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ΜΕΡΟΣ Α: 

 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 
ΑΡΘΡΟ 1  
 
Εισαγωγή 
  
Ο Κανονισμός ισχύει για τους δημοτικούς χώρους αστικού και περιαστικού 

πρασίνου και περιλαμβάνει τα μέτρα προστασίας τους, τους κανόνες 

χρήσης, τις επιτρεπτές ή μη ενέργειες εντός των ορίων τους, τις χρεώσεις 

για τις ενέργειες με την άδεια του Δήμου και  τις κυρώσεις που επιβάλλονται 

για τις παραβάσεις. 

 
ΑΡΘΡΟ 2  
 
Γενικά 
 

Κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου αναφέρονται στο Ν17.7/16.8.23 του 

ΓΟΚ/1985 και του Ν. 4067/9-4-12 του ΝΟΚ/2012 και είναι 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. 

Ο Κανονισμός Πρασίνου του Δήμου Ορεστιάδας επιδιώκει να προστατεύσει 

το πράσινο που αναπτύσσεται αυτοφυώς ή με κηποτεχνικές μεθόδους σε 

δημόσιους χώρους (άλση, πάρκα, δασύλλια, νησίδες, παιδικές χαρές, 

πλατείες, πεζόδρομους). 

Στο δίκτυο πρασίνου ενσωματώνονται υφιστάμενοι φυσικοί σχηματισμοί, 

αλλά και δυνάμει νέοι υπό διαμόρφωση χώροι, με την ανάδειξη 

υποβαθμισμένων φυσικών στοιχείων, με κατάλληλες παρεμβάσεις, όπως 

συμπληρωματικές φυτεύσεις, αλλαγή χρήσης, απομάκρυνση υπαίθριων 

καταλήψεων, αναδιαμορφώσεις με αλλαγή υλικών, παρουσία υγρού 

στοιχείου. Στο δίκτυο πρασίνου εντάσσονται οργανικά οι κοινόχρηστοι 

χώροι και οι ακάλυπτοι χώροι δημόσιων ή ιδιωτικών κτιρίων, των οποίων 

επιδιώκεται η φύτευση. 

Στο δίκτυο αστικού – περιαστικού πρασίνου, εντάσσονται κατά το δυνατόν 

όλοι οι αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, ιστορικά κέντρα, μνημεία, 

τοπία, ευαίσθητες περιοχές, σημαντικά ρέματα, χώροι πολιτισμού και 
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αθλητισμού. 

 
ΑΡΘΡΟ 3 
  
Νομικό Πλαίσιο 
 
Ο παρών Κανονισμός εκδίδεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 79 του Ν. 

3463/2006 περί κανονιστικών πράξεων και η λειτουργία του διέπεται από το 

κάτωθι νομικό και θεσμικό πλαίσιο: 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

1. Του άρθρου 94 παρ. 26 του Ν. 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 

Καλλικράτης.  

2. Του Ν.3463/2006 “Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας”  

3. Ν. 1650/86 (ΦΕΚ - 160 Α') : Για την προστασία του περιβάλλοντος, 

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

4. Του άρθρου 32 του Ν. 1080/80 όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 8 

του άρθρου 7 του Ν. 2307/95.  

5. Του Ν.998/1979 “Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν 

γένει εκτάσεων της χώρας”.  

6. Του Ν.3208/2003 “Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, 

κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί 

δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις  

7. Του Ν. 1892/90 ¨Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες 

διατάξεις¨ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

8. Του Ν. 2946/2001 Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και 

Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

9. Του Ν. 1144/1981 (ΦΕΚ - 96 Α): Περί επικολλήσεως εντύπων, 

διενεργείας ετέρων συναφών πράξεων, ως και ρυθμίσεως θεμάτων 

τινών αφορώντων εις τους Ο.Τ.Α. και το Υπουργείο Εσωτερικών, 

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

10. Του Ν. 3170/2003 (ΦΕΚ Α΄191/03) Ζώα συντροφιάς, αδέσποτα ζώα 

συντροφιάς και άλλες διατάξεις, όπως έχει τροποποιηθεί.  

11. Του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Ορεστιάδας (ΦΕΚ 

2364/24-10-2011 Τ΄Β΄).  

12. Κάθε άλλη σχετική με το αντικείμενο διάταξη.  

Με βάση το ως άνω ισχύον θεσμικό πλαίσιο καταρτίστηκε ο παρών 
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κανονισμός Πρασίνου, ο οποίος δεν θίγει τις γενικές διατάξεις της σχετικής 

νομοθεσίας, τις υγειονομικές, τις αστυνομικές και άλλες ειδικές διατάξεις και 

αποσκοπεί στην οριοθέτηση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των 

πολιτών. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 
  
Αρχές – Στόχοι 
 
Βασικές αρχές και στόχοι της ανάπτυξης και προστασίας του αστικού 

πρασίνου του Δήμου Ορεστιάδας 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 συντήρηση, διατήρηση, προστασία του υφιστάμενου πρασίνου και η 

δέσμευση για την αύξησή του σε νέους χώρους. 

3. Η δημιουργία νέων χώρων πρασίνου 

4. Η ακώλυτη πρόσβαση στους χώρους πρασίνου για κάθε πολίτη 

5. Η ευαισθητοποίηση των δημοτών σε θέματα προστασίας 

περιβάλλοντος  

6. Η διασφάλιση ολοκληρωμένου και εκτεταμένου πράσινου δικτύου 

κίνησης για πεζούς 

7. Η διασφάλιση της ευεργετικής επίδρασης του πρασίνου στην υγεία του 

κάθε πολίτη  

8. Η συμβολή του πρασίνου στην ανάδειξη της πολιτιστικής, αισθητικής 

και ιστορικής αξίας της πόλης 

9. H φύτευση δωμάτων, ταρατσών, αυλών σχολείων και δημοτικών 

κτιρίων, η υποστήριξη καλών πρακτικών.  

10. Η κάθε απώλεια πρασίνου θα αποκαθίσταται από τους υπαίτιους 

βάσει της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει»1 και της αρχής της 

αντιστάθμισης2 . 

 

1 Σύμφωνα με την Οδηγία 2004/35/ΕΚ η οποία ενσωματώθηκε με το Προεδρικό 
Διάταγμα 148/2009 «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την 
αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον-εναρμόνιση με την οδηγία 2004/35/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου όπως 
ισχύει»  (ΦΕΚ 190/Α/2009).  «Η πρόληψη και αποκατάσταση των περιβαλλοντικών 
ζημιών θα πρέπει να επιτυγχάνεται μέσω της προώθησης της αρχής "ο ρυπαίνων 
πληρώνει", όπως  αναφέρεται στη Συνθήκη και σύμφωνα με την αρχή της αειφόρου 

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=m1InCeg0VJ4%3d&tabid=333


8 
 

ανάπτυξης. Η θεμελιώδης αρχή της παρούσας οδηγίας θα πρέπει, ως εκ τούτου, να 
είναι ότι ο φορέας εκμετάλλευσης η δραστηριότητα του οποίου προκάλεσε την 
περιβαλλοντική ζημία ή τον άμεσο κίνδυνο ανάλογης ζημίας, είναι οικονομικά 
υπεύθυνος, έτσι ώστε να παρακινούνται οι φορείς εκμετάλλευσης να λαμβάνουν 
μέτρα και να αναπτύσσουν πρακτικές που να αποσκοπούν στην ελαχιστοποίηση των 
κινδύνων περιβαλλοντικής ζημίας προκειμένου να μειώνεται η έκθεσή τους σε 
οικονομικές ευθύνες.» 1 Η παραπάνω αρχή αποσκοπεί ιδίως στην πρόληψη, αφού 
καθιστά υπεύθυνο, άρα άμεσα ενδιαφερόμενο και συμμέτοχο, τον φορέα της 
επιχείρησης, αυτόν δηλαδή που θέτει το περιβάλλον σε διακινδύνευση. Με τον 
τρόπο αυτό πιθανολογείται ότι σκοπός της Οδηγίας είναι να καταστήσει το σύστημα 
προστασίας κατά το δυνατόν αυτορυθμιζόμενο, δηλ. να ελαττώσει τις πιθανές 
γενεσιουργές αιτίες της περιβαλλοντικής ζημίας.  

 

2  Η αρχή της αντιστάθμισης έχει ως σκοπό να φέρει σε αρμονία την προστασία 
του περιβάλλοντος με τις ανάγκες των ιδιωτών για χρήση και εκμετάλλευση του και 
αφετηρία της είναι η σκέψη ότι μπορεί να μην εφαρμόζεται η απαγόρευση μιας 
ρυπογόνου δραστηριότητας, όταν η περιβαλλοντική επιβάρυνση αντιμετωπίζεται 
με άλλο τρόπο. 

 

 

    1  Η αρχή ο «ρυπαίνων πληρώνει» δεν επιφέρει απλώς μια οικονομική κύρωση, 
δεν είναι ένα απλό μέσο καταλογισμού του κόστους, αλλά τονίζει την έννοια της 
ευθύνης που έχει ο ρυπαίνων και γενικά κάθε πολίτης για τη διαφύλαξη του 
περιβάλλοντος, την αιτιώδη συνάφεια μεταξύ του ρυπαίνοντα και της βλάβης που 
προκαλείται, καθώς και το γεγονός ότι το περιβάλλον δεν πρέπει να θεωρείται 
αγαθό που προσφέρεται δωρεάν και το οποίο μπορεί ο καθένας να σπαταλά 
ελεύθερα και χωρίς συνέπειες. (Κουτούπα –Ρεγκάκου, Δίκαιο Περιβάλλοντος, 2005, 
σ. 64) 

11. Ο Δήμος οφείλει να συμβάλλει ουσιαστικά στην αειφόρο ανάπτυξη του 

Δήμου με στόχο τη δημιουργία μιας πράσινης πόλης, έτσι ώστε να 

μετουσιώσει κάθε κάτοικο της πόλης σ’ έναν ενεργό, «πράσινο» 

δημότη με: 

1. την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης όχι μόνο στα 

σχολεία και στα εκπαιδευτικά ιδρύματα (εκπαιδευτικές δράσεις στα 

σχολεία που στοχεύουν στην ανάδειξη των ιδεών των μαθητών για 

μια πιο πράσινη πόλη και στην ενεργή συμμετοχή τους σε 

δεντροφυτεύεις,) αλλά και σε όλες τις δημοτικές και δημόσιες 

υπηρεσίες με στόχο την δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης 

από την ίδια τη Διοίκηση.  

2. την προώθηση του εθελοντισμού, ευαισθητοποίηση - κινητοποίηση 

των δημοτών και αξιοποίηση της εθελοντικής προσφοράς μέσω των 

εθελοντών πρασίνου.  

12. Η συνεργασία με τη Δασική Υπηρεσία, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 
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και ειδικότερα με τη Σχολή Επιστημών  Γεωπονίας και Δασολογίας. 

13. Η συνεργασία με τοπικούς Συλλόγους Προστασίας Περιβάλλοντος και 

Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις με συναφές αντικείμενο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5 
  
Αρμόδια     Υπηρεσία 
  

Η συντήρηση και φροντίδα των δημοτικών χώρων πρασίνου (όπως 

πχ. πάρκων δενδροστοιχιών, πλατειών), η λήψη των κατάλληλων μέτρων 

και η αποκατάσταση των ζημιών ανήκει στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης 

Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου του Δήμου Ορεστιάδας, 

σύμφωνα με τον οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6 
  
Κανόνες Χρήσης Δημοσίου  Χώρου  Πρασίνου από το Κοινό 
 

1. Η χρήση του δημόσιου χώρου πρασίνου και αναψυχής γίνεται με 

ευθύνη του χρήστη. Ο δημόσιος χώρος πρασίνου επιτρέπεται να 

χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον προορισμό του. Για τη χρήση 

δημοσίου χώρου πρασίνου εκτός των λειτουργιών για τις οποίες 

προορίζεται, απαιτείται άδεια της αρμόδιας δημοτικής υπηρεσίας ή του 

αρμοδίου οργάνου. 

2. Η χρήση του δημόσιου 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. 

3. Απαγορεύεται η κοπή, η αφαίρεση, η καταστροφή, η μεταφύτευση, το 

κλάδεμα, η φθορά ή ρύπανση κάθε φυτικού οργανισμού σε 

οποιοδήποτε χώρο και αν βρίσκεται. 

4. Δεν επιτρέπονται ιδίως οι ακόλουθες επιβλαβείς ενέργειες : 

1. η σταθεροποίηση ή το σφράγισμα της επιφάνειας του εδάφους 

με κάλυμμα μη διαπερατό στο νερό (π.χ. άσφαλτος, μπετόν). 

2. οι εκσκαφές, διανοίξεις, οικοδομικές εργασίες. 

3. η τοποθέτηση αγωγών ή καλωδίων. 

4. η τοποθέτηση προβολέων, ηλεκτρολογικών εξοπλισμών ή και 
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πινακίδων πάνω στα δένδρα. 

5. το πλύσιμο μηχανοκίνητων οχημάτων ή μηχανημάτων. 

6. 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 μπαζών. 

7. η αποθήκευση ή διασπορά στο έδαφος αλάτων, οξέων, ελαίων ή 

άλλων χημικών ουσιών καθώς και λυμάτων. 

8. η τοποθέτηση ανακοινώσεων και παντός είδους επιγραφών-

διαφημίσεων, προειδοποιήσεων-σημάνσεων.  

5. Δεν επιτρέπεται σε χώρο πάρκου:  

1. η φθορά, καταστροφή, ρύπανση, απομάκρυνση του εξοπλισμού 

του.  

2. η εναπόθεση οικιακών και ογκωδών απορριμμάτων και 

μηχανημάτων.  

3. η πρόκληση θορύβου. 

4. το άναμμα και η διατήρηση φωτιάς. 

5. Η χρήση σφεντόνων ή εργαλείων ρίψης και πυροβολισμού. 

6. η κυκλοφορία και η στάθμευση πάσης φύσεως τροχοφόρου 

οχήματος εκτός των   οχημάτων  που θα έχουν την απαιτούμενη 

άδεια. 

7. η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων σε χώρους πρασίνου για 

εκδηλώσεις πολιτιστικού, κοινωνικού, φιλοζωϊκού χαρακτήρα 

χωρίς την απαραίτητη άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου με 

απόφαση Δημάρχου και σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία.   

  

Φθορά ή επιβάρυνση είναι και οι βλάβες του ριζικού συστήματος της 

προστατευόμενης περιοχής. Όσον αφορά τα άλση και τα πάρκα, 

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 της κόμης . 

 

ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ οι επεμβάσεις σε περιοχές νεκροταφείων που είναι 

αφιερωμένες σε τάφους (μετά από την απαιτούμενη έγκριση-άδεια). 
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ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 

1. Η αρμόδια δημοτική υπηρεσία μπορεί σε απόφασή της να ορίσει ώρες 

λειτουργίας και να θέτει περιορισμούς για χρήσεις σε ολόκληρο ή τμήμα 

χώρων πρασίνου.  

2. Δεν επιτρέπεται η είσοδος, και η ελεύθερη κυκλοφορία σκύλων ή 

άλλων κατοικίδιων ζώων σε παιδικές χαρές (περιφραγμένες ή όχι) ή το 

μπάνιο τους σε δημόσια νερά. Εξαιρούνται οι σκύλοι-συνοδοί ατόμων 

με ειδικές ανάγκες.    

3. Οι ιδιοκτήτες οικόσιτων/κατοικίδιων ζώων οφείλουν να μεριμνούν ώστε 

τα ζώα τους να μη ρυπαίνουν τους δημόσιους χώρους πρασίνου και να 

απομακρύνουν άμεσα τα περιττώματά τους. Εξαιρούνται οι σκύλοι-

συνοδοί ατόμων με ειδικές ανάγκες.  

 

ΑΡΘΡΟ 7 
 
 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 αποστέλλεται ειδοποίηση για υποβολή γραπτών 

εξηγήσεων εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής 

της ειδοποίησης.  

Οι γραπτές εξηγήσεις  εξετάζονται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.  
 

Ο ενδιαφερόμενος απαλλάσσεται, αν αποδείξει ότι η ζημιά οφείλεται σε 

ανωτέρα βία άλλο γεγονός έκτατης ανάγκης ή την προκάλεσε τρίτο 

πρόσωπο.  
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ΑΡΘΡΟ 8 
 
Κοπές δένδρων 
 

1. Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου δέχεται 

πολλά αιτήματα δημοτών που αφορούν κυρίως κοπές δένδρων  

κλαδεύσεις, αλλά και φυτεύσεις κ.λ.π.  Το αίτημα των δημοτών 

καταγράφεται, ελέγχεται από τον αρμόδιο υπάλληλο, αξιολογείται ο 

βαθμός προτεραιότητας και προγραμματίζεται για την υλοποίηση του 

μετά την λήψη της σχετικής απόφασης. Ιδιαίτερα για τις κλαδεύσεις των 

υψηλών δένδρων που βρίσκονται κοντά σε ηλεκτροφόρα καλώδια η 

κλάδευση γίνεται σε συνεργασία  με την ΔΕΗ ή αποκλειστικά από τη 

ΔΕΗ. 

2. Για τα αιτήματα που αφορούν κοπή δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους 

αποφασίζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (ύστερα από παραχώρηση 

της αρμοδιότητας με απόφαση του Δ.Σ) και ύστερα από  γνωμοδότηση 

του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Περιφερειακής Ενότητας Έβρου . 

3.  Στα αιτήματα που γίνονται δεκτά και αφορούν κοπές δέντρων σε 

κοινόχρηστους χώρους, τηρείται η αρχή της αντιστάθμισης και του 

περιβαλλοντικού ισοζυγίου, η οποία δημιουργεί υποχρέωση στον 

αιτούντα να αποκαταστήσει μέσω της χρέωσης (ή σε περιπτώσεις 

καταστροφής φυτικού υλικού χωρίς την απαιτούμενη άδεια μέσω του 

προστίμου), το φυτικό υλικό που θα απολεσθεί.  

i. Βασικός κανόνας ορίζεται η αντικατάσταση του φυτικού 

υλικού στη διπλάσια  ποσότητα (Χ2) από αυτή που χάνεται, 

κατά προτεραιότητα στον ίδιο χώρο. Εάν είναι ανέφικτη η 

αναπλήρωση του φυτικού υλικού στον ίδιο χώρο, τότε αυτό 

αντικαθίσταται κατά σειρά στην ευρύτερη περιοχή ή στην ίδια 

περιοχή ή στην ίδια Δημοτική Ενότητα.  

ii. Για το είδος, την ποιότητα κλπ του φυτικού υλικού που 

χάνεται και αυτού που πρέπει να αντικατασταθεί αποφασίζει 

και είναι υπεύθυνη η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, 

Καθαριότητας και Πρασίνου του Δήμου Ορεστιάδας.   

4. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η με οποιοδήποτε τρόπο μείωση 

του πρασίνου στην πόλη.  
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ΑΡΘΡΟ 9 
 
Παραβάσεις και κυρώσεις 
 

1. Όποιος παραβαίνει τους κανόνες χρήσης του δημοσίου πρασίνου και 

προβαίνει στις κατωτέρω περιγραφόμενες παραβάσεις τιμωρείται με 

πρόστιμο. Τα πρόστιμα επιβάλλονται με απόφαση του  Δημοτικού 

Συμβουλίου, μετά από γνωμοδότηση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

του Δήμου η οποία και θα καθορίζει το ύψος του προστίμου, κατόπιν 

εισηγήσεως της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Καθαριότητας και 

Πρασίνου βάση του κανονισμού Πρασίνου. 

2. Η Δημοτική Αστυνομία υποχρεούται να συνδράμει με κάθε τρόπο για 

την επιβεβαίωση των γεγονότων και τον εντοπισμό του υπευθύνου 

καταστροφής πρασίνου. Η Διεύθυνση Οικονομικών και ιδιαίτερα το 

τμήμα εσόδων μεριμνά για την είσπραξη των προστίμων και των 

χρεώσεων με βάση τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.  Σε περίπτωση αυθαίρετης 

καταστροφής πρασίνου, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος Καθαριότητας και 

Πρασίνου μεριμνά για την άμεση αποκατάστασή του, ώστε να μην 

δημιουργηθεί τετελεσμένη και αναπότρεπτη κατάσταση. 

3. Σε περίπτωση κοπής ή αφαίρεσης δένδρων ή θάμνων που θα γίνει 

κατόπιν χορηγήσεως σχετικής άδειας, ο δικαιούχος της άδειας οφείλει 

να καταβάλλει στο Δήμο ποσό, που προβλέπεται στον παρακάτω 

πίνακα. Στη συνέχεια με βάση τον προγραμματισμό των εργασιών  θα 

γίνεται η αντίστοιχη εργασία.  Η χωρίς άδεια κοπή, αφαίρεση ή 

καταστροφή δένδρων ή θάμνων, επισύρει τα πρόστιμα που 

προβλέπονται. Τα χρήματα που εισπράττει ο Δήμος από τα σχετικά 

πρόστιμα θα εντάσσονται στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους 

και θα διατίθεται κατά προτεραιότητα, για την διατήρηση και αύξηση του 

πρασίνου στο Δήμο. 

4. Όταν γίνονται εργασίες από Κοινωφελείς Οργανισμούς και τους 

αναδόχους τους ή ιδιώτες πάροχοι  τηλεπικοινωνιακών ή άλλων 

υπηρεσιών   και απαιτείται να καταστραφούν μερικώς ή ολικώς 

χώροι πρασίνου ή δενδροστοιχίες,  αιτούνται στην Τεχνική Υπηρεσία 

του Δήμου άδεια τομής κοινόχρηστων χώρων. Οι παραπάνω 

Οργανισμοί και πάροχοι  τηλεπικοινωνιακών ή άλλων υπηρεσιών 

είναι υποχρεωμένες να αποκαταστήσουν τον κοινόχρηστο χώρο και 

αυτή η υποχρέωση περιλαμβάνει και τον τυχόν χώρο πρασίνου. 
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Η άδεια τομής συνοδεύεται πάντα από εγγυητική επιστολή του 

Οργανισμού ή της ιδιωτικής εταιρείας προς το Δήμο.                               

 

                                                     ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

 
Οι χρεώσεις και τα πρόστιμα  για τις παραπάνω  περιπτώσεις του  ΠΙΝΑΚΑ  1  

εναλλακτικά καθορίζονται με κριτήρια κατηγοριοποίησης που βασίζονται στη 

μέτρηση της διαμέτρου κορμού. 

 

                                          ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

α) Καταστροφή θάμνων ή πολυετών 
λουλουδιών διαφόρων ηλικιών 

20€-150€ 
 

 
Με άδεια  
του Δήμου 

Χωρίς άδεια  
του Δήμου 

β) Κοπή δένδρων περιμέτρου 0,06-0,20 
μ. 

50 € 150€ 

γ) Κοπή δένδρων περιμέτρου 0,21-0,45 
μ. 

150 € 300€ 

δ) Κοπή δένδρων περιμέτρου 0,46-0,65 
μ. 

220 € 450€ 

ε) Κοπή δένδρων περιμέτρου 
μεγαλύτερης των 0,65μ. 

300 € 600€ 

Κοπή ή καταστροφή δένδρου 
  Με άδεια  

του Δήμου  

  Χωρίς άδεια  

του Δήμου   

α) για δένδρα που είναι ηλικίας έως τριών ετών      

από  την ημέρα φύτευσης  
50 €  150 € 

β) για δένδρα ηλικίας τριών έως δέκα ετών 150 €  300 € 

γ) για δένδρα ηλικίας άνω των δέκα ετών  300 €   600 € 

δ) για δέντρα εντός παραδοσιακών οικισμών 500€  800€ 

ε) για δέντρα ιδιαίτερης γεωπονικής, μορφολογικής ή 

αισθητικής αξίας . 
800€ 1.600€ 

Κοπή ή καταστροφή θάμνου 
Με άδεια  

του Δήμου 

Χωρίς άδεια  

του Δήμου 

α) για θάμνους που είναι ηλικίας έως τριών ετών από 

την ημέρα φύτευσης  
20 €   40 € 

β) για θάμνους ηλικίας τριών έως δέκα ετών  50 €  80 € 

γ) για θάμνους ηλικίας άνω των δέκα ετών  90 €  150 € 
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Σημείωση: Η διάμετρος του ΠΙΝΑΚΑ 2, μετριέται σε ύψος 1,30μ. από τη 

βάση του δένδρου και ονομάζεται διάμετρος στηθιαίου ύψους-DBH). Η 

επιμέτρηση αυτή εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις που η αρμόδια 

υπηρεσία για οποιοδήποτε λόγο δεν έχει καταγεγραμμένη ή δεν δύναται 

να καθορίσει με σχετική ακρίβεια την ηλικία δένδρων και θάμνων, εκτός 

και αν υπάρχει καταγραμμένη η ημερομηνία ή το έτος φύτευσης, (πχ. αν 

δεν είναι καταγεγραμμένη η ηλικία του δένδρου κατά την ημέρα φύτευσής 

του, τότε θα αναφερόμαστε στην ηλικία φυτεμένης επιφάνειας και όχι στην 

ηλικία δένδρου). 

 
5. Παρακώλυση εργασιών διαχείρισης πρασίνου. Οι δημότες  

υποχρεούνται να διευκολύνουν το έργο διαχείρισης του πρασίνου και 

να μη δημιουργούν εμπόδια. Σε οδούς που έχουν σημανθεί ότι 

πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες όπως κλαδεύσεις δενδροστοιχιών οι 

δημότες υποχρεούνται να απομακρύνουν τα οχήματα τους σε 

διαφορετική περίπτωση θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΚΟΚ. 

6. Ειδικότερα στις παρακάτω περιπτώσεις καθορίζονται τα εξής : 

α/α Είδος Παράβασης Πρόστιμο 

1.  Για την καταστροφή χλοοτάπητα 50 € ανά m² 

2.  Για την καταστροφή εποχιακών φυτών 30€ ανά 
τετραγωνικό μέτρο 

3.  Για πρόκληση βλάβης στην περιοχή του ριζικού 
συστήματος. Σε περίπτωση ξήρανσης του δένδρου σε 
μεταγενέστερο χρονικό διάστημα θα γίνεται 
καταλογισμός της δαπάνης αντικατάστασής του, 
σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα. Σε περίπτωση 
που προκληθούν υλικές ή σωματικές βλάβες από 
πτώση δένδρου ο υπαίτιος έχει και την ανάλογη 
αστική/ποινική ευθύνη.  
 

50€ ανά δένδρο 

4.  Για την αυθαίρετη κλάδευση δένδρου ή θάμνου ή φθορά 
αυτού 

πρόστιμο που να 
ανέρχεται σε 
ποσοστό 50% του 
προστίμου ολικής 
καταστροφής ή 
κοπής 

5.  Για την αποθήκευση ή διασπορά στο έδαφος λυμάτων ή 
χημικών ουσιών 

πρόστιμο 300 €, 
ανάλογα με το 
βαθμό 
επικινδυνότητας και 
τις προκληθείσες 
συνέπειες στο 
πράσινο 
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6.  Για τη σταθεροποίηση της επιφάνειας του εδάφους με 
κάλυμμα μη διαπερατό στο νερό (πχ. άσφαλτος, μπετόν) 

πρόστιμο 50 €/m² 

7.  Για τις εκσκαφές, διανοίξεις, οικοδομικές εργασίες κ.λ.π. πρόστιμο 50 €/m² 

8.  Για την τοποθέτηση αγωγών ή καλωδίων και πινακίδων 
σήμανσης πάνω σε δένδρα 

πρόστιμο 100 
€/δένδρο 

9.  Για το πλύσιμο μηχανοκίνητων οχημάτων ή μηχανημάτων 
σε  δημοτικούς χώρους πρασίνου 

πρόστιμο 100 €. 

10.  Για την κυκλοφορία και το παρκάρισμα σε πάρκα και 
άλση και άλλους χώρους πρασίνου, χωρίς ειδική άδεια, 
πάσης φύσεως τροχοφόρου 

πρόστιμο 50 € για 
δίκυκλα, 150 € για 
Ι.Χ. και 300 € για 
φορτηγά, πέραν 
των προστίμων 
που προβλέπει ο 
Κ.Ο.Κ 

11.  Για το άναμμα και τη διατήρηση φωτιάς  πρόστιμο 1.000 € 
συν το κόστος για 
την αποκατάσταση 
τυχόν 
καταστροφών 

12.  Για την καταστροφή σιδερένιου προστατευτικού 
κιγκλιδώματος χώρων πρασίνου 

πρόστιμο 60 € / 
μέτρο 

13.  Για τη ρύπανση δημοτικών χώρων πρασίνου που 
χρησιμοποιούνται από φορείς για τη διενέργεια 
εκδηλώσεων 
 

πρόστιμο από 300 
€ έως 500 €. 

14.  Για τη μερική ή ολική καταστροφή εξοπλισμού (παγκάκια, 
κάδοι, εξαρτήματα άρδευσης, όργανα Παιδικής Χαράς) 
των  δημοτικών χώρων πρασίνου 

πρόστιμο έως 600 
€/τεμάχιο 

15.  Για  εγκατάλειψη ή απόρριψη αντικειμένων ή μπαζών από 
εργολάβους ή κάθε είδους επαγγελματίες,   πρόστιμο 

1.000 €/m3. 
 

16.  Για την τοποθέτηση διαφημιστικών επάνω σε δέντρα και 
μέσα σε χώρους πρασίνου όπως πλατείες, νησίδες 
παρτέρια πεζοδρόμων κ.λ.π.  
 

Πρόστιμο από 100€ 
έως 1000€, 
ανάλογα με το 
μέγεθος, τον όγκο, 
το είδος των 
διαφημιστικών 

17.  Για την τοποθέτηση σακουλών ή απορριμμάτων έξω 
από τους κάδους σε χώρους πρασίνου 
 

Πρόστιμο 50€. 

18.  Για την ανάρτηση απορριμμάτων σε δένδρα Πρόστιμο 50 € 

19.  Για εναπόθεση υπολοίπων κοπής δένδρων ή θάμνων ή 
κλαδιών χωρίς υπόδειξη των Υπηρεσιών του Δήμου 

Πρόστιμο 50 € 

20.  Για κατάληψη των δημόσιων χώρων πρασίνου, από 
κάδους (σκάφες) για μπάζα 

Πρόστιμο 50 
€/ημέρα 

21.  Για ρίψη αποτσίγαρων, χαρτιών και λοιπών 
μικροαντικειμένων από πεζούς ή περιπατητές, καθώς 
και άδειασμα αποτσίγαρων από σταχτοδοχεία πάσης 
φύσεως οχημάτων 

Πρόστιμο 20 € 

22.  Για την είσοδο και ελεύθερη κυκλοφορία σκύλων ή 
άλλων κατοικίδιων ζώων σε παιδικές χαρές 
(περιφραγμένες ή μη)  ή το μπάνιο τους σε δημόσια 
νερά  με εξαίρεση τους σκύλους-συνοδούς ατόμων με 

Πρόστιμο 50€ στον 
κάτοχο του ζώου 
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ειδικές ανάγκες 

23.  Για τη ρύπανση στα πάρκα, στα άλση, στις παιδικές 
χαρές από κατοικίδια ζώα, με εξαίρεση τους σκύλους-
συνοδούς ατόμων με ειδικές ανάγκες 

Πρόστιμο 50€ στον 
κάτοχο του ζώου  

24.  Για τη φύτευση δένδρων ή θάμνων στα όρια 
ιδιοκτησίας ή οικοδομής (πχ. λεύκες, ευκάλυπτοι κτλ), 
τα οποία έχουν προκαλέσει ή δύναται να προκαλέσουν 
βλάβες σε δρόμους, πεζοδρόμια, ή αγωγούς-δίκτυα 

Πρόστιμο από 100€ 
έως 500€, ή τα 
ποσά που 
αντιστοιχούν για 
την αποκατάσταση 
της κατά 
περίπτωση 
προκληθείσας 
βλάβης 

 

 

ΜΕΡΟΣ Β: 
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 

ΑΡΘΡΟ 1 

  

Εισαγωγή 

  
O Κανονισμός ισχύει για όλα τα δέντρα και θάμνους που υπάρχουν σε 

ιδιωτικούς υπαίθριους χώρους, (κήπους, ακάλυπτους χώρους 

πολυκατοικιών) και περιλαμβάνει τα μέτρα προστασίας των, καθώς και τις 

υποχρεώσεις των δημοτών. 

 

 
ΑΡΘΡΟ 2   
 
Μέτρα προστασίας 
 
Οι δημότες πρέπει να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα: 

α) για την αποτροπή ζημιών στα δένδρα και τους θάμνους κατά τη 

διενέργεια οικοδομικών ή άλλων εργασιών εντός των ιδιοκτησιών τους. 

β) για να διατηρούν σε καλή κατάσταση τα δένδρα και τους θάμνους των 

ιδιοκτησιών τους (φυτοπροστασία, κλάδεμα). 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 3 

 

Υποχρεώσεις δημοτών 
 
α) Οι δημότες υποχρεούνται, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα 
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προστασίας και ασφάλειας πολιτών και ιδιοκτησιών, να μεριμνούν σχετικά 

με τις κάτωθι περιπτώσεις: 

1. για το κλάδεμα υπερεχόντων κλαδιών σε όρια οικοπέδων που 

γειτνιάζουν με το δρόμο ή με γειτονικές ιδιοκτησίες,  

2. για την απομάκρυνση νεκρού ξύλου και σπασμένων κλαδιών,  

3. για την απομάκρυνση κλαδιών, όταν κρίνεται αυτό απαραίτητο, 

κυρίως στα πλαίσιο του καθαρισμού στεγών και προσόψεων, της 

αποφυγής σκίασης επαγγελματικών χώρων, καθώς και της 

διατήρησης των συνθηκών φωτισμού και ελεύθερης διόδου σε 

πεζοδρόμια, εισόδου τροχοφόρων σε αυλές, χώρους εναπόθεσης 

απορριμμάτων, παιδικές χαρές και περιοχές που χρησιμεύουν για τη 

διέλευση και στάθμευση οχημάτων της πυροσβεστικής  

4. για τον καθαρισμό των οικοπέδων τους από ξερά κλαδιά, χορτάρια, 

λοιπής εποχιακής ή μη βλάστησης και την περιοδική αποψίλωση 

αυτών.  

 
 
β) Ο Δήμος, σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου 3, δύναται να 

ειδοποιεί τηλεφωνικώς ή/και γραπτώς τους υπόχρεους για να προβούν 

στις δέουσες ενέργειες φροντίδας των πάσης φύσεως ιδιοκτησιών τους, 

εντός «εύλογου χρονικού διαστήματος» που δεν θα ξεπερνά το όριο των 

10 ημερολογιακών ημερών ως ανώτατο όριο από την ειδοποίησή τους. 

 
γ) Ειδικότερα οι υπόχρεοι, υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα την 

αρμόδια δημοτική υπηρεσία στο ενδεχόμενο αδυναμίας ενεργειών εκ 

μέρους τους, ώστε ο Δήμος να προβαίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα, 

εφόσον είναι δυνατόν, (με στόχο την ασφάλεια πολιτών και οχημάτων), σε 

όλες τις απαραίτητες ενέργειες με δικά του μέσα με ανάλογη χρέωση 

(κόστος εργασιών) των υπόχρεων. Και στην περίπτωση όμως μη 

συμμόρφωσης των ιδιοκτητών των ακινήτων που τα κλαδιά των 

δένδρων/θάμνων εξέρχονται των ορίων του οικοπέδου ή του 

αγροκτήματος τους την εργασία αυτή θα αναλαμβάνει ο Δήμος, (κοπή και 

απομάκρυνση κλάδων), κατόπιν εισηγήσεως της Δ/νσης Περιβάλλοντος 

και θα βεβαιώνεται εις βάρος τους η ισόποση σχετική δαπάνη του δήμου. 

Οι χρεώσεις που επιβάλλονται στην περίπτωση κοπής και απομάκρυνσης 

κλάδων από το Δήμο κυμαίνονται σε 5€/θάμνο και 10€/δέντρο.. 
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Για αιτήματα κοπής δέντρων, εντός ιδιωτικής έκτασης τηρείται η διαδικασία 

του αρ. 40 του Ν. 1337/1983 με την έκδοση της απαραίτητης οικοδομικής 

άδειας , και σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία.   

Σε κοπές δέντρων σε  ιδιωτικούς χώρους, τηρείται η αρχή της αντιστάθμισης 

και του περιβαλλοντικού ισοζυγίου, η οποία δημιουργεί υποχρέωση στον 

αιτούντα να αποκαταστήσει το φυτικό υλικό που θα απωλεσθεί. 

 
1. Βασικός κανόνας ορίζεται η αντικατάσταση του φυτικού υλικού στη 

διπλάσια ποσότητα (Χ2) από αυτή που χάνεται, κατά προτεραιότητα 

στον ίδιο χώρο. Εάν είναι ανέφικτη η αναπλήρωση του φυτικού υλικού 

στον ίδιο χώρο, τότε αυτό αντικαθίσταται κατά σειρά στην ευρύτερη 

περιοχή ή στην ίδια Συνοικία ή στην ίδια Δημοτική Ενότητα.  

 

2. Για το είδος, την ποιότητα κλπ του φυτικού υλικού που χάνεται και 

αυτού που πρέπει να αντικατασταθεί θα υπάρχει συνεργασία του 

ιδιώτη με τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου 

του Δήμου Ορεστιάδας.  

 

3. Ο αιτών μπορεί, μετά την ως άνω υπόδειξη της Υπηρεσίας, οφείλει να 

αγοράσει ο ίδιος το φυτικό υλικό που πρέπει να αντικατασταθεί και να 

το φυτεύσει ο ίδιος σε κατάλληλο σημείο . 

 

4. Γενικά επιτρέπεται η  κοπή, αφαίρεση, καταστροφή ή απομάκρυνση 

δένδρου  του κυρίου, νομέα ή κατόχου που κάνει χρήση του ιδιωτικού 

χώρου πρασίνου όταν: 

 το δέντρο είναι ξηρό ή βρίσκεται σε παρακμή,  

 το δέντρο ενέχει κινδύνους για ανθρώπους ή περιουσιακά στοιχεία,  

 η απομάκρυνση ή η αλλαγή ενός δένδρου κρίνεται επιβεβλημένη για 

την προστασία ενός αρχαιολογικού χώρου ή μνημείου, 

 η απομάκρυνση του δέντρου εξυπηρετεί την καλύτερη ανάπτυξη της 

συνολικής βλάστησης ή το δέντρο δεν μπορεί να αναπτυχθεί όπως 

αρμόζει στο είδος του λόγω της θέσης του. 

 

Επιτρέπεται η χορήγηση άδειας μεταφύτευσης κατόπιν αιτήσεως του 

κυρίου, νομέα ή κατόχου του ιδιωτικού χώρου πρασίνου, εάν υπάρχει η 

δυνατότητα μεταφύτευσης, την οποία αξιολογεί η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, 
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Καθαριότητας και Πρασίνου  

 

 

ΜΕΡΟΣ Γ 
 
ΔΙΑΦΟΡΑ 
 

ΑΡΘΡΟ 1 
 
Δεν απαιτείται άδεια κοπής στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
 

 
1. Έκτακτης ανάγκης 

 
Η αρμόδια Δημοτική υπηρεσία σε επείγουσες περιπτώσεις όπου τίθεται σε 

κίνδυνο η δημόσια ασφάλεια πεζών, οχημάτων και ακίνητων περιουσιών 

δύναται να προβαίνει, το συντομότερο δυνατό, σε κάθε σχετική ενέργεια 

κοπής, κατόπιν αυτοψίας και σύνταξης πρακτικού κοπής από υπάλληλο 

της υπηρεσίας, στο οποίο ρητά θα αναφέρονται και οι λόγοι κοπής (πχ. 

άρρωστα, ξερά ή/και γερασμένα δένδρα, επικίνδυνα δένδρα λόγω κλίσης, 

κοπή ριζών είτε από ιδιώτες είτε από ΔΕΗ -ΟΤΕ και λοιπούς οργανισμούς 

κοινής ωφελείας). 

 
 

2. Παροχής ηλεκτρικού ρεύματος .  

 

 

ΑΡΘΡΟ 2 
 

Προσφυγή ενδιαφερομένων κατά των προστίμων των διατάξεων του 
παρόντος κανονισμού  
 
1) Δικαίωμα προσφυγής 

Προσφυγή μπορεί να ασκήσει: 

α) Ο άμεσα ενδιαφερόμενος και 

β) Άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από τον άμεσα ενδιαφερόμενο. 

 

2) Άσκηση Προσφυγής 

Η προσφυγή ασκείται από τον ενδιαφερόμενο εντός της νομίμου προθεσμίας 
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ΑΡΘΡΟ 3 
 
Κοινωνικά πάρκα 

1. Μετά από απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, μπορεί να 

παραχωρηθούν πάρκα, αλσύλλια, νησίδες, τρίγωνα και γενικά χώροι 

πρασίνου σε ομάδες πολιτών, σε επιτροπές περιοίκων, σε συλλόγους, 

σε κινήσεις πολιτών, σε επιτροπές γειτονιάς, συλλόγους γονέων και 

κηδεμόνων, σχολικές επιτροπές,  και γενικά κάθε άλλο συλλογικό 

φορέα, ο οποίος θα αναλάβει τη συντήρηση, επιμέλεια και φροντίδα του 

συγκεκριμένου χώρου. Οι ανωτέρω συλλογικοί φορείς θα πρέπει να 

έχουν καταστατικό και να ορίζουν υποχρεωτικά έναν εκπρόσωπο τους. 

Η παραχώρηση αυτή δεν αναιρεί τον κοινόχρηστο χαρακτήρα του 

οποιοδήποτε χώρου.  

2. Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου παρέχει την 

τεχνογνωσία της και κάθε άλλη συνδρομή, όποτε και εφόσον της 

ζητηθεί και εποπτεύει την επιμελή χρήση του χώρου. Μετά την 

παραχώρηση του συγκεκριμένου χώρου, η Δ/ση Πρασίνου 

απαλλάσσεται από την υποχρέωση φροντίδας και συντήρησης, η 

οποία περνάει αποκλειστικά στους ανωτέρω συλλογικούς φορείς.  

3. Η απόφαση αυτή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ανακαλείται 

αναιτιωδώς οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Επίσης ανακαλείται άμεσα 

σε περίπτωση διαπίστωσης, εγκατάλειψης του αναφερόμενου χώρου, 

κακής συντήρησης, ελλιπούς φροντίδας,  μετά από σχετική εισήγηση 

της Δ/σης  

4. Οι παραχωρήσεις αυτές έχουν ως σκοπό την ευαισθητοποίηση των 

πολιτών, την καθιέρωση της συλλογικής περιβαλλοντικής ευθύνης, την 

ενίσχυση του αισθήματος σεβασμού του κοινοχρήστου χώρου, την 

διαπαιδαγώγηση και την εν γένει αλλαγή νοοτροπίας των δημοτών σε 

σχέση με τον δημόσιο χώρο.  

 

ΑΡΘΡΟ 4 

 
Διάθεση ξύλων 

 

Τα προϊόντα ξυλείας που προέρχονται από κοπές δέντρων ή 

κλαδέματα που διενεργεί η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και 
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Πρασίνου, συγκεντρώνονται σε κατάλληλο χώρο της Υπηρεσίας και 

διατίθενται αποκλειστικά σε άπορους, τους οποίους υποδεικνύουν οι 

κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου. 

 

 
ΑΡΘΡΟ 5 
 
Φυτεύσεις Δέντρων  
 

Η φύτευση νέων δέντρων από την Δ/ση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και 

Πρασίνου  ή  από ιδιώτες (σε συνεργασία με την Υπηρεσία), σε πεζοδρόμια 

της πόλης επιτρέπεται, σε σημείο τέτοιο, ώστε να διασφαλίζεται η άνετη και 

ομαλή διέλευση των πεζών και αμαξιδίων (αναπηρικών ή παιδικών) . 

 

ΑΡΘΡΟ 6 
 

Νέες οικοδομές 
 

Στην κατασκευή νέων οικοδομών ή στην ανακατασκευή, επισκευή, ανακαίνιση 

παλαιοτέρων, οι οικοπεδούχοι βαρύνονται με την υποχρέωση αποκατάστασης 

σε ποσοστό 100% των δέντρων, που ενδεχομένως χρειάζεται να κοπούν και 

εκδίδεται γι’ αυτά η προβλεπόμενη άδεια κοπής από την αρμόδια Υπηρεσία 

Δόμησης. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η φύτευση αυτών στον ίδιο 

χώρο, τότε μπορεί να πραγματοποιηθεί στους κοινοχρήστους χώρους, μετά 

από υπόδειξη της Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου 

στην διπλάσια Χ2 ποσότητα από αυτή που πρόκειται να χαθεί.  

 
ΑΡΘΡΟ 7 
 
Διάθεση Προστίμων 

Τα έσοδα που θα εισπράττονται από όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις θα 

προορίζονται κατά προτεραιότητα για την διατήρηση και αύξηση του  

πρασίνου στο Δήμο. 

 
ΑΡΘΡΟ 8 
  
Η Δημοτική Αστυνομία και η Διεύθυνση Περιβάλλοντος Καθαριότητας και 
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Πρασίνου υποχρεούται στην παρακολούθηση και αυστηρή εφαρμογή του 

παρόντος κανονισμού ενώ η αρμόδια οικονομική υπηρεσία για την 

είσπραξη των αντίστοιχων ποσών χρεώσεων ή προστίμων , σύμφωνα με 

τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την είσπραξη των δημοσίων 

εσόδων. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 9 
  
Κάθε άλλη περίπτωση που έχει σχέση με το αστικό-περιαστικό πράσινο, 

καθώς και το περιβάλλον γενικότερα της δικαιοδοσίας του Δήμου και δεν 

προβλέπεται από τον Κανονισμό αυτόν, δύναται να ρυθμίζεται είτε με τις 

οικείες διατάξεις της Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, είτε με τις οικείες 

διατάξεις τις Δασικής Νομοθεσίας, είτε κατόπιν απόφαση του Δ.Σ. του 

Δήμου Ορεστιάδας. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 10  
 
Έναρξη ισχύος 
  
Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει μετά παρέλευση ενός (1) μηνός 

από την  ενημέρωση των δημοτών και την ψήφισή του, οπότε και παύει η 

ισχύς κάθε προγενεστέρου Κανονισμού που αφορά θέματα πρασίνου. 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 

ΜΟΡΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 


