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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικού 6/2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 7ο .-

Έγκριση κανονισμού διαχείρισης - λειτουργίας αιγιαλού,
παραλίας & κοινοχρήστων χώρων Δήμου Αγιάς

Αριθμός Απόφασης 80/2011
Σήμερα στις 29 του μήνα Απριλίου του έτους 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα
6:30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση
στο Δημοτικό κατάστημα , ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.5535/21-4-2011
πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Σουλιώτη Θεοδώρου που δημοσιεύθηκε στον
ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου της έδρας και επιδόθηκε στους Συμβούλους
αυτού (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω
θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαπίστωσε ότι σε
σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
1. Αργύρης Νικόλαος
3. Βατζιάς Αντίγονος
5. Βαλάρης Γεώργιος
7. Γιαννουλέα Χριστίνα
9. Κουτσαντάς Βασίλειος
11. Λέτσιος Βασίλειος
13. Μαρούδας Ρίζος
15. Μπάτσικας Βασίλειος
17. Πατσάς Κυριάκος
19. Στάθης Νικόλαος
21. Σμυρλής Βασίλειος
23. Τσιτσές Δημήτριο

2. Αργυρούλης Ιωάννης
4. Βόγιας Δημήτριος
6. Γιάνναρος Γεώργιος
8. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
10. Καψάλης Βασίλειος
12. Μπελιάς Αντώνιος
14. Μαυρογιάννης Αντώνιος
16. Ξαφάρας Χρήστος
18. Σιμούλης Θωμάς
20. Συρακούλης Γεώργιος
22. Σουλιώτης Θεόδωρος
24. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Καλαγιάς Γρηγόριος
3. Τσαγκάλης Αντώνιος

2. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
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Προσκλήθηκαν και οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων καθώς
και οι εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων και διαπίστωσε ότι σε σύνολο είκοσι δύο
(22) Προέδρων και εκπροσώπων ήταν:
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
1. Αγγελακόπουλος Ρίζος
3. Μπελιάς Αθανάσιος
5. Παπαδημητρίου Νίκος
7. Περπερής Ευάγγελος
9. Πραντζίδης Δημήτριος
11. Ριζάκης Δημήτριος
13. Ράντζος Νικόλαος

2. Ζιούλη Αναστασία
4. Λάμπρου Ευάγγελος
6. Πατσαβούρας Ιωάννης
8. Πατσιαβούδης Στέργιος
10. Κοσμάς Νικόλαος
12. Χαλάτσης Αντώνιος
14. Χριστοδούλου Βασίλειος
ΑΠΟΝΤΕΣ

1.
3.
5.
7.

Πλατής Βασίλειος
Αλβίζος Δημήτριος
Οικονόμου Στέλιος
Μπουρντένας Γρηγόριος

2.
4.
6.
8.

Κυριάκου Αθανάσιος
Δαλακούρας Θεόδωρος
Γούλης Δημήτριος
Μπαράκος Γεώργιος

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο Δήμαρχος Γκουντάρας Αντώνιος
και ο γεωπόνος του Δήμου Παπακώστας Δημήτριος.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησαν οι υπάλληλοι του Δήμου Δημηνίκος
Αντώνιος και Μπουρνάκας Γιάννης.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στο σημείο αυτό και σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, ο
Πρόεδρος πρότεινε στο Δημοτικό Συμβούλιο τη συζήτηση τεσσάρων (4) θεμάτων
εκτός ημερήσιας διάταξης, αναφορικά με:
1. «Έγκριση πρόθεσης συμμετοχής του Δήμου Αγιάς σαν συνέταιρος σε ευρωπαϊκή
διακρατική πρόταση, με τελικό στόχο την αξιοποίηση βιομάζας που
αναπτύσσεται στον ευρύτερο χώρο του δάσους» για το λόγο ότι υπάρχει άμεση
και καταλυτική προθεσμία στην συμμετοχή του δήμου.
2. «Συγκρότηση Επιτροπής για την παραλαβή ανταλλακτικών και βεβαίωσης
επισκευών των οχημάτων του Δήμου» για το λόγο ότι πρέπει άμεσα για την
υπηρεσία καθαριότητας να προβούμε σε προμήθειες ανταλλακτικών και
συντηρήσεις των οχημάτων.
3. «Οικονομική στήριξη και διάθεση του Δημοτικού κάμπινγκ για την φιλοξενία
ατόμων που θα συμμετέχουν στον ορειβατικό αγώνα ‘Μαραθώνιος Κισσάβου’»
για το λόγο ότι υπάρχει καταλυτική προθεσμία στην διοργάνωση του αγώνα και
την συμμετοχή του δήμου.
4. «Έγκρισης πρόσληψης προσωπικού 2ημηνης απασχόλησης» για το λόγο ότι
άμεσα η υπηρεσία καθαριότητας πρέπει να καλύψει της ανάγκες της σε
προσωπικό για την εύρυθμη λειτουργίας της και έως την έγκριση από το
Υπουργείο, του αιτήματος του δήμου Αγιάς για τον προγραμματισμό
προσλήψεων ανταποδοτικού χαρακτήρα.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τη συζήτηση των θεμάτων, ως
κατεπείγοντα.
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Πριν την συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης, ο δημοτικός σύμβουλος της
μείζονος μειοψηφίας κ. Καλαγιάς Γρηγόριος αποχώρησε από την αίθουσα, σε ένδειξη
διαμαρτυρία, δηλώνοντας τα εξής:
«Αποχωρώ διότι υπηρεσιακοί παράγοντες του δήμου Αγιάς, μου αρνήθηκαν, μετά
από γραπτά αιτήματα, να μου δώσουν στοιχεία που ζήτησα σχετικά με αποφάσεις
δημάρχου, οικονομικής επιτροπής και τιμολόγια οφειλών των πρώην δήμων Αγιάς
Λακέρειας Ευρυμενών και Μελιβοίας, αναγκάζοντάς με να καταγγείλω το γεγονός και
στην αστυνομία Αγιάς. Το αίτημά μου το κατέθεσε και ως δημοτικός σύμβουλος και ως
μέλος της Επιτροπής Απογραφής των περιουσιακών στοιχείων του Δήμου. Αφού το
σώμα δεν δεσμεύεται να δόση εντολή να μου δοθούν αυτά τα στοιχεία εγώ αποχωρώ».
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέματα της
ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 7ο .-

Έγκριση κανονισμού διαχείρισης - λειτουργίας αιγιαλού,
παραλίας & κοινοχρήστων χώρων Δήμου Αγιάς

Αριθμός Απόφασης 80/2011
Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο δημοτικός
σύμβουλος κ. Λέτσιος Βασίλειος και είπε τα εξής:
H Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ.1Β περ.V
του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’), έλαβε την αριθμ.9/2011 απόφασή
της, με την οποία συνέταξε το πλαίσιο κανονισμού για την διαχείριση - λειτουργίας
αιγιαλού, παραλίας & κοινοχρήστων χώρων και το εισηγείται στο Δημοτικό
Συμβούλιο για έγκριση.
Ο δημοτικός σύμβουλος, στην συνέχεια διάβασε αναλυτικά το πλαίσιο του
κανονισμού για την διαχείριση - λειτουργίας αιγιαλού, παραλίας & κοινοχρήστων
χώρων που εισηγείται η επιτροπή ποιότητας Ζωής και το οποίο έχει κοινοποιηθεί σε
όλους τους συμβούλους χωριστά και πρότεινε την έγκρισή του.
Στη συνέχεια τοποθετήθηκαν επί του θέματος οι παρακάτω δημοτικοί σύμβουλοι:
Ο δημοτικός σύμβουλος της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Μαρούδας Ρίζος, είπε στην
τοποθέτησή του:
«Η θέση μας είναι, ελεύθερες παραλίες και ακτές για όλους, γι’ αυτό και
καταψηφίζουμε».
Ο δημοτικός σύμβουλος, της μείζονος μειοψηφίας, κ. Καψάλης Βασίλης, είπε
στην τοποθέτησή του:
«Για το θέμα έχω τοποθετηθεί στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, όπου
συζητήσαμε τον κανονισμό λειτουργίας αιγιαλού - παραλίας και κοινοχρήστων χώρων.
Υπερψήφισα τον κανονισμό, αλλά καταψήφισα την παράγραφό του αναφορικά με την
παραχώρηση ηλεκτρικού ρεύματος από το δημοτικό φωτισμό σε επαγγελματίες, γιατί
αυτή τη διαδικασία ηλεκτροδότησης τη θεωρώ πολύ επικίνδυνη για ατυχήματα.
Ο δημοτικός σύμβουλος, της μείζονος μειοψηφίας, κ. Τριανταφύλλου
Αθανάσιος, είπε στην τοποθέτησή του:
«Συμφωνεί με την τοποθέτηση του κ. Καψάλη»
Ο δημοτικός σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας κ. Βατζιάς Αντίγονος, είπε στην
τοποθέτησή του.
«Θα υπερψηφίσω τον κανονισμό, θέλω όμως να εκφράσω την επιφύλαξή μου ως προς
την παραχώρηση ηλεκτρικού ρεύματος από το δημοτικό φωτισμό σε επαγγελματίες για
το πόσο ασφαλής είναι ο τρόπος που παραχωρείται το ηλεκτρικό ρεύμα. Επίσης βασική

ΑΔΑ: 4ΑΘΓΩ6Ι-Μ
4
επιδίωξή μας πρέπει να είναι η εφαρμογή του μέτρου τοποθέτησης πινακίδων, από τους
επαγγελματίες, που θα ανακοινώνουν ότι οι ξαπλώστρες είναι δωρεάν».
Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του δημοτικού συμβούλου
και λαμβάνοντας υπόψη:
 την παρ.1στ του άρθρου 79 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006.
 την παρ.3 του άρθρου 79 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) σε συνδυασμό με αυτές του
άρθρου 73 του Β.Δ. 24.9.58.
 το άρθρο 3 του Ν. 1080/80 επιτρέπεται η επιβολή τέλους υπέρ Δήμου σε βάρος
αυτών που χρησιμοποιούν διαρκώς ή πρόσκαιρα πεζοδρόμια, δρόμους, πλατείες
και γενικά κοινόχρηστους χώρους και το υπέδαφος αυτών.
 τα τμήματα των κοινόχρηστων χώρων, των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση
της χρήσης, καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία για το
Δήμο Αγιάς δημοσιεύεται με τοιχοκόλληση στην είσοδο του Δημοτικού
Καταστήματος.
 το διαβιβαστικό της Κτηματικής Υπηρεσίας Νομού Λάρισας του Υπ. Οικονομίας
και Οικονομικών: 879/5-5-2009.
 την Εγκύκλιο του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών, δ/νση Δημόσιας Περιουσίας,
τμήμα Β’ (ΑΙΓΙΑΛΟΥ – ΠΑΡΑΛΙΑΣ): 1038460/2439/Β0010.
 Την αριθμ.9/2011 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει τον Κανονισμό Διαχείριση - Λειτουργίας Αιγιαλού, Παραλίας &
Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Αγιάς που έχει ως εξής:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Δεν θα αναιρείται ο κοινόχρηστος χαρακτήρας.
Δεν θα περιφράζεται.
Δεν θα επιτρέπεται η διέλευση τροχοφόρων.
Επιτρέπεται η ηλεκτροδότηση υπό όρους (δίνονται συνημμένα).
Θα εξασφαλίζεται από πλευράς αισθητικής, υγιεινής, ρύπανσης ή αλλοίωσης του
περιβάλλοντος.
Δεν θα επιτρέπεται η δημιουργία μονίμων εγκαταστάσεων ή το στρώσιμο με
μπετόν ή αμμοχάλικο.
Τα υπό μίσθωση τμήματα του αιγιαλού θα είναι τελείως απαραίτητα και δεν θα
υπερβαίνουν σε εμβαδόν τα 500 μ2. και το 80% της όψεως του καταστήματος.
Καθορίζονται από την Επιτροπή αυστηρώς οι ελεύθερες ζώνες με συγκεκριμένη
και επαρκή οριοθέτηση από τους αιτούντες, διατηρώντας την ελεύθερη ζώνη 40%
ανά 100 μέτρα μήκους παραλίας.
Οι αιτούντες θα καταθέτουν τοπογραφικό σκαρίφημα με ακριβή οριοθέτηση του
χώρου που πρόκειται να εκμισθώσουν
Σε ειδικές περιπτώσεις θα γίνεται επακριβής οριοθέτηση του υπομίσθωση
τμήματος αιγιαλού κα κοινόχρηστων χώρων και περιορισμός του εμβαδού.
Δίνεται η δυνατότητα οι ενοικίαση χώρου Αιγιαλού & παραλίας σε ξενώνες,
ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων και
εφόσον τα καταλύματα έχουν άδεια ΕΟΤ. Για τα ενοικιαζόμενα δωμάτια και
ξενώνες τριών (3) κλειδιών και άνω και ξενοδοχεία τριών (3) αστέρων και άνω.
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• Ο χώρος χρήσης των τραπεζοκαθισμάτων και ξαπλώστρων θα οριοθετείται
εμφανώς από τον χρήστη με ξύλινους ορθοστάτες ελάχιστης διαμέτρου 10
εκατοστών και στην άνω επιφάνεια του ορθοστάτη θα αναγράφεται η επωνυμία
του καταστήματος
• Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης από τους ΟΤΑ σε ιδιώτες κ.λ.π. δεν θα
υπερβαίνει το ένα έτος.
• H υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται από 1η του έτους και μετά και όχι αργότερα
από τις 15 Μαΐου. (Κατ’ εξαίρεση δικαίωμα υποβολής αίτησης μετά τις 15 Μαΐου
έχει όποιος επιχειρηματίας προσκομίσει νέα άδεια καταστήματος ή
ενοικιαστήριο).
• Για να χορηγηθεί η άδεια χρήσης χώρου αιγιαλού σε κατάστημα πρέπει να υπάρχει
άδεια λειτουργίας καταστήματος ή σε νεοϊδρυθέν κατάστημα να έχει γίνει η
διαδικασία κατάθεσης δικαιολογητικών.
• Άδεια χρήσης χωρίς οριοθέτηση δεν θα δίνεται, όπως επίσης θα αφαιρείται σε
περίπτωση που καταστρέφεται η οριοθέτηση
• Στους ελεύθερους χώρους οποιαδήποτε εναπόθεση τραπεζοκαθισμάτων
ξαπλώστρων κλπ. θα απομακρύνεται από τα συνεργεία του Δήμου χωρίς καμία
άλλη προειδοποίηση
• Να μην οφείλει ο αιτών προς τον Δήμο Δημοτικά τέλη (έκδοση Δημοτικής
ενημερότητας).
• Η ανάπλαση με καλλωπιστικά φυτά (λουλούδια κ.λ.π.) του ευρύτερου χώρου των
τραπεζοκαθισμάτων θα γίνεται σύμφωνα με την μελέτη και έγκριση της Τεχνικής
Υπηρεσίας του Δήμου.
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Α.- ΕΙΔΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
1.-Ξαπλώστρες -Ομπρέλες
• Χρώμα κατ΄ επιλογή του επιχειρηματία – ιδιοκτήτη κατ/τος ή ψάθα καλαμωτή..
• Oι ομπρέλες θα πρέπει να είναι ελαφριού τύπου ψάθινες ή πάνινες διαμέτρου έως
4 μ.
• Οι ξαπλώστρες θα αναπτύσσονται έως 500 τ.μ. όπου αυτό είναι δυνατό σύμφωνα
με τους βασικούς όρους και σε απόσταση έξι (6) μέτρα από την στάθμη της
θάλασσας σε κατάσταση ηρεμίας. Όπου υπάρχει πρόβλημα μετατροπής του
κοινόχρηστου χαρακτήρα του αιγιαλού και της παραλίας (θα κρίνεται από την
επιτροπή αιγιαλού) θα γίνεται επακριβής οριοθέτηση άσχετα με τα πόσα
τετραγωνικά αιτείται ο επιχειρηματίας .
2.- Τραπεζοκαθίσματα
• Ομπρέλα με ξύλινο ιστό και επένδυση με πανί χρώματος κατ΄ επιλογή του
επιχειρηματία – ιδιοκτήτη κατ/τος ή ψάθα καλαμωτή. Το ύψος της ομπρέλας στο
ανώτατο σημείο της δεν θα ξεπερνά τα 2,80 μ. Για κάθε άλλου είδους κατασκευή
θα απαιτείται η έγκριση τις Επιτροπής Αιγιαλού & Παραλίας.
• Επιτρέπεται δάπεδο ύψους 15 εκατοστά, διαιρετό, αποσπώμενο ή βοτσαλόπλακες
μη πακτωμένες, ξύλινοι διάδρομοι για άτομα με αναπηρίες.
• Tο εμβαδόν του προς ενοικίαση χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων
ορίζεται έως 80 τ.μ. Σε περιοχές όπου υπάρχει πρόβλημα μετατροπής του
κοινόχρηστου χαρακτήρα του αιγιαλού και της παραλίας (θα κρίνεται από την
επιτροπή αιγιαλού) θα γίνεται επακριβής οριοθέτηση του χώρου χωρίς να
λαμβάνεται υπόψη πόσα τμ. αιτείται ο επιχειρηματίας, με μόνη εξαίρεση τα
καταστήματα με Γαλάζιες Σημαίες, όπου εάν επιθυμεί ο επαγγελματίας θα
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δικαιούται 40 τμ. επιπλέον όπου του επιτρέπει ο χώρος και δεν θα αναιρείται ο
κοινόχρηστος χαρακτήρας.
• Ορίζεται στα 5μ. ο ελεύθερος χώρος από την άκρη του δρόμου (εκτός ειδικών
περιπτώσεων και όπου κρίνει απαραίτητο η επιτροπή αιγιαλού).
• Ο ενοικιαζόμενος χώρος θα μένει ελεύθερος για την ομαλή διέλευση των
λουομένων.
• Απαγορεύεται ρητά πάσης φύσης κατασκευή που να προσδίδει χαρακτήρα
υποτυπώδους περίφραξης. Οι χώροι ανάπλασης πρασίνου κλπ. θα πρέπει να είναι
ελεύθεροι. Οποιαδήποτε περίφραξη κλπ. που αλλοιώνει τον ελεύθερο χαρακτήρα
της έκτασης προσμετράτε στο χώρο χρήσης του ιδιοκτήτη.
• Απαγορεύεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων από πλαστικό ευτελούς χρήσης.
3.- Ντουζιέρε
Υποχρεωτικά
Η παροχή νερού θα διακόπτεται εφ’ όσον παρατηρηθεί έλλειψη νερού στην
περιοχή.
4.- Αποδυτήρια
Υποχρεωτικά ένας χώρος αποδυτηρίου για κάθε ενοικιαζόμενο χώρο.
• Κατασκευή ξύλινη ή μεταλλική με πανί, διαστάσεων 1m*1m, θα απέχει από το
έδαφος 30cm και θα έχει ύψος έως 1.80 m
5.- Χώροι άθλησης
Όλοι οι χώροι παραχώρησης θα δίδονται εφ’ όσον απέχουν τουλάχιστον 5μ.
από την άσφαλτο και δεν εμποδίζουν την ομαλή διέλευση των λουομένων
στη παραλία.
6.- Πινακίδες
Απαγορεύεται η εγκατάσταση πάσης φύσεως πινακίδας στην αριστερή
πλευρά του παραλιακού δρόμου προς τη θάλασσα, εκτός πρατηρίων
καυσίμων και πινακίδων των οποίων την ευθύνη έχει ο Δήμος.
7.- Περίπτερα
• Μέγιστο όριο κάλυψης 30 τ.μ.
• Απαγορεύεται από τον κορμό του περιπτέρου να επεκτείνεται πέραν του 1
(ενός) μέτρου προς την άσφαλτο.
• Επιτρέπεται η κατασκευή προστατευτικών στην εξωτερική περίμετρο του
περιπτέρου από διαφανή τέντα με μηχανισμό ρολού από πλαστικό υλικό.
• Οποιαδήποτε άλλη κατασκευή απαγορεύεται.
8.- Λούνα Πάρκ κ.λ.π.
• Έγκριση με απόφαση της επιτροπής που θα συμπεριλαμβάνει ειδικούς όρους για
κάθε περίπτωση.
• Για χώρο εκμίσθωσης λούνα πάρκ θα επιβάλετε τέλος καθαριότητας για το οποίο
η τιμή θα καθορίζεται κατά περίπτωση από την επιτροπή.
Β.- ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ κ.α
Για να διαμορφωθεί το τιμολόγιο ο Δήμος χωρίζετε σε ζώνες.
Ζώνη 1
Θα περιλαμβάνει τα παραλιακά τμήματα όλου του Δήμου και συγκεκριμένα:
Ρακοπόταμος – Πολυδένδρι – Αγιόκαμπος – Σωτηρίτσα – Βελίκα – Παλιουριά –
Κουτσουπιά – Κόκκινο Νερό – Στόμιο.
Ζώνη 2
Τμήμα Α
Θα περιλαμβάνει την Δημοτική Κοινότητα Αγιάς και συγκεκριμένα πλατεία
Ελευθερίας, πεζόδρομος 25ης Μαρτίου, πεζόδρομος βορείως της πλατείας Ελευθερίας
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μέχρι τη συμβολή με Ηφαίστου, πεζόδρομος Δυτικά της πλατείας Ελευθερίας έως
την συμβολή με Ηφαίστου και πλατεία Νοτίως της πλατείας Ελευθερίας .
Την ενδοχώρα των παραλιακών οικισμών Αγιοκάμπου – Σωτηρίτσας - Βελίκας και
το Ομόλιο
Τμήμα Β
Θα περιλαμβάνει την Δημοτική Κοινότητα Αγιάς και συγκεκριμένα πεζόδρομος
οδού Δημητρίου Καρδάρα, Πεζόδρομος που διέρχεται έμπροσθεν από κατάστημα
Κουτσογιάννη έως τη συμβολή με την Ηφαίστου, Πεζόδρομος Ηφαίστου,
Πεζόδρομος από ιδιοκτ. Μανίκα έως Μαυρογιάννη και πλατεία Φιλύρων
Τμήμα Γ
Λοιποί δρόμοι και Κοινόχρηστοι χώροι της Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς.
Ζώνη 3
Θα περιλαμβάνει όλες τις υπόλοιπες Τοπικές Κοινότητες του Δήμου και
συγκεκριμένα: Αετόλοφος – Ανάβρα – Γερακάρι – Μεγαλόβρυσο – Μεταξοχώρι –
Νερόμυλοι – Ποταμιά – Έλαφο – Καρίτσα – Παλαιόπυργός – Αμυγδαλή – Δήμητρα
– Καστρί – Μαρμαρίνη – Ανατολή – Μελιβοία – Σκήτη – Σκλήθρο – Άνω
Σωτηρίτσα.
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ
Για παραχώρηση ρεύματος από Δημοτικό φωτισμό ο επαγγελματίας θα πρέπει να
υποβάλλει σχέδιο εγκατάστασης καθώς και υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου για την
άριστη ποιότητα των υλικών και την εκτέλεση των εργασιών, στην αρμόδια Τεχνική
Υπηρεσία του Δήμου.
Το ρεύμα που θα παραχωρείται από τον δημοτικό φωτισμό στους επαγγελματίες
επιβάλλεται με ευθύνη του επαγγελματία να μετατρέπεται σε 12 V.
Δεν θα χορηγείται ρεύμα στους υπό μίσθωση κοινόχρηστους χώρους εάν ο
επιχειρηματίας οφείλει στον Δήμο (θα διακόπτεται αυτομάτως η παροχή).
Οι ενοικιαστές των χώρων που λαμβάνουν ρεύμα από δημοτικό φωτισμό και το
χειμώνα δεν εκμεταλλεύονται τον χώρο είναι υποχρεωμένη να διακόπτον την παροχή
σύνδεσης.
Οι ενοικιαστές των χώρων είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν τους χώρους
ενοικίασης και πέριξ αυτών έως περίμετρο 10 μέτρων καθαρούς καθ’ όλο το
24ωρο.
Σε περίπτωση που δεν πληρούν τους παραπάνω όρους λύεται αυτόματα η
σύμβαση και εντός πέντε ημερών είναι υποχρεωμένοι να καθαρίσουν τον χώρο και να
τον επαναφέρουν στην αρχική κατάσταση διαφορετικά επιβάλλεται αυτόματα με
απόφαση της επιτροπής για κάθε μέρα καθυστέρησης 58,70 ευρώ πρόστιμο.
ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ
Για την λήψη Γαλάζιας Σημαίας η αίτηση υποβάλλεται πριν την 10η Ιανουαρίου
και ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει τον Δήμο από την περασμένη χρονιά.
Διευκρίνηση:
-Στους διαχειριστές ακτής με Γαλάζια Σημαία δίνεται η δυνατότητα χρήσης επιπλέον
40 τ.μ. με το ίδιο τιμολόγιο.
-Οι διαχειριστές ακτής με Γαλάζια Σημαία που αιτούνται έως 60 τ.μ. έχουν έκπτωση
50%.
ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ
1. Όποιοι επαγγελματίες δεν υποβάλλουν αίτηση έως 15 Μαΐου και κάνουν χρήση
του χώρου αιγιαλού και παραλίας επιβάλλεται πρόστιμο 50 ευρώ την ημέρα έως
ότου προσέλθουν και υποβάλλουν την αίτηση.
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2. Όσοι χρήστες λειτουργούν χωρίς την ανάλογη άδεια του Δήμου βεβαιώνονται με
το τριπλάσιο του τιμολογίου και συνεργείο του Δήμου θα απομακρύνουν τον
εξοπλισμό χωρίς καμία άλλη ειδοποίηση.
3. Για άνω της επιτρεπόμενης καλυπτόμενη επιφάνεια επιβάλλεται πρόστιμο
παράνομης χρήσης 44 ευρώ / τ.μ. για κάθε περίοδο.
4. Σε περίπτωση παράνομης ηλεκτροδότησης, επιβάλλεται 58,70 ευρώ πρόστιμο ανά
ημέρα.
5. Όποιος καταστηματάρχης δεν προσαρμόζεται με τους όρους και τις διατάξεις του
Κανονισμού ανακαλείται η άδεια χρήσης χώρου και η πράξη αυτή κοινοποιείται
στη Κτηματική Υπηρεσία, Α.Τ. Αγιάς και αρμόδιες φορολογικές αρχές (Δ.Ο.Υ.
κ.λ.π.).
6. Σε όσους τοποθετούν διαφημιστικές πινακίδες χωρίς άδεια από την αρμόδια αρχή
στα όρια του Δήμου επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 500 ευρώ /τ.μ.
7. Σε όσους πωλούν προϊόντα σε κοινόχρηστους χώρους χωρίς άδεια την αρμόδιας
αρχής επιβάλλεται πρόστιμο 50 έως 500 ευρώ.
Ο έλεγχος για την διατήρηση των τετραγωνικών στα υπομίσθωση τμήματα του
αιγιαλού και των κοινόχρηστων χώρων θα γίνεται από την Τεχνική Υπηρεσία του
Δήμου.
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Οι χώροι στάσιμου υπαίθριου εμπορίου ορίζονται για διάθεση παραδοσιακών και
τοπικών προϊόντων - φρούτα εποχής.
Οι ανωτέρω χώροι βρίσκονται εκτός του εμπορικού και τουριστικού κέντρου των
Δημοτικών Ενοτήτων ώστε να μην θίγονται καταστήματα άσκησης παραδοσιακών
δραστηριοτήτων και οι ντόπιοι επαγγελματίες, καθώς και περιοχών που γειτνιάζουν ή
βρίσκονται σε μικρή απόσταση από οργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες και
εισόδους αρχαιολογικών χώρων, μουσείων, μνημείων και εκκλησιών.
Δικαίωμα αίτησης έχουν μόνο οι δημότες των Τοπικών Κοινοτήτων.
Σε περίπτωση έλλειψης ενδιαφέροντος από δημότες η θέσης δύναται να
καλυφθούνε από ετεροδημότες για πώληση παραδοσιακών και μόνο προϊόντων.
Λειτουργία λαϊκής αγοράς σε κάθε Δημοτική Ενότητα στα πλαίσια της λαϊκής
αγοράς που διοργανώνεται στην Δημοτική Ενότητα Αγιάς.
Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Καψάλης Βασίλειος και Τριανταφύλλου Αθανάσιος
εγκρίνουν τον κανονισμό, εκτός από την παράγραφο που αναφέρεται στην
παραχώρηση ρεύματος από τον δημοτικό φωτισμό στους επαγγελματίες, για τους
λόγους που αναφέρονται στην τοποθέτησή τους στο εισηγητικό μέρος της παρούσας
απόφασης.
Ο δημοτικός σύμβουλος της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Μαρούδας Ρίζος, δεν
εγκρίνει τον κανονισμό για τους λόγους που αναφέρονται στην τοποθέτησή του στο
εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 80/2011.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφηκε ως κατωτέρω.
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
Τα παρόντα Μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Σουλιώτης Θεόδωρος

