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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 6ο πρακτικό της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης, της 11ης Ιουνίου
2012.
Αριθ. Απόφασης 40

Περίληψη
Παρατηρήσεις και προσθήκες επί του Κανονισμού
Λειτουργίας του Αλσυλλίου Ευμοίρου του Δήμου
Ξάνθης.

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 11 Ιουνίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 συνήλθε
σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης και στην αίθουσα του Δημοτικού
Συμβουλίου, ύστερα από την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, (Αντιδημάρχου Ξάνθης) Ταρενίδη
Παναγιώτη, με αριθ. πρωτ.34039/1-6-2012, όπου επιδόθηκε κανονικά στον καθένα από τα μέλη της
Επιτροπής και υπό την Προεδρία του ως άνω Προέδρου της προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα
θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 7 μέλη δηλαδή:
Παρόντες
Απόντες
1. Ταρενίδης Παναγιώτης (Πρόεδρος)
Μαζαράκης Σπύρος
2. Βορίδης Δημήτριος
Σπυριδόπουλος Νικόλαος
3. Μούρκας Χρήστος
4. Αγκόρτσας Απόστολος
5. Ανταμπούφης Νικόλαος
6. Φανουράκης Εμμανουήλ
7. Φωτιάδης Νικόλαος
Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και
εισηγούμενος το (3ο) θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής τo αριθ.
πρωτ.26583/2012 έγγραφο του Δασαρχείου Ξάνθης που αφορούσε στη σύνταξη και έγκριση του
Κανονισμού Λειτουργίας του Αλσυλλίου Ευμοίρου του Δήμου Ξάνθης, της Περιφερειακής Ενότητας
Ξάνθης και στην κατάθεση παρατηρήσεων και προσθηκών από πλευράς Δήμου, το οποίο έχει ως εξής:
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ &
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ -ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΑΛΣΥΛΛΙΟΥ ΕΥΜΟΙΡΟΥ
Ι.ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ:
1. Η είσοδος και η παραμονής εντός του Αλσυλλίου είναι ελεύθερη όλες τις ημέρες του έτους, για όλους
τους πολίτες και μόνο από τις ειδικά διαμορφωμένες εισόδους. Παιδιά κάτω των 12 ετών πρέπει να
συνοδεύονται.
4.Επιτρέπονται τα υπαίθρια γεύματα μόνο στους χώρους που διαμορφώθηκαν ή που θα δημιουργηθούν
για αυτό το σκοπό (χώροι πικ-νικ).
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
ΙΙ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ:
Κατά την παραμονή στο Αλσύλλιο δεν επιτρέπεται:
1.Η δημιουργία εστιών φωτιάς (εκτός από ειδικά διαμορφωμένους χώρους όπου υπάρχουν ψησταριές)
και αφού οι επισκέπτες λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή πυρκαγιών.
2.Η κατασκήνωση με οποιαδήποτε μορφή (σκηνές, τροχόσπιτα, υπνόσακοι κ.λ.π.), καθώς και η
διανυκτέρευση.
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3.Η κοπή δέντρων και θάμνων, η συλλογή ή κοπή φύλλων, λουλουδιών, κλαδιών, η εκρίζωση φυτών
μικρών ή μεγάλων, μονοετών ή πολυετών, εξαιρουμένης μόνο της κοπής ξερών ή προσβεβλημένων από
ασθένειες δέντρων κατόπιν εγκρίσεως της αρμόδιας αρχής.
4.Η σύλληψη εντόμων, ερπετών, ζώων, πουλιών, η αφαίρεση ή καταστροφή φωλεών, αυγών, νεοσσών
και γενικότερα η ενόχληση και καταστροφή ειδών πανίδας.
5.Η απόληψη χώματος, φυτοχώματος (χούμου).
6.Η συλλογή και μεταφορά καυσοξύλων.
7.Η καταστροφή και η απομάκρυνση των πάσης φύσεως κατασκευών, που υπάρχουν στις θέσεις
εστίασης, θέας και παρατήρησης.
9.Η βόσκηση των ζώων.
10.Η ελεύθερη κυκλοφορία οποιουδήποτε κατοικίδιου, αδέσποτου και ανεπιτήρητου ζώου.
12.Η εισαγωγή, η μεταφορά και η χρήση εντός του Αλσυλλίου κυνηγετικών όπλων, σκύλων καθώς και
λοιπών κυνηγετικών μέσων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
13.Η εγκατάσταση κυψελών μελισσοσμηνών .
14.Η χρησιμοποίηση ηλεκτρικών γεννητριών.
17.Η εγκατάσταση κινητών κυλικείων (καντίνες), η πώληση τροφίμων, αναψυκτικών και άλλων
αντικειμένων καθώς και η κατά οποιοδήποτε τρόπο έκθεση και διαμονή αυτών.
18.Η χρήση των παροχών νερού για πλύσιμο των τροχοφόρων.
19.Η χρήση στη διαπασών ηχητικών συστημάτων (όπως ραδιοφώνων, καθώς και άλλων μέσων) για να
μη διαταράσσεται η ησυχία του χώρου. Επιτρέπεται επίσης μόνο η χρήση μεμονωμένων μουσικών
οργάνων χωρίς ενισχυτές.
20.Η τοποθέτησης οποιονδήποτε διαφημιστικών πινακίδων, πλην των πληροφοριακών που θα
τοποθετούνται από τις Δημόσιες Υπηρεσίες, καθώς και από άλλους φορείς κατόπιν αδείας της αρμοδίας
αρχής.
21.Η κατά οποιοδήποτε τρόπο και μορφή ρύπανση του χώρου όπως: αναγραφή συνθημάτων, πέταγμα ή
εγκατάλειψη υπολειμμάτων φαγητού, χαρτιών, πλαστικών και γενικά κάθε αντικειμένου που μπορεί να
επιφέρει οπτική ρύπανση του χώρου και να προσβάλλει την αισθητική του.
22.Η τοποθέτηση σκουπιδιών σε άλλους χώρους πλην των δοχείων απορριμμάτων και γενικότερα η
ρύπανση του χώρου του Αλσυλλίου.
23.Η χρήση των υπαρχόντων δρόμων και μονοπατιών για τη διεξαγωγή δοκιμών ή αγώνων ταχύτητας
αυτοκινήτων και δικύκλων, καθώς και η ανάπτυξη υπερβολικής ταχύτητας και εκκωφαντικών θορύβων.
24.Η λήψη φωτογραφιών και βιντεοσκόπηση για εμπορικούς σκοπούς χωρίς έγκριση των Αρμοδίων
Αρχών.
25.Η κατά οποιοδήποτε τρόπο ενόχληση των άλλων επισκεπτών.
26.Κάθε ενέργεια που θα έβλαπτε ή αλλοίωνε ή άλλαζε τον προορισμό του Αλσυλλίου.
ΙΙΙ.ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ:
1.Με απόφαση των αρμοδίων Αρχών επιβάλλονται τοπικά και χρονικά περιορισμοί, για λόγους
προστασίας, συγκεκριμένων θέσεων και διευκολύνσεων και προσδιορίζονται με σήματα ή ενημερωτικές
πινακίδες.
2.Οι επισκέπτες που διαπιστώνουν βλάβη ή κακή λειτουργία κάποιου μέσου εξυπηρέτησης, οφείλουν να
ενημερώσουν το αρμόδιο όργανο ή τις Αρμόδιες Αρχές.
3.Οι επισκέπτες πρέπει να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των ενημερωτικών πινακίδων και σημάτων
και γενικά να αποδέχονται τις οδηγίες των αρμοδίων που είναι υπεύθυνοι για την πληροφόρησή τους, για
μεγαλύτερη ασφάλεια και καλύτερη αξιοποίηση του χρόνου τους.
4.Η λειτουργία εντός του Αλσυλλίου ευρισκόμενου «τουριστικού περιπτέρου» πρέπει να γίνεται μέσα
στα όρια της επιφάνειας που προσδιορίζεται από το εκάστοτε ισχύον μισθωτήριο συμβόλαιο.
5.Ο αρμόδιος Ο.Τ.Α. οφείλει να συντηρεί και να λειτουργεί τον χώρο με βάση τους στοιχειώδεις κανόνες
υγιεινής, ασφάλειας και αισθητικής.
6.Πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για την πυρασφάλεια του χώρου με τη λειτουργία του
συστήματος πυρασφάλειας, την ύπαρξη κρουνών σε κομβικά σημεία, την απομάκρυνση των ξερών
χόρτων, κλαδιών, θάμνων και δέντρων, καθώς και τη λήψη., ιδίως στους θερινούς μήνες, λοιπών
ενδεδειγμένων μέτρων πρόληψης ή περιορισμού της εξάπλωσης εκδηλούμενης πυρκαγιάς.
IV.ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ:
Οι επισκέπτες οφείλουν να αποδέχονται ανεπιφύλακτα τον παρόντα Κανονισμό λειτουργίας και να
αναλαμβάνουν την υποχρέωση να τον τηρούν. Για το λόγο αυτόν ο Κανονισμός Λειτουργίας με ευθύνη
του Δήμου, πρέπει να τοποθετηθεί σε πινακίδες στα εμφανή σημεία των εισόδων του Αλσυλλίου.
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1.Ο έλεγχος εφαρμογής του κανονισμού είναι υποχρέωση των εντεταλμένων για την προστασία
του Αλσυλλίου οργάνων του Δήμου, των δασικών υπαλλήλων, των Αστυνομικών οργάνων, των
διαφόρων Φιλοδασικών, Περιβαλλοντικών Συλλόγων και Οργανώσεων και κάθε φιλότιμου, φιλόνομου
και φιλοπρόοδου πολίτη.
2.Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού τιμωρείται κατά τις διατάξεις του Ν.Δ
86/69, του Ν.Δ 996/71. Του Ν.177/75 και του Ν.998/79.
Τέλος οι επισκέπτες θα πρέπει να γνωρίζουν πως κάθε αλόγιστη συμπεριφορά τους προς τις
εγκαταστάσεις θα μειώνει συνεχώς τις προσφερόμενες θα μειώνει συνεχώς τις προσφερόμενες
εξυπηρετήσεις. Πρέπει επομένως οι επισκέπτες-χρήστες του χώρου να ενεργούν με τέτοιο τρόπο, ώστε οι
επόμενοι και οι μελλοντικοί χρήστες να μη στερηθούν όσα οι ίδιοι απόλαυσαν.
Ο Συντάκτης
Μούρος Ευάγγελος
Γεωτεχνικός –Δασολόγος
με Γ΄ βαθμό»
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ. Ταρενίδης ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής ότι το εν λόγω έγγραφο του
Δασαρχείου απεστάλη και στο Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου, όπως προβλέπεται από
το άρθρο 5 του Κανονισμού Λειτουργίας της ΕΠΖ, το όποιο με τη σειρά του απέστειλε τις προτάσεις και
παρατηρήσεις του με το αριθ.πρωτ.27711/2012 έγγραφό του.
Συγκεκριμένα στο έγγραφο επισημαίνονται τα εξής: «Οι προτάσεις και η ενασχόληση της Δημοτικής
Κοινότητας Ευμοίρου, όσον αφορά το Άλσος Ευμοίρου είναι διαρκείς και συνεχιζόμενες όπως άλλωστε
θα δείτε αν ανατρέξετε στις με αριθμό 8/29-4-2011, 16/12-12-2011, 17/12-10-2011, 3/30-3-2012
αποφάσεις του Συμβουλίου της Δημοτικής μας Κοινότητας.
Επιπρόσθετα θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι συμφωνούμε απολύτως με τις προτάσεις του Δασαρχείου
Ξάνθης και επιπλέον να σας πληροφορήσουμε για κάποιες ακόμη ενέργειες που θεωρούμε απαραίτητες.
α) Απομάκρυνση παρεδάφιας βλάστησης, κοπή και απομάκρυνση ξερών κλαδιών.
β) Αποκατάσταση γονιμότητας του εδάφους με τον εμπλουτισμό του με κατάλληλο χώμα.
γ) Φύτευση- προστασία και συντήρηση πλατύφυλλών δασικών ειδών όπου χρειάζεται.
δ) Συντήρηση της υπάρχουσας περίφραξης από συρματόπλεγμα.
ε) Συντήρηση-αποκατάσταση υπαρχόντων μονοπατιών.»
Ακολούθως κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος τα μέλη της Επιτροπής συμφώνησαν καταρχήν
ότι πρόκειται για έναν Κανονισμό προς τη σωστή κατεύθυνση, ωστόσο σε κάποια σημεία είναι ιδιαίτερα
αυστηρός. Από την πλευρά του το μέλος της ΕΠΖ, ο δ.σ. Ν. Ανταμπούφης σημείωσε ότι είναι υπέρ του
πνεύματος των προτάσεων του Δασαρχείου και τόνισε ότι θα πρέπει να προφυλαχθεί ο χώρος, καθώς το
χειμώνα παρατηρήθηκε εκτεταμένη αυθαίρετη κοπή δέντρων από το Αλσύλλιο. Παίρνοντας το λόγο το
μέλος της Επιτροπής, ο δ.σ. Α. Αγκόρτσας επεσήμανε ότι κανείς δε διαφωνεί με τις προτάσεις του
δασαρχείου, αλλά εξαντλείται σε ευχολόγια, αφού δεν υπάρχει κανείς για να διασφαλίσει την τήρηση των
απαγορεύσεων. Στη συνέχεια τοποθετήθηκε το μέλος της ΕΠΖ, ο .δ.σ. Εμ. Φανουράκης ο οποίος
σημείωσε ότι θεωρεί αδιανόητες πολλές απαγορεύσεις στον Κανονισμό του Δασαρχείου, όπως για
παράδειγμα την ελεύθερη κυκλοφορία οποιουδήποτε κατοικίδιου και πρότεινε να επιτρέπεται η
κυκλοφορία τους υπό την επίβλεψη του κατόχου του ζώου, ο οποίος θα φροντίζει να αφήνει το χώρο
καθαρό. Επίσης κατά τη διάρκεια της συζήτησης των παρατηρήσεων και προτάσεων επί του σχεδίου
Κανονισμού του Δασαρχείου επισημάνθηκε ότι θα πρέπει να τοποθετηθούν στέγαστρα και ξύλινα
παγκάκια, ενώ τονίστηκε και η συνδρομή των κατοίκων της περιοχής που κάθε δεκαπέντε μέρες εδώ και
μήνες βρίσκονται στο χώρο του Αλσυλλίου το φροντίζουν και το καθαρίζουν εθελοντικά. Τέλος κάποια
από τα μέλη της Επιτροπής, όπως οι κ.κ. Φανουράκης και Μούρκας, σημείωσαν την κατάργηση της
σχετικής παραγράφου για την απαγόρευση εγκατάστασης κινητών κυλικείων στο χώρο και την
αξιοποίηση του υπάρχοντος οικήματος, καθώς η διατήρηση καντίνας και η παρουσία ιδιώτη θα σημάνει
και φροντίδα και προστασία του χώρου. Την αντίθεσή του στην παραπάνω πρόταση εξέφρασε ο δ.σ. Ν.
Ανταμπούφης, καθώς όπως σημείωσε συχνά εξελίσσονται σε σταθερές εγκαταστάσεις με νάιλον,
πλαστικές καρέκλες κλπ. Παίρνοντας το λόγο ο Πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Π. Ταρενίδης πρότεινε να
αποφασίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο η εγκατάσταση κινητής καντίνας και για περιορισμένο
χρονικό διάστημα.
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
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Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη 1) το άρθρο 73 του Ν.3852/10
2)αριθ. πρωτ.26583/2012 το έγγραφο του Δασαρχείου Ξάνθης 3) το αριθ.πρωτ.27711/2012 έγγραφο του
Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Να γνωμοδοτήσει θετικά στο σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας του Αλσυλλίου Ευμοίρου του Δήμου
Ξάνθης που συνέταξε το Δασαρχείο Ξάνθης, προτείνοντας παράλληλα,
1) την προσθήκη στον Κανονισμό των προτάσεων του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου,
2) την άρση της απαγόρευσης για ελεύθερη κυκλοφορία των ζώων και την αντικατάστασή της με την
εντολή να επιτρέπεται η ελεύθερη κυκλοφορία των κατοικίδιων ζώων υπό την επιτήρηση και ευθύνη των
ιδιοκτητών τους τόσο για την κίνηση, όσο και τις ακαθαρσίες των ζώων,
3) την κατάργηση της παραγράφου 17 που αφορά στην εγκατάσταση κινητών κυλικείων και την
αντικατάστασή της με τον όρο να επιτρέπεται η εγκατάσταση καντίνας μόνο με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Ξάνθης και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
……………………………………………………………………………………………………………………………………...

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ο πρόεδρος
Τα Μέλη
Παναγιώτης Ταρενίδης
(Ακολουθούν
(Υπογραφή)
των παρόντων μελών)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 22-6-2012
Ο Πρόεδρος
Παναγιώτης Ταρενίδης

υπογραφές

