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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
       ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
         ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

  Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
   Πρακτικού 6/2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα 8ο .- Καθορισμός  τελών  αιγιαλού,  παραλίας  &  κοινοχρήστων 
χώρων Δήμου Αγιάς

Αριθμός Απόφασης  81/2011

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  

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

1. Αργύρης Νικόλαος 2. Αργυρούλης Ιωάννης
3. Βατζιάς Αντίγονος 4. Βόγιας Δημήτριος
5. Βαλάρης Γεώργιος 6. Γιάνναρος Γεώργιος
7. Γιαννουλέα Χριστίνα 8. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
9. Κουτσαντάς Βασίλειος 10. Καψάλης Βασίλειος
11. Λέτσιος Βασίλειος 12. Μπελιάς Αντώνιος
13. Μαρούδας Ρίζος 14. Μαυρογιάννης Αντώνιος
15. Μπάτσικας Βασίλειος 16. Ξαφάρας Χρήστος
17. Πατσάς Κυριάκος 18. Σιμούλης Θωμάς
19. Στάθης Νικόλαος 20. Συρακούλης Γεώργιος
21. Σμυρλής Βασίλειος 22. Σουλιώτης Θεόδωρος
23. Τσιτσές Δημήτριο 24. Τριανταφύλλου Αθανάσιος

1. Καλαγιάς Γρηγόριος 2. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
3. Τσαγκάλης Αντώνιος

ΑΔΑ: 4ΑΘΗΩ6Ι-Ω



Σελίδα 2 από 8
Τέλη αιγιαλού – παραλίας – κοινοχρήστων χώρων

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

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

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. 

1. Αγγελακόπουλος Ρίζος 2. Ζιούλη Αναστασία
3. Μπελιάς Αθανάσιος 4. Λάμπρου Ευάγγελος
5. Παπαδημητρίου Νίκος 6. Πατσαβούρας Ιωάννης
7. Περπερής Ευάγγελος 8. Πατσιαβούδης Στέργιος
9. Πραντζίδης Δημήτριος 10. Κοσμάς Νικόλαος
11. Ριζάκης Δημήτριος 12. Χαλάτσης Αντώνιος
13. Ράντζος Νικόλαος 14. Χριστοδούλου Βασίλειος

1. Πλατής Βασίλειος 2. Κυριάκου Αθανάσιος
3. Αλβίζος Δημήτριος 4. Δαλακούρας Θεόδωρος
5. Οικονόμου Στέλιος 6. Γούλης Δημήτριος
7. Μπουρντένας Γρηγόριος 8. Μπαράκος Γεώργιος

ΑΔΑ: 4ΑΘΗΩ6Ι-Ω
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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 8ο .- Καθορισμός  τελών  αιγιαλού,  παραλίας  &  κοινοχρήστων 
χώρων Δήμου Αγιάς

Αριθμός Απόφασης  81/2011
Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο Δήμαρχος και είπε τα 

εξής:

«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.
Σε εφαρμογή των ανωτέρω η Οικονομική Επιτροπή με την υπαριθμ.28/2011 απόφασή  
της,  εισηγείται  στο  δημοτικό  συμβούλιο  την  επιβολή  τελών  αιγιαλού,  παραλίας  & 
κοινοχρήστων χώρων Δήμου».

Στη συνέχεια  το λόγω πήρε ο δημοτικό σύμβουλος  κ.  Βασίλειος  Λέτσιος  που 
παρουσίασε αναλυτικά  την απόφαση της  Οικονομικής  Επιτροπής,  που αφορά την 
επιβολή  τελών αιγιαλού,  παραλίας & κοινοχρήστων χώρων Δήμου,  ενημέρωσε το 
Σώμα  για  κάποιες  προσθήκες  και  τροποποιήσεις  που  πρέπει  να  γίνουν,  και 
συγκεκριμένα.
1. Στην παράγραφο που αφορά την τιμολόγηση χρήσης για ξαπλώστρες– καρέκλες 

θαλάσσης στη Ζώνη 1 το κομμάτι που αναγράφει ότι «Όταν ο εκμισθωτής που  
εκμεταλλεύεται το χώρο των ξαπλώστρων λαμβάνει μίσθιο από τους λουόμενους το  
τιμολόγιο χρήσης του χώρου των ξαπλώστρων προσαυξάνεται κατά πενήντα τοις  
εκατό (50%). Σε διαφορετική περίπτωση υποχρεούται ο εκμισθωτής να τοποθετήσει  
σε εμφανή σημείο ταμπέλα που θα αναγράφει ότι η ξαπλώστρα διατίθεται δωρεάν», 
θα  αντικατασταθεί με  παράγραφο που  θα  αναγράφει  ότι  «Οι ξαπλώστρες  στα  
παράλια του Δήμου Αγιάς θα είναι  δωρεάν για τους λουόμενους».

2. Στο  κομμάτι  της  εισήγησης  με  τίτλο  «ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ  ΡΕΥΜΑΤΟΣ  ΑΠΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ», προστίθεται νέα παράγραφος που θα αναγράφει ότι 
«Η τάση θα μετατρέπεται υποχρεωτικά σε 12volt για την ασφάλεια των χρηστών». 

Ακολούθησαν ερωτήσεις των δημοτικών συμβούλων και δόθηκαν απαντήσεις επ’ 
αυτών από τον εισηγητή.
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Στη  συνέχεια  τοποθετήθηκαν  επί  του  θέματος  οι  παρακάτω  επικεφαλής 
παρατάξεων και δημοτικοί σύμβουλοι:

Ο επικεφαλής της παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς» 
κ. Μαρούδας Ρίζος, είπε στην τοποθέτησή του:
«Οι επιχειρηματίες που θα εκμεταλλευτούν την είσοδο των λουόμενων στην παραλία.
Τα  καταστήματα  έχουν  χώρους  πάνω  από  το  δρόμο,  τους  οποίους  μπορούν  να  
εκμεταλλευτούν. Τις ακτές και παραλίες όμως όχι.
Η  θέση  μας  είναι,  ελεύθερες  παραλίες  και  ακτές  για  όλους,  γι’  αυτό  και  
καταψηφίζουμε».

Ο  δημοτικός  σύμβουλος,  της  παράταξης  μείζονος  μειοψηφίας  «Ανεξάρτητη 
Δημιουργική Πορεία»,  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.
 Το  ίδιο  θα  κάνω  και  με  την  εισήγηση  των  τελών  αιγιαλού  -   παραλίας  και  
κοινοχρήστων χώρων. 
Υπερψηφίζω τα τέλη πλην της  παραγράφου που αφορά την επιβολή τέλους για  την  
παραχώρηση ρεύματος από τον δημοτικό φωτισμό σε επαγγελματίες».

Ο  δημοτικός  σύμβουλος  της  παράταξης  μείζονος  μειοψηφίας  «Ανεξάρτητη 
Δημιουργική Πορεία» κ. Βατζιάς Αντίγονος, είπε στην τοποθέτησή του.
«Όπως  και  στη  συνεδρίαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  έτσι  και  στο  Δημοτικό  
Συμβούλιο θα υπερψηφίσω τα τέλη. Θέλω όμως να εκφράσω την επιφύλαξή μου ως  
προς  την  παραχώρηση  ηλεκτρικού  ρεύματος  από  το  δημοτικό  φωτισμό  σε  
επαγγελματίες και αυτό δεν αφορά το τέλος αλλά το πόσο ασφαλής είναι ο τρόπος που  
παραχωρείται  το  ηλεκτρικό  ρεύμα.  Επίσης  βασική  επιδίωξή  μας  πρέπει  να  είναι  η  
εφαρμογή  του  μέτρου  τοποθέτησης  πινακίδων,  από  τους  επαγγελματίες,  που  θα  
ανακοινώνουν ότι οι ξαπλώστρες είναι δωρεάν».

Ο  δημοτικός  σύμβουλος  της  παράταξης  μείζονος  μειοψηφίας  «Ανεξάρτητη 
Δημιουργική Πορεία», κ. Τριανταφύλλου Αθανάσιος, είπε στην τοποθέτησή του:
«Υπερψηφίζω τα  τέλη,  αλλά εκφράζω τις  επιφυλάξεις  μου  για  την  παράγραφο που  
αναφέρεται  στην  παραχώρηση  ηλεκτρικού  ρεύματος  από  το  δημοτικό  φωτισμό  σε  
επαγγελματίες, γι’ αυτό και την καταψηφίζω».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα για την  υποχρέωση ως προς την 
πρόσκληση των προέδρων των δημοτικών και τοπικών Κοινοτήτων στο Δημοτικό 
Συμβούλιο, σε εφαρμογή των διατάξεων της  παρ. 7 του άρθρου 95 και παρ. 4 του 
άρθρου  134 αντίστοιχα  του  Κ.Δ.Κ.,  σύμφωνα  με  τις  οποίες  οι  ανωτέρω 
προσκαλούνται και συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου, όταν συζητούνται θέματα που 
αφορούν την αντίστοιχη τοπική Κοινότητα.
Ακολούθησε  ψηφοφορία  επί  του  θέματος  στην  οποία  υπερψήφισαν τα  τέλη  οι 
Πρόεδροι μόνο για τη δημοτική ή τοπική Κοινότητα που τους αφορά:
1. Ο Πρόεδρος για την τοπική Κοινότητα Στομίου  κ. Αγγελακόπουλος Ρίζος.
2. Ο Πρόεδρος για την τοπική Κοινότητα Μαρμαρίνης  κ. Ράντζος Νικόλαος.
3. Ο Πρόεδρος για την τοπική Κοινότητα Μεταξοχωρίου κ. Πατσαβούρας Ιωάννης.

ΑΔΑ: 4ΑΘΗΩ6Ι-Ω
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4. Ο Πρόεδρος για την τοπική Κοινότητα Νερομύλων κ. Χριστοδούλου Βασίλειος.
5. Ο Πρόεδρος για την τοπική Κοινότητα Ελάφου κ. Κοσμάς Νικόλαος.
6. Ο Πρόεδρος για την τοπική Κοινότητα Μεγαλοβρύσου κ. Λάμπρου Ευάγγελος.
7. Ο Πρόεδρος για την τοπική Κοινότητα Ποταμιάς κ. Χαλάτσης Αντώνιος.
8. Ο Πρόεδρος για την δημοτική Κοινότητα Αγιάς κ. Πατσιαβούδης Στέργιος.
9. Η Πρόεδρος για την τοπική Κοινότητα Αετολόφου κα Ζιούλη Αναστασία.
10. Ο Πρόεδρος για την τοπική Κοινότητα Μελιβοίας κ. Μπελιάς Αθανάσιος.
11. Ο Πρόεδρος για την τοπική Κοινότητα Σωτηρίτσας κ. Ριζάκης Δημήτριος.
12. Ο Πρόεδρος για την τοπική Κοινότητα Σκλήθρου κ. Πραντζίδης Δημήτριος.
13. Ο Πρόεδρος για την τοπική Κοινότητα Σκήτης κ. Περπερής Ευάγγελος.
14. Ο Εκπρόσωπος για την τοπική Κοινότητα Ανατολής κ. Παπαδημητρίου Νικόλαος.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ψηφοφορία μεταξύ των δημοτικών συμβούλων 
στην οποία υπερψήφισαν τα τέλη είκοσι  23 δημοτικοί σύμβουλοι και καταψήφισε 
ένας (1) δημοτικός σύμβουλος.

Μετά  το  πέρας  της  ανωτέρω  διαδικασίας  το  δημοτικό  συμβούλιο  λαμβάνοντας 
υπόψη:
• Την εισήγηση του δημοτικού συμβούλου κ. Λέτσιου Βασίλειου
• Τις  διατάξεις  του  άρθρου  13  του  Β.Δ.  της  24/9-20/10/1958  όπως  αυτό 

αντικαταστάθηκε  από  το  άρθρο  3του  Ν.  1080/80  και  τροποποιήθηκε  από  τα 
άρθρα 54 και 57 του Ν. 1416/84, 26 του Ν.1828/89, 6 του Ν. 1900/90 και 16 παρ. 
4 του Ν 3254/2004

• Την Εγκύκλιο του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών, Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας, 
τμήμα Β’ (ΑΙΓΙΑΛΟΥ – ΠΑΡΑΛΙΑΣ): 1038460/2439/Β0010/09

• την υπαριθμ.28/2011 απόφαση - εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής
• τις τροποποιήσεις που επήλθαν επί της αρχικής εισήγησης, μετά από προτάσεις 

των δημοτικών συμβούλων
Με ψήφους 23 υπέρ και 1 κατά 
και  με  τη  θετική  ψήφο  όλων  των  παρόντων  Προέδρων  των  τοπικών  και 
δημοτικών Κοινοτήτων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Καθορίζει τις ζώνες και τα τέλη αιγιαλού – παραλίας- κοινοχρήστων χώρων,  
που θα ισχύουν εφ’ εξής στο Δήμο Αγιάς, ως παρακάτω:

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΖΩΝΩΝ 
Ζώνη 1

Θα περιλαμβάνει τα παραλιακά τμήματα όλου του Δήμου και συγκεκριμένα:
Ρακοποτάμου,  Πολυδενδρίου,  Αγιοκάμπου,  Σωτηρίτσας,  Βελίκας,  Παλιουριάς, 
Κουτσουπιάς, Κόκκινου Νερού και Στομίου.

Ζώνη 2
Τμήμα Α’

Θα περιλαμβάνει  τη δημοτική  κοινότητα Αγιάς  και  συγκεκριμένα την πλατεία 
Ελευθερίας,  τον  πεζόδρομο  25ης Μαρτίου,  τον  πεζόδρομο  βόρεια  της  πλατείας 
Ελευθερίας  μέχρι  τη   συμβολή με  την  οδό Ηφαίστου,  τον  πεζόδρομο δυτικά  της 
πλατείας Ελευθερίας έως την συμβολή με την οδό Ηφαίστου και την πλατεία νότια 
της πλατείας Ελευθερίας .
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Την  ενδοχώρα  των  παραλιακών  οικισμών  Αγιοκάμπου,  Σωτηρίτσας,  Βελίκας  και 
Ομολίου.

Τμήμα Β’
Θα περιλαμβάνει τη δημοτική κοινότητα Αγιάς και συγκεκριμένα τον πεζόδρομο 

της  οδού  Δημητρίου  Καρδάρα,  τον  πεζόδρομο  που  διέρχεται  έμπροσθεν  από 
κατάστημα Κουτσογιάννη έως τη συμβολή με την οδό Ηφαίστου, τον πεζόδρομο  της 
οδού Ηφαίστου και τον πεζόδρομος από ιδιοκτησία Μανίκα έως Μαυρογιάννη και 
την πλατεία Φιλύρων.

Τμήμα Γ’
Θα περιλαμβάνει τους υπόλοιπους δρόμους και κοινόχρηστους χώρους της 

δημοτικής κοινότητας Αγιάς.
Ζώνη 3

Θα  περιλαμβάνει  όλες  τις  υπόλοιπες  τοπικές  κοινότητες  του  Δήμου  και 
συγκεκριμένα:
Αετολόφου, Ανάβρας,  Γερακαρίου,  Μεγαλοβρύσου, Μεταξοχωρίου,  Νερόμυλων, 
Ποταμιάς,  Ελάφου,  Καρίτσας,  Παλαιοπύργου,  Αμυγδαλής,  Δήμητρας,  Καστρίου, 
Μαρμαρίνης, Ανατολής, Μελιβοίας, Σκήτης, Σκλήθρου και Άνω Σωτηρίτσα.  

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΕΛΩΝ
1. Η τιμολόγηση χρήσης για τραπεζοκαθίσματα στη Ζώνη 1 ορίζεται ως εξής:
• Από 0-60τ.μ. 12 ευρώ/ τ.μ. (6€ ανά τ.μ.& 6€ για ασφάλεια,  καθαριότητα, κλπ).
• Από 61-80 τ.μ. 15 ευρώ /τ.μ. (7€ ανά τ.μ. & 8€ για ασφάλεια, καθαριότητα, κλπ).
• Από  81  τ.μ.  και  άνω  όπου  δύναται  50  ευρώ  /  τ.μ  (10€  ανά  τ.μ.  &  40€  για 

ασφάλεια, καθαριότητα, κλπ).
• Το τιμολόγιο θα εφαρμόζεται κλιμακωτά.

2. Η  τιμολόγηση  χρήσης  για  ξαπλώστρες–  καρέκλες  θαλάσσης  στη  Ζώνη  1 
ορίζεται ως εξής:

• Από 0-200τ.μ.σε 2,5€ /τ.μ (0,50€ /τ.μ. και 2€ για ασφάλεια, καθαριότητα, κλπ).
• Από 201-300τ.μ.σε 3,5€/τ.μ.(0,50€/τ.μ. και 3€ για ασφάλεια, καθαριότητα, κλπ).
• Από 301-500τ.μ.σε 5,00€/τ.μ. (1€/ τ.μ. και 4€ για ασφάλεια, καθαριότητα, κλπ).
• Δεν  θα  προσμετρούνται  οι  ξύλινοι  διάδρομοι  στο  εμβαδόν  κάλυψης  των 

ξαπλώστρων.
• Για  κάλυψη  άνω  των  500τ.μ.  βεβαιώνεται  με  το  δεκαπλάσιο  της  τελευταίας 

κλίμακας και θα απομακρύνεται ο εξοπλισμός από τα συνεργεία του Δήμου χωρίς 
καμία άλλη προειδοποίηση.

• Οι  ξαπλώστρες  στα  παράλια  του  Δήμου  Αγιάς  θα  είναι   δωρεάν  για  τους 
λουόμενους.  Ο  εκμισθωτής  υποχρεούται  να  τοποθετήσει  σε  εμφανή  σημείο 
ταμπέλα που θα αναγράφει ότι η ξαπλώστρα διατίθεται δωρεάν.    

    
3. Η τιμολόγηση χρήσης κοινοχρήστου χώρου στην Ζώνη 2  ορίζεται ως εξής:

Τμήμα Α’
• Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος  € 7,00/τ.μ
• Καταστήματα εμπορικά   € 7,00/τ.μ
• Τέλη  ενοικίασης  χώρων  περιορισμένου  χρονικού  διαστήματος  π.χ  εκθέσεις 

3,50€/τ.μ./ημέρα. 
• Η τιμή δεν ισχύει για τις ημέρες διεξαγωγής της εμποροπανήγυρης όπου οι τιμές 

θα  διαμορφώνονται   κατόπιν  δημοπρασίας  με  όρους  που  θα  ορίζει  η  αρμόδια 
Επιτροπή. 
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Τμήμα Β’
• Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος  € 6,00/τ.μ
• Καταστήματα εμπορικά   € 6,00/τ.μ
• Τέλη  ενοικίασης  χώρων  περιορισμένου  χρονικού  διαστήματος  π.χ  εκθέσεις 

3,50€/τ.μ./ημέρα.
• Η παραπάνω τιμή δεν ισχύει  για τις  ημέρες διεξαγωγής της εμποροπανήγυρης 

όπου οι τιμές θα διαμορφώνονται  κατόπιν δημοπρασίας με όρους που θα ορίζει η 
αρμόδια Επιτροπή.

Τμήμα Γ’
• Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος  € 5,00/τ.μ
• Καταστήματα εμπορικά   € 5,00/τ.μ
• Τέλη  ενοικίασης  χώρων  περιορισμένου  χρονικού  διαστήματος  π.χ  εκθέσεις 

3,50€/τ.μ./ημέρα. 
• Η τιμή δεν ισχύει για τις ημέρες διεξαγωγής της εμποροπανήγυρης όπου οι τιμές 

θα  διαμορφώνονται   κατόπιν  δημοπρασίας  με  όρους  που  θα  ορίζει  η  αρμόδια 
Επιτροπή.

4. Η τιμολόγηση χρήσης κοινοχρήστου χώρου στην Ζώνη 3  ορίζεται ως εξής:  
• Για όλους τους κοινόχρηστους χώρους η τιμολόγηση ορίζεται στα 3€/τ.μ.
• Η τιμολόγηση στη ζώνη 1 στις μη πολυσύχναστες ακτές ισχύει μειωμένη κατά 

20% στις ξαπλώστρες. 
• Η τιμολόγηση για το μίσθωμα κοινόχρηστου χώρου για εναπόθεση θαλασσίων 

σπορ (10 τ.μ.) είναι 12 ευρώ /τ.μ.  με δυνατότητα ενοικίασης +20 τ.μ.  επιπλέον 
για εξυπηρέτηση των αναγκών του, αλλά χωρίς να αλλοιώνεται ο χαρακτήρας του 
κοινόχρηστου χώρου

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.

Η τάση του  ρεύματος  θα  μετατρέπετε  υποχρεωτικά  σε  12volt για  μεγαλύτερη 
ασφάλεια.

Ορίζει τέλος σύνδεσης ρεύματος σε όσους είναι συνδεμένοι από τον εξωτερικό 
φωτισμό του Δήμου ως εξής:
• Ποσό 100,00€ με δυνατότητα χρήσης ενός μικρού προβολέα και 
• Ποσό 200,00€ με δυνατότητα χρήσης έως δύο μικρούς προβολείς

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  υποχρεωμένοι  να  διακόπτουν  την 
παροχή σύνδεσης.

Οι  ενοικιαστές  των  χώρων  είναι  υποχρεωμένοι  να  διατηρούν  τους  χώρους 
ενοικίασης και γύρω απ’ αυτούς, σε περίμετρο 10 μέτρων, καθαρούς όλο το 24ωρο.

Στην περίπτωση που οι ενοικιαστές 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  αρμόδιας  επιτροπής  για  κάθε  μέρα  καθυστέρησης, 
πρόστιμο 58,70€.
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Μειοψήφισε  ο  δημοτικός  σύμβουλος  της  παράταξης  ελάσσονος  μειοψηφίας 
«Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς»  κ. Μαρούδας Ρίζος για του λόγους που αναφέρονται 
στην τοποθέτησή του.

Οι  δημοτικοί  σύμβουλοι  της  παράταξης  μείζονος  μειοψηφίας  «Ανεξάρτητη 
Δημιουργική  Πορεία»  κ.κ.  Καψάλης  Βασίλης  και  Τριανταφύλλου  Αθανάσιος 
υπερψηφίζουν τα τέλη εκτός της παραγράφου που αφορά την παραχώρηση ρεύματος 
από το δημοτικό φωτισμό.

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 81/2011.
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
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