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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
100/2016
από το πρακτικό της 10ης/ 28.06.2016 τακτικής συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς
Θέμα 6ο:

Εξέταση αιτήσεων για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για την
άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στο αλιευτικό καταφύγιο Αγιοκάμπου και η έγκριση
της σχετικής άδειας.

Στην Αγιά, σήμερα 28 Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη 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 5904/24.06.2016 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. Γιαννουλέα Χριστίνα
5. Γιάνναρος Γεώργιος
6. Ζιούλη Αναστασία
7. Κασίδας Ιωάννης
8. Κούκας Γεώργιος
9. Μάρκου Σωτήριος
10. Λέτσιος Βασίλειος
11. Ολύμπιος Αθανάσιος
12. Ριζούλης Στέφανος
13. Σκαρκάλης Χρήστος
14. Σουλιώτης Θεόδωρος
15. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
16. Τριανταφύλλου Ευθύμιος
17. Τσιώνης Αστέριος
Απόντες
18. Αράπης Χρήστος
19. Βατζιάς Αντίγονος
20. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
21. Καλαγιάς Γρηγόριος
22. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα)
23. Μασούρας Γεώργιος
24. Μπάτσικας Βασίλειος
25. Μπεϊνάς Αντώνιος
26. Σιμούλης Θωμάς
27. Σμυρλής Βασίλειος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
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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: Νικόλαος Κολοβός (Καστρίου), Ευάγγελος
Λάμπρου (Μεγαλοβρύσου), Ζάχος Μπατζιόλας (Αγιάς) και Βασίλειος Πλατής (Δήμητρας).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.
Επίσης στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: η Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικών
Υπηρεσιών Αθανασία Μπαρτζώκα, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής
Προστασίας Δημήτριος Παπακώστας και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας
και Πολιτισμού Θεόδωρος Γκασδράνης.
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 6ο:

Εξέταση αιτήσεων για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για την
άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στο αλιευτικό καταφύγιο Αγιοκάμπου και η έγκριση
της σχετικής άδειας».

Το θέμα εισηγήθηκε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού
Θεόδωρος Γκασδράνης, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
«Με την αρ. 64/2016 (ΑΔΑ:7ΞΙΔΩ6Ι-Ο9Υ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγιάς, η οποία
εγκρίθηκε με την αρ. 6977/82118/3-6-2016 (ΑΔΑ: 733ΠΟΡ10-Ι2Η) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, προβήκαμε στον καθορισμό των αδειών στάσιμου
υπαίθριου εμπορίου που θα χορηγηθούν το έτος 2016 στη χερσαία ζώνη αλιευτικού καταφυγίου Αγιοκάμπου
και προσδιορίσαμε ισάριθμες θέσεις. Συγκεκριμένα προσδιορίσαμε μια θέση έκτασης 15τ.μ. στη βόρεια
είσοδο του αλιευτικού καταφυγίου Αγιοκάμπου για την εγκατάσταση και λειτουργία καντίνας και ορίσαμε το
οικονομικό αντάλλαγμα σε 1.000,00 ευρώ πλέον των νομίμων επιβαρύνσεων.
Οι όροι και προϋποθέσεις για την χορήγηση αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και η χρονική
διάρκεια αυτών στους χερσαίους χώρους τοπικής αρμοδιότητας των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων διέπονται
από τις ειδικές διατάξεις: α)της παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.2323/95 «Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις»
(Α΄-145) και β)της κατ΄εξουσιοδότηση της παρ.3 του άρθρου 3 του ιδίου νόμου εκδοθείσης υπαρ. Φ.
3131/17/96/28-02-1997 (Β΄-178) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας
(ΜΕΡΟΣ Α΄-άρθρα 1-13). Σύμφωνα με το άρθρο 2 της ανωτέρω ΚΥΑ, οι άδειες υπαίθριου εμπορίου στους
χερσαίους χώρους τοπικής αρμοδιότητας των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων χορηγούνται εφόσον πληρούνται
οι λοιπές προϋποθέσεις έκδοσης των αδειών κατά προτίμηση έναντι όλων των ενδιαφερομένων: α)σε
ανάπηρους ή θύματα πολέμου του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1044/71 όπως συμπληρώθηκε με το Ν. 1043/80, οι
οποίοι δεν έχουν τύχει αποκαταστάσεως, β)σε αναπήρους ή θύματα ειρηνικής περιόδου του Ν. 1370/44, γ)σε
αναπήρους ή θύματα πολέμου αμάχου πληθυσμού των Ν.812/43 και 1512/50, 3)σε αναπήρους με ποσοστό
άνω του 50% των οποίων η αναπηρία δεν οφείλεται σε πολεμικά γεγονότα και ε)σε πολύτεκνους. Δηλαδή για
την χορήγηση των εν λόγω αδειών, σε περίπτωση που οι αιτήσεις είναι περισσότερες από τις προς
παραχώρηση θέσεις, δεν προβλέπεται διαδικασία πλειοδοτικού διαγωνισμού, καθώς ο απορρέων σκοπός
αυτής της δραστηριότητας είναι η διευκόλυνση αναπήρων και οικονομικά ασθενέστερων πολιτών, αλλά
επιλογή με βάσει τα ανωτέρω κοινωνικά κριτήρια .
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου καθορίζονται από
το άρθρο 3 της ανωτέρω ΚΥΑ.
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Σύμφωνα δε με την υπ’ αριθμ. 8321.6/01/12/12.03.2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η χορήγηση των ανωτέρω αδειών είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένη με τη
χρήση του χώρου, παρεπομένως δε και με την παραχώρηση χώρου από τον οικείο φορέα διοίκησης και
εκμετάλλευσης λιμένα. Συνεπώς οι αιτήσεις για την χορήγηση της άδειας απαιτείται να περιέχουν πρωτίστως
και αίτημα για παραχώρηση χώρου, η εξέταση του οποίου προηγείται χρονικώς, καθώς δεν είναι δυνατή η
χορήγηση της άδειας αν δεν εγκριθεί η παραχώρηση του χώρου. Η χρονική διάρκεια της άδειας θα πρέπει να
είναι ίση με τη διάρκεια της παραχώρησης.
Στη συνέχεια τίθεται υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου οι αιτήσεις που κατατέθηκαν στην υπηρεσία μέχρι 106-2016 για παραχώρηση χώρου και άδεια άσκησης στάσιμου εμπορίου , οι οποίες είναι οι εξής και
συνοδεύονται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1) η αρ. πρωτ. 5204/9-6-2016 αίτηση της Μπλάτσα Παναγιώτας του Ηλία, κατοίκου Λάρισας η οποία
προσκόμισε τα εξής δικαιολογητικά:
- ΦΩΤ/ΦΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
- ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΔΙΩΚΕΤΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΩΣ ΦΥΓΟΠΟΙΝΟΣ
Ή ΦΥΓΟΔΙΚΟΣ
- ΤΡΕΙΣ(3) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
- ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΦΟΡΙΑΣ
- ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ
2) η αρ.πρωτ. 5261/10-6-2016 αίτηση της Νανούλη Αικατερίνης του Κων/νου, κατοίκου Λάρισας η οποία
προσκόμισε τα εξής δικαιολογητικά:
- ΦΩΤ/ΦΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
- ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΔΙΩΚΕΤΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΩΣ ΦΥΓΟΠΟΙΝΟΣ Ή
ΦΥΓΟΔΙΚΟΣ
- ΤΡΕΙΣ(3) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
- ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΦΟΡΙΑΣ
- ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ
- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ
Από τον συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων και από τον λεπτομερή έλεγχο των δικαιολογητικών που
συνοδεύουν την κάθε αίτηση, προκύπτει ότι :
1. Καμία από τις ενδιαφερόμενες δεν διαθέτει κάποιο κριτήριο ώστε να προηγείται έναντι της άλλης (π.χ.
αναπηρία, πολυτεκνία κλπ)..
2. Κατά τα λοιπά τα δικαιολογητικά και των δύο ενδιαφερομένων είναι πλήρη και έχουν κατατεθεί
εμπρόθεσμα.
Με βάση τα ανωτέρω και για λόγους πλήρους διαφάνειας και αμεροληψίας προτείνεται:
Α) Να διενεργηθεί κλήρωση ενώπιον του Σώματος, παρόντων και των δύο ενδιαφερομένων, ώστε να
προκύψει η δικαιούχος της παραχώρησης του συγκεκριμένου χώρου και κατ΄ επέκταση η δικαιούχος της
ανάλογης άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
Β) Να εγκριθεί η παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου δεκαπέντε (15) τ.μ. εντός χερσαίας
ζώνης αλιευτικού καταφυγίου Αγιοκάμπου, στη δικαιούχο που θα προκύψει από την κλήρωση, από την έγκριση
της παρούσας έως 31-12-2016 για τοποθέτηση μιας καντίνας έναντι ποσού 1.000,00€. Η καταβολή του
αντίστοιχου ανταλλάγματος παραχώρησης, θα γίνει ως εξής: το ήμισυ (50%) του ποσού με την έγκριση της
παρούσας απόφασης από τον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας και το υπόλοιπο
50% έως την 31η Ιουλίου 2016.
Γ) Να εγκριθεί η έκδοση άδειας άσκησης υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου για την καντίνα στην δικαιούχο που θα
προκύψει από την κλήρωση, χρονικής διάρκειας ίσης με τη χρονική διάρκεια της άδειας χρήσης του λιμενικού
χώρου δηλαδή την 31-12-2016, για την πώληση, αναψυκτικών, σνακ και άλλων συναφών ειδών.
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Δ) Εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της εγκριτικής απόφασης της παρούσας στην
ανωτέρω, αυτή υποχρεούται να προσκομίσει τα δικαιολογητικά του άρθρου 3 της υπ΄αρ.
Φ.3131/17/96/28.02.1997 Κ.Υ.Α. για την έκδοση της άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου».
Στη συνέχεια διενεργήθηκε κλήρωση ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου και παρόντων των δύο
ενδιαφερομένων, κληρώθηκε η Νανούλη Αικατερίνη του Κων/νου.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά».
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη :
- την εισήγηση του Προϊσταμένου Θεόδωρου Γκασδράνη,
- τις διατάξεις του ν. 2323/1995 (Α΄145): «Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις»,
- τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 2971/2001: «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις»,
- τις διατάξεις των άρθρων 79 και 284 του ν.3463/06 (Α' 114) : «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας»,
- την υπ’ αριθ. Κ.Υ.Α. Φ.3131/17/96/28.02.1997 (Β΄178/12.03.1997 τεύχος - Διορθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ
443 τεύχος Β'): «Χορήγηση αδειών άσκησης υπαίθριου (στάσιμου και πλανόδιου) εμπορίου στους
χερσαίους χώρους τοπικής αρμοδιότητας Οργανισμών Λιμένα, Λιμενικών Ταμείων και ΕΟΤ καθώς και επί
πλοίων. Χορήγηση αδειών, ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στους
ίδιους χερσαίους χώρους και επί μόνιμα αγκυροβολημένων πλοίων ή πλωτών ναυπηγημάτων», των
Υπουργών Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας,
- την υπ’ αριθμ. 8321.6/01/12/12.03.2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας,
- την υπ’ αριθμ. 24589/251660/24.12.2013 (Α.Α.Π. 11/2014) (ΑΔΑ: ΒΙΨ9ΟΡ10-Λ2Ε) απόφαση της
Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, µε την οποία
καθορίστηκε η χερσαία ζώνη των αλιευτικών καταφυγίων Αγιοκάμπου και Στομίου Δήμου Αγιάς,
- την αρ. 64/2016 (ΑΔΑ:7ΞΙΔΩ6Ι-Ο9Υ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγιάς, η οποία
εγκρίθηκε με την αρ. 6977/82118/3-6-2016 (ΑΔΑ: 733ΠΟΡ10-Ι2Η) απόφαση του Γενικού Γραμματέα
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, περί καθορισμού θέσεων στάσιμου
υπαίθριου εμπορίου στη χερσαία ζώνη Αγιοκάμπου,
- την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5204/9-6-2016 αίτηση της Μπλάτσα Παναγιώτας του Ηλία,
- την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5261/10-6-2016 αίτηση της Νανούλη Αικατερίνης του Κων/νου,
- το αποτέλεσμα της κλήρωσης,

Αποφασίζουμε ομόφωνα
Α) Εγκρίνουμε την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου δεκαπέντε (15) τ.μ. εντός χερσαίας
ζώνης αλιευτικού καταφυγίου Αγιοκάμπου(επισυνάπτεται σκαρίφημα), στη Νανούλη Αικατερίνη του
Κων/νου, (ΑΦΜ: 070751151) από την έγκριση της παρούσας έως 31-12-2016 για τοποθέτηση μιας
καντίνας έναντι ποσού 1.000,00€. Η καταβολή του αντίστοιχου ανταλλάγματος παραχώρησης, θα γίνει ως
εξής: το ήμισυ (50%) του ποσού με την έγκριση της παρούσας απόφασης από τον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας και το υπόλοιπο 50% έως την 31η Ιουλίου 2016.
Β) Εγκρίνουμε την έκδοση άδειας άσκησης υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου για την καντίνα στη Νανούλη
Αικατερίνη του Κων/νου, χρονικής διάρκειας ίσης με τη χρονική διάρκεια της άδειας χρήσης του λιμενικού
χώρου δηλαδή την 31-12-2016, για την πώληση, αναψυκτικών, σνακ και άλλων συναφών ειδών.
Γ) Εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της εγκριτικής απόφασης της παρούσας στην
ανωτέρω, αυτή υποχρεούται να προσκομίσει τα δικαιολογητικά του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ.
Φ.3131/17/96/28.02.1997 Κ.Υ.Α. για την έκδοση της άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου .
Δ) Η παραχώρηση θα διέπεται από τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις:
1. Η ενδιαφερόμενη θα διατηρεί τον χώρο που της παραχωρείται καθαρό και θα συμμορφώνεται προς
τις υποδείξεις της οικείας Λιμενικής Αρχής.
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2. Θα διατηρείται ο πέριξ χώρος καθαρός, θα τοποθετηθούν δοχεία απορριμμάτων και γενικά θα
παρουσιάζει καλαίσθητη όψη σύμφωνα με το περιβάλλον.
3. Σε περίπτωση που θα αποφασισθεί από το Λιμενικό Γραφείο Δήμου Αγιάς η κατασκευή Λιμενικών
ή άλλου δημοσίου συμφέροντος ή εξυπηρετούντων την κοινή χρήση έργων στον παραχωρούμενο
χώρο ή αλλαγή χρήσης αυτού, θα πρέπει η ενδιαφερόμενη να εγκαταλείψει την χρήση του μέσα σε
τακτή προθεσμία χωρίς καμία αξίωση για αποζημίωση.
4. Το παραχωρούμενο δικαίωμα χρήσης του χώρου μπορεί να ανακληθεί εκ μέρους του Δημοσίου για
λόγους Εθνικής ανάγκης, άμυνας και ασφάλειας της Χώρας. Στην περίπτωση αυτή υποχρεούται η
ενδιαφερόμενη να εγκαταλείψει την χρήση του χώρου σε τακτή προθεσμία χωρίς καμία αξίωση για
αποζημίωση από το Δημόσιο ή το Λιμενικό Γραφείο Δήμου Αγιάς.
5. Με μέριμνα της ενδιαφερόμενης θα λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή της
ρύπανσης της θάλασσας και της παραλίας σύμφωνα με το Ν. 743/77 (ΦΕΚ 319/17-10-77) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Ο παραχωρούμενος χώρος θα παραδοθεί στην προτέρα κατάσταση μετά τη λήξη της παραχώρησης.
7. Στην παραχώρηση αυτή δεν έχουν εφαρμογή οι προστατευτικές διατάξεις του Π.Δ. 34/95
«Κωδικοποίηση νόμων περί εμπορικών μισθώσεων».
8. Η παραχωρησιούχος δεν επιτρέπεται να μεταβιβάσει ολικά ή μερικά το δικαίωμά της σε άλλον ή να
συνάψει οποιαδήποτε σχέση γι΄ αυτό, με ή χωρίς αντάλλαγμα (π.χ. υπεκμίσθωση κ.λ.π.) που να
αφορά την έκταση που παραχωρήθηκε ή τις εγκαταστάσεις και γενικά τα έργα πάνω σε αυτή, χωρίς
την προηγούμενη έγκριση του φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα. Σε κάθε περίπτωση
επιβάλλεται η εφαρμογή των διατάξεων περί παραχωρήσεων ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρων.
9. Απαγορεύεται στην παραχωρησιούχο να προβεί σε οποιαδήποτε κατασκευή μόνιμου ή προσωρινού
χαρακτήρα έργου χωρίς να έχουν προηγουμένως εκδοθεί οι απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις της
κείμενης νομοθεσίας.
10. Δεν θα παρακωλύεται η ελεύθερη πρόσβαση στην παραλία και τη θάλασσα και γενικά η ελεύθερη
και ακίνδυνη κυκλοφορία πεζών και οχημάτων.
11. Απαγορεύονται οι προστριβές με ασκούντες συναφείς δραστηριότητες εντός της χερσαίας ζώνης
αλιευτικού καταφυγίου Αγιοκάμπου.
12. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η χρησιμοποίηση χώρου μεγαλύτερης έκτασης από τον
παραχωρηθέντα, θα εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 27 του ν.2971/2001 (Α΄-285), η οποία
παραπέμπει στις διατάξεις περί προστασίας δημοσίων κτημάτων (Έκδοση Πρωτοκόλλου
Διοικητικής Αποβολής και Πρωτοκόλλου Αποζημίωσης Αυθαίρετης Χρήσης από την οικεία
Κτηματική Υπηρεσία).
13. Η χρήστης θα διατηρεί το χώρο καθαρό με δικά της έξοδα. Υποχρεούται να λαμβάνει κάθε φορά τα
προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία και από τις περιστάσεις επιβαλλόμενα μέτρα, για την
αποφυγή οποιασδήποτε ζημιάς ή ατυχήματος στις εγκαταστάσεις ή σε τρίτους στον παραχωρούμενο
χώρο, για τα οποία πάντως είναι αποκλειστικά υπεύθυνη. Η χρήστης έχει την πλήρη ποινική και
αστική ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί σε πρόσωπα και πράγματα στον παραχωρούμενο χώρο.
14. Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους παραπάνω όρους θα συνεπάγεται την ανάκληση της παρούσας
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγιάς και η ενδιαφερόμενη θα εγκαταλείπει
αμέσως την χρήση του χώρου χωρίς καμία αξίωση για αποζημίωση.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 100/2016.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Ιωάννης Αργυρούλης
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