1

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 8ο πρακτικό της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης, της
25ης Ιουλίου 2014.

Αριθ. Απόφασης 63

Περίληψη
΄΄ Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο - Έγκριση
κανονισμού λειτουργίας των εγκαταστάσεων του
πάρκου
skate
στον
προαύλιο
χώρο
του
Κολυμβητηρίου στην Ξάνθη ΄΄

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 25 Ιουλίου 2014, ημέρα Παρασκευή και
ώρα 11.00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης,
ύστερα από την αριθ.πρωτ.39162/18-7-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της (Δημάρχου
Ξάνθης) Στυλιανίδη Μιχαήλ, όπου επιδόθηκε κανονικά στον καθένα από τα μέλη της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα της
ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα
πέντε (5) μέλη δηλαδή :
Παρόντες
Απόντες
1. Στυλιανίδης Μιχαήλ (πρόεδρος)
1. Βασιλούδης Ηλίας
2. Ανταμπούφης Νικόλαος
2. Ηλιάδης Θωμάς
3. Θεοδωρίδης Αναστάσιος
3. Ξυνίδης Αθανάσιος
4. Κυριακίδης Αλεξ/ρος
4. Φωτιάδης Νικόλαος
5. Φανουράκης Μανώλης
Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα καλεσμένοι, οι παρακάτω:
1. Κολλάρος Γεώργιος δημοτικός σύμβουλος, χωρίς ψήφο
2. Ασηξαρίδου Παρθένα , ως εισηγήτρια χωρίς ψήφο
4. Αβραμίδης Χαράλαμπος, ως εισηγητής χωρίς ψήφο
5. Κρασούλης Ηλίας, ως εισηγητής χωρίς ψήφο
6. Πανταζόγλου Αθανασία, ως εισηγήτρια χωρίς ψήφο
7. Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των επιχειρήσεων για τα αριθ. 12, 14 και 15 θέματα της ημερήσιας
διάταξης
8. Οι επιχειρηματίες για τα αριθ. 7, 8, 10, 11, 13 και 16 θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Στη συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη ως γραμματέας της Επιτροπής η Κοκκίνου Περιστέρα
υπάλληλος του Δήμου Ξάνθης.
Ο Πρόεδρος Στυλιανίδης Μιχαήλ κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας
ο

Ζωής και εισηγούμενος το 1 θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της Επιτροπής την
αριθ.πρωτ.30181/5-6-2014 εισήγηση της προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Δήμου Ξάνθης, η οποία
έχει ως εξής:
΄΄ Εισήγηση της Σπανού Μαρίας, προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Δήμου Ξάνθης
Σχετικά:
1. Τια διατάξεις του αρ.83 Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τεύχος Α’): «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.»
2. Τις διατάξεις του αρ.79, παρ.1 εδαφ.δ2 «Για τη χρήση των αλσών και των κήπων, των
πλατειών, των παιδικών χαρών και των λοιπών κοινόχρηστων χώρων του Ν.3463/2006(ΦΕΚ
– 114 Α/8-6-2006) : «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
3. Την αρ.4/2011 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας Δ.Ξάνθης σχετικά με το έργο «Βελτίωση και
Ανάδειξη του προαύλιου χώρου πλησίον του Κολυμβητηρίου»
4. Την από 25-04-14 Βεβαίωση Περαίωσης από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ξάνθης
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Συμβούλιο σας για σχετική
γνωμοδότηση αναφορικά με τον Κανονισμό Λειτουργίας των εγκαταστάσεων του Πάρκου SKATE
στον χώρο πλησίον του Κολυμβητηρίου στην Ξάνθης.’’
Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των μελών της Επιτροπής επί των οκτώ (8)
άρθρων του Κανονισμού.
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά
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Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και έχοντας υπόψη της τις διατάξεις
του άρθρου 73 του Ν.3852/10, την εισήγηση της υπηρεσίας και το σχέδιο κανονισμού λειτουργίας του
πάρκου skate
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης τη λήψη απόφασης για την έγκριση του
κανονισμού λειτουργίας των εγκαταστάσεων του πάρκου skate στον προαύλιο χώρο του
Κολυμβητηρίου στην Ξάνθη, όπως αυτός υποβλήθηκε με την εισήγηση της υπηρεσίας στην
Επιτροπή μας, ως εξής :
Άρθρο 1ο Αντικείμενο του παρόντος
Με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού επιδιώκεται η ρύθμιση των υποχρεώσεων και των
δικαιωμάτων των χρηστών και των επισκεπτών του Πάρκου που αφορούν :
 στην ασφάλειά τους κατά τη χρήση του χώρου,
 στη βέλτιστη χρήση του χώρου ούτως ώστε να προστατεύεται η δημόσια περιουσία,
 στη διασφάλιση της καθαριότητας του χώρου και της δημόσιας υγείας,
 στην αξιοποίηση και ανάδειξη του χώρου ως πόλου έλξης υπερτοπικής σημασίας.
Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από τους επισκέπτες του Πάρκου κατά τη χρήση του Skate Park,
δεδομένου ότι το skate board είναι δραστηριότητα με σημαντικό βαθμό επικινδυνότητας. Έτσι η
τήρηση των παρακάτω κανόνων είναι υποχρεωτική, αν και ακόμη και η τήρηση των κανόνων αυτών
δεν εγγυάται την αποφυγή τραυματισμών.
Για λόγους ασφαλείας και διαχείρισης πλήθους σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και δεδομένων
της γεωγραφίας του χώρου και των διαθέσιμων ελεύθερων επιφανειών δαπέδων, ο μέγιστος
πληθυσμός που μπορεί να συναθροίζεται ανά πάσα στιγμή εντός του Πάρκου περιορίζεται – βάσει
της αναλογίας 1 άτομο ανά 5 m2 δαπέδων
Άρθρο 2ο Νομικό Πλαίσιο
Ο παρών Κανονισμός εκδίδεται βάσει των διατάξεων του Αρ. 79, παρ. 1, εδαφ. δ2 («Για τη χρήση
των αλσών και των κήπων, των πλατειών, των παιδικών χαρών και των λοιπών κοινόχρηστων
χώρων») του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006) : «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
και αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη που έχει ισχύ ουσιαστικού νόμου.
Άρθρο 3ο Γενικές Διατάξεις
 Η είσοδος και η οδός πρόσβασης προς τον χώρο πρέπει να παραμένει πάντα ελεύθερη ούτως
ώστε να είναι δυνατή η προσέγγιση οχημάτων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (π.χ.
πυροσβεστικό, ασθενοφόρο, κλπ). Απαγορεύεται η στάθμευση (τοποθέτηση σχετικής πινακίδας)
μπροστά από την είσοδο του χώρου καθώς και οιαδήποτε στάση ή στάθμευση στην οδό
προσέγγισης σε αυτόν τέτοια που να μην επιτρέπει διέλευση μεγάλων οχημάτων.
 Δεν επιτρέπεται η είσοδος μηχανοκίνητων οχημάτων (μοτοσυκλετών, αυτοκινήτων, κλπ) στο
χώρο.
 Τα παιδιά που επισκέπτονται το χώρο πρέπει να συνοδεύονται και να επιτηρούνται από
ενήλικα. Για κάθε τυχόν ζημιά στο χώρο, ηθελημένη ή από αμέλεια, ήθελε προκύψει από τη χρήση
του χώρου από ανήλικο παιδί, υπεύθυνος θεωρείται ο ενήλικας συνοδός του ή τα πρόσωπα που
ασκούν τη γονική μέριμνα στο παιδί.
 Απαγορεύονται σε όλη την έκταση του χώρου καταστροφές – βανδαλισμοί (στους οποίους
περιλαμβάνονται τα graffities και το tagging) των «σκληρών» υποδομών και των φυτών. Graffities
επιτρέπονται μόνο στα πλαίσια οργανωμένων δράσεων (βλ. Αρ. 9 & 10 παρακάτω).
 Απαγορεύεται η είσοδος ζώων συντροφιάς στο χώρο, για την προστασία των φυτεύσεων και
υποδομών και για τη διασφάλιση της υγιεινής ιδιαίτερα των παιδιών - επισκεπτών, εξαιρουμένων
των ζώων βοηθείας (βλ. και Υ.Α. 28492/2009, ΦΕΚ 931/Β`/18.5.2009).
Οι πυροσβεστικοί κρουνοί και φωλιές πρέπει να παραμένουν διαρκώς ελεύθεροι από εμπόδια και
σε άριστη κατάσταση.
 Απαγορεύεται το κάπνισμα και η χρήση αλκοολούχων ποτών στο χώρο του Πάρκου
 Απαγορεύεται η ρίψη απορριμμάτων – υπολειμμάτων σε άλλα σημεία πλην των κάδων.
 Απαγορεύεται η είσοδος στους χώρους του Κήπου, ποδηλάτων και rollers.
 Απαγορεύεται η είσοδος στους χώρους του Κήπου μικροπωλητών και διανομέων
διαφημιστικών εντύπων χωρίς τη νόμιμη προς τούτο άδεια.
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Άρθρο 4ο Ειδικές υποχρεώσεις επισκεπτών κατά τη χρήση του Skate Park.
 Η τήρηση των κάτωθι κανόνων και η χρήση των εγκαταστάσεων του Skate Park γίνεται
αποκλειστικά με ευθύνη των αναβατών-χρηστών του Skate Park. Για τον κίνδυνο που απορρέει
από τη δραστηριότητα, υπεύθυνα είναι τα άτομα που ασκούνται.
 Δεν διατίθεται προσωπικό για την επίβλεψη της λειτουργίας του Skate Park και ο Δήμος δε
φέρει καμία ευθύνη για σωματικές ή υλικές ζημιές που προκύπτουν από την χρήση του Skate
Park.
 Ελάχιστη ηλικία για την χρήση των εγκαταστάσεων είναι τα 6 έτη. Οποιοσδήποτε
χρησιμοποιεί το Skate Park θεωρείται αυτοδίκαια πως έχει αποδεχθεί τον παρόντα Κανονισμό.
Όταν ο αναβάτης είναι κάτω των 18 ετών, θεωρείται αυτοδίκαια πως τον παρόντα Κανονισμό
έχουν αποδεχθεί πριν από την χρήση των εγκαταστάσεων από τον αναβάτη, τα πρόσωπα που
ασκούν τη γόνιμη μέριμνα σ’ αυτόν.
 Απαγορεύεται η χρήση του Skate Park από τα εξής άτομα:
α) τραυματισμένα άτομα (διαστρέμματα γονάτων, αστραγάλων κλπ.),
β) άτομα με νόσους του κινητικού συστήματος,
γ) άτομα με καρδιακές ανωμαλίες ή προβλήματα,
δ) άτομα που έχουν επιληψία,
ε) γυναίκες σε κατάσταση εγκυμοσύνης.
 Το Skate Park λειτουργεί αποκλειστικά και μόνο για skate boards, ενώ κάθε άλλη
δραστηριότητα εντός του απαγορεύεται.
 Όλοι οι αναβάτες πρέπει να φορούν κράνος, ενώ συστήνεται κάθε πρόσθετος εξοπλισμός
ασφάλειας όπως αγκωνίδες και προστατευτικά γονάτων.
 Όλος ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται από τους αναβάτες πρέπει να είναι σε καλή
κατάσταση ώστε να μη προκαλούνται ζημιές στο Skate Park και τις υποδομές του.
 Οι χρήστες του Skate Park υποχρεούνται σε καλή συνεργασία μεταξύ τους για την αποφυγή
ατυχημάτων και έτσι ώστε να μην παρεμποδίζεται η ισότιμη εκ περιτροπής χρήση των
εγκαταστάσεων από όλους τους ενδιαφερόμενους.
 Εντός της πίστας του Skate Park οι αναβάτες – εποχούμενοι επί τροχήλατων έχουν
προτεραιότητα έναντι των πεζών. Σε περίπτωση ατυχήματος που αφορά πεζό εντός της
πίστας του Skate Park, αποκλειστική ευθύνη φέρουν οι πεζοί.
 Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή τραυματισμού, όλοι οι αναβάτες πρέπει να διακόπτουν την
δραστηριότητά τους.
 Η τήρηση τυχόν υποδείξεων ή οδηγιών των υπηρεσιών διαχείρισης του Πάρκου είναι
υποχρεωτική, ενώ οι υπηρεσίες διαχείρισης του Πάρκου έχουν το δικαίωμα να
αποκλείσουν προσωρινά τη χρήση του Skate Park (π.χ. λόγω καιρικών φαινομένων,
κινδύνου ατυχήματος, κλπ).
 Κάθε αναβάτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί τις πάσης φύσεως κατασκευές του Skate Park
μόνο για τον σκοπό που αυτές προορίζονται και οφείλει να ενημερώνει αμέσως τις υπηρεσίες
διαχείρισης του Πάρκου για πιθανόν βλάβες ή ζημιές που παρατηρεί με σκοπό να φροντίσει για
την δική του υγεία και την υγεία
Άρθρο 5ο : Ιδιαίτερες δράσεις.
Ο Δήμος δύναται να εγκρίνει βάσει της κείμενης νομοθεσίας και των πρότερων Αποφάσεών
του, την πραγματοποίηση ιδιαίτερων δράσεων, σε συνεργασία ή μη με ιδιωτικούς φορείς, για την
αξιοποίηση και ανάδειξη του Πάρκου και για την οικονομική εξασφάλιση πόρων για τη διαχείρισή του.
Ενδεικτικά αναφέρονται ως τέτοιες δράσεις οι επιδείξεις skate board. Οι ανωτέρω δράσεις θα
πραγματοποιούνται βάσει των διατάξεων του Αρ. 79, παρ. 1, εδαφ. δ2, («Για τη χρήση των αλσών και
των κήπων, των πλατειών, των παιδικών χαρών και των λοιπών κοινόχρηστων χώρων») του Ν.
3463/2006 (ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006) : «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». Προϋπόθεση
υλοποίησης των δράσεων /χρήσεων αυτών είναι η έγκαιρη ενημέρωση και συνεργασία με τις
αρμόδιες υπηρεσίες καθώς και η ανάληψη ευθύνης εκ μέρους των διοργανωτών για την τήρηση των
ανωτέρω υποχρεώσεων κατά τη χρήση του χώρου.
Άρθρο 6ο :Ωράριο Λειτουργίας
Με Απόφαση Δημάρχου καθορίζονται το ωράριο και οι ημέρες λειτουργίας του Πάρκου για το
κοινό και τους χρήστες.
Άρθρο 7ο : Τέλη.
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Πέραν των εκάστοτε ισχυόντων βάσει τις κείμενης νομοθεσίας και των σχετικών Α.Δ.Σ. Δήμου
Ξάνθης, είναι δυνατόν να προσδιοριστούν κατηγορίες τελών για πραγματοποίηση ιδιαίτερων
δράσεων στο χώρο, όπως – Τέλη επιδείξεων (επιδείξεις skate board, κλπ).
Το ύψος των τελών αυτών για τη χρήση των χώρων του Πάρκου καθορίζεται με Απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου και μπορεί να ενσωματώνεται στην απόφαση περί τελών χρήσης
κοινοχρήστων χώρων και πλατειών του Δήμου.
Άρθρο 8ο : Ποινές – Κυρώσεις.
Η μη τήρηση των υποχρεώσεων Κανονισμού από τους επισκέπτες και χρήστες του Πάρκου
επισύρουν διοικητικές και ενδεχομένως ποινικές κυρώσεις. Συγκεκριμένα :
 Η φθορά δημόσιας περιουσίας του Πάρκου αποτελεί παράβαση των διατάξεων του Ποινικού
Κώδικα και επιπλέον επισύρει το πρόστιμο 50 € («πενήντα ευρώ»). Βάσει του Αρ. 384 του
Ποινικού Κώδικα, ο υπαίτιος τις φθοράς δεν θα διώκεται ποινικά (παρά μόνο θα του
επιβάλλεται το πρόστιμο) εάν με δική του θέληση και πριν ακόμη εξεταστεί με οποιονδήποτε
τρόπο για την πράξη του από τις αρχές, χωρίς παράνομη βλάβη τρίτου, αποκαταστήσει
πλήρως το φθαρμένο πράγμα ή ικανοποιήσει εντελώς το ζημιωμένο.
 Εξάλλου, η μη τήρηση των προβλεπόμενων στην Α.Δ.Σ. Δ. Ξάνθης περί Κανονισμού Χρήσης
Κοινοχρήστων Χώρων («Κανονισμός για τη χρήση και λειτουργία των οδών, πλατειών και
λοιπόν κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Ξάνθης) επισύρει τις σχετικές κυρώσεις που
περιγράφονται στην καθ’ έτος εκδιδόμενη Α.Δ.Σ. Δ. Ξάνθης περί τελών χρήσης κοινοχρήστων
χώρων και πλατειών.
………………...………………………………………………………………………………………………………………..

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 63/2014.
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
Μιχαήλ Στυλιανίδης
(Ακολουθούν υπογραφές
(Υπογραφή)
των παρόντων μελών)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 25-7-2014
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Κοκκίνου Περιστέρα

