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ΕΝΟΣΗΣΑ Ι                                                                                                           

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι.                                                                                                                

ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 

Άξζξν 1ν -  ηόρνη ηνπ λόκνπ                                                                                                                                                                                                                    

Ο λφκνο απηφο ζεζπίδεη θαλφλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ απνηίκεζε, ηε 

δηαρείξηζε, ηελ πξνζηαζία θαη ηε δηαηήξεζε ησλ αζηηθψλ δέληξσλ θαη ησλ 

αζηηθψλ πξάζηλσλ ππνδνκψλ, πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιεη ζηε βηψζηκε 

αλάπηπμε ησλ πφιεσλ.                                                                                             

Οκνίσο ζε έξγν νηθηζηηθψλ δσλψλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο.                                    

Οη φξνη ησλ εκεξψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ παξφληα λφκν είλαη 

εκεξνινγηαθέο εκέξεο. Ωζηφζν, εθφζνλ ε ηειεπηαία εκέξα κηαο πεξηφδνπ 

είλαη κε εξγάζηκε, ζεσξείηαη φηη παξαηείλεηαη ζηελ πξψηε επφκελε εξγάζηκε 

εκέξα.                                                                                                                        

Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ ππεξηζρχνπλ νπνηαζδήπνηε άιιεο γηα ην 

ίδην ζέκα. Καηά ζπλέπεηα, νη δηαηάμεηο άιισλ λφκσλ πνπ είλαη αληίζεηεο κε 

απηέο ηνπ παξφληνο λφκνπ ζεσξνχληαη φηη θαηαξγνχληαη. 

Άξζξν 2 - Πεδίν εθαξκνγήο.                                                                                           

Οη δηαηάμεηο απηνχ ηνπ λφκνπ ηζρχνπλ γηα αζηηθέο πεξηνρέο θαη πεξηνρέο 

επέθηαζεο ηνπ ζρεδίνπ πφιεο πνπ νξίδνληαη απφ ηα Μέζα Υσξνηαμίαο, ζε 

εθείλεο ηηο εθηάζεηο πνπ απνηεινχληαη γηα δεκφζηα ρξήζε, σο εζληθά αγαζφ 

φπσο πάξθα, πιαηείεο, ρψξνπο πξαζίλνπ, πεδνδξφκηα, δεκφζηνπο δξφκνπο, 

φρζεο πνηακψλ. θαη ιίκλεο, κεηαμχ άιισλ. Οκνίσο ζε έξγα νηθηζηηθψλ 

ηκεκάησλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο.  Οη φξνη ησλ εκεξψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζηνλ παξφληα λφκν είλαη εκεξνινγηαθέο εκέξεο. Ωζηφζν, εθφζνλ ε ηειεπηαία 

εκέξα κηαο πεξηφδνπ είλαη κε εξγάζηκε, ζεσξείηαη φηη παξαηείλεηαη ζηελ 

πξψηε επφκελε εξγάζηκε εκέξα.                                                                                      

Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ ππεξηζρχνπλ νπνηαζδήπνηε άιιεο γηα ην 

ίδην ζέκα. Καηά ζπλέπεηα, νη δηαηάμεηο άιισλ λφκσλ πνπ είλαη αληίζεηεο κε 

απηέο ηνπ παξφληνο λφκνπ ζεσξνχληαη φηη θαηαξγνχληαη.                                                                                 

Άξζξν 3.- Οξηζκνί.                                                                                                                            

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, νη ιέμεηο έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ 

εθθξάδεηαη (ε ζεηξά αθνινπζεί ην πξσηφηππν θείκελν): 

«Λεθάλε (δέληξνπ)»: Δπηθάλεηα γεο κε αζθαιηνζηξσκέλε ε κε 

πιαθφζηξσηε πνπ αθήλεηαη ζηε βάζε ηνπ θνξκνχ ησλ δέληξσλ ή ησλ θπηψλ 

γεληθφηεξα, ηφζν ζε πεδνδξφκηα φζν θαη ζε ρψξνπο πξαζίλνπ,  πξνθεηκέλνπ 

λα ζπιιέμεη ην λεξφ ηεο βξνρήο ή ην λεξφ άξδεπζεο θαη γηα λα δηεηζδχζεη απηφ 
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ζην έδαθνο. Σν κέγεζφο ηεο είλαη ηέηνην πνπ πξέπεη λα επηηξέπεη ηελ 

αλάπηπμε ηνπ θνξκνχ ηνπ δέληξνπ ζηελ ελειηθίσζε ηνπ.  

«Δέληξν»: Έκβην πνπ αλήθεη ζην βαζίιεην ησλ θπηψλ, ζπλήζσο κε μπιψδεο 

θνξκφ θαη πνπ ζηελ ελήιηθε θαηάζηαζή ηνπ κπνξεί λα θηάζεη πάλσ απφ 5 

κέηξα χςνο ζην ελαέξην ηκήκα ηνπ. Σα λεθξά δέληξα, εθφζνλ δελ έρνπλ θνπεί 

ή αθαηξεζεί, ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηνλ ραξαθηήξα ησλ δέλδξσλ γηα ηνπο 

ζθνπνχο απηνχ ηνπ λφκνπ.  

«Δεκόζην αζηηθό δέληξν»: Γέληξν πνπ βξίζθεηαη ζηελ αζηηθή πεξηνρή, 

αλήθεη ζε θνηλφρξεζην ρψξν θαη είλαη γηα δεκφζηα ρξήζε, γηα ην νπνίν είλαη 

θαζήθνλ θαη επζχλε ηνπ Γήκνπ ε θξνληίδα θαη ε δηαηήξεζεο ηνπ, ν νπνίνο 

κπνξεί λα βαζίδεηαη ζηε ζπλεξγαζία ηεο θνηλφηεηαο γηα ηνπο ελ ιφγσ 

ζθνπνχο.  

«Δέληξα Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο (ε  Μλεκεία Σεο Φύζεο)»: Γέληξν ε 

Γελδξφθεπνη πνπ, ιφγσ ησλ ηνπηθψλ ηνπο αμηψλ, ηεο καθξνδσίαο, ηεο 

εζλνινγηθήο ηδηφηεηαο, ηεο νκνξθηάο, ηεο ηζηνξηθήο ή πνιηηηζηηθήο ζεκαζίαο 

γηα ηελ θνηλφηεηα, δειψλνληαη σο ηέηνηα απφ ηνλ Γήκν, θαη απηφ ζα 

δηαηεξνχληαη θαη δηαρεηξίδνληαη κε εηδηθφ θαζεζηψο.     

«Δελδξνθύηεπζε»: Έλέξγεηα θχηεπζεο δέληξσλ ζε Πξάζηλεο Πεξηνρέο νη 

νπνίεο εθηάζεηο είλαη Δζληθά Πεξηνπζηαθά ηνηρεία γηα Γεκφζηα Υξήζε, ζε 

αξηζκφ κεγαιχηεξν απφ 5 άηνκα, θαηφπηλ αηηήκαηνο ελφο ε νκάδαο δεκνηψλ 

ή ζην πιαίζην δεκνηηθψλ ή θξαηηθψλ πξνγξακκάησλ, αθνχ πξνεγνχκελα 

ιάβεη ηερληθή έγθξηζε ησλ αξκφδησλ ππαιιήισλ πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα λα 

αμηνινγνχλ ηε ζθνπηκφηεηα ηεο ελ ιφγσ εξγαζίαο.  

«Θάκλνο»:  Έκβην πνπ αλήθεη ζην βαζίιεην ησλ θπηψλ, θπηφ κε μπιψδε  

θνξκφ πνπ ζηελ ελήιηθε θάζε ηνπ δελ θηάλεη ζε χςνο άλσ ησλ 5 κέηξσλ. Γηα 

ηνπο ζθνπνχο απηνχ ηνπ λφκνπ, νη κεγάινη ζάκλνη λννχληαη σο εθείλα ηα είδε 

πνπ κπνξνχλ λα θηάζνπλ ζε χςε πάλσ απφ 1,5 κέηξα.  

«Αζηηθή πεξηνρή»: Δπηθάλεηα κηαο πεξηνρήο ηεο επηθξάηεηαο πνπ βξίζθεηαη 

εληφο ηνπ πνιενδνκηθνχ νξίνπ, πνπ πξννξίδεηαη γηα ηελ αξκνληθή αλάπηπμε 

ησλ θαηνηθεκέλσλ θέληξσλ θαη ησλ πθηζηάκελσλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο θαη 

πξνβιέπεηαη απφ ην Κνηλνηηθφ Ρπζκηζηηθφ ρέδην.  

«Υαξηνγξάθεζε πεξηνρώλ πξαζίλνπ»: Σερληθφ κέζν δεκνζίνπ ραξαθηήξα 

κέζσ ηνπ νπνίνπ ηνπιάρηζηνλ πξνζδηνξίδεηαη ε γεσαλαθνξά θαζελφο απφ ηηο 

Πξάζηλεο Πεξηνρέο κηαο θνηλφηεηαο, ε ζέζε ηεο πξάζηλεο επηθάλεηαο, ην 

κέγεζνο ηεο, ν ηχπνο άξδεπζεο, ν αξηζκφο ησλ δέληξσλ θαη ν αζηηθφο 

εμνπιηζκφο.     

 «Απνγξαθή (ραξηνγξάθεζε) αζηηθώλ δέληξσλ»: Σερληθφ φξγαλν 

δεκφζηνπ ραξαθηήξα κέζσ ηνπ νπνίνπ πξνζδηνξίδεηαη ηνπιάρηζηνλ ε 

γεσαλαθνξά θαζελφο απφ ηα ππάξρνληα αζηηθά δέληξα ζηνλ θνηλφρξεζην 
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δεκφζην ρψξν δεκφζηαο ρξήζεο κηαο θνηλφηεηαο, ε ηνπνζεζία, ην είδνο, ην 

χςνο, ην ε ζηεζηαία δηάκεηξνο, ε θαηάζηαζε πγείαο θαη ην επίπεδν θηλδχλνπ.   

«Κύθινο δσήο»: Δίλαη ηα δηαθνξεηηθά ζηάδηα αλάπηπμεο ελφο δέληξνπ, απφ 

ηε γέλλεζε, ηελ εκθχηεπζε θαη κέρξη ην ζάλαηφ ηνπ.                                               

Απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο θάζεηο ή θαηαζηάζεηο:                                                              

- Νεαληθφ δέληξν: θάζε εγθαηάζηαζεο ηνπ θπηνχ, πνπ θπκαίλεηαη απφ ηε 

βιάζηεζε ησλ ζπφξσλ έσο ηελ αλάπηπμε ησλ πξψησλ θιαδηψλ. Αληηζηνηρεί 

ζε πξφζθαηα θπηεκέλα δέληξα, ηα νπνία δελ είλαη πιήξσο ζρεκαηνπνηεκέλα  

θαη αλεπηπγκέλα.                                                                                                          

- Νεαξφ δέληξν: θάζε ηαρείαο αλάπηπμεο ηεο θφκεο, ζηελ νπνία ην δέληξν 

πξνζπαζεί λα θαηαιάβεη ηνλ κέγηζην ρψξν γηα απνηειεζκαηηθή αλάπηπμε.                     

- Δλήιηθν δέληξν: θάζε αξγήο επέθηαζεο, κεηά ην λεαξφ ηνπ ζηάδην, πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ επηβξάδπλζε ηεο αλάπηπμεο ησλ δέληξσλ θαη πνπ 

ηθαλνπνηεί ηνπο πιήξεηο θαηλνινγηθνχο θχθινπο αλαπαξαγσγηθφ θχηηαξν / 

αλζνθνξία.                                                                                                         -

-Γεξαζκέλν δέληξν: έξρεηαη κεηά απφ ηελ ελήιηθε θάζε, φπνπ ην δέληξν 

θηάλεη ζηελ νξηζηηθή θπζηνινγηθή θαη κνξθνινγηθή ηνπ αλάπηπμε, κε 

επαθφινπζε πηψζε ή δηαηαξαρέο πνπ αιιάδνπλ απηήλ ηε θπζηθή θαηάζηαζε 

ηεο θφκεο.  Υαξαθηεξίδεηαη απφ θαζαξή κείσζε ηεο αληηδξαζηηθφηεηαο ησλ 

δέληξσλ θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κεησκέλε ζεμνπαιηθφηεηα.   

«Οπξά ηνπ ιηνληαξηνύ» (Lion's Tail) : Απνηέιεζκα απφ ηε δξάζε 

απνκάθξπλζεο (θνπήο) ελφο κεγάινπ κέξνπο ησλ εζσηεξηθψλ δεπηεξνγελψλ 

θιαδηψλ ηεο θφκεο, αθήλνληαο κφλν απηφ ζηα άθξα ηνπ θχξηνπ θιάδνπ.  

«Κόκε»: Σν ελαέξην κέξνο ελφο δέληξνπ, απνηεινχκελν απφ θιαδηά θαη 

θχιια.  

«Απνδεκίσζε δέληξσλ»: Πξάμε απνδεκίσζεο γηα φζα αζηηθά δεκφζηα 

δέληξα απσιαηζζνχλ, θαηαζηξαθνχλ, ή έρνπλ θνπεί θαηφπηλ αηηήκαηνο πνπ 

απεπζχλεηαη ζηνλ Γήκν.  

«Λαηκόο ηνπ δέληξνπ» : Μέξνο ηνπ δέληξνπ πνπ ζπλδέεη ηα ελαέξηα φξγαλα 

κε ηα ππφγεηα, ζπλήζσο κεηαμχ ηεο ξίδαο θαη ηνπ ζηειέρνπο (θνξκνχ) ηεο. 

«Λαηκόο δηαθιάδσζεο»: πξνεμνρή πνπ ζρεκαηίδεηαη ζηε βάζε ελφο θιάδνπ.  

«Φπηνθάιπςε εδάθνπο ε Εδαθνθάιπςε» Μηθξφ ή έξπνλ  θπηφ πνπ 

ζηεξίδεηαη ζην έδαθνο ή πνπ δελ αλαπηχζζεηαη πεξηζζφηεξν απφ 30 

εθαηνζηά απφ ηελ επηθάλεηα φπνπ θπηεχεηαη. 

«ηεζηαία δηάκεηξνο (DBH)» : ηεζηαία δηάκεηξνο ηνπ ζηειέρνπο (θνξκνχ), 

πνπ κεηξάηαη ζην χςνο ηνπ ζψξαθα (1,3 κέηξα χςνο κεηξνχκελε απφ ηε 

βάζε ηνπ δέληξνπ).   
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«Απνζύλζεζε» : Καηάζηαζε ηνπ δέληξνπ ζην νπνίν παξαηεξνχληαη 

δηαηαξαρέο ζηελ αλάπηπμε ηεο θφκεο, γλσζηή θαη σο πξνο ηα «θάησ ε 

αξλεηηθή αλάπηπμε» ή «κείσζε ηεο θφκεο». Ζ απνζχλζεζε κπνξεί λα ζπκβεί 

αλά πάζα ζηηγκή ζηνλ θχθιν δσήο ελφο δέληξνπ ιφγσ ζνβαξνχ ζηξεο, 

πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ ή πξνβιεκάησλ πγείαο ηνπ.  

«Κνπή δέληξνπ» : Ζ ελέξγεηα ηεο θνπήο, αθαίξεζεο ελφο δσληαλνχ ή 

λεθξνχ δέληξνπ.  

«Απνκάθξπλζε θνξπθήο ελόο δέληξνπ»:  Δλέξγεηα γηα ηελ αθαίξεζε φισλ 

ή ζρεδφλ φισλ ησλ θιαδηψλ ελφο δέληξνπ, αθήλνληάο ηα ζην ίδην επίπεδν λα 

εκθαληζηνχλ κε ηνλ θνξκφ ή ηα θχξηα ή ρνληξά θιαδηά ηνπ. Απηφο ν ηχπνο  

θιαδέκαηνο απαγνξεχεηαη θαη, θαη' εμαίξεζε, κπνξεί λα εθαξκνζηεί κφλν ζε 

γεξαζκέλα δέληξα θαη ζε ελήιηθα πνπ παξνπζηάδνπλ πςειφ επίπεδν 

θηλδχλνπ, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε θνπή ηνπο θαη λα ζσζνχλ ηα άηνκα 

απηά.  

«Αζηηθό νηθνζύζηεκα» : Κνηλφηεηα δσληαλψλ νξγαληζκψλ 

(κηθξννξγαληζκνί, θπηά θαη δψα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλζξψπσλ) πνπ 

αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο θαη κε ηα θπζηθά ζηνηρεία εληφο ηεο πφιεο. 

«Δεκόζηνο ρώξνο» : Δζληθφ αγαζφ γηα δεκφζηα ρξήζε πνπ πξννξίδεηαη γηα 

θπθινθνξία θαη αλαςπρή.    

«Εηζαγόκελα είδε»: Ξεληθά είδε δέληξσλ, είδε ζάκλσλ, μέλα ή εμσηηθά ή κε 

ηζαγελή ζηνλ ηφπν φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα.     

«Εγγελή είδε»: Φπηηθά είδε πνπ αλήθνπλ ζε κηα πεξηνρή ή νηθνινγηθφ ηκήκα 

ηεο Υψξαο, θαη ηα νπνία πξνζδηνξίδνληαη ζηνλ θαηάινγν ηνπ δηαηάγκαηνο 

αξηζ. 68 ηνπ 2009 ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο (Υηιή), ην νπνίν «Καζηεξψλεη, 

εγθξίλεη θαη πξαγκαηνπνηεί επίζεκν θαηάινγν εηδψλ δέληξσλ θαη ζάκλσλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηε ρψξα». 

«Εμαγσγή ηνπ πξέκλνπ από ην πεδνδξόκην»: Δλέξγεηα πνπ πεξηιακβάλεη 

ηελ αθαίξεζε ηνπ ππνιεηπφκελνπ ηκήκαηνο ηνπ δέληξνπ ζην επίπεδν ηνπ 

ιαηκνχ καδί κε ηηο ξίδεο ηνπ κεηά ηελ θνπή ηνπ, κε ηε ρξήζε θπζηθψλ ή 

κεραληθψλ κέζσλ, πξνθεηκέλνπ λα αλαθηεζεί ε πεξηνρή φπνπ ήηαλ ην παιηφ 

δέληξν, γηα θχηεπζε ελφο λένπ ή γηα δηαθνξεηηθή ρξήζε.     

«Άμνλαο»: Κνξκφο ηνπ δέληξνπ.       

«Σνπηθή πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε»: πκκεηνρηθή πεξηβαιινληηθή 

δηαδηθαζία πνπ αλαπηχζζεηαη ζε ηνπηθφ επίπεδν θαη κέζα ζην ζεζκηθφ 

πιαίζην πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηέηνηνπο ζθνπνχο, φπσο ην Γεκνηηθφ χζηεκα 

Πεξηβαιινληηθήο Πηζηνπνίεζεο (SCAM). 
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«Graminea»: Έλα θπηφ, πνπ αλήθεη ζηα κνλνθνηπιήδνλα αγγεηφζπεξκα, 

θπιηλδξηθνχο κίζρνπο, ζπλήζσο θνίιεο, δηαθφπηεηαη απφ πιήξεηο θφκβνπο θαη 

θχιια ελαιιάμ πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηνχο ηνπο θφκβνπο θαη αγθαιηάδνπλ 

ην ζηέιερνο. 

 «Πιήγκα»: Φπζηθφ θαηλφκελν, πξνθαινχκελν απφ ηξαπκαηηθφ άλνηγκα 

θιαδηνχ ή ηνπ θνξκνχ. Απνηειεί νδφ εηζφδνπ παζνγφλσλ κηθξννξγαληζκψλ. 

 «Φπιινβόιν»: Όηαλ απνζπάηαη απφ ην δελδξψδεο ή ζακλψδεο είδνο ην 

θχιιν ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο πεξηφδνπ ηνπ ρξφλνπ πνπ ζπκπίπηεη κε ηελ 

πην θξχα επνρή. 

 «Αεηζαιέο»: Όηαλ δελ απνζπάηαη απφ ην δελδξψδεο ή ζακλψδεο είδνο ην 

θχιιν, πνπ δεη  ή παξακέλεη γηα δχν ή πεξηζζφηεξα ρξφληα. πλψλπκν ηνπ 

πνιπεηνχο, γηα λα αλαθεξζνχκε ζε εθείλα ηα είδε δέληξσλ ή ζάκλσλ πνπ δελ 

ράλνπλ ηα θχιια ηνπο ηελ πην θξχα επνρή 

«Πξάζηλε ππνδνκή»: Έλλνηα πνπ πεξηιακβάλεη έλα ζχλνιν ζηνηρείσλ 

δηαθνξεηηθήο θιίκαθαο πνπ αλαγλσξίδνληαη απφ ηηο παξαδνζηαθέο ηνπο 

κνξθέο φπσο αιζψλ,  πάξθσλ, πεξηνρψλ πξαζίλνπ θαη αζηηθψλ δέληξσλ θαη 

απφ λέεο πξνζεγγίζεηο φπσο πξάζηλεο ζηέγεο, θάζεηνη θήπνη, νηθνινγηθά  

πεδνδξφκηα, πεξηβφιηα, αζηηθά δάζε, πγξφηνπνη, κεηαμχ άιισλ.                                  

ην πιαίζην ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, δεκηνπξγνχλ ζπλέξγεηεο κεηξηαζκνχ θαη 

πξνζαξκνγήο πνπ ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο ζηα αζηηθά νηθνζπζηήκαηα. 

«Καπζόμπια»: Μέξνο αθαηέξγαζηνπ μχινπ απφ θιαδηά θαη θνξκνχο δέληξσλ 

θαη ζάκλσλ, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο νηθηαθφ ή βηνκεραληθφ ζηεξεφ θαχζηκν.  

«Ξπιώδεο θπηό»: Πεξηέρεη κεγάιε πνζφηεηα ιηγλίλεο, κηα νπζία πνπ 

ελαπνηίζεηαη ζην θπηηαξηθφ ηνίρσκα ησλ θπηψλ θαη ζε κεγάιν βαζκφ 

ππεχζπλν γηα ηα βηνθπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ μχινπ.  

 «Επίζεκε γξακκή ε όξην»: Οξηνζέηεζε ηδησηηθψλ ηδηνθηεζηψλ θαη εζληθψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ γηα δεκφζηα ρξήζε ή κεηαμχ εζληθψλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ γηα δεκφζηα ρξήζε.     

«Σκήκα ε θαηάηκεζε επηθάλεηαο  εδάθνπο, Οηθόπεδν, Οηθνδνκηθό 

ηεηξάγσλν»: (πλερήο επηθάλεηα εδάθνπο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε δηαδηθαζία 

θαηάηκεζεο ε δηαίξεζεο) ε έθηαζε γεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε δηαδηθαζία 

δηαίξεζεο ηεο γηα αζηηθνπνίεζε ηεο γεο, γεληθά κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο, ηηο 

πξνζαξηήζεηο ή ηηο αθαηξέζεηο ηεο. 

«Τπνδηαίξεζε γεο,  Οηθόπεδν»: Γηαδηθαζία δηαίξεζεο γεο, αλεμάξηεηα απφ 

ηνλ αξηζκφ ησλ αθηλήησλ πνπ πξνθχπηνπλ, ην έξγν ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλεη 

ην άλνηγκα λέσλ δεκφζησλ δξφκσλ θαη ηελ αληίζηνηρε αζηηθνπνίεζή ηνπο.    
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Έλλνηεο θαη νξηζκνί από Ειιάδα 

Γήπεδν                                                                                                                                                                   

Σν Γήπεδν είλαη ζπλερφκελε έθηαζε γεο πνπ απνηειεί απηνηειέο θαη εληαίν αθίλεην 

θαη αλήθεη ζε έλαλ ή ζε πεξηζζφηεξνπο θπξίνπο. 

Αγξνηεκάρην                                                                                                                                               

Αγξνηεκάρην ζεσξείηαη θάζε γεσηεκάρην, ην νπνίν βξίζθεηαη εθηφο ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

ζρεδίνπ πφιεσο ελφο Γήκνπ. 

Οηθόπεδν                                                                                                                                                       

Οηθφπεδν είλαη θάζε γήπεδν, πνπ βξίζθεηαη κέζα ζην εγθεθξηκέλν ξπκνηνκηθφ ζρέδην 

ή κέζα ζηα φξηα νηθηζκνχ ρσξίο εγθεθξηκέλν ζρέδην. Θεσξείηαη άξηην θαη 

νηθνδνκήζηκν, αλ έρεη ηα ειάρηζηα φξηα εκβαδνχ θαη πξζψπνπ θαηά ηνλ θαλφλα ή 

θαηά παξέθθιηζε, ηα νπνία θαζνξίδνληαη ζηελ πεξηνρή θαη αλ κέζα ζην νηθνδνκήζηκν 

ηκήκα ηνπ κπνξεί λα εγγξαθεί θάηνςε θηηξίνπ κε ηελ ειάρηζηε επηθάλεηα θαη ηελ 

ειάρηζηε πιεπξά, έηζη φπσο θαζνξίδεηαη απν ηνπο φξνπο δφκεζεο ηεο πεξηνρήο. 

Πξόζσπν νηθνπέδνπ ή γεπέδνπ είλαη ην όξηό ηνπ πξνο ηνλ θνηλόρξεζην 

ρώξν.                                                             

Οξηζηηθή ζηάζκε εδάθνπο νηθνπέδνπ ή γεπέδνπ είλαη ε ζηάζκε ηνπ εδάθνπο, φπσο 

δηακνξθψλεηαη νξηζηηθά, ζχκθσλά κε ην λφκν, κε εθζθαθή επηρσκάησζε ή 

επίζηξσζε. 

Καηάηκεζε νηθνπέδνπ γίλεηαη θαη επηηξέπεηαη ζε έλα νηθόπεδν όηαλ ηα 

δεκηνπξγνύκελα κηθξόηεξα                                                                                                                                              

Οηθφπεδα είλαη φια άξηηα θαη νηθνδνκήζηκα ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πνιενδνκηθέο 

δηαηάμεηο. 

Οηθνδνκηθό ηεηξάγσλν                                                                                                                             

Οηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν (ΟΣ) είλαη θάζε δνκήζηκε εληαία έθηαζε, πνπ βξίζθεηαη κέζα 

ζην εγθεθξηκέλν ξπκνηνκηθφ ζρέδην ή κέζα ζηα φξηα νηθηζκνχ θαη πεξηβάιιεηαη απφ 

θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο. 

Σηκή δώλεο.                                                                                                                                                           

Σηκή δψλεο γεληθά ζεσξείηαη έλα ηκήκα Γήκνπ ή Γεκνηηθνχ Γηακεξίζκαηνο ή 

Οηθηζκνχ ην νπνίν ζχκθσλα κε ηνπο πίλαθεο ηηκψλ, έρεη εληαία ηηκή (Σ.Ε.). Οη δψλεο 

δηαθξίλνληαη ζε Κπθιηθέο Εψλεο (Πεξηιακβάλνπλ έλα ή πεξηζζφηεξα νηθνδνκηθά 

ηεηξάγσλα ελφο Γήκνπ ή Γεκνηηθνχ Γηακεξίζκαηνο) θαη Γξακκηθέο Εψλεο 

(Αλαπηχζζνληαη θαηά κήθνο ηεο κίαο ή θαη ησλ δχν πιεπξψλ ελφο δξφκνπ ή ελφο 

ηκήκαηνο δξφκνπ, παξάιιεια πξνο ηνλ άμνλα απηνχ). 

«Δηαρείξηζε»: χλνιν δξάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε θχηεπζε , 

κεηαθχηεπζε, θιάδεκα θαη ηελ πινηφκεζε αζηηθψλ δέληξσλ , εθηφο απφ απηά 

θαη επηπιένλ ελέξγεηεο πνπ δηαζθαιίδνπλ ηε δηαηήξεζή ηνπο, φπσο άξδεπζε, 

ιίπαλζε, πγεηνλνκηθφο έιεγρνο θ.ι.π.            

«ύλδεζκνο ε Πιαίζην θύηεπζεο»: Απφζηαζε θχηεπζεο κεηαμχ ελφο 

δέληξνπ θαη ελφο άιινπ. Καζνξίδεηαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ είδνπο ζηελ 
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ελήιηθε θαηάζηαζε θαη ζηνλ δηαζέζηκν δεκφζην ρψξν, πξνθεηκέλνπ λα 

παξέρεη ζηα δέληξα λα είλαη κεκνλσκέλα ή λα αγγίδνπλ ειαθξψο κεηαμχ ηνπο 

νη θφκεο, απνθεχγνληαο έηζη ηελ αλάπηπμε ζπλσζηηζκέλσλ δέληξσλ.                                                                                       

«Φπιιώδε κάδα»: χλνιν θχιισλ δέληξνπ ή ζάκλνπ. πλψλπκν κε ην 

«θχιισκα».  

«Δηαρσξηζηηθή  Νεζίδα δξόκνπ»: πλερήο δηαρσξηζηηθή θαηαζθεπή 

δξφκνπ, εληζρπκέλε πςνκεηξηθά κε πεξβάδηα, πνπ δηαρσξίδεη ηηο ξνέο ησλ 

νρεκάησλ.  

«Οξγαληθό ιίπαζκα»: Σεκαρηζκέλν ε ζξπκκαηνπνηεκέλν θπηηθφ πιηθφ, πνπ 

παξάγεηαη θπξίσο απφ θιαδέκαηα θαη πινηνκηθά δέληξα, πνπ ηνπνζεηείηαη ζηε 

βάζε ησλ θπηψλ γηα ηε βειηίσζε ηεο πγξαζίαο ηνπ εδάθνπο θαη ηεο ζξέςεο 

ησλ θπηηθψλ εηδψλ. 

«Φνίληθαο»: Φπηφ κε μπιψδε θνξκφ, ηπραίεο ξίδεο θαη κεγάια ζχλζεηα θχιια 

πνπ ελψλνπλ ηνλ θνξκφ θαη επζπγξακκίδνληαη κε ηελ θνξπθή.  

«ρέδην Πξάζηλεο Τπνδνκήο»: Σερληθφ Μέζν ζρεδηαζκνχ γηα ηε δηαρείξηζε 

πξάζηλσλ ππνδνκψλ.  Πεξηιακβάλεη ηε δηαρείξηζε ησλ ρψξσλ πξαζίλνπ θαη 

ηε δηαρείξηζε ησλ αζηηθψλ δέληξσλ θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ δσήο 

ηνπο, κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηεο δηαρείξηζεο θαη δηαηήξηζήο ηνπο.  

«Φπηό»: Γεληθή νλνκαζία πνπ αλαθέξεηαη ζε δσληαλά φληα, θπξίσο 

θσηνζπλζεηηθά, πνπ αλήθνπλ ζην βαζίιεην ησλ θπηψλ, κεηαμχ άιισλ δέληξα, 

θνίληθεο, ζάκλνη, γξαζίδη,  

«Φπηεύσ»: Δλέξγεηα ηνπνζέηεζεο ελφο θπηνχ ή ζπφξνπ ελφο είδνπο θπηνχ 

ζην έδαθνο, έηζη ψζηε λα απιψζεη θπζηθά ηηο ξίδεο ηνπ ζην ππέδαθνο θαη 

κεγαιψλεη ηφζν ζε χςνο φζν θαη ζε δηάκεηξν.            

«Κιάδεκα»: Δλέξγεηα  πνπ απνηειείηαη απφ ηελ επηιεθηηθή θνπή θαη 

απνκάθξπλζε θιαδηψλ απφ ηελ θφκε ή ην θνξκφ ελφο δέληξνπ. Σν θιάδεκα 

κπνξεί λα είλαη θπζηθφ ή κε αλζξσπηλή παξέκβαζε.                                        

Όζνλ αθνξά ηελ ηειεπηαία, απηή πξαγκαηνπνηείηαη κε ηερληθέο πνπ έρνπλ 

επηθπξσζεί απφ ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα θαη επηηξέπνπλ ηε βειηίσζε ηεο 

αλάπηπμεο ησλ δέληξσλ, ηελ αχμεζε ηεο δχλακεο ηνπο, ηε βειηίσζε ηεο 

πγεηνλνκηθήο ηνπο θαηάζηαζεο ή ηεο κείσζεο ηνπ θηλδχλνπ, νδεγψληαο ζε κηα 

αξκνληθή αλάπηπμε εληφο ηεο πφιεο.                                                                                                                    

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο λφκνπ, θαζνξίδνληαη νη αθφινπζνη ηχπνη 

θιαδέκαηνο:                                                                                                                         

- Κιάδεκα ζρεκαηηζκνύ ε δηακόξθσζεο: απηφ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε 

λεαξά δέληξα, πξνθεηκέλνπ λα παξαρζνχλ ηζρπξά θαη θαιά φξζηα δέληξα, έηζη 

ψζηε ζηελ ελήιηθε ή γεξαζκέλε θαηάζηαζε ηνπο λα απαηηνχλ ειάρηζηεο 

επεκβάζεηο. ε κηθξά είδε, απηφο ν ηχπνο θιαδέκαηνο επηηξέπεη ηνλ έιεγρν 

ηεο θαηεχζπλζεο αλάπηπμεο θαη ηεο νξηζηηθήο δνκήο ηνπ δέληξνπ θαη ε 
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παξέκβαζε ζε απηφ πξέπεη λα είλαη πεξηνξηζκέλε θαη λα εζηηάδεηαη θπξίσο ζε 

δεπηεξεχνληα θιαδηά.     

- Κιάδεκα ζπληήξεζεο: απηφ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε θαιά ζρεκαηηζκέλα 

ελήιηθα δέληξα, κε ηέζζεξηο δεπηεξεχνληεο ππνηχπνπο:                                                                  

i) Κιάδεκα εμπγηάλζεηο: ε αθαίξεζε λεθξψλ, αζζελψλ, ζπαζκέλσλ ή 

ξαγηζκέλσλ θιαδηψλ, δηαζηαπξνχκελσλ, ςεπηνβιαζηψλ ή θιαδηψλ κε θίλδπλν 

ζξαχζεο ή απνθφιιεζεο                                                                                                               

ii) Κιάδεκα αξαίσζεο: πεξηιακβάλεη ηελ αθαίξεζε δεπηεξεπφλησλ 

εζσηεξηθψλ θιαδηψλ ηνπ δέληξνπ ρσξίο ηξνπνπνίεζε ηνπ φγθνπ ηεο θφκεο, 

ρσξίο δπλαηφηεηα θνπήο άλσ ηνπ δεθαπέληε (15%) ησλ θιαδηψλ.                        

θνπφο ηνπ είλαη λα απνθηήζεη δηαπεξαηφηεηα, λα κεηψζεη ηελ ππθλφηεηα ηεο 

θφκεο θαη λα ειαθξχλεη ην ππεξβνιηθφ βάξνο νξηζκέλσλ θιαδηψλ.                               

Iii) Κιάδεκα αλχςσζεο ή επαλαθνξάο: θνπή θιαδηψλ πνπ βξίζθνληαη ζην 

θάησ κέξνο ηεο θφκεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε δηέιεπζε ησλ πεδψλ 

θαη νρεκάησλ ζε δεκφζηνπο δξφκνπο, κε ζεβαζκφ αλά πάζα ζηηγκή πνπ δελ 

επεξεάδεη πεξηζζφηεξν απφ πελήληα (50%) ηνπ ζπλνιηθνχ χςνπο ηνπ 

δέληξνπ                                                                                                                             

iv) Κιάδεκα κείσζεο θφκεο: ηφζν γηα ηε κείσζε ηνπ χςνπο ή ηνπ πιάηνπο 

ηνπ, κε ζθνπφ ηελ απνθαηάζηαζε παξακνξθσκέλεο θφκεο, ή γηα λα 

απνηξέςηε ην δέληξν λα παξεκβαίλεη ζε ειεθηξηθά δίθηπα ή θηίξηα ή γηα λα 

κεηψζεηε ην επίπεδν θηλδχλνπ.    

 - Κιάδεκα θξνληίδαο: απηφ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε θαινζρεκαηηζκέλα 

ελήιηθα δέληξα, κε ηέζζεξηο ππνηχπνπο: 

- Κύξην θιάδεκα: εμαηξεηηθφ θιάδεκα ζε δέληξα πνπ έρνπλ αλεπαξθή 

αλάπηπμε θαη απαηηνχλ ζεκαληηθέο βειηηψζεηο ή πνπ έρνπλ επηβηψζεη απφ ην 

αληηηερληθφ θιάδεκα. Απνηειείηαη απφ ηελ εμαγσγή έσο θαη ηξηάληα (30%) ησλ 

θιαδηψλ δέληξσλ, ζθνπφο ησλ νπνίσλ είλαη ε πξνψζεζε λέσλ θαη ηζρπξψλ 

θιάδσλ.                                                                                                          

«Αληη-ηερληθό θιάδεκα»: Έλαο ηχπνο θιαδέκαηνο πνπ ζηεξείηαη ηερληθήο 

βάζεο θαη ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ δσή ησλ δέληξσλ θαη ηελ αζθάιεηα ησλ 

πνιηηψλ.  

«Έξγν θύηεπζεο πξάζηλσλ πεξηνρώλ»: χλνιν ελεξγεηψλ ζχκθσλα κε 

πξνεγνχκελσλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ εθηέιεζε θχηεπζεο θαη δηαθνζκεηηθψλ 

έξγσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 3.2.11. Γεληθφ δηάηαγκα πνιενδνκίαο θαη 

θαηαζθεπψλ. Πεξηιακβάλεη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ζρέδηα ζρεδίαζεο γηα 

ηηο Πξάζηλεο Πεξηνρέο θαη ηε θχηεπζε δέληξσλ, θνηλίθσλ θαη ζάκλσλ ζε 

πεδνδξφκηα.  

«Ρίδα»: Όξγαλν ηνπ θπηνχ, γεληθά ππφγεην, κε μπιψδε θαη κε μπιψδε 

ζχλζεζε, κέζσ ηνπ νπνίνπ ην θπηφ ζπγθξαηείηαη θαη ζηεξεψλεηαη  ζην έδαθνο 
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θαη απνξξνθά λεξφ, κέηαιια θαη απαξαίηεηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά γηα ηελ 

αλάπηπμή ηνπ σο δσληαλφ νλ.    

«Κιάδνο»: Μέξνο ηνπ δέληξνπ ή ηνπ ζάκλνπ απφ ην νπνίν βιαζηαίλνπλ ηα 

θχιια ή άιια κηθξά θιαδηά. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο λφκνπ, γηα λα 

γίλεη θαηαλνεηφ:                                                                                                                  

- Πξσηεχνληα, θχξηα ή ρνληξά θιαδηά: εθείλα ησλ νπνίσλ ε δηάκεηξνο είλαη 

κεγαιχηεξε απφ 10 εθαηνζηά ή πνπ πξνθχπηνπλ απεπζείαο απφ ηνλ θνξκφ ή 

ηνλ θεληξηθφ άμνλα ηνπ δέληξνπ ·                                                                                    

- Γεπηεξεχνληα ή ιεπηά θιαδηά: απηά κε δηάκεηξν κηθξφηεξε απφ 10 εθαηνζηά 

ή πξνέξρνληαη απφ ηνπο θχξηνπο θιάδνπο.                                                                   

- Σξηηνβάζκηα ε Σξηηνγελή θιαδηά είλαη ηα κηθξφηεξα θαη θπηξψλνπλ απφ ηα 

δεπηεξεχνληα θιαδηά.  

«Κίλδπλνο»: Πεξίπησζε πνπ ζπκβαίλεη φηαλ έλα δέληξν απεηιεί ηε θπζηθή 

ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ, ηε δεκφζηα ή ηδησηηθή ππνδνκή ή ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, ιφγσ ηεο πηζαλφηεηαο αλαηξνπήο 

ή πηψζεο ηνπ δέληξνπ ή κέξνπο απηνχ.                                                                      

«SAG»: Αξθηηθφιεμν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ Τπεξεζία Γεσξγίαο θαη 

Κηελνηξνθίαο (Υηιήο).                                                                                                            

«GIS»: Αθξσλχκην πνπ αλαθέξεηαη ζε Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ. 

Αληηζηνηρεί ζε έλα ζχλνιν ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ πνπ επηηξέπνπλ ηελ 

απνζήθεπζε, νξγάλσζε, επεμεξγαζία θαη αλάιπζε κεγάισλ πνζνηήησλ 

δεδνκέλσλ πνπ ζπλδένληαη κε ρσξηθή αλαθνξά.    

«Ρηδηθό ζύζηεκα»:  χλνιν ξηδψλ ελφο θπηνχ, ηνπ νπνίνπ ε θχξηα ιεηηνπξγία 

είλαη ε πξφζιεςε λεξνχ θαη ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ , εθηφο απφ ηελ 

ζπγθξάηεζε θαη ζηεξέσζε ηνπ δέληξνπ.                                                                                                  

Λφγσ ηνπ ζρήκαηνο ηνπ, ππάξρνπλ δχν ηχπνη:                                                         

- ην αιινξξηδηθφ ή παζζαιψδεο ξηδηθφ ζχζηεκα: Απνηειείηαη απφ κηα θάζεηε 

θχξηα ξίδα, απφ ηελ νπνία αλαδχνληαη πνιπάξηζκεο πιάγηεο ξίδεο. Λφγσ ηεο 

δηακφξθσζεο ηνπο, κπνξνχλ λα εκβαζχλνπλ ζην έδαθνο, επηηπγράλνληαο 

θαιχηεξε ζηεξέσζε.                                                                                               

- Οκνξξηδηθφ ή δηάρπην ε επηθαλεηαθφ ξηδηθφ ζχζηεκα:  Υαξαθηεξίδεηαη απφ ην 

φηη δελ έρεη θπξίαξρε ξίδα, ζρεκαηίδεη δέζκε ξηδψλ παξφκνησλ δηαζηάζεσλ 

θαη γεληθά επεθηείλεηαη ζηα αλψηεξα ζηξψκαηα ηνπ εδάθνπο. Αλαπηχζζνληαη 

πεξηζζφηεξν ζε έθηαζε παξά ζε βάζνο.                                                                     

– Μηθηφ πνπ είλαη ελδηάκεζνο θαηάζηαζε 

«Αξαίσζε (On Thinning)» : Δλέξγεηα γηα ηελ αθαίξεζεο άλσ ηνπ δεθαπέληε 

(15%) ησλ εζσηεξηθψλ θιαδηψλ ρσξίο λα επεξεάδεηαη ν φγθνο ηεο θφκεο. 

Θεσξείηαη ηχπνο αληη-ηερληθνχ θιαδέκαηνο θαη απαγνξεχεηαη.                                      
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«Αλύςσζε (Over Elevation)» : Δλέξγεηα αθαίξεζεο ησλ θιαδηψλ απφ ην 

θάησ κέξνο ηεο θφκεο, ζε χςνο κεγαιχηεξν απφ πελήληα (50%) ηνπ 

ζπλνιηθνχ χςνπο ηνπ δέληξνπ . Θεσξείηαη έλαο ηχπνο αληη-ηερληθνχ 

θιαδέκαηνο θαη απαγνξεχεηαη.                                                                                                           

 «Πξέκλν»: Τπφιεηκκα πνπ αθήλεηαη απφ ην θχξην ζηέιερνο θαη πνπ είλαη 

ζπλδεδεκέλν ζην έδαθνο, κεηά απφ ηελ ελέξγεηα  θνπήο ελφο δέληξνπ. 

«Κιηκαθσηή κείσζε ηνπ κήθνπο ησλ θιαδηώλ (Staggered)» : Γξάζε 

θνπήο ησλ θχξησλ ή ρνληξψλ θιαδηψλ ελφο δέληξνπ, αθήλνληάο ηα πεξίπνπ 

ην έλα ηξίην ηνπ κήθνπο ηνπο. Θεσξείηαη έλαο ηχπνο αληη-ηερληθνχ θιαδέκαηνο 

θαη απαγνξεχεηαη.                                                               

«Κνύηζνπξν (Stump (of tree))» : Μέξνο ηνπ θνξκνχ ηνπ δέληξνπ πνπ είλαη 

πξνζαξηεκέλν ζηε ξίδα θαη παξακέλεη ζην έδαθνο κεηά ηελ πηψζε ε ηελ 

θνπή ηνπ.  

«Μεηαθύηεπζε» : Γξάζε κεηεγθαηάζηαζεο δέληξνπ, ζάκλνπ ή θνίληθα απφ 

ην έλα ζεκείν ζην άιιν, ρξεζηκνπνηψληαο ηερληθέο πνπ επηηξέπνπλ ηε 

κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα ξηδνβνιίαο.                                                                             

«Κεδεκόλαο»: χζηεκα ππνζηήξημεο πνπ κπνξεί λα αληηζηνηρεί ζε έλα 

μχιηλν πάζζαιν ή ζε ζπλδπαζκφ απηψλ, εθηφο απφ άιια απηφο έρεη 

επαιεηθηεί κε αληηζεπηηθά πιηθά, ηκήκα ηνπ νπνίνπ εηζέξρεηαη ζην έδαθνο, 

πξνο ηε κία πιεπξά ελφο πξφζθαηα θπηεκέλνπ δέληξνπ θαη κε ηνλ νπνίν ην 

δέληξν ζπλδέεηαη κε ειαζηηθφ ηκάληα, πξνθεηκέλνπ λα ηνπ δνζεί πξνζηαζία 

θαη λα θαζνδεγήζεη θάζεηα ηελ αλάπηπμε ηνπ, θαηά ηα πξψηα ρξφληα κεηά ηε 

θχηεπζε.                                                                                                       

«Πεδνδξόκην» : πλήζσο πιαθφζηξσηε επηθάλεηα εθαηέξσζελ ηνπ δξφκνπ 

γηα ηε δηέιεπζε πεδψλ.                                             

«ζέλνο (δέληξνπ)»: Ηθαλφηεηα ζρεκαηηζκνχ λέσλ ηζηψλ.                                                        

«Φπηώξην»: Υψξνο επηθάλεηαο εδάθνπο πνπ πξννξίδεηαη λα βιαζηήζεη, λα 

παξάγεη θαη λα αλαπηχμεη δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο θπηψλ, πνπ ζα θπηεπηνχλ 

αξγφηεξα ζηελ ηειηθή ηνπο ζέζε.      

Οη νξηζκνί ησλ ιέμεσλ πνπ πεξηέρνληαη ζε απηφ ην άξζξν ππεξηζρχνπλ φισλ 

ησλ άιισλ ιέμεσλ πνπ πεξηέρνληαη ζηα θνηλνηηθά ζρέδηα πξάζηλεο ππνδνκήο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ίδην ζέκα. 

 Άξζξν 4.- Αηηήζεηο πξνο Τπνπξγεία.                                                                             

Κάζε άηνκν κπνξεί λα δεηήζεη ηα αθφινπζα απφ ηα Τπνπξγεία ηέγαζεο θαη 

Πνιενδνκίαο, Πεξηβάιινληνο ή Γεσξγίαο: 
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1) Να πξνηείλνπλ ζηνλ Πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ 

απαηηεί ν λφκνο απηφο γηα λα πξνρσξήζεη πξνο ηνλ παγθφζκην ζηφρν ηεο 

αλάπηπμεο βηψζηκσλ πφιεσλ. 

2) Όηη ζπληνλίδνληαη κεηαμχ ηνπο θαη κε άιια Τπνπξγεία ή/θαη δεκφζηνπο θαη 

ηδησηηθνχο θνξείο πνπ ιφγσ ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπο επεξεάδνπλ άκεζα ή 

έκκεζα ηε δηαρείξηζε ησλ δέληξσλ θαη ησλ αζηηθψλ ππνδνκψλ γεληθά.  

3) Όηη δηακνξθψλνπλ θαη εθαξκφδνπλ κηα δεκφζηα πνιηηηθή Αζηηθήο Πξάζηλεο 

Τπνδνκήο πνπ πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηε δηαρείξηζε αζηηθψλ δέληξσλ θαη 

δεκφζησλ ρψξσλ πξαζίλνπ. 

4) Όηη δηαηεξνχλ ελεκεξσκέλα (ζπλερήο αλαζεψξεζε) ηα γεληθνχ ραξαθηήξα 

ηερληθά πξφηππα δηαρείξηζεο ρψξσλ πξαζίλνπ θαη αζηηθψλ δέληξσλ, 

θαζνξίδνληαο ηηο θαηαιιειφηεξεο κεζφδνπο θαη δηαδηθαζίεο, πνπ ζα 

ελζσκαησζνχλ θαη ζα εθαξκνζηνχλ ζε ηνπηθφ επίπεδν. 

5) Να αλαπηχμνπλ κειέηεο θαη γλψζεηο ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο Αζηηθψλ 

Πξαζίλσλ Τπνδνκψλ, πνπ λα επηηξέπνπλ ηελ εθπαίδεπζε δεκνζίσλ 

ιεηηνπξγψλ θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ ζε δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ ζρεδηαζκφ θαη 

ηε βηψζηκε δηαρείξηζε αζηηθψλ πξάζηλσλ ππνδνκψλ. 

6) Να παξέρνπλ ηερληθέο ζπκβνπιέο ζηνπο δηάθνξνπο Φνξείο ηεο Κξαηηθήο 

Γηνίθεζεο θαη ζηνπο Γήκνπο, ψζηε λα κπνξνχλ λα θάλνπλ ζσζηή δηαρείξηζε 

ηεο Αζηηθήο Πξάζηλεο Τπνδνκήο ζε ηνπηθφ επίπεδν. 

7) Να δηεπθνιχλνπλ ηε ζπκκεηνρή ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ ζην ζρεδηαζκφ 

ζε εζληθφ επίπεδν, δεκηνπξγψληαο έλα πκβνπιεπηηθφ Όξγαλν γηα απηφ. 

8) Να αλαπηχμνπλ εθπαηδεπηηθέο εθζηξαηείεο κε ζηφρν ηε κεηάδνζε γλψζεσλ, 

ζπλεζεηψλ θαη ζπκπεξηθνξψλ πνπ ηείλνπλ ζηελ πξνζηαζία, εθηίκεζε θαη 

θξνληίδα ηνπ δέληξνπ απφ ηνπο πνιίηεο θαη φηη ζπληνλίδνληαη κε ην Τπνπξγείν 

Παηδείαο γηα ηελ ελζσκάησζε πεξηερνκέλνπ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ζε 

δηάθνξα επίπεδα, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ απνηίκεζε ησλ ρψξσλ πξαζίλνπ 

θαη ησλ δέληξσλ σο θπηηθψλ δσληαλψλ φλησλ πνπ απνηεινχλ ζεκαληηθφ 

κέξνο ηνπ αζηηθνχ νηθνζπζηήκαηνο, θαζψο θαη λφεκα γηα ηελ πνηφηεηα δσήο 

ηεο θνηλσλίαο θαη ησλ πνιηηψλ ηεο· 

9) Να επνπηεχνπλ ηνπο Γήκνπο ζηελ εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ πνπ ηνπο 

αλαηίζεληαη θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ησλ θαλνληζκψλ ηνπ. 

Άξζξν 5.- Αηηήζεηο πξνο ηνπο Δήκνπο.                                                               

Οπνηνζδήπνηε κπνξεί λα δεηήζεη από ηνπο Δήκνπο ηα αθόινπζα: 
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1) Να επηζεσξνχλ κέζσ δεκνηηθψλ επηζεσξεηψλ ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ 

ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ησλ θαλνληζκψλ ηνπ, επηβάιινληαο δηνηθεηηθέο 

θπξψζεηο ζε φπνηνλ δηαπξάηηεη παξάβαζε θαη αλαθέξνληαο ζην αληίζηνηρν 

Σνπηθφ Αζηπλνκηθφ Γηθαζηήξην ή ζηελ Δπνπηεία Ζιεθηξηθψλ Τπεξεζηψλ, 

θαηά πεξίπησζε. 

2) Να πξνσζνχλ ηελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ηεο αζηηθήο πξάζηλεο 

ππνδνκήο ζηελ θνηλφηεηα, πξνσζψληαο δξάζεηο πνπ εγγπψληαη ζηνπο 

πνιίηεο ηε βηψζηκε αλάπηπμε ηεο πφιεο, κέζσ ησλ δηαθφξσλ δεκνηηθψλ 

δηεπζχλζεσλ πνπ, ιφγσ ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπο, επεξεάδνπλ άκεζα ή έκκεζα 

ηε δηαρείξηζε ηνπ Πξαζίλνπ ησλ Πξάζηλσλ Πεξηνρψλ θαη ηα δεκφζηα αζηηθά 

δέληξα. 

3) Να δηεπθνιχλνπλ ηε ζπκκεηνρή ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, κέζσ ηεο 

ζπγθξφηεζεο ησλ Πηλάθσλ ησλ  Πνιηηψλ ηεο Πξάζηλεο Τπνδνκήο θαη λα 

ζπκβνπιεχνληαη ηηο εκπνξηθέο θαη επαγγεικαηηθέο ελψζεηο, ηηο κε  

θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο θαη ηα ηδησηηθά ηδξχκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ 

πεξηβαιινληηθφ θαη αζηηθφ ηνκέα ή αλαθέξνληαη ζηηο δαζνπνληθέο επηζηήκεο ή 

ηε δελδξνθνκία ή ηελ αζηηθή δαζνθνκία, γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο χπαξμεο ελφο 

απνηειεζκαηηθνχ Κνηλνηηθνχ ρεδίνπ Πξάζηλεο Τπνδνκήο 

4) Να ζρεδηάδνπλ θαη λα εθηεινχλ εθπαηδεπηηθέο εθζηξαηείεο πνπ κεηαδίδνπλ 

ηηο γλψζεηο, ηηο ζπλήζεηεο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ζηελ θνηλφηεηα, ζρεηηθά κε ηελ 

πξνζηαζία, ηελ εθηίκεζε θαη ηε θξνληίδα ησλ Πεξηνρψλ Πξαζίλνπ θαη ησλ 

Αζηηθψλ Γέληξσλ ηεο θνηλφηεηαο. θαη φηη ζπληνλίδνπλ κέζσ ησλ Σνπηθψλ 

Τπεξεζηψλ Γεκφζηαο Δθπαίδεπζεο ηελ ελζσκάησζε πεξηερνκέλνπ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ζηα δηάθνξα επίπεδα ηεο, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

εθηίκεζε ηεο πφιεο, ησλ ρψξσλ πξαζίλνπ, ησλ θπζηθψλ ρψξσλ θαη ησλ 

αζηηθψλ δέληξσλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ πφιε. 

5) Να πξνεηνηκάδνπλ θαη λα εθαξκφδνπλ ην Κνηλνηηθφ ρέδην Πξάζηλσλ 

Τπνδνκψλ. 

6) Να δεισζνχλ ηα «Μνλαδηθά Γέληξα Φπζηθήο Κιεξνλνκηάο» («Singular or 

Heritage Trees») ηεο πφιεο, ελλνψληαο σο ηέηνηα εθείλα ηα είδε ή ηηο 

δελδξψδεηο νκάδεο πνπ κε ηελ απνθιεηζηηθή ηνπο παξνπζία είλαη ζρεηηθά κε 

ηνπο ρψξνπο ζηηο γεηηνληέο, απφ πεξηβαιινληηθή θαη θνηλσληθν-πνιηηηζηηθή 

άπνςε γηα ηνπο πνιίηεο. 

7) Να δεκηνπξγνχλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Πεξηθεξεηαθέο Τπνπξγηθέο 

Γξακκαηείεο Τγείαο, ηέγαζεο θαη Πνιενδνκίαο θαη Πεξηβάιινληνο, 

ζηξαηεγηθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ κεηξηαζκφ ησλ επηπηψζεσλ ηεο πνηφηεηαο 

ηνπ αέξα πνπ ζπλδένληαη κε ηα αησξνχκελα ζσκαηίδηα, κέζσ ηεο εθαξκνγήο 

εηήζησλ πξνγξακκάησλ δεληξνθχηεπζεο. 
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Άξζξν 6.- Πεξί ησλ θαλνληζκώλ.                                                                                                    

Έλαο θαλνληζκόο ζα νξίδεη θαη ζα ξπζκίδεη ηα αθόινπζα ζέκαηα: 

1) Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα ζπγθξνηεζεί θαη ζα ιεηηνπξγήζεη ην 

πκβνπιεπηηθφ Όξγαλν Πξάζηλσλ Τπνδνκψλ ζε εζληθφ επίπεδν θαη νη 

πίλαθεο πνιηηψλ πξάζηλσλ ππνδνκψλ ζε θνηλνηηθφ επίπεδν. 

2) Οη κέζνδνη, νη δηαδηθαζίεο θαη ηα ειάρηζηα πεξηερφκελα γηα ηελ εθπφλεζε 

ηεο απνγξαθήο (ραξηνγξάθεζεο) ησλ Αζηηθψλ Γέληξσλ.  

3) Σηο θαηαιιειφηεξεο ηερληθέο κεζφδνπο θαη δηαδηθαζίεο γηα ηε ζπληήξεζε 

ρψξσλ πξαζίλνπ θαη αζηηθψλ δέληξσλ, αλάινγα κε ην πεξηβάιινλ, ηνλ ηχπν 

ηνπ εδάθνπο, ην θιίκα θαη ηε δηαζεζηκφηεηα λεξνχ. 

4) Οη γεληθνί θαλφλεο γηα ηελ εθηέιεζε ή ηελ θαηαζθεπή έξγσλ Φχηεπζεο θαη 

δηαρείξηζεο  Υψξσλ Πξαζίλνπ. 

5) Ο θαηάινγνο ησλ θαηαιιειφηεξσλ θπηηθψλ εηδψλ ζχκθσλα κε θάζε 

πεξηνρή ηεο ρψξαο. 

6) Κάζε άιιν ζέκα αλαγθαίν γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

Άξζξν 7. - Πεξί ησλ θπξώζεσλ.                                                                                           

Οπνηαδήπνηε παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξόληνο Νόκνπ θαη ησλ 

θαλνληζκώλ ηνπ ζα ηηκσξείηαη κε πξόζηηκν, όπσο αλαθέξεηαη 

παξαθάησ: 

1) Πνιχ ζνβαξέο παξαβηάζεηο ή παξαβάζεηο, απφ 50 έσο 500 κεληαίεο 

θνξνινγηθέο κνλάδεο: παξάλνκε θαηάιεςε δεκφζηνπ ρψξνπ πξαζίλνπ ή 

θινπή νπνηνπδήπνηε ζηνηρείνπ πνπ ζπλάδεη κε απηφ. ηδηνπνίεζε δεκφζηνπ 

αζηηθνχ δέληξνπ ή πξντφλησλ μπιείαο ηνπ ε λα θφςεη έλα δέληξν ή λα ην 

κεηαθπηεχζεη ρσξίο πξνεγνχκελε άδεηα ηνπ Γήκνπ ή θαηά παξάβαζε ησλ 

θαλφλσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ ή ησλ θαλνληζκψλ ηνπ· θαηαζηξέθνληαο θαη 

αθξσηεξηάδνληαο εθνχζηα έλα δεκφζην δέληξν. 

2) Παξαβηάζεηο ή ζνβαξέο παξαβάζεηο, απφ 25 έσο 50 κεληαίεο θνξνινγηθέο 

κνλάδεο: δεκηέο ζε αζηηθφ εμνπιηζκφ, έπηπια θαη ειεθηξηθέο θαη πγεηνλνκηθέο 

εγθαηαζηάζεηο δεκφζηνπ πξαζίλνπ. Π.ρ. εμαγσγή λεξνχ απφ έλαλ ρψξν 

πξαζίλνπ ή δεκφζην ρψξν γηα άιιν ζθνπφ εθηφο απφ ην πφηηζκά ηνπ, λα 

θιαδέςηε έλα δέληξν ρσξίο πξνεγνχκελε άδεηα ηνπ Γήκνπ ή θαηά παξάβαζε 

ησλ θαλφλσλ ηνπ λφκνπ απηνχ, ηνπ θαλνληζκνχ ηνπ ή ηεο δεκνηηθήο δηάηαμεο 

πεξί πξάζηλεο ππνδνκήο.  
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3) Μηθξέο παξαβηάζεηο ή παξαβάζεηο, απφ 1 έσο 25 κεληαίεο θνξνινγηθέο 

κνλάδεο: φιεο εθείλεο πνπ παξαβηάδνπλ ηνλ παξφληα λφκν ή ηνπο 

θαλνληζκνχο ηνπ πνπ δελ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο ζνβαξέο ή πνιχ ζνβαξέο. 

Ο αληίζηνηρνο Γήκνο, ε Αζηπλνκία ηεο Υηιήο ή νπνηνδήπνηε θπζηθφ 

πξφζσπν κπνξεί λα ππνβάιεη αλαθνξά ζην Αληίζηνηρν ηνπηθφ αζηπλνκηθφ 

ηκήκα, κε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο απηνχ ηνπ λφκνπ θαη ησλ θαλνληζκψλ 

ηνπ. Ζ θαηαγγειία πξέπεη λα ηεθκεξησζεί θαη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηα 

δηαζέζηκα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 

Ο αληίζηνηρνο Γήκνο, ε Αζηπλνκία ηεο Υηιήο ή νπνηνδήπνηε θπζηθφ 

πξφζσπν κπνξεί λα αλαθέξεη ζην αληίζηνηρν Σνπηθφ Αζηπλνκηθφ Γηθαζηήξην, 

ηελ παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ησλ θαλνληζκψλ ηνπ. 

Ζ θαηαγγειία πξέπεη λα είλαη βάζηκε θαη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηα δηαζέζηκα 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 

ε πεξίπησζε δεκηάο ζε δεκφζηα αζηηθά δέληξα, ζα ηηκσξείηαη κε πνζά πνπ 

ηζνδπλακνχλ κε ηε ρξεκαηηθή αμία ηνπ πιεγέληνο δέληξνπ, ζχκθσλα κε ηε 

κέζνδν πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 8. 

Οη δεκφζηνη θαη δεκνηηθνί ππάιιεινη πνπ παξαβηάδνπλ νπνηαδήπνηε δηάηαμε 

ηνπ παξφληνο λφκνπ ή δηεπθνιχλνπλ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ηελ παξάβαζε 

ηνπο, ππφθεηληαη ζε πεηζαξρηθά κέηξα δηνηθεηηθήο θχζεσο πνπ δηέπνληαη απφ 

άιινπο λφκνπο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο αζηηθήο ή πνηληθήο θχξσζεο γηα ηηο 

πξάμεηο, ςεθίζκαηα ή παξάλνκεο παξαιείςεηο πνπ δηαπξάηηνπλ κεκνλσκέλα 

θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

Άξζξν 8. - Πεξί ηνπ ηξόπνπ απνηίκεζεο ησλ αζηηθώλ δέληξσλ.                                      

Ο ηύπνο γηα ηελ νηθνλνκηθή απνηίκεζε ησλ Αζηηθώλ Δέληξσλ ζα έρεη 

σο εμήο: 

Σηκή ($) = UTM * T * U * S * A * E * FE * DS 

Πνπ: 

- UTM: Μεληαία Φνξνινγηθή Μνλάδα ηνπ κήλα πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε 

απνηίκεζε.                                                                                                                            
  Δηήζηα θνξνινγηθή κνλάδα (UTA) : Αληηζηνηρεί ζηε κεληαία θνξνινγηθή κνλάδα πνπ ηζρχεη ηνλ 

ηειεπηαίν κήλα ηνπ αληίζηνηρνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, πνιιαπιαζηαδφκελε επί δψδεθα ή επί ηνλ αξηζκφ 

ησλ κελψλ πνπ πεξηιακβάλεη ην νηθνλνκηθφ έηνο).                                                                                             

Μεληαία θνξνινγηθή κνλάδα (UTM) : Μνλάδα πνπ νξίδεηαη ζηε Υηιή πνπ αληηζηνηρεί ζε ρξεκαηηθφ πνζφ 

εθθξαζκέλν ζε πέζν θαη θαζνξίδεηαη απφ ην λφκν, ην νπνίν ελεκεξψλεηαη κφληκα απφ ηνλ Γείθηε Σηκψλ 

Καηαλαισηή (ΓΣΚ) θαη ρξεζηκνπνηείηαη σο θνξνινγηθφ κέηξν. 

- T = Μέγεζνο, ην νπνίν εθθξάδεηαη σο ζρέζε κεηαμχ ηεο ζηεζηαίαο δηακέηξνπ 

DBH θαη ηνπ φγθνπ ηεο θφκεο, εθθξαζκέλν ζε θπβηθά κέηξα, ην νπνίν επίζεο 
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δηνξζψλεηαη αλάινγα κε ην ζρήκα.                                                                                                         

Ζ ηηκή ηνπ θπκαίλεηαη απφ 1,00 έσο 1,55, κε ηελ ηειεπηαία λα είλαη ην 

κεγαιχηεξν κέγεζνο. 

- U = ηνπνζεζία, ε νπνία ζεσξεί φηη ην είδνο βξίζθεηαη ζε ζσζηή ζέζε, κε 

επαξθέο έδαθνο, ιάθθν δέληξνπ θαη ρψξν ζην επίπεδν ηνπ εδάθνπο.                           

Ζ ηηκή ηνπ θπκαίλεηαη απφ 1,3 έσο 3,0, κε ηελ ηειεπηαία λα είλαη ε πην επλντθή 

ζπλζήθε. 

- S = Τγεηνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ δέληξνπ, ε νπνία επηδηψθεη λα αλαγλσξίζεη 

ηε δσεξφηεηα ηνπ δείγκαηνο, ηφζν ζηελ θφκε, ζηνλ θνξκφ, ζηα θιαδηά θαη ζηηο 

ξίδεο πνπ θαίλνληαη.                                                                                                        

Ζ ηηκή ηνπ θπκαίλεηαη απφ 0,6 έσο 3,0, κε ηελ ηειεπηαία λα είλαη ε πην επλντθή 

θαηάζηαζε πγείαο. 

- A = Παξνρέο, φπνπ ηα δηαθνζκεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δέληξνπ 

αμηνινγνχληαη ηφζν κεκνλσκέλα φζν θαη νκαδηθά, ελζσκαηψλνληαο ηελ 

εκθάληζε ηεο αλζνθνξίαο, ην άξσκα θαη άιια.                                                                                  

Μπνξεί λα πάξεη ηελ ηηκή ηνπ 1,5. 2.4 ή 3.0, ε ηειεπηαία είλαη φηαλ ην δέληξν 

παξνπζηάδεη κεγαιχηεξε ζπλεηζθνξά. 

- E = Πεξηβαιινληηθά Υαξαθηεξηζηηθά, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκβνιή ζηε 

βηνπνηθηιφηεηα, ηε κείσζε ηνπ ζνξχβνπ, ηε κείσζε ησλ ζσκαηηδίσλ, ηε 

κείσζε ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ηε βειηίσζε ηεο πγξαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ηε κείσζε ησλ ππεξησδψλ αθηηλψλ θαη ηε κείσζε ηεο 

δηάβξσζεο.                                                                                                                           

Ζ ηηκή θπκαίλεηαη απφ 1,0 έσο 3,0, κε ηελ ηειεπηαία λα είλαη φηαλ ην δέληξν 

παξνπζηάδεη ραξαθηεξηζηηθά κεγαιχηεξνπ δπλακηθνχ. 

- FE = Δηδηθνί Παξάγνληεο, πνπ αληηζηνηρνχλ ζηε ζηάζκηζε γηα ηελ επέθηαζε 

ηεο ηηκήο ηνπ δέληξνπ πξνζδηνξίδνληαο εηδηθέο κεηαβιεηέο πξνο επηζήκαλζε, 

φπσο: ηνπνζεζία ζε Βνηαληθφ θήπν, δέληξν ηζηνξηθνχ ζηνηρείνπ (δεφλησο 

ηεθκεξησκέλν), ιείςαλν, πεγή γελεηηθήο πνηφηεηαο ή άιια. Γηα θαζέλα απφ 

απηά κπνξεί λα ζηαζκίδεηαη αλαινγηθά θαηά πέληε (5%), κε αλψηαην φξην ην 

ηξηάληα (30%). 

- DS = Αξλεηηθέο ππεξεζίεο, αληηζηνηρνχλ ζηε ζηάζκηζε γηα ηε κείσζε ηεο 

αμίαο ηνπ δέληξνπ κε ηνλ εληνπηζκφ κεηαβιεηψλ πνπ δεκηνπξγνχλ 

πξνβιήκαηα, φπσο αιιεξγίεο, πηψζε θχιισλ, πηψζε θαξπψλ, βιάβε 

ππνδνκήο ή άιια. Θα κπνξνχζε λα γίλεη έθπησζε ην πνιχ δέθα (10%). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II.                                                                                            
Πεξί Ννκηθνύ Καζεζηώηνο θαη Δηαρείξηζεο Πεξηνρώλ 
Πξαζίλνπ θαη Αζηηθώλ Δέληξσλ 
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Άξζξν 9. - Πεξί Υώξνπ ησλ Πεξηνρώλ Πξαζίλνπ θαη ησλ Δεκόζησλ 

Αζηηθώλ Δέλδξσλ.                                                                                                                                          

Ζ αξκνδηφηεηα δηνίθεζεο ησλ Γεκφζησλ Υψξσλ Πξαζίλνπ αληηζηνηρεί ζηνλ 

Γήκν (φπνπ ππάγνληαη), κε ηελ επηθχιαμε φηη νη γείηνλεο (ηεο πεξηνρήο 

πξαζίλνπ) κπνξνχλ λα ζπλεξγαζηνχλ γηα ηε θξνληίδα ησλ ρψξσλ απηψλ. Δλ 

ησ κεηαμχ, ηα δέληξα πνπ βξίζθνληαη ζε θνηλφρξεζηεο δεκφζηεο εθηάζεηο  

είλαη δεκφζηα ζηνηρεία θαη ε θξνληίδα θαη δηαρείξηζή ηνπο εκπίπηεη ζηνλ Γήκν 

ή ζηνλ δεκφζην θνξέα πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηε λφκηκε δηαρείξηζε ηνπ 

αθηλήηνπ. 

Άξζξν 10.- Επζύλε ηδησηώλ γηα ηα δέληξα.                                                                                       

Ο ηδηνθηήηεο κηαο ηδηφθηεηεο επηθάλεηαο ε ελφο αθηλήηνπ  φπνηνο ην 

ρξεζηκνπνηεί κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ην αθίλεην, ζα είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

ζπληεξεί ηα δέληξα πνπ θπηεχηεθαλ ζηελ ηδηνθηεζία ηνπο, θαζψο είλαη 

ππεχζπλνο γηα φιεο ηηο δεκηέο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηα δέληξα ηνπ ζε 

ηξίηνπο.                                                                                                                  

Γεκφζηα αζηηθά δέληξα πνπ βξίζθνληαη ζην πεδνδξφκην κπξνζηά απφ ηελ 

ηδηνθηεζία ζαο, θαηά ηνπο αλνημηάηηθνπο θαη θαινθαηξηλνχο κήλεο, εθηφο απφ ην 

πφηηζκα ηνπο ζσζηά θαη επαξθψο πξέπεη επίζεο λα δηαηεξνχληαη νη ιάθθνη 

ησλ  δέληξσλ απαιιαγκέλνη απφ δηδάληα θαη ζηνηρεία πνπ εκπνδίδνπλ ηε 

δηείζδπζε ηνπ λεξνχ ηεο βξνρήο ή ηεο άξδεπζεο θαη πξέπεη επίζεο λα 

απνθεχγεηαη ή λα αλαθέξεηαη νπνηαδήπνηε ελέξγεηα πνπ ηνπο πξνθαιεί 

βιάβε.                                                                                                                        

Γηα ην ζθνπφ απηφ, ζα ιεθζνχλ ππφςε νη γξακκέο επέθηαζεο ησλ νξίσλ ηνπ 

αληίζηνηρνπ αθηλήηνπ. Θα γίλεη θαηαλνεηφ φηη απηφ ηζρχεη γηα ηα δέληξα  

κπξνζηά απφ ηελ άθξε ηνπ νδνζηξψκαηνο ησλ νδψλ, ησλ δξφκσλ θαη ησλ 

δεκφζησλ ιεσθφξσλ θαη σο ην άθξν ησλ πεξηνρψλ πξαζίλνπ, θαηά 

πεξίπησζε. ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο ζέιεη λα θπηέςεη έλα δέληξν ζε 

δεκφζην ρψξν, πξέπεη λα δεηήζεη άδεηα απφ ηνλ νηθείν Γήκν. Κάζε είδνπο 

δεκηά ζηηο πξάζηλεο πεξηνρέο θαη ηα αζηηθά δέληξα ηεο θνηλφηεηαο, νη γείηνλεο 

έρνπλ ηελ επζχλε λα θνηλνπνηήζνπλ απηήλ ηελ θαηάζηαζε ζηνλ Γήκν ή 

απεπζείαο ζην ην Σνπηθφ Αζηπλνκηθφ ηκήκα, επηζπλάπηνληαο ηα απαξαίηεηα 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III.                                                                                                                                 

Πεξί αηηήζεσλ, έγθξηζε θαη έθδνζε αδεηώλ γηα ηελ εθηέιεζε 

κειεηώλ θαη έξγσλ 

Παξάγξαθνο  1: Υώξνη πξαζίλνπ 

Άξζξν 11. - Πεξί ησλ αδεηώλ εθηέιεζεο έξγσλ Υώξσλ Πξαζίλνπ, 

Δέλδξσλ θαη Φπηεύζεσλ Υώξσλ Πξαζίλνπ.                                                                                                                  

Όιεο νη κειέηεο, ηα ζρέδηα θαη ηα έξγα γηα ηελ εθηέιεζε Πξνγξακκάησλ  
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Γελδξνθνκηθψλ  Δξγαζηψλ, θαζψο θαη ηα Έξγα Φπηεχζεσλ Πεξηνρψλ 

Πξαζίλνπ πνπ αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 3.2.11. ηνπ Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ θαη 

Οηθνδνκηθνχ Γηαηάγκαηνο, ζα παξνπζηαζηνχλ θαη ζα θαηαηεζνχλ γηα έγθξηζε 

ζηνλ Γηεπζπληή Γεκνηηθψλ Έξγσλ.                                                                          

Σα πξναλαθεξζέληα έξγα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηα πξνεγνχκελα πνπ 

θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 3.2.11.ter ηνπ Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ θαη Οηθνδνκηθνχ 

Γηαηάγκαηνο. 

Άξζξν 12. - Παξαιαβή Έξγσλ Υώξσλ Πξαζίλνπ, Δέλδξσλ, Φπηεύζεσλ 

θαη Υώξσλ Πξαζίλνπ.                                                                                                                                         

Γηα ηελ απφθηεζε ηεο Σειηθήο Απνδνρήο (παξαιαβήο)  ηνπ έξγνπ, ζα 

ειέγρεηαη επηηφπνπ ε πιήξεο ζπκκφξθσζε κε ηηο ηερληθέο πηπρέο θαη ε 

ιεηηνπξγία ησλ δηαθφξσλ ζηνηρείσλ πνπ νξίδνληαη ζε απηφ. Με ηνλ ίδην ηξφπν 

ζα επαιεζεπηεί ε πνηφηεηα ησλ θπηεκέλσλ δέληξσλ θαη ζάκλσλ θαη φηη νη 

ριννηάπεηεο λα είλαη απαιιαγκέλνη απφ δηδάληα, κε νκνηφκνξθε αλάπηπμε ζε 

χςνο απφ 3 έσο 5 εθαηνζηά, λα κελ έρνπλ ππνζηεί δεκηά, γήξαλζε ή θζνξά. 

Παξάγξαθνο 2: Αζηηθώλ Δέληξσλ 

Άξζξν 13 - Επί αηηεκάησλ θύηεπζεο, θιαδέκαηνο, θνπήο θαη 

κεηαθύηεπζεο δεκόζησλ αζηηθώλ δέληξσλ.                                                                                    

ε πεξίπησζε πνπ πξφθεηηαη γηα ειεθηξηθή εηαηξεία πνπ δεηά απφ ηνλ Γήκν 

ηελ θνπή αηφκνπ δέληξνπ, νθείιεη λα ην απνδεκηψζεη φπσο νξίδεηαη ζην 

άξζξν 37 δεχηεξν εδάθην ηνπ λφκνπ απηνχ.                                                                           

χκθσλα κε ην δηθαίσκα αλαθνξάο πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 14 ηνπ 

Άξζξνπ 19 ηνπ Πνιηηηθνχ πληάγκαηνο ηεο Γεκνθξαηίαο, θάζε θπζηθφ ή 

λνκηθφ πξφζσπν κπνξεί λα δεηήζεη απφ ην Γήκν λα θπηέςεη ζε πξάζηλεο 

πεξηνρέο θαη ζε πθηζηάκελνπο δεκφζηνπο ρψξνπο, θαζψο εθηφο απφ θχηεπζε, 

κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη θιάδεκα, θνπή θαη κεηαθχηεπζε. δεκφζησλ 

αζηηθψλ δέλδξσλ, ηα νπνία πξέπεη λα γίλνπλ γξαπηψο θαη λα εηζαρζνχλ 

κέζσ ηνπ Γξαθείνπ ησλ Μεξψλ ηνπ Γήκνπ.                                                                        

Γηα λα δεηήζεηε ην θιάδεκα, ηελ θνπή ή ηε κεηαθχηεπζε ελφο δεκφζηνπ 

αζηηθνχ δέληξνπ, πξέπεη λα επηθαιεζηεί κία απφ ηηο αηηίεο πνπ νξίδνληαη ζηα 

άξζξα. 35 θαη 36 απφ απηνχ ηνπ λφκνπ.                                                                            

ε θακία πεξίπησζε δελ ζα ζεσξεζεί ε πηψζε ησλ θχιισλ σο αηηία 

θιαδέκαηνο ή θνπήο ελφο δέληξνπ.                                                                                        

ε πεξίπησζε πνπ πξφθεηηαη γηα ειεθηξηθή εηαηξεία πνπ δεηά απφ ηνλ Γήκν 

λα θφςεη έλα άηνκν δέληξνπ, πξέπεη λα ην απνδεκηψζεη φπσο νξίδεηαη ζην 

άξζξν 37 δεχηεξν εδάθην ηνπ παξφληνο λφκνπ. Παξνκνίσο, νη άλζξσπνη 

κπνξνχλ λα δεηήζνπλ απφ ην Γήκν λα πξαγκαηνπνηήζεη ηερληθή επίζθεςε ζε 

κηα ζπγθεθξηκέλε Πξάζηλε Πεξηνρή ή Γεκφζην Υψξν, πξνθεηκέλνπ λα 

αμηνινγεζεί ε ζθνπηκφηεηα ηεο δεληξνθχηεπζεο ηνπ ελ ιφγσ ηνκέα.                                               

χκθσλα κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία, νη θάηνηθνη ελδέρεηαη λα πξνηείλνπλ ηελ 

αληηθαηάζηαζε εηδψλ πνπ πξνθαινχλ βιάβε ή ε θχηεπζε ησλ νπνίσλ 
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απαγνξεχεηαη, απφ άιια θαηάιιεια γηα απηφλ ηνλ ρψξν είδε ή ηελ 

αληηθαηάζηαζε δέλδξσλ πνπ έρνπλ ππνζηεί κε αλαζηξέςηκε δεκία ιφγσ 

απξφβιεπησλ πεξηζηάζεσλ, αλσηέξαο βίαο, αηπρεκάησλ ή ακέιεηαο ή απφ 

θαθφβνπιεο πξάμεηο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηξίηνπο.  

Άξζξν 14. - Πεξί αδεηώλ δεληξνθύηεπζεο ζε εζληθή ηδηνθηεζία γηα 

δεκόζηα ρξήζε.                                                                                                          

Όπνηνο επηζπκεί λα θπηέςεη έσο θαη 5 δέληξα ζε δεκφζηνπο ρψξνπο πξέπεη 

λα δεηήζεη απιή άδεηα απφ ηνλ Γήκν, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη 

ηνπιάρηζηνλ ε ηνπνζεζία, ην είδνο, ην χςνο, ε ζηεζηαία δηάκεηξνο, ε κνξθή 

θχηεπζεο θαη ε θαηά πξνζέγγηζε ειηθία ηνπ δέληξνπ. 

Αηηήκαηα γηα θχηεπζε αξηζκνχ κεγαιχηεξνπ ησλ πέληε δέληξσλ ζα 

ζεσξνχληαη σο Γελδξνθνκηθά Έξγα θαη πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λφκνπ απηνχ. 

Άξζξν 15. - Πεξί αδεηώλ θιαδέκαηνο ησλ Επηρεηξήζεσλ Δηθηύσλ 

Παξνρήο Ηιεθηξηθήο ελέξγεηαο.                                                                                                      

Οη εηαηξείεο παξνρήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, γηα ιφγνπο ζπκκφξθσζεο κε ηηο 

Γεληθέο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ γηα ηηο Παξνρέο Ζιεθηξηθψλ Τπεξεζηψλ θαη ηνπο 

θαλνληζκνχο ηνπ, πξέπεη λα δεηνχλ άδεηα απφ ην Γήκν πξηλ θιαδέςνπλ 

άηνκα δέληξσλ.                                                                                                                  

Μαδί κε ην αίηεκα ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ:                                                         

ρέδην θιαδέκαηνο, αηηηνινγεκέλν κε ηερληθή έθζεζε ππνγεγξακκέλε απφ 

αξκφδην επαγγεικαηία, ζην νπνίν ηα πξνο δηαρείξηζε δέληξα πξέπεη λα 

εμαηνκηθεχνληαη γεσαλαθνξηθά, αλαθέξνληαο ην είδνο ηνπ θιαδέκαηνο, ηηο 

πξνζεζκίεο θαη ηηο εκεξνκελίεο εθηέιεζεο. Πξέπεη επίζεο νη εηαηξίεο λα 

απνδείμνπλ φηη δηαζέηνπλ εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ γηα ηελ εθηέιεζε 

εξγαζηψλ θιαδέκαηνο θαη λα ππνβάινπλ ππεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία 

αλαγλσξίδνπλ φηη γλσξίδνπλ ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο θαη φηη ζα 

ζπκκνξθψλνληαη πιήξσο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ηνπο 

ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο πνπ ηζρχνπλ. Θα εμεηάζνπλ κφλν ην είδνο ηνπ 

θιαδέκαηνο θξνληίδαο θαη ζε θακία πεξίπησζε ηελ πινηφκεζε ησλ αηφκσλ 

δέληξσλ.                                                                                                                           

Σν ρέδην Κιαδέκαηνο κπνξεί λα εγθξηζεί ή λα απνξξηθζεί απφ ηνλ Γήκν, ελ 

φισ ή ελ κέξεη. Μφιηο εγθξηζεί ην ρέδην Κιαδέκαηνο, ε εθηέιεζε θαη ε επζχλε 

ηεο ελ ιφγσ εξγαζίαο ζα είλαη επζχλε ηεο αηηνχζαο εηαηξείαο. 

ΕΝΟΣΗΣΑ  II.                                                                                                                      

ΣΟΠΙΚΟΤ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΠΡΑΙΝΗ ΤΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ 

ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΩΝ ΠΟΛΙΣΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Γηα ην ρέδην Πξάζηλσλ Τπνδνκώλ 
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Άξζξν 16. - Πεξί ηνπ Δεκνηηθνύ Δηαηάγκαηνο Πξαζίλσλ Τπνδνκώλ.                                               

Απηό ην κέζν ζα ξπζκίδεη: 

1. Πεξί Κηεκαηνινγίνπ (ραξηνγξάθεζε) Πεξηνρψλ Πξαζίλνπ θαη Απνγξαθήο 

ησλ Αζηηθψλ Γέληξσλ. 

2. Πεξί Καηαζθεπήο Υψξσλ Πξαζίλνπ θαη Γεληξνθχηεπζεο, θαζνξηζκνχ ησλ 

ειάρηζησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ δεκηνπξγίαο 

Υψξσλ Πξαζίλνπ θαη ηε θχηεπζε δεκφζησλ Αζηηθψλ Γέληξσλ ζηνλ Γήκν.                                                                   

Σα παξαπάλσ πεξηιακβάλνπλ ηνλ θαζνξηζκφ θαηαιφγνπ επηηξεπφκελσλ, 

εηδηθήο δηαρείξηζεο θαη απαγνξεπκέλσλ εηδψλ. 

3. Πεξί Γηαηήξεζεο Πεξηνρψλ Πξαζίλνπ θαη Γηαρείξηζεο Γεκφζησλ Αζηηθψλ 

Γέλδξσλ, θαζνξηζκφο δηαδηθαζηψλ θαη ηερληθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

δηαηήξεζε ησλ ρψξσλ πξαζίλνπ θαη ηελ εθηέιεζε δηαθφξσλ ηχπσλ 

θιαδέκαηνο, πινηφκεζεο θαη γεληθφηεξεο δηαρείξηζεο δεκφζησλ Αζηηθψλ 

Γέλδξσλ. 

4. ρέδην ηεο γλψζεο θαη ηεο δηάδνζεο ζηελ θνηλφηεηα (γηα ην αζηηθφ 

πξάζηλν), ν θαζνξηζκφο δξάζεσλ γηα ηε δηάδνζε ηεο γλψζεο πνπ 

απεπζχλεηαη ζηελ θνηλφηεηα, φπσο εθζηξαηείεο ελεκέξσζεο θαη 

επαηζζεηνπνίεζεο ζρεηηθά κε ηε θξνληίδα ησλ πεξηνρψλ πξαζίλνπ θαη ηεο 

δελδξνθνκίαο, πξνγξάκκαηα δηαρείξηζεο, ζπζηάζεηο θαη ηερληθέο νδεγίεο, 

κεηαμχ άιισλ, πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο ζπκκεηνρήο γηα ηε δηαηήξεζε θαη 

ηελ αλάδεημε ηνπ. Όιεο νη πιεξνθνξίεο πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκεο ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, εθηφο απφ ηηο αληίζηνηρεο ηερληθέο βάζεηο θαη 

δηνηθεηηθέο βάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ζπκβάζεηο πνπ έρεη ζπλάςεη ν Γήκνο 

κε ηξίηνπο πνπ αθνξνχλ ηε θξνληίδα ρψξσλ πξαζίλνπ θαη ηε δηαρείξηζε 

δεκφζησλ αζηηθψλ δέληξσλ. 

5. Γηα ηηο δηαδηθαζίεο δηάδνζεο θαη ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ πνπ πξέπεη λα 

αθνινπζνχληαη πξηλ απφ ηελ έγθξηζε ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο, θαζψο θαη 

ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II. Πεξί ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηώλ 

Άξζξν 17. - Πίλαθαο πνιηηώλ γηα ηελ πξάζηλε ππνδνκή (Citizen Board 

of Green Infrastructure).                                                                                                           

ε θάζε θνηλφηεηα, θάζε πνιίηεο ζα έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ην 

Τπνπξγείν ηέγαζεο θαη Πνιενδνκίαο ηε δεκηνπξγία ελφο πκβνπιίνπ 

Πνιηηψλ γηα ηελ Πξάζηλε Τπνδνκή, έηζη ψζηε λα ππάξρεη ζπκκεηνρηθή 

παξνπζία ηεο θνηλφηεηαο ζε ηνπηθφ επίπεδν, ζηελ νπνία νη δξάζεηο 

ζπληνλίδνληαη κε ηνπ αληίζηνηρνπ Γήκνπ ζηελ εθπφλεζε θαη επηθαηξνπνίεζε 
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ησλ Κνηλνηηθψλ ρεδίσλ Πξάζηλεο Τπνδνκήο θαη ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ 

δξάζεσλ πνπ νξίδνληαη ζην ελ ιφγσ κέζν. 

ΕΝΟΣΗΣΑ III.                                                                                                                      

ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΣΗ ΠΡΑΙΝΗ ΤΠΟΔΟΜΗ                                                         

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Δηαρείξηζε Πεξηνρώλ Πξαζίλνπ 

Παξάγξαθνο 1: Απαηηήζεηο γηα Έξγα Πεξηνρώλ Πξαζίλνπ 

Άξζξν 18. - Φπηεύζεηο.                                                                                                                        

Όια ηα έξγα πξαζίλνπ πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηε θχηεπζε δέληξσλ κε 

ξπζκφ 0,01 δέληξα αλά m2 ζπλνιηθήο έθηαζεο πξαζίλνπ (1 δέληξν αλά 100 

m2 ζπλνιηθήο έθηαζεο). Μέζσ ηνπ Γεκνηηθνχ Γηαηάγκαηνο γηα ηηο Πξάζηλεο 

Τπνδνκέο, νη δΓήκνη ζα κπνξνχλ λα θαζνξίδνπλ ηνπο ειάρηζηνπο 

κνλαδηαίνπο ζπληειεζηέο γηα ζάκλνπο, θπηά πνιπεηή θαη εηήζηα θαη θάιπςεο 

εδάθνπο.                                                                                                                            

Οη γεληθέο ζπλζήθεο θχηεπζεο γηα θάζε είδνο θπηνχ ζα είλαη νη εμήο:                                 

α) Γέληξα:                                                                                                                

Λάβεηε ππφςε ηνπιάρηζηνλ ην πελήληα (50%) ηα δέληξα λα απνηεινχληαη απφ 

ηζαγελή είδε  ζε ζρέζε κε ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ πξνβιεπφκελσλ πξνο 

θχηεπζε δέληξσλ, ηα νπνία πξέπεη λα είλαη απφ ηελ νηθνπεξηνρή ζηελ νπνία 

αλήθεη ε θνηλφηεηα.                                                                                                                                  

ηελ πεξίπησζε Έξγσλ ζε Πξάζηλεο Πεξηνρέο φπνπ πξφθεηηαη λα 

αλαπηπρζνχλ ζε γε φπνπ ππάξρνπλ ελήιηθα ή γεξαζκέλα δέληξα 

αληηπξνζσπεπηηθά ηνπ ηφπνπ θαη/ή πνπ, ιφγσ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο, 

παξέρνπλ ζρεηηθέο ππεξεζίεο ζην αζηηθφ νηθνζχζηεκα, απηά πξέπεη λα 

δηαηεξεζνχλ θαη λα ελζσκαησζνχλ ζην ζρέδην ηνπ έξγνπ. Δάλ απηφ δελ είλαη 

δπλαηφ, ν κειεηεηήο νθείιεη λα ηα αθαηξέζεη θαη λα πξνβεί ζηηο απνδεκηψζεηο 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λφκνπ απηνχ. Ζ εμάιεηςή ηνπ ζα 

ζεκειησζεί δεφλησο κε ηερληθή έθζεζε ππνγεγξακκέλε απφ αξκφδην 

επαγγεικαηία.                                                                                                                 

β) Μεγάινη ζάκλνη:                                                                                                                

Θα πξέπεη λα θπηεχνληαη κεκνλσκέλα, κε ειάρηζην πιαίζην θχηεπζεο 2 κέηξα 

ζε ζχγθξηζε κε άιια θπηά.                                                                                                   

γ) Θάκλνη θαη πνιπεηή ε εηήζηα:                                                                                         

Θα πξέπεη λα θπηεπηνχλ ζε νκάδεο ζρεκαηίδνληαο θξάθηεο, κε κέγηζην 

πιαίζην θχηεπζεο 40 cm κεηαμχ ησλ θπηψλ θαη ππθλφηεηεο 5 θπηψλ αλά m2 

επηθάλεηαο ζάκλσλ θαη γξαζηδηνχ.                                                                                       

δ) Δπελδχζεηο κε θπηά επηθαλεηψλ εδάθνπο:                                                                                                     

Θα πξέπεη λα θπηεπηνχλ ζε νκάδεο ζρεκαηίδνληαο ζπκπαγείο επηθάλεηεο, κε 

κέγηζην πιαίζην θχηεπζεο 30 cm κεηαμχ ησλ θπηψλ θαη ππθλφηεηεο 9 θπηψλ 

αλά m2 επηθάλεηαο εδαθνθάιπςεο. 
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Άξζξν 19. - Αζηηθόο εμνπιηζκόο.                                                                                                           

ε θάζε έξγν Υψξνπ Πξάζηλνπ, ε πινπνίεζε Αζηηθνχ εμνπιηζκνχ ζα  

ειέγρεηαη ζηηο ειάρηζηεο πνζφηεηεο, κνληέιν, πιηθφ ή ηερληθά πξφηππα πνπ 

νξίδνληαη ζην Γεκνηηθφ Γηάηαγκα Πξάζηλεο Τπνδνκήο. 

Άξζξν 20.- Παηδηθή ραξά.                                                                                                               

Οη παηδηθέο ραξέο αληηζηνηρνχλ ζε ρψξνπο πνπ πξννξίδνληαη απνθιεηζηηθά 

γηα παηδηθφ παηρλίδη, ζε αλεμάξηεηε επηθάλεηα κεηαμχ 200 θαη 500 m2, ρσξίο 

λα δηαθφπηεηαη ε θπθινθνξία ησλ πεδψλ ηνπ Υψξνπ Πξαζίλνπ. Γηα θαλέλα 

ιφγν δελ πξέπεη ε εγθαηάζηαζε νξγάλσλ παηδηθψλ παηρληδηψλ λα 

πξνβάιιεηαη ζε ρψξνπο πνπ πξννξίδνληαη γηα θπθινθνξία ή γξαζίδη κέζα ζε 

ρψξν πξαζίλνπ ή ζε ρψξνπο πνπ βξίζθνληαη ιηγφηεξν απφ 3 κέηξα απφ ην 

δξφκν. Σα κνληέια, ηα πιηθά ζηνηρεία ή ηα ηερληθά πξφηππα ζα είλαη απηά πνπ 

νξίδνληαη ζην Γεκνηηθφ Γηάηαγκα Πξάζηλσλ Τπνδνκψλ. 

Άξζξν 21. - Φσηηζκόο θαη Ηιεθηξηθό Δίθηπν.                                                                                    

ε φια ηα έξγα Υψξσλ Πξαζίλνπ, πξέπεη λα πξνβάιιεηαη θσηηζκφο. Οη Γήκνη 

κπνξνχλ λα θαζνξίδνπλ κέζσ ηνπ Γεκνηηθνχ Γηαηάγκαηνο Πξάζηλσλ 

Τπνδνκψλ ηα ειάρηζηα πνζνζηά θσηηζκνχ (θσηνξχπαλζε), κνληέια 

θσηηζηηθνχ εμνπιηζκνχ ή ζηχινπο, πιηθφ θαηαζθεπήο ή ηερληθά πξφηππα. 

Άξζξν 22. - Αξδεπηηθό δίθηπν.                                                                                                                        

Κάζε Πεξηνρή Πξαζίλνπ πξέπεη λα έρεη αηνκηθφ έξγν αξδεπηηθνχ δηθηχνπ, 

ζχκθσλα κε ηα ηερληθά πξφηππα πνπ νξίδεη ν δήκνο κέζσ ηνπ Γηαηάγκαηνο 

γηα ηηο Πξάζηλεο Τπνδνκέο. 

Άξζξν 23. - Απνρεηεύζεηο νκβξίσλ.                                                                                          

Οη επηθάλεηεο ζπγθέληξσζεο ή ηα πεγάδηα γηα δηείζδπζε ησλ φκβξησλ 

πδάησλ γηα απνζηξάγγηζε κπνξνχλ λα βξίζθνληαη ζηηο Πξάζηλεο Πεξηνρέο κε 

ηελ πξνυπφζεζε φηη νη θαηαζθεπέο απηέο είλαη ππφγεηεο ή φηη δελ 

θαηαιακβάλνπλ πεξηζζφηεξν απφ ην 20% ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο ηνπ 

Πξάζηλνπ Υψξνπ. Ζ ζέζε ηνπο ζα νξηνζεηεζεί δεφλησο θαη ζα νξηνζεηεζεί 

ζηα ζρέδηα ηνπ έξγνπ. Σα αλσηέξσ, ρσξίο παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

Γεληθνχ Νφκνπ Τπεξεζηψλ Απνρέηεπζεο θαη ησλ ζρεηηθψλ θαλνληζκψλ πνπ 

εθδίδνληαη απφ ηελ Δπνπηεία Τπεξεζηψλ Απνρέηεπζεο, θαζψο θαη ησλ 

ξπζκίζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Κψδηθα Τδάησλ θαη ηνπ 

Τγεηνλνκηθνχ Κψδηθα, θαηά πεξίπησζε.                                                             

Όηαλ ε Πξάζηλε Πεξηνρή δηαζρίδεηαη απφ πδάηηλα ζηνηρεία, ηάθξνπο ή 

θαλάιηα, ν κειεηεηήο  ζα θάλεη ηα απαξαίηεηα θαλάιηα γηα λα απνκαθξχλεη 

θάζε θίλδπλν γηα ηε δεκφζηα πγεία θαη αζθάιεηα.                                                     

ε εδάθε κε θιίζε πνπ πξφθεηηαη λα αλαπηπρζνχλ, ηα νπνία δηαζρίδνληαη απφ 

ξεχκαηα θπζηθήο απνξξνήο λεξνχ, πξέπεη λα πξνβιεθζεί κηα ειάρηζηε  

πξνζηαηεπηηθή ισξίδα σο πξνο ηνλ ίδην άμνλα πιάηνπο 6 κέηξσλ ζε θάζε 

πιεπξά, ε νπνία κπνξεί λα ζεσξεζεί σο εθρψξεζε πξάζηλεο πεξηνρήο 
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ζχκθσλα κε απηφ πνπ θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 2.2.5. ηνπ Γεληθνχ Γηαηάγκαηνο 

Πνιενδνκίαο θαη Καηαζθεπψλ. Οη ελ ιφγσ πεξηνρέο πξαζίλνπ πξέπεη λα 

θπηεχνληαη κφλν κε απηνθπή είδε ηεο νηθνπεξηνρήο ζηελ νπνία αλήθεη ε 

θνηλφηεηα. 

Άξζξν 24.- Λνηπά είδε ησλ Έξγσλ Φπηεηώλ θαη Υώξσλ Πξαζίλνπ.                                                        

Όια ηα έξγα Φχηεπζεο Υψξσλ Πξαζίλνπ πξέπεη λα ιακβάλνπλ απζηεξά 

ππφςε ηα ηερληθά πξφηππα άιισλ εηδψλ πνπ θαζνξίδεη ν Γήκνο κέζσ ηνπ 

Γεκνηηθνχ Γηαηάγκαηνο Πξάζηλεο Τπνδνκήο. 

Παξάγξαθνο 2: Φξνληίδα Υώξσλ Πξαζίλνπ 

Άξζξν 25. - Φξνληίδα Υώξσλ Πξαζίλνπ.                                                                                         

Οη ελέξγεηεο πνπ είλαη ππεχζπλεο γηα ηε Φξνληίδα Γεκφζησλ Υψξσλ 

Πξαζίλνπ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ απηέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ: 

- πληήξεζε γθαδφλ, κε ζπρλφηεηα θνπήο φρη κεγαιχηεξε απφ 14 εκέξεο, 

εθηφο απφ ηελ άλνημε, ε νπνία κπνξεί λα είλαη έσο θαη 28 εκέξεο.                                 

- Γηαρείξηζε δέληξσλ, ζάκλσλ θαη θπηψλ εδαθνθάιπςεο.                                                            

- Άξδεπζε θπηηθψλ εηδψλ.                                                                                                          

- πληήξεζε ζθιεξψλ θαη καιαθψλ επηθαλεηψλ δηαδξφκσλ.                                                                

- πληήξεζε αζηηθψλ επίπισλ ε αζηηθνχ εμνπιηζκνχ. 

Ζ ζπληήξεζε θαζελφο απφ ηνπο Υψξνπο Πξαζίλνπ ηεο θνηλφηεηαο πξέπεη λα 

γίλεηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε θαη θαη' εμαίξεζε ηξεηο θνξέο ηελ εβδνκάδα. 

Άξζξν 26. - Φξνληίδα από ηξίηνπο.                                                                                                   

Οη γείηνλεο ζα κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηε ζπληήξεζε ησλ ρψξσλ 

πξαζίλνπ κε ηνλ εμήο ηξφπν: 

1. Πφηηζκα ζηα δέληξα θαη ζηα είδε θπηψλ πνπ θπηεχνληαη ζε Πξάζηλεο 

Πεξηνρέο πνπ βιέπνπλ ή βξίζθνληαη θνληά ζηηο ηδηνθηεζίεο ηνπο.                                      

2. πκκεηνρή ζηελ θαηαζθεπή ησλ ρψξσλ πξαζίλνπ ζηνπο κπξνζηηλνχο 

θήπνπο ηνπ αθηλήηνπ φπνπ δηακέλνπλ θαη λα ηνπο ζπληεξνχλ κφιηο 

θαηαζθεπαζηνχλ ή λα ζπκκεηέρνπλ σο θνηλφηεηα ζηελ αλάπηπμε δεκφζησλ 

ρψξσλ πξαζίλνπ εληφο ηεο γεηηνληάο.                                                                              

3. Να δηαηεξνχλ θαζαξέο ηηο δηαρσξηζηηθέο λεζίδεο θαη ηα πδάηηλα ξεχκαηα 

πνπ βιέπνπλ ζηελ ηδηνθηεζία ζηελ νπνία θαηνηθνχλ ή πνπ δηέξρνληαη απφ 

απηά.                                                                                                                                         

4. Να θξνληίδνπλ γηα ηε ζπληήξεζε θαη ηελ θαζαξηφηεηα φισλ ησλ δεκφζησλ 

ρψξσλ πξαζίλνπ απνθεχγνληαο ηελ θαηαζηξνθή ηνπο, ηελ αθαηαζηαζία θαη 

θάζε παξέκβαζε πνπ βιάπηεη απηή ηε δεκφζηα θιεξνλνκηά, αλαθέξνληαο 

ζηνπο δεκνηηθνχο επηζεσξεηέο, ζην ηνπηθφ ηκήκα ηεο αζηπλνκίαο  ή/θαη ζηνλ 
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ηνπηθφ αζηπλνκηθφ δηθαζηή, νπνηαδήπνηε απφ απηέο ηηο πξάμεηο ηξίησλ πνπ 

είλαη αηηία θαηά ησλ Γεκφζησλ Υψξσλ θαη αληηθείκελν ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

Άξζξν 27. - Απαγνξεύζεηο.                                                                                                         

ηνπο δεκφζηνπο ρψξνπο πξαζίλνπ απαγνξεχνληαη νη αθφινπζεο ελέξγεηεο: 

1. Να πξνβαίλεηε ζε θάζε ελέξγεηα θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

παξφληνο λφκνπ.                                                                                                                              

2. Να εθπαηδεχεηε ζθχινπο ή νπνηνδήπνηε άιιν δψν, απηά λα βξίζθνληαη  ζε 

ρψξνπο πνπ επηηξέπνληαη γηα απηά.                                                                                                   

3. πιιέμηε θάζε είδνπο πιηθά.                                                                                                 

4. Να πεηάηε ζθνππίδηα, ζξαχζκαηα αληηθεηκέλσλ  ή άιινπ είδνπο 

ππνιείκκαηα.                                                                                                                    

5. Να θάλεηε εμφξπμε πεηξσκάησλ ή νξγαληθνχ εδάθνπο.                                                                            

6. Να θάλεηε ιήςε θαη θαηαλάισζε λεξνχ γηα ζθνπνχο άιινπο εθηφο απφ ηελ 

άξδεπζε ηεο ίδηαο ηεο πεξηνρήο πξαζίλνπ. 

7. Να θάλεηε αθαίξεζε (θινπή) θάζε ζηνηρείνπ πνπ ζπλζέηεη ηηο πεξηνρέο 

πξαζίλνπ, φπσο θπηά, δέληξα, παγθάθηα, πηλαθίδεο, κεηαμχ άιισλ.                                                                               

8. Να  πξαγκαηνπνηήζεηε θάζε είδνπο ελέξγεηα πνπ πξνθαιεί δεκηά ζε 

νπνηνδήπνηε ζηνηρείν πνπ απαξηίδεη ηνπο ρψξνπο πξαζίλνπ.                                             

9. Να  πξαγκαηνπνηήζεηε, Γηαθήκηζε, θαη δηαδψζηε εθηφο απφ ηηο 

πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη απφ άιινπο λφκνπο ή νπνηνδήπνηε δεκνηηθφ 

δηάηαγκα.                                                                                                                             

10. Να  πξαγκαηνπνηήζεηε  ελαπφζεζε πιηθψλ ή ζηεξεψλ ζηνηρείσλ ζε 

ιάθθνπο δέληξσλ.                                                                                                                  

11. Να ζηαζκεχεηε ή λα ζηακαηήζεηε ηα νρήκαηα, ζε εθείλα ηα κέξε εθηφο 

απφ απηά ηα ζεκεία πνπ είλαη εηδηθά νξηνζεηεκέλα γηα απηφ ην ζθνπφ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II. Δηαρείξηζε Αζηηθώλ Δέληξσλ 

Παξάγξαθνο 1: Πνιενδνκηθόο Δελδξνζηνηρία 

Άξζξν 28.- Σαμηλόκεζε θπηώλ γηα ηελ επηινγή ηνπο.                                                            

Σα θπηά ζα ηαμηλνκεζνχλ αλάινγα κε ηνλ ηχπν, ην κέγεζνο θαη ηε ρξήζε.                       

α) Αλά είδνο θπηνχ ηαμηλνκνχληαη ζε:                                                                       

- Γέληξα                                                                                                                           

- Φνίληθεο                                                                                                              

- Θάκλνπο 

β) Λφγσ ηνπ κεγέζνπο ηνπ είδνπο ζηελ ελήιηθε θαηάζηαζε ηνπ, ηαμηλνκνχληαη 

σο:                                                                                                                      

- Μεγάιν: Ύςνο κεγαιχηεξν απφ 12 m ή δηάκεηξνο θφκεο κεγαιχηεξε απφ 6 

m.                                                                                                                         
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- Μεζαίν: Ύςνο κεηαμχ 8 θαη 12 m ή δηάκεηξνο θφκεο κεηαμχ 4 θαη 6 m.                        

- Μηθξφ: Ύςνο κηθξφηεξν απφ 8 m θαη δηάκεηξνο θφκεο κηθξφηεξε απφ 4 m. 

Ωο χςνο λνείηαη ην ζχλνιν ηνπ θνξκνχ θαη ηεο θφκεο. Γελ γίλεηαη αλαθνξά 

ζην κέγεζνο ησλ λεαξψλ αλαπηπζζφκελσλ δέληξσλ. 

γ) Με βάζε ηε ρξήζε ηαμηλνκνχληαη σο:                                                                            

- Δπηηξεπφκελα είδε. Δίλαη εθείλα πνπ ιφγσ ησλ κνξθνινγηθψλ θαη 

πεξηβαιινληηθψλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθψλ πξνζαξκφδνληαη εχθνια ζε δηάθνξεο 

πεξηβαιινληηθέο θαη ρσξηθέο ζπλζήθεο, κε ρακειφ θίλδπλν ζε αλζξψπνπο θαη 

πιηθψλ δεκηψλ. Θα ελζαξξπλζεί ε ρξήζε ηζαγελψλ εηδψλ.                                                        

- Δίδε Δηδηθήο Γηαρείξηζεο. Δίλαη εθείλα πνπ ιφγσ ησλ κνξθνινγηθψλ θαη 

πεξηβαιινληηθψλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθψλ απαηηνχλ εηδηθφ ρεηξηζκφ ή ελδέρεηαη 

λα παξνπζηάδνπλ πςειφηεξν βαζκφ θηλδχλνπ δεκηψλ ζε αλζξψπνπο ή 

πεξηνπζίεο, κεηαμχ άιισλ.                                                                                     

- Απαγνξεπκέλα είδε. Δίλαη εθείλα πνπ ιφγσ ηεο θπζηθήο ηνπο ζπκπεξηθνξάο 

(ηνμηθφηεηα, δπζκελείο κεραληθέο ζπλζήθεο ή ππεξβνιηθή κεηάδνζε 

θπηνπαζνινγηψλ ή αιιεξγηνγφλσλ) ελδέρεηαη λα παξνπζηάδνπλ θηλδχλνπο γηα 

ηνλ πιεζπζκφ. ή έρνπλ δεισζεί σο ρσξνθαηαθηεηηθά είδε· ή ππάξρνπλ άιια 

δεφλησο ηεθκεξησκέλα θξηηήξηα γηα ηελ απαγφξεπζή ηνπο. 

Άξζξν 29. - Επηινγή είδνπο.                                                                                       

Οπνηνδήπνηε ζρέδην ή πξφγξακκα αζηηθψλ δέληξσλ πνπ εθαξκφδεηαη ζε κηα 

θνηλφηεηα πξέπεη λα ηείλεη λα επεθηείλεη ηελ πνηθηινκνξθία ησλ δέληξσλ, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεχνληαη απηά απφ αζζέλεηεο θαη ηεξάζηηα παξάζηηα. 

Γηα λα γίλεη απηφ, πξέπεη λα πιεξνχληαη νη αθφινπζεο απαηηήζεηο: 

α) Μελ θπηεχεηε πεξηζζφηεξν απφ ην 10% ησλ δέληξσλ ηνπ ίδηνπ είδνπο, φρη 

πεξηζζφηεξν απφ 20% ηνπ ίδηνπ Φχινπ θαη φρη πεξηζζφηεξν απφ 30% απφ 

ηελ ίδηα νηθνγέλεηα.                                                                                                              

β) Πάλσ απφ ην πελήληα (50%) ησλ ζπλνιηθψλ δέληξσλ λα είλαη απηνθπή 

είδε, επλνψληαο ηε ρξήζε ηζαγελψλ εηδψλ ζηελ πεξηνρή ή ηελ νηθνπεξηνρή 

ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε θνηλφηεηα.                                                                           

γ) Πάλσ απφ ην πελήληα (50%) ησλ ζπλνιηθψλ δέληξσλ είλαη αεηζαιή είδε.   

Άξζξν 30. - Επηηξεπόκελν, εηδηθόο ρεηξηζκόο  θαη απαγνξεπκέλα είδε.                                           

Με ηε Γεκνηηθή Γηάηαμε Πξάζηλσλ Τπνδνκψλ ζα θαζνξηζηνχλ ηα 

επηηξεπφκελα, απαγνξεπκέλα θαη εηδηθήο δηαρείξηζεο είδε, ιακβάλνληαο 

ππφςε ηα αθφινπζα θξηηήξηα: 

α) Σηο ηδηαίηεξεο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο θάζε θνηλφηεηαο.                                               

β) Δίδε επάισηα ζην λα παξνπζηάζνπλ πξνβιήκαηα πγείαο ή ζηελ επίζεζε 

παξαζίησλ ή εληφκσλ.                                                                                                             

γ) Δίδε κε πςειέο απαηηήζεηο ζε λεξφ.                                                                                    
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δ) Δίδε πνπ απαηηνχλ ππεξβνιηθή ζπληήξεζε.                                                                 

ε) Δίδε κε παξνπζία αγθάζσλ ζε ρψξνπο δεκφζηαο ρξήζεο.                                          

ζη) Δίδε επαίζζεηα ζηελ αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε.                                                                

δ) Δίδε κε εχζξαπζηα θαη αδχλακα θιαδηά. 

ε ηδησηηθέο ηδηνθηεζίεο, ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ζπληδηνθηεζηψλ θαη ζε 

δεκνηηθέο εθηάζεηο πνπ πξννξίδνληαη γηα ζπλνηθηαθέο εγθαηαζηάζεηο, φπσο 

θεληξηθά γξαθεία γεηηνληάο ή θνηλνηηθά θέληξα, επηηξέπεηαη ε θχηεπζε 

νπσξνθφξσλ δέληξσλ κφλν εάλ νη γείηνλεο είλαη ππεχζπλνη γηα ηε ζπγθνκηδή 

ησλ θαξπψλ. 

Άξζξν 31. - Πνηνηηθέο απαηηήζεηο γηα λέα δέληξα.                                                                    

Σα δέληξα πνπ παξάγνληαη θαη δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά γηα λα θπηεπηνχλ ζε 

εζληθέο ηδηνθηεζίεο γηα δεκφζηα ρξήζε πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο αθφινπζεο 

απαηηήζεηο: 

α) Να είλαη πγηή δέληξα, ζε θαιή θπηνυγεηνλνκηθή θαηάζηαζε (θφκε, θνξκφ θαη 

ξίδεο), απαιιαγκέλα απφ παξάζηηα θαη αζζέλεηεο 

β) Να έρνπλ χςνο ηνπιάρηζηνλ 2,0 κέηξα ηε ζηηγκή ηεο θχηεπζεο, κεηξεκέλν 

απφ ην ιαηκφ ηνπ δέληξνπ θαη λα βξίζθνληαη ζε λεαξφ ζηάδην αλάπηπμήο ηνπ. 

γ) Να έρεη έλαλ κφλν άμνλα (θνξκφ), ίζην, θαηαθφξπθν θαη ζηαζεξφ, πνπ 

κπνξεί λα αληέρεη κφλνο ηνπ ην βάξνο ηεο θφκεο ηνπ. Απηά ηα άηνκα εηδψλ 

πνπ αλαπηχζζνληαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζηε θπζηθή ηνπο θαηάζηαζε κπνξεί 

λα έρνπλ πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ θνξκνχο ε θιάδνπο. 

δ) Να έρνπλ δηάκεηξν ιαηκνχ ίζε ή κεγαιχηεξε απφ 5 εθαηνζηά. 

ε) Όηαλ πξνέξρνληαη απφ θπηψξην, απηφ λα είλαη πηζηνπνηεκέλν θαη 

εμνπζηνδνηεκέλν απφ ην SAG (Τ. Γεσξγίαο) θαη πνπ θέξεη ηε ζθξαγίδα 

«Αζηηθφ δέληξν» («Urban Tree») 

Ζ ζθξαγίδα «Αζηηθφ δέληξν» («Urban Tree») ζα απνλεκεζεί ζε εθείλα ηα 

θπηψξηα πνπ πηζηνπνηνχλ φηη παξάγνπλ θαη εκπνξεχνληαη δέληξα πνπ 

πιεξνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζε απηφ ην άξζξν. 

Παξάγξαθνο 2: Δηαρείξηζε Αζηηθώλ Δέληξσλ 

Άξζξν 32. - Πεξί ηεο θύηεπζεο δέληξσλ.                                                                                                              

ηνλ θνηλφρξεζην ρψξν Γεκφζηαο Υξήζεο, φια ηα δέληξα πξέπεη λα 

θπηεχνληαη ζε κέξε κε επαξθή ρψξν κεηαμχ αηφκσλ θαη ζε ζρέζε κε ηα 

πθηζηάκελα θηίξηα, ηα δίθηπα ππνδνκψλ θνηλήο σθέιεηαο θαη ηηο επίζεκεο 

νηθνδνκηθέο γξακκέο ησλ αθηλήησλ, πξνθεηκέλνπ λα πξνσζεζεί ε βέιηηζηε 
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αλάπηπμε λέσλ δέληξσλ. Γηα απηφ, ε δελδξνθχηεπζε πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηα αθφινπζα πξφηππα: 

α) χκθσλα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Γεκφζηνπ Υψξνπ: 

Αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηαζέζηκνπ δεκφζηνπ ρψξνπ, ζα 

επηηξέπνληαη νξηζκέλνη ηχπνη δέληξσλ: 

- Πεδνδξφκηα θαη δηάδξνκνη δηέιεπζεο κε πιάηνο κηθξφηεξν απφ 1 κέηξν: 

θαλέλα είδνο δέληξνπ 

- Πεδνδξφκηα θαη δηάδξνκνη κε πιάηνο κεηαμχ 1 θαη 3 κέηξσλ: κηθξά (ρακειά) 

δέληξα θαη θνίληθεο, ηα ηειεπηαία κφλν ειιείςεη ελαέξησλ γξακκψλ παξνρήο  

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

- Πεδνδξφκηα, δηάδξνκνη θαη δεκφζηνη ρψξνη πιάηνπο άλσ ησλ 3 κέηξσλ: 

δέληξα νπνηνπδήπνηε κεγέζνπο. 

Απαγνξεχεηαη ε θχηεπζε εηδψλ δέληξσλ κνλνπφινπ αλάπηπμεο θαη κε 

ππξακνεηδή  θφκε θάησ απφ ειεθηξηθά δίθηπα.  

β) χκθσλα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θπηνχ: 

Αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ θπηνχ ζηελ ελήιηθε θαηάζηαζε, νη δηαζηάζεηο θαη 

νη ειάρηζηεο απνζηάζεηο ηνπ πιαηζίνπ θχηεπζεο, ηεο πεξηνρήο θχηεπζεο θαη 

ηνπ πιάηνπο ηνπ αλνίγκαηνο (ιάθθνπ) ηνπ δέληξνπ είλαη νη εμήο: 

Μέγεζνο ηνπ 
είδνπο ζε ζηάδην 
ελειίθσλ   

Πιαίζην θχηεπζεο 
(m)   

Πεξηνρή 
θχηεπζεο (m2) 

Πιάηνο ηξχπαο 
δέληξνπ (m) 

Μηθξφ 3 1.0 1.0 

Μεζαίν 5 2.0 1 4 

Μεγάιν 8 3.2 1.8 

Καη' εμαίξεζε, γηα εθείλα ηα είδε πνπ αλαπηχζζνπλ θνξκνχο κε δηάκεηξν 

κεγαιχηεξε απφ 0,7 κέηξα ζε ελήιηθν ζηάδην, ζα ιεθζνχλ ππφςε ιάθθνη 

δέληξσλ κε ειάρηζην πιάηνο ηζνδχλακν κε 3 θνξέο ηε δηάκεηξν ηνπ θνξκνχ.                                                                  

Όια ηα δέληξα πνπ ζα θπηεπηνχλ ζε πεδνδξφκηα θαη θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο 

γηα δεκφζηα ρξήζε πξέπεη λα έρνπλ ζράξα δέληξσλ, ε νπνία πξέπεη λα έρεη 

επηθάλεηα κεγαιχηεξε απφ απηή ηεο πεξηνρήο θχηεπζεο αλάινγα κε ην 

κέγεζνο ηνπ είδνπο θαη ην ιαηκφ ηνπ ζε ελήιηθν ζηάδην.                                                         

Οη δεληξνιάθθνη πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη ζην ίδην επίπεδν κε ην 

πεδνδξφκην θαη ρσξίο δνκηθά ζηνηρεία ζηελ πεξίκεηξφ ηνπο πνπ λα 

εκπνδίδνπλ ηε ζπιινγή ησλ φκβξησλ πδάησλ. ε πεξίπησζε πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαιχκκαηα δέληξσλ, πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλα έηζη 
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ψζηε λα επηηξέπνπλ ηε δηείζδπζε λεξνχ θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ θνξκνχ ζε 

δηάκεηξν ζην χςνο ηνπ ιαηκνχ. Οη δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ απηνχ ζα έρνπλ 

εθαξκνγή θαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε θαη βειηίσζε πθηζηάκελσλ 

Πεδνδξνκίσλ, Υψξσλ Πξαζίλνπ, Πιαηεηψλ θαη Πάξθσλ.                                                                                                         

ε πεξίπησζε πεδνδξνκίσλ κε πιάηνο κηθξφηεξν ησλ 3 κέηξσλ, ε δηάζηαζε 

ησλ δεληξνιάθθσλ ζα ξπζκίδεηαη θαηά ηξφπν ψζηε λα κελ δηαθφπηεηαη ην 

ειάρηζην πιάηνο ησλ πξνζβάζηκσλ δηαδξνκψλ θαη λα ηεξείηαη ε ειάρηζηε 

έθηαζε θχηεπζεο πνπ νξίδεηαη ζην παξφλ άξζξν.                                                                                                   

Όια ηα δέληξα πνπ ζα θπηεπηνχλ ζε θνηλφρξεζην ρψξν γηα δεκφζηα ρξήζε 

πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 32. Σα άηνκα 

δέληξσλ φηαλ  θπηεπηνχλ αθαηξνχκε ηελ πιαζηηθή ζαθνχια απφ ηε 

ξηδφκπαια θαη ηνπνζεηνχκε γηα ζηήξημε ηνπιάρηζηνλ έλαλ θεδεκφλα 

(πάζζαιν)  πνπ πιεξνί ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ νξίδεη ν Γήκνο.                                                                                                                        

Σφζν ζε δεκφζηνπο φζν θαη ζε ηδησηηθνχο ρψξνπο, ε ειάρηζηε απφζηαζε γηα 

ηε θχηεπζε δέληξσλ, κεηξνχκελε απφ ηνλ άμνλα ηνπ δέληξνπ έσο ηηο 

επίζεκεο νηθνδνκηθέο γξακκέο ή ηα φξηα ηδηνθηεζίαο ηδησηηθψλ αθηλήησλ, ζα 

είλαη 1,5 κέηξν. ηελ πεξίπησζε δέληξσλ εηδψλ κεζαίνπ θαη κεγάινπ 

κεγέζνπο ζε ελήιηθν ζηάδην, ε ειάρηζηε απφζηαζε θχηεπζεο ζα είλαη 3 κέηξα 

ζε ζρέζε κε ηηο επίζεκεο γξακκέο ή ηα φξηα.                                                                                                                

Ζ ειάρηζηε απφζηαζε θχηεπζεο αζηηθψλ δεκφζησλ δέληξσλ, απφ ηνλ άμνλα 

ηνπ δέληξνπ έσο ηελ άθξε ηνπ δξφκνπ, ζα είλαη 0,5 κέηξα ζε δέληξα κηθξψλ 

εηδψλ θαη 0,8 θαη 1,0 κέηξα ζε δέληξα εηδψλ κεζαίνπ θαη κεγάινπ κεγέζνπο, 

αληίζηνηρα.                                                                                                                        

Απαγνξεχεηαη ε δελδξνθχηεπζε ζε απφζηαζε 5 κέηξσλ απφ ηηο γσλίεο ζε 

πεδνδξφκηα, δηαρσξηζηηθέο λεζίδεο ιεσθφξσλ, γηα απνθπγή παξεκπφδηζεο 

ηεο νξαηφηεηαο πεδψλ θαη νδεγψλ.                                                                                                           

Καηά ηνλ ίδην ηξφπν, απαγνξεχεηαη ε θχηεπζε δέλδξσλ ζε απφζηαζε 5 

κέηξσλ απφ γξακκέο ειεθηξνδφηεζεο, θαλάξηα ή δεκφζην θσηηζκφ, εθηφο 

εάλ ην χςνο ηνπο θαη ε πξνβνιή ηεο θφκεο ζηελ ελήιηθε θαηάζηαζε δελ 

επεξεάδνπλ ηα ζηνηρεία απηά.                                                                                                                          

Όηαλ ππάξρνπλ ελαέξηεο γξακκέο ειεθηξνδφηεζεο ζηα πεδνδξφκηα, ζα 

θπηεχνληαη κφλν άηνκα εηδψλ κηθξνχ χςνπο θαη αλάπηπμεο. 

Άξζξν 33. - Πεξί κεηαθύηεπζεο δέλδξσλ θαη θνηλίθσλ.                                                          

Σα δέληξα θαη νη θνίληθεο πνπ πξφθεηηαη λα κεηαθπηεπζνχλ πξέπεη λα 

αληαπνθξίλνληαη ζε πξνεγνχκελε πξνπαξαζθεπαζηηθή πεξίνδν ζχκθσλα κε 

ηηο απαηηήζεηο ηνπ είδνπο θαη ηελ σξηκφηεηα ηνπ θπηνχ.                                                

Μεηά ηε κεηαθχηεπζε ηνπ δέληξνπ, πξέπεη λα εμαληιήζεη κηα πεξίνδν 

πξνζαξκνγήο θαηά ηελ νπνία πξέπεη λα ηχρεη εηδηθνχ ρεηξηζκνχ πνπ λα 

αληηζηνηρεί ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ είδνπο θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ αηφκνπ. Μεηά ηε 

κεηεγθαηάζηαζή ηνπο, ν Δθηειεζηήο (επηβιέπνληαο ηεο ελέξγεηαο) πξέπεη λα 

παξαθνινπζεί ην δέληξν θαη ζε πεξίπησζε απψιεηαο ηνπ (δέληξνπ ή ηνπ 

θνίληθα), πξέπεη λα απνδεκηψζεη ην άηνκν (ε κεηαθχηεπζε έγηλε κεηά απφ 

αίηεκα ηνπ) ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ.                                                                                                         



27 
 

 
 

Δάλ είλαη απαξαίηεην, ηε ζηηγκή ηεο κεηαθχηεπζεο, ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

κεραληθά ζηεξίγκαηα, ηα νπνία δελ κπνξνχλ πνηέ λα ζπγθξαηεζνχλ ζηνλ 

θνξκφ ηνπ δέληξνπ. 

Άξζξν 34.- Πεξί θιαδέκαηνο δέληξσλ.                                                                          

Απαγνξεχεηαη απζηεξά ην θιάδεκα ησλ δεκφζησλ αζηηθψλ δέληξσλ, εθηφο 

εάλ ε ελ ιφγσ ελέξγεηα πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηνλ εθάζηνηε νηθείν  Γήκν, 

εηαηξεία ζπκβεβιεκέλε κε ηνλ Γήκν γηα ην έξγν απηφ ή εηαηξείεο παξνρήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο  κε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ θαη ηνπο 

Γεληθνχο Καλνληζκνχο γηα ηηο Ζιεθηξηθέο Τπεξεζίεο. 

Σν θιάδεκα ζα πξαγκαηνπνηεζεί εθαξκφδνληαο ηερληθά επηθπξσκέλεο ηνκέο, 

ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ην κέγεζνο ηνπ θιαδηνχ πνπ πξφθεηηαη λα θιαδεπηεί, 

καδί κε ηε ρξήζε θαη ηε θξνληίδα ησλ θνπηηθψλ εξγαιείσλ θαη ζα γίλεηαη κφλν 

ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

1. Γηα ηελ εμάιεηςε μεξψλ, λεθξψλ, άξξσζησλ, αδχλακσλ, ζπαζκέλσλ 

θιαδηψλ ή κε πξνθαλή θίλδπλν ζπαζίκαηνο ή πηψζεο πνπ ζέηεη ζε θίλδπλν 

αλζξψπνπο, πεξηνπζίεο ή δξαζηεξηφηεηεο.                                                                          

2. Γηα ηελ αλάθηεζε ηνπ θπζηθνχ ζρήκαηνο ελφο δέληξνπ πνπ έρεη θιαδεπηεί ή 

έρεη θιαδεπηεί κε αθαηάιιειν ηξφπν                                                                                              

3. Να θαηαζηείιεη ηα δηαζηαπξσκέλα θιαδηά, πνπ αλαπηχζζνληαη θαθψο 

πξνζαλαηνιηζκέλα ή/θαη γηα λα εμηζνξξνπήζεη ηελ αλάπηπμε ηνπ θπηνχ.                                  

4. Γηα λα ρακειψζεηε ή λα απμήζεηε ην χςνο ηεο θφκεο.                                                

5. Να εμαιεηθζνχλ ηα θιαδηά πνπ απέρνπλ ιηγφηεξν απφ 0,5 κέηξα απφ 

ηδησηηθέο ηδηνθηεζίεο θαη εθφζνλ δελ δεκηνπξγείηαη αληζνξξνπία ηνπ δέληξνπ. 

6. Να εμαιεηθζνχλ νη θιάδνη πνπ παξεκβαίλνπλ ζε έξγα θαη ππνδνκέο φπσο 

ελαέξηα δίθηπα ή δεκφζην θσηηζκφ.                                                                             

7. Να εμαιεηθζνχλ ηα θιαδηά πνπ εκπνδίδνπλ ηελ νξαηφηεηα ησλ ζεκάησλ 

νδηθήο αζθάιεηαο φπσο θαλάξηα, θπθινθνξία νρεκάησλ θαη άιια πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε δεκφζηα αζθάιεηα. 

Πξηλ απφ ην θιάδεκα νπνηνπδήπνηε δεκφζηνπ αζηηθνχ δέληξνπ, ν αξκφδηνο 

Γεσηερληθφο πξαζίλνπ ε Γελδξνθφκνο θαηαγξάθεη ηα αίηηα ηνπ θιαδέκαηνο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξψηε παξάγξαθν ηνπ άξζξνπ απηνχ.                                     

Γηα ηελ επαξθή εθηέιεζε ηνπ θιαδέκαηνο, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε 

ηηο δηαδηθαζίεο θιαδέκαηνο πνπ νξίδνληαη ζην Κνηλνηηθφ ρέδην Αζηηθψλ 

Γέληξσλ ή ζηνπο θαλνληζκνχο πνπ δηέπνπλ ην ζέκα, κε αλαθνξά ζε εζληθά ή 

δηεζλή ηερληθά πξφηππα, κε ηελ επηθχιαμε ησλ πξνηχπσλ πνπ νξίδνληαη δηα 

ηνπ παξφληνο λφκνπ.                                                                                                     

ε πεξίπησζε εμνπζηνδνηεκέλσλ απφ ηνλ Γήκν εξγαζηψλ πνπ πεξηέρνληαη 

ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 217 θαη 218 ησλ Καλνληζκψλ ηνπ Νφκνπ πεξί 

Γεληθψλ Τπεξεζηψλ Παξνρήο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο, απηέο ζα εθηεινχληαη 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ.                                                                                   
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Σν θιάδεκα ζα πξαγκαηνπνηείηαη κφλν κεηαμχ ησλ κελψλ Μαΐνπ θαη 

Απγνχζηνπ θάζε έηνπο (Νφηην εκηζθαίξην). ηα θπιινβφια δέληξα, ην 

θιάδεκα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κφλν φηαλ φια ηα θχιια έρνπλ ήδε 

πέζεη ή είλαη θνληά ζην λα θηάζνπκε ζην ζεκείν απηφ, θαη ζε θακία 

πεξίπησζε αθνχ μαλαξρίζεη ε εθ λένπ αλάπηπμε θχιισλ. Δθηφο απφ 

εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, δεφλησο αηηηνινγεκέλεο, ην θιάδεκα κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί εθηφο απηήο ηεο πεξηφδνπ.                                                                

Γελ επηηξέπεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί θιαδεπηηθφ έξγν κεγαιχηεξν απφ ην 

δεθαπέληε  (15%) ηεο θφκεο ελφο δεκφζηνπ αζηηθνχ δέληξνπ, εθηφο απφ 

θάπνηνπο βάζηκνπο θαη επηθπξσκέλνπο ιφγνπο θαη πνπ εγθξίζεθε απφ ηνλ 

Γήκν πνπ απαηηεί κεγαιχηεξν θιάδεκα ηνπ αηφκνπ δέληξνπ θαη ζε πνιχ 

εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο ε αθαίξεζε θνξπθήο.                                                                                    

Απαγνξεχεηαη ε αθαίξεζε ηεο θνξπθήο ηνπ δέληξνπ (topping). Καη θαη' 

εμαίξεζε, κε κνλαδηθφ ζθνπφ ηε δηάζσζε ηεο δσήο ελφο δέληξνπ θαη ηελ 

απνθπγή ηεο πινηφκεζήο ηνπ, απηφ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε ελήιηθα 

θαη γεξαζκέλα δέληξα, εθφζνλ ππάξρεη επλντθή αλαθνξά απφ αξκφδην 

επαγγεικαηία ηνπ Γήκνπ πνπ λα δηθαηνινγεί ηελ παξέκβαζε βάζεη ηεο 

χπαξμεο αηηίαο πςεινχ θηλδχλνπ. ε θάζε πεξίπησζε, απαγνξεχεηαη ην 

θιάδεκα ελφο δέληξνπ επαλεηιεκκέλα ή ζε δηάζηεκα 10 εηψλ ζε ζρέζε κε ηελ 

πξνεγνχκελε αθαίξεζε ηεο θνξπθήο, κε ζθνπφ ην δέληξν λα αλαπηχμεη λέα 

δνκή πνπ λα ππνζηεξίδεηαη απφ θιάδεκα ζπληήξεζεο.                                                 

Όζνλ αθνξά ην θιάδεκα αλχςσζεο, απηφ γίλεηαη γηα ηα θιαδηά πνπ 

βξίζθνληαη ζε χςνο κηθξφηεξν απφ 2,5 κέηξα απφ ην έδαθνο ζηα πεδνδξφκηα 

θαη 4 κέηξα απφ ην έδαθνο ζηνπο δξφκνπο πνπ ζα πξέπεη λα θιαδεχνληαη, 

ηεξψληαο αλά πάζα ζηηγκή ηνλ φξν λα κελ επεξεάδεη πεξηζζφηεξν απφ ην 

πελήληα (50%) ηνπ ζπλνιηθνχ χςνπο ηνπ δέληξνπ.                                                             

ε πεξίπησζε λεαξψλ δέληξσλ ή χςνπο κηθξφηεξνπ ησλ 3 κέηξσλ, ζα 

επηηξέπεηαη κφλν ην θιάδεκα δηακφξθσζεο.                                                                  

ηελ πεξίπησζε ησλ ζάκλσλ, ην θιάδεκα δελ απαηηεί δεκνηηθή άδεηα. Ωο 

θξηηήξην φκσο ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ίδηνπ θαη φηη ην 

χςνο ηεο θφκεο ε ηνπ θπιιψκαηνο δελ εκπνδίδεη ηελ νξαηφηεηα νδεγψλ θαη 

πεδψλ.                                                                                                                               

Γηα ηελ επαιήζεπζε ηεο ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, 

πξέπεη λα ππάξρεη θσηνγξαθηθή θαηαγξαθή ηνπ πξηλ θαη ηνπ κεηά, ζε φιεο ηηο 

ελέξγεηεο θιαδέκαηνο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε δεκφζην αζηηθφ δέληξν, κε 

έληππα ή ςεθηαθά έγγξαθα. 

Άξζξν 35.- Πεξί  Σεο θνπήο δέληξσλ.                                                                              

Απαγνξεχεηαη ε θνπή δέληξσλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο δεκφζηαο ρξήζεο. 

Ωζηφζν, κφλν ζε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο θαη δεφλησο ζεκειησκέλεο απφ 

αξκφδην επαγγεικαηία, ν Γήκνο κπνξεί λα πξνβεί ζε δεκφζηα αζηηθή 

πινηφκεζε ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο, έρνληαο ππφςε ην βάζηκν αίηεκα 

ηδησηηθψλ ή άιισλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ: 
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1. Όηαλ ην δέληξν έρεη πξνεγνπκέλσο ηαμηλνκεζεί ζην επίπεδν πςεινχ 

θηλδχλνπ, επεηδή είλαη λεθξφ, ζε θαθέο θπζηνινγηθέο ή θπηνυγεηνλνκηθέο 

ζπλζήθεο ή φηαλ ε θιίζε ηνπ αληηπξνζσπεχεη άκεζν θίλδπλν θαηάξξεπζεο.    

2. Όηαλ έρεη πξνζβιεζεί απφ έλα είδνο παξαζίηνπ ή αζζέλεηαο πνπ είλαη 

δχζθνιν λα ειεγρζεί θαη λα ηαζεί θαη πνπ κπνξεί λα εμαπισζεί ζε άιια πγηή 

δέληξα ηεο πεξηνρήο.                                                                                                         

3. Όηαλ έλα δέληξν βξίζθεηαη ζε απφζηαζε κηθξφηεξε απφ 0,5 κέηξα απφ 

ηδησηηθφ αθίλεην.                                                                                                                 

4. Όηαλ νη ξίδεο ή νη θιάδνη ηνπ, πξνθαινχλ θαηαζηξνθηθέο παξεκβάζεηο πνπ 

είλαη αδχλαην λα κεηξηαζηνχλ γηα ηηο δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο ππνδνκέο.                                                         

5. Όηαλ δεκηνπξγνχληαη επηζθαιείο ρψξνη γηα ηνλ πιεζπζκφ, σο απνηέιεζκα 

ππεξβνιηθήο ππθλφηεηαο δέληξσλ ή φηαλ βξίζθνληαη ζε απφζηαζε κηθξφηεξε 

απφ ην ειάρηζην πιαίζην θχηεπζεο πνπ νξίδεηαη ζην ζηνηρείν β) ηεο πξψηεο 

παξαγξάθνπ ηνπ άξζξνπ 33, εθηφο εάλ πξφθεηηαη γηα εκβιεκαηηθφ δέληξν ή 

πνπ κπνξεί λα εθαξκνζηεί θάπνην κέηξν κεηξηαζκνχ.                                                                               

6. Όηαλ αλαπηχζζνληαη θαη θαηαζθεπάδνληαη αζηηθά ή νδηθά έξγα πνπ έρνπλ 

ζεκαζία γηα ηελ πφιε θαη δελ είλαη δπλαηφλ λα ελζσκαησζνχλ ζην λέν 

ζρεδηαζκφ. ε απηή ηελ πεξίπησζε, εθαξκφδεηε πξψηα ε κεηαθχηεπζε θαη 

αθνινπζεί ε δηαδηθαζία απνδεκίσζεο πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 37 δεχηεξν 

εδάθην ηνπ λφκνπ απηνχ, εηδηθά φηαλ ππάξρεη κεγάινο θίλδπλνο λα κελ είλαη 

απνηειεζκαηηθή ε κεηαθχηεπζε κεηακφζρεπζε.                                                                                                                    

7. Όηαλ ην δέληξν θπηεχεηαη ζε ρψξν πνπ δελ πιεξνί ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

αλαθέξνληαη ζην ζηνηρείν α) ηεο πξψηεο παξαγξάθνπ ηνπ άξζξνπ 33, θαη 

πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί απφ άιιν είδνο δέληξνπ θαηαιιειφηεξν γηα ηηο 

θπζηθέο ζπλζήθεο ηνπ ηφπνπ.                                                                                                             

Οπνηαδήπνηε ελέξγεηα πινηφκεζεο πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε 

δεκφζηα αζηηθά δέληξα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηελ εμφξπμε ηνπ πξέκλνπ 

(ππφιεηκκα θνξκνχ θαη ξηδψλ),  θαη ηελ επαθφινπζε πιήξσζε ηνπ εδάθνπο 

ζηελ πεξηνρή πνπ παξεκβαίλνπκε. 

Άξζξν 36.- Απνδεκηώζεηο.                                                                                                      

Όηαλ νη δεκφζηνη θνξείο απαηηνχλ ηελ θνπή ελφο ή πεξηζζφηεξσλ αζηηθψλ 

δεκφζησλ δέληξσλ γηα ηελ εθηέιεζε αζηηθψλ δεκνζίσλ έξγσλ, πξέπεη λα ηα 

απνδεκηψζνπλ κε ηελ παξάδνζε λέσλ δέληξσλ, ησλ εηδψλ πνπ νξίδνληαη ζην 

Γεκνηηθφ Γηάηαγκα Πξάζηλεο Τπνδνκήο ή απφ ηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ εζληθνχ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ γηα δεκφζηα ρξήζε θαη πξέπεη λα είλαη ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 32 ηνπ παξφληνο λφκνπ.                      

Σν πνζφ ησλ δέληξσλ πνπ ζα απνδεκησζνχλ ζα είλαη 200 λέα δέληξα γηα 

θάζε δέληξν πνπ ζα θνπεί ή ζε πνζφ θφζηνπο πνπ ηζνδπλακεί κε ηε 

ρξεκαηηθή αμία ηνπ δέληξνπ πνπ πινηφκεζε ζχκθσλα κε ηελ εθαξκνγή ηνπ 

άξζξνπ 8.                                                                                                                             

ε πεξίπησζε δεκηάο ζε δέληξα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ακέιεηα ή δφιηεο 

πξάμεηο ηδησηψλ, ε απνδεκίσζε ζα ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν γηα 

ηελ νηθνλνκηθή απνηίκεζε ησλ θαηεζηξακκέλσλ αζηηθψλ δέληξσλ. 
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Άξζξν 37. - Πξντόληα Ξπιείαο ησλ δεκνζίσλ Αζηηθώλ Δέλδξσλ. 

Όια ηα πξντφληα πνπ παξάγνληαη απφ ηε δηαρείξηζε ησλ δεκφζησλ αζηηθψλ 

δέληξσλ δελ πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη σο νηθηαθά ή νγθψδε ζηεξεά 

απφβιεηα. Ζ απνκάθξπλζή ηνπο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ ίδηα εκέξα 

κε ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη πξέπεη λα κεηαθεξζνχλ θαη λα 

ηαθηνπνηεζνχλ ζε ρψξν δεκνηηθήο ηδηνθηεζίαο  θαη κπνξεί ηα πξντφληα απηά 

λα είλαη ν θνξκφο, ηα θιαδηά ή ηα κέξε ηνπ δέληξνπ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

πνπιεζνχλ κέζσ δεκνπξαζίαο, ε λα δσξίδνληαη ζε κε θεξδνζθνπηθνχο 

θνξείο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε αγαζψλ, ή λα κεηαηξαπνχλ ζε θνκπφζη ή λα 

απνζπληεζνχλ γηα κεηαγελέζηεξε ρξήζε ζε δεκφζηνπο ρψξνπο, κε εμαίξεζε 

απηφ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν γηα ηα πξντφληα πνπ 

πξνέξρνληαη απφ κνιπζκέλα δέληξα ή κε ηελ παξνπζία παξαζίησλ, ηα νπνία 

πξέπεη λα εμαιεηθζνχλ ζχκθσλα κε ηνπο αληίζηνηρνπο πγεηνλνκηθνχο 

θαλνληζκνχο. 

Ζ μπιεία θαη ηα κε μχιηλα πξντφληα απφ ηα δεκφζηα αζηηθά δέληξα αλήθνπλ 

ζηνλ αξκφδην δεκφζην θνξέα δηαρείξηζεο ηνπ δέληξνπ θαη ζε θακία 

πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη λα κεηαηξαπνχλ ζε θαπζφμπια θαη λα δνζνχλ ζε 

δεκφζην θνξέα ή κε θεξδνζθνπηθφ θνξέα. 

Άξζξν 38.- Πξνζηαζία Δέλδξσλ πνπ βξίζθνληαη ζε δεκόζηνπο ρώξνπο 

θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο έξγσλ.                                                                                                                         

Όια ηα αζηηθά έξγα πνπ πξέπεη λα εθηειεζηνχλ ζε Γεκφζην Υψξν ή πνπ 

επεξεάδνπλ ην ξηδηθφ θαη ελαέξην ζχζηεκα ελφο δέληξνπ ή θνίληθα, πξέπεη λα 

έρνπλ πξνζηαηεπηηθφ θξάρηε χςνπο 1,5 κέηξσλ ζε αθηίλα ηζνδχλακε κε 5 

θνξέο ηεο ηηκήο ηεο ζηεζηαίαο δηακέηξνπ, ηνπ νπνίνπ ην ηειηθφ απνηέιεζκα 

εθθξάδεηαη ζε κέηξα, απφ ηνλ άμνλα ηεο βάζεο ηνπ ζηειέρνπο, πξνθεηκέλνπ 

λα πξνζηαηεχεηαη ε αθεξαηφηεηα ηνπ ζηειέρνπο θαη ηνπ ξηδηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Άξζξν 39.- Απαγνξεύζεηο.                                                                                           

Πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη επαξθήο δηαηήξεζε ησλ δεκφζησλ Αζηηθψλ 

Γέληξσλ, απαγνξεχνληαη νη αθφινπζεο ελέξγεηεο: 

1. Να πξνβαίλεηε ζε θάζε ελέξγεηα θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

παξφληνο λφκνπ. 

2. Να πξνβαίλεηε ζε βάςηκν, μχζηκν ή αζβέζησκα δέληξσλ, ζάκλσλ θαη 

θνηλίθσλ κε θάζε είδνπο νπζία, θαζψο θαη ε εθαξκνγή πγξψλ ησλ νπνίσλ ε 

ηνμηθφηεηα βιάπηεη ηελ αλάπηπμε ηνπ θπηνχ ή κνιχλεη ην έδαθνο. 

3. Να πξνβαίλεηε ζε εθαξκνγή  κε ρξψκαηα ε ζηεγαλσηηθά ζε πιεγέο, εθηφο 

απφ ηελ πεξίπησζε κπθεηνθηφλσλ θαη βαθηεξηνθηφλσλ ζε δέληξα πνπ έρνπλ 

κπθεηηαθέο θαη βαθηεξηαθέο αζζέλεηεο. 
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4. Να πξνβαίλεηε ζηε ζηεξέσζε, ην ηχιηγκα, ην θάξθσκα, ην δέζηκν, ην 

θξέκαζκα ή ην θφιιεκα κε δηαθεκίζεηο, ε ζήκαλζε ή νπνηνδήπνηε άιιν 

ζηνηρείν ζην δέληξν, φπσο ζρνηληά, ζεκαίεο, πθάζκαηα, θακβάδεο, κεηαμχ 

άιισλ. 

5. Να πξνβαίλεηε ζηε θνπή, ην θιάδεκα ή κεηαθχηεπζε ζε δέληξα ρσξίο 

πξνεγνχκελε άδεηα ηνπ Γήκνπ. 

6. Να πξνβαίλεηε ζηελ εθηέιεζε θιάδεπζεο θαη πινηφκεζεο πνπ έρνληαο ηελ 

αληίζηνηρε δεκνηηθή άδεηα αιιά δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο θαλφλεο ηνπ 

παξφληνο λφκνπ, θαζψο θαη ε εθηέιεζε θιαδέκαηνο πνπ δελ αληαπνθξίλεηαη 

ζηελ θαηάζηαζε ηνπ δέληξνπ, φπσο αθαίξεζε θνξπθήο, νπξά ιηνληαξηνχ, 

αλχςσζε θαη αξαίσζε θφκεο. 

7. Να πξνβαίλεηε ζηελ θνπή πγηψλ θιαδηψλ πνπ έρνπλ δηάκεηξν κεγαιχηεξε 

απφ 10 εθαηνζηά. 

8. Να πξνβαίλεηε ζηελ πξαγκαηνπνίεζε θάζε είδνπο δεκηάο, ηξαπκαηηζκνχ 

θαη αθξσηεξηαζκνχ ζηηο θνξπθέο, ηνπο θνξκνχο θαη ηηο ξίδεο ησλ δέληξσλ, 

πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ θαλνληθή αλάπηπμε ή ηελ επηβίσζή ηνπο. 

9. Να πξνβαίλεηε ζηελ πξνζζήθε νπνηαδήπνηε ηνμηθήο, εχθιεθηεο, 

δηαβξσηηθήο, αληηδξαζηηθήο ή βηνινγηθά-κνιπζκαηηθήο νπζίαο πνπ 

θαηαζηξέθεη, ηξαπκαηίδεη ή ζθνηψλεη ην δέληξν. 

10. Να πξνβαίλεηε ζηε θχηεπζε δέληξσλ πνπ απαγνξεχνληαη απφ ηνλ Γήκν. 

11. Να πξνβαίλεηε ζηελ ηνπνζέηεζε κφληκσλ πξνζηαηεπηηθψλ θαη θιείζηκν ε 

θξαγή  γχξσ απφ ηνπο άμνλεο ησλ δέληξσλ                                                                                                                              

12. Να πξνβαίλεηε ζηελ ελαπφζεζε πιηθψλ ή ζηεξεψλ ζηνηρείσλ ζε ιάθθνπο 

δέληξσλ. 

13. Να πξνβαίλεηε ζην δέζηκν γηα ζπγθξάηεζε δψσλ, απηνθίλεησλ ή 

πνδήιαησλ ζε αζηηθά δέληξα. 

14. Να πξνβαίλεηε ζε δεκηά ή παξεκπφδηζε αλάπηπμεο ηνπ ξηδηθνχ 

ζπζηήκαηνο ηνπ δέληξνπ. 

15. Να πξνβαίλεηε ζε αθαίξεζε, νηθεηνπνίεζε, ηξνπνπνίεζε, κφιπλζε ή 

εμάιεηςε ηεο επηθάιπςεο πνπ πξνζηίζεηαη ζηνπο ιάθθνπο ησλ δέληξσλ. 

16. Να πξνβαίλεηε ζε αθαίξεζε ηνπ δέληξνπ ή ησλ παζζάισλ πνπ 

πξνζηέζεθαλ ζε θάζε δέληξν. 
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ΣΙΣΛΟ IV 

Ννκηθέο ηξνπνπνηήζεηο 

Άξζξν 40.- Σξνπνπνίεζε ηνπ ππ' αξηζ. 

1) Πξνζζέζηε παξαθάησ ην άξζξν 3.2.11. ηα αθφινπζα άξζξα 3.2.11.bis θαη 

3.2.11.ter: 

«Άξζξν 3.2.11.α. Ο θχξηνο ηνπ έξγνπ πξέπεη λα παξνπζηάζεη ην έξγν 

Φπηεχζεσλ θαη Υψξσλ Πξαζίλνπ, ην νπνίν πξέπεη λα παξαιεθζεί θαη λα 

εγθξηζεί απφ ηελ αληίζηνηρε Γεκνηηθή Γηεχζπλζε Έξγσλ, ην νπνίν πξέπεη λα 

πεξηέρεη, θαηά πεξίπησζε, ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: 

α) ρέδηα ηεο κειέηεο ρεδηαζκνχ Πεξηνρψλ Πξαζίλνπ: Απηέο πξέπεη λα 

πεξηιακβάλνπλ πίλαθα επηθαλεηψλ πνπ λα ππνδεηθλχεη πεξηνρέο κε 

ριννηάπεηα, θπηά (πνιπεηή, επνρηαθά)  θαη εδαθνθάιπςεο, ρψξνπο γηα 

θπθινθνξία πεδψλ θαη ρψξνπο πνπ πξννξίδνληαη γηα Παηδηθέο Υαξέο. ηελ 

πεξίπησζε έξγσλ Πξαζίλνπ πνπ έρνπλ πςνκεηξηθέο δηαθνξέο κεγαιχηεξεο 

ησλ 2 κέηξσλ, πξέπεη λα έρνπλ ηνπνγξαθηθφ ζρέδην ηεο πξνηεηλφκελεο 

θαηάζηαζεο, πνπ λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ δχν ηνκέο. 

β) ρέδην Φχηεπζεο: Πξέπεη λα απεηθνλίδεη γξαθηθά ηε επηθάλεηα ζηελ νπνία 

ζα θπηεπηνχλ ηα δέληξα, ηε ζέζε ησλ ζεκείσλ θχηεπζεο θαη λα αλαθέξεη ην 

επηιεγκέλν είδνο, ηηο δηαζηάζεηο ησλ πεδνδξνκίσλ θαη ησλ ρψξσλ πξαζίλνπ 

θαη ηηο απνζηάζεηο ησλ πξνβιεπφκελσλ δέληξσλ ζε ζρέζε κε ηνπο δξφκνπο 

ή ηα θνληηλφηεξα ηδησηηθά θηίξηα. Σα ζρέδηα πξέπεη λα απεηθνλίδνπλ γξαθηθά 

ηα είδε δέλδξσλ, ζάκλσλ θαη θνηλίθσλ κε ηηο δηαζηάζεηο πνπ κπνξνχλ λα 

θηάζνπλ ζην ελήιηθν ζηάδην.                                                                                            

γ) Αλαιπηηθφ ζρέδην ησλ δεληξνιάθθσλ θαη ηεο πεξηνρήο θχηεπζεο: Πξέπεη λα 

αλαθέξεη ιεπηνκεξψο ηε δηάζηαζε ησλ δεληξνιάθθσλ.                                                 

δ) Σερληθέο πξνδηαγξαθέο: Πξέπεη λα αλαθέξεη φια ηα ζηνηρεία πνπ 

πξνβιέπεη ε εθηέιεζε έξγσλ ησλ ρψξσλ πξαζίλνπ, θαζψο θαη ην είδνο, ηελ 

ειηθία θαη ηηο δηαζηάζεηο ησλ θπηψλ θαη ηηο δηαδηθαζίεο θχηεπζεο.                                       

ε) Αληίγξαθν έξγσλ γηα εγθαηαζηάζεηο δηθηχσλ άξδεπζεο θαη θσηηζκνχ: 

Δγθεθξηκέλν απφ ηνλ νηθείν θνξέα. 

Άξζξν 3.2.11.ηεξ. Σα έξγα θχηεπζεο θαη πξαζίλνπ ζα εμεηάζνπλ ηε θχηεπζε 

δέληξσλ κε ξπζκφ 0,01 δέληξα αλά m2 ζπλνιηθήο έθηαζεο πξαζίλνπ (1 

δέληξν αλά 100 m2 ζπλνιηθήο έθηαζεο). Οη ειάρηζηνη ζπληειεζηέο γηα 

κνλάδεο ζάκλσλ, ρφξησλ ή εδαθνθάιπςεο ζα είλαη απηνί πνπ θαζνξίδνληαη 

ζην αληίζηνηρν Γεκνηηθφ Γηάηαγκα Πξαζίλνπ Τπνδνκήο.                                                

Οη γεληθέο ζπλζήθεο θχηεπζεο γηα θάζε είδνο θπηνχ ζα είλαη νη εμήο:                                  

α) Γέληξα:                                                                                                                         
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Όηαλ νη πεξηνρέο πξαζίλνπ είλαη κεγαιχηεξεο απφ 1.000 m2, πξέπεη λα έρνπλ 

ηξία δηαθνξεηηθά είδε δέληξσλ. 

ηηο ππνδηαηξέζεηο γεο ή αζηηθνπνηήζεηο πθηζηάκελσλ ππνδηαηξέζεσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 65 ηνπ Γεληθνχ Νφκνπ πεξί Πνιενδνκίαο θαη 

Γφκεζεο, ην Έξγν Φπηεχζεσλ Υψξσλ Πξαζίλνπ πξέπεη λα εμεηάδεη ηε 

θχηεπζε δεκφζησλ δέληξσλ ζε πνζφηεηα ηζνδχλακε κε έλα δέληξν αλά 

νηθφπεδν, ε νπνία ζα λα θπηεχνληαη ζε φια ηα πεδνδξφκηα ησλ δξφκσλ θαη 

ησλ ιεσθφξσλ κπξνζηά απφ θάζε αθίλεην θαη ρσξίο λα δηαθφπηεηαη ε 

πξφζβαζε ησλ νρεκάησλ. Σν πιεφλαζκα ησλ δέληξσλ πνπ δελ θπηεχνληαη 

ζην νηθφπεδν πξέπεη λα παξαδνζεί ζηνλ Γήκν. Γηα ηα νηθφπεδα ησλ νπνίσλ ν 

πξννξηζκφο είλαη Παξαγσγηθέο Γξαζηεξηφηεηεο θαη Τπνδνκέο, ηα πεδνδξφκηα 

ησλ δξφκσλ πξέπεη λα έρνπλ δέληξα κε ειάρηζην πιαίζην θχηεπζεο 

ηζνδχλακν κε ην πιάηνο ηεο θφκεο ηνπ είδνπο ζην ελήιηθν ζηάδην ηνπ θαη ζηηο 

δχν πεξηπηψζεηο, ηα έξγα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπιάρηζηνλ 5 

δηαθνξεηηθά είδε δέληξσλ, απηά πνπ ζα νξίζεη ν Γήκνο.                                     

Οκνίσο, ηνπιάρηζηνλ ην πελήληα (50%) ησλ αηφκσλ  δέληξσλ ηζαγελψλ εηδψλ 

ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ζε ζρέζε κε ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ 

πξνβιεπφκελσλ δέληξσλ, ηα νπνία πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ ηελ 

νηθνπεξηνρή ζηελ νπνία αλήθεη ε θνηλφηεηα.                                                              

ηελ πεξίπησζε πεξηνρψλ πξαζίλνπ πνπ πξφθεηηαη λα αλαπηπρζνχλ ζε γε 

φπνπ ππάξρνπλ ελήιηθα ή γεξαζκέλα δέληξα αληηπξνζσπεπηηθά ηνπ ηφπνπ, 

απηά πξέπεη λα δηαηεξεζνχλ θαη λα ελζσκαησζνχλ ζην ζρεδηαζκφ ηνπ έξγνπ. 

Αλ ηα παξαπάλσ δελ είλαη εθηθηά, ν κειεηεηήο νθείιεη λα ηα εμαιείςεη θαη λα 

πξνβεί ζηηο απνδεκηψζεηο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ πεξί Γέλδξσλ 

θαη Αζηηθψλ Τπνδνκψλ Πξαζίλνπ. Ζ εμάιεηςή ηνπ ζα ζεκειησζεί δεφλησο κε 

ηερληθή έθζεζε ππνγεγξακκέλε απφ αξκφδην Γεσηερληθφ πξαζίλνπ.                             

β) Μεγάινη ζάκλνη:                                                                                                              

Θα πξέπεη λα θπηεχνληαη κεκνλσκέλα, κε ειάρηζην πιαίζην θχηεπζεο 2 κέηξα 

ζε ζχγθξηζε κε άιια θπηά.                                                                                                     

γ) Μηθξφηεξνη Θάκλνη θαη πνιπεηή θπηά:                                                                                                            

Θα πξέπεη λα θπηεπηνχλ ζε νκάδεο ζρεκαηίδνληαο θξάθηεο, κε κέγηζην 

πιαίζην θχηεπζεο 40 cm κεηαμχ ησλ θπηψλ θαη ππθλφηεηεο 5 θπηψλ αλά m2 

επηθάλεηαο ζάκλσλ θαη γξαζηδηνχ.                                                                                  

δ) Δπελδχζεηο εδάθνπο κε θπηά:                                                                                                      

Θα πξέπεη λα θπηεπηνχλ ζε νκάδεο ζρεκαηίδνληαο ζπκπαγείο επηθάλεηεο, κε 

κέγηζην πιαίζην θχηεπζεο 30 cm κεηαμχ ησλ θπηψλ θαη ππθλφηεηεο 9 θπηψλ 

αλά m2 επηθάλεηαο εδαθνθάιπςεο.                                                                                      

Ο Γεσηερληθφο κειεηεηήο ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα παξαδψζεη ζηε Γηεχζπλζε 

Γεκνηηθψλ Έξγσλ, αληίγξαθν ησλ ζρεδίσλ ζε κνξθή DraWinG (DWG) θαη 

θνξεηνχ εγγξάθνπ (PDF) θαη ηηο ππφινηπεο ςεθηνπνηεκέλεο πιεξνθνξίεο. 

3) Να αληηθαηαζηαζεί κε ηνλ αξηζκφ 8 ηεο πξψηεο παξαγξάθνπ ηνπ άξζξνπ 

3.4.1. ηε θξάζε «δηαθνζκεηηθά έξγα» γηα «ρψξνπο πξαζίλνπ»· 
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4) Να εηζαρζεί κεηαμχ ηνπ πξψηνπ θαη ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ ην αθφινπζν λέν 

εδάθην: 

«ε θακία πεξίπησζε ε Βεβαίσζε πνπ αλαγξάθεηαη κε ηνλ αξηζκφ 8 ηεο 

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ δελ λνείηαη σο Οξηζηηθή Παξαιαβή ηνπ έξγνπ 

Φπηεχζεσλ Υψξσλ Πξαζίλνπ πνπ εληάζζνληαη ζηα Έξγα Πνιενδνκίαο». 

5) Να αληηθαηαζηαζεί ζην πέκπην εδάθην ηνπ άξζξνπ 5.2.6. ηε θξάζε «θαη 

θαιισπηζηηθά έξγα» γηα « ηηο θπηεχζεηο  θαη ηνπο ρψξνπο πξαζίλνπ». 

Άξζξν 41.- Σξνπνπνίεζε ηνπ Δηαηάγκαηνο Ν. 1, ηνπ 2006, ηνπ 

Τπνπξγείνπ Εζσηεξηθώλ, κε ην νπνίν ζεζπίδεηαη ην ελνπνηεκέλν, 

ζπληνληζκέλν θαη ζπζηεκαηνπνηεκέλν θείκελν ηνπ Ν. 18.695 Οξγαληθόο 

πληαγκαηηθόο Νόκνο ησλ Δήκσλ, σο εμήο: 

1) Να αληηθαηαζηαζεί ζηελ θαηά ιέμε ζη) ηνπ άξζξνπ 3 ε θξάζε 

«δηαθνζκεηηθφ» κε ηε «δηαηήξεζε ηεο δεκφζηαο ππνδνκήο πξαζίλνπ». 

2) ην δεχηεξν εδάθην ηνπ άξζξνπ 15 λα αληηθαηαζηαζεί ε θξάζε 

«θαζαξηφηεηα θαη δηαθφζκεζε» κε «πεξηβάιινλ, θαζαξηφηεηα θαη πξάζηλε 

ππνδνκή».                                                                                                                            

3) Να πξνζηεζεί ζην ηέινο ηνπ θπξηνιεθηηθνχ β) ηνπ άξζξνπ 21 ε θξάζε «θαη 

ην ρέδην Κνηλήο Πξάζηλεο Τπνδνκήο».                                                                         

4) Σν άξζξν 25 ηξνπνπνηείηαη σο εμήο:                                                                              

α) ην πξψην εδάθην λα αληηθαηαζηαζεί ε θξάζε «θαη δηαθνζκεηηθφ» κε «θαη 

πξάζηλε ππνδνκή».                                                                                                            

β) Να αληηθαηαζηαζεί ζην ζηνηρείν γ) ε θξάζε «ηεο θνηλφηεηαο» απφ ηε θξάζε 

«δεκφζην, θαη ηε δηαρείξηζε, δηαρείξηζε θαη δηαρείξηζε δεκφζησλ αζηηθψλ 

δέληξσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ γηα ηα Γέλδξα θαη ηηο Αζηηθέο 

Τπνδνκέο Πξαζίλνπ». 

Άξζξν 42. - Σξνπνπνίεζε ηνπ ππ' αξηζκ. 327 ηνπ Τπνπξγείνπ 

Μεηαιιείσλ ηνπ 1998 Καλνληζκνύ ηνπ Γεληθνύ Νόκνπ πεξί Ηιεθηξηθώλ 

Τπεξεζηώλ, σο εμήο: 

1) Αληηθαηαζηήζηε ην άξζξν 217 σο εμήο: 

«Άξζξν 217.- Ζ ράξαμε ησλ ελαέξησλ γξακκψλ γηα εζληθά αγαζά δεκφζηαο 

ρξήζεο ή ηδησηηθψλ πεξηνπζηψλ, πξέπεη λα γίλεηαη θαηά ηξφπν ψζηε, ζην 

κέηξν ηνπ δπλαηνχ, λα κελ θφβνληαη ή θιαδεχνληαη ηα δέληξα πνπ βξίζθνληαη 

θαηά κήθνο ηεο γξακκήο. Δάλ δελ ππάξρεη ελαιιαθηηθή ιχζε γηα ην θιάδεκα ή 

ηελ θνπή απηψλ ησλ δέληξσλ, ν ηδηνθηήηεο ησλ  δηθηχσλ ελαέξησλ εηαηξεηψλ 

πξέπεη λα εηδνπνηήζεη κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ηξηάληα εκέξεο λσξίηεξα, ζηε 

Γηεχζπλζε Οδνπνηίαο ή ζην Γήκν, θαηά πεξίπησζε, θαη ζηνπο 

επεξεαδφκελνπο ηδηνθηήηεο, ζπκθσλψληαο ηελ αληίζηνηρε απνδεκίσζε 
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ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ πεξί Γέλδξσλ θαη Αζηηθψλ Τπνδνκψλ 

Πξαζίλνπ». 

2) Αληηθαηαζηήζηε ην άξζξν 218 σο εμήο: 

«Άξζξν 218.- Οη ρεηξηζηέο ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ νθείινπλ λα 

εληάζζνπλ ζηα πξνγξάκκαηα ζπληήξεζεο ηνπο ην θιάδεκα ησλ δέληξσλ πνπ 

ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ηελ αζθάιεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπο, ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Γέλδξσλ θαη Αζηηθψλ Τπνδνκψλ Πξαζίλνπ θαη ησλ 

Γεκνηηθψλ Γηαηάμεσλ πνπ δηέπνπλ ην ζέκα. .  
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