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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Αριθμός απόφασης
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 101/2012
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 7ης/ 2-5-2012

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα 13ο: Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας πεζοδρόμων Δήμου Αγιάς.

Στην  Αγιά σήμερα  2/5/2012,  ημέρα  Τετάρτη  και ώρα  1:30 μμ. στην αίθουσα 
«Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια  τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο 
του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου  5733/26-4-2012  έγγραφη 
πρόσκληση  του  Προέδρου  κου  Σουλιώτη  Θεόδωρου,  που  δημοσιεύθηκε  στην 
ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12 και 
στον  ειδικό  χώρο  ανακοινώσεων  της  έδρας  του  Δήμου  και  επιδόθηκε  στους 
Δημοτικούς  Συμβούλους  και  σε  Προέδρους  –  Εκπροσώπους  των  Δημοτικών  και 
Τοπικών Κοινοτήτων, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις παρ.5 και 8 του άρθρο 67 του 
Ν. 3852/2010. 

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται σήμερα 2/5/2012 με τα ίδια ακριβώς θέματα της 
ημερήσιας  διάταξης,  μετά  από  ενημέρωση  του  Προέδρου  προς  τους  Δημοτικούς 
Συμβούλους  και  τους  Προέδρους  –  Εκπροσώπους  των  Δημοτικών  και  Τοπικών 
Κοινοτήτων, αφού δεν πραγματοποιήθηκε  στις 30/4/2012 λόγω έλλειψης απαρτίας.

Πριν  από  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  ο  Πρόεδρος  διαπίστωσε  ότι  υπάρχει 
απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν: 

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

Απόντες
25. Κουτσαντάς Βασίλειος 26. Συρακούλης Γεώργιος
27. Τσιτσές Δημήτριος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
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Επίσης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο  είκοσι δύο (22)  Προέδρων και 
Εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ήταν:  

Παρόντες
1. Δαλακούρας Θεόδωρος (Καστρίου) 2. Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου)
3. Οικονόμου Στέλιος (Καρίτσας) 4. Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου)
5. Πατσιαβούδης Στέργιος (Αγιάς) 6. Ράντζος Νικόλαος (Μαρμαρίνης)
7. Χαλάτσης Αντώνιος (Ποταμιάς) 8. Χριστοδούλου Βασίλειος(Νερομύλων)

Απόντες
9. Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου) 10. Αλβίζος Δημήτριος (Αμυγδαλής)
11. Γούλης Δημήτριος (Παλαιοπύργου) 12. Ζιούλη Αναστασία (Αετολόφου)
13. Κοσμάς Νικόλαος (Ελάφου) 14. Κυριάκου Αθανάσιος (Ομολίου)
15. Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου) 16. Μπελιάς Αθανάσιος (Μελιβοίας)
17. Μπουρντένας Γρηγόριος (Ανάβρας) 18. Παπαδημητρίου Νίκος (Ανατολής)
19. Περπερής Ευάγγελος (Σκήτης) 20. Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας)
21. Πραντσίδης Δημήτριος (Σκλήθρου) 22. Ριζάκης Δημήτριος (Σωτηρίτσας)
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος κ.  Γκουντάρας 
Αντώνης και οι υπηρεσιακοί παράγοντες Σπανός Ιωάννης και Μπαρτζώκα Αθανασία.

Τα πρακτικά τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Γιάννης.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 

έδωσε  το  λόγο  στο  Δήμαρχο  που  ενημέρωσε  το  Σώμα  για  τρέχοντα  θέματα  και 
απάντησε σε ερωτήσεις των δημοτικών συμβούλων.

Στη  συνέχεια  και  πριν  τη  συζήτηση των  θεμάτων  της  ημερήσιας  διάταξης  το 
Δημοτικό  Συμβούλιο  αποφάσισε,  σύμφωνα  με  την  παρ.  7  του  άρθρου  67  του 
Ν.3852/2010, τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων εκτός της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα  1ο ΕΗΔ: Συμπλήρωση  της  υπ’  αριθμ.64/2012  απόφασης  του  Δημοτικού  
Συμβουλίου  με  τίτλο:  «Καθορισμός  τρόπου  χρήσης  δημοτικών  βοσκοτόπων  και  
επιβολή δικαιώματος βοσκής για το έτος 2012».
Θέμα 2ο ΕΗΔ: Σύναψη προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Αγιάς με τον «ΦοΔΣΑ» 
Νομού Λάρισας, με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης του Ενιαίου  
Συνδέσμου διαχείρισης στερεών αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Λάρισας».
Θέμα 3ο ΕΗΔ: Σύναψη προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Αγιάς με τον «ΦοΔΣΑ» 
Νομού  Λάρισας,  με  τίτλο:  «Παροχή  υπηρεσιών  τεχνικής  υποστήριξης  του  Ενιαίου  
Συνδέσμου διαχείρισης στερεών αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Λάρισας».
Θέμα  4ο ΕΗΔ: Έγκριση  διάθεσης  οικονομικής  βοήθειας  για  τη  νοσηλεία  άπορου  
δημότη της Τοπικής Κοινότητας Παλαιοπύργου.

Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Καλαγιάς Γρηγόριος διαφώνησε ως προς τη συζήτηση 
του 2ου και 3ου θέματος εκτός της ημερήσιας διάταξης.

Επίσης και μετά από αίτημα της εισηγήτριας, το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
με τίτλο: «Εξέταση αιτήσεων για παράταση μισθωτικής σχέσης όπου δύναται στους  
μισθωτές δημοτικών καταστημάτων της Δημοτικής Ενότητας Αγιάς», αποσύρθηκε από 
την ημερήσια διάταξη.

Οι  δημοτικοί  σύμβουλοι  κ.κ.  Μαρούδας  Ρίζος  και  Μαυρογιάννης  Αντώνιος 
αποχώρησαν πριν τη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο  δημοτικός  σύμβουλος  κ.  Γκουτζουλίκας  Γεώργιος  αποχώρησε  πριν  τη 
συζήτηση του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγήθηκε τα θέματα της συνεδρίασης, ως εξής:
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Θέμα 13ο: Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας πεζοδρόμων Δήμου Αγιάς.

Ο Πρόεδρος, για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στο 
δημοτικό σύμβουλο κ. Λέτσιο Βασίλειο που έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου 
τα εξής:

 «Σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 1Β περ. V του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ  
87/07.06.2010  τεύχος  Α’),  η  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής  εισηγείται  στο  Δημοτικό  
Συμβούλιο το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ. 

Σε εφαρμογή των ανωτέρω η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ’ αριθμ.12/2012  
απόφασή της εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο Κανονισμού  λειτουργίας 
πεζοδρόμων Δήμου Αγιάς που σας έχει δοθεί με την ημερήσια διάταξη». 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:
 την εισήγηση του δημοτικού συμβούλου κ. Λέτσιο Βασίλειο,
 τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 1β περ. v του Ν. 3852/2010,
 τις διατάξεις του άρθρου 79 και 82 του Ν. 3463/2006 και
 την υπ’ αριθμ. 12/2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον κανονισμό λειτουργίας πεζοδρόμων Δήμου Αγιάς ως εξής:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ

Άρθρο 1ο 
Περιοχή ισχύος και σκοπός του κανονισμού

α) Ο παρών κανονισμός αναφέρεται σ’ όλους τους πεζοδρόμους του Δήμου Αγιάς και 
περιλαμβάνει τους κανόνες κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων σ’ αυτούς.
β) Ο παρών κανονισμός αποσκοπεί στην εξασφάλιση άνετων συνθηκών κυκλοφορίας 
για τους πεζούς και τα οχήματα, στην εξυπηρέτηση των αναγκών προσπελάσεως και 
τροφοδοσίας.

Άρθρο 2ο

Οδοί κυκλοφορίας πεζών (πεζόδρομοι)
α) Οι οδοί που χαρακτηρίζονται ως πεζόδρομοι, προορίζονται για την αποκλειστική 
χρήση των πεζών. Σε κάθε είσοδο πεζόδρομου ειδική πινακίδα αναγγέλλει τη χρήση 
του δρόμου και προειδοποιεί για τον τρόπο λειτουργίας του.
β) Στους πεζοδρόμους επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση:

Όλο το 24ωρο:
Η κυκλοφορία των οχημάτων παροχής α’ βοηθειών, των οχημάτων που μεταφέρουν 
ασθενείς, των απορριμματοφόρων του Δήμου, των οχημάτων της αστυνομίας και της 
πυροσβεστικής υπηρεσίας, των οχημάτων των Οργανισμών κοινής ωφελείας και των 
οχημάτων  του  προγράμματος  «Βοήθεια  στο  σπίτι»  για  την  αντιμετώπιση 
περιπτώσεων επείγουσας ανάγκης.
Η κίνηση οχημάτων που εκτελούν μετακομίσεις οικοσκευών μικτού βάρους μέχρι 16 
τόνων από ή προς την περιοχή, τροφοδοσίας καυσίμων μικτού βάρους μέχρι 8 τόνων, 
καθώς και νεκροφόρου οχήματος.
Η  κίνηση  επιβατικών  αυτοκινήτων  για  τη  μεταφορά  αναπήρων  που  έχουν 
πιστοποιητικό αναπηρίας και ανήμπορων υπερηλίκων.
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Όλο το 24ωρο με ειδική άδεια ισχύος ενός έτους:
Η  κίνηση  αυτοκινήτων  ιδιωτικής  χρήσεως  που  ανήκουν  σε  κατοίκους  των 
πεζοδρόμων, για να σταθμεύουν σε ιδιόκτητο γκαράζ νομίμως υφιστάμενο ή άλλο 
χώρο ιδιοκτησίας τους, εφ’ όσον είναι εφοδιασμένα με ειδικό σήμα ετήσιας ισχύος, 
το οποίο χορηγείται από το Τεχνικό Τμήμα του Δήμου Αγιάς και τοποθετείται σε 
ορισμένο  σημείο  του  αυτοκινήτου,  με  την  προϋπόθεση  ότι  δεν  θα  ρυπαίνεται  με 
λάσπες και χώματα η επιφάνεια της οδού. Σε αντίθετη περίπτωση το ειδικό σήμα θα 
ανακαλείται από το Δήμο και θα αφαιρείται η άδεια διέλευσης από τον πεζόδρομο.

Κατά  τις  ώρες  λειτουργίας  των  καταστημάτων  με  ειδική  άδεια  ισχύος  ενός 
έτους:
Η κίνηση τροχοφόρων ιδιωτικής χρήσεως που ανήκουν σε ιδιοκτήτες καταστημάτων 
των πεζοδρόμων για να εκτελούν διανομές κατ’ οίκον κατά τις ώρες λειτουργίας του 
καταστήματος, εφ’ όσον είναι εφοδιασμένα με το ειδικό σήμα ετήσιας ισχύος.  Τα 
σχετικά αιτήματα θα υποβάλλονται στο Δήμο και θα εξετάζεται κατά περίπτωση η 
χορήγηση ή μη του ειδικού σήματος. 
Κατά τις ορισμένες ώρες:
Η  κίνηση  οχημάτων  για  την  τροφοδοσία  των  καταστημάτων  θα  γίνεται  τα  εξής 
χρονικά διαστήματα:
 7: 00 έως 9:00, 13:00 έως 14:00 και 15:00 έως 17:00 για τη  χειμερινή. περίοδο 

(1/10 έως 31/3)
 7: 00 έως 9:00, 13:00 έως 14:00 και 15:30  έως 17:30 για τη θερινή περίοδο (1/4 

έως 30/9)
Η  κίνηση  αυτοκινήτων  μεταφοράς  έτοιμου  σκυρ/τος,  αποκομιδής  προϊόντων 
κατεδαφίσεων  ή  εκσκαφών  και  γενικά  μεταφοράς  υλικών  που  έχουν  σχέση  με 
ανέγερση, επισκευή ή κατεδάφιση οικοδομής, για την κίνηση των οποίων ισχύουν και 
τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 3 του παρόντος κανονισμού, θα γίνεται τα εξής χρονικά 
διαστήματα: από 7:30  έως  15:00 και από 17:30  έως  19:30 για όλο το έτος. 
γ) Η κίνηση στους πεζόδρομους γίνεται με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς:
Η ταχύτητα κινήσεως των αυτοκινήτων δεν θα υπερβαίνει την ταχύτητα κινήσεως 
των πεζών, οι οποίοι σε οποιαδήποτε περίπτωση έχουν προτεραιότητα.
Απαγορεύεται η όπισθεν κίνηση των αυτοκινήτων, εκτός αν καθοδηγούνται από πεζό.
Απαγορεύονται οι επί τόπου στροφές.
Ο χρόνος σταθμεύσεως για τροφοδοσία θα περιορίζεται στον απολύτως απαραίτητο.
Η στάθμευση αυτοκινήτων τροφοδοσίας δεν θα παρεμποδίζει την τροφοδοσία άλλων 
παρόδιων.
Απαγορεύεται  παντελώς  η  στάθμευση  οιουδήποτε  οχήματος  (μηχανοκίνητου, 
τρίκυκλου, δίκυκλου) στους πεζόδρομους και στις εισόδους τους καθ’ όλο το 24ωρο. 
Για τα οχήματα για τα οποία επιτρέπεται η κίνησή τους στους πεζόδρομους, όπως 
αυτά  αναφέρονται  στο  κεφάλαιο  2  του  παρόντος  κανονισμού,  ο  χρόνος  στάσης 
περιορίζεται στον απολύτως απαραίτητο. 
Απαγορεύεται  η κίνηση οχημάτων μικτού βάρους άνω των 7,5 τόνων  εκτός: των 
αυτοκινήτων μεταφοράς οικοσκευών για τα οποία επιτρέπεται μικτό βάρος μέχρι 16 
τόνων,  των  αυτοκινήτων  αποκομιδής  προϊόντων  εκσκαφών  ή  κατεδαφίσεων  ή 
μεταφοράς  οικοδομικών  υλικών  που  έχουν  σχέση  με  ανέγερση,  επισκευή  ή 
κατεδάφιση οικοδομής για τα οποία επιτρέπεται μικτό βάρος μέχρι 16 τόνων, των 
αυτοκινήτων  μεταφοράς  έτοιμου  σκυρ/τος  για  τα  οποία  επιτρέπεται  μικτό  βάρος 
μέχρι 20 τόνων, των αυτ/των τροφοδοσίας καταστημάτων για τα οποία επιτρέπεται 
μικτό βάρος μέχρι 16 τόνων.
Απαγορεύεται παντελώς η κίνηση ερπυστριοφόρων οχημάτων.
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Αν αποδειχθεί ότι είναι ανάγκη για λόγους ασφαλείας, ανετότερης  κυκλοφορίας ή 
προστασίας  των  πεζών,  η  επιτρεπόμενη  κυκλοφορία  των  οχημάτων  διανομής 
εμπορευμάτων μπορεί να απαγορευθεί σε ειδικές περιπτώσεις.
Η τοποθέτηση εμπορευμάτων, σκευών και εν γένει αντικειμένων από τους παρόδιους 
επιτρέπεται  για  τα  εμπορικά  καταστήματα  και  τα  καταστήματα  υγειονομικού 
ενδιαφέροντος  κατόπιν  αδείας  των  αρμοδίων  οργάνων  του  Δήμου  με  όρους  και 
προϋποθέσεις που ορίζει το Δημοτικό Συμβούλιο.
Κάθε  κάτοχος  οχήματος  υποχρεούται  να  αποζημιώσει  το  Δήμο,  βάσει 
προϋπολογισμού της τεχνικής του υπηρεσίας, θεωρημένου από το Δήμαρχο, για τις 
ζημιές  που  τυχόν  θα  προκληθούν  από  την  κυκλοφορία  και  τη  στάθμευση  του 
οχήματός του μέσα στη ζώνη των πεζοδρόμων.

Άρθρο 3ο

Ειδικοί όροι για τις περιπτώσεις επισκευής ή ανεγέρσεως οικοδομών
α) Στις περιπτώσεις κατεδάφισης, επισκευής ή ανέγερσης οικοδομών και γενικότερα 
εκτέλεσης  οικοδομικών εργασιών,  θα χορηγείται  από το Δήμο Αγιάς ειδική άδεια 
χρήσης του πεζόδρομου κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου και κατάθεσης στο 
Δήμο εγγυητικής επιστολής, το ύψος της οποίας καθορίζεται από το Δήμο για κάθε 
περίπτωση,  ανάλογα  με  τη  φύση  των  εργασιών  που  θα  εκτελεσθούν.  Μετά  την 
ολοκλήρωση των εργασιών και  τη διενέργεια αυτοψίας,  η εγγυητική  επιστολή θα 
επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο. Σε περίπτωση πρόκλησης φθορών και  εφόσον ο 
ενδιαφερόμενος δεν προβεί στην άρτια εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών, μετά 
από σχετική πρόσκληση και  μέσα σε τακτή προθεσμία.,  η εγγυητική επιστολή θα 
καταπίπτει  εις  βάρος  του  ιδιοκτήτη  του  ακινήτου  ως  ποινική  ρήτρα  και  η 
αποκατάσταση του οδοστρώματος και του εξοπλισμού της οδού στην προηγούμενη 
κατάσταση θα γίνεται από το Δήμο. 
β) Προκειμένης  της  ανεγέρσεως  νέας  οικοδομής,  η  κατεδάφιση  του  υπάρχοντος 
κτίσματος και η εκσκαφή του οικοπέδου επιτρέπεται να γίνεται με μηχανικά μέσα, 
σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  2ο  κεφάλαιο  του  παρόντος  κανονισμού. 
Απαγορεύεται, σε κάθε περίπτωση, η κίνηση ερπυστριοφόρου μηχανήματος σε όλους 
τους  πεζόδρομους.  Ο  ιδιοκτήτης  του  ακινήτου  στο  οποίο  γίνονται  οι  ανωτέρω 
εργασίες, μεριμνά καθημερινά μετά το πέρας των εργασιών, για τον καθαρισμό και 
την απομάκρυνση κάθε υλικού που έχει  μείνει  στην επιφάνεια της οδού (χώματα, 
λάσπες, μπάζα, υπολείμματα σκυροδέματος κλπ).
γ) Κατά  την  κατεδάφιση,  ανέγερση  ή  επισκευή  οικοδομής,  θα   περιφράσσεται 
υποχρεωτικά ο προ αυτής χώρος σε απόσταση το πολύ 1,50μ από την οικοδομική 
γραμμή και σε ύψος 2.50μ από τη στάθμη της οδού, με αδιαπέραστο από τις σκόνες 
υλικό. Το είδος αυτού του υλικού μπορεί να ορίζεται από το Δήμο. Απαγορεύεται η 
απόθεση κάθε είδους υλικών έξω από το περίφραγμα αυτό.
δ) Όταν οι εργασίες ανεγέρσεως νέας οικοδομής φθάσουν στο στάδιο περαίωσης του 
φέροντος  οργανισμού  του  ισογείου  και  της  πλάκας  της  οροφής  του,  τότε  το 
περίφραγμα θα αφαιρείται και αφού αποκατασταθεί πλήρως το οδόστρωμα από τυχόν 
φθορές, θα τοποθετείται ικρίωμα, έτσι ώστε να είναι δυνατή η χρησιμοποίηση από το 
κοινό όλου του πλάτους της οδού, μέχρι την οικοδομική γραμμή. Το ικρίωμα αυτό θα 
επενδύεται σε ύψος τουλάχιστον 2,50μ με το ανωτέρω υλικό, ώστε κατά τη διάρκεια 
των εργασιών να μη ρυπαίνεται το οδόστρωμα.
ε) Στις περιπτώσεις ανασκαφής του οδοστρώματος για την εκτέλεση οποιασδήποτε 
εργασίας στα δίκτυα των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, θα χορηγείται ειδική άδεια 
από το Δήμο Αγιάς κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου.  Η αποκατάσταση του 
οδοστρώματος στην αρχική του μορφή, με τα αυτά υλικά και την αυτή επιμέλεια 
σύμφωνα με τις οδηγίες του Τεχνικού Τμήματος του Δήμου, είναι υποχρεωτική και 
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βαρύνει  εξ’  ολοκλήρου  τον  εκτελούντα  το  έργο,  Οργανισμό  ή  ιδιοκτήτη  του 
ακινήτου. Εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν προβεί στις παραπάνω ενέργειες μέσα σε 
τακτή  προθεσμία  που  θα  ορίζεται  μετά  από  σχετική  πρόσκληση,  ο  Δήμος  θα 
παρεμβαίνει αναλαμβάνοντας την αποκατάσταση των ζημιών και καταλογίζοντας τα 
σχετικά έξοδα στους υπεύθυνους.

Άρθρο 4ο

Κυρώσεις
Οι παραβάτες του παρόντος κανονισμού τιμωρούνται  για  μεν  τις  παραβάσεις  που 
αφορούν θέματα κινήσεως και σταθμεύσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ. 
και του παρόντος κανονισμού, για δε τις παραβάσεις που αφορούν θέματα επισκευής, 
κατεδαφίσεως  ή  ανεγέρσεως  οικοδομών  ή  εκτέλεσης  εργασιών  στα  δίκτυα  των 
Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, 
του Γ.Ο.Κ. και του Κ.Ο.Κ.

Άρθρο 5ο

Ισχύς του κανονισμού
Ο παρών  Κανονισμός  ισχύει  μετά  την  έγκρισή  του  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο 
Αγιάς. Διευκρινιστικές ή συμπληρωματικές διατάξεις, καθώς και μικροτροποποιήσεις 
του  παρόντος  Κανονισμού  θα  γίνονται  ύστερα  από  απόφαση  του  Δημοτικού 
Συμβουλίου.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 101/2012.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος     Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Σουλιώτης Θεόδωρος
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