς, αδέσποτα ζώα συντροφιάς και άλλες διατάξεις.” 
 Ο Κανονισμός ή Χάρτα Πρασίνου είναι η κωδικοποίηση βασικών αρχών και αξόνων 
πολιτικής, είναι μια συμφωνία με τους πολίτες για κοινές δράσεις που προϋποθέτουν την 
ενημέρωσή τους, τη συμμετοχή και κινητοποίησή τους, σε προγραμματισμένες 
παρεμβάσεις με στόχο την προστασία και την αύξηση του αστικού πρασίνου. 
 Σημαία μας για την προστασία του πρασίνου θα πρέπει να γίνει η αρχή ότι όποιος 
πληγώνει το πράσινο, πρέπει να πληρώνει γι αυτό. Μόνο με πρόστιμα όμως δεν 
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υιοθετούνται νέες και ορθές συμπεριφορές. Γι αυτό ζητάμε πάνω απ' όλα τη συνεργασία 
των δημοτών. 
 Η Χάρτα που βρίσκεται στα χέρια σας δεν αποτελεί πανάκεια. ∆εν συνιστά από μόνη 
της τη μαγική λύση χρόνιων και σύνθετων προβλημάτων. ∆ημιουργεί όμως τη βάση και το 
θεσμικό πλαίσιο, πάνω στα οποία προτείνουμε να αρχίσει η οικοδόμηση μιας νέας σχέσης 
των δημοτών με το αστικό περιβάλλον και το μέλλον του. 
Γι αυτό και σας ζητώ να εγκρίνετε τον Κανονισμό Πρασίνου.” 
 
2.Τον προτεινόμενο Κανονισμό Πρασίνου. 
 
3.Την υπ' αριθμ. 162/2011 εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
 
4.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των ∆ημοτικών Συμβούλων όπως καταγράφηκαν στα 
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης.  
 
5.Την επακολουθήσασα ψηφοφορία κατά την οποία ΥΠΕΡ του Κανονισμού Πρασίνου 
ψήφισαν όλοι οι παρόντες ∆ημοτικοί Σύμβουλοι πλην του κ. Τέγου Χρήστου ο οποίος 
ψήφισε ΛΕΥΚΟ. Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν συμμετείχαν οι 
∆ημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Παπαγεωργίου, Τσίπρας, Μακροστέργιος, Τσαντήλας, Αρχοντής, 
Νασιάκου και Γιοβάνης λόγω αποχώρησής τους από την συνεδρίαση.  
 

Αποφάσισε κατά πλειοψηφία 
 

Την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά τον Κανονισμό Πρασίνου του ∆ήμου 
Καρδίτσας 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.  
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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.  
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. 
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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. 
 
∆) 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.  

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 €  
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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.  
 
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.  

 
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 €. 
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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. 

 
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. 

 
Μειοψήφισε ο ∆ημοτικός Σύμβουλος κ. Τέγος ο οποίος ψήφισε ΛΕΥΚΟ. 
Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν συμμετείχαν οι ∆ημοτικοί Σύμβουλοι 
κ.κ. Παπαγεωργίου, Τσίπρας, Μακροστέργιος, Τσαντήλας, Αρχοντής, Νασιάκου και Γιοβάνης  
λόγω αποχώρησής τους από την συνεδρίαση. 
 
Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθμό 550/2011 
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
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