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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

64/2016 

από το πρακτικό της 6
ης

/ 26.04.2016 τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

 

Θέμα 4
ο
 :  Περί καθορισμού των αδειών στάσιμου υπαίθριου εμπορίου που θα χορηγηθούν στο χώρο 

χερσαίας ζώνης αλιευτικού καταφυγίου Αγιοκάμπου το έτος 2016 και προσδιορισμού 

ισάριθμων θέσεων. 

 

 

Στην Αγιά, σήμερα 26 Απριλίου 2016, ημέρα Μ. 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 3365/22.04.2016 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. Βατζιάς Αντίγονος 

4. Γιαννουλέα Χριστίνα 5. Γιάνναρος Γεώργιος 

6. Καλαγιάς Γρηγόριος 7. Κασίδας Ιωάννης 

8. Κούκας Γεώργιος 9. Μάρκου Σωτήριος 

10. Μασούρας Γεώργιος 11. Λέτσιος Βασίλειος 

12. Ριζούλης Στέφανος 13. Σκαρκάλης Χρήστος 

14. Σμυρλής Βασίλειος 15. Σουλιώτης Θεόδωρος 

16. Τσιώνης Αστέριος  

Απόντες 

17. Αναστασίου Ιωάννης 18. Αράπης Χρήστος 

19. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 20. Ζιούλη Αναστασία 

21. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 22. Μπάτσικας Βασίλειος 

23. Μπεϊνάς Αντώνιος 24. Ολύμπιος Αθανάσιος 

25. Σιμούλης Θωμάς 26. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

27. Τριανταφύλλου Ευθύμιος  

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκε νόμιμα. 

 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-dimotikou-symbouliou.html
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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: Αλέξανδρος Δαλαμάγκας (Αμυγδαλής), 

Κολοβός Νικόλαος (Καστρίου), Ζάχος Μπατζιόλας (Αγιάς), Ιωάννης Πατσαβούρας (Μεταξοχωρίου), 

Βασίλειος Πλατής (Δήμητρας) και Σωτήριος Τσιάρας (Σωτηρίτσας). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.  

 

Επίσης στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών 

Υπηρεσιών Ιωάννης Σπανός. 

 

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 4
ο
 :  Περί καθορισμού των αδειών στάσιμου υπαίθριου εμπορίου που θα χορηγηθούν στο χώρο 

χερσαίας ζώνης αλιευτικού καταφυγίου Αγιοκάμπου το έτος 2016 και προσδιορισμού 

ισάριθμων θέσεων. 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Βασίλειος Λέτσιος, Αντιδήμαρχος - Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που 

έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής: 

 

«Τίθενται υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα κάτωθι :  

1) Ο Νόμος 2323/1995 (ΦΕΚ 145Α΄/13-07-1995), µε θέμα: «Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις», όπως 

έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

 

2) Το άρθρο 24 του Νόμου 2971/2001, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, µε θέμα: «Παραχωρήσεις χώρων 

ζώνης λιμένα», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

 

3) Η υπ’ αριθ. Φ.3131/17/96/12-3-1997 ΚΥΑ των Υπουργών Ανάπτυξης και Εµπορικής Ναυτιλίας (ΦΕΚ 

178Β΄/12-03-1997), µε θέμα: «Χορήγηση αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου στους χερσαίους χώρους 

τοπικής αρμοδιότητας Οργανισμών Λιμένα, Λιμενικών Ταμείων και ΕΟΤ».  

 

4) Η υπ’ αριθμ. 8321.6/01/12/12-03-2012 εγκύκλιος του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας, µε θέμα: «Οδηγίες για την εκμετάλλευση της Ζώνης Λιμένα στα πλαίσια της παραχώρησης του 

ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης των χώρων αυτής».  

 

5) Η υπ' αριθμ. 24589/251660/24-12-2013 Απόφαση της Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-

Στερεάς Ελλάδας, µε την οποία καθορίστηκε η χερσαία ζώνη των αλιευτικών καταφυγίων Αγιοκάμπου και 

Στομίου Δήμου Αγιάς και η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 11/16-1-2014  

 

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται ο καθορισμός αριθμού αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου 

εντός της χερσαίας ζώνης του αλιευτικού καταφυγίου Αγιοκάμπου ως εξής:  

Μία (1) άδεια υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και συγκεκριμένα για μια θέση καντίνας 15 τ.μ. στη χερσαία ζώνη  

του αλιευτικού καταφυγίου Αγιοκάμπου, στη βόρεια είσοδο του καταφυγίου, µε ύψος ετήσιου οικονομικού 

ανταλλάγματος το ποσό των 1.000,00 Ευρώ πλέον των νομίμων επιβαρύνσεων, ήτοι 3% υπέρ ΕΚΟΕΜΝ, 3% 

Χαρτόσημο και 20% ΟΓΑ Χαρτοσήμου.  

 

Ο ανωτέρω χώρος αποτυπώνεται στο από 14-4-2016 τοπογραφικό διάγραμμα που συνέταξε η Τεχνική 

Υπηρεσία του Δήμου Αγιάς, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης».  
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού λάβαμε υπόψη : 

- την εισήγηση του Αντιδημάρχου Βασίλειου Λέτσιου, 

- την εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,  

- 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,  

- το από 14.04.2016 τοπογραφικό διάγραμμα που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αγιάς, το 

οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης, 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

και μετά από συζήτηση 

 

Αποφασίζουμε  κατά πλειοψηφία  
(με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών  

και με ψήφους 14 υπέρ και  2  «παρών» ) 

 
Α. Καθορίζουμε τον αριθμό αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου εντός της χερσαίας ζώνης του 

αλιευτικού καταφυγίου Αγιοκάμπου ως εξής: 

Μία (1) άδεια υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και συγκεκριμένα για μια θέση καντίνας 15 τ .μ. στη χερσαία 

ζώνη του αλιευτικού καταφυγίου Αγιοκάμπου, στη βόρεια είσοδο του καταφυγίου, µε ύψος ετήσιου 

οικονομικού ανταλλάγματος το ποσό των 1.000,00€ πλέον των νομίμων επιβαρύνσεων, ήτοι 3% υπέρ 

ΕΚΟΕΜΝ, 3% Χαρτόσημο και 20% ΟΓΑ Χαρτοσήμου.  

 

Β. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί υποχρεωτικά, κατά το πλήρες κείμενό  της, στο Δημαρχείο Αγιάς 

και στα καταστήματα των Δημοτικών Ενοτήτων Ευρυμενών, Μελιβοίας και Λακέρειας, σύμφωνα με τη  

διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 284 του ν.3463/2006. 

 

Γ. Περίληψη της παρούσας να δημοσιευτεί στην ημερήσια τοπική εφημερίδα Λάρισας «Ελευθερία». 

 

Δ. Δημοσιότητα απόφασης: 

α. Η απόφαση να παραμείνει συνεχώς εκτεθειμένη σε χώρο των δημοτικών  καταστημάτων, 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.  

 

Δήλωσαν «παρών» και μειοψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον 

Πεδίον» Γρηγόριος Καλαγιάς (επικεφαλής) και Γεώργιος Μασούρας.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 64/2016. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Ιωάννης Αργυρούλης  

ΑΔΑ: 7ΞΙΔΩ6Ι-Ο9Υ



ΑΔΑ: 7ΞΙΔΩ6Ι-Ο9Υ


	ΔΣ 064 06Τ-2016_Καθορισμος θεσης καντινας_χερσαια ζωνη_λιμανι Αγιοκαμπου
	Θ4.Καντίνα στο λιμάνι Αγιοκάμπου

		2016-05-04T09:18:18+0300
	Athens




