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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων συνεδρίασε στο Δημοτικό Κατάστημα Χανίων σήμερα την 12η
Ιουλίου 2010 ημέρα Δευτέρα και ώρα 8.00 μ.μ. ύστερα από την υπ’αριθμ. 32958/6-7-2010
έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου του Σώματος παρόντος του Δημάρχου Χανίων κ.
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗ
ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αγγελάκης Εμμανουήλ, Αλιφιεράκης Εμμανουήλ, Βεκρής Μάρκος, Βιρβιδάκης Σταύρος,
Βιριράκης Δημήτριος, Βούρβαχης Γεώργιος, Γαβριλάκης Μιχαήλ, Γυπάκης Νικόλαος,
Ζουμαδάκης Γεώργιος, Κοπάσης Ελευθέριος, Κουκλάκης Γεώργιος, Λειψάκης Δημήτριος,
Μανωλακάκης Ευτύχης, Μαυρεδάκης Εμμανουήλ, Μαυριγιαννάκης Εμμανουήλ, Μπασιά
Αμαλία, Μυλωνάκη Θεοχαρούλα, Ντάλλας Μιχαήλ, Ντερμανάκης Ιωάννης, Παπαδογιάννης
Αριστείδης, Παπαντωνάκης Νικόλαος, Πουλιδάκης Γεώργιος, Σαματάς Ευάγγελος, Σχετάκης
Αντώνιος, Ταβουλάρης Παναγιώτης, Τζουλάκης Σταύρος, Χαριτάκη-Μακράκη Χρυσάνθη.
Απουσίαζε ενώ κλήθηκε νόμιμα ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ελευθέριος Κοπάσης. Επίσης
απουσίαζε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Νέων κ. Λαέρτης Μαρκογιαννάκης, ενώ παραβρέθηκαν
οι υπηρεσιακοί παράγοντες Ιωάννα Τσακαλίδου, Σοφοκλής Τσιραντωνάκης, Ιωάννης
Καραντωνάκης, η νομική σύμβουλος του Δήμου Αγγελική Χατζάκη και η γραμματέας πρακτικογράφος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γεωργία Δρακακάκη.
Μετά την λήψη της υπ’αριθμ. 497/2010 απόφασης του Δ.Σ. αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος
κ. Ιωάννης Ντερμανάκης.
Οι υπ’αριθμ. 479/10 έως και 486/10 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, αφού συμφώνησε
ομόφωνα το Σώμα, συζητήθηκαν εκτός ημερήσιας διάταξης, κατά την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 508

Στη συνέχεια εισάγεται και ανακοινώνεται προς το Σώμα το ακόλουθο υπ’αριθμ.
32685/9-7-2010 έγγραφο της Δημαρχιακής Επιτροπής, που περιέχει την υπ’αριθμ.
409/2010 απόφασή της, που έχει ως εξής:
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26o
Συνεδρίασης 9 Ιουλίου 2010
(Συνέχεια συνεδρίασης 7/9/10)
Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αποτελούμενη από τους κ.κ. Μιχάλη Ντάλλα, Αντιδήμαρχο Χανίων, Πρόεδρο σύμφωνα με την
υπ’ αριθμ. 22/09 απόφαση κ. Δημάρχου Χανίων, Σταύρο Βιρβιδάκη, Γεώργιο Κουκλάκη, Στ.
Τζουλάκη Δημήτριο Βιριράκη, Νικόλαο Παπαντωνάκη, Δημ. Λειψάκη τακτικά μέλη σύμφωνα
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με την υπ’ αριθμ. 2/09 αποφ. Δ.Σ., νόμιμα προσκληθέντες με την υπ' αριθμ. 26/1-7-10
πρόσκληση του Προέδρου, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία, συνεδρίασε σήμερα 9 Ιουλίου
2010 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 και παρουσία της Γραμματέας της Επιτροπής κας
Αννας Ζερβουδάκη, Υπαλλήλου Δήμου Χανίων.
Αρ. Απόφ. 409/2010
Θέμα: Έγκριση Κανονισμού Διαχ/σης Πάρκων και Παιδικών Χαρών.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 32685/5-7-10
έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών που έχει ως εξής:
«Εκ μέρους της Επιτροπής σύνταξης του νέου Κανονισμού που αφορά τα Πάρκα και
Παιδικές Χαρές του Δήμου Χανίων σας αποστέλλουμε το σχέδιο του Κανονισμού, ο
οποίος διέπεται από τις εξής βασικές αρχές:
- αρχή της Πρόληψης
- αρχή της Ευθύνης.
Επιπλέον σας αποστέλλουμε λίστα με προτεινόμενους φορείς στους οποίους, κατά
τη γνώμη της επιτροπής, μπορεί να αποσταλεί το σχέδιο του κανονισμού προς
ενημέρωσή τους αλλά και σχολιασμό.
Η Επιτροπή επίσης θα ήθελε να προτείνει να εξετασθεί η δυνατότητα έκδοσης του
κανονισμού σε φυλλάδιο και να διανεμηθεί σε καίριες ομάδες – στόχους, όπως είναι η
μαθητευόμενη νεολαία, καθ΄ς, η ενημέρωση αυτή μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην
διαμόρφωση νέων γενιών πολιτών, ενερ΄γων και συμμέτοχων, ευαισθητοποιημένων
στην προστασία του περιβάλλοντος.»
ΣΧΕΔΙΟ
Γενικός Κανονισμός Διαχείρισης Πάρκων και Παιδικών Χαρών στο Δήμο Χανίων
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ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Βασικός στόχος είναι η διασφάλιση ενός ασφαλούς, λειτουργικού και καλαίσθητου
περιβάλλοντος που να αποσκοπεί στη βέλτιστη σωματική και πνευματική ανάπτυξη
και κοινωνικοποίηση του παιδιού αλλά και στην αύξηση ασφαλών, δημόσιων χώρων
ξεκούρασης και αναψυχής για όλους τους πολίτες.
Άλλωστε, τα θέματα πρασίνου και οι χώροι αναψυχής συνδέονται με τις λειτουργίες
και τη δομή της πόλης γενικότερα, καθώς αποτελούν βασικό συστατικό για μια
αειφόρο, βιώσιμη και φιλική πόλη.
1. ΑΣΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ, ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΕΣ - ΝΗΣΙΔΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
1.1 Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Δήμου και Πολιτών σχετικά με τους δημοτικούς
κοινόχρηστους χώρους πρασίνου
1.1.1.Γενικά

Οι κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου είναι ανεκτίμητος πλούτος για τους κατοίκους της
κάθε πόλης, καθώς αποτελούν αναντικατάστατους περιβαλλοντικούς πόρους, αλλά
και τόπους αναψυχής και ξεκούρασης:
- Βελτιώνουν την ποιότητα του

αέρα, καθώς τα δένδρα παράγουν οξυγόνο και

φιλτράρουν τους αέριους ρυπαντές
- Συμβάλλουν στη μείωση της θερμοκρασίας και της ηχορύπανσης
- Είναι καταφύγια βιοποικιλότητας.
- Μειώνουν τον κίνδυνο πλημμυρών. Απορροφούν το νερό της βροχής
εμπλουτίζοντας ταυτόχρονα τον υδροφόρο ορίζοντα.

3

Αρ. Απόφασης: 508

- Είναι καταφύγια αναψυχής, χαλάρωσης ή και γυμναστικής και κοινωνικής
συναναστροφής.
Οι επισκέπτες των χώρων πρασίνου από μέρους τους υποχρεούνται να συνεργάζονται
και να σέβονται τις οδηγίες των υπευθύνων του δήμου, καθώς και να επιδεικνύουν
κόσμια και αξιοπρεπή συμπεριφορά.
Για τις ανάγκες του παρόντος κανονισμού οι χώροι πράσινου ταξινομούνται σε:
Αστικό πάρκο: ανοικτός κοινόχρηστος χώρος διαμορφωμένος σε κήπο ή μικρό
δασάκι, που χρησιμοποιείται ως τόπος αναψυχής.
Δενδροστοιχία : Σειρά από φυτεμένα δέντρα, συνήθως κατά μήκος ενός δρόμου.
Νησίδες πρασίνου: υπερυψωμένη λωρίδα στην μέση ενός δρόμου η οποία είναι
φυτεμένη.
1.1.2 Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Δήμου και Πολιτών σχετικά με τους δημοτικούς
κοινόχρηστους χώρους πρασίνου
Δικαιώματα Δήμου Χανίων
Ο Δήμος Χανίων με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατόπιν εισηγήσεως της
Δημαρχιακής επιτροπής μπορεί:
α. να ορίζει ώρες λειτουργίας και να θέτει περιορισμούς για χρήσεις για κάθε χώρο
πρασίνου εξ΄ ολοκλήρου ή τμηματικά.
β. να διαμορφώσει χώρους για ποδήλατο, skateboard, μπάλα, κ.λπ.
γ. να ορίζει κανόνες υγιεινής για κάθε χώρο πρασίνου εξ΄ ολοκλήρου ή τμηματικά.
δ. να ορίζει εάν είναι επιτρεπτή ή μη η είσοδος ζώων συντροφιάς για κάθε χώρο πρασίνου
εξ΄ ολοκλήρου ή τμηματικά.
ε. να θέτει σε ισχύ και να εκδίδει κανονιστική διάταξη με πρόβλεψη ότι όποιος
παραβαίνει τους κανόνες χρήσης του δημοσίου πρασίνου θα τιμωρείται με διοικητικές
κυρώσεις ή/και χρηματικό πρόστιμο.
Τα πρόστιμα καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
κατόπιν εισηγήσεως της αρμόδιας επιτροπής.
Το Τμήμα Προσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών μεριμνά για την
είσπραξη των προστίμων και των αποζημιώσεων. Σε περίπτωση αυθαίρετης
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καταστροφής πρασίνου, το Τμήμα Πρασίνου και Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών μεριμνά για την αποκατάστασή του.
Για την έκδοση αδειών κοπής ή αφαίρεσης δένδρων ή θάμνων αρμόδια είναι η
Επιτροπή Περιβάλλοντος που ορίζεται από τη Δημοτική Αρχή Χανίων.
Σε περίπτωση καταστροφής πρασίνου:
1.

Η Δημοτική Αστυνομία, επιπλέον της ΕΛ.ΑΣ., υποχρεούται να συνδράμει με κάθε
τρόπο για την επιβεβαίωση των γεγονότων και τον εντοπισμό παντός υπευθύνου
καταστροφής πρασίνου.

2.

Οι εκάστοτε αρμόδιες υπηρεσίες που έχουν χορηγήσει Άδειες εκμετάλλευσης
κοινόχρηστου χώρου και κάθε άλλη Υπηρεσία που έχει χορηγήσει σχετική άδεια
υποχρεούται στην άμεση αφαίρεσή της, εφόσον διαπιστωθεί ότι ο δικαιούχος της
άδειας προέβη σε αυθαίρετη καταστροφή πρασίνου.

3.

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος εισηγείται προς τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
σχετικά με την αξία του πρασίνου που καταστράφηκε λαμβάνοντας υπόψη την
πρότερη κατάσταση αλλά και τα ισχύοντα τιμολόγια του Υπουργείου Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων (πρώην Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.). Ο υπολογισμός της αξίας των
φυτών (δέντρων – θάμνων) γίνεται από την αρμόδιο Επιτροπή Περιβάλλοντος και με
κριτήριο την σπανιότητα, την υγεία, την ηλικία του φυτού και σε συνάρτηση με τα
εγκεκριμένα αναλυτικά τιμολόγια των έργων πρασίνου του Υπουργείου Υποδομών
Μεταφορών και Δικτύων
στ. Ο Δήμος Χανίων μπορεί να οργανώνει επιδεικτικές ενέργειες διατήρησης και
προστασίας περιβάλλοντος και λοιπές δράσεις εθελοντισμού (δενδροφυτεύσεις,
καθαρισμοί πάρκων /ακτών, ενέργειες καθαρισμών περιαστικών δασών, παρόδιων
δρόμων και απομάκρυνσης εύφλεκτων υλικών, καταγραφή στατιστικών δεδομένων
Πρασίνου, κ.ά.)
ζ. Ο Δήμος Χανίων μπορεί να θέτει σε ισχύ απαγόρευση κατά τη διάρκεια της
αντιπυρικής περιόδου, σχετικά με την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στις δασικές
εκτάσεις κάθε φορά που ο δείκτης επικινδυνότητας θα είναι πολύ υψηλός (από δείκτη
4 και πάνω).
Δικαιώματα Πολιτών
Ο δημόσιος χώρος πρασίνου επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον
προορισμό του.
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Για τη χρήση δημοσίου χώρου πρασίνου εκτός των λειτουργιών για τις οποίες
προορίζεται, απαιτείται άδεια της αρμόδιας δημοτικής υπηρεσίας.
A. Επιτρέπονται:
• η λήψη μέτρων για τη διατήρηση τρεχούμενων υδάτων σε έκτακτα περιστατικά
(καταιγίδες, ανεμοστρόβιλοι, αιφνίδια πλημμυρικά φαινόμενα) για την αποφυγή
επέκτασης πυρκαγιάς).
• Σε μη έκτακτες περιπτώσεις ο πολίτης μπορεί να επικοινωνεί στο τηλ. 28213 41650
της Δημοτικής Αστυνομίας για την αναφορά και καταγραφή του προβλήματος ή στη
ΔΕΥΑΧ στο τηλ. 28210 36220 (εντός ωραρίου) και 28210 44444 (εκτός ωραρίου
λειτουργίας, 24 ώρες το 24ωρο).
Β. Κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Πρασίνου & Περιβάλλοντος του Δήμου και υπό
την επίβλεψή του, επιπλέον επιτρέπονται:
• η απομάκρυνση νεκρού ξύλου και φθαρμένων κλαδιών,
• η απομάκρυνση κλαδιών σε μία περίμετρο μέχρι 15 εκ κυρίως στα πλαίσια του
καθαρισμού στεγών και προσόψεων, της αποφυγής σκίασης οικιστικών και
επαγγελματικών χώρων, καθώς και της διατήρησης των συνθηκών φωτισμού και
ελεύθερης διόδου σε πεζοδρόμια, εισόδου τροχοφόρων σε αυλές, χώρους εναπόθεσης
απορριμμάτων, παιδικές χαρές και περιοχές που χρησιμεύουν για τη διέλευση και
στάθμευση οχημάτων της πυροσβεστικής,
• η απομάκρυνση σε μία περίμετρο μέχρι 15 εκ. υπερεχόντων κλαδιών σε όρια
οικοπέδων που γειτνιάζουν με το δρόμο ή με γειτονικές ιδιοκτησίες.
Υποχρεώσεις Δήμου Χανίων
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Συντήρηση και ανανέωση του εξοπλισμού των υφιστάμενων πάρκων, σύμφωνα με
οικολογικά κριτήρια, με στόχο να προσφέρουν συνθήκες οπτικής, ηχητικής και
θερμικής άνεσης στους επισκέπτες. Ειδικότερα, η αρμόδια δημοτική υπηρεσία πρέπει
να μεριμνά ώστε να λαμβάνονται τουλάχιστον τα ακόλουθα μέτρα:
α. χρήση κατάλληλου φυτοχώματος με κατάλληλες προσμείξεις σε επανεπιχώσεις
ανοιγμάτων στην προστατευόμενη περιοχή των ριζών των δέντρων για την
εξασφάλιση της υγιούς ανάπτυξης του φυτού.
β. αποτροπή της υποβάθμισης του πρασίνου, ιδίως στην περίπτωση που η υλοποίηση
κάποιου έργου του Δήμου αναλαμβάνεται από ανάδοχο ιδιώτη, φυσικό ή νομικό
πρόσωπο.
γ. η άρδευση των δέντρων σε περιοχές με πτώση του υδροφόρου ορίζοντα, όπου και όταν
απαιτείται.
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Σε περίπτωση κοπής ή καταστροφής δέντρων ή θάμνων, ο Δήμος υποχρεούται να
αντικαταστήσει τη βλάστηση στον ίδιο χώρο εάν αυτό είναι εφικτό.
Η συντήρηση και φροντίδα των προστατευμένων δέντρων σε δημόσιους χώρους
πρασίνου, η προστασία των δένδρων, η λήψη των κατάλληλων μέτρων και η
αποκατάσταση των ζημιών ανήκει στην αρμοδιότητα του Τμήματος Πρασίνου και
Περιβάλλοντος.
Επιπλέον, ο Δήμος υποχρεούται στη λήψη όλων των κατάλληλων μέτρων για την
αντιπυρική προστασία του πρασίνου εντός των διοικητικών ορίων του, λαμβανομένου
υπόψη και την κείμενη νομοθεσία. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν:
• τη συντήρηση των δασικών δρόμων,
• τη συντήρηση των υδατοδεξαμενών,
• τη συντήρηση πυροφυλακείων και
• τους καθαρισμούς των δασών από την καύσιμη ύλη και από εύφλεκτα αντικείμενα
και σκουπίδια,
καθώς και λοιπά μέτρα πρόληψης που κριθούν κατάλληλα.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Οι υποχρεώσεις του Δήμου Χανίων σχετικά με τη λειτουργία των Πάρκων
συνοψίζονται στα κάτωθι:
• Σήμανση των πάρκων του Δήμου με σχεδιασμένες ομοιόμορφα πινακίδες. Οι
πινακίδες φέρουν κοινό λογότυπο του Δήμου, στις οποίες θα αναγράφονται
υποχρεώσεις, περιορισμοί και χρήσιμες πληροφορίες (ενδεικτικά: ώρες λειτουργίας,
χρήσιμα τηλέφωνα επικοινωνίας για το κοινό, κανόνες υγιεινής, η επιτρεπτή ή μη
είσοδος των ζώων συντροφιάς κλπ.).
• Αύξηση της προσβασιμότητας στους χώρους πρασίνου με:
α) τη βελτίωση της σύνδεσής τους με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς,
β) τη δημιουργία ειδικών διαδρομών πεζών (και ποδηλατών, αν είναι δυνατόν),
γ) την κατασκευή ειδικών ραμπών και διαδρόμων προς εξυπηρέτηση των ατόμων με
ειδικές ανάγκες και των παιδικών καροτσιών,
δ) την κατασκευή υπέργειων και υπόγειων διαβάσεων πεζών και φωτεινών
σηματοδοτών όπου απαιτείται.
• Αύξηση του χρόνου χρήσης των χώρων πρασίνου και πέραν της δύσης του ηλίου,
ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες του χρόνου με:
α) φωταγώγηση των κύριων μονοπατιών,
β) φύλαξη, είτε με περιοδικούς ελέγχους από τη δημοτική αστυνομία ή άλλους
υπαλλήλους του Δήμου, είτε οργανώνοντας εθελοντικές ομάδες φύλαξης, είτε με
προσωπικό που ορίζεται για τον σκοπό αυτό, είτε με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο
μέσο.
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• Ενημέρωση του κοινού για την αναστολή λειτουργίας χώρων δημοτικού πρασίνου /
πάρκων, όταν πρόκειται να διαρκέσει πάνω από δύο ημέρες.
Επιπλέον, για την πανίδα:
α. Λαμβάνονται μέτρα για την απρόσκοπτη κυκλοφορία της πανίδας μέσα στην
πόλη.
β. Αρμόδια για τους ρύπους των ζώων σε δρόμους, δημόσιους χώρους πρασίνου,
πάρκα και παιδικές χαρές είναι η Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου, καθώς και η
Δημοτική Αστυνομία.
Υποχρεώσεις Πολιτών

Η χρήση του κοινόχρηστου χώρου πρασίνου και αναψυχής γίνεται με ευθύνη του
χρήστη. Ο χρήστης για τη δική του ασφάλεια οφείλει να ακολουθεί τους κανονισμούς
λειτουργίας του χώρου, καθώς και τις

κατευθύνσεις που τυχόν του δοθούν από

αρμόδιους υπαλλήλους.
Σε ομαδικές επισκέψεις ( π.χ. σχολικές εκδρομές ) οι υπεύθυνοι και κυρίως όσοι
συνοδεύουν ομάδες ανηλίκων (δάσκαλοι / καθηγητές) υποχρεούνται να ενημερώνουν
έγκαιρα – τουλάχιστον μια μέρα πριν – τους υπεύθυνους του δήμου.
Τηλέφωνα επικοινωνίας και fax : 2821041427 ή 2821341600,
E-mail: www.dimotikipchan@yahoo.gr
Σε περιφραγμένους χώρους δημοτικού πρασίνου, ο χρήστης οφείλει να χρησιμοποιεί
τις διαμορφωμένες εισόδους για την είσοδο και αποχώρησή του.
Τα παιδιά κάτω των 12 ετών πρέπει να συνοδεύονται από ενήλικα.
Η κοπή, η αφαίρεση, η καταστροφή, η μεταφύτευση, το κλάδεμα, η φθορά ή ρύπανση
φυτικού οργανισμού δεν επιτρέπεται χωρίς γραπτή άδεια της αρμόδιας δημοτικής
υπηρεσίας. Φθορά ή επιβάρυνση είναι και βλάβες της προστατευόμενης περιοχής του
ριζικού συστήματος (προστατευόμενη περιοχή του ριζικού συστήματος ορίζεται η
επιφάνεια του εδάφους κάτω από την κόμη του δέντρου με επιπλέον 1,5 μ. σε δέντρα
με κυλινδρική ανάπτυξη κόμης και επιπλέον 5 μ. προς όλες τις κατευθύνσεις).
Δεν επιτρέπεται η είσοδος των ζώων σε όλους τους δημόσιους χώρους πρασίνου.
Το επιτρεπτό ή μη θα προκύπτει από σύστημα εμφανούς σηματοδότησης που
εγκαθίσταται σε δημόσιους χώρους πρασίνου.
Εξαιρούνται οι σκύλοι – συνοδοί ατόμων με ειδικές ανάγκες.
Οι ιδιοκτήτες –συνοδοί σκύλων οφείλουν να μεριμνούν, ώστε οι σκύλοι τους να μην
ρυπαίνουν τους δημόσιους χώρους πρασίνου και να απομακρύνουν άμεσα τα
περιττώματά τους. Εξαιρούνται οι σκύλοι - συνοδοί ατόμων με ειδικές ανάγκες.
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Η τροφοδοσία των επιχειρήσεων που βρίσκονται μέσα σε χώρους πρασίνου να γίνεται
έως τις 11 π.μ., εκτός εάν ορίζεται άλλως στον κανονισμό λειτουργίας του εκάστοτε
Πάρκου.
Δεν επιτρέπεται σε χώρο πάρκου / δημόσιου πρασίνου:
• η φθορά, καταστροφή, ρύπανση (όπως ορίζεται στο Ν. 1650 /86 ως ισχύει),
απομάκρυνση του εξοπλισμού του,
• η εναπόθεση οικιακών και ογκωδών απορριμμάτων και μηχανημάτων, εκτός, εντός
των τυχών προβλεπόμενων για το σκοπό αυτό κάδων ή χώρων,
• η ικανοποίηση σωματικών αναγκών (όπως ούρηση, αφόδευση, κ.λπ.), εκτός των
τυχών προβλεπόμενων για το σκοπό αυτό χώρων,
• η πρόκληση θορύβου,
• η ελεύθερη κυκλοφορία σκύλων ή άλλων κατοικίδιων ζώων ή το μπάνιο τους σε
δημόσια νερά - εξαιρούνται οι σκύλοι-συνοδοί ατόμων με ειδικές ανάγκες,
• η παρενόχληση ή/και θανάτωση της πανίδας,
• η παροχή τροφής στη φιλοξενούμενη πανίδα για λόγους προστασίας της υγείας της,
εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στον κανονισμό του εκάστοτε πάρκου/χώρου
δημοτικού πρασίνου,
• το άναμμα και η διατήρηση φωτιάς για οποιαδήποτε αιτία (ενδεικτικά καύση
απορριμμάτων, ψησταριά),
• η κυκλοφορία και η στάθμευση πάσης φύσεως τροχοφόρου οχήματος, εξαιρούνται τα
παιδικά ποδήλατα, τα αναπηρικά καροτσάκι, καθώς και τα οχήματα που θα έχουν την
απαιτούμενη άδεια από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ή που εκτελούν εργασίες
του Δήμου,
• η χρήση επικίνδυνων παιχνιδιών π.χ. μπάλας, ρακετών, μπούμερανγκ καθώς και ο
μοντελισμός (τηλεκατευθυνόμενα αεροπλάνα, αυτοκίνητα κ.α.) για την προστασία
των συνοδευόμενων βρεφών, παιδιών και ηλικιωμένων ατόμων – χρηστών των
υπηρεσιών των πάρκων/ χώρων πρασίνου,
• η αναρρίχηση σε δένδρα, κατασκευές, κ.λπ.,
• κάθε είδους εκδήλωση κατασκήνωσης, εκτός αν υπάρχει άδεια από την αρμόδια
υπηρεσία του Δήμου,
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• οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα (μικροπωλητές) εκτός αν υπάρχει άδεια από
αρμόδια αρχή,
• η σταθεροποίηση ή το σφράγισμα της επιφάνειας του εδάφους με κάλυμμα μη
διαπερατό στο νερό (π.χ. άσφαλτος, μπετόν),
• οι εκσκαφές, διανοίξεις, οικοδομικές εργασίες,
• η τοποθέτηση αγωγών ή καλωδίων,
• η τοποθέτηση καλωδίων ή και πινακίδων πάνω στα δένδρα,
• το πλύσιμο μηχανοκίνητων οχημάτων ή μηχανημάτων,
• η συμπίεση της επιφάνειας του εδάφους, π.χ. λόγω της διέλευσης ή στάθμευσης
μηχανοκίνητων οχημάτων ή άλλων μηχανημάτων, εργοταξίων οικοδομών ή
αποθήκευσης οικοδομικών υλικών ή μπαζών,
• η αποθήκευση ή διασπορά στο έδαφος αλάτων, οξέων, ελαίων ή άλλων χημικών
ουσιών καθώς και λυμάτων, καθώς και
• η χρήση και απόρριψη τοξικών/επικινδύνων χημικών (π.χ. φωτοβολίδες, καπνογόνα,
κ.λπ.),
• η λήψη δειγμάτων εδάφους, χλωρίδας, πανίδας για ερευνητικούς λόγους, εκτός αν
υπάρχει άδεια και επίβλεψη από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
• Ειδικά στις κρήνες/ βρύσες, επιτρέπεται η χρήση του νερού αποκλειστικά για πόση
των επισκεπτών, ενώ στα σιντριβάνια και στις λίμνες απαγορεύεται η είσοδος εντός,
καθώς και η παραλαβή και χρήση του νερού για οποιονδήποτε σκοπό (εκτός
περιπτώσεων έκτακτης ανάγκης πυρόσβεσης), το ψάρεμα και η εναποθέτηση γόνου,
ψαριών ή ζώων.
Επιπρόσθετα, δεν επιτρέπεται:
• Η διοργάνωση οιασδήποτε εκδήλωσης, εκτός αν υπάρχει άδεια από την αρμόδια
υπηρεσία του Δήμου.
• Η ανάρτηση πανό, αεροπανό, επικόλληση διαφημιστικών πινακίδων κ.λπ. Για την
υπαίθρια διαφήμιση ισχύουν τα όσα προβλέπονται στο Ν. 2946/2001 περί «υπαίθριας
διαφήμισης», ως εκάστοτε ισχύει.
• Η διανομή φυλλαδίων, εκτός αν αφορά εκδήλωση του Δήμου ή άλλου φορέα που
διαθέτει άδεια από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
• Η είσοδος σε χώρους εργασίας που είναι σημασμένοι ως χώροι μη επιτρεπτής
πρόσβασης στο κοινό (π.χ. φυτώρια, αποθήκες, κ.λπ.).
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Ο χρήστης του δημοτικού χώρου πρασίνου οφείλει να τηρεί και τις διατάξεις που
προβλέπονται στον Κανονισμό καθαριότητας και προστασίας περιβάλλοντος του
Δήμου Χανίων και τυχόν λοιπών σχετικών κανονιστικών διατάξεων.
Όποιος παραβαίνει τους κανόνες χρήσης του δημοσίου πρασίνου τιμωρείται με
πρόστιμο (Παράρτημα Ι)
1.1.3 Πάρκα Δήμου Χανίων

Κάθε κοινόχρηστος χώρος πρασίνου καταχωρείται σε κατάλογο επονομαζόμενο
«Κατάλογος κοινόχρηστων χώρων πρασίνου Δήμου Χανίων» που τηρείται από τη
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων. Για κάθε χώρο πρασίνου
καταχωρείται η ονομασία του, η ακριβή τοποθεσία του και τα όρια του. Σταδιακά
προστίθενται δεδομένα χρήσιμα και για το κοινό: πρόσβαση, κανονισμός και ώρες
λειτουργίας, βλάστηση, παροχές όπως παιδική χαρά, μονοπάτια περιπάτου,
ποδηλατόδρομος, θέατρο, μικρός βοτανικός κήπος, ποταμάκι, κ.λπ. Κάθε αλλαγή
αναγράφεται άμεσα.
1.1.4 Αποδοχή / προσχώρηση προσαρμογή σε διεθνείς διακηρύξεις και συμφωνίες

Ο Δήμος δύναται να προσχωρεί σε διεθνείς συμφωνίες και διακηρύξεις, που έχουν
συραφτεί και υπογραφεί από πρωτοπόρους Δήμους όλου του πλανήτη. Ως παράδειγμα
τέτοιου είδους συμφωνιών αναφέρονται:
•

Η Τοπική Ατζέντα 21, που θεσμοθετήθηκε το 1992 στο Ρίο.

•

Η «Διακήρυξη των πράσινων πόλεων» (UNEP 2005), Περιβαλλοντικό πρόγραμμα
Ηνωμένων Εθνών, Συμφωνίες για το αστικό περιβάλλον.
1.2 Αναπλάσεις, απαλλοτριώσεις, αναδασώσεις, πυροπροστασία
1.2.1 Αναπλάσεις

Ο Δήμος Χανίων οφείλει να δημιουργεί χώρους πρασίνου για να προστατεύσει και να
ενισχύσει τα φυσικά οικοσυστήματα και να σχεδιάζει ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε
ήδη υπάρχοντες χώρους πρασίνου και χώρους ανάπλασης. Για το σκοπό αυτό,
λαμβάνει τα προσήκοντα μέτρα για τη διατήρηση και αύξηση της βιοποικιλότητας
στην πόλη και μεριμνά για την ενίσχυση και αποτελεσματική προστασία του
πρασίνου, την επιλογή ειδών προσαρμοσμένων στις τοπικές συνθήκες, τη διαφύλαξη
μεγάλων επιφανειών πρασίνου που συνδέονται μεταξύ τους με λωρίδες πρασίνου και
επιτρέπουν την απρόσκοπτη μετάβαση των ειδών από τον ένα χώρο στον άλλο, την
επιλογή των κατάλληλων φυτών για κάθε επιφάνεια.
1.2.2 Απαλλοτριώσεις / Αναδασώσεις

Τα κριτήρια για απαλλοτρίωση είναι παράμετροι, οι οποίες είναι σκόπιμο να
εξετάζονται κατά την αξιολόγηση τόσο των χώρων των οποίων η πολεοδομική
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ρύθμιση ή η απόκτηση από το Δήμο Χανίων είναι σε εκκρεμότητα, όσο και κατά την
επιλογή των χώρων για τους οποίους θα κινηθούν διαδικασίες πολεοδομικής ρύθμισης
/ απόκτησης από το Δήμο. Χωρίς ιεραρχική σειρά είναι οι εξής:
• Η υπάρχουσα κατάσταση και οι ανάγκες, σε ότι αφορά ελεύθερους / κοινόχρηστους
χώρους / πράσινο, στην αντίστοιχη πολεοδομική ενότητα (π.χ. μικρός ελεύθερος
χώρος – διερεύνηση αναγκών γειτονιάς).
• Η καταλληλότητα του χώρου για να λειτουργήσει ως κοινόχρηστο πράσινο (μέγεθος,
θέση,

προσβασιμότητα

από

πεζούς,

γειτνίαση

με

συμβατές

/

ασύμβατες

δραστηριότητες, κ.λπ.).
• Η σχέση εκτιμώμενου κόστους - ωφέλειας (πολεοδομικής / περιβαλλοντικής /
κοινωνικής).
• Η «συνέργεια» ή μη του συγκεκριμένου χώρου, με «δίκτυο» κοινόχρηστων ή
κοινωφελών χώρων, με σχεδιαζόμενα ή υλοποιημένα έργα, προγράμματα, κ.λπ.
• Ο βαθμός ωριμότητας των διαδικασιών πολεοδομικής ρύθμισης και εφαρμογής.
• Η δυνατότητα ή μη εξεύρεσης εναλλακτικών λύσεων στην ίδια πολεοδομική ενότητα.
• Η δυνατότητα, ή μη, επίτευξης του στόχου με εναλλακτικούς τρόπους (π.χ.
διαπραγμάτευση).
• Τα στοιχεία που τυχόν έχουν δημιουργήσει δεσμεύσεις και πιθανές πρόσθετες
οικονομικές απαιτήσεις (π.χ. έκδοση οικοδομικής άδειας, προηγούμενη αποδέσμευση
του χώρου κ.λπ.).
• Η κατάσταση του χώρου σε ότι αφορά το υπάρχον πράσινο (π.χ. οι οποίοι ανεξάρτητα
από το ιδιοκτησιακό ή πολεοδομικό καθεστώς, στη συνείδηση των κατοίκων είναι
χώροι πρασίνου).
• Συνεκτίμηση των αναγκών της πολεοδομικής ενότητας τόσο σε πράσινο, όσο και σε
χώρους για κοινωνικές υποδομές.
1.2.3 Πυροπροστασία

Κύριο μέλημα για την πρόληψη των πυρκαγιών είναι τα προ-κατασταλτικά μέτρα,
όπως η αποτροπή συσσώρευσης φυτικής ύλης στην επιφάνεια του εδάφους.
Σημειώνεται οτι, τα δάση και οι δασικές εκτάσεις στο Νομό μας έχουν κηρυχθεί «ως
ιδιαίτερα ευαίσθητες περιοχές δασών και δασικών εκτάσεων σε πυρκαγιές», βάσει του
Π.Δ. 575/1980.
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Ο Δήμος Χανίων για την προστασία του δημόσιου πρασίνου, ως θεσμοθετημένη
δύναμη πολιτικής (Ν. 3013/2002, Άρθρο 3) προστασίας, οφείλει, μεταξύ άλλων, να:
 Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Δασών Χανίων για τη συντήρηση και βελτίωση εάν
χρειάζεται του οδικού δικτύου πλησίον των δασικών περιοχών του Δήμου (με το
πέρας των εαρινών βροχοπτώσεων).
 Υλοποίει έργα αντιπυρικής προστασίας των δασικών περιοχών του Δήμου (καθόλη τη
διάρκεια του χρόνου)
 Διαμορφώνει και εκτελεί προγράμματα μείωσης του κινδύνου με την προληπτική
απομάκρυνση μέρους της βλάστησης (εργασίες καθαρισμού), γύρω από περιοχές
ιδιαίτερης προστασίας (κτιριακές υποδομές και εγκαταστάσεις, κατασκηνώσεις,
αρχαιολογικοί χώροι, άλση, πάρκα, κ.λπ.) και περιοχές που θεωρούνται λόγω της
φύσεως τους υψηλού κινδύνου (σημεία διέλευσης δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής
ενέργειας, δεξαμενές καυσίμων, κ.λπ.), στη ζώνη μίξης δασών-οικισμών σε
συνεργασία και καθ’ υπόδειξη της Περιφερειακή Δασική Υπηρεσίας που ανήκουν στο
Δήμο Χανίων, καθώς και για την απομάκρυνση των υπολειμμάτων καθαρισμού της
βλάστησης που ενεργείται για τους ίδιους λόγους από ιδιοκτήτες σε περιβάλλοντες
χώρους κατοικιών και οικοπεδικές εκτάσεις.
 Συνεργάζεται με τη Δ.Ε.Η. για την εκτέλεση προγραμμάτων που αφορούν προληπτικό
κλάδεμα δένδρων σε περιοχές που διέρχονται γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής
ενέργειας Μ/Τ, Χ/Τ και Υ/Τ, αποψίλωση χώρων που βρίσκονται κάτω από σημεία
ζεύξης καθώς και ό,τι είναι αναγκαίο για την πρόληψη πυρκαγιών.
 Ενημερώνει τους δημότες για προληπτική απαγόρευση κυκλοφορίας και απαγόρευση
παραμονής εκδρομέων σε «ευπαθείς» περιοχές σε συνέχεια απόφασης του αρμόδιου
Συντονιστικού Οργάνου (ΣΟ).
 Εισηγείται προς το αρμόδιο ΣΟ για συμπληρωματικές δράσεις επιτήρησης δασών
κατά την αντιπυρική περίοδο.
 Ενημερώνει το κοινό με βάση τις οδηγίες και το έντυπο υλικό των εξής φορέων:
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, Γενική Διεύθυνση Δασών και Φ.Π. του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Αρχηγείο του Πυροσβεστικού
Σώματος.
 Αιτείται συνδρομής προς ενίσχυση του έργου του με υλικά και μέσα προς την
Περιφέρεια Κρήτης ή το Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας της Γενικής
13
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Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (με αυτή τη σειρά), για την αντιμετώπιση
καταστροφών και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που ενδέχεται να προκληθούν από
δασικές πυρκαγιές.
2. ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ
2.1 Γενικά

Παιδική χαρά είναι ο οριοθετημένος δημοτικός υπαίθριος χώρος που προορίζεται για
ψυχαγωγία νηπίων και παιδιών μέχρι δεκατεσσάρων ετών, χωρίς την επίβλεψη
προσωπικού.
Ο Δήμος Χανίων διαθέτει παιδικές χαρές για την ψυχαγωγία των μικρών δημοτών και
επισκεπτών του Δήμου. Γενικά οι χρήστες των παιδικών χαρών και οι επισκέπτες των
χώρων πρασίνου υποχρεούνται να συνεργάζονται και να σέβονται τις οδηγίες των
υπευθύνων του δήμου, καθώς και να επιδεικνύουν κόσμια και αξιοπρεπή
συμπεριφορά.
Προδιαγραφές Παιδικών Χαρών

Για το

σχεδιασμό της εγκατάστασης και χρήσης των εξοπλισμών πρέπει να

λαμβάνονται υπόψη τα πρότυπα του ΕΛΟΤ ή άλλων ισοδύναμων προτύπων. Για το
σχεδιασμό της προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία θα ακολουθούνται οι
εκδοθείσες Οδηγίες Σχεδιασμού, «Σχεδιάζοντας για όλους», του Γραφείου Μελετών
για ΑμεΑ του πρώην Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (νυν Υ.Π.Ε.Κ.Α.). Ο καθορισμός των
προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και τη λειτουργία
των παιδικών χαρών όπως και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ρυθμίζεται σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία.
2.1.1 Υποχρεώσεις και δικαιώματα Δήμου και Πολιτών (Παιδικές χαρές)
Δικαιώματα Δήμου Χανίων

Ο Δήμος Χανίων με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατόπιν εισηγήσεως της
Δημαρχιακής επιτροπής:
• Επιλέγει δημοτικούς / κοινόχρηστους υπαίθριους χώρους για δημιουργία παιδικής
χαράς, λαμβάνοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία (Υ.Α. 28492 /2009 -ΦΕΚ B
931/18.5.2009, όπως εκάστοτε ισχύει).
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• Αποφασίζει αλλαγή χρήσης υφιστάμενων δημοτικών παιδικών χαρών, λαμβάνοντας
υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία (Υ.Α. 28492 /2009 - ΦΕΚ B 931/18.5.2009, όπως
εκάστοτε ισχύει).
• Θέτει σε ισχύ και εκδίδει κανονιστική διάταξη με πρόβλεψη για τις ηλικιακές ομάδες
παιδιών για τις οποίες προορίζεται η κάθε παιδική χαρά, καθώς και τις ώρες
λειτουργίας των (ωράριο λειτουργίας).
• Ορίζει τον υπεύθυνο λειτουργίας της κάθε παιδικής χαράς.
• Θέτει σε ισχύ και εκδίδει κανονιστική διάταξη με πρόβλεψη ότι όποιος παραβαίνει
τους κανόνες χρήσης των παιδικών χαρών θα τιμωρείται με διοικητικό ή/και
χρηματικό πρόστιμο.
Δικαιώματα Πολιτών

Οι πολίτες δικαιούνται να χρησιμοποιούν το χώρο των παιδικών χαρών για ψυχαγωγία
νηπίων και παιδιών μέχρι δεκατεσσάρων ετών με στόχο τη βέλτιστη σωματική και
πνευματική ανάπτυξη και κοινωνικοποίηση των παιδιών, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο
η υγεία και η ασφάλεια τους.
Υποχρεώσεις Δήμου Χανίων

Μέχρι τις 31.12.2012 ο Δήμος Χανίων οφείλει να προσαρμόσει τις παιδικές χαρές,
που λειτουργούν ήδη εντός των διοικητικών ορίων του, στις διατάξεις της Υ.Α.
28492/18.5.2009 (ΦΕΚ 931 Β΄ 2009), όπως εκάστοτε ισχύει.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Οι υποχρεώσεις του Δήμου Χανίων σχετικά με τη λειτουργία των Παιδικών
Χαρών συνοψίζονται στα κάτωθι:
• Φύλαξη της παιδικής χαράς, είτε με περιοδικούς ελέγχους από τη δημοτική αστυνομία
ή άλλους υπαλλήλους του Δήμου, είτε οργανώνοντας εθελοντικές ομάδες φύλαξης,
είτε με προσωπικό που ορίζεται για τον σκοπό αυτό, είτε με οποιοδήποτε άλλο
πρόσφορο μέσο.
• Τήρηση της καθαριότητας του εξοπλισμού και του περιβάλλοντος χώρου της παιδικής
χαράς.
• Τήρηση βιβλίου συμβάντων, αριθμημένο και θεωρημένο από την αρμόδια υπηρεσία
του δήμου, στο οποίο θα καταγράφονται αναλυτικά οι συνθήκες τυχόν ατυχημάτων,
παρατηρήσεις ή παράπονα χρηστών. Τηρείται με ευθύνη του Υπεύθυνου Λειτουργίας
της –κάθε- παιδικής χαράς.
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• Εάν διαπιστωθεί από την Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών ότι μια παιδική χαρά
λειτουργεί χωρίς πιστοποιητικό καταλληλότητας ή έχουν μεταβληθεί οι όροι και οι
προϋποθέσεις βάσει των οποίων έχει χορηγηθεί το πιστοποιητικό καταλληλότητας, ο
Δήμος υποχρεούται να διακόψει τη λειτουργία της παιδικής χαράς, θέτοντας
συγχρόνως κατάλληλη προειδοποιητική σήμανση.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Σκοπός: να διατηρηθεί ή να επανέλθει ο εξοπλισμός της παιδικής χαράς στο επίπεδο
λειτουργίας και ασφάλειας που είχε κατά το στάδιο της αρχικής εγκατάστασής του,
καθώς και του ελέγχου που πραγματοποιήθηκε από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου,
καθώς και να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ασφαλείας σε μόνιμη
βάση.
Οι υποχρεώσεις του Δήμου Χανίων σχετικά με τη συντήρηση των Παιδικών
Χαρών συνοψίζονται στα κάτωθι:
• Εξασφαλίζεται η άμεση επισκευή του φθαρμένου εξοπλισμού ή τμημάτων αυτού και
ό,τι άλλο κρίνεται αναγκαίο, προκειμένου να διασφαλίζεται συνεχώς η ασφαλής
παραμονή των παιδιών στην παιδική χαρά.
• Τίθεται εκτός λειτουργίας ο εξοπλισμός, ο οποίος θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των
παιδιών, έως ότου επισκευαστεί και αντικαθίσταται, όταν κρίνεται ότι η επισκευή του
είναι αδύνατη.
• Συντάσσεται πρόγραμμα τακτικής συντήρησης του εξοπλισμού και των επιφανειών
πτώσης.
Υποχρεώσεις Πολιτών

Δεν επιτρέπεται σε χώρο παιδικής χαράς:
• η φθορά, καταστροφή, ρύπανση (όπως ορίζεται στο Ν. 1650 /86 ως ισχύει),
απομάκρυνση του εξοπλισμού,
• η εναπόθεση οικιακών και ογκωδών απορριμμάτων και μηχανημάτων,
• η κυκλοφορία σκύλων ή άλλων ζώων συντροφιάς - εξαιρούνται οι σκύλοι-συνοδοί
ατόμων με ειδικές ανάγκες,
• το άναμμα και η διατήρηση φωτιάς,
• η κυκλοφορία και η στάθμευση πάσης φύσεως τροχοφόρου οχήματος,
• η είσοδος σε άτομα που δεν συνοδεύουν παιδί,
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•

η ικανοποίηση σωματικών αναγκών (όπως ούρηση, αφόδευση, κ.λπ.), εκτός

των τυχών προβλεπόμενων για το σκοπό αυτό χώρων.
•

η αναρρίχηση σε δένδρα, κατασκευές μη προβλεπόμενες για το σκοπό αυτό,

κ.λπ.,
• Ειδικά στις κρήνες/ βρύσες, επιτρέπεται η χρήση του νερού αποκλειστικά για πόση
των επισκεπτών, ενώ στα σιντριβάνια και στις λίμνες απαγορεύεται η είσοδος εντός,
καθώς και η παραλαβή και χρήση του νερού για οποιονδήποτε σκοπό (εκτός
περιπτώσεων έκτακτης ανάγκης πυρόσβεσης), το ψάρεμα και η εναποθέτηση γόνου,
ψαριών ή ζώων.
Η τροφοδοσία των επιχειρήσεων που βρίσκονται μέσα σε χώρους παιδικών χαρών
πρέπει να γίνεται έως τις 11 π.μ., εκτός εάν ορίζεται άλλως στον κανονισμό
λειτουργίας της εκάστοτε Παιδικής Χαράς.
Ο χρήστης του χώρου παιδικής χαράς οφείλει να τηρεί και τις διατάξεις που
προβλέπονται στον Κανονισμό καθαριότητας και προστασίας περιβάλλοντος του
Δήμου Χανίων και τυχόν λοιπών σχετικών κανονιστικών διατάξεων.
2.2 Παιδικές Χαρές Δήμου Χανίων.

Κάθε παιδική χαρά καταχωρείται σε κατάλογο επονομαζόμενο «Κατάλογος παιδικών
χαρών Δήμου Χανίων» που τηρείται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου Χανίων. Για κάθε παιδική χαρά καταχωρείται η ονομασία της, η ακριβή
τοποθεσία της και τα όρια της. Σταδιακά προστίθενται δεδομένα χρήσιμα και για το
κοινό: πρόσβαση, κανονισμός και ώρες λειτουργίας, παροχές όπως ποδηλατόδρομος,
χώρος αθλοπαιδιών, κ.ά., βλάστηση, κ.λπ. Κάθε αλλαγή αναγράφεται άμεσα.
Παράρτημα Ι: Πίνακας Επιβαλλόμενων Προστίμων
Πρόστιμα σχετικά με τους κανόνες χρήσης Πάρκων και Παιδικών Χαρών
• Για την εκούσια και χωρίς άδεια, κοπή, δηλητηρίαση, φθορά, ρύπανση ή κάθε άλλη

200

€ συν την αξία

επιβάρυνση της βλάστησης (δέντρου ή θάμνου) σε χώρο πρασίνου, πάρκου ή παιδικής χαράς,

δέντρου ή του θάμνου

επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με τα παρακάτω:
•Για την εκούσια και χωρίς άδεια, κοπή, δηλητηρίαση, φθορά, ρύπανση ή κάθε άλλη επιβάρυνση

200 € συν την αξία του

εποχιακού φυτού επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με τα παρακάτω:

φυτού.

• Για την καταστροφή χλοοτάπητα

50 €/τ.μ.

• Για την ακούσια , κοπή, δηλητηρίαση, φθορά, ρύπανση ή κάθε άλλη επιβάρυνση της

η αξία του δέντρου, του

βλάστησης (δέντρου ή θάμνου) σε χώρο πρασίνου, πάρκου ή παιδικής χαράς,

θάμνου ή του εποχιακού

επιβάλλεται

πρόστιμο:

φυτού

• για την καταστροφή, τη μεταφύτευση, αποφύλλωση, το κλάδεμα, τη φθορά ή τη ρύπανση

Το 50% του προστίμου της

φυτικού οργανισμού, χωρίς γραπτή βεβαίωση της αρμόδιας δημοτικής υπηρεσίας, επιβάλλεται

ολικής καταστροφής

πρόστιμο.
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• για τη σταθεροποίηση ή το σφράγισμα της επιφάνειας του εδάφους με κάλυμμα μη διαπερατό
στο νερό, επιβάλλεται πρόστιμο.

200 € συν 50 € / τ.μ.

• Για την πρόκληση βλάβης στην προστατευμένη περιοχή του ριζικού συστήματος επιβάλλεται

20 € ανά θάμνο

πρόστιμο

50 € ανά δέντρο

• Σε περίπτωση ξήρανσης του φυτού λόγω πρόκλησης βλάβης στην προστατευμένη περιοχή του

Το πρόστιμο της

ολικής

ριζικού συστήματος σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα επιβάλλεται πρόστιμο

καταστροφής του φυτού

Σε περίπτωση βλάβης από πτώση δέντρου ο υπαίτιος της πτώσης φέρει και την ανάλογη αστική
– ποινική ευθύνη.
• για τις εκσκαφές, διανοίξεις ή οικοδομικές εργασίες, χωρίς άδεια εντός χώρων πρασίνου,
πάρκων και παιδικών χαρών επιβάλλεται πρόστιμο

Σύμφωνα με την
Πολεοδομική Νομοθεσία

• για την τοποθέτηση αγωγών, καλωδίων, σε δέντρα και εξοπλισμό, επιβάλλεται πρόστιμο

50 € - 100 €

• για την τοποθέτηση διαφημιστικών εμπορικών εντύπων σε δέντρα και εξοπλισμό, επιβάλλεται

Σύμφωνα

με

τον

πρόστιμο

Κανονισμό Καθαριότητας
του Δήμου

• για τοποθέτηση αγωγών, καλωδίων, διαφημιστικών εμπορικών εντύπων επί κοινοχρήστων
χώρων πρασίνου, πάρκων και παιδικών χαρών, επιβάλλεται πρόστιμο

50 € - 100 €

• για τοποθέτηση διαφημιστικών εμπορικών εντύπων επί κοινοχρήστων χώρων πρασίνου,

Σύμφωνα

με

τον

πάρκων και παιδικών χαρών, επιβάλλεται πρόστιμο

Κανονισμό Καθαριότητας
του Δήμου

• για το πλύσιμο μηχανοκίνητων οχημάτων ή μηχανημάτων, εντός χώρων πρασίνου, πάρκων και

100 €

παιδικών χαρών επιβάλλεται πρόστιμο ανά όχημα
• για την αποθήκευση ή διασπορά στο έδαφος αλάτων, οξέων, ελαίων ή άλλων χημικών ουσιών

Σύμφωνα

με

τον

καθώς και λυμάτων, επιβάλλεται πρόστιμο

Κανονισμό καθαριότητας
του Δήμου

• για τη φθορά, καταστροφή, ρύπανση, απομάκρυνση του εξοπλισμού ενός χώρου πρασίνου,

Σύμφωνα

με

τον

πάρκου ή παιδικής χαράς, επιβάλλεται πρόστιμο

Κανονισμό Καθαριότητας
του Δήμου

• για την εναπόθεση οικιακών και ογκωδών απορριμμάτων και μηχανημάτων σε χώρους

Σύμφωνα

με

τον

πρασίνου, πάρκων ή παιδικές χαρές, επιβάλλεται πρόστιμο

Κανονισμό Καθαριότητας
του Δήμου

• για την πρόκληση θορύβου σε χώρο πρασίνου, πάρκου και παιδικής χαράς, επιβάλλεται
πρόστιμο

100 €- 500 €

• για την είσοδο και ελεύθερη κυκλοφορία σκύλων ή άλλων κατοικίδιων ζώων σε χώρο πρασίνου
ή πάρκο που απαγορεύεται η είσοδος τους καθώς και σε παιδικές; χαρές, ή το μπάνιο τους σε

50 € - 100 €

δημόσια νερά, με εξαίρεση τους συνοδούς ΑμΕΑ, επιβάλλεται πρόστιμο
• για το άναμμα και τη διατήρηση φωτιάς σε χώρο πρασίνου, πάρκου ή παιδικής χαράς,

100€ - 500 € συν το κόστος

επιβάλλεται πρόστιμο.

αποκατάστασης
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• για την ικανοποίηση σωματικών αναγκών σε χώρο πρασίνου, πάρκου ή παιδικής χαράς, Σύμφωνα με τον Κανονισμό
επιβάλλεται πρόστιμο

Καθαριότητας του Δήμου

• για τη ρύπανση δημοτικού χώρου πρασίνου, πάρκου ή παιδικής χαράς από κατοικίδιο ζώο, με Σύμφωνα με τον Κανονισμό
εξαίρεση τους συνοδούς ΑμΕΑ, επιβάλλεται πρόστιμο

Καθαριότητας του Δήμου

• Για την παρενόχληση, κλοπή ή θανάτωση της πανίδας επιβάλλεται πρόστιμο

100 € - 3000 €

• Για την παροχή τροφής στην φιλοξενούμενη πανίδα, επιβάλλεται πρόστιμο

10€-20 €

• Για την χρήση επικίνδυνων παιχνιδιών ή μοντελισμό, επιβάλλεται πρόστιμο

50 € -200 €

• Για την αναρρίχηση σε δέντρα ή σε κατασκευές μη προβλεπόμενες για το σκοπό αυτό,

30 € - 50 €

επιβάλλεται πρόστιμο
• Για το κάμπινγκ εντός χώρου πρασίνου, πάρκου και παιδικής χαράς, επιβάλλεται πρόστιμο
• Για οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα

100 € - 200 €

(μικροπωλητές) εντός των χώρων πρασίνου, Σύμφωνα με τον Κανονισμό

πάρκων και παιδικών χαρών , χωρίς την απαιτούμενη άδεια, επιβάλλεται πρόστιμο

Κοινοχρήστων χώρων

• Για τη λήψη δειγμάτων εδάφους, χλωρίδας και πανίδας χωρίς την απαιτούμενη άδεια και

500 € -1000 €

επίβλεψη, επιβάλλεται πρόστιμο
• Για την παράνομη χρήση νερού , το ψάρεμα και την εναπόθεση γόνου ζώων ή ψαριών

30 € - 80 €

επιβάλλεται πρόστιμο
•

Για την διοργάνωση οποιασδήποτε εκδήλωσης χωρίς άδεια εντός των χώρων πρασίνου,

50 € - 200 €

πάρκων και παιδικών χαρών , επιβάλλεται πρόστιμο
• Για την είσοδο σε χώρους εργασίας που έχουν σημανθεί ως χώροι μη επιτρεπόμενης πρόσβασης,

50€

επιβάλλεται πρόστιμο
• Για την εγκατάλειψη οχήματος εντός χώρου πρασίνου, πάρκου ή παιδικής χαράς, επιβάλλεται

100 € συν τα προβλεπόμενα

πρόστιμο

από

τον

Κανονισμό

Καθαριότητας του Δήμου
• Για την κυκλοφορία και τη στάθμευση πάσης φύσεως μηχανοκινήτου ή ρυμουλκού οχήματος

Για

δίτροχο

(πλην

εντός χώρου πρασίνου, πάρκου ή παιδικής χαράς, επιβάλλεται πρόστιμο

ποδηλάτου) : 50€ -100 €
Για τετράτροχο: 100€-200€

• Για την τοποθέτηση κάδων υποδοχής αδρανών υλικών εντός χώρου πρασίνου, πάρκου ή
παιδικής χαράς χωρίς την απαιτούμενη άδεια, επιβάλλεται πρόστιμο

100 € ανά μέρα

• Για την ρίψη αδρανών υλικών εντός χώρου πρασίνου, πάρκου ή παιδικής χαράς, επιβάλλεται 100€/κ.μ.
πρόστιμο

συν

προβλεπόμενα
κανονισμό

από

• Για την τροφοδοσία καταστημάτων με όχημα εκτός του προβλεπόμενου ωραρίου, επιβάλλεται
πρόστιμο
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τον

Καθαριότητας

του Δήμου
• Για την είσοδο σε παιδική χαρά ατόμων που δεν συνοδεύουν παιδί, επιβάλλεται πρόστιμο

τα

10 € - 2000 €
80 €

Αρ. Απόφασης: 508

Ο υπολογισμός της αξίας των φυτών (δέντρων – θάμνων) γίνεται από την
αρμόδιο Επιτροπή Περιβάλλοντος και με κριτήριο την σπανιότητα, την υγεία, την
ηλικία του φυτού και σε συνάρτηση με τα εγκεκριμένα αναλυτικά τιμολόγια των
έργων πρασίνου του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.
Σε περίπτωση σωρείας παραβάσεων, τα πρόστιμα είναι αθροιστικά.
Παράρτημα ΙΙ: Ορισμοί

Ρύπανση: η παρουσία στο περιβάλλον ρύπων, δηλαδή κάθε είδους ουσιών, θορύβου,
ακτινοβολίας ή άλλων μορφών ενέργειας, σε ποσότητα, συγκέντρωση ή διάρκεια
που μπορούν να προκαλέσουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία, στους ζωντανούς
οργανισμούς και στα οικοσυστήματα ή υλικές ζημιές και γενικά να καταστήσουν το
περιβάλλον ακατάλληλο για τις επιθυμητές χρήσεις του.
Μόλυνση: η μορφή ρύπανσης που χαρακτηρίζεται από την παρουσία παθογόνων
μικροοργανισμών στο περιβάλλον ή δεικτών που υποδηλώνουν την πιθανότητα
παρουσίας τέτοιων μικροοργανισμών.
(Νόμος 1650 της 15/16.10.86 Για την προστασία του περιβάλλοντος)
Παράρτημα ΙΙΙ: Σχετική Νομοθεσία

Το βασικό Θεσμικό Πλαίσιο που λήφθηκε υπόψη (όχι αποκλειστικά) είναι:
1. Υ.Α. 1299/2003 ΦΕΚ 423/Β/10.4.2003 Έγκριση του από 7.4.2003 Γενικού Σχεδίου
Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη "ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ".
2. Νόμος Υπ’ Αριθμ. 3613 ΦΕΚ 263/A/23.11.2007 Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων
Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών
Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών,
Άρθρο 18, εδάφιο 2.
3. Π.Δ. 575/1980 ΦΕΚ 157/A/19.7.1980 Περί κηρύξεως ιδιαιτέρως ευαίσθητων εις
πυρκαϊάς περιοχών δασών και δασικών εκτάσεων ως επικινδύνων.
4. Νόμος 2946/2001 (ΦΕΚ Α 224/08.10.2001) «Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων
και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις».
5. Νόμος 1650 της 15/16.10.86. Για την προστασία του περιβάλλοντος.- (ΦΕΚ Α'
160/1986).
6. ΠΔ 23/2002: «Δημοτική Αστυνομία: πρόσληψη, προσόντα, δικαιώματα κλπ».
7. Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ Α΄ 263) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις
λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
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8. Κτιριοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 59Δ΄/3-2-89)
9. Υ.Α. 28492/18.5.2009 (ΦΕΚ 931 Β΄/2009) Καθορισμός των προϋποθέσεων και των
τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των
Δήμων και των Κοινοτήτων, τα όργανα και η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου
τους, τη διαδικασία συντήρησης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια,
όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ οικ 48165/2009/ ΦΕΚ Β 1690/17.08.2009
Στη συνεδρίαση της Δημαρχιακής Επιτροπής παρεβρέθηκαν, μετά την υπ’ αριθμ.
33027/6-7-10 πρόσκληση, οι κ.κ. Στ. Αρτσιδάκης εκ μέρους της ΕΛ.ΛΑΣ, ο κ. Κ.
Στεργιάννης εκ μέρους της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., ο κ. Καλαϊτζιδάκης εκ μέρους της Δ.Ε.Η., ο κ.
Σκουλάς εκ μέρους της Δ/νσης Υγιεινής της Νομ/κής Αυτ/σης Χανίων, η κ.
Φλεμετάκη εκ μέρους της ΔΕΔΙΣΑ καιη κ. Τσιμπεράκη εκ μέρους της Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών.
Δεν παρεβρέθηκαν εκπρόσωποι από το Τμ. Περιβάλλοντος της Νομαρχ/κής
Αυτ/σης, από το Σύλλογο Εργαζομένων στην Τ.Α., από το Τμήμα Πολιτικής
Προστασίας του Δήμου Χανίων και τη Νομική Υπηρεσία.
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Δημαρχ. Επιτροπής και
των ανωτέρω παραβρισκόμενων
Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπόψη της τα άρθρα 79 και 103 Ν. 3463/06
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ο κ. Νικ. Παπαντωνάκης δήλωσε ότι θα τοποθετηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο
ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Την έγκριση του σχεδίου του Κανονισμού Διαχ/σης Πάρκων και Παιδικών Χαρών με
την παρατήρηση όλα όσα αναφέρονται στον ανωτέρω Κανονισμό να ισχύουν και για
τους λοιπούς χώρους πρασίνου του Δήμου Χανίων.
Ως εκ τούτου ο τίτλος του Κανονισμού να διαμορφωθεί ως εξής:
«ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΚΩΝ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»
Η απόφαση να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Χανίων.
Κατόπιν τούτων ανατίθενται στον κ. Δήμαρχο τα παραπέρα.
Επακολουθεί μικρή συζήτηση και τέλος αφού δεν υπήρξε αντίρρηση
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ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού άκουσε τα παραπάνω έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν.
3463/2006 περί Δ.Κ.Κ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το σχέδιο του Κανονισμού Διαχείρισης Πάρκων και Παιδικών Χαρών με την
παρατήρηση, όλα όσα αναφέρονται στον ανωτέρω Κανονισμό, να ισχύουν και για
τους λοιπούς χώρους πρασίνου του Δήμου Χανίων.
Ως εκ τούτου ο τίτλος του Κανονισμού να διαμορφωθεί ως εξής:
«ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΚΩΝ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»
Η απόφαση να δημοσιευθεί μία φορά στην εφημερίδα «Χανιώτικα Νέα», να
αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Χανίων και στην ιστοσελίδα του
Δήμου Χανίων.
Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες σύμφωνα με το νόμο.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΥΡΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΟΠΑΣΗΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ

1. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ

13. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΥΡΕΔΑΚΗΣ

2. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗΣ

14. ΑΜΑΛΙΑ ΜΠΑΣΙΑ

3. ΜΑΡΚΟΣ ΒΕΚΡΗΣ

15. ΘΕΟΧΑΡΟΥΛΑ ΜΥΛΩΝΑΚΗ

4. ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ

16. ΜΙΧΑΗΛ ΝΤΑΛΛΑΣ

5. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΡΙΡΑΚΗΣ

17. ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΕΡΜΑΝΑΚΗΣ

6. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΡΒΑΧΗΣ

18. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ

7. ΜΙΧΑΗΛ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ

19. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

8. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΥΠΑΚΗΣ

20. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΥΛΙΔΑΚΗΣ

9. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΟΥΜΑΔΑΚΗΣ

21. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΜΑΤΑΣ

10. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΛΑΚΗΣ

22. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΧΕΤΑΚΗΣ

11. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΕΙΨΑΚΗΣ

23. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ

12. ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗΣ

24. ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ
25. ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΧΑΡΙΤΑΚΗ-ΜΑΚΡΑΚΗ

Ακριβές αντίγραφο
Η Γραμματέας
Γεωργία Δρακακάκη
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