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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
80/2016
από το πρακτικό της 8ης/ 27.05.2016 τακτικής συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς
Θέμα 5ο:

Έγκριση επιβολής τελών και δικαιωμάτων στη χερσαία ζώνη των αλιευτικών καταφυγίων
Αγιοκάμπου και Στομίου.

Στην Αγιά, σήμερα 27 Μαΐου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 7:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων
«Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με
αριθμό πρωτοκόλλου 4419/23.05.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Ιωάννη Αργυρούλη, που
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του ν. 4071/2012
και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους
και στους Προέδρους - Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρο 67 του ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του ν. 4172/2013.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο
είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Παρόντες
1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Αγγελακόπουλος Ρίζος
3. Αναστασίου Ιωάννης
4. Βατζιάς Αντίγονος
5. Γιαννουλέα Χριστίνα
6. Γιάνναρος Γεώργιος
7. Ζιούλη Αναστασία
8. Καλαγιάς Γρηγόριος
9. Κασίδας Ιωάννης
10. Μάρκου Σωτήριος
11. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα)
12. Μπάτσικας Βασίλειος
13. Μπεϊνάς Αντώνιος1
14. Λέτσιος Βασίλειος
15. Ολύμπιος Αθανάσιος
16. Ριζούλης Στέφανος
17. Σιμούλης Θωμάς
18. Σκαρκάλης Χρήστος
19. Σμυρλής Βασίλειος
20. Σουλιώτης Θεόδωρος
21. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
22. Τριανταφύλλου Ευθύμιος
23. Τσιώνης Αστέριος
Απόντες
24. Αράπης Χρήστος
25. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
26. Κούκας Γεώργιος
27. Μασούρας Γεώργιος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκε νόμιμα.

1

Απουσίαζε από την αίθουσα στη συζήτηση και ψήφιση του θέματος.
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι: Αχιλλέας Καραφέριας (Ανατολής),
Κολοβός Νικόλαος (Καστρίου), Νικόλαος Κοσμάς (Ελάφου), Ευάγγελος Λάμπρου (Μεγαλοβρύσου),
Γεώργιος Μπαράκος (Γερακαρίου), Ζάχος Μπατζιόλας (Αγιάς), Βασίλειος Πλατής (Δήμητρας) και
Νικόλαος Σαμαράς (Σωτηρίτσας).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.
Επίσης στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών
Υπηρεσιών Ιωάννης Σπανός και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
Δημήτριος Παπακώστας.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης
Μπουρνάκας.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:
Θέμα 5ο:

Έγκριση επιβολής τελών και δικαιωμάτων στη χερσαία ζώνη των αλιευτικών καταφυγίων
Αγιοκάμπου και Στομίου.

Το ανωτέρω θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αντώνης Γκουντάρας, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού
Συμβουλίου τα εξής:
«Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 201 του ν. 3852/2010 προβλέπεται ότι “1. Τα νομαρχιακά νομικά
πρόσωπα δημοσίου δικαίου που είχαν συσταθεί από τις καταργούμενες νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις και
διαμερίσματα, καταργούνται αυτοδικαίως από την έναρξη λειτουργίας των περιφερειών. Το Νομαρχιακό
Λιμενικό Ταμείο Λάρισας και το Νομαρχιακό Λιμενικό Ταμείο Θεσσαλονίκης καταργούνται και το σύνολο των
αρμοδιοτήτων τους μεταφέρεται σε αυτοτελείς υπηρεσίες των αντίστοιχων δήμων, με την ονομασία «Λιμενικό
Γραφείο», οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις περί λιμενικών γραφείων του άρθρου
28 του ν. 2738/1999. Οι αντίστοιχοι δήμοι υπεισέρχονται αυτοδικαίως σε όλα τα κινητά και ακίνητα
περιουσιακά στοιχεία, πόρους, δικαιώματα και εν γένει υποχρεώσεις των λιμενικών ταμείων που
καταργούνται. Για το προσωπικό των ανωτέρω λιμενικών ταμείων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του
άρθρου 257 παράγραφος 2 και επόμενες του παρόντος.”.
Με την υπ’ αριθμ. 274/2011 (ΑΔΑ: 4568Ω6Ι-ΚΘΤ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγιάς και
κατ’ εφαρμογή του Ν. 3852/2010, άρθρο 201 παρ. 1, συστάθηκε το Αυτοτελές Λιμενικό Γραφείο του Δήμου
Αγιάς.
Το Αυτοτελές Λιμενικό Γραφείο του Δήμου Αγιάς ενσωματώθηκε στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας
του Δήμου μας με την με αριθμ. 11625/69354 ΦΕΚ Β 1534/30-6-2011 Απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας.
Με την υπ’ αριθμ. 137/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγιάς καθορίστηκε η χερσαία και
θαλάσσια ζώνη στα αλιευτικά καταφύγια Αγιοκάμπου και Στομίου, η απόφαση δε αυτή εγκρίθηκε με την υπ’
αριθμ. 24589/251660/24-12-2013 απόφαση της Γενικής Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 11/16-1-2014.
Με την υπ’ αριθμ. 50/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγιάς ψηφίσθηκε ο Κανονισμός
λειτουργίας και διαχείρισης εγκαταστάσεων των αλιευτικών καταφυγίων Αγιοκάμπου και Στομίου.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 1473/1984 προβλέπεται ότι “Με κοινές αποφάσεις του
Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, δύναται να επιβάλλονται, αναπροσαρμόζονται, αναπροσδιορίζονται ή αντικαθίστανται

Σελίδα 3 από 6

ΑΔΑ: 777ΑΩ6Ι-ΤΟΩ

παράβολα, τέλη, δικαιώματα και εισφορές οποιασδήποτε μορφής ή ονομασίας ανταποδοτικής γενικά φύσης
υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, για τις παρεχόμενες υπηρεσίες είτε από το Δημόσιο είτε από
τρίτους, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του ενδιαφερόμενου φορέα. Το ύψος των ανταποδοτικών τελών,
παραβόλων, δικαιωμάτων κ.λπ. Του προηγούμενου εδαφίου, που επιβάλλονται για πρώτη φορά, εγκρίνεται
προηγουμένως από την Επιτροπή Τιμών και Εισοδημάτων".
Το ισχύον νομοθετικό καθεστώς επιδιώκει την ενιαία ρύθμιση των λιμενικών τελών, διά του καθορισμού
αυτών με την έκδοση κανονιστικής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εμπορικής
Ναυτιλίας, στους οποίους παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση με το ως άνω αναφερόμενο άρθρο 31 του Ν.
1473/1984. Σε εφαρμογή δε αυτής της νομοθετικής εξουσιοδότησης έχουν εκδοθεί και ισχύουν οι ανωτέρω
αναφερόμενες Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις και συγκεκριμένα η ΚΥΑ 8122/2004 “Αναπροσδιορισμός
δικαιωμάτων Λιμενικών Ταμείων και Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων” (ΦΕΚ 310/Β΄/01-03-2004), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΚΥΑ 8122/2005 “Αναπροσδιορισμός δικαιωμάτων Λιμενικών Ταμείων και
Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων” (ΦΕΚ 1133/Β΄/12-08-2005), καθώς και η ΚΥΑ 8122.1/29/2014/16-7-2014
(ΦΕΚ 2032/25-7-2014 τεύχος Β΄).
Σύμφωνα με τον ανωτέρω Κανονισμό το Αυτοτελές Λιμενικό Γραφείο Δήμου Αγιάς έχει όλες τις αρμοδιότητες
διαχείρισης, εκμετάλλευσης, ανάπτυξης, διοίκησης και εποπτείας του συγκεκριμένου τμήματος των αλιευτικών
καταφυγίων, όπως αυτές καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία, τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας
του Λιμενικού Γραφείου και τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγιάς, όπως τα παραπάνω
εφαρμόζονται, ερμηνεύονται και εξειδικεύονται με γενικές ή ειδικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Αγιάς. Για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του, ευκολίες και εξυπηρετήσεις του το λιμενικό γραφείο μπορεί
να εισπράττει ανάλογα δικαιώματα και τέλη, τα οποία και θα αναλώνονται αποκλειστικά για την εκτέλεση,
συντήρηση και βελτίωση των λιμενικών έργων, εγκαταστάσεων και των παρεχομένων λιμενικών υπηρεσιών
προς τους χρήστες.
Σύμφωνα με την περίπτωση ζ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 ορίζεται ότι η οικονομική επιτροπή
εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών.
Με την υπ’ αριθμ. 83/2016 απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την
επιβολή των κάτωθι τελών για τα αλιευτικά καταφύγια Αγιοκάμπου και Στομίου.
- Τέλος χρήσης παροχής ύδατος για τα σκάφη σε ποσό που θα προκύπτει από την κάθε φορά ισχύουσα
τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑ για την χρέωση στις επαγγελματικές στέγες συν 0,50 ευρώ/κ.μ.
- Τέλος χρήσης ηλεκτρικού ρεύματος 0,50 Ευρώ ανά KWH για προσωρινή σύνδεση φορτηγών ψυγείων ή
άλλης εγκατάστασης από το δίκτυο του λιμένα.
Για την καταμέτρηση των ποσοτήτων θα χρησιμοποιηθούν τα Πίλλαρς, όπου θα υπάρχουν μετρητές ρεύματος
και νερού. Τα υλικά, καλώδια, μετρητές καθώς και η εργασία σύνδεσης που απαιτούνται μετά τον πίνακα για
τη ρευματοδότηση ή υδροδότηση βαρύνουν τον αιτούντα.
- Τέλος εναπόθεσης σκαφών σε 0,50 ευρώ ανά τ.μ. την ημέρα. Ο χώρος για την ανέλκυση και
προσωρινή εναπόθεση σκαφών που χρήζουν μικρής έκτασης επισκευή και συντήρηση στη χερσαία
ζώνη των αλιευτικών καταφυγίων θα υποδεικνύεται από το αρμόδιο λιμενικό γραφείο».
Στη συνέχεια το λόγω ζήτησε και πήρε ο Αντιδήμαρχος Βασίλειος Λέτσιος, αρμόδιος για τα θέματα του
Λιμενικού Γραφείου Δήμου Αγιάς, που είπε τα εξής: «Με σκοπό την ευταξία και εποπτεία των λιμανιών,
ιδιαίτερα τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστου που η κίνηση είναι αυξημένη και είναι κυρίως η περίοδος που
δημιουργούνται τα περισσότερα προβλήματα στο λιμάνια Αγιοκάμπου και Στομίου, θα επανέλθω και θα
προτείνω για το τέλος εναπόθεσης σκαφών και το τέλος στάθμευσης τα εξής:
1. Τέλος εναπόθεσης σκαφών:
- Όσοι διαθέτουν θέση ελλιμενισμού δικαιούνται για χρονικό διάστημα μέχρι δύο (2) ημερών να
εναποθέτουν το σκάφος τους για μικρής έκτασης επισκευή και συντήρηση στη χερσαία ζώνη των
αλιευτικών καταφυγίων Αγιοκάμπου και Στομίου, σε χώρο που θα υποδεικνύεται από το αρμόδιο
λιμενικό γραφείο. Εάν απαιτείται χρόνος μεγαλύτερος των δύο ημερών, αυτός θα του παρέχεται
μετά από αίτησή του και έγγραφη συναίνεση του αρμόδιου λιμενικού γραφείου.

Σελίδα 4 από 6

ΑΔΑ: 777ΑΩ6Ι-ΤΟΩ

-

Για όσους δεν διαθέτουν θέση ελλιμενισμού το τέλος εναπόθεσης σκαφών θα ανέρχεται σε 0,50
ευρώ ανά τ.μ. την ημέρα.
2. Τέλος στάθμευσης:
- Όσοι διαθέτουν θέση ελλιμενισμού δικαιούνται να σταθμεύουν δωρεάν τα Ί.Χ. επιβατικά
αυτοκίνητά τους και όχι τα ρυμουλκούμενα στη χερσαία ζώνη των αλιευτικών καταφυγίων
Αγιοκάμπου και Στομίου.
- Για όσους δεν διαθέτουν θέση ελλιμενισμού το τέλος στάθμευσης θα ανέρχεται σε : α) για τα
επιβατικά αυτοκίνητα σε 0,50 ευρώ/ώρα ή σε 3,00 ευρώ για 24ωρη παραμονή ή 15,00 ευρώ για
μηνιαία παραμονή, β) για φορτηγά και ρυμουλκούμενα σε 1,00 ευρώ/ώρα ή σε 6,00 ευρώ για
24ωρη παραμονή ή 25,00 ευρώ για μηνιαία παραμονή.
3. Κατά λοιπά να ισχύσουν αυτά που εισηγείται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς».
Ακολούθησαν τοποθετήσεις:
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» Γρηγόριος Καλαγιάς είπε
στην τοποθέτησή του: «Στην Οικονομική Επιτροπή το ψηφίσαμε το θέμα με τις τροποποιήσεις που έγιναν,
αφού ο κ. Τριανταφύλλου είχε επιφυλάξεις και δεν συμφωνούσε με το τέλος της στάθμευσης. Είμαστε
στην αρχή ακόμη και πιστεύω ότι είναι δοκιμαστικά όλα αυτά. Έγιναν προσπάθειες από τους δημοτικούς
συμβούλους που ασχολήθηκαν με το Λιμενικό Γραφείο, που θα έπρεπε να είναι κανονικά Λιμενικό
Ταμείο, αλλά δεν μπορούμε να τα φτιάξουμε όλα σε ένα χρόνο. Το βασικό είναι ότι πρέπει να μπει κάποια
τάξη. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν απ’ τα λιμάνια και μπορούν να γίνουν κι άλλα πράγματα για να
λειτουργήσουν σωστά τα λιμάνια. Θα υπερψηφίσω με τις αλλαγές που αφορούν το τέλος εναπόθεσης
σκαφών και το τέλος στάθμευσης».
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς» Ιωάννης
Κασίδας είπε στην τοποθέτησή του: «Καταλαβαίνω από την πρόταση που έκανε ο κ. Λέτσιος, αλλά και
από το περιεχόμενο της εισήγησης ότι τα τέλη που θα επιβληθούν είναι στην ουσία για να καλύψουν
κάποιες ανάγκες για τη λειτουργία των λιμανιών. Το ζήτημα είναι ποιοι σκεπτικό έχουμε. Το σκεπτικό και
της δημοτικής Αρχής και της μείζονος αντιπολίτευσης είναι ακριβώς αυτό: Απαλλάσσουμε το Κράτος από
κάθε ευθύνη να χρηματοδοτεί αυτές τις υποδομές, πληρώνει ο κόσμος τους φόρους που πληρώνει και
εμείς ως τρίτο χέρι του Κράτους εισπράττουμε ξανά νέους φόρους για τα έξοδα λειτουργίας των
υποδομών. Αυτή την πολιτική την αποδέχεται και η δημοτική Αρχή, αλλά και η μείζονα αντιπολίτευση γι’
αυτό και το ψήφισαν σύσσωμοι και στην Οικονομική Επιτροπή. Εμείς διαφωνούμε ριζικά. Είναι ευθύνη
του Κράτους να χρηματοδοτήσει τη λειτουργία αυτών των δομών και μάλιστα είναι ευθύνη του Κράτους
να τις στελεχώσει με μόνιμο προσωπικό. Ποία τάξη θα βάλετε στο λιμάνι όταν δεν έχετε κόσμο να ελέγχει
εκεί, αν βάζει μια σειρά. Τι θα γίνεται; Το μόνο που σας νοιάζει είναι να πάρετε τα τέλη, ότι αρπάξουμε
και ότι προλάβουμε. Εγώ ξαναρωτάω. Το νέο πακέτο μέτρων, η νέα φοροκαταιγίδα θα δώσουν κάτι για να
λειτουργήσουν αυτές οι δομές; Όχι. Εσείς το ασπάζεστε κανονικά και βάζετε νέους φόρους. Εγώ δέχομαι
ότι υπάρχει ένας ευρύτερος συσχετισμός αδυναμίας να αλλάξουμε αυτές τις πολιτικές. Θα ήθελα όμως να
δω την καλή διάθεση να διεκδικήσουμε κάποια πράγματα. Δεν υπάρχει και γι’ αυτό καταψηφίζουμε και
αυτή την εισήγηση. Δεν δεχόμαστε ο Δήμος να γίνει το τρίτο χέρι του Κράτους, να φορολογήσει ξανά
προπληρωμένες υπηρεσίες προς τους πολίτες».
Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» Αθανάσιος
Τριανταφύλλου είπε στην τοποθέτησή του: «Εγώ συνεχίζω να έχω τη θέση που είχα στην Οικονομική
Επιτροπή σε ότι αφορά τα τέλη στάθμευσης. Πρότεινα και αποσύραμε τα τέλη στάθμευσης, διότι κατά την
άποψη μου θα δημιουργήσουν πρόβλημα και αντιδράσεις στον κόσμο που κάνει χρήση ή επισκέπτεται το
λιμάνι».
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη :
- την εισήγηση του Δημάρχου Αντώνη Γκουντάρα,
- την πρόταση του Αντιδημάρχου και αρμόδιου για τα θέματα του Λιμενικού Γραφείου Δήμου Αγιάς,
- τις διατάξεις του άρθρου 201 του ν. 3852/2010 (Α΄87): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
- τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις ΚΥΑ 8122/2004 8122.1/14/06/2.3.2006 (Β΄330):
«Αναπροσδιορισμός δικαιωμάτων Λιμενικών Ταμείων και Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων», καθώς
και την ΚΥΑ 8122.1/29/2014/16-7-2014 (Β΄ 2032) «Αναπροσδιορισμός δικαιωμάτων Λιμενικών
Ταμείων και Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων»,
- την υπ’ αριθμ. 24589/251660/24-12-2013 απόφαση της Γενικής Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α.Α.Π. 11 - 16.01.2014:
«Καθορισμός χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης αλιευτικών καταφυγίων Αγιοκάμπου και Στομίου»,
- την υπ’ αριθμ. 274/2011 (ΑΔΑ: 4568Ω6Ι-ΚΘΤ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Αγιάς με θέμα: «Σύσταση αυτοτελούς γραφείου με την ονομασία: “Αυτοτελές Λιμενικό Γραφείο Δήμου
Αγιάς”»,
- την υπ’ αριθμ. 137/2013 (ΑΔΑ: ΒΛ46Ω6Ι-ΨΟ8) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με
θέμα: «Καθορισμός χερσαίας και Θαλάσσιας Ζώνης στα αλιευτικά καταφύγια Αγιοκάμπου και
Στομίου»,
- την υπ’ αριθμ. 50/2016 9ΑΔΑ: ΩΖ0ΛΩ6Ι-3ΒΨ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με
θέμα: «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης Εγκαταστάσεων αλιευτικών καταφυγίων
Αγιοκάμπου και Στομίου του Δήμου Αγιάς»,
- την υπ’ αριθμ. 83/2016 απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή με θέμα: «Εισήγηση της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Αγιάς προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την επιβολή τελών και δικαιωμάτων στη
χερσαία ζώνη των αλιευτικών καταφυγίων Αγιοκάμπου και Στομίου»,
τη συζήτηση και τις αλλαγές επί της εισήγησης

Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία
Α. Εγκρίνουμε την επιβολή τελών και δικαιωμάτων στη χερσαία ζώνη των αλιευτικών καταφυγίων
Αγιοκάμπου και Στομίου ως εξής:
- Τέλος χρήσης παροχής ύδατος για τα σκάφη σε ποσό που θα προκύπτει από την κάθε φορά
ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑ για την χρέωση στις επαγγελματικές στέγες συν 0,50
ευρώ/κ.μ.
- Τέλος χρήσης ηλεκτρικού ρεύματος 0,50 Ευρώ ανά KWH για προσωρινή σύνδεση φορτηγών
ψυγείων ή άλλης εγκατάστασης από το δίκτυο του λιμένα.
Για την καταμέτρηση των ποσοτήτων θα χρησιμοποιηθούν τα Πίλλαρς, όπου θα υπάρχουν μετρητές
ρεύματος και νερού. Τα υλικά, καλώδια, μετρητές καθώς και η εργασία σύνδεσης που απαιτούνται μετά
τον πίνακα για τη ρευματοδότηση ή υδροδότηση βαρύνουν τον αιτούντα.
Τέλος εναπόθεσης σκαφών:
- Όσοι διαθέτουν θέση ελλιμενισμού δικαιούνται για χρονικό διάστημα μέχρι δύο (2) ημερών να
εναποθέτουν το σκάφος τους για μικρής έκτασης επισκευή και συντήρηση στη χερσαία ζώνη των
αλιευτικών καταφυγίων Αγιοκάμπου και Στομίου, σε χώρο που θα υποδεικνύεται από το αρμόδιο
λιμενικό γραφείο. Εάν απαιτείται χρόνος μεγαλύτερος των δύο ημερών, αυτός θα του παρέχεται
μετά από αίτησή του και έγγραφη συναίνεση του αρμόδιου λιμενικού γραφείου.
- Για όσους δεν διαθέτουν θέση ελλιμενισμού το τέλος εναπόθεσης σκαφών θα ανέρχεται σε 0,50
ευρώ ανά τ.μ. την ημέρα.
Τέλος στάθμευσης:
- Όσοι διαθέτουν θέση ελλιμενισμού δικαιούνται να σταθμεύουν δωρεάν τα Ί.Χ. επιβατικά
αυτοκίνητά τους και όχι τα ρυμουλκούμενα στη χερσαία ζώνη των αλιευτικών καταφυγίων
Αγιοκάμπου και Στομίου.
- Για όσους δεν διαθέτουν θέση ελλιμενισμού το τέλος στάθμευσης θα ανέρχεται σε : α) για τα
επιβατικά αυτοκίνητα σε 0,50 ευρώ/ώρα ή σε 3,00 ευρώ για 24ωρη παραμονή ή 15,00 ευρώ για
μηνιαία παραμονή, β) για φορτηγά και ρυμουλκούμενα σε 1,00 ευρώ/ώρα ή σε 6,00 ευρώ για 24ωρη
παραμονή ή 25,00 ευρώ για μηνιαία παραμονή.
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Β. Περίληψη της παρούσας να δημοσιευτεί σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα του Ν. Λάρισας.
Γ. Δημοσιότητα απόφασης:
α. Η απόφαση να παραμείνει συνεχώς εκτεθειμένη σε χώρο του δημοτικού καταστήματος, που είναι
προσιτός στο κοινό.
β. Η απόφαση, με φροντίδα του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου, να καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του
Δήμου.
γ. Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου όπως λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την όσο το
δυνατόν ευρύτερη δημοσιοποίηση της παρούσας απόφασης με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο.
Μειοψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου
Αγιάς» Ιωάννης Κασίδας (επικεφαλής) και Χαδίνα (Νίνα) Μαρούδα – Λιαράτσικα, για τους λόγους που
αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας.
Μειοψήφισε ο δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» Αθανάσιος
Τριανταφύλλου, που καταψήφισε τις αλλαγές στην αρχική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής, για τους
λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 80/2016.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Ιωάννης Αργυρούλης

