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Πολίτης προσέφυγε στον Συνήγορο διαµαρτυρόµενη για προβλήµατα ελλιπούς
καθαριότητας και συντήρησης του πρασίνου και των λοιπών εγκαταστάσεων εντός του
αστικού πάρκου Παραλή – Αλκµήνης στην περιοχή Χαριλάου Θεσσαλονίκης, καθώς και
για τους κινδύνους που εγκυµονεί η υφιστάµενη κατάσταση για τη δηµόσια υγεία και
κυρίως για την ασφάλεια των παιδιών που το επισκέπτονται.
Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία, η διαχείριση και προστασία των αθλητικών εγκαταστάσεων,
των παιδικών χαρών, των αλσών, πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων και η
θέσπιση κανόνων για τη χρήση τους ανήκουν στις αρµοδιότητες της δηµοτικής αρχής.
Επίσης, για τη σύννοµη λειτουργία των παιδικών χαρών, προβλέπεται η τήρηση
συγκεκριµένων τεχνικών προδιαγραφών, που αποσκοπούν στην πρόληψη πιθανών
ατυχηµάτων και στη δηµιουργία των απαραίτητων συνθηκών ασφαλείας, ενώ απαιτείται
πιστοποίηση καταλληλότητας λειτουργίας τους. Επιπλέον, οι ισχύουσες διατάξεις
απαγορεύουν την ελεύθερη κυκλοφορία των δεσποζόµενων ζώων συντροφιάς και
επιβάλλουν στους ιδιοκτήτες αυστηρά χρηµατικά πρόστιµα, σε περίπτωση που αµελούν
για την τήρηση της καθαριότητας, ενώ ορίζουν ως αρµόδιο ελεγκτικό όργανο την οικεία
αστυνοµική αρχή.
Ο Συνήγορος του Πολίτη επεσήµανε στις συναρµόδιες υπηρεσίες του δήµου
Θεσσαλονίκης την υποχρέωση της Πολιτείας να µεριµνά για την ορθή χρήση και καλή
λειτουργία του πάρκου, διασφαλίζοντας παράλληλα την ασφαλή ψυχαγωγία των παιδιών.
Για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση της παρατηρούµενης δυσλειτουργίας στις επιµέρους
εγκαταστάσεις του πάρκου, η Ανεξάρτητη Αρχή ζήτησε τη συστηµατική συνεργασία και τον
συντονισµό των αρµόδιων φορέων.
Ο δήµος Θεσσαλονίκης αποδέχτηκε την άποψη ότι ο επίµαχος κοινόχρηστος χώρος
χρήζει άµεσης παρέµβασης, τονίζοντας παράλληλα ότι η επιτυχία του εγχειρήµατος
βρίσκεται σε συνάρτηση µε την ορθή χρήση του χώρου από τους ίδιους τους πολίτες. Εν
συνεχεία, η δηµοτική αρχή προέβη σε εργασίες εξωραϊσµού και συντήρησης όλων των
εγκαταστάσεων. Ειδικότερα, κίνησε τη διαδικασία πιστοποίησης της παιδικής χαράς, η
οποία τελεί υπό ανακατασκευή και έχει ήδη περιφραχθεί, εκτέλεσε εργασίες συντήρησης
του γηπέδου καλαθοσφαίρισης και φροντίδας της υπάρχουσας βλάστησης, τοποθέτησε
κατάλληλη ενηµερωτική πινακίδα για τις προϋποθέσεις του νόµου για τον περίπατο των
ζώων συντροφιάς και διαµόρφωσε ειδικό χώρο υγιεινής τους. Παράλληλα, ανακοίνωσε τον
σχεδιασµό δηµιουργίας διακριτού πάρκου σκύλων εντός του πάρκου και τον
προγραµµατισµό αύξησης των επιφανειών πρασίνου που αναµένεται να αντικαταστήσουν
τους χώρους µε επικίνδυνο και φθαρµένο εξοπλισµό.
Το αστυνοµικό τµήµα Χαριλάου διενήργησε ελέγχους στο πάρκο, χωρίς ωστόσο να
διαπιστώσει παραβάσεις της κείµενης νοµοθεσίας για τους περιπάτους των
δεσποζόµενων ζώων σε κοινόχρηστους χώρους. ∆εσµεύτηκε δε για τη συνέχιση των
ελέγχων και την εφαρµογή των νόµιµων διαδικασιών σε κάθε περίπτωση.
Μετά την παρέµβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, οι υπεύθυνοι φορείς διαχείρισης και
ελέγχου του πάρκου συνεργάστηκαν άµεσα, ανταποκρινόµενοι στην ανάγκη λήψης
µέτρων για την εύρυθµη λειτουργία του χώρου. Η διαδικασία ανάπλασης των
εγκαταστάσεων του πάρκου βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ ο σχεδιασµός και η λειτουργία
περαιτέρω βελτιωτικών δράσεων παραµένει στις επιδιώξεις των αρµόδιων υπηρεσιών.
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