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            Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο 
Ντίνο, Πρόεδρο, 2) Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα, 3) Βασιλική Ψυ-
χράμη-Σταυροπούλου, 4) Μιχαήλ Κυριακόπουλο,5) Δημήτριο Καλαμίδα 
6) Δημήτριο Φιλιππάτο, 7) Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 8) Βασίλειο Γεωρ. 
Χριστόπουλο, Αντιδημάρχους, 9) Μαρία Τσουκαλά, 10) Χρήστο Σπη-
λιωτόπουλο, 11) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 12)Βασίλειο Θεοφ. Χρστό-
πουλο, 13) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 14) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο,   
15) Νικόλαο Θανασούλια, 16) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 17) Γεώρ-
γιο Γιοβά, 18) Ευστράτιο Βαρδάκη, 19) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο,  20) 
Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 21) Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 22) Βασίλειο Αν-
δρουτσόπουλο, 23) Βασίλειο Τομαρα, 24) Κωνσταντίνο Παπακωνστα-
ντίνου, 25) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 26) Χρήστο Λαϊνά,  Μέλη, 
συνήλθε σήμερα  στις τρεις (3) Απριλίου 2015, ημέρα Παρασκευή  και 
ώρα 14:00΄ σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρ-
χου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου 
του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ.Γεωργίου Ντίνου, με αριθ. 
πρωτ. 9568/30-03-2015, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστο-
ποιήθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/ 
2010 Φ.Ε.Κ.87 /τ.Α/ 07. 06.2010), στον κ. Δήμαρχο Αιγιαλείας, στα Μέ-
λη του Δημοτικού Συμβουλίου,  στους κ.κ. Προέδρους των Δημοτικών 
και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτή-
των, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας για συζήτηση και 
λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε 
δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα. 
          Παρόντες Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ. 1)  Αθαν.Σμυρνιώτης, Τ.Κ. 
Παρ.Πλατάνου, 2) Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου,3) Δημ. Αναγνω-
στόπουλος, Τ.Κ. Περιστέρας & 4) Νικ.Μπουζιώτης, Τ.Κ. Άνω Διακο-
πτού.  
        Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώμα-
τος οι Δημοτικοί  Σύμβουλοι  κ.κ : 1) Δημ.Μπούνιας, 2) Διαμάντω Βασι-
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λακοπούλου, 3) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 4) Μιχ. Κωνσταντίνου, 5) 
Δημ. Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., 6) Χρ. Γούτος & 7) Δημ. 
Παναγιωτακόπουλος, κωλυόμενοι. 
         Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύ-
παρξη  απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι έξι (26) από τα τριάντα 
τρία  (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
 
     (αποφ.αριθ. 209 έως  και  239 )            
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         Για  το αντικείμενο: «Στην υπ’ αριθμ.21/2015 απόφαση της Επι-
τροπής Ποιότητας Ζωής,  περί έγκρισης Κανονισμού Πρασίνου Δήμου 
Αιγιαλείας ». 
          Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ, Γεώργιος 
Ντίνος, ανακοινώνει το δέκατο όγδοο (18 ο) θέμα της Ημερήσιας Διάτα-
ξης και διαβάζει απόσπασμα  της υπ’ αριθ. 21/2015 απόφασης της Επι-
τροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας, το οποίο έχει ως εξής: 

«  Ομόφωνα Αποφασίζει 
Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας την έκδοση κα-

νονιστικής απόφασης για τον Κανονισμό Πρασίνου του Δήμου Αιγιαλεί-
ας όπως αυτός αναλυτικά αναφέρεται ανωτέρω και αποτελεί αναπόσπα-
στο μέρος της απόφασης. 
           Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  21/2015 ». 
 Στη συνέχεια ο κ.  Πρόεδρος  καλεί  το  Δημοτικό  Συμβούλιο να 
αποφασίσει σχετικά. 
          Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε και είδε το απο-
φασιστικό μέρος της υπ’ αριθ.21 /2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότη-
τας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας με τον Κανονισμό Πρασίνου και έλαβε υπό-
ψη του το υπ’ αριθ. πρωτ.:5055/19-2-2015 διαβιβαστικό έγγραφο του 
Τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας του Δή-
μου Αιγιαλείας και τον συνημμένο Κανονισμό Πρασίνου, το υπ’ αριθ. 
πρωτ.: ΔΥ/28-11-2014 γνωμοδοτικό έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας 
του Δήμου,  και έλαβε υπόψη το γεγονός ότι αυτός τέθηκε σε δημόσια 
διαβούλευση στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου καθώς και τις διατά-
ξεις του άρθρου 94 παρ. 26 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 79 
Ν.3463/2006, του Ν. 1650/86 (ΦΕΚ - 160 Α'), του άρθρου 32 του Ν. 
1080/80 όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 8 του άρθρου 7 του Ν. 
2307/95, του Ν.998/1979, του Ν.3208/2003, του Ν. 1892/90, του Ν. 
2946/2001, του Ν. 1144/1981 (ΦΕΚ - 96 Α), του Ν. 3170/2003 (ΦΕΚ 
Α΄191/03), του Ν.Δ. 17.7/16.8.23 του ΓΟΚ/1985 και του Ν. 4067/9-4-12 
του ΝΟΚ/2012, του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αιγια-
λείας (ΦΕΚ 2714/17-11-2011 Τ΄Β΄) καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 
65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ. Α/07.06.2010), πλην των δημοτικών 
συμβούλων κ.κ.1) Χρ.Λαϊνά &  2)Κων/νου Παπακωνσταντίνου,  οι οποί-
οι δήλωσαν «παρών» [σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 96 του 
Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/ τ.Α /08.06.2006), η λευκή ψήφος λογίζεται ως 
αρνητική ψήφος,  ενώ είχαν αποχωρήσει πριν τη συζήτηση του θέματος 
οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.: 1) Δημ.Μπούρδος, 2) Βασ.Θεοφ. Χριστό-
πουλος, 3) Χρ. Σπηλιωτόπουλος, 4) Βασ. Φιλιππόπουλος, 5) Ευστρ. 
Βαρδάκης & 6) Μαρία Τσουκαλά,  μετά από  διαλογική συζήτηση, 
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Κατά πλειοψηφία   Α π ο φ α σ  ί  ζ  ε  ι 
Να εγκρίνει την έκδοση κανονιστικής απόφασης σύμφωνα με τις 

διατάξεις παρ.1 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006 Δ.Κ.Κ., που αφορά τον 
Κανονισμό Πρασίνου του Δήμου Αιγιαλείας, όπως αυτός αναλυτικά α-
ναφέρεται  ως κατωτέρω:  

 
« Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ  Π Ρ Α Σ Ι Ν Ο Υ  

 ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 
  
 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  2015 
Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α  

 
Άρθρο 1 Εισαγωγή 

Άρθρο 2 Γενικά 

Άρθρο 3 Νομικό Πλαίσιο 

Άρθρο 4 Αρχές - Στόχοι 

Άρθρο 5 Αρμόδια Υπηρεσία 

Άρθρο 6 Κανόνες χρήσης Δημοσίου χώρων πρασίνου από το κοινό 

Άρθρο 7 Αιτήματα Δημοτών 

Άρθρο 8 Παραβάσεις και κυρώσεις 

Άρθρο 9 Δικαιώματα Προσφυγής 

Άρθρο 10 Άσκηση Προσφυγής 

Άρθρο 11 Ανάπτυξη Πρασίνου & ευαισθητοποίηση των δημοτών 

Άρθρο 12 Καθιέρωση Τεκμηρίου Ευθύνης Γειτονικών Ιδιοκτησιών 

Άρθρο 13 Κοινωνικά Πάρκα 

Άρθρο 14 Διάθεση Ξύλου 

Άρθρο 15 Πράσινη Ταράτσα 

Άρθρο 16 Νέες Οικοδομές 

Άρθρο 17 Φυτεύσεις Δέντρων 

Άρθρο 18 Διάθεση Προστίμων 

Άρθρο 19 Ισχύς Κανονισμού 
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Άρθρο 1 - Εισαγωγή 
Ο Κανονισμός Πρασίνου του Δήμου Αιγιαλείας περιλαμβάνει 

αρχές, δεσμεύσεις και πολιτικές που επιδιώκουν να προστατεύσουν 
και να αναδείξουν το αστικό και περιαστικό πράσινο. Η προστασία 
του αστικού πρασίνου αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση του Δήμου 
Αιγιαλείας. 
 
Άρθρο 2 - Γενικά 

Κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου αναφέρονται στο Ν.Δ. 
17.7/16.8.23 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 κοι-
νόχρηστο χώρο πρασίνου αποτελεί κάθε ελεύθερος χώρος στον ο-
ποίο έχει αναπτυχθεί φυσική ή έχει εγκατασταθεί τεχνητή βλάστη-
ση.  

Ο Κανονισμός Πρασίνου του Δήμου Αιγιαλείας επιδιώκει να 
προστατεύσει το πράσινο που αναπτύσσεται αυτοφυώς ή με κηπο-
τεχνικές 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 αλλα-
γή υλικών, παρουσία υγρού στοιχείου. Στο δίκτυο πρασίνου εντάσ-
σονται οργανικά οι κοινόχρηστοι χώροι και οι ακάλυπτοι χώροι 
δημόσιων ή ιδιωτικών κτιρίων, των οποίων επιδιώκεται η φύτευση. 

Στο δίκτυο αστικού – περιαστικού πρασίνου, εντάσσονται κα-
τά το δυνατόν όλοι οι αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, ιστορι-
κά κέντρα, μνημεία, τοπία, ευαίσθητες περιοχές, σημαντικά ρέμα-
τα, ακτές, μητροπολιτικά πάρκα και χώροι πολιτισμού και αθλητι-
σμού. 
 
Άρθρο 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 Αρχιτεκτονι-
κή 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 περιβάλ-

λοντος, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
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4. Του άρθρου 32 του Ν. 1080/80 όπως τροποποιήθηκε από 

την παρ. 8 του άρθρου 7 του Ν. 2307/95. 
Του Ν.998/1979 “Περί προστασίας των δασών και των δασι-
κών εν γένει εκτάσεων της χώρας”. 

5. Του Ν.3208/2003 “Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, 
κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων 
επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις 

6. Του Ν. 1892/90 ¨Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη 
και άλλες διατάξεις¨ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

7. Του Ν. 2946/2001 Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δή-
μων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις, όπως έχει τροπο-
ποιηθεί και ισχύει. 

8. Του Ν. 1144/1981 (ΦΕΚ - 96 Α): Περί επικολλήσεως εντύ-
πων, διενεργείας ετέρων συναφών πράξεων, ως και ρυθμίσεως 
θεμάτων τινών αφορώντων εις τους Ο.Τ.Α. και το Υπουργείο 
Εσωτερικών, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

9. Του Ν. 3170/2003 (ΦΕΚ Α΄191/03) Ζώα συντροφιάς, αδέ-
σποτα ζώα συντροφιάς και άλλες διατάξεις, όπως έχει τροπο-
ποιηθεί. 

10. Του Ν.Δ. 17.7/16.8.23 του ΓΟΚ/1985 και του Ν. 
4067/9-4-12 του ΝΟΚ/2012. Κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου, 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

11. Του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αιγια-
λείας (ΦΕΚ 2714/17-11-2011 Τ΄Β΄) 

12. Κάθε άλλη σχετική με το αντικείμενο διάταξη 
 

Με βάση το ως άνω ισχύον θεσμικό πλαίσιο καταρτίστηκε ο παρών 
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. 
 
Άρθρο 4 – Αρχές, Στόχοι 
Βασικές αρχές και στόχοι της ανάπτυξης και προστασία του αστι-
κού πρασίνου του Δήμου Αιγιαλείας είναι οι ακόλουθοι: 
α.  Η ολοκληρωμένη, σχεδιασμένη και συντονισμένη προστασία 
και ανάδειξη του πρασίνου ως βασικού και αναπόσπαστου συστα-
τικού της πόλης και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της. 
β.   Η συντήρηση, διατήρηση, προστασία του υφιστάμενου πρα-
σίνου και η δέσμευση για την αύξησή του σε νέους χώρους. 
γ.   Η δημιουργία νέων χώρων πρασίνου  
δ.   Η ακώλυτη πρόσβαση στους χώρους πρασίνου για κάθε πολί-
τη   
ε.   Η ευαισθητοποίηση των δημοτών σε θέματα προστασίας πε-
ριβάλλοντος 
στ.   Η διασφάλιση ολοκληρωμένου και εκτεταμένου πράσινου δι-
κτύου κίνησης για πεζούς 
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ζ.   Η διασφάλιση της ευεργετικής επίδρασης του πρασίνου στην 
υγεία του κάθε πολίτη 
η.   Η συμβολή του πρασίνου στην ανάδειξη της πολιτιστικής, αι-
σθητικής και ιστορικής αξίας  της πόλης 
θ.       H φύτευση δωμάτων, ταρατσών, αυλών σχολείων και δημοτι-
κών κτιρίων, η υποστήριξη καλών πρακτικών 
ι.  Η κάθε απώλεια πρασίνου θα αποκαθίσταται από τους υπαί-
τιους βάσει της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» και της αρχής της 
αντιστάθμισης 
ια. Ο Δήμος οφείλει να συμβάλλει ουσιαστικά στην αειφόρο α-
νάπτυξη του Δήμου με στόχο τη δημιουργία μιας πράσινης πόλης, 
έτσι ώστε να  μετουσιώσει κάθε κάτοικο της πόλης σ’ έναν ενεργό, 
«πράσινο» δημότη με:  

-  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 δε-
ντροφυτεύεις,) αλλά και σε όλες τις δημοτικές και δημόσιες υπηρε-
σίες με στόχο την δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης από την 
ίδια τη Διοίκηση. 

- την προώθηση του εθελοντισμού, ευαισθητοποίηση - κινη-
τοποίηση των δημοτών και αξιοποίηση της εθελοντικής προσφοράς 
μέσω των εθελοντών πρασίνου. 
ιβ. Η συνεργασία με τοπικούς Συλλόγους Προστασίας Περιβάλλο-
ντος και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις με συναφές αντικείμενο. 
 
 Άρθρο 5 – Αρμόδια Υπηρεσία 

Η ανάπτυξη, προστασία και διαχείριση του αστικού- περια-
στικού πρασίνου περιλαμβάνει κάθε μορφής βλάστηση όπως δέν-
δρα , θάμνους, πολυετή και εποχιακά φυτά και χλοοτάπητες που 
βρίσκονται στους δημόσιους χώρους πρασίνου σε πλατείες, πάρκα, 
πεζόδρομους, πεζοδρόμια, τρίγωνα, άλση, παιδικές χαρές στα εσω-
τερικά όρια των Ο.Τ.Α. Αρμόδια υπηρεσία για τη διατήρηση, ανά-
πτυξη και διαχείριση της βλάστησης με κατάλληλες καλλιεργητικές 
φροντίδες και σύμφωνα με τις αρχές και τις γνώσεις της κηποτε-
χνίας είναι το Αυτοτελές τμήμα Περιβάλλοντος – Πρασίνου και Πο-
λιτικής Προστασίας του Δήμου, σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτε-
ρικής Υπηρεσίας.   
 
Άρθρο 6-  Κανόνες Χρήσης Δημοσίου Χώρου Πρασίνου από 
το Κοινό 
α.  Η χρήση του δημόσιου χώρου πρασίνου και αναψυχής γίνε-
ται με ευθύνη του χρήστη. Ο δημόσιος χώρος πρασίνου επιτρέπε-
ται να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον προορισμό του. Για τη 
χρήση δημοσίου χώρου πρασίνου εκτός των λειτουργιών για τις ο-
ποίες προορίζεται,  απαιτείται άδεια της αρμόδιας δημοτικής υπη-
ρεσίας ή του αρμοδίου οργάνου. 
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β.  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. 
γ.   Απαγορεύεται η κοπή, η αφαίρεση, η καταστροφή, η μεταφύ-
τευση, το κλάδεμα, η φθορά ή ρύπανση κάθε φυτικού οργανισμού 
σε οποιοδήποτε χώρο και αν βρίσκεται. 
δ.        Δεν επιτρέπονται ιδίως οι ακόλουθες επιβλαβείς ενέργειες : 

i.  η σταθεροποίηση ή το σφράγισμα της επιφάνειας του εδά-
φους με κάλυμμα μη διαπερατό στο νερό (π.χ. άσφαλτος, 
μπετόν). 
ii. οι εκσκαφές, διανοίξεις, οικοδομικές εργασίες. 
iii. η τοποθέτηση αγωγών ή καλωδίων. 
iv. η τοποθέτηση καλωδίων, προβολέων, ηλεκτρολογικών ε-

ξοπλισμών ή και πινακίδων πάνω στα δένδρα. 
v. το πλύσιμο μηχανοκίνητων οχημάτων ή μηχανημάτων. 
vi. η συμπίεση της επιφάνειας του εδάφους, π.χ. λόγω της 
διέλευσης ή στάθμευσης μηχανοκίνητων οχημάτων ή άλλων 
μηχανημάτων, εργοταξίων οικοδομών ή αποθήκευσης οικο-
δομικών υλικών ή μπάζων. 
vii. η αποθήκευση ή διασπορά στο έδαφος αλάτων, οξέων, 
ελαίων ή άλλων χημικών ουσιών καθώς και λυμάτων. 
ix. η τοποθέτηση ανακοινώσεων και παντός είδους επιγρα-
φών-διαφημίσεων, προειδοποιήσεων-σημάνσεων. 

ε.  Δεν επιτρέπεται σε χώρο πάρκου: 
i. η φθορά, καταστροφή, ρύπανση, απομάκρυνση του εξο-
πλισμού του. 
ii. η εναπόθεση οικιακών και ογκωδών απορριμμάτων και 
μηχανημάτων. 
iii. η πρόκληση θορύβου. 
iv. το άναμμα και η διατήρηση φωτιάς. 
v. η κυκλοφορία και η στάθμευση πάσης φύσεως τροχοφό-
ρου οχήματος εκτός των οχημάτων που θα έχουν την απαι-
τούμενη άδεια. 
Φθορά ή επιβάρυνση είναι και οι βλάβες του ριζικού συ-
στήματος της προστατευόμενης περιοχής. Προστατευόμενη 
περιοχή του ριζικού συστήματος ορίζεται η επιφάνεια του ε-
δάφους κάτω από την κόμη του δέντρου με επιπλέον 1,5 μ. 
σε δέντρα με κυλινδρική ανάπτυξη της κόμης και επιπλέον 5 
μ προς όλες τις κατευθύνσεις.  
ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ οι επεμβάσεις σε περιοχές νεκροταφείων 
που είναι αφιερωμένες σε τάφους (μετά απο την απαιτούμενη 
έγκριση-άδεια). 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 
1. Η αρμόδια δημοτική υπηρεσία μπορεί σε απόφασή της να 
ορίσει ώρες λειτουργίας και να θέτει περιορισμούς για χρή-
σεις σε ολόκληρο ή τμήμα χώρων πρασίνου. 
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2. Οι ιδιοκτήτες οικόσιτων/κατοικίδιων ζώων οφείλουν να με-
ριμνούν ώστε τα ζώα τους να μη ρυπαίνουν τους δημόσιους 
χώρους πρασίνου και να απομακρύνουν άμεσα τα περιττώ-
ματά τους. Εξαιρούνται οι σκύλοι-συνοδοί ατόμων με ειδικές 
ανάγκες. 

 
Άρθρο 7 -  Αιτήματα  Δημοτών 
α.  Το Αυτοτελές τμήμα Περιβάλλοντος – Πρασίνου και Πολιτικής 
Προστασίας δέχεται πολλά αιτήματα δημοτών που αφορούν κοπές 
δένδρων, κλαδεύσεις, φυτεύσεις κ.λ.π.  Το αίτημα των δημοτών κα-
ταγράφεται, ελέγχεται από την αρμόδια υπηρεσία, αξιολογείται ο 
βαθμός προτεραιότητας και προγραμματίζεται για την υλοποίησή 
του μετά την λήψη της σχετικής απόφασης. Ιδιαίτερα για τις κλα-
δεύσεις των υψηλών δένδρων που βρίσκονται κοντά σε ηλεκτροφό-
ρα καλώδια, η κλάδευση γίνεται σε συνεργασία με την ΔΕΗ. 
β. Τα αιτήματα που αφορούν συμβουλές για διαμορφώσεις και φυ-
τεύσεις σε ιδιωτικούς ή σε κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών 
μπορούν να απαντώνται από την υπηρεσία Πρασίνου. 
γ. Για τα αιτήματα που αφορούν κοπή δέντρων σε κοινόχρηστους 
χώρους γνωμοδοτεί η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και την τελική α-
πόφαση την λαμβάνει το Δημοτικό Συμβούλιο. Για αιτήματα κοπής 
δέντρων εντός ιδιωτικής έκτασης τηρείται η διαδικασία του αρ. 40 
του Ν. 1337/1983 με την έκδοση της απαραίτητης οικοδομικής 
άδειας. 
δ.  Στα αιτήματα που γίνονται δεκτά και αφορούν κοπές δέντρων σε 
κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς χώρους, τηρείται η αρχή της αντι-
στάθμισης και του περιβαλλοντικού ισοζυγίου, η οποία δη-
μιουργεί υποχρέωση στον αιτούντα να αποκαταστήσει το φυτικό υ-
λικό που θα απωλεσθεί.  

i. Βασικός κανόνας ορίζεται η αντικατάσταση του φυτικού υ-
λικού 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 Δη-
μοτική Ενότητα.  

ii. Την αξία, το είδος, την ποιότητα κλπ του φυτικού υλικού 
που χάνεται και αυτού που πρέπει να αντικατασταθεί, του είδους, 
της ποιότητας κλπ, την προσδιορίζει το Αυτοτελές τμήμα Περιβάλ-
λοντος – Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας, τα οποία και γνω-
στοποιεί στον αιτούντα. 

iii. Ο αιτών μπορεί να καταβάλλει σε μετρητά την αξία του 
φυτικού υλικού που οφείλει να αντικαταστήσει.  

iv. Ο αιτών μπορεί, μετά την ως άνω υπόδειξη της Υπηρεσίας, 
να αγοράσει ο ίδιος το φυτικό υλικό που πρέπει να αντικατασταθεί 
και να το φυτεύσει ο ίδιος σε σημείο που θα καθορίσει το Αυτοτελές 
τμήμα Περιβάλλοντος – Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας. Σε 
αυτή την περίπτωση απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής 
του προστίμου του αρ. 5 σε ποσοστό 50%. Στην περίπτωση που ο 
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αιτών με δική του πρωτοβουλία αντικαταστήσει το φυτικό υλικό 
στην τριπλάσια ποσότητα (Χ3) από αυτό που χάθηκε ή πρόκειται 
να απωλεσθεί, απαλλάσσεται από κάθε άλλο πρόστιμο ή κύρωση. 
 Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η με οποιοδήποτε τρό-
πο μείωση του πρασίνου στην πόλη.  
ε.  Επιτρέπεται η έκδοση άδειας  με τις ανωτέρω προϋποθέσεις, για 
κοπή, αφαίρεση, καταστροφή ή απομάκρυνση δένδρου κατόπιν αι-
τήσεως του κυρίου, νομέα ή κατόχου που κάνει χρήση του ιδιωτι-
κού χώρου πρασίνου όταν: 

i. το δέντρο είναι ξηρό ή βρίσκεται σε παρακμή, 
ii. το δέντρο ενέχει κινδύνους για ανθρώπους ή περιουσιακά 
στοιχεία, 
iii. η απομάκρυνση ή η αλλαγή ενός δένδρου κρίνεται επιβε-
βλημένη για την προστασία ενός αρχαιολογικού χώρου ή μνη-
μείου, 
iv. η απομάκρυνση του δέντρου εξυπηρετεί την καλύτερη ανά-
πτυξη της συνολικής βλάστησης ή το δέντρο δεν μπορεί να ανα-
πτυχθεί όπως αρμόζει στο είδος του λόγω της θέσης του. 

Επιτρέπεται η χορήγηση άδειας μεταφύτευσης κατόπιν αιτή-
σεως του κυρίου, νομέα ή κατόχου του ιδιωτικού χώρου πρασίνου, 
εάν υπάρχει η δυνατότητα μεταφύτευσης, την οποία αξιολογεί το 
Αυτοτελές τμήμα Περιβάλλοντος – Πρασίνου και Πολιτικής Προ-
στασίας. 

Η άδεια χάνει την ισχύ της, εάν οι ενέργειες για τις οποίες 
χορηγήθηκε, δεν πραγματοποιηθούν εντός ενός έτους. 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ: 
1. Έκτακτης ανάγκης.  
2. Παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (μεμονωμένη ή μη). 

 
Άρθρο 8.  Παραβάσεις και κυρώσεις 
  
α.   Όποιος παραβαίνει τους κανόνες χρήσης του δημοσίου πρασί-
νου και προβαίνει στις κατωτέρω περιγραφόμενες παραβάσεις τι-
μωρείται 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 του Αυτοτελούς τμήματος Περι-
βάλλοντος – Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας. 

Κοπή ή καταστροφή δένδρου  Χωρίς άδεια  
του Δήμου  10 
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β.  Σε περίπτωση κοπής ή αφαίρεσης δένδρων ή θάμνων που έ-
γινε κατόπιν χορηγήσεως σχετικής άδειας, εκτός της υποχρέωσης 
της αντιστάθμισης, όπως προβλέπεται ανωτέρω, ο δικαιούχος της 
άδειας οφείλει να καταβάλλει στο Δήμο αποζημίωση που προβλέ-
πεται στον παρακάτω πίνακα. Η χωρίς άδεια κοπή, αφαίρεση ή κα-
ταστροφή δένδρων ή θάμνων, επισύρει τα πρόστιμα που προβλέπο-
νται. Τα χρήματα που εισπράττει ο Δήμος από τα σχετικά πρόστιμα 
θα εντάσσονται στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους για την 
αγορά φυτικού υλικού. 
γ.  Παρακώλυση εργασιών διαχείρισης πρασίνου.  
Οι δημότες  υποχρεούνται να διευκολύνουν το έργο διαχείρισης 
του πρασίνου και να μη δημιουργούν εμπόδια. Σε οδούς που έ-
χουν σημανθεί ότι πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες, όπως κλα-
δεύσεις δενδροστοιχιών, οι δημότες υποχρεούνται να απομακρύ-
νουν τα οχήματά τους. Σε διαφορετική περίπτωση θα εφαρμόζονται 
οι διατάξεις του ΚΟΚ. 
δ.     

α/α Είδος Παράβασης Πρόστιμο 
1 Για την καταστροφή χλοοτάπητα 50 € ανά m² 
2 Για την αυθαίρετη κλάδευση δένδρου ή θάμνου ή 

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

3 Για την αποθήκευση ή διασπορά στο έδαφος λυμάτων 
ή χημικών ουσιών 

πρόστιμο 300 €, ανάλογα με το 
βαθμό επικινδυνότητας και τις 
προκληθείσες συνέπειες στο 
πράσινο 

4 Για τη σταθεροποίηση της επιφάνειας του εδάφους με 
κάλυμμα μη διαπερατό στο νερό (πχ. άσφαλτος, μπε-
τόν-στάχτη) 

πρόστιμο 50 €/m² 

5 Για τις εκσκαφές, διανοίξεις, οικοδομικές εργασίες 
κ.λ.π. 

πρόστιμο 50 €/m² 

6 Για την τοποθέτηση αγωγών ή καλωδίων και πινακί-
δων σήμανσης πάνω σε δένδρα, ηλεκτρολογικού εξο-
πλισμού προβολέων. 

πρόστιμο 100 €/δένδρο 

7 Για το πλύσιμο μηχανοκίνητων οχημάτων ή μηχανη- πρόστιμο 100 €. 

α) για δένδρα που είναι ηλικίας έως τριών ετών 
από   την ημέρα φύτευσης   200 € 

β) για δένδρα ηλικίας τριών έως δέκα ετών  350 € 
γ) για δένδρα ηλικίας άνω των δέκα ετών   700 € 
δ) για δέντρα εντός παραδοσιακών οικισμών  1000€ 
ε)για δέντρα ιδιαίτερης γεωπονικής, 
μορφολογικής ή αισθητικής αξίας (π.χ. πλατάνια-
πουρνάρια) μόνο στην περίπτωση σοβαρής 
ασθένειας-παρακμής του δέντρου ή έκτακτης 
ανάγκης. Διαφορετικά δεν εκδίδεται άδεια. 

 10.000€ 

Κοπή ή καταστροφή θάμνου  Χωρίς άδεια  
του Δήμου 

α) για θάμνους που είναι ηλικίας έως τριών ετών 
από την ημέρα φύτευσης   40 € 

β) για θάμνους ηλικίας τριών έως δέκα ετών   80 € 
γ) για θάμνους ηλικίας άνω των δέκα ετών   150 € 
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μάτων σε  δημοτικούς χώρους πρασίνου 

8 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 

9 Για το άναμμα και τη διατήρηση φωτιάς  πρόστιμο 1.000 € συν το κό-
στος για την αποκατάσταση τυ-
χόν καταστροφών 

10 Για την καταστροφή σιδερένιου προστατευτικού κι-
γκλιδώματος χώρων πρασίνου 

πρόστιμο 60 € / μέτρο 

11 Για τη ρύπανση δημοτικών χώρων πρασίνου που 
χρησιμοποιούνται από φορείς για τη διενέργεια εκ-
δηλώσεων 
 

πρόστιμο από 300 € έως 500 
€. 

12 Για τη μερική ή ολική καταστροφή εξοπλισμού (πα-
γκάκια, κάδοι, εξαρτήματα άρδευσης, όργανα Παιδι-
κής Χαράς) των  δημοτικών χώρων πρασίνου 

πρόστιμο έως 600 €/τεμάχιο 

13 Για εσκεμμένη εγκατάλειψη ή απόρριψη αντικειμέ-
νων ή μπαζών από εργολάβους ή κάθε είδους επαγ-
γελματίες,    

1.000 €/m3. 
 

14 Για την τοποθέτηση διαφημιστικών επιγραφών, ανα-
κοινώσεων, σημάνσεων κλπ επάνω σε δέντρα και μέ-
σα σε χώρους πρασίνου όπως πλατείες, νησίδες παρ-
τέρια πεζοδρόμων κ.λ.π.  
 

Πρόστιμο από 100€ έως 
1000€, ανάλογα με το μέγεθος, 
τον όγκο, το είδος των διαφημι-
στικών 

15 Για την κλοπή φυτών σε κοινόχρηστους χώρους  200€ 
16 Για την κλοπή εξαρτημάτων άρδευσης, κάδων, οργά-

νων Παιδικής Χαράς των δημοτικών χώρων πρασίνου 
200€ 

17 Για τη ρίψη χαρτιών και άλλων μικροαντικειμένων 
από περιπατητές  

80€ 

 
Άρθρο 9 - Δικαίωμα Προσφυγής 
Προσφυγή μπορεί να ασκήσει: 
Α) Ο – οι άμεσα ενδιαφερόμενος- οι και  
β) Άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από τον- τους άμεσα ενδιαφε-
ρομένους. 
 
Άρθρο 10 -Άσκηση Προσφυγής 
 

Η προσφυγή ασκείται από τον ενδιαφερόμενο και κατατίθεται 
στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου που τη διαβιβάζει στην Επιτρο-
πή Ποιότητας Ζωής ή στην Επιτροπή Αστικής Επίλυσης Φορολογι-
κών Διαφορών και Αμφισβητήσεων, η οποία συγκροτείται με από-
φαση Δημοτικού Συμβουλίου κάθε χρόνο και αποτελείται από δύο 
(2) Δημοτικούς Συμβούλους και από ένα φορολογούμενο δημότη 
(άρθρο 32 του Ν. 1080/80 όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 8 
του άρθρου 7 του Ν. 2307/95).  

Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής ορίζεται σε εξή-
ντα (60) εργάσιμες ημέρες, αρχής γενομένης από την επομένη της 
κοινοποίησης στον ενδιαφερόμενο της απόφασης επιβολής προστί-
μου. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας καμία προσφυ-
γή δεν γίνεται δεκτή. 
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Άρθρο 11  - Ανάπτυξη πρασίνου και ευαισθητοποίηση των 
δημοτών 

Η διατήρηση και η ανάπτυξη του δημόσιου και του ιδιωτικού 
πρασίνου είναι υπόθεση όλων μας. Σκοπός κάθε δράσης του Δή-
μου το οποίο είναι η ευαισθητοποίηση των δημοτών. 

Ο Δήμος Αιγιαλείας δεσμεύεται να παρέχει τα εχέγγυα για 
την ενεργή συμμετοχή του πολίτη σε κάθε περιβαλλοντική δράση 
(εκπαίδευση, εκδηλώσεις, εκθέσεις, ημερίδες, βραβεία), την προώ-
θηση οικολογικών πολιτικών, την καλλιέργεια οικολογικής συνεί-
δησης, την ευαισθητοποίηση σε κάθε καταστροφή και τη στήριξη 
του καθένα που φροντίζει το πράσινο στη γειτονιά και στην ιδιο-
κτησία του. 

Το Αυτοτελές τμήμα Περιβάλλοντος – Πρασίνου και Πολιτι-
κής Προστασίας δημιουργεί ερωτηματολόγιο για τις προθέσεις, πα-
ρατηρήσεις ή ανάγκες των δημοτών μας για το πράσινο του Δήμου 
διανέμεται από την υπηρεσία πρασίνου και λαμβάνεται υπόψη για 
την σύνταξη του ετήσιου προγράμματος ανάπτυξης – προστα-
σίας του πρασίνου του Δήμου μας. Οι δραστηριότητες της υπηρε-
σίας θα δημοσιεύονται σε ξεχωριστή ιστοσελίδα που θα δημιουργή-
σει η Υπηρεσία ή στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας. 
 
Άρθρο 12– Καθιέρωση Τεκμηρίου Ευθύνης Γειτονικών Ιδιο-
κτησιών 

Για την αντιμετώπιση του συνεχώς εντεινόμενου φαινομένου 
αυθαίρετης κοπής δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους ή καταστρο-
φής φυτών, θάμνων, ανθών κλπ αλλά και με σκοπό την ενίσχυση 
της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των δημοτών, καθιερώνεται 
το μαχητό τεκμήριο ευθύνης των γειτονικών ιδιοκτησιών.  

α. Ειδικότερα σε περίπτωση αυθαίρετης κοπής δέντρων, ή 
ξήρανσης (με χρήση χημικών μέσων -συνήθως το φυτό ξηραίνεται 
σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα κάτι το οποίο δεν συμβαίνει σε 
περιπτώσεις προσβολής από ασθένειες ή έντομα) τεκμαίρεται ότι 
την κοπή ή την φθορά την έχει πραγματοποιήσει ο ιδιοκτήτης, μι-
σθωτής ή νομέας της ιδιοκτησίας (οικίας ή καταστήματος) που γειτ-
νιάζει με το κατεστραμμένο φυτικό υλικό ή βρίσκεται σε τέτοια το-
πική σχέση, ώστε να τεκμαίρεται ότι ωφελείται από την πραγματο-
ποιηθείσα απώλεια του φυτικού υλικού. Σε περίπτωση πολυκατοι-
κίας την ευθύνη την έχει ο διαχειριστής αυτής. Στους υπευθύνους 
επιβάλλονται τα προβλεπόμενα από τον παρόντα Κανονισμό Πρό-
στιμα καθώς και η υποχρέωση αντιστάθμισης του φυτικού υλικού. 

β.  Δεν μπορεί να επιβληθούν τα προβλεπόμενα πρόστιμα, 
πριν την ακρόαση των υπεύθυνων στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, 
η οποία αποφαίνεται και τελικώς. Ο υπαίτιος απαλλάσσεται, αν 
αποδείξει ότι η ζημιά οφείλεται σε ανωτέρα βία ή σε άλλο γεγονός 
έκτακτης ανάγκης ή αν αναλάβει την υποχρέωση να αντικαταστήσει 
το φυτικό υλικό στη τριπλάσια ποσότητα από αυτό που απωλέσθη-
κε, σύμφωνα με οριζόμενα στο αρ. 4. 
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Άρθρο 13 – Κοινωνικά Πάρκα 
α. 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 κινήματα πολιτών, σε επιτροπές γειτονιάς, συλλό-
γους γονέων και κηδεμόνων, σχολικές επιτροπές,  και γενικά σε 
κάθε άλλο συλλογικό φορά, ο οποίος θα αναλάβει τη συντήρηση, 
επιμέλεια και φροντίδα του συγκεκριμένου χώρου. Οι ανωτέρω 
συλλογικοί φορείς, ορίζουν υποχρεωτικά έναν εκπρόσωπό τους. Η 
παραχώρηση αυτή δεν αναιρεί τον κοινόχρηστο χαρακτήρα του 
οποιοδήποτε χώρου.  
β. Το Αυτοτελές τμήμα Περιβάλλοντος – Πρασίνου και Πολιτικής 
Προστασίας παρέχει την τεχνογνωσία του και κάθε άλλη συνδρομή, 
όποτε και εφόσον του ζητηθεί και εποπτεύει την επιμελή χρήση του 
χώρου. Μετά την παραχώρηση του συγκεκριμένου χώρου, το Αυτο-
τελές τμήμα Περιβάλλοντος – Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας 
απαλλάσσεται από την υποχρέωση φροντίδας και συντήρησης, η 
οποία είναι υποχρέωση αποκλειστικά των ανωτέρω συλλογικών φο-
ρέων.  
γ. Η απόφαση αυτή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ανακαλείται 
αναιτιωδώς οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Επίσης ανακαλείται άμε-
σα σε περίπτωση διαπίστωσης, εγκατάλειψης του αναφερόμενου 
χώρου, κακής συντήρησης, ελλιπούς φροντίδας,  μετά από σχετική 
εισήγηση του Αυτοτελούς τμήματος Περιβάλλοντος – Πρασίνου και 
Πολιτικής Προστασίας 
δ. Οι παραχωρήσεις αυτές έχουν ως σκοπό την ευαισθητοποίη-
ση των πολιτών, την καθιέρωση της συλλογικής περιβαλλοντικής 
ευθύνης, την ενίσχυση του αισθήματος σεβασμού του κοινοχρή-
στου χώρου, την διαπαιδαγώγηση και την εν γένει αλλαγή νοοτρο-
πίας των δημοτών σε σχέση με τον δημόσιο χώρο.  
 
Άρθρο 14 – Διάθεση  Ξύλων 

Τα προϊόντα ξυλείας που προέρχονται από κοπές δέντρων ή 
κλαδέματα που διενεργεί το Αυτοτελές τμήμα Περιβάλλοντος – 
Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας, συγκεντρώνονται στον χώρο 
της Υπηρεσίας και διατίθενται αποκλειστικά σε άπορους, τους ο-
ποίους υποδεικνύει η κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου.  
 
Άρθρο 15 - Πράσινες Ταράτσες 
Ο Δήμος υποστηρίζει τα πράσινα δώματα και ταράτσες, τα πρά-
σινα μπαλκόνια, τις πράσινες όψεις και τις πράσινες μεσοτοι-
χίες,  με τις ακόλουθες δράσεις:  
α. Με ειδικές εκστρατείες ενημέρωσης, με οικονομικά –
φοροαπαλλαγές κλπ-κίνητρα για τους πολίτες. (π.χ. ελαφρύνσεις 
στα τέλη κλπ) 
β.   Με την φροντίδα για την ανάπτυξη και διασπορά της σχετικής 
τεχνογνωσίας 
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γ.  Με την διοργάνωση «ανθοκομικής έκθεσης» που θα λαμβάνει 
χώρα το μήνα Μάιο ή Οκτώβριο κάθε έτους 
δ. Με τη διοργάνωση ετήσιων διαγωνισμών για τα καλύτερα πράσι-
να δώματα και ταράτσες, πράσινα μπαλκόνια, πράσινες όψεις, και 
πράσινες μεσοτοιχίες με απονομή των ανάλογων βραβείων. 
 
Άρθρο 16- Νέες Οικοδομές 
α. Στην κατασκευή νέων οικοδομών ή στην ανακατασκευή, επι-
σκευή, 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 χώ-
ρο, τότε μπορεί να πραγματοποιηθεί στους κοινοχρήστους χώρους, 
μετά από υπόδειξη του Αυτοτελούς τμήματος Περιβάλλοντος – 
Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας, στην τριπλάσια ποσότητα από 
αυτή που πρόκειται να χαθεί.  
β.   Στην κατασκευή νέων οικοδομών ή στην ανακατασκευή, επι-
σκευή, ανακαίνιση παλαιοτέρων, οι οικοπεδούχοι βαρύνονται με 
την αρχή της αντιστάθμισης, σύμφωνα με τα ανωτέρω στο αρ. 4 
παρ. δ’ για το φυτικό υλικό που χάνεται στους κοινοχρήστους 
χώρους, προκειμένου να εξυπηρετηθεί η αναφερόμενη οικοδομή 
είτε για τη δημιουργία θέσεων στάθμευσης, εισόδου – εξόδου ή για 
τον οποιοδήποτε άλλο λόγο.  
 
Άρθρο 17 – Φυτεύσεις  Δέντρων 
Η φύτευση νέων δέντρων από το Αυτοτελές τμήμα Περιβάλλοντος – 
Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας ή από ιδιώτες, σε πεζοδρόμια 
της πόλης επιτρέπεται, σε σημείο τέτοιο, ώστε να διασφαλίζεται η 
άνετη και ομαλή διέλευση των πεζών και αμαξιδίων (αναπηρικών ή 
παιδικών)  
 
Άρθρο 18 – Διάθεση Προστίμων 
Τα έσοδα που θα εισπράττονται από όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις 
θα αποτελούν έσοδο του Δήμου και θα προορίζονται αποκλειστικά 
για την διατήρηση και αύξηση του αστικού πρασίνου. 
 
Αρθρο 19 -Ισχύς του κανονισμού  
Η ισχύς του κανονισμού αυτού αρχίζει με την έγκρισή του από το 
Δημοτικό Συμβούλιο. 
Κάθε σχετική προηγούμενη απόφαση καταργείται. 
Κάθε τι που δεν προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό επιλύεται 
με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας. 
Ο παρών Κανονισμός μπορεί να επικαιροποιηθεί, όταν αυτό απαι-
τείται και δεν αλλάζει την ουσία και το περιεχόμενο των άρθρων». 

 
         Η απόφαση αυτή  πήρε  αριθμό  234 /2015 

 O  Γραμματέας                       O  Πρόεδρος 
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