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Σι είναι
Κοινωνικός ή Δημοηικός ή Αζηικός
Λατανόκηπος;

Πξφθεηηαη γηα εηδηθά δηακνξθσκέλν δεκφζην
ιαραλφθεπν, πνπ βξίζθεηαη εληφο ή θνληά ζε
αζηηθέο πεξηνρέο, φπνπ νη πνιίηεο κπνξνχλ λα
θαιιηεξγνχλ νη ίδηνη ηα ιαραληθά ηνπο ζε εηδηθά
δηακνξθσκέλνπο αηνκηθνχο ρψξνπο γηα λα
θαιπθζνχλ νη νηθνγελεηαθέο ηνπο αλάγθεο.

Μήπσο πξφθεηηαη γηα θαηλνχξγηα κφδα;
•
•

•

•
•

ε θακηά πεξίπησζε, αληηζέησο κάιηζηα μεθίλεζε ζαλ θνηλσληθφ θίλεκα ησλ
επνλνκαδφκελσλ «The Diggers» ην 1649 ζηελ Μ. Βξεηαλία απφ ηνλ
Gerrard Winstanley.
Σν 1974 ζηε Νέα Τφξθε ε θαιιηηέρληδα Liz Christy μεθίλεζε ην δηθφ ηεο
θίλεκα Green Guerillas. Η ίδηα καδί κε κηα νκάδα αλζξψπσλ άξρηζαλ λα
θπηεχνπλ ιαραληθά θαη ινπινχδηα ζε αδφκεηνπο θαη αλεθκεηάιιεπηνπο
ρψξνπο ηεο πφιεο. ήκεξα, ζηε Νέα Τφξθε ππάξρνπλ 600 δεκφζηνη αζηηθνί
θήπνη, ζηνπο νπνίνπο απαζρνινχληαη πεξηζζφηεξνη απφ 20000 πνιίηεο.
ηελ επνρή καο δελ απνηειεί πιένλ απνθιεηζηηθά θνηλσληθφ θίλεκα αιιά
έλα θαζηεξσκέλν ζεζκφ.
ηε ρψξα καο ππήξρε ζε πεξηνξηζκέλν βαζκφ ηηο πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο.
Η νηθνλνκηθή θξίζε ππήξμε ε αθνξκή γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ ζεζκνχ.
ήκεξα ζηε ρψξα καο ιεηηνπξγνχλ αξθεηνί ιαραλφθεπνη κε πξσηνβνπιίεο
Γήκσλ, Πεξηθεξεηψλ, ΚΑΠΗ, πιιφγσλ, Οηθνινγηθψλ νξγαλψζεσλ θηι.

Πλεονεκηήμαηα λατανόκηποσ
•
•
•
•
•
•
•

πλεηζθνξά ζηνλ νηθνγελεηαθφ πξνυπνινγηζκφ. Μηα ηεηξακειήο νηθνγέλεηα
δαπαλά θαηά κέζν φξν 1200-1400 € επξψ αλά έηνο γηα θεπεπηηθά.
Παξέρεη ηε δπλαηφηεηα γηα δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε.
Αιιειεπίδξαζε κεηαμχ πνιηηψλ – ελίζρπζε θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη
αληαιιαθηηθήο λννηξνπίαο.
Γεκηνπξγία ρψξσλ πξαζίλνπ – πξνζηαζία πεξηβάιινληνο.
Γεκηνπξγία επθαηξηψλ γηα εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
πλδπαζκφο κε άιιεο δξάζεηο (θνηλσληθφ παληνπσιείν, ζπζζίηηα εθθιεζίαο
θηι.).
ηελ πεξηνρή καο θαη κε ηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ κπνξεί λα
ιεηηνπξγήζεη φιν ην ρξφλν κε θαιιηέξγεηα ηφζν εαξηλψλ (ληνκάηεο,
πηπεξηέο, κειηηδάλεο) φζν θαη ρεηκεξηλψλ θεπεπηηθψλ (ιάραλα, καξνχιηα,
ζπαλάθηα).

Παροσζίαζη λατανόκηποσ
• Βξίζθεηαη ζην αγξφθηεκα Μηθξνρσξίνπ.
• Σν ζπλνιηθφ εκβαδφλ ηνπ αγξνηεκαρίνπ είλαη 10,8
ζηξέκκαηα.
• Πεξηιακβάλεη 78 θεπνηεκάρηα ησλ 100 m2.
• Πεξηιακβάλεη 39 νηθίζθνπο γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ
εξγαιείσλ 5,72 m2 .

• Κάζε θεπνηεκάρην έρεη ηε δηθή ηνπ βξχζε.

Επιηροπή Δημοηικού Λατανόκηποσ
Γηα ηελ απξφζθνπηε θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ Γεκνηηθνχ
Λαραλφθεπνπ ζπζηήλεηαη επηακειήο επηηξνπή πνπ απαξηίδεηαη
απφ:
• Σνλ εθάζηνηε Αληηδήκαξρν Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο σο Πξφεδξν.
• Γχν δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο νη νπνίνη νξίδνληαη απφ ην Γεκνηηθφ
πκβνχιην θαη εθ ησλ νπνίσλ ν έλαο πξνέξρεηαη απφ ηελ κεηνςεθία.
• Έλαλ εθπξφζσπν ηεο Οηθνινγηθήο Κίλεζεο Γξάκαο.
• Σνλ Πξντζηάκελν ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ή Κνηλσληθφ
Λεηηνπξγφ πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ Γήκαξρν.
• Γχν ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ, Γεσπφλνπο ή Σερλνιφγνπο
Γεσπφλνπο πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ Γήκαξρν.
Η ζεηεία ηεο επηηξνπήο δηαξθεί φζν θαη ε Γεκνηηθή πεξίνδνο.

Επιηροπή Δημοηικού Λατανόκηποσ
χκθσλα κε ηελ ππ’αξηζκ. 68126/1-11-2013 Απφθαζε
ηνπ Γεκάξρνπ Γξάκαο απνηειείηαη απφ:
•
•
•
•
•
•
•

Κπξηάθν Γξεγνξίνπ, Αληηδήµαξρν Κνηλσληθήο
Πξνζηαζίαο σο Πξφεδξν
Μιεθάλε Μηραήι, Γεκνηηθφ χκβνπιν
Υαηδεγηάλλε Αλαζηάζην, Γεκνηηθφ χκβνπιν
Νηαγιή ηαχξν, σο εθπξφζσπν ηεο Οηθνινγηθήο
Κίλεζεο Γξάκαο
Μσυζηάδνπ Αλαζηαζία, Πξντζηαµέλε Σµ. Κνηλ.
Πνιηηηθήο θαη Πνιηηηθψλ Ιζφηεηαο ησλ θχισλ
Λαιέ Δπζηξάηην, Γεσπφλν
Αικπάληε άββα, Σερλνιφγν Γεσπφλν

Αρμοδιόηηηες Διοικούζας Επιηροπής
Δημοηικού Λατανόκηποσ
• Η αλάπηπμε θαη ν ζπληνληζκφο δξάζεσλ θαη ελεξγεηψλ κε ζθνπφ
ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ Γεκνηηθνχ Λαραλφθεπνπ.
• Η πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε άιινπο θνξείο.

• Η έθδνζε πξφζθιεζεο αλά δχν έηε γηα ηελ δηαλνκή ησλ δηαζέζηκσλ
θεπνηεκαρίσλ.
• Ο θαζνξηζκφο θαη ε ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο ησλ
σθεινχκελσλ κε ζπγθεθξηκέλα θνηλσληθά θξηηήξηα φπσο απηά ζα
πξνζδηνξίδνληαη κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Κνηλσληθήο Τπεξεζίαο.
• Η ηήξεζε ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ θαη ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ
Γεκνηηθνχ Λαραλφθεπνπ.

Τποτρεώζεις δικαιούτων
•

Η απνδνρή θαη ηήξεζε ηνπ Καλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο.

•

Η θαιιηέξγεηα ηνπ ιαραλφθεπνπ ζα γίλεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηνλ αηηνχληα
κε ηε βνήζεηα ησλ νηθείσλ ηνπ.

•

Η θαιιηέξγεηα ζα είλαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα θεπεπηηθά πξντφληα.
Απαγνξεχεηαη ε θαιιηέξγεηα πνιπεηψλ θπηψλ (ακπέιη, δέλδξα θάζε είδνπο),
θαζψο θαη θπηψλ κε ςειφ θνξκφ (π.ρ. θαιακπφθη, ειίαλζνο).

•

Απαγνξεχεηαη ε εγθαηάζηαζε νπνηαζδήπνηε θαηαζθεπήο ζην ρψξν, κε
εμαίξεζε ηελ θαηαζθεπή κηθξνχ ζεξκνθεπίνπ κε κφληκεο εγθαηάζηαζεο.

•

Απαγνξεχεηαη ε ελαπφζεζε πιηθψλ κε απαξαίηεησλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ
θαιιηεξγεηηθψλ εξγαζηψλ. Δπίζεο, απαγνξεχεηαη ε θαχζε πάζεο θχζεσο
πιηθψλ.

Τποτρεώζεις δικαιούτων
• Η θαιιηέξγεηα ησλ θεπεπηηθψλ ζα γίλεηαη θαηά πξνηίκεζε κε
βηνινγηθέο κεζφδνπο παξαγσγήο.
• Οη δηθαηνχρνη ππνρξενχληαη ζηε δηάζεζε πνζνζηνχ 10% ηεο
παξαγσγήο ηνπο ζην Κνηλσληθφ Παληνπσιείν πξνθεηκέλνπ λα
θαιχπηεηαη κέξνο ησλ αλαγθψλ ησλ απφξσλ.
• Απαγνξεχεηαη ε θπθινθνξία απηνθηλήησλ θαη κνηνπνδειάησλ ζην
ρψξν ηνπ ιαραλφθεπνπ.
• Απαγνξεχεηαη ε εθηξνθή δψσλ ζηνλ ρψξν ηνπ Γεκνηηθνχ
Λαραλφθεπνπ.
• Οη δηθαηνχρνη ππνρξενχληαη ζηνλ θαζαξηζκφ ηνπ θεπνηεκαρίνπ απφ
ππνιείκκαηα θαιιηεξγεηψλ θαη ηελ παξάδνζε ηνπ, κεηά ηε ιήμε ηεο
παξαρψξεζεο, ζε θαηάζηαζε αληίζηνηρε κε ηελ αξρηθή.

Τποτρεώζεις δικαιούτων
•

ε πεξίπησζε πνπ ν δηθαηνχρνο πξνηίζεηαη, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, λα
εγθαηαιείςεη ην θεπνηεκάρην, ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηήζεη ηελ πξφζεζε
ηνπ ζηε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή Γεκνηηθνχ Λαραλφθεπνπ.

•

ε πεξίπησζε πνπ εμαζθαιηζηνχλ θπηά ή ζπφξνη ληφπησλ πνηθηιηψλ
ιαραληθψλ, νη θαιιηεξγεηέο ππνρξενχληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απηά ζε
πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 30% αλά θαιιηεξγνχκελν είδνο, κεξηκλψληαο,
παξάιιεια, γηα ηελ παξαγσγή ζπφξσλ γηα ηελ επφκελε θαιιηεξγεηηθή
πεξίνδν.

•

Η θχιαμε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ εθάζηνηε ρξεζηκνπνηνχκελσλ πιηθψλ,
θαζψο θαη ηεο θαιιηέξγεηαο απνηειεί επζχλε ηνπ θάζε δηθαηνχρνπ. Ο Γήκνο
δελ θέξεη επζχλε ζε πεξίπησζε δεκηάο, θινπήο ή αηπρήκαηνο.

•

Οη δηθαηνχρνη ππνρξενχληαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε θάζε δεκηάο γηα ηελ
νπνία είλαη ππαίηηνη.

Δικαιώμαηα δικαιούτων
• Δπηηξέπεηαη λα θπηεχνπλ θαιισπηζηηθά θπηά ζηνπο θνηλφρξεζηνπο
ρψξνπο κεηά απφ έγθξηζε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο.
• πλεξγαδφκελνη ζε νκάδεο, κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ θπηψξην
αλαπαξαγσγήο θεπεπηηθψλ ζε θνηλφρξεζην ρψξν πνπ ζα ηνπο
ππνδείμεη ε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή.
• Μπνξνχλ λα εηζεγνχληαη ζην Γήκν ηε δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ
Κνηλσληθνχ Υαξαθηήξα γηα ηελ εμαζθάιηζε πφξσλ νη νπνίνη ζα
ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ βειηίσζε ηνπ ιαραλφθεπνπ.
• Μπνξνχλ λα νξγαλψλνληαη θαη λα ζπδεηνχλ ζε επίπεδν άηππεο
Γεληθήο πλέιεπζεο δηάθνξα ζέκαηα ή πξνβιήκαηα πνπ ηνπο
απαζρνινχλ θαη λα ηα πξνσζνχλ ζηε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ηνπ
Γεκνηηθνχ Λαραλφθεπνπ κέζσ ελφο εθπξνζψπνπ ηνλ νπνίν θαη ζα
επηιέγνπλ.

Αποβολή δικαιούτων
Ο δηθαηνχρνο εθπίπηεη απφ ην δηθαίσκα
ιαραλφθεπνπ φηαλ ζπληξέρνπλ νη θάησζη ιφγνη:

θαιιηέξγεηαο

ηνπ

• Δγθαηάιεηςε ηνπ ιαραλφθεπνπ γηα δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ έμη
κελψλ ρσξίο ηελ επίθιεζε ζνβαξνχ ιφγνπ. Ο Γήκνο έρεη ην
δηθαίσκα κεηά απφ γξαπηή εηδνπνίεζε θαη πξνζεζκία δχν
εβδνκάδσλ λα παξαρσξήζεη ην θεπνηεκάρην ζε άιιν δεκφηε.
• νβαξή, θαηά ηελ θξίζε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο, παξάβαζε ησλ
φξσλ ηνπ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο.
• ε πεξίπησζε αζζέλεηαο δηθαηνχρνπ επηηξέπεηαη ε πξνζσξηλή
αλαπιήξσζε ηνπ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη θαη έμη κήλεο απφ
ζπγγεληθφ ηνπ πξφζσπν.
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