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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 22/2012 
 
Αρ.   Απόφασης 534/2012  ΑΔΑ: Β428ΩΨΑ-ΒΒ2    
ΘΕΜΑ: «Επικύρωση της αρ. 452/12 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής (Ψήφιση – Έγκριση 
σχεδίου κανονισμού πρασίνου του Δήμου Αρταίων)» 
 
Στην Άρτα σήμερα την  πέμπτη (5η) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2012 ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 7:30 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε   συνεδρίαση 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό κατάστημα, ύστερα 
από την με αριθμό πρωτ.20649/1-11-2012 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και 
δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του  Ν.3852/2010 
Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παρευρέθησαν στη 
συνεδρίαση  28   και ονομαστικά οι :  
Παρόντες: 
Δημοτικοί Σύμβουλοι 

1. Βικτωρία Βασιλάκη -Μητρογιώργου 
2. Ιωάννης Κοτσαρίνης                          
3. Αναστάσιος Τσαμπάς 
4. Φίλιππος Παππάς 
5. Κων/νος Παπαμιχαήλ  
6. Θωμάς Τσιρογιάννης 
7. Ιωάννης Νικολάου 
8. Μαρία Νάκα 
9. Περικλής Γαλήνας 
10. Γεώργιος Γκόκας 
11. Χρήστος Γιώτης 
12. Αικατερίνη Μάγγου 
13. Δημήτριος Κέφης 
14. Βλάρας Γρηγόριος  
15. Ευάγγελος Σκανδάλης 

16. Ευάγγελος Τσώλας  
17. Φώτιος Γεωργίου 
18. Κων/νος Πατήλας 
19. Αλέξανδρος Μάνος 
20. Νικόλαος Κέφης 
21. Παναγιώτης Γόγολος 
22. Αναστασία Σίμου- Τάσιου 
23. Μιχαήλ Κοτσαρίνης 
24. Κων/νος Παπαδημητρίου 
25. Σπυριδούλα Ευαγγέλου-Τσίκου 
26. Κων/νος Σκορδής 
27. Κων/νος Παπαϊωάννου  
28. Χρήστος Παπάζογλου 

 

Απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα οι κ.κ. Θεόδωρος Γκούβας, Χρήστος Γεώργος, Φώτιος 
Φώτης, Κων/νος Τράμπας, Χριστόφορος Ξυλογιάννης 
Ο κ. Κοτσαρίνης Μιχαήλ προσήλθε κατά τη συζήτηση του 7ου θέματος 
Η κ. Σίμου – Τάσιου προσήλθε μετά τη συζήτηση του 10ου θέματος και απεχώρησε μετά τη 
συζήτηση του 14ου θέματος 
Η κ. Ευαγγέλου – Τσίκου απεχώρησε μετά τη συζήτηση του 10ου θέματος 
Ο κ. Γόγολος αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 14ου θέματος 
Ο κ. Κέφης Δημήτριος αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 17ου θέματος 
Ο κ. Παπαϊωάννου αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 23ου θέματος 
Η κ. Νάκα απεχώρησε μετά τη συζήτηση του 24ου θέματος 
Πρόεδροι Δημοτικών/Τοπικών Κοινοτήτων 
Παρόντες 

1. Ρίζος Κων/νος Δ.Κ. Αρταίων 
2. Λούσιας Λάμπρος Γαβριάς 
3. Λιόντος Γεώργιος Γριμπόβου 

4. Κέφης Δημήτριος Κορφοβουνίου 
5. Παίδαρος Γεώργιος Δαφνωτής 
 

Απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Τ.Σ. Λιμίνης, Κωστακιών, Ανέζας, 
Βίγλας, Καλογερικού, Κορωνησίας, Πολυδρόσου, Ράχης, Στρογγυλής, Ψαθοτοπίου, 
Βλαχέρνας, Γραμμενίτσας, Αμμοτόπου, Καμπής, Παντάνασσας, Πιστιανών, Ροδαυγής, 
Σκούπας, Φανερωμένης, Άγ. Σπυρίδωνα, Καλαμιάς, Καλοβάτου, Κιρκιζατών, Ρόκκα, 
Χαλκιάδων 
Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Αθ. Παπαλέξης προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. 
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Στη συνεδρίαση παρευρέθησαν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Ιωάννης Νάκας, η κ. 
Σταυρούλα Τόλη υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών και ο Δ/ντής της 
ΤΥΔ κ. Τζαχρήστας  
Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
Το  Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε τη συζήτηση δύο (2) εκτάκτων θεμάτων 
Μετά  από πρόταση του κ. Νικολάου να συζητηθεί το πόρισμα  της επιτροπής, που είχε 
συσταθεί με την αρ. 394/2012 Α.Δ.Σ., για διαπραγμάτευση του τιμήματος του ακινήτου 
ιδιοκτησίας κ.κ. Ιωάννη Λέκκα και Ελένης Λογοθέτη εμβαδού 2.976,79 μ2 επί της οδού 
Θειακογιάννη,  πλησίον της Ιστορικής Γέφυρας Άρτας, ο κ. Δήμαρχος αποδεχόμενος την 
πρόταση απέσυρε τη συζήτηση του 11ου θέματος «Απαλλοτρίωση ακινήτου πλησίον της 
Ιστορικής Γέφυρας Άρτας» για επόμενη συνεδρίαση. 
Ακολούθησε ενημέρωση των Συμβούλων από τον Πρόεδρο της επιτροπής κ. Νικολάου και 
συζήτηση σχετικά με το πόρισμα αυτής. 
Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Επικύρωση της αρ. 
452/12 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής (Ψήφιση – Έγκριση σχεδίου κανονισμού πρασίνου 
του Δήμου Αρταίων)» έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αρ. 452/12 απόφασης Οικονομικής 
Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία ομόφωνα εγκρίθηκε το σχέδιο του Κανονισμού Πρασίνου 
του Δήμου Αρταίων 
Ακολούθησε συζήτηση και στη   συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να 
αποφασίσει σχετικά  

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Αφού έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις του ΔΚΚ Ν.3463/06, του Ν.3852/2010, την αρ. 
452/12 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και γενομένης ψηφοφορίας κατά την οποία ο κ. 
Παπαϊωάννου ψήφισε όχι 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Α. Την επικύρωση της αρ. 452/12 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και την έγκριση του 
Κανονισμού Πρασίνου του Δήμου Αρταίων, ο οποίος έχει ως εξής: 
ΑΡΘΡΟ 1 
Γενικά 
Ο κανονισμός Πρασίνου του Δήμου Αρταίων περιλαμβάνει αρχές, δεσμεύσεις και πολιτικές 
που επιδιώκουν να προστατεύσουν, να εμπλουτίσουν και να  αναδείξουν το αστικό πράσινο. 
Κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου αναφέρονται στις διατάξεις του ν.δ. 17.7/16.8.23 του 
ΓΟΚ/1985 και του Ν. 4067/9-4-12 του ΝΟΚ/2012, ενδεικτικώς,  οι κοινόχρηστοι κήποι , τα 
πάρκα και τα άλση. Ερμηνευτικά, όμως, θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι κοινόχρηστος χώρος 
πρασίνου αποτελεί κάθε ελεύθερος χώρος στον οποίο έχει αναπτυχθεί φυσική ή έχει 
εγκατασταθεί τεχνητή βλάστηση. Ως  αστικοί χώροι πρασίνου ορίζονται αυτοί που 
αναπτύσσoνται αυτοφυώς ή με κηποτεχνικές μεθόδους σε δημόσιους χώρους όπως: άλση 
(καθαρές εκτάσεις πρασίνου εντός των πόλεων ή οικιστικών περιοχών, χωρίς κηποτεχνικές 
διαμορφώσεις), πάρκα (έκταση εντός των πόλεων ή οικιστικών εν γένει περιοχών, που 
καλύπτονται από φυσική ή τεχνητή βλάστηση, με κηποτεχνικές διαμορφώσεις), νησίδες 
πρασίνου (παίζουν ρόλο στην ορθολογική οριστικοποίηση του σχεδιασμού και στη 
δημιουργία ανοιγμάτων πρασίνου στο δομημένο ιστό), παιδικές χαρές (οφείλουν απαραίτητα 
να περιλαμβάνουν και ζώνες πρασίνου), πλατείες (χώροι κοινωνικής επαφής και αναψυχής 
όπου διαθέτουν συνήθως πράσινο χωρίς να είναι όμως το κύριο χαρακτηριστικό τους), κήποι 
(χώροι εντός του δομημένου ιστού, κηποτεχνικά διαμορφωμένοι με ή χωρίς πρόσβαση για το 
κοινό), πεζόδρομοι - πεζοδρόμια – κλίμακες (και τα τρία μπορούν να διαθέτουν δένδρα , 
παρτέρια, κηπάρια κ.λ.π.). 
Το αστικό (και περιαστικό) πράσινο αποτελεί δείκτη βιωσιμότητας του αστικού ιστού. 
Ιδιαίτερα ευεργετική είναι η συμβολή των ελεύθερων χώρων και ιδιαίτερα του πρασίνου στη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, κυρίως όταν πρόκειται για πυκνοκατοικημένες 
πόλεις. 
Ο κανονισμός περιλαμβάνει τα μέτρα προστασίας, 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 στους δημόσιους 



 3

και δημοτικούς χώρους πρασίνου. Συντάχθηκε με ευθύνη της Υπηρεσίας Πρασίνου, ήρθε 
προς συζήτηση, εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο και τίθεται πλέον σε ισχύ. 
ΑΡΘΡΟ 2 
Βασικές αρχές και στόχοι 
Βασικές αρχές και στόχοι  του Δήμου Αρταίων και της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, που 
σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας είναι το Τμήμα Πρασίνου, είναι οι 
ακόλουθοι: 
1. Η ολοκληρωμένη, σχεδιασμένη και συντονισμένη προστασία και ανάδειξη του πρασίνου 

ως βασικού και αναπόσπαστου συστατικού της πόλης και της ποιότητας ζωής των 
κατοίκων της. 

2. Η  διατήρηση και προστασία του υφιστάμενου πρασίνου και η δέσμευση για την αύξησή 
του σε νέου χώρους. 

3. Η επιδίωξη  με κάθε τρόπο επιστημονικό και πρακτικό της συντήρησης και φροντίδας 
των χώρων πρασίνου, της προστασίας των φυτών, της λήψης των κατάλληλων μέτρων 
και της αποκατάστασης των ζημιών.  

4. Η ακώλυτη πρόσβαση στους χώρους πρασίνου για κάθε πολίτη. Για το σκοπό αυτό 
λαμβάνει μέριμνα, ώστε οι χώροι να είναι καθαροί από σκουπίδια και μπάζα, να είναι 
ελεύθεροι από παρκαρισμένα αυτοκίνητα και γενικά αντικείμενα ξένα προς τη λειτουργία 
τους. 

5. Η συμβολή του πρασίνου στην ανάδειξη της πολιτιστικής, αισθητικής και ιστορικής 
αξίας της πόλης. 

6. Η συνεργασία με δημόσιους φορείς ( ΤΕΙ Ηπείρου, Δ/νση Δασών κ.λ.π) αλλά και με 
συλλόγους ευαισθητοποιημένους  στο περιβάλλον, προκειμένου να προάγεται το πράσινο 
στον Δήμο. 

7. Η ευαισθητοποίηση των δημοτών σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα η 
προώθηση του εθελοντισμού, η κινητοποίηση των δημοτών και αξιοποίηση της 
εθελοντικής προσφοράς μέσω εθελοντών πρασίνου. 

8. Η ενεργοποίηση  της Δημοτικής Αστυνομίας για τη διαφύλαξη των χώρων πρασίνου. 
9. Η διαχείριση υφιστάμενων προστατευομένων δένδρων (Ιστορικά πλατάνια κ.λ.π.), η 

διαχείριση και αφαίρεση επικίνδυνων και ακατάλληλων δένδρων και κλαδιών και η 
εφαρμογή προγραμμάτων σταδιακής αντικατάστασης γερασμένων δένδρων. 

10. Η κάθε απώλεια πρασίνου θα αποκαθίσταται από τους υπαίτιους βάση της αρχής ο 
ρυπαίνων πληρώνει και βάση της αρχής της αντιστάθμισης. 

ΑΡΘΡΟ  3 
Κανόνες Χρήσης Δημόσιου/Δημοτικού  Χώρου Πρασίνου  
Το πράσινο  είναι κοινωνικό αγαθό και η προστασία του ανήκει και είναι υποχρέωση όλων 
των δημοτών. 

1. Η χρήση του δημόσιου/δημοτικού χώρου πρασίνου και αναψυχής γίνεται με ευθύνη 
του  χρήστη. 

2. 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. 

3. Η χρήση του δημόσιου/δημοτικού χώρου πρασίνου πρέπει να γίνεται με προσοχή 
ώστε να αποτρέπεται η φθορά, η ρύπανση ή κάθε άλλη επιβάρυνση της βλάστησης 
και του εξοπλισμού, καθώς και η έκθεση σε κίνδυνο ή ενόχληση των άλλων 
επισκεπτών. 

4. Απαγορεύεται η κοπή, η αφαίρεση, η καταστροφή, η μεταφύτευση, το κλάδεμα, η 
φθορά και η ρύπανση κάθε φυτικού οργανισμού σε οποιοδήποτε χώρο κι αν 
βρίσκεται. 

5. Τα πρόστιμα που θα επιβάλλονται είναι ευθύνη της Υπηρεσίας, που έχει την 
αρμοδιότητα από το νόμο.  
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ΑΡΘΡΟ 4 
Αιτήματα δημοτών 
Για τα αιτήματα δημοτών που αφορούν κοπή ή αφαίρεση δένδρων σε δημόσιους/δημοτικούς 
χώρους, απαιτείται γραπτή άδεια του τμήματος Πρασίνου. Σε ειδικές περιπτώσεις όπως: 
δένδρα πλατειών και κοινόχρηστων χώρων, δένδρα ιδιαίτερης αισθητικής αξίας, ιστορικά 
δένδρα κ.λ.π., μετά από εισήγηση του τμήματος πρασίνου, αποφασίζει οριστικά η Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής. Συγκεκριμένα δίνεται άδεια όταν: 

 Το δένδρο είναι ξερό ή βρίσκεται σε παρακμή 
 Το δένδρο ενέχει κινδύνους για ανθρώπους ή περιουσιακά στοιχεία 
 Πρέπει να προστατευτεί μνημείο ή αρχαιολογικός χώρος 
 Εξυπηρετείται καλύτερα η ανάπτυξη της συνολικής βλάστησης ή το δένδρο 

δεν μπορεί να αναπτυχθεί όπως αρμόζει στο είδος του 
 Το δένδρο ή υπερέχοντα κλαδιά μπαίνουν σε όρια οικοπέδων, εμποδίζουν 

την κυκλοφορία οχημάτων κ.λ.π.   
 Κλαδεύσεις υψηλών δένδρων που βρίσκονται κοντά σε ηλεκτροφόρα 

καλώδια η κλάδευση γίνεται σε συνεργασία με τη ΔΕΗ. 
 Για τα αιτήματα κοπής δένδρων εντός ιδιωτικής  έκτασης τηρείται η διαδικασία του άρθρου  
40 του Ν. 1337/83 με την έκδοση της απαραίτητης οικοδομικής άδειας.  
Αιτήματα για διάθεση ξύλων: Τα προιόντα  ξυλείας που προέρχονται από κοπές δένδρων ή 
κλαδέματα που διενεργεί το τμήμα πρασίνου, συγκεντρώνονται σε χώρο της Υπηρεσίας και 
εκποιούνται με δημοπρασία φανερή και πλειοδοτική. 
Μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του τμήματος Πρασίνου με απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου, μπορούν να παραχωρηθούν χώροι πρασίνου σε ομάδες πολιτών, συλλόγους, 
επιτροπές γειτονιάς, σχολικές επιτροπές, γενικά συλλογικούς φορείς αλλά και ιδιώτες, όπως: 
εταιρείες περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένες, παρακείμενοι επαγγελματίες στο χώρο 
πρασίνου κ.λ.π., οι οποίοι μετά από αίτησή τους θα επιθυμούν να αναλάβουν τη συντήρηση, 
επιμέλεια και φροντίδα του συγκεκριμένου χώρου. Οι  συλλογικοί φορείς θα ορίζουν 
υποχρεωτικά έναν εκπρόσωπό τους. Το τμήμα πρασίνου θα παρέχει την  υποστήριξή του, 
εφόσον ζητηθεί, και θα εποπτεύει την επιμελή χρήση του χώρου, θα απαλλάσσεται δε από 
την υποχρέωση φροντίδας και συντήρησης η οποία θα περνάει αποκλειστικά στους ανωτέρω 
φορείς. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ανακαλείται άμεσα σε περίπτωση 
διαπίστωσης εγκατάλειψης του χώρου, κακής συντήρησης και εκμετάλλευσης του χώρου για 
αλλότριους σκοπούς, μετά από σχετική εισήγηση του τμήματος Πρασίνου. Οι παραχωρήσεις 
αυτές έχουν σκοπό την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και αλλαγή νοοτροπίας  των 
δημοτών σε σχέση με το δημόσιο χώρο πρασίνου. 
Αιτήματα δημοτών που αφορούν συμβουλές για διαμορφώσεις ή φυτεύσεις σε 
κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών, πράσινα δώματα και ταράτσες, πρωτοβουλίες 
εθελοντών κ.λ.π., μπορούν να δίνονται από την υπηρεσία πρασίνου.   
ΑΡΘΡΟ  5 
Mη επιτρεπτές ενέργειες   σε  δημόσιο / δημοτικό χώρο πρασίνου. 

1. Η κοπή, η αφαίρεση, η καταστροφή, η μεταφύτευση, το κλάδεμα, η φύτευση, 
φυτικού οργανισμού δεν επιτρέπονται χωρίς γραπτή άδεια του Τμήματος Πρασίνου. 
Η άδεια δεν θα δίνεται σε καμιά περίπτωση παρά μόνο για την εξυπηρέτηση του 
δημόσιου συμφέροντος. 

2. Δεν επιτρέπονται ιδίως οι ακόλουθες επιβλαβείς ενέργειες : 
 η σταθεροποίηση ή το σφράγισμα της επιφάνειας του εδάφους με κάλυμμα μη 

διαπερατό  στο νερό (π.χ. άσφαλτος, μπετόν) 
 οι εκσκαφές, διανοίξεις, οικοδομικές εργασίες 
 η τοποθέτηση αγωγών ή καλωδίων 
 η τοποθέτηση καλωδίων ή και πινακίδων πάνω στα δένδρα 
 το πλύσιμο μηχανοκίνητων οχημάτων ή μηχανημάτων και γενικά η αυθαίρετη χρήση 

δημόσιου νερού 
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 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 

 η αποθήκευση ή διασπορά  στο έδαφος αλάτων, οξέων, ελαίων ή άλλων χημικών 
ουσιών καθώς και λυμάτων  

 το άναμμα φωτιάς για οποιαδήποτε αιτία (ενδεικτικά καύση απορριμμάτων) 
 η φύτευση δένδρων σε πεζοδρόμια και χώρους πρασίνου χωρίς την έγκριση και τις 

προδιαγραφές της υπηρεσίας πρασίνου  
 η εκσκαφή σε χώρους  πρασίνου και  πεζοδρομίων όπου υπάρχουν δενδροστοιχίες, 

από οργανισμούς ή εταιρείες (ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.λ.π.) ή εργολάβους χωρίς την έγκριση της 
Υπηρεσίας Πρασίνου 

     3.  Μη επιτρεπτές ενέργειες σε χώρο πρασίνου: 
 η φθορά, καταστροφή και απομάκρυνση του εξοπλισμού του (αρδευτικά συστήματα, 

περιφράξεις κ.λ.π.) 
 η εναπόθεση οικιακών και ογκωδών απορριμμάτων και μηχανημάτων, 
 η κλοπή ή η καταστροφή φυτών  καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση της βλάστησης  
  η πρόκληση θορύβου, καθώς και η έκθεση σε κίνδυνο ή η ενόχληση των  

επισκεπτών. 
 η  κυκλοφορία  κατοικίδιων ζώων, που συνοδεύονται από τους ιδιοκτήτες τους ( 

εκτος των διαδρόμων διέλευσης),  η είσοδός τους σε παιδικές χαρές και το μπάνιο 
τους σε δημόσια νερά. Εξαιρούνται οι σκύλοι-συνοδοί ατόμων με ειδικές ανάγκες. 

 το άναμμα και η διατήρηση φωτιάς, 
  η κυκλοφορία και η στάθμευση πάσης φύσεως τροχοφόρου οχήματος εκτός των 

οχημάτων που θα έχουν την απαιτούμενη άδεια. 
 η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων σε χλοοτάπητες και χώρους πρασίνου. 
4.  Περιορισμοί στη χρήση: 

 Η αρμόδια δημοτική υπηρεσία μπορεί με απόφασή της να ορίσει ώρες λειτουργίας και 
να θέσει περιορισμούς για χρήσεις σε ολόκληρο ή τμήμα χώρου πρασίνου. 

 Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μπορεί να διαμορφώσει χώρους για ποδήλατο, 
skateboard, μπάλα, μπάνιο, χρήση βάρκας, ιππασία, μπάρμπεκιου κ.λ.π.. 

 Οι ιδιοκτήτες κατοικίδιων οφείλουν να μεριμνούν, ώστε τα ζώα τουςνα μην ρυπαίνουν 
τους δημόσιους/δημοτικούς χώρους πρασίνου και να απομακρύνουν άμεσα τα 
περιττώματά τους. 

ΑΡΘΡΟ 6 
Καθιέρωση Τεκμηρίου Ευθύνης Γειτονικών Ιδιοκτησιών 
 Για την αντιμετώπιση του συνεχούς εντεινόμενου φαινομένου αυθαίρετης κοπής ή 
κλαδέματος δένδρου σε κοινόχρηστους χώρους, καθιερώνεται το τεκμήριο ευθύνης των 
γειτονικών ιδιοκτησιών. Συγκεκριμένα: 

 Σε περίπτωση αυθαίρετης κοπής ή κλαδέματος δένδρου, θεωρείται κατά μαχητό 
τεκμήριο ότι την κοπή την έχει πραγματοποιήσει ο ιδιοκτήτης, μισθωτής ή νομέας 
της ιδιοκτησίας (οικίας ή καταστήματος) που γειτνιάζει με το κατεστραμμένο φυτικό 
υλικό ή βρίσκεται σε τέτοια τοπική σχέση, ώστε να θεωρείται ότι ωφελείται από την 
πραγματοποιηθείσα απώλεια του φυτικού υλικού. Σε περίπτωση πολυκατοικίας την 
ευθύνη την έχει ο διαχειριστής αυτής. Στους υπεύθυνους επιβάλλονται τα 
προβλεπόμενα από τον παρόντα κανονισμό πρόστιμα, καθώς και η υποχρέωση 
αντιστάθμισης του φυτικού υλικού. 

  Ο υπαίτιος απαλλάσσεται, αν αποδείξει ότι η ζημιά οφείλεται σε ανωτέρα βία ή άλλο 
γεγονός έκτατης ανάγκης ή την προκάλεσε τρίτο πρόσωπο. Το πρόστιμο μειώνεται 
στο 50% αν αναλάβει την υποχρέωση με δική του πρωτοβουλία και καθ’ υπόδειξη 
της υπηρεσίας, να αντικαταστήσει το φυτικό υλικό στην τριπλάσια ποσότητα από 
αυτό που χάθηκε. 
Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η με οποιοδήποτε τρόπο μείωση του πρασίνου 
στον Δήμο. 
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ΑΡΘΡΟ 7 
 Παραβάσεις και κυρώσεις 
Όποιος παραβαίνει τους κανόνες χρήσης του δημοτικού πρασίνου και τα αναφερόμενα  στο 
άρθρο 5, τιμωρείται με πρόστιμο. Τα πρόστιμα επιβάλλονται από το Γραφείο Εσόδων 
κατόπιν εισηγήσεως του Τμήματος Πρασίνου. Το τμήμα  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 Δημοτική Αστυνομία υποχρεούται να συνδράμει με κάθε τρόπο για την επιβεβαίωση των 
γεγονότων και τον εντοπισμό του υπευθύνου καταστροφής πρασίνου. Το τμήμα εσόδων 
μεριμνά για την είσπραξη των προστίμων και των αποζημιώσεων. Σε περίπτωση αυθαίρετης 
καταστροφής πρασίνου το τμήμα συντήρησης χώρων Πρασίνου μεριμνά για την άμεση 
αποκατάστασή του, ώστε να μην δημιουργηθεί τετελεσμένη και αναπότρεπτη κατάσταση. 
Σε περίπτωση κοπής δένδρου ή θάμνου που έγινε κατόπιν χορηγήσεως σχετικής άδειας και 
από την οποία ωφελείται συγκεκριμένο πρόσωπο, εκτος της υποχρέωσης της αντιστάθμισης 
όπως προβλέπεται, ο δικαιούχος της άδειας οφείλει να καταβάλει στο Δήμο αποζημίωση που 
προβλέπεται από τον παρακάτω πίνακα.  
 Η επιβολή προστίμου για τα  δέντρα  γίνεται με κριτήρια τη σπανιότητα, την υγεία και την 
ηλικία του δέντρου. Επιπλέον τα πρόστιμα που αφορούν την ρίψη απορριμμάτων σε 
κοινόχρηστους χώρους πρασίνου, επιβάλλονται σε συνδυασμό με τον υπάρχοντα κανονισμό 
καθαριότητας. 
Δεν μπορούν να επιβληθούν πρόστιμα πριν από κλήση των φερομένων ως υπαιτίων να 
εκφράσουν προφορικά ή γραπτώς τις απόψεις τους. Η κλήση προς ακρόαση είναι έγγραφη, 
αναφέρει τον τόπο, την ημέρα και την ώρα της ακρόασης και προσδιορίζει το αντικείμενο 
του μέτρου ή της ενέργειας. Η κλήση κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο τουλάχιστον πέντε 
(5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα ακρόασης. Ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να 
λάβει γνώση των αποδεικτικών στοιχείων και να προβεί σε ανταπόδειξη (άρθρο 6 του Ν. 
2690/1999). 
Ειδικότερα: 
 
Κοπή ή καταστροφή δένδρου Με άδεια του 

Δήμου, σε ευρώ 
Χωρίς άδεια του 
Δήμου, σε ευρώ 

1. για δένδρα ηλικίας εως 3ων ετών από την 
μέρα φύτευσης 

60  200 

2. για δένδρα ηλικίας 3ων εως 10 ετών 100 350 
3. για δένδρα ηλικίας άνω των 10 ετών  200 600 
4. για δένδρα ιδιαίτερης ιστορικής ή 

αισθητικής αξίας 
1.000 5.000 

Κοπή ή καταστροφή θάμνου   
1.   για θάμνους ηλικίας εως 3ων ετών 25 50 
2.   για θάμνους ηλικίας 3ων εως 10 ετών 50 100 
3.   για θάμνους ανω των 10 ετών 80 150 

             -  
 

 Για την  αυθαίρετη κλάδευση δένδρου ή θάμνου ή φθορά αυτών επιβάλλεται 
πρόστιμο που ανέρχεται σε 50%  του προστίμου ολικής καταστροφής ή κοπής. 

 Για την καταστροφή χλοοτάπητα επιβάλλεται πρόστιμο 50 ευρώ ανα τετραγωνικό 
μέτρο. 

 Για τη σταθεροποίηση ή το σφράγισμα της επιφάνειας του εδάφους με κάλυμμα μη 
διαπερατό στο νερό  (π.χ. άσφαλτος, μπετον)  επιβάλλεται πρόστιμο 50 ευρώ ανα 
τετραγωνικό μέτρο. 

 Για εκσκαφές, διανοίξεις, συμπίεση εδάφους λόγω  εναπόθεσης υλικών από 
ανέγερση οικοδομών ή εναπόθεση μπαζών σε χώρο πρασίνου, επιβάλλεται πρόστιμο 
100 – 300 ευρώ αναλόγως της περίπτωσης. 
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 Για τη τοποθέτηση αγωγών  ή καλωδίων και πινακίδων σήμανσης πάνω σε δένδρα   
επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ ανα δένδρο. 

 Για το πλύσιμο οχημάτων ή μηχανημάτων σε δημόσιους/δημοτικούς χώρους 
πρασίνου  επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ. 

 Για τη κυκλοφορία  και το παρκάρισμα σε πάρκα και άλλους χώρους πρασίνου χωρίς 
ειδική άδεια, πάσης φύσεως τροχοφόρου, προβλέπεται κατ’ αρχας η άμεση 
απομάκρυνσή του με δαπάνη του χρήστη και επιβάλλεται πρόστιμο 50 ευρώ για 
δίκυκλα, 150 ευρώ για Ι.Χ. και 300 ευρώ για φορτηγά. Για εγκατάλειψη οχήματος 
σε χώρο πρασίνου επιβάλλεται πρόστιμο από 300 εως 1300 ευρώ ανάλογα με το 
μέγεθος του οχήματος. 

 Για την αποθήκευση ή διασπορά στο έδαφος αλάτων οξέων, ελαίων  άλλων χημικών 
υλικών ή λυμάτων και ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητας και τις προκληθείσες  
συνέπειες στο πράσινο επιβάλλεται πρόστιμο από 100-300 ευρώ αναλόγως της 
περίπτωσης και το μέγεθος της ζημιάς. 

 Για το άναμμα φωτιάς  επιβάλλεται πρόστιμο 200 ευρώ συν το κόστος για την 
αποκατάσταση τυχον καταστροφών. 

 Για  τη ρύπανση δημοτικών χώρων πρασίνου που χρησιμοποιούνται από φορείς για 
τη διενέργεια εκδηλώσεων  πρόστιμο από 300 -  500 ευρώ αναλόγως της περίπτωσης 
και το μέγεθος της ρύπανσης. 

 Για τη φθορά, καταστροφή,  απομάκρυνση του αρδευτικού εξοπλισμού ενός χώρου 
πρασίνου επιβάλλεται πρόστιμο από 100 ευρώ σύν την αξία των υλικών  και 
εργασίας για την αποκατάσταση της ζημιάς. 

 Για την εναπόθεση οικιακών και ογκωδών απορριμμάτων και μηχανημάτων σε 
πάρκο επιβάλλεται πρόστιμο από 150 – 500 ευρώ αναλόγως της βαρύτητας της 
πράξης. 

 Για πρόκληση θορύβου σε πάρκο επιβάλλεται πρόστιμο 50 ευρώ 
 Για την  κυκλοφορία συνοδευόμενων σκύλων ή άλλων κατοικίδιων ζώων σε χώρο 

πρασίνου ή το μπάνιο τους σε δημόσια νερά επιβάλλεται πρόστιμο 50 ευρώ. 
 Για τη κυκλοφορία και το παρκάρισμα πάσης φύσεως μηχανοκίνητου οχήματος ή 

ρυμουλκού σε πάρκο προβλέπεται κατ’ αρχάς η άμεση απομάκρυνσή του με δαπάνη 
του χρήστη και πρόστιμο 100 ευρώ 

 Για τη ρύπανση δημόσιου χώρου πρασίνου από κατοικίδιο ζώο, με εξαίρεση τους 
συνοδούς ΑΜΕΑ, επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη πρόστιμο 50 ευρώ 

 Για την  τοποθέτηση διαφημιστικών επάνω σε δένδρα και μέσα σε χώρους πρασίνου 
όπως σε πλατείες, νησίδες, παρτέρια πεζοδρόμων κ.λ.π. επιβάλλεται πρόστιμο από 
100 – 500 ευρώ αναλόγως με το μέγεθος, όγκο και είδος των διαφημιστικών. 

 Για τη κλοπή φυτών πρόστιμο 100 ευρώ. 
 Για τη καταστροφή σιδερένιου προστατευτικού κιγκλιδώματος χώρων πρασίνου 

πρόστιμο 60 ευρώ ανά μέτρο. 
 Για τη ρίψη σκουπιδιών, αποτσίγαρων, μπουκαλιών, διαφόρων υγρών(πλην καθαρού 

νερού) και οποιουδήποτε ξένου υλικού σε παρτέρια  πρόστιμο 50 ευρώ  
 Για την αυθαίρετη τοποθέτηση  τραπεζοκαθισμάτων σε χώρο πρασίνου  επιβάλλεται 

πρόστιμο 200 ευρώ σε κάθε διαπίστωση της παράβασης, πέραν των άλλων 
προβλεπομένων μέτρων. 

 Για τη τοποθέτηση κλαδεμάτων από ιδιώτες στα πεζοδρόμια ή έξω από τους κάδους  
χωρίς ειδοποίηση της αρμόδιας υπηρεσίας καθαριότητας  να τα απομακρύνει 
επιβάλλεται πρόστιμο 20 ευρώ 

 Για την ανάρτηση απορριμμάτων σε δένδρα επιβάλλεται πρόστιμο 30 ευρώ 
 Για τη μερική ή ολική καταστροφή αστικού εξοπλισμού (παγκάκια, κάδοι, 

εξαρτήματα αρδεύσεως) των δημόσιων-δημοτικών χώρων πρασίνου επιβάλλεται 
πρόστιμο 300 ευρώ / τεμάχιο  
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ΑΡΘΡΟ  8 
Διάθεση προστίμων 
Τα  έσοδα που θα εισπράττονται από όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις θα προορίζονται 
αποκλειστικά για τη διατήρηση και αύξηση του αστικού πρασίνου.                                 
ΑΡΘΡΟ  9 
Προσφυγές 
1. Δικαίωμα προσφυγής. Προσφυγή μπορεί να ασκήσει: 
  α) Ο άμεσα ενδιαφερόμενος 
  β) Άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από τον άμεσα ενδιαφερόμενο 
2. Άσκηση προσφυγής 
Η προσφυγή ασκείται και κατατίθεται στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ιωαννίνων μέσα σε 60 
ημέρες από την επομένη της  κοινοποίησης του αποσπάσματος (άρθρο 2 Ν. 505/76). 
Επικυρωμένο αντίγραφο της προσφυγής επι ποινή απαραδέκτου πρέπει να επιδοθεί στο Δήμο 
μέσα σε προθεσμία 20 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας για την άσκηση της προσφυγής 
(άρθρο 27 Ν. 3900/2010). Αν ασκηθεί προσφυγή μπορεί να ζητηθεί με το ίδιο δικόγραφο και 
η συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς ή της αμφισβήτησης από την επιτροπή του άρθρου 32 
του Ν. 1080/1980.  
Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο 
Η Απόφαση αυτή έλαβε αριθμό   534/2012 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ 

 
 

ΘΩΜΑΣ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 
 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                    
Άρτα     6- 11 -2012                                                     
Η Υπεύθυνη Γραφείου                                              
   Τόλη Σταυρούλα                                                                                     

 


