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Άρκρο 1 - Ειςαγωγι  
Ο πανχκ Ηακμκηζμυξ Πναζίκμο αθμνά ημοξ δεμμηηθμφξ θμηκυπνεζημοξ 

πχνμοξ αζηηθμφ θαη πενηαζηηθμφ πναζίκμο ημο Δήμμο Καοπαθηίαξ θαη 

πενηιαμβάκεη ηυζμ ημοξ θακυκεξ θαη ηηξ πνμδηαγναθέξ γηα ηεκ πνμζηαζία, ηεκ 

μνζή πνήζε θαη ιεηημονγία ημοξ, θαζχξ θαη ηηξ ανπέξ, ηηξ δεζμεφζεηξ θαη ηηξ 

πμιηηηθέξ πμο επηδηχθμοκ κα πνμζηαηεφζμοκ θαη κα ακαδείλμοκ ημ αζηηθυ 

πνάζηκμ. 

Πενηιαμβάκεη ηα  μέηνα δηαπείνηζεξ  θαη πνμζηαζίαξ  ηςκ θμηκυπνεζηςκ 

πχνςκ πναζίκμο, ημοξ θακυκεξ πνήζεξ, ηηξ με επηηνεπηέξ εκένγεηεξ εκηυξ 

ηςκ μνίςκ ημοξ, ημοξ πενημνηζμμφξ ζηε πνήζε ημοξ θαη ηηξ θονχζεηξ πμο 

επηβάιιμκηαη γηα ηηξ παναβάζεηξ πμο πνμθφπημοκ απυ απαγμνεομέκεξ 

εκένγεηεξ ζε αοημφξ. 

 

Άρκρο 2 – Γενικά 
 

2.1 - Κοινόχρθςτοι χώροι πραςίνου 

φμθςκα με ημκ Γεκηθυ Οηθμδμμηθυ Ηακμκηζμυ (κ. 1577/1985, Άνζνμ 2-42), 

«θμηκυπνεζημη πχνμη» είκαη μη θάζε είδμοξ δνυμμη, πιαηείεξ, άιζε θαη γεκηθά 

μη πνμμνηδυμεκμη γηα θμηκή πνήζε ειεφζενμη πχνμη, πμο θαζμνίδμκηαη απυ ημ 

εγθεθνημέκμ νομμημμηθυ ζπέδημ ημο μηθηζμμφ ή έπμοκ ηεζεί ζε θμηκή πνήζε με 

μπμημδήπμηε άιιμ κυμημμ ηνυπμ. οκαθήξ είκαη ε έκκμηα ηςκ «θμηκυπνεζηςκ 

πχνςκ» θαηά ηεκ πμιεμδμμηθή κμμμζεζία, δειαδή ηςκ ημεμάηςκ εδάθμοξ 

πμο παναθηενίδμκηαη με μηθμδμμήζημα θαη ηίζεκηαη ζηε δηάζεζε ημο θμηκμφ γηα 

ειεφζενε πνήζε. 

Ημηκυπνεζημ πχνμ πναζίκμο απμηειεί θάζε ειεφζενμξ πχνμξ ζημκ μπμίμ 

έπεη ακαπηοπζεί θοζηθή ή έπεη εγθαηαζηαζεί ηεπκεηή βιάζηεζε 

(δεκδνμθοηεμέκεξ πιαηείεξ, δηαπςνηζηηθέξ κεζίδεξ μδχκ, πάνθα, θήπμη, 

άιζε, πεδμδνυμηα με θοηεφζεηξ, πναζηέξ θ.ιπ.), ζε ακηηδηαζημιή πνμξ ημοξ 

πχνμοξ εθείκμοξ, μη μπμίμη δεκ έπμοκ ςξ οπμπνεςηηθυ ζοζηαηηθυ ημοξ 

ζημηπείμ ημ πνάζηκμ, θαζχξ θαη εθείκμοξ πμο, ςξ εθ ηεξ θφζεξ θαη ημο 

πνμμνηζμμφ ημοξ, δεκ δφκακηαη κα θοηεοημφκ, ημοιάπηζημκ ζημ μεγαιφηενμ 

ημήμα ημοξ. 
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2.2 - Ρόλοσ του πραςίνου 

Ε ζομβμιή ηςκ ειεφζενςκ πχνςκ θαη εηδηθυηενα ηςκ πχνςκ πναζίκμο είκαη 

ηδηαίηενα εοενγεηηθή ζηε δςή ηςκ θαημίθςκ μηαξ πυιεξ. Θεηηθέξ επηδνάζεηξ 

απυ ηεκ φπανλή ημοξ είκαη: 

 

 Αηζζεηηθή ακαβάζμηζε ημο ημπίμο. Σμ πνάζηκμ ζομβάιιεη ζημκ ελςνασζμυ 

ηςκ πυιεςκ θαη δίκεη ζημοξ θαημίθμοξ ηεκ αίζζεζε ηεξ επαθήξ με ηεκ 

θφζε. 

 Βειηίςζε ημο θιίμαημξ. Ιείςζε ηεξ αημμζθαηνηθήξ νφπακζεξ μέζα απυ 

ηε δέζμεοζε ημο δημλεηδίμο ημο άκζναθα θαη ηεξ απειεοζένςζεξ 

μλογυκμο θαη βειηίςζε ηεξ πμηυηεηαξ ημο αένα ζηεκ αημυζθαηνα, αιιά 

θαη θηιηνάνηζμα ημο αένα απυ αημμζθαηνηθμφξ νφπμοξ. 

 Ρφζμηζε ηεξ ζενμμθναζίαξ. Σμ αζηηθυ πνάζηκμ βειηηχκεη ημκ δνμζηζμυ θαη 

ηεκ ζθίαζε ηεξ πυιεξ. Ιε ηε δηαηήνεζε ζηαζενμφ ζενμμθναζηαθμφ 

επηπέδμο πενημνίδμκηαη μη αθναίεξ ζενμμθναζηαθέξ μεηαβμιέξ. 

 Απμννυθεζε ηεξ ειηαθήξ αθηηκμβμιίαξ. Ε βιάζηεζε θηιηνάνεη ηηξ 

ακεπηζφμεηε αθηηκμβμιία θαη μεηχκεη ηεκ ακάθιαζε. 

 Ιείςζε ηεξ ελάημηζεξ ημο εδαθηθμφ κενμφ, θαιφηενε απμννυθεζε ημο 

κενμφ ηεξ βνμπήξ θαη μείςζε ημο θηκδφκμο πιεμμονχκ. 

 ογθνάηεζε, ελογίακζε θαη πνυιερε δηάβνςζεξ ηςκ εδαθχκ θαη μείςζε 

ηςκ θαημιηζζήζεςκ. 

 Απμννυθεζε ημο κενμφ ηςκ αημμζθαηνηθχκ θαηαθνεμκηζμάηςκ, θαζχξ 

θαη νφζμηζε ηεξ νμήξ ηςκ κενχκ. 

 Ιείςζε ηεξ επμνφπακζεξ θαη απμννυθεζε ηςκ ζμνφβςκ ηεξ πυιεξ. 

 Θεηημονγία ςξ θαηαθφγημ βημπμηθηιυηεηαξ μέζα ζηεκ πυιε. 

 Ακαροπή, παιάνςζε, άζιεζε, θμηκςκηθή ζοκακαζηνμθή, πενηβαιιμκηηθή 

εθπαίδεοζε ηςκ θαημίθςκ ηεξ πυιεξ. 

 ςμαηηθή θαη ροπηθή ογεία ηςκ θαημίθςκ. 

 Ακαβάζμηζε ηεξ έκκμηαξ ηεξ γεηημκηάξ θαη ηςκ θμηκςκηθχκ ζπέζεηξ ζηηξ 

πυιεηξ (πχνμοξ θμηκςκηθυηεηαξ). 

 Τγεημκμμηθή πνμζηαζία εηδηθχκ πχνςκ (π.π. κμζμθμμεία, ζπμιεία). 

 Υνήζε ημοξ ςξ οπαίζνημη πχνμη ζογθέκηνςζεξ ζε θαηαζηάζεηξ έθηαθηεξ 

ακάγθεξ (π.π. ζεηζμμί). 

 Οηθμκμμηθά μθέιε, πμο πνμθφπημοκ απυ ηεκ αφλεζε ημο πναζίκμο, με 

ζεμακηηθυηενμ υιςκ ηεκ ελμηθμκυμεζε εκένγεηαξ (μείςζε πνήζεξ 

θιημαηηζηηθχκ μεπακεμάηςκ), ηε βειηίςζε ηεξ ογείαξ (μείςζε ηςκ 
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δαπακχκ κμζειείαξ), θαζχξ θαη ηεκ βειηίςζε ηεξ ειθοζηηθυηεηαξ θαη ηεξ 

επηζθερημυηεηαξ μηαξ πενημπήξ, ιυγς ηεξ ακαβάζμηζεξ ημο αζηηθμφ 

πενηβάιιμκημξ. 

 

 

Άρκρο 3 – τόχοι, Αρχζσ 
 

Βαζηθέξ ανπέξ θαη ζηυπμη ηεξ ακάπηολεξ θαη πνμζηαζίαξ ημο αζηηθμφ θαη 

πενηαζηηθμφ πναζίκμο ημο Δήμμο Καοπαθηίαξ είκαη: 

1. Ε μιμθιενςμέκε, ζπεδηαζμέκε θαη ζοκημκηζμέκε πνμζηαζία θαη ακάδεηλε 

ημο πναζίκμο ςξ βαζηθμφ θαη ακαπυζπαζημο ζοζηαηηθμφ ηεξ πυιεξ θαη ηεξ 

πμηυηεηαξ δςήξ ηςκ θαημίθςκ ηεξ. 

2. Ε ζοκηήνεζε, δηαηήνεζε θαη πνμζηαζία ημο οθηζηάμεκμο πναζίκμο θαη ε 

δέζμεοζε γηα ηεκ αφλεζή ημο ζε κέμοξ πχνμοξ. 

3. Ε δεμημονγία κέςκ πχνςκ πναζίκμο. 

4. Ε αθχιοηε πνυζβαζε ζημοξ πχνμοξ πναζίκμο γηα θάζε πμιίηε. 

5. Ε εοαηζζεημπμίεζε ηςκ δεμμηχκ ζε ζέμαηα πνμζηαζίαξ πενηβάιιμκημξ. 

6. Ε δηαζθάιηζε μιμθιενςμέκμο θαη εθηεηαμέκμο πνάζηκμο δηθηφμο θίκεζεξ 

γηα πεδμφξ. 

7. Ε δηαζθάιηζε ηεξ εοενγεηηθήξ επίδναζεξ ημο πναζίκμο ζηεκ ογεία ημο 

θάζε πμιίηε. 

8. Ε ζομβμιή ημο πναζίκμο ζηεκ ακάδεηλε ηεξ πμιηηηζηηθήξ, αηζζεηηθήξ θαη 

ηζημνηθήξ αλίαξ ηεξ πυιεξ. 

9. Ε θφηεοζε δςμάηςκ, ηαναηζχκ, αοιχκ ζπμιείςκ θαη δεμμηηθχκ θηηνίςκ 

θαη ε οπμζηήνηλε θαιχκ πναθηηθχκ. 

10. Ε θάζε απχιεηα πναζίκμο ζα απμθαζίζηαηαη απυ ημοξ οπαίηημοξ βάζεη 

ηεξ ανπήξ «μ νοπαίκςκ/θαηαζηνέθςκ πιενχκεη» θαη ηεξ ανπήξ ηεξ 

ακηηζηάζμηζεξ. 

11. Ο Δήμμξ μθείιεη κα ζομβάιιεη μοζηαζηηθά ζηεκ αεηθυνμ ακάπηολε ημο 

Δήμμο με ζηυπμ ηε δεμημονγία μηαξ πνάζηκεξ πυιεξ, έηζη χζηε κα 

μεημοζηχζεη θάζε θάημηθμ ηεξ πυιεξ ζ’ έκακ εκενγυ, «πνάζηκμ» δεμυηε με: 

- ηεκ ακάπηολε ηεξ πενηβαιιμκηηθήξ εθπαίδεοζεξ υπη μυκμ ζηα ζπμιεία θαη 

ζηα εθπαηδεοηηθά ηδνφμαηα (εθπαηδεοηηθέξ δνάζεηξ ζηα ζπμιεία πμο 

ζημπεφμοκ ζηεκ ακάδεηλε ηςκ ηδεχκ ηςκ μαζεηχκ γηα μηα πημ πνάζηκε πυιε 

θαη ζηεκ εκενγή ζομμεημπή ημοξ ζε δεκηνμθοηεφζεηξ), αιιά θαη ζε υιεξ ηηξ 
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δεμμηηθέξ θαη δεμυζηεξ οπενεζίεξ με ζηυπμ ηεκ δεμημονγία πενηβαιιμκηηθήξ 

ζοκείδεζεξ απυ ηεκ ίδηα ηε Δημίθεζε. 

- ηεκ πνμχζεζε ημο εζειμκηηζμμφ, εοαηζζεημπμίεζε - θηκεημπμίεζε ηςκ 

δεμμηχκ θαη αλημπμίεζε ηεξ εζειμκηηθήξ πνμζθμνάξ μέζς ηςκ εζειμκηχκ 

πναζίκμο. 

 

Βαζηθέξ ανπέξ γηα ηεκ επίηεολε ηςκ παναπάκς απμηειμφκ: 

1. Η αρτή ηης αμηιζηάθμιζης πμο έπεη ςξ ζθμπυ κα θένεη ζε ανμμκία ηεκ 

πνμζηαζία ημο πενηβάιιμκημξ με ηηξ ακάγθεξ ηςκ πμιηηχκ γηα πνήζε θαη 

εθμεηάιιεοζή ημο. 

2. Η αρτή ο «ρσπαίμωμ πληρώμει» ε μπμία δεκ απμηειεί μυκμ έκα απιυ 

μέζμ θαηαιμγηζμμφ ημο θυζημοξ ηοπυκ θζμνάξ ή θαηαζηνμθήξ, αιιά 

ακαδεηθκφεη ηεκ έκκμηα ηεξ εοζφκεξ πμο έπεη θάζε πμιίηεξ γηα ηε δηαθφιαλε 

ημο πενηβάιιμκημξ, θαζχξ θαη ημ γεγμκυξ υηη ημ πενηβάιιμκ δεκ πνέπεη κα 

ζεςνείηαη αγαζυ πμο πνμζθένεηαη δςνεάκ θαη μπμνεί μ θαζέκαξ κα ημ 

ζπαηαιά ειεφζενα θαη πςνίξ ζοκέπεηεξ. 

 

Άρκρο 4 - Πεδίο προςταςίασ 
 

Ο Ηακμκηζμυξ Πναζίκμο ημο Δήμμο Καοπαθηίαξ επηδηχθεη κα πνμζηαηεφζεη 

ημ πνάζηκμ πμο ακαπηφζζεηαη ζε θάζε μμνθή (πιμμηάπεηαξ, άκζε θαη επμπηθά 

θοηά, ζάμκμη, δέκηνα) αοημθοχξ ή με θεπμηεπκηθέξ μεζυδμοξ ζε δεμμηηθμφξ 

δηαμμνθςμέκμοξ θμηκυπνεζημοξ πχνμοξ (πιαηείεξ, πεδυδνμμμη, πεδμδνυμηα, 

παηδηθέξ πανέξ, θ.ιπ.). 

 

Άρκρο 5 - Αρμοδιότθτεσ- Κακικοντα 
 

Ε ακάπηολε, πνμζηαζία θαη δηαπείνηζε ημο αζηηθμφ – πενηαζηηθμφ πναζίκμο 

πενηιαμβάκεη θάζε μμνθήξ βιάζηεζε υπςξ δέκηνα, ζάμκμοξ, πμιοεηή θαη 

επμπηαθά θοηά θαη πιμμηάπεηεξ πμο βνίζθμκηαη ζημοξ δεμμηηθμφξ 

δηαμμνθςμέκμοξ θμηκυπνεζημοξ πχνμοξ πναζίκμο ζε πιαηείεξ, πανηένηα, 

πεδυδνμμμοξ, πεδμδνυμηα, θ.ιπ., εκηυξ ηςκ δημηθεηηθχκ μνίςκ ημο Δήμμο 

Καοπαθηίαξ. 
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ηα πιαίζηα ημο πανυκημξ Ηακμκηζμμφ Πναζίκμο θαη ζφμθςκα με ημκ 

ηζπφμκηα Ονγακηζμυ Γζςηενηθήξ Τπενεζίαξ ημο Δήμμο Καοπαθηίαξ, ε 

ζοκηήνεζε θαη θνμκηίδα ηςκ δεμμηηθχκ θμηκυπνεζηςκ πχνςκ πναζίκμο, είκαη 

μένημκα ημο Σμήμαημξ Πναζίκμο & Αγν/θήξ Ακάπηολεξ ηεξ Δηεφζοκζεξ 

Πενηβάιιμκημξ & Πμηυηεηαξ Δςήξ. Ε ανμυδηα οπενεζία πναζίκμο ημο δήμμο: 

 Ηαηανηίδεη θαη εθανμυδεη ιεπημμενή εηήζηα πνμγνάμμαηα θοηεφζεςκ, 

ζοκηήνεζεξ, πμηίζμαημξ θαη θοημπνμζηαζίαξ ηςκ οπανπυκηςκ 

θμηκυπνεζηςκ πχνςκ πναζίκμο ζηα γεςγναθηθά υνηα ημο δήμμο μαξ. 

 Δηεκενγεί με ηα θαηάιιεια ζοκενγεία θαη ηα ηεπκηθά μέζα ημ ένγμ ηεξ 

θεπμηεπκίαξ θαη ζοζηεμαηηθήξ πενημδηθήξ ζοκηήνεζεξ πναζίκμο ηςκ 

θμηκυπνεζηςκ πχνςκ ημο δήμμο μαξ (πμνημθμπή, θιάδεοζε ζάμκςκ θαη 

δέκηνςκ, θ.ιπ.) ζφμθςκα με ηηξ ανπέξ ηεξ αεηθυνμο ακάπηολεξ. 

 Πνμγναμμαηίδεη ηα θαηάιιεια πενημδηθά πνμγνάμμαηα επεμβάζεςκ, 

ιαμβάκμκηαξ οπυρε ηηξ ηδηαηηενυηεηεξ πμο πανμοζηάδεη ε δηαπείνηζε ημο 

θοηηθμφ οιηθμφ ζημ ζφκμιυ ημο, αιιά θαη ζε θάζε μεμμκςμέκμ θοηηθυ 

είδμξ. 

 Γμπιμοηίδεη ηεκ οπάνπμοζα πμηθηιία θοηχκ ζημοξ δηαμμνθςμέκμοξ 

θμηκυπνεζημοξ πχνμοξ πναζίκμο με είδε επηιεγμέκα απυ ηε ημπηθή 

πιςνίδα, πναγμαημπμηχκηαξ θοηεφζεηξ δέκηνςκ, ζάμκςκ, πμιοεηχκ θαη 

εηεζίςκ ακζυθοηςκ ζε ακζχκεξ, θαζχξ θαη με επηζπμνά πιμμηάπεηα υπμο 

απαηηείηαη. 

 Φοηεφεη κέα δέκδνα ζηα πεδμδνυμηα υπμο έπμοκ επηζεμακζεί θεκά θαη 

ειιείρεηξ, ακηηθαζηζηχκηαξ πανάιιεια ηα ήδε γεναζμέκα, λενά θαη αζζεκή 

δέκηνα. 

 οκηενεί ηα δίθηοα αοηυμαηεξ άνδεοζεξ ζε θμηκυπνεζημοξ πχνμοξ 

πναζίκμο. πεδηάδεη ημκ ηνυπμ άνδεοζεξ ηςκ πχνςκ αοηχκ θαη ηεκ 

εγθαηάζηαζε δηθηφςκ αοηυμαημο πμηηζμμφ υπμο θνίκεηαη απαναίηεημ, με 

θφνημ μέιεμα ηεκ μνζή δηαπείνηζε ημο κενμφ. 

 οκηενεί ζοζηεμαηηθά θαηά ηεκ θιαδεοηηθή πενίμδμ με θιαδεφζεηξ ηα 

παμειά δέκδνα ηςκ θμηκυπνεζηςκ πχνςκ θαη πναγμαημπμηεί επεμβάζεηξ 

ζηηξ πανυδηεξ δεκδνμζημηπίεξ. 

 οκδνάμεη ζημ μέηνμ ημο δοκαημφ ζηε δεμημονγία, δηαμυνθςζε θαη 

ζοκηήνεζε ηςκ εζηηχκ πναζίκμο ηςκ αφιεηςκ πχνςκ ηςκ ζπμιηθχκ 

ζογθνμηεμάηςκ ημο δήμμο μαξ, ελαζθαιίδμκηαξ ηηξ θαηάιιειεξ ζοκζήθεξ 

πνμαοιηζμμφ θαη ελςθηηνηαθχκ δναζηενημηήηςκ ηςκ μηθνυηενςκ 

ζομπμιηηχκ μαξ. 
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 Φνμκηίδεη γηα ηεκ πνμζηαζία ηςκ δέκηνςκ θαη ηςκ θοηχκ απυ επζνμφξ θαη 

αζζέκεηεξ, με έμθαζε ζηηξ βημιμγηθέξ μεζυδμοξ ακηημεηχπηζήξ ημοξ. 

 Φνμκηίδεη γηα ηεκ απμθμμηδή ηςκ θοηηθχκ οπμιεημμάηςκ, ηςκ θιαδηχκ θαη 

ηςκ οπμπνμσυκηςκ πμο πανάγμκηαη απυ ηηξ ενγαζίεξ ζοκηήνεζεξ πναζίκμο. 

 Πναγμαημπμηεί ειέγπμοξ γηα πενηζηαηηθά πανάκμμεξ θιάδεοζεξ θαη 

οιμηυμεζεξ, αθαίνεζεξ θοηηθμφ οιηθμφ, αοζαίνεηςκ πανεμβάζεςκ ζημοξ 

θμηκυπνεζημοξ πχνμοξ πναζίκμο, θ.ιπ. 

 Θαμβάκεη ηα θαηάιιεια μέηνα γηα ηεκ απμθαηάζηαζε ηςκ θζμνχκ θαη 

δεμηχκ ζε δεμμηηθμφξ πχνμοξ πναζίκμο. 

 Δηεθπεναηχκεη αηηήμαηα ζοκδεμμηχκ μαξ γηα πμνημθμπή, θιαδέμαηα 

δέκδνςκ, ανδεοηηθέξ ενγαζίεξ θ.ιπ., ζημοξ θμηκυπνεζημοξ πχνμοξ θαη ζηηξ 

δεκδνμζημηπίεξ ημο δήμμο μαξ, εθηειχκηαξ ηηξ απαηημφμεκεξ αοημρίεξ. 

 Γλαζθαιίδεη ηηξ θαηάιιειεξ ζοκζήθεξ ενγαζίαξ θαη ιαμβάκεη ηα 

απαναίηεηα μέηνα γηα ηεκ δηαζθάιηζε ηεξ αζθάιεηαξ θαη ηεκ ογείαξ ημο 

πνμζςπηθμφ, πανέπμκηαξ ημκ απαναίηεημ ελμπιηζμυ θαζχξ θαη ηα 

πνμβιεπυμεκα μέζα αημμηθήξ πνμζηαζίαξ. 

 οκηάζζεη μειέηεξ πνμμήζεηαξ μεπακεμάηςκ πναζίκμο, ακηαιιαθηηθχκ, 

θοηηθμφ οιηθμφ, ανδεοηηθχκ οιηθχκ θαη μηθνμενγαιείςκ ζοκηήνεζεξ 

πναζίκμο. Γηζεγείηαη ηεκ ακαγθαηυηεηα ακάζεζεξ επμπηαθχκ θοημηεπκηθχκ 

ενγαζηχκ ζε ηνίημοξ θαη ζοκηάζζεη ηηξ ακηίζημηπεξ μειέηεξ γηα ηεκ 

εθηέιεζε ενγαζηχκ θαη ένγςκ πναζίκμο. 

 Αζθεί ηεκ επίβιερε ηςκ ενγμιαβηχκ θαη ενγαζηχκ πμο εθηειμφκηαη απυ 

ηνίημοξ. 

 Πνμβαίκεη ζηεκ μειέηε θαη θαηαζθεοή ένγςκ πναζίκμο μηθνήξ θιίμαθαξ με 

αοηεπηζηαζία, ζε ζοκενγαζία με ζοκανμυδηεξ οπενεζίεξ ημο δήμμο μαξ. 

 

 

Άρκρο 6 - Μεταχρωματικό ζλκοσ πλατάνου 
 

Ε αζζέκεηα ημο μεηαπνςμαηηθμφ έιθμοξ ημο πιαηάκμο, πμο πνμθαιείηαη απυ 

ημ μφθεηα Ceratocystis platani θαη έπεη εονεία ελάπιςζε θαη ζηεκ 

επηθνάηεηα ημο Δήμμο Καοπαθηίαξ, είκαη ε πιέμκ θαηαζηνεπηηθή αζζέκεηα 

ημο μμχκομμο θοηηθμφ είδμοξ, πνμθαιχκηαξ ηεκ κέθνςζε ηςκ 

πνμζβεβιεμέκςκ δέκηνςκ. Πνμζχναξ δεκ έπεη βνεζεί απμηειεζμαηηθυξ 

ηνυπμξ ηυζμ ζεναπείαξ υζμ θαη ακηημεηχπηζήξ ηεξ. 
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Ο θονηυηενμξ πανάγμκηαξ δηαζπμνάξ θαη δηάδμζεξ ημο παζμγυκμο είκαη μ 

άκζνςπμξ πμο μεηαθένεη μεπακηθά ηεκ αζζέκεηα απυ ηα πνμζβεβιεμέκα θοηά 

ζηα ογηή, με ηεκ πνήζε ενγαιείςκ θαη μεπακεμάηςκ εθζθαθήξ, μεπακεμάηςκ 

οιμημμίαξ θαη θιαδεοηηθχκ μεπακεμάηςκ (αιοζμπνίμκα, θ.ιπ.). 

Ο μμκαδηθυξ ηνυπμξ ακηημεηχπηζεξ ηςκ πνμζβεβιεμέκςκ δέκηνςκ, είκαη ε 

οιμηυμεζε θαη ε επηηυπηα θαφζε αοηχκ. Ε ακηημεηχπηζε ηεξ αζζέκεηαξ είκαη 

πενηζζυηενμ απμηειεζμαηηθή υηακ γίκεη έγθαηνε δηάγκςζε θαη επέμβαζε επί 

ηςκ αζζεκχκ δέκδνςκ. 

Γπεηδή ημ παζμγυκμ μεηαδίδεηαη θαηά βάζε ακζνςπμγεκχξ, μ θονηυηενμξ 

ηνυπμξ πενημνηζμμφ ηεξ δηαζπμνάξ ημο είκαη ε ιήρε πνμιεπηηθχκ 

θοημπνμζηαηεοηηθχκ μέηνςκ (Η.Τ.Α. 119999/22-09-2004). Ε δηαδηθαζία 

πμο ζα πνέπεη κα αθμιμοζείηαη οπμπνεςηηθά ζε πενίπηςζε πμο απαηηείηαη 

οιμημμία, θιάδεοζε ή εθνίδςζε δέκηνςκ πιαηάκμο, θαζχξ θαη ηεκ ακηίζημηπε 

δηαδηθαζία πμο ζα πνέπεη κα αθμιμοζείηαη ζε πενίπηςζε επηβεβαηςμέκεξ 

πνμζβμιήξ ημο μφθεηα Ceratocystis platani ζε άημμα πιαηάκμο, πνμβιέπεηαη 

ζηεκ με αν. 85783/2158/2011 Δαζηθή Αζηοκμμηθή Ροζμηζηηθή Δηάηαλε ηεξ 

Γεκηθήξ Δηεφζοκζεξ Δαζχκ θαη Αγνμηηθχκ Τπμζέζεςκ ηεξ Απμθεκηνςμέκεξ 

Δημίθεζεξ Πει/ζμο, Δοηηθήξ Γιιάδαξ θαη Ζμκίμο. 

Ο δήμμξ μαξ ζοκενγάδεηαη ζηεκά με ηεκ ημπηθή Δαζηθή Τπενεζία 

πνμθεημέκμο κα οπάνλεη μηα ζοκημκηζμέκε πνμζπάζεηα έγθαηνμο εκημπηζμμφ, 

πηζημπμίεζεξ θαη ιήρεξ ηςκ πνμβιεπυμεκςκ θαηάιιειςκ μέηνςκ, 

πνμθεημέκμο κα απμθεοπζεί μ θίκδοκμξ θαηαζηνμθήξ ηεξ αηςκυβηα πιςνίδαξ 

ηεξ πενημπήξ μαξ απυ ημκ παζμγυκμ μφθεηα. 

ΑΠΑΓΟΡΓΤΓΣΑΙ ΡΗΣΑ ζε άημμα πιαηάκμο: 

1. Σμ θιάδεμα  

2. Ε ακάνηεζε πηκαθίδςκ θαη ιμηπχκ ζημηπείςκ (θχηα, θηι.) 

3. Ε είζμδμξ μεπακεμάηςκ-εθζθαπηηθχκ γηα πάζεξ θφζεςξ πςμαημονγηθέξ 

ενγαζίεξ ζε ζέζεηξ πμο θφμκηαη πιαηάκηα 

4. Ε θάζε είδμοξ εκένγεηα πμο ηναομαηίδεη ηα πιαηάκηα 

5. Ε αοζαίνεηε θφηεοζε πιαηάκςκ 
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Άρκρο 7 - ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ – ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΟ 

ΠΡΑΙΝΟΤ 
 

7.1 Αρμοδιότθτεσ 

Σμ Σμήμα Πναζίκμο είκαη ανμυδημ γηα ηεκ πνμζηαζία ζοκηήνεζε θαη επαφλεζε 

ημο δεμυζημο θμηκυπνεζημο πναζίκμο ηεξ πυιεξ ζφμθςκα με ημκ Ονγακηζμυ 

Γζςηενηθήξ Τπενεζίαξ. 

 

7.2 Αιτιματα δθμοτών 

Σμ Σμήμα Πναζίκμο & Αγν/θήξ Ακάπηολεξ ημο Δήμμο Καοπαθηίαξ δέπεηαη 

μεγάιμ ανηζμυ αηηεμάηςκ δεμμηχκ θαη θμνέςκ (πνμθμνηθχκ, ηειεθςκηθχκ, 

με ηε πνήζε ειεθηνμκηθμφ ηαποδνμμείμο, μέζς δηαδηθηφμο, θ.ιπ.) πμο 

αθμνμφκ ζηε ζοκηήνεζε δηαμμνθςμέκςκ πχνςκ πναζίκμο, ζε θμπέξ θαη 

θιαδεφζεηξ δέκηνςκ, ζε θοηεφζεηξ, θ.ιπ., ζε πεδμδνυμηα θαη θμηκυπνεζημοξ 

πχνμοξ. 

Σα αηηήμαηα θαηαγνάθμκηαη, ειέγπμκηαη απυ ηεκ ανμυδηα οπενεζία, 

αλημιμγείηαη μ βαζμυξ πνμηεναηυηεηάξ ημοξ θαη πνμγναμμαηίδεηαη ε 

οιμπμίεζή ημοξ. 

Ζδηαίηενα γηα ηηξ θιαδεφζεηξ ηςκ ορειχκ δέκηνςκ πμο βνίζθμκηαη θμκηά ζε 

ειεθηνμθυνα θαιχδηα, ε θιάδεοζε γίκεηαη απυ ημκ Δηαπεηνηζηή Γιιεκηθμφ 

Δηθηφμο Δηακμμήξ Ειεθηνηθήξ Γκένγεηαξ (Δ.Γ.Δ.Δ.Ε.Γ.) ζε ζοκενγαζία με ηε 

ανμυδηα οπενεζία ζοκηήνεζεξ πναζίκμο ημο δήμμο. Σμ θιάδεμα γίκεηαη με 

γκχμμκα ηεκ γεςπμκηθή επηζηήμε, ιαμβάκμκηαξ οπυρε ηε μμνθμιμγία θαη ηε 

θοζημιμγία θάζε είδμοξ δέκηνμο θαη υπη απιχξ με αθαίνεζε ηςκ 

εθαπηυμεκςκ ζημοξ αγςγμφξ ειεθηνηθμφ νεφμαημξ θιαδηχκ. Ε απμθμμηδή 

ηςκ πνμσυκηςκ θιάδεοζεξ είκαη απμθιεηζηηθή εοζφκε ημο ανμυδημο γηα ηεκ 

ενγαζία θμνέα (Δ.Γ.Ε.). 

 

7.3 Μθ παρακώλυςθ εργαςιών διαχείριςθσ πραςίνου 

Οη δεμυηεξ οπμπνεμφκηαη κα δηεοθμιφκμοκ ημ ένγμ δηαπείνηζεξ ημο πναζίκμο 

θαη κα με δεμημονγμφκ εμπυδηα. ε μδμφξ πμο έπμοκ ζεμακζεί υηη πνυθεηηαη 

κα εθηειεζημφκ ενγαζίεξ υπςξ θιαδεφζεηξ δεκδνμζημηπηχκ, θμπή πυνηςκ θ.α. 

μη δεμυηεξ οπμπνεμφκηαη κα απμμαθνφκμοκ ηα μπήμαηα ημοξ, ζε δηαθμνεηηθή 

πενίπηςζε ζα εθανμυδμκηαη μη δηαηάλεηξ ημο ΗΟΗ. 

 



 
11 

 

7.4 Διάκεςθ προϊόντων κοπισ – κλάδευςθσ δζνδρων 

Σα πνμσυκηα λοιείαξ πμο πνμένπμκηαη απυ θμπέξ δέκηνςκ ή θιαδέμαηα πμο 

δηεκενγεί ημ Σμήμα Πναζίκμο δηαηίζεκηαη ζημοξ πενημίθμοξ έςξ υημο 

απμμαθνοκζμφκ απυ ηα ζοκενγεία ημο Δήμμο. 

 

7.5 Φφτευςθ κάμνων και δζνδρων ςε κοινόχρθςτουσ χώρουσ 

Ε θφηεοζε κέςκ δέκηνςκ ζε δεμυζημοξ θμηκυπνεζημοξ πχνμοξ γίκεηαη απυ 

ημκ Δήμμ. Γηα ηεκ θφηεοζε δέκδνςκ απυ ηδηχηεξ ζε θμηκυπνεζημοξ δεμυζημοξ 

πχνμοξ απαηηείηαη άδεηα απυ ηεκ ανμυδηα οπενεζία ημο Δήμμο ε μπμία ζα 

εγθνίκεη ημ είδμξ θαη ηεκ ζέζε αοηχκ χζηε κα δηαζθαιίδεηαη ε ακάπηολε θαη ε 

ζοκηήνεζε  ημοξ θαζχξ θαη ε μμαιή θαη αζθαιήξ πνήζε ηςκ πχνςκ. 

 

Άρκρο 8 - ΔΗΜΟΙΟ – ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΟ ΠΡΑΙΝΟ 
 

8.1 Κανόνεσ χριςθσ 

Ε πνήζε ημο δεμυζημο πχνμο πναζίκμο θαη ακαροπήξ γίκεηαη με εοζφκε ημο 

πνήζηε. Ο δεμυζημξ πχνμξ πναζίκμο επηηνέπεηαη κα πνεζημμπμηείηαη 

ζφμθςκα με ημκ πνμμνηζμυ ημο. Γηα ηε πνήζε δεμμζίμο πχνμο πναζίκμο 

εθηυξ ηςκ ιεηημονγηχκ γηα ηηξ μπμίεξ πνμμνίδεηαη, απαηηείηαη άδεηα ηεξ 

ανμυδηαξ δεμμηηθήξ οπενεζίαξ ή ημο ανμμδίμο μνγάκμο. 

Ε πνήζε ημο δεμυζημο πχνμο πναζίκμο πνέπεη κα γίκεηαη με πνμζμπή, έηζη 

χζηε κα απμηνέπεηαη ε θζμνά, ε νφπακζε ή θάζε άιιε επηβάνοκζε ηεξ 

βιάζηεζεξ θαη ημο ελμπιηζμμφ, θαζχξ θαη ε έθζεζε ζε θίκδοκμ ή ε εκυπιεζε 

ηςκ άιιςκ επηζθεπηχκ. 

 

8.2 Μθ επιτρεπτζσ ενζργειεσ 

Απαγμνεφεηαη ε θμπή, ε αθαίνεζε, ε θαηαζηνμθή, ε μεηαθφηεοζε, ημ θιάδεμα, 

ε θζμνά ή νφπακζε θάζε θοηηθμφ μνγακηζμμφ ζε μπμημδήπμηε πχνμ θαη ακ 

βνίζθεηαη. 

Γπίζεξ ζε πχνμοξ πναζίκμο δεκ επηηνέπμκηαη μη αθυιμοζεξ εκένγεηεξ: 

 Ε αθαίνεζε, μεηαθφηεοζε, θζμνά, δειεηενίαζε θοηηθμφ  μνγακηζμμφ απυ 

ηεκ αοζαίνεηε εθανμμγή γεςνγηθχκ θανμάθςκ θαη ημληθχκ πεμηθχκ 

 Ε θαηαζηνμθή πιμμηάπεηα 

 Ε αοζαίνεηε θιάδεοζε δέκηνμο ή ζάμκμο 
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 Ε αοζαίνεηε θφηεοζε θοηηθμφ οιηθμφ ζε μπμημκδήπμηε θμηκυπνεζημ πχνμ 

(πιαηείεξ, πανηένηα, πεδμδνυμηα, θμημεηήνηα, θιπ.) πςνίξ άδεηα απυ ηεκ 

ανμυδηα οπενεζία  

 Ε απμζήθεοζε ή δηαζπμνά ζημ έδαθμξ αιάηςκ, μλέςκ, ειαίςκ ή άιιςκ 

πεμηθχκ μοζηχκ θαζχξ θαη ιομάηςκ 

 Ε ζηαζενμπμίεζε ή ημ ζθνάγηζμα ηεξ επηθάκεηαξ ημο εδάθμοξ με θάιομμα 

με δηαπεναηυ ζημ κενυ (π.π. άζθαιημξ, μπεηυκ) 

 Οη εθζθαθέξ, δηακμίλεηξ, μηθμδμμηθέξ ενγαζίεξ, ε ημπμζέηεζε αγςγχκ ή 

θαιςδίςκ 

 Ε ημπμζέηεζε αγςγχκ, θαιςδίςκ, πηκαθίδςκ, δηαθεμηζηηθχκ,    

ακαθμηκχζεςκ, ζεμάκζεςκ θιπ. πάκς ζε   δέκηνα 

 Ε Σμπμζέηεζε δηαθεμηζηηθχκ επάκς ζε δέκηνα θαη μέζα ζε πχνμοξ 

πναζίκμο υπςξ πιαηείεξ, κεζίδεξ πανηένηα, πεδμδνυμςκ θιπ 

 Σμ πιφζημμ μεπακμθίκεηςκ μπεμάηςκ ή μεπακεμάηςκ ζε δεμμηηθμφξ 

πχνμοξ πναζίκμο 

 Ε θοθιμθμνία θαη ζηάζμεοζε ζε πάνθα, άιζε θαη άιιμοξ πχνμοξ πναζίκμο, 

πςνίξ εηδηθή άδεηα, πάζεξ θφζεςξ ηνμπμθυνμο 

 Σμ άκαμμα θαη ηε δηαηήνεζε θςηηάξ ζε πχνμοξ πναζίκμο 

 Ηαηαζηνμθή ζηδενέκημο πνμζηαηεοηηθμφ θηγθιηδχμαημξ πχνςκ πναζίκμο 

 Ε νφπακζε δεμμηηθχκ πχνςκ πναζίκμο πμο πνεζημμπμημφκηαη απυ θμνείξ 

γηα ηε δηεκένγεηα εθδειχζεςκ 

 Ε θαηάιερε πχνμο πναζίκμο με πνμσυκηα ζοκηήνεζεξ πναζίκμο (θιαδηά, 

πυνηα θιπ), μπάδα ή άιια οιηθά 

 Ε εζθεμμέκε εγθαηάιεηρε ή απυννηρε ακηηθεημέκςκ ή μπαδχκ απυ 

ενγμιάβμοξ ή θάζε είδμοξ επαγγειμαηίεξ. 

 Ε μενηθή ή μιηθή θαηαζηνμθή ελμπιηζμμφ (παγθάθηα, θάδμη, υνγακα   

παηδηθήξ πανάξ θιπ) ηςκ δεμμηηθχκ πχνςκ πναζίκμο 

 Ε θζμνά – θαηαζηνμθή ανδεοηηθχκ οπμδμμχκ 

 Ε πανάκμμε οδνμιερία απυ ηα ζοζηήμαηα άνδεοζεξ ηςκ δεμυζηςκ   πχνςκ 

πναζίκμο 

 Ε πιεμμειήξ θνμκηίδα πναζίκμο ηδηςηηθχκ πχνςκ ζηεκ πενίπηςζε 

πανεμπυδηζεξ πνήζεξ πεδμδνμμίςκ θαη δνυμςκ θαη φπανλεξ θηκδφκςκ γηα 

πεδμφξ, θηκμφμεκα ή ζηαζμεομέκα μπήμαηα, γεηημκηθέξ ηδημθηεζίεξ 

 Ε παναθχιεζε ηςκ δεκδνμθμμηθχκ ενγαζηχκ πμο μθείιεηαη ζε ζηάζμεοζε 

μπήμαημξ ζε μδυ πμο ε οπενεζία πναζίκμο έπεη πνμεηδμπμηήζεη υηη ζα 

πναγμαημπμηεζεί θιάδεοζε δέκηνςκ 
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 Ε πανάιεηρε άμεζμο θαζανηζμμφ ηςκ αζηηθχκ θμηκυπνεζηςκ πχνςκ 

πναζίκμο απυ ηα πενηηηχμαηα δχςκ ζοκηνμθηάξ. Γλαηνμφκηαη μη ηδημθηήηεξ 

ζθφιςκ ζοκμδχκ αηυμςκ με εηδηθέξ ακάγθεξ. 

 ε αοζαίνεηε εθανμμγή γεςνγηθχκ θανμάθςκ (εκημμμθηυκα, δηδακημθηυκα, 

θ.ιπ.). 

 

8.3 Κακιζρωςθ τεκμθρίου ευκφνθσ γειτονικών ιδιοκτθςιών 

Γηα ηεκ ακηημεηχπηζε ημο θαηκμμέκμο αοζαίνεηεξ θμπήξ δέκδνςκ ζε 

θμηκυπνεζημοξ πχνμοξ ή θαηαζηνμθήξ θοηηθμφ οιηθμφ γεκηθά, αιιά θαη με 

ζθμπυ ηεκ εκίζποζε ηεξ πενηβαιιμκηηθήξ εοαηζζεημπμίεζεξ ηςκ δεμμηχκ, 

θαζηενχκεηαη ημ μαπεηυ ηεθμήνημ εοζφκεξ ηςκ γεηημκηθχκ ηδημθηεζηχκ. 

Γηδηθυηενα ζε πενίπηςζε αοζαίνεηεξ θμπήξ δέκδνςκ ή λήνακζεξ (με πνήζε 

πεμηθχκ μέζςκ ζοκήζςξ ημ θοηυ λεναίκεηαη ζε πμιφ ζφκημμμ πνμκηθυ 

δηάζηεμα, θάηη ημ μπμίμ δεκ ζομβαίκεη ζε πενηπηχζεηξ πνμζβμιήξ απυ 

αζζέκεηεξ ή έκημμα) ηεθμαίνεηαη υηη ηεκ θμπή ή ηεκ θζμνά ηεκ έπεη 

πναγμαημπμηήζεη μ ηδημθηήηεξ, μηζζςηήξ ή κμμέαξ ηεξ ηδημθηεζίαξ (μηθίαξ ή 

θαηαζηήμαημξ) πμο γεηηκηάδεη με ημ θαηεζηναμμέκμ θοηηθυ οιηθυ ή βνίζθεηαη 

ζε ηέημηα ημπηθή ζπέζε, χζηε κα ηεθμαίνεηαη υηη ςθειείηαη απυ ηεκ 

πναγμαημπμηεζείζα απχιεηα ημο θοηηθμφ οιηθμφ. ε πενίπηςζε 

πμιοθαημηθίαξ ηεκ εοζφκε θένεη μ δηαπεηνηζηήξ αοηήξ. 

ημοξ οπεοζφκμοξ επηβάιιμκηαη ηα πνμβιεπυμεκα απυ ημκ πανυκηα 

Ηακμκηζμυ πνυζηημα, θαζχξ θαη ε οπμπνέςζε ακηηζηάζμηζεξ ημο θοηηθμφ 

οιηθμφ. 

 

 

Άρκρο 9 - ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΠΡΑΙΝΟ 
 

9.1 Τποχρεώςεισ ιδιοκτθτών – διαχειριςτών ιδιωτικών χώρων 

Οη ηδημθηήηεξ θαη μη δηαπεηνηζηέξ ηδηςηηθχκ πχνςκ είκαη οπεφζοκμη γηα ηεκ 

δηαπείνηζε ημο πναζίκμο (δέκδνα, ζάμκμη θ.α.) πμο θφεηαη εκηυξ ηςκ μνίςκ 

ηςκ μηθμπέδςκ ημοξ. ογθεθνημέκα, ζα πνέπεη κα ιαμβάκμοκ υια ηα 

απαναίηεηα μέηνα έηζη χζηε ηα δέκδνα θαη μη ζάμκμη πμο βνίζθμκηαη εκηυξ 

ηςκ μηθμπέδςκ ημοξ κα μεκ εμπμδίδμοκ ηεκ πνήζε ηςκ πεδμδνμμίςκ θαη ηςκ 

δνυμςκ θαη κα μεκ εγθομμκμφκ θηκδφκμοξ γηα ηεκ αζθάιεηα ηςκ δηενπυμεκςκ 
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πεδχκ, ηςκ θηκμφμεκςκ θαη ζηαζμεομέκςκ μπεμάηςκ θαη ηςκ ιμηπχκ 

θαηαζθεοχκ ζημοξ γεηημκηθμφξ θμηκυπνεζημοξ πχνμοξ. 

ε πενίπηςζε με ζομμυνθςζεξ θαηυπηκ έγγναθεξ ζφζηαζεξ απυ ηεκ ανμυδηα 

οπενεζία θαη ηεκ πανέιεοζε 15 εμενχκ απυ ηεκ θμηκμπμίεζε αοηήξ ζημκ 

ηδημθηήηε ή δηαπεηνηζηή ημο ηδηςηηθμφ πχνμο, μ Δήμμξ έπεη δηθαίςμα κα 

επηβάιιεη πνυζηημμ, κα πνμβεί ζε θιαδεφζεηξ θαζχξ επίζεξ θαη κα πνεχζεη 

ημκ ηδημθηήηε ή δηαπεηνηζηή ημο αθηκήημο με ηεκ δαπάκε ηεξ ενγαζίαξ. 

 

9.2 Απομάκρυνςθ προϊόντων ςυντιρθςθσ πραςίνου 

Οη ηδημθηήηεξ θαη μη δηαπεηνηζηέξ ηδηςηηθχκ πχνςκ είκαη οπεφζοκμη γηα ηεκ 

απμμάθνοκζε ηςκ πνμσυκηςκ ζοκηήνεζεξ ημο πναζίκμο (θιαδηά, θμμμέκμξ 

πιμμηάπεηαξ, λενά θφιια θ.α.). ε θάζε πενίπηςζε απαγμνεφεηαη ε 

ημπμζέηεζε ημοξ ζε θμηκυπνεζημοξ πχνμοξ (πεδμδνυμημ, μδυζηνςμα, 

πιαηείεξ, θηι.) πςνίξ κα έπεη πνμεγεζεί ζοκεκκυεζε γηα ηεκ απμθμμηδή ημοξ 

με ηεκ ανμυδηα οπενεζία ημο Δήμμο (Σμήμα Ηαζανηυηεηαξ). ε ακηίζεηε 

πενίπηςζε μ Δήμμξ έπεη δηθαίςμα κα επηβάιιεη πνυζηημμ.  

 

Άρκρο 10 - ΚΟΠΗ ΔΕΝΔΡΩΝ 
 

10.1 Ζγκριςθ κοπισ δζνδρων 

α. ε δεμυζημοξ θμηκυπνεζημοξ πχνμοξ 

Γηα ηεκ θμπή δέκδνςκ ζε δεμυζημοξ θμηκυπνεζημοξ πχνμοξ γκςμμδμηεί ε 

Γπηηνμπή Πμηυηεηαξ Δςήξ έπεηηα απυ εηζήγεζε ηςκ ανμμδίςκ θαηά 

πενίπηςζε οπενεζηχκ (Σμήμα Πναζίκμο, Δ/κζε Σεπκηθχκ Τπενεζηχκ θ.α.) 

θαη εκ ζοκεπεία εθδίδεηαη Έγθνηζε Γνγαζηχκ Ιηθνήξ Ηιίμαθαξ απυ ηεκ 

Τπενεζία Δυμεζεξ θαη έγθνηζε θμπήξ απυ ημ ανμυδημ δαζανπείμ, υπμο αοηυ 

απαηηείηαη. 

Σα ελ΄ μιμθιήνμο λενά δέκδνα θυβμκηαη έπεηηα απυ αοημρία ηςκ ανμμδίςκ 

οπαιιήιςκ ημο Σμήμαημξ Πναζίκμο πςνίξ κα απαηηείηαη έγθνηζε ηςκ 

ανμμδίςκ μνγάκςκ. 

β. Γκηυξ ηδηςηηθήξ έθηαζεξ 

Απαηηείηαη έθδμζε άδεηαξ ενγαζηχκ μηθνήξ θιίμαθαξ απυ ηεκ Τπενεζία 

Δυμεζεξ έπεηηα απυ αίηεζε ημο δηαπεηνηζηή ή ημο ηδημθηήηε ημο αθηκήημο. 

ε θάζε πενίπηςζε επηηνέπεηαη ε έθδμζε άδεηαξ με ηηξ ακςηένς 

πνμτπμζέζεηξ, γηα θμπή, αθαίνεζε, θαηαζηνμθή ή απμμάθνοκζε δέκδνμο υηακ: 
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1. ημ δέκδνμ είκαη έκημκα πνμζβεβιεμέκμ απυ παζμγυκα ή βνίζθεηαη ζε 

παναθμή, 

2. ημ δέκδνμ εκέπεη θηκδφκμοξ γηα ακζνχπμοξ ή πενημοζηαθά ζημηπεία, 

3. ε απμμάθνοκζε ή ε ακηηθαηάζηαζε εκυξ δέκδνμο θνίκεηαη επηβεβιεμέκε γηα 

ηεκ πνμζηαζία θαηαζθεοχκ, 

4. ε απμμάθνοκζε ημο δέκηνμο ελοπενεηεί ηεκ θαιφηενε ακάπηολε ηεξ 

ζοκμιηθήξ βιάζηεζεξ ή ημ δέκηνμ δεκ μπμνεί κα ακαπηοπζεί υπςξ ανμυδεη 

ζημ είδμξ ημο ιυγς ηεξ ζέζεξ ημο. 

 

10.2  Μθ απαίτθςθ άδειασ κοπισ- αντιμετώπιςθ εκτάκτων περιςτατικών 

Ε δηάηαλε ημο άνζνμο 4 ημο κ. 4067/2012 υπςξ ηζπφεη, ακαθένεηαη γεκηθά 

ζε θμπή δέκηνςκ πςνίξ κα θαζμνίδμκηαη με ζαθήκεηα μη εθάζημηε 

πενηπηχζεηξ ηςκ δέκδνςκ πμο πνήδμοκ θμπήξ, εάκ δειαδή ελαηνμφκηαη απυ 

ηεκ πνμακαθενζείζα δηαδηθαζία ηα λενά ή άθνςξ επηθίκδοκα δέκδνα (ορειά 

δέκηνα με μεγάιε θιίζε, δέκηνα πμο έπμοκ οπμζηεί ακεπακυνζςηεξ θζμνέξ 

ζημκ θμνμυ, ηεκ θυμε θαη ημ νηδηθυ ζφζηεμα μεηά απυ ζεμμεκίεξ, θ.ιπ.), πμο 

θνίκεηαη επηηαθηηθή ε ακάγθε απμμάθνοκζήξ ημοξ. 

Γηα αοηέξ ηηξ επείγμοζεξ πενηπηχζεηξ, ε οπενεζία πναζίκμο ημο Δήμμο 

Καοπαθηίαξ δφκαηαη κα πνμβαίκεη, ημ ζοκημμυηενμ δοκαηυ, ζε θάζε εκένγεηα 

θμπήξ δέκηνςκ ζε θμηκυπνεζημ πχνμ, υπμο ηίζεηαη ζε θίκδοκμ ε δεμυζηα 

αζθάιεηα πεδχκ, μπεμάηςκ θαη αθίκεηςκ πενημοζηχκ, θαηυπηκ αοημρίαξ θαη 

ζφκηαλεξ πναθηηθμφ θμπήξ, ζημ μπμίμ νεηά ζα ακαθένμκηαη θαη μη ιυγμη 

θμπήξ (ππ. άννςζηα, λενά ή/θαη γεναζμέκα δέκδνα, επηθίκδοκα δέκδνα ιυγς 

θιίζεξ, θμπή/ θαηαζηνμθή νηδηθμφ ζοζηήμαημξ είηε απυ ενγαζίεξ ηδηςηχκ, 

είηε απυ μνγακηζμμφξ θμηκήξ ςθειείαξ (Δ.Γ.Ε., Ο.Σ.Γ., θ.ιπ.). 

ε θάζε πενίπηςζε θμπήξ ε απμμάθνοκζεξ δέκηνμο απυ θμηκυπνεζημ πχνμ 

πναζίκμο ηενείηαη ε ανπή ηεξ ακηηζηάζμηζεξ θαη ημο πενηβαιιμκηηθμφ 

ηζμδογίμο. 

 

Άρκρο 11 - Οικολογικό αντιςτάκμιςμα (αρχι τθσ αντιςτάκμιςθσ 

και του περιβαλλοντικοφ ιςοηυγίου) 
 

ε πενίπηςζε θαηαζηνμθήξ πιμμηάπεηα, επμπηθχκ θοηχκ θαη ακζέςκ, 

θμπήξ ζάμκςκ θαη δέκηνςκ ή θαηάνγεζεξ γηα μπμημδήπμηε ιυγμ εκυξ 

θμηκυπνεζημο πχνμο πναζίκμο, μ Δήμμξ Καοπαθηίαξ οπμπνεμφηαη κα 
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ακηηθαηαζηήζεη ηε βιάζηεζε ζημκ ίδημ πχνμ ή εάκ αοηυ είκαη ακέθηθημ, κα 

θοηεφεη ζε άιιμ πχνμ ή κα δεμημονγήζεη ακηίζημηπμ ειεφζενμ πχνμ ζηεκ ίδηα 

πενημπή ςξ «μηθμιμγηθυ ακηηζηάζμηζμα». ηυπμξ ημο δήμμο είκαη ε απμθογή 

ηεξ μείςζεξ ημο πναζίκμο ζηεκ πυιε. 

ε μηθμιμγηθυ ακηηζηάζμηζμα οπμπνεμφηαη θαη υπμημξ εοζφκεηαη γηα ηεκ 

απμμάθνοκζε, θαηαζηνμθή, θζμνά ή με άιιμ ηνυπμ δηαηαναπή ηεξ ζοκέπηζεξ 

ηεξ φπανλεξ δέκδνμο θαη μπμημοδήπμηε θοηηθμφ οιηθμφ απυ θμηκυπνεζημοξ 

πχνμοξ πναζίκμο. Ε ανπή ηεξ ακηηζηάζμηζεξ θαη ημο πενηβαιιμκηηθμφ 

ηζμδογίμο δεμημονγεί ηεκ οπμπνέςζε ζημκ αηημφκηα κα απμθαηαζηήζεη ημ 

θοηηθυ οιηθυ πμο έπεη απμιεζζεί. 

Ωξ βαζηθυξ θακυκαξ μνίδεηαη ε ακηηθαηάζηαζε ημο θοηηθμφ οιηθμφ ζηε 

δηπιάζηα πμζυηεηα (Υ2) απυ αοηήκ πμο αθαηνείηαη, θαηά πνμηεναηυηεηα ζημκ 

ίδημ πχνμ. Γάκ είκαη ακέθηθηε ε ακαπιήνςζε ημο θοηηθμφ οιηθμφ ζημκ ίδημ 

πχνμ, ηυηε αοηυ ακηηθαζίζηαηαη ζε θαηάιιειε ζέζε ζηεκ εονφηενε πενημπή. 

Ε αλία, ημ είδμξ, ε πμηυηεηα, θ.ιπ. ημο αθαηνμφμεκμο θαη ημο πνμξ 

ακηηθαηάζηαζε θοηηθμφ οιηθμφ, πνμζδημνίδμκηαη απυ ημ Σμήμα Πναζίκμο ημο 

Δήμμο Καοπαηίαξ θαη γκςζημπμηείηαη ζημκ αηημφκηα. 

Ο αηηχκ μθείιεη, μεηά ηεκ οπυδεηλε ηεξ οπενεζίαξ, κα πνμμεζεοηεί μ ίδημξ ημ 

θαηάιιειςκ πνμδηαγναθχκ θοηηθυ οιηθυ πμο πνέπεη κα ακηηθαηαζηαζεί θαη κα 

ημ θοηέρεη μ ίδημξ ζε ζεμείμ πμο ζα ημο οπμδεηπζεί απυ ηεκ ανμυδηα 

οπενεζία. 

ε ακηίζεηε πενίπηςζε οπμπνεμφηαη ζηεκ θαηαβμιή πνμζηίμμο ίζμο με αοηά 

πμο πνμβιέπμκηαη θαηά πενίπηςζε ζημ άνζνμ 15. 

 

11.1 Αποηθμιώςεισ οχθμάτων από πτώςεισ δζνδρων ι κλάδων 

ε πενίπηςζε πμο υπεμα οπμζηεί δεμηά απυ πηχζε θιάδμο ή δέκδνμο 

εονηζθυμεκμο ζε θμηκυπνεζημ πχνμ, (πεδμδνυμημ, πεδυδνμμμξ, θιπ.) θαη ε 

πηχζε δεκ πνμέθορε απυ δυιηα εκένγεηα ηνίημο, αθμιμοζείηαη ε παναθάης 

δηαδηθαζία: 

1. Πναγμαημπμηείηαη θαηαγναθή ημο ζομβάκημξ απυ ηεκ Γιιεκηθή Αζηοκμμία 

ή ημ Πονμζβεζηηθυ χμα. 

2. Ο εκδηαθενυμεκμξ θαηαζέηεη ζπεηηθή αίηεζε με ηα απαναίηεηα 

δηθαημιμγεηηθά ζηεκ Κμμηθή Τπενεζία ημο Δήμμο Καοπαθηίαξ. 

3. Ε Κμμηθή Τπενεζία δεηεί ηηξ απυρεηξ ηεξ ανμυδηαξ δεμμηηθήξ οπενεζίαξ 

(οπενεζία πναζίκμο) ζπεηηθά με ημ ζέμα θαη γκςμμδμηεί πνμξ ηεκ 
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Οηθμκμμηθή Γπηηνμπή εάκ ζοκηνέπμοκ ιυγμη ελςδηθαζηηθμφ ζομβηβαζμμφ 

πενί απμδεμίςζεξ. 

4. Ε Οηθμκμμηθή Γπηηνμπή απμθαίκεηαη ηειηθά πενί ελςδηθαζηηθμφ 

ζομβηβαζμμφ απμδεμίςζεξ ή με. 

 

ε πενίπηςζε πμο πνμθιεζεί δεμηά απυ πηχζε θιάδμο ή δέκδνμο 

εονηζθυμεκμο ζε ηδηςηηθυ πχνμ, ηεκ απμθιεηζηηθή εοζφκε έπεη μ ηδημθηήηεξ 

ημο δέκηνμο θαη ηεκ επίιοζε ηοπυκ δηαθμνχκ έπμοκ ηα ανμυδηα δηθαζηήνηα. 

 

11.2  Διάκεςθ προϊόντων κλάδευςθσ 

Ε οπενεζία πναζίκμο πενηζοιιέγεη ηα πνμσυκηα θμπήξ ή θιάδεοζεξ πμο 

πνμένπμκηαη απυ ηηξ θεπμηεπκηθέξ θαη δεκδνμθμμηθέξ ενγαζίεξ πμο οιμπμηεί 

ζηα πιαίζηα ηεξ ζοκηήνεζεξ ημο δεμμηηθμφ αζηηθμφ πναζίκμο. 

Σα πνμσυκηα λοιείαξ πμο πνμένπμκηαη απυ θμπέξ ή θιάδεοζε δέκηνςκ πμο 

δηεκενγεί ε εθάζημηε ανμυδηα οπενεζία ημο δήμμο δφκαηαη κα δηαηεζμφκ ζε 

εοαίζζεηεξ θμηκςκηθέξ μμάδεξ θαη απυνμοξ θαηυπηκ οπμδείλεςξ ηςκ 

θμηκςκηθχκ οπενεζηχκ ημο Δήμμο Καοπαθηίαξ. 

  

Άρκρο 12 - Νζεσ οικοδομζσ 
 

Ηαηά ηεκ θαηαζθεοή κέςκ μηθμδμμχκ ή ηεκ ακαθαηαζθεοή, επηζθεοή, 

ακαθαίκηζε παιαηυηενςκ, είηε γηα ηε δεμημονγία ζέζεςκ ζηάζμεοζεξ, γηα ηε 

δεμημονγία εηζυδμο-ελυδμο, ή γηα μπμημκδήπμηε άιιμ ιυγμ, γηα δέκηνα πμο 

αθαηνμφκηαη απυ ημοξ θμηκυπνεζημοξ πχνμοξ πναζίκμο πνμθεημέκμο κα 

πναγμαημπμηεζμφκ μη απαηημφμεκεξ ενγαζίεξ, εθδίδεηαη ε πνμβιεπυμεκε 

άδεηα θμπήξ απυ ηεκ ανμυδηα Τπενεζία Δυμεζεξ ημο δήμμο θαη γηα ημ 

οπυιμηπμ θοηηθυ οιηθυ (ζάμκμη, επμπηαθά, θιπ.) εθδίδεηαη άδεηα αθαίνεζεξ 

απυ ηεκ οπενεζία πναζίκμο ημο Δήμμο. 

Οη κμμείξ ημο αθηκήημο βανφκμκηαη με ηεκ ανπή ηεξ ακηηζηάζμηζεξ με ηεκ 

οπμπνέςζε απμθαηάζηαζεξ δηπιάζηαξ πμζυηεηαξ (Υ2) δέκηνςκ θαη ιμηπμφ 

θοηηθμφ οιηθμφ απυ αοηήκ πμο εκδεπμμέκςξ πνεηάδεηαη κα αθαηνεζεί, 

ζφμθςκα με ηα ακαθενυμεκα ζημκ πανυκηα Ηακμκηζμυ Πναζίκμο. 

ε πενίπηςζε πμο δεκ είκαη εθηθηή ε επακαθφηεοζε αοηχκ ζημκ ίδημ πχνμ, 

ηυηε μπμνεί κα πναγμαημπμηεζεί ζε άιιμοξ θμηκυπνεζημοξ πχνμοξ, μεηά απυ 

οπυδεηλε ημο Σμήμαημξ Πναζίκμο ημο Δήμμο Καοπαθηίαξ. 
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Άρκρο 13 - Ζκταςθ ιςχφοσ 
 

Ο Ηακμκηζμυξ Πναζίκμο ημο Δήμμο Καοπαθηίαξ ηζπφεη γηα ημ ζφκμιμ ηςκ 

δηαμμνθςμέκςκ πχνςκ θμηκυπνεζημο αζηηθμφ θαη πενηαζηηθμφ πναζίκμο πμο 

εονίζθεηαη εκηυξ ηςκ δημηθεηηθχκ μνίςκ ημο Δήμμο Καοπαθηίαξ θαη ε 

εθανμμγή ημο είκαη εοζφκε ηςκ θαηά πενίπηςζε ανμμδίςκ οπενεζηχκ ημο, 

ζφμθςκα με ηηξ δηαηάλεηξ ημο πανυκημξ θακμκηζμμφ θαη ημκ εθάζημηε 

ηζπφμκηα Ονγακηζμυ Γζςηενηθήξ Τπενεζίαξ ημο Δήμμο. 

Ε πανμφζα θακμκηζηηθή απυθαζε ηζπφεη μεηά ηε ζπεηηθή εγθνηηηθή Απυθαζε 

ημο Δεμμηηθμφ ομβμοιίμο ημο Δήμμο Καοπαθηίαξ θαη απυ ηεκ εμένα ηεξ 

δεμμζηεφζεχξ ηεξ, μεηά ηεκ μπμία παφεη αοημδηθαίςξ ε ηζπφξ θάζε 

πνμγεκέζηενεξ ακηίζημηπεξ απυθαζεξ ή δηάηαλεξ πμο αθμνά ζέμαηα 

πναζίκμο, ε μπμία ακηηβαίκεη ζηηξ δηαηάλεηξ ηεξ ή πμο αθμνά ζε ζέμαηα πμο 

νοζμίδμκηαη απυ ηεκ πανμφζα. 

Ε ζομπιήνςζε, ηνμπμπμίεζε θαη θαηάνγεζε δηαηάλεςκ ηεξ πανμφζαξ 

θακμκηζηηθήξ απυθαζεξ, ζομπενηιαμβακμμέκεξ θαη ηεξ ακαπνμζανμμγήξ ημο 

φρμοξ ηςκ πνμζηίμςκ πμο πενηγνάθμκηαη αθμιμφζςξ, ζα γίκεηαη έπεηηα απυ 

Απυθαζε ημο Δεμμηηθμφ ομβμοιίμο ημο Δήμμο Καοπαθηίαξ, θαηά ηε 

δηαδηθαζία πμο μνίδμοκ ημ άνζνμ 79 ημο κ. 3463/2006 (Ηφνςζε ημο Ηχδηθα 

Δήμςκ θαη Ημηκμηήηςκ). 

 

Άρκρο 14 - Μεταβατικζσ διατάξεισ 
 

Οη ιμηπέξ ζπεηηθέξ δηαηάλεηξ (κμμμζεηηθέξ, θακμκηζηηθέξ, θ.ιπ.) πμο αθμνμφκ 

ημ δεμμηηθυ θμηκυπνεζημ πνάζηκμ θαη δεκ ακηίθεηκηαη ζηα πνμβιεπυμεκα απυ 

ημκ Ηακμκηζμυ Πναζίκμο ημο Δήμμο Καοπαθηίαξ ελαθμιμοζμφκ κα ηζπφμοκ 

θαη θαηυπηκ ηεξ ζέζεξ ζε ηζπφ ημο πανυκημξ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 
 

Άρκρο 15 - Παραβάςεισ και κυρώςεισ 
 

Α) Οπμημζδήπμηε παναβαίκεη ημοξ θακυκεξ πνήζεξ ηςκ αζηηθχκ 

θμηκυπνεζηςκ πχνςκ πναζίκμο θαηά πνμβιεπυμεκα ημο πανυκημξ 

θακμκηζμμφ θαη πνμβαίκεη ζηηξ θαηςηένς πενηγναθυμεκεξ παναβάζεηξ, 

ηημςνείηαη με πνυζηημμ πμο θομαίκεηαη ακάιμγα με ηε βανφηεηα ηεξ εθάζημηε 

πανάβαζεξ. ε πενίπηςζε ζχνεοζεξ παναβάζεςκ ημ πνυζηημμ επηβάιιεηαη 

θαηά ζογπχκεοζε. Σα πνυζηημα επηβάιιμκηαη ακελάνηεηα απυ ημκ 

θαηαιμγηζμυ ηοπυκ δεμίαξ ηεξ δεμμηηθήξ πενημοζίαξ θαη ηςκ θμηκυπνεζηςκ 

πναγμάηςκ ημο Δήμμο Καοπαθηίαξ. 

Γηα ηεκ επηβεβαίςζε ηεξ πανάβαζεξ πνεζημμπμηείηαη θάζε κυμημμ 

απμδεηθηηθυ μέζμ μεηαλφ ηςκ μπμίςκ θαη ρεθηαθυ θςημγναθηθυ οιηθυ. 

ε θάζε πενίπηςζε αοζαίνεηεξ θζμνάξ ή θαηαζηνμθήξ πναζίκμο, ημ Σμήμα 

Πναζίκμο, μενημκά γηα ηεκ άμεζε απμθαηάζηαζή ημο, χζηε κα μεκ 

δεμημονγεζεί ηεηειεζμέκε θαη ακαπυηνεπηε θαηάζηαζε. Σμ θμζημιυγημ ηςκ 

ενγαζηχκ θαη ηςκ οιηθχκ πμο ζα πνεζημμπμηεζμφκ γηα ηεκ επακεγθαηάζηαζε 

ηςκ πχνςκ πμο οπέζηεζακ ακαίηηα θζμνέξ ή θαηαζηνμθέξ, απυ ηνίημοξ είκαη 

ακελάνηεημ απυ ηεκ επηβμιή πνμζηίμμο. 

Β) Σα πνυζηημα πμο αθμνμφκ ηε νίρε απμννημμάηςκ ζε θμηκυπνεζημοξ 

πχνμοξ πναζίκμο, επηβάιιμκηαη ζε ζοκδοαζμυ με ημκ ηζπφμκηα Ηακμκηζμυ 

Ηαζανηυηεηαξ ημο Δήμμο Καοπαθηίαξ. 

 

Δ) Γπιβολή προζηίμωμ. 

 

Πίκαθαξ επηβαιιυμεκςκ πνμζηίμςκ ακά είδμξ πανάβαζεξ 

 

 Παράβαζη Πρόζηιμο 

  Δ.1. Κοπή ή καηαζηροθή δέμδροσ 

 
α) γηα δέκδνα ειηθίαξ έςξ ηνηχκ εηχκ απυ ηεκ εμένα 
θφηεοζεξ 

150 €/δέκηνμ 
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 β) γηα δέκδνα ειηθίαξ ηνηχκ έςξ δέθα εηχκ                 300 €/δέκηνμ 

 γ) γηα δέκδνα ειηθίαξ άκς ηςκ δέθα εηχκ                 600 €/δέκηνμ 

 
δ) γηα δέκηνα ηδηαίηενεξ γεςπμκηθήξ, μμνθμιμγηθήξ, 
ηζημνηθήξ  ή αηζζεηηθήξ αλίαξ, ήημη πιαηάκηα, θιπ. 

        1.000 €/δέκηνμ 

  Δ.2. Κοπή ή καηαζηροθή θάμμοσ 

 α) γηα ζάμκμοξ ειηθίαξ έςξ ηνηχκ εηχκ απυ ηεκ εμένα 
θφηεοζεξ 

          50 €/ζάμκμ 

 β) γηα ζάμκμοξ ειηθίαξ ηνηχκ έςξ δέθα εηχκ           100 €/ζάμκμ 

 γ) γηα ζάμκμοξ ειηθίαξ άκς ηςκ δέθα εηχκ           150 €/ζάμκμ 

  Δ.3.       Λοιπές παραβάζεις 

Δ.3.1. 

Αθαίνεζε, μεηαθφηεοζε, θζμνά, δειεηενίαζε θοηηθμφ  
μνγακηζμμφ απυ ηεκ αοζαίνεηε εθανμμγή γεςνγηθχκ 
θανμάθςκ θαη ημληθχκ πεμηθχκ 

    150 €/θοηηθυ οιηθυ 

Δ.3.2. Ηαηαζηνμθή πιμμηάπεηα               25 €/μ2 

Δ.3.3. Αοζαίνεηε θιάδεοζε δέκηνμο ή ζάμκμο          100 €/δέκηνμ 

Δ.3.4. 

Αοζαίνεηε θφηεοζε θοηηθμφ οιηθμφ ζε θμηκυπνεζημ πχνμ, 
(πιαηείεξ, πανηένηα, πεδμδνυμηα, θμημεηήνηα, θιπ.) πςνίξ 
άδεηα απυ ηεκ ανμυδηα οπενεζία 

50 € 

Δ.3.5. 
Απμζήθεοζε ή δηαζπμνά ζημ έδαθμξ αιάηςκ, μλέςκ, 
ειαίςκ ή   άιιςκ πεμηθχκ μοζηχκ θαζχξ θαη ιομάηςκ 

μοζηχκ 

έςξ 

                150 €/μ2 

 Δ.3.6. 
  ηαζενμπμίεζε ηεξ επηθάκεηαξ ημο εδάθμοξ με θάιομμα 

  με δηαπεναηυ ζημ κενυ (ππ. άζθαιημξ, μπεηυκ)                  50 €/μ2 

   Δ.3.7.   Γθζθαθέξ, δηακμίλεηξ, μηθμδμμηθέξ ενγαζίεξ θιπ 50 €/μ2 

Δ.3.8. 
 Σμπμζέηεζε αγςγχκ, θαιςδίςκ, πηκαθίδςκ, δηαθεμηζηηθχκ,    
ακαθμηκχζεςκ, ζεμάκζεςκ θιπ. πάκς ζε   δέκηνα 

   

50 €/δέκηνμ 

Δ.3.9. 

  Σμπμζέηεζε δηαθεμηζηηθχκ επάκς ζε δέκηνα θαη μέζα ζε 

  πχνμοξ πναζίκμο υπςξ πιαηείεξ, κεζίδεξ πανηένηα,  

  πεδμδνυμςκ θιπ 

απυ 100€ έςξ 1000€, 
ακάιμγα με ημ μέγεζμξ, 
ημκ υγθμ, ημ είδμξ ηςκ 
δηαθεμηζηηθχκ 

Δ.3.10. 
  Πιφζημμ μεπακμθίκεηςκ μπεμάηςκ ή μεπακεμάηςκ ζε 

  δεμμηηθμφξ πχνμοξ πναζίκμο 100 € 
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Δ.3.11. 

  Ηοθιμθμνία θαη ζηάζμεοζε ζε πάνθα, άιζε θαη άιιμοξ 

  πχνμοξ πναζίκμο, πςνίξ εηδηθή άδεηα, πάζεξ θφζεςξ 

  ηνμπμθυνμο 

50 € γηα δίθοθια 

150 € γηα Ζ.Υ. 
αοημθίκεηα 

300 € γηα θμνηεγά 

Δ.3.12.   Άκαμμα θαη ηε δηαηήνεζε θςηηάξ ζε πχνμοξ πναζίκμο 
1.000 € ζοκ ημ θυζημξ 
γηα ηεκ απμθαηάζηαζε 
ηοπυκ θαηαζηνμθχκ 

Δ.3.13. 
  Ηαηαζηνμθή ζηδενέκημο πνμζηαηεοηηθμφ θηγθιηδχμαημξ 

  πχνςκ πναζίκμο 100 € / μέηνμ 

Δ.3.14. 
Ρφπακζε δεμμηηθχκ πχνςκ πναζίκμο πμο πνεζημμπμημφκηαη 
απυ θμνείξ γηα ηε δηεκένγεηα εθδειχζεςκ απυ 300 € έςξ 500 € 

Δ.3.15. 
Ηαηάιερε πχνμο πναζίκμο με πνμσυκηα ζοκηήνεζεξ 
πναζίκμο (θιαδηά, πυνηα θιπ), μπάδα ή άιια οιηθά 

ηα πνμβιεπυμεκα απυ ημκ 
Ηακμκηζμυ Ηαζανηυηεηαξ 
ημο Δήμμο, πνυζηημα 

 Δ.3.16. 
  Γζθεμμέκε εγθαηάιεηρε ή απυννηρε ακηηθεημέκςκ ή μπαδχκ 
απυ ενγμιάβμοξ ή θάζε είδμοξ επαγγειμαηίεξ. 

ηα πνμβιεπυμεκα απυ ημκ  
Ηακμκηζμυ Ηαζανηυηεηαξ 
ημο Δήμμο, πνυζηημα 

 Δ.3.17. 

  Ιενηθή ή μιηθή θαηαζηνμθή ελμπιηζμμφ (παγθάθηα, θάδμη, 
υνγακα   παηδηθήξ πανάξ θιπ) ηςκ δεμμηηθχκ πχνςκ 
πναζίκμο 

έςξ 200 €/ηεμάπημ ζοκ 
ηεκ  δαπάκε 
απμθαηάζηαζεξ ηεξ 
θζμνάξ 

 Δ.3.18.   Φζμνά – θαηαζηνμθή ανδεοηηθχκ οπμδμμχκ 
απυ 200 € ζοκ ηεκ 
δαπάκε απμθαηάζηαζεξ 
ηεξ θζμνάξ 

 Δ.3.19. 
  Πανάκμμε οδνμιερία απυ ηα ζοζηήμαηα άνδεοζεξ ηςκ 
δεμυζηςκ   πχνςκ πναζίκμο 

 απυ 300 € έςξ 500 € 
ζοκ ηεκ   αλία ημο κενμφ 
(θαη΄εθηίμεζε) 

Δ.3.20. 

  Πιεμμειήξ θνμκηίδα πναζίκμο ηδηςηηθχκ πχνςκ ζηεκ 
πενίπηςζε πανεμπυδηζεξ πνήζεξ πεδμδνμμίςκ θαη δνυμςκ 
θαη φπανλεξ θηκδφκςκ γηα πεδμφξ, θηκμφμεκα ή 
ζηαζμεομέκα μπήμαηα, γεηημκηθέξ ηδημθηεζίεξ 

 

Πνυζηημμ απυ 100 € 
έςξ 300 € ζοκ ηεκ 
δαπάκε ενγαζίαξ απυ ηα 
ζοκενγεία 
πναζίκμο ημο Δήμμο. 

 

Δ.3.21. 

 Παναθχιεζε ηςκ δεκδνμθμμηθχκ ενγαζηχκ πμο μθείιεηαη 
ζε ζηάζμεοζε μπήμαημξ ζε μδυ πμο ε οπενεζία πναζίκμο 
έπεη πνμεηδμπμηήζεη υηη ζα πναγμαημπμηεζεί θιάδεοζε 
δέκηνςκ 

50 € 

Δ.3.22. 

 Πανάιεηρε άμεζμο θαζανηζμμφ ηςκ αζηηθχκ θμηκυπνεζηςκ 
πχνςκ πναζίκμο απυ ηα πενηηηχμαηα δχςκ ζοκηνμθηάξ. 
Γλαηνμφκηαη μη ηδημθηήηεξ ζθφιςκ ζοκμδχκ αηυμςκ με 
εηδηθέξ ακάγθεξ. 

100 € 



 
22 

 

Δ.3.23. 
 Ε αοζαίνεηε εθανμμγή γεςνγηθχκ θανμάθςκ (εκημμμθηυκα, 
δηδακημθηυκα, θ.ιπ.). 100 € 

Δ.4. Παραβάζεις ποσ αθορούμ εμέργειες ζε άηομα πλαηάμοσ 

Δ.4.1. Αοζαίνεηε θμπή αηυμμο πιαηάκμο 1.000 €/δέκηνμ 

Δ.4.1.   Αοζαίνεηε θιάδεοζε  500 €/δέκηνμ 

Δ.4.2. 
 Σμπμζέηεζε αγςγχκ, θαιςδίςκ, πηκαθίδςκ, δηαθεμηζηηθχκ,    
ακαθμηκχζεςκ, ζεμάκζεςκ θιπ.  

200 €/δέκηνμ 

Δ.4.3. 
  Γίζμδμξ μεπακεμάηςκ-εθζθαπηηθχκ γηα πάζεξ θφζεςξ 
πςμαημονγηθέξ ενγαζίεξ ζε ζέζεηξ πμο θφμκηαη πιαηάκηα 

500 € 

Δ.4.4.   Ηάζε είδμοξ εκένγεηα πμο ηναομαηίδεη ηα πιαηάκηα 200 €/δέκηνμ 

Δ.4.5.   Αοζαίνεηε θφηεοζε πιαηάκςκ ζε θμηκυπνεζημ πχνμ  200 €/δέκηνμ 

 

Άρκρο 16 - Διαδικαςία επιβολισ προςτίμων 
 

ε πενίπηςζε δηαπίζηςζεξ ηεξ πανάβαζεξ απυ ηεκ ανμυδηα οπενεζία 

πναζίκμο ή μεηά απυ θαηαγγειία πμιηηχκ, ε επηβμιή πνμζηίμμο γίκεηαη 

ζφμθςκα με ηηξ δηαηάλεηξ ηεξ παν. 2 ημο άνζνμο 19 ημο κ. 1080/80 πενί 

ανμμδίμο επηβμιήξ πνμζηίμςκ. 

Γηα ηεκ επηβμιή ημο πνμζηίμμο είκαη απαναίηεηε ε ζφκηαλε έθζεζεξ ειέγπμο 

θαηυπηκ αοημρίαξ απυ οπαιιήιμοξ ηεξ ανμυδηαξ οπενεζίαξ πναζίκμο ε μπμία 

πνέπεη κα πενηέπεη υια ηα ακαγθαία ζημηπεία γηα ημκ θαζμνηζμυ ηεξ 

ηαοηυηεηαξ ηεξ ζογθεθνημέκεξ πανάβαζεξ, ηα μπμία, εκδεηθηηθά, είκαη ηα 

ελήξ: 

  ημ είδμξ ηεξ πανάβαζεξ, 

  ε πνμκμιμγία δηαπίζηςζήξ ηεξ, 

  μ θμνέαξ ή θοζηθυ πνυζςπμ πμο εοζφκεηαη γηα αοηή. 
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Ε έθζεζε ειέγπμο οπμγνάθεηαη απυ ημκ οπάιιειμ ή ημοξ οπαιιήιμοξ ηεξ 

οπενεζίαξ πναζίκμο πμο δηεκενγμφκ ηεκ αοημρία θαη δηαβηβάδεηαη ζημ ανμυδημ 

γηα ηεκ επηβμιή ημο πνμζηίμμο δημηθεηηθυ υνγακμ (Δήμανπμ ή Ανμυδημ/α 

Ακηηδήμανπμ γηα ζέμαηα πναζίκμο, ζημκ μπμίμ έπεη εθπςνεζεί ε ζπεηηθή 

ανμμδηυηεηα). 

Ακηίγναθμ ηεξ απυθαζεξ έθζεζεξ ειέγπμο επηδίδεηαη ζημκ παναβάηε επί 

απμδείλεη ή ημηπμθμιιείηαη χζηε κα ημο δμζεί ημ δηθαίςμα ηεξ πνμεγμφμεκεξ 

αθνυαζεξ. ε πενίπηςζε ημηπμθυιιεζεξ ζοκηάζζεηαη ζπεηηθή πνάλε, 

ζεμεηχκεηαη ε πνμκμιμγία ηεξ ημηπμθυιιεζεξ θαη οπμγνάθεηαη απυ ημκ 

οπάιιειμ ή ημοξ οπαιιήιμοξ πμο έθακακ ηεκ αοημρία. 

Σμ πνυζηημμ επηβάιιεηαη με Απυθαζε Δεμάνπμο ή ημο/ηεξ ανμυδημο/αξ 

Ακηηδεμάνπμο γηα ζέμαηα πναζίκμο ζημκ μπμίμ έπεη εθπςνεζεί ε ζπεηηθή 

ανμμδηυηεηα, μεηά απυ πνμζεζμία δέθα εμενχκ θαη αθμφ έπεη γκςζημπμηεζεί 

ε πανάβαζε ζημκ παναβάηε θαη έπμοκ ελεηαζζεί μη έγγναθεξ απυρεηξ ημο. 

ε πενίπηςζε πμο μ παναβάηεξ αμειήζεη κα οπμβάιιεη απυρεηξ ζηεκ 

πνμζεζμία ηςκ δέθα εμενχκ ημ πνυζηημμ επηβάιιεηαη ενήμεκ ημο. Ε απυθαζε 

επηβμιήξ πνμζηίμμο θμηκμπμηείηαη με ακηίγναθμ ηεξ έθζεζεξ ζημκ οπυπνεμ, μ 

μπμίμξ ζηεκ ζοκέπεηα δηθαημφηαη κα αζθήζεη θαη’ αοηήξ ηα πνμβιεπυμεκα 

έκδηθα μέζα (Β.Δ. 24/9-20/10/1958 άνζνμ 73 παν. 3 υπςξ 

ακηηθαηαζηάζεθε απυ ημ άνζνμ 19 ημο Κ.1080/80). 

Ε απυθαζε επηβμιήξ πνμζηίμμο θαη ακηίγναθμ ημο απμδεηθηηθμφ επίδμζήξ ηεξ 

θμηκμπμηείηαη ζημ ημήμα Γζυδςκ ηεξ Οηθμκμμηθήξ οπενεζίαξ ημο δήμμο, γηα 

ηεκ βεβαίςζε ημο πνμζηίμμο.  

Ε θαηαβμιή ημο πνμζηίμμο ζα γίκεηαη ζημ ημήμα Σαμείμο ηεξ Οηθμκμμηθήξ 

οπενεζίαξ ημο Δήμμο Καοπαθηίαξ.  

 

Άρκρο 17- Ρφκμιςθ λοιπών περιπτώςεων 
 

Ηάζε άιιε πενίπηςζε πμο έπεη ζπέζε με ημοξ αζηηθμφξ-πενηαζηηθμφξ 

θμηκυπνεζημοξ πχνμοξ πναζίκμο εκηυξ ηςκ δημηθεηηθχκ μνίςκ ημο Δήμμο 

Καοπαθηίαξ θαη δεκ πνμβιέπεηαη απυ ημκ πανυκηα Ηακμκηζμυ Πναζίκμο, 

δφκαηαη κα νοζμίδεηαη είηε με ηηξ μηθείεξ δηαηάλεηξ ηεξ Βαζηθήξ 

Πμιεμδμμηθήξ Κμμμζεζίαξ, είηε με ηηξ μηθείεξ δηαηάλεηξ ηηξ Δαζηθήξ 

Κμμμζεζίαξ, είηε με μπμηαδήπμηε άιιε ζπεηηθή εζκηθή θαη θμηκμηηθή 
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κμμμζεζία, είηε θαηυπηκ ζπεηηθήξ Απυθαζεξ ημο Δεμμηηθμφ ομβμοιίμο ημο 

Δήμμο Καοπαθηίαξ. 

 

Άρκρο 18 - Προςφυγι ενδιαφερόμενων κατά των προςτίμων 

των διατάξεων του παρόντοσ Κανονιςμοφ Πραςίνου 
 

18.1  Δικαίωμα προςφυγισ 

Πνμζθογή θαηά ηςκ απμθάζεςκ επηβμιήξ πνμζηίμμο ημο πανυκημξ 

Ηακμκηζμμφ Πναζίκμο μπμνεί κα αζθήζεη μ εκδηαθενυμεκμξ ζε βάνμξ ημο 

μπμίμο επηβιήζεθε ημ πνυζηημμ. 

 

18.2  Άςκθςθ Προςφυγισ– Αιτιςεισ Θεραπείασ 

Ηαηά ηςκ πνμακαθενζέκηςκ απμθάζεςκ επηβμιήξ πνμζηίμμο πςνεί εηδηθή 

δημηθεηηθή πνμζθογή γηα ιυγμοξ κμμημυηεηαξ θαηά ημ άνζνμ 227 ημο Κ. 

3852/2010 (υπςξ ηνμπμπμηήζεθε με ημ άνζνμ 118 ημο Κ. 4555/2018) μέζα 

ζε πνμζεζμία δεθαπέκηε (15) εμενχκ απυ ηεκ επίδμζε ηεξ απυθαζεξ θαζχξ 

θαη δοκαηυηεηα άζθεζεξ αίηεζεξ ζεναπείαξ. 

Σέιμξ αξ ζεμεηςζεί υηη μ εκδηαθενυμεκμξ δφκαηαη κα πνμζθφγεη θαηά ηεξ 

απυθαζεξ επηβμιήξ πνμζηίμμο θαη ζημ ανμυδημ δημηθεηηθυ δηθαζηήνημ εκηυξ 

ηςκ κυμημςκ πνμζεζμηχκ. 

Ε Δηεφζοκζε Οηθμκμμηθχκ Τπενεζηχκ ημο Δήμμο Καοπαθηίαξ μενημκά γηα 

ηεκ είζπναλε ηςκ ζπεηηθχκ πνμζηίμςκ θαη απμδεμηχζεςκ. 

 

Άρκρο 19 - Διάκεςθ προςτίμων 
 

Σα έζμδα πμο ζα εηζπνάηημκηαη απυ υιεξ ηηξ ακςηένς πενηπηχζεηξ ζα 

πνμμνίδμκηαη απμθιεηζηηθά γηα ηεκ ζοκηήνεζε, δηαηήνεζε θαη αφλεζε ημο 

θμηκυπνεζημο πναζίκμο ζημ Δήμμ Καοπαθηίαξ. 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 

Άρκρο 20 - Νομικό Πλαίςιο 
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Οη δηαηάλεηξ ημο πανυκημξ Ηακμκηζμμφ Πναζίκμο ημο Δήμμο Καοπαθηίαξ, δεκ 

ζίγμοκ ηηξ γεκηθέξ δηαηάλεηξ ηεξ ζπεηηθήξ κμμμζεζίαξ, ηηξ ογεημκμμηθέξ, ηηξ 

αζηοκμμηθέξ θαη άιιεξ εηδηθέξ δηαηάλεηξ θαη απμζθμπμφκ ζηεκ μνημζέηεζε 

ηςκ δηθαηςμάηςκ θαη ηςκ οπμπνεχζεςκ ηςκ πμιηηχκ. 

Ο εκ ιυγς Ηακμκηζμυξ Πναζίκμο απμηειεί θακμκηζηηθή δημηθεηηθή πνάλε με 

ηζπφ μοζηαζηηθμφ κυμμο θαη θαηανηίζηεθε βάζεη ηςκ δηαηάλεςκ ημο άνζνμο 

79 ημο Κ. 3463/2006 πενί θακμκηζηηθχκ πνάλεςκ θαη ε ιεηημονγία ημο 

δηέπεηαη απυ ηηξ θάηςζη δηαηάλεηξ ημο εζκηθμφ θαη θμηκμηηθμφ κμμηθμφ θαη 

ζεζμηθμφ πιαηζίμο: 

1. Κ.998/79 - ΦΓΗ 289Α/29.12.1979, ¨Πενί πνμζηαζίαξ ηςκ δαζχκ θαη ηςκ 

δαζηθχκ εκ γέκεη 

εθηάζεςκ ηεξ πχναξ¨, υπςξ ηνμπμπμηήζεθε θαη ηζπφεη. 

2. Κ.1080/80 - ΦΓΗ 246Α/22.10.1980, ¨Πενί ηνμπμπμηήζεςξ θαη 

ζομπιενχζεςξ δηαηάλεςκ ηηκχκ ηεξ πενί ηςκ πνμζυδςκ ηςκ Ονγακηζμχκ 

Σμπηθήξ Αοημδημίθεζεξ ...¨, υπςξ ηνμπμπμηήζεθε θαη ηζπφεη. 

3. Κ.1144/81 - ΦΓΗ 96Α/14.4.1981, Πενί επηθμιιήζεςξ εκηφπςκ, 

δηεκένγεηαξ εηένςκ ζοκαθχκ πνάλεςκ, ςξ θαη νοζμίζεςξ ζεμάηςκ ηηκχκ 

αθμνχκηςκ εηξ ημοξ Ο.Σ.Α. θαη ημ Τπμονγείμ Γζςηενηθχκ, υπςξ 

ηνμπμπμηήζεθε θαη ηζπφεη. 

4. Κ.1650/86 - ΦΓΗ 160Α/16.10.1986, Γηα ηεκ πνμζηαζία ημο 

πενηβάιιμκημξ, υπςξ ηνμπμπμηήζεθε θαη ηζπφεη. 

5. Τ.Α. 3046/304/89 - ΦΓΗ 59Δ/3.2.89, Ηηηνημδμμηθυξ θακμκηζμυξ 

6. Κ.1892/90 - ΦΓΗ 101Α/31.7.1990, ¨Γηα ημκ εθζογπνμκηζμυ θαη ηεκ 

ακάπηολε θαη άιιεξ δηαηάλεηξ¨ υπςξ ηνμπμπμηήζεθε θαη ηζπφεη. 

7. Κ.1900/90 – ΦΓΗ 125Α-17.9.90, ¨Σνμπμπμίεζε θαη ζομπιήνςζε ηςκ 

δηαηάλεςκ ημο δεμμηηθμφ θαη θμηκμηηθμφ θχδηθα ...¨, άνζνμ 6. 

8. ΦΓΗ 580Δ/12.7.1999, Ηχδηθαξ βαζηθήξ πμιεμδμμηθήξ κμμμζεζίαξ. 

9. Κ.2946/01 - ΦΓΗ 224Α/8.10.2001, Τπαίζνηα Δηαθήμηζε, ομπμιηηείεξ 

Δήμςκ θαη Ημηκμηήηςκ θαη άιιεξ δηαηάλεηξ, υπςξ έπεη ηνμπμπμηεζεί θαη 

ηζπφεη. 

10. Κ.3208/03 - ΦΓΗ 303Α/24.12.2003, ¨Πνμζηαζία ηςκ δαζηθχκ 

μηθμζοζηεμάηςκ, θαηάνηηζε δαζμιμγίμο, νφζμηζε εμπναγμάηςκ δηθαηςμάηςκ 

επί δαζχκ θαη δαζηθχκ εκ γέκεη εθηάζεςκ θαη άιιεξ δηαηάλεηξ¨. 

11. Κ.3463/06 - ΦΓΗ 114Α/8.6.2006, ¨Ηφνςζε ημο Ηχδηθα Δήμςκ θαη 

Ημηκμηήηςκ¨. 
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12. Κ.3852/10 - ΦΓΗ 87Α/7.6.2010, ¨Κέα Ανπηηεθημκηθή ηεξ Αοημδημίθεζεξ 

θαη ηεξ Απμθεκηνςμέκεξ Δημίθεζεξ - Πνυγναμμα Ηαιιηθνάηεξ¨. 

13. Κ.4039/12 - ΦΓΗ 15Α/2.2.1012, ¨Γηα ηα δεζπμδυμεκα θαη ηα αδέζπμηα 

δχα ζοκηνμθηάξ θαη ηεκ πνμζηαζία ηςκ δχςκ απυ ηεκ εθμεηάιιεοζε ή ηεκ 

πνεζημμπμίεζε με θενδμζθμπηθυ ζθμπυ¨, υπςξ ηνμπμπμηήζεθε με ημ άνζνμ 

46 ημο Κ.4235/14 (ΦΓΗ 32Α/11.2.2014). 

14. Κ.4067/12 - ΦΓΗ 79Α/9.4.2012, ¨Κέμξ Οηθμδμμηθυξ Ηακμκηζμυξ¨. 

15. Κ.4495/17 – ΦΓΗ 167Α/3.11.17, Έιεγπμξ θαη πνμζηαζία ημο Δμμεμέκμο 

Πενηβάιιμκημξ θαη άιιεξ δηαηάλεηξ. 

16. ΦΓΗ 4398 Β΄/30.12.2016, Ονγακηζμυξ Γζςηενηθήξ Τπενεζίαξ Δήμμο 

Καοπαηίαξ. 

17. Ηακμκηζμυξ Ηαζανηυηεηαξ Δήμμο Καοπαθηίαξ, υπςξ αοηυξ εγθνίζεθε απυ 

ημ Δεμμηηθυ ομβμφιημ με ηεκ οπ’ ανηζμ. 99/2020 απυθαζε. 

18. Ηάζε άιιε ζπεηηθή με ημ ακηηθείμεκμ δηάηαλε 

 

 

 

         30-06-2020                                                        30-06-2020 

Ε οκηάλαζα θαη Πνμσζηαμέκε    Ο Δηεοζοκηήξ 

Πενηβάιιμκημξ 

         ημο Σμήμαημξ 

 

   Αβναμίδμο Δέζπμηκα                                           Πμιφδςνμξ Κηθήηαξ 


