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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

102/2016 

από το πρακτικό της 10
ης

/ 28.06.2016 τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

 

Θέμα 8
ο
:  Τροποποίηση κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Αγιάς. 

 

 

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. 

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: 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 8
ο
:  Τροποποίηση κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Αγιάς. 

 

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

υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής: 

 

«Σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 3463/06 ορίζονται τα εξής: «1. Οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές 

ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της 

κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες: δ) Καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις: …………… δ2. Για τη 

χρήση των αλσών και των κήπων, των πλατειών, των παιδικών χαρών και των λοιπών κοινόχρηστων 

χώρων……………….  

2. Οι αποφάσεις της ανωτέρω παραγράφου λαμβάνονται από τα δημοτικά ή κοινοτικά συμβούλια με την 

απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών τους, το συντομότερο δυνατό διάστημα από την έναρξη της 

δημοτικής ή κοινοτικής περιόδου.  

Την έκδοση των τοπικών κανονιστικών αποφάσεων των Δήμων εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο η 

δημαρχιακή επιτροπή.  

Εάν η κανονιστική διάταξη αφορά αποκλειστικά την περιφέρεια ενός τοπικού διαμερίσματος ή οικισμού, η 

δημαρχιακή επιτροπή διαμορφώνει την εισήγησή της, μετά από γνώμη του οικείου τοπικού συμβουλίου.  

Για τη διαμόρφωση της εισήγησης, η δημαρχιακή επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις και τις 

προτάσεις των αρμόδιων κοινωνικών και επαγγελματικών φορέων και ομάδων πολιτών της περιφέρειας του 

Δήμου, με τους οποίους έρχεται σε διαβούλευση, καθώς και τυχόν ειδικές μελέτες που έχουν εκπονηθεί για την 

αντιμετώπιση των ανωτέρω ζητημάτων.  

3. Με τις κανονιστικές αποφάσεις της παραγράφου 1 μπορεί να καθορίζονται οι περιπτώσεις, για τις οποίες 

επιβάλλονται διοικητικά μέτρα και πρόστιμα, ορίζοντας το ύψος του προστίμου και τη διαδικασία επιβολής 

τους.  

4. Οι τοπικές κανονιστικές αποφάσεις δημοσιεύονται υποχρεωτικά, κατά το πλήρες κείμενό τους, στο δημοτικό 

ή κοινοτικό κατάστημα του Δήμου ή της Κοινότητας, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το 

άρθρο 284 και περίληψη αυτών σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα. Οι αποφάσεις αυτές 

παραμένουν συνεχώς εκτεθειμένες σε χώρο του δημοτικού ή κοινοτικού καταστήματος, που είναι προσιτός στο 

κοινό. Οι ίδιες αποφάσεις, με φροντίδα του προέδρου του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, μπορεί να 

καταχωρούνται στην ιστοσελίδα του Δήμου ή της Κοινότητας.  

Επιπλέον, το δημοτικό και κοινοτικό συμβούλιο λαμβάνει μέτρα για την όσο το δυνατόν ευρύτερη 

δημοσιοποίηση των αποφάσεων αυτών, μέσω των τοπικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, εκδίδοντας ειδικούς 

οδηγούς ενημέρωσης των κατοίκων και των οικείων επαγγελματικών τάξεων και χρησιμοποιεί, για τον ίδιο 

σκοπό, οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο.»  
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Με την με αριθμό 78/2015 (ΑΔΑ: 7ΡΒΞΩ6Ι-ΝΣ9) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγιάς 

εγκρίθηκε ο Κανονισμός Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Αγιάς. Ωστόσο στο άρθρο 11 του κανονισμού που 

αφορά την χορήγηση αδείας τοποθέτησης εμπορευμάτων ορίζεται ότι: «Παραχωρείται χώρος για τοποθέτηση 

εμπορευμάτων μέχρι 1 μ. πέραν της πρόσοψης του καταστήματος σε πεζοδρόμια μεγαλύτερα των 2,5 μ.» με 

αποτέλεσμα να υπάρχουν έντονες διαμαρτυρίες από τους επαγγελματίες, ιδιαίτερα κατά την θερινή περίοδο, 

κατά την οποία δημιουργούνται οι ανάγκες για την τοποθέτηση εμπορευμάτων σε κοινόχρηστους χώρους. 

Συγκεκριμένα οι διαμαρτυρίες εστιάζουν στο γεγονός ότι βάσει του κανονισμού περιορίζεται σημαντικά η 

δυνατότητα ανάπτυξης εμπορευμάτων, γεγονός που δυσχεραίνει τις οικονομικές δραστηριότητες των 

επαγγελματιών και δημιουργεί προβλήματα στις τουριστικές επιχειρήσεις της περιοχής.   

 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

 τις έντονες διαμαρτυρίες των επαγγελματιών, 

 το γεγονός ότι πράγματι ο κανονισμός θέτει σημαντικό περιορισμό στην δυνατότητα τοποθέτησης 

εμπορευμάτων σε κοινόχρηστο χώρο, 

 το γεγονός ότι θεωρείται βέλτιστη η πρακτική της κατά περίπτωση εξέτασης των δυνατοτήτων 
παραχώρησης Κ/Χ για το σκοπό αυτό, 

 ότι η δημοτική αρχή έχει ως κύριο γνώμονα την τόνωση της οικονομικής, τουριστικής και εμπορικής 
ζωής του τόπου και όχι την δημιουργία εμποδίων για την ανάπτυξή τους 

 

Σύμφωνα δε με την παρ. 1, περιπτ. Β.ν του άρθρου 73 του Ν. 3852/10 το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων 

των άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ. εισηγείται πλέον η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.  

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αγιάς με την με αριθμό 18/2016 (ΑΔΑ: 7Ξ9ΞΩ6Ι-4ΛΒ) απόφασή 

της εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη κανονιστικής απόφασης σχετικά με την τροποποίηση 

Κανονισμού Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Αγιάς ως προς το άρθρο 11, επισυνάπτοντας το 

σχετικό σχέδιο της τροποποίησης του άρθρου αυτού προς ψήφιση.  

 

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε να εγκρίνετε την τροποποίηση του Κανονισμού Χρήσης Κοινοχρήστων 

Χώρων του Δήμου Αγιάς ως προς το άρθρο 11 αυτού και συγκεκριμένα: 

 

Άρθρο 11: 

Χορήγηση άδειας τοποθέτησης εμπορευμάτων 

1. Πριν την τοποθέτηση στον κοινόχρηστο χώρο των εμπορευμάτων πρέπει να έχει εκδοθεί άδεια από το Δήμο 

με ισχύ από την ημερομηνία έκδοσης της έως το τέλος του τρέχοντος έτους.  

2. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στη Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου προσκομίζοντας τα εξής 

δικαιολογητικά:  

 Ισχύουσα άδεια λειτουργίας του καταστήματος  

 Τοπογραφικό σκαρίφημα της κάλυψης του καταστήματος, του πλάτους της πρόσοψης, του πλάτους του 

πεζοδρομίου, του πλάτους της οδού, του πεζόδρομου ή του κοινοχρήστου χώρου, των εισόδων και των 

παραθύρων των παρακειμένων κατοικιών και της θέσης και τις διαστάσεις του αιτούμενου προς 

κατάληψη χώρου. Σε περίπτωση γωνιακού καταστήματος το διάγραμμα σχεδιάζεται αναλυτικά για 

κάθε δρόμο. 

 

Ειδικότερα  

Πεζοδρόμια: 

Επιβάλλεται ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών, που χρησιμοποιείται για τη συνεχή, ασφαλή και ανεμπόδιστη 

κυκλοφορία κάθε κατηγορίας χρηστών, με απαραίτητο ελάχιστο πλάτος 1,50μ. (του κρασπέδου μη 

συνυπολογιζόμενου)  

Σε πεζοδρόμια μικρότερα του 1,50 μέτρου (του κρασπέδου μη συνυπολογιζόμενου), δεν δίνεται καμιά άδεια 

τοποθέτησης εμπορευμάτων του κοινόχρηστου χώρου.  

Σε πεζοδρόμια πλάτους μεγαλύτερου του 1,50 μέτρου (του κρασπέδου μη συνυπολογιζόμενου), δύναται να 

δοθεί άδεια τοποθέτησης εμπορευμάτων σε όλο το υπόλοιπο πλάτος πεζοδρομίου. 
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Πεζόδρομοι και λοιποί κοινόχρηστοι χώροι:  

Η τοποθέτηση εμπορευμάτων γίνεται πάντα εντός της νοητής προβολής των ορίων του καταστήματος και 

επιβάλλεται ελεύθερη ζώνη όδευσης τουλάχιστον 3μ. για την ασφαλή και ανεμπόδιστη κυκλοφορία 

πυροσβεστικών, ασθενοφόρων κλπ 

Η άδεια θα δίδεται αφού ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες του συγκεκριμένου σημείου, δηλαδή η εύρυθμη 

λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων, η ομαλή διέλευση των πεζών, η κίνηση των επιτρεπομένων 

οχημάτων, ο αστικός εξοπλισμός, η γενική αισθητική του χώρου. Η χορήγηση άδειας θα εξετάζεται χωριστά 

για κάθε κατάστημα από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.  

 

Κατά λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 78/2015 (ΑΔΑ: 7ΡΒΞΩ6Ι-ΝΣ9) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δήμου Αγιάς». 

 

 

Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις: 

Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς» Ιωάννης 

Κασίδας είπε στην τοποθέτησή του: «Εμείς βλέπουμε αυτόν τον Κανονισμό, όπως και τους αντίστοιχους που 
ψηφίστηκαν στο παρελθόν, ως υποκριτικό. Ήπια είναι αυτή η έκφραση. Το μόνο που ενδιαφέρει το Δήμο είναι το 
πως θα εισπράξει, το πως θα έχει κάποια έσοδα. Παραδείγματα πολλά και στην Αγιά και σε άλλες περιοχές του 
Δήμου. Είχαμε αποφασίσει πρόσφατα τη διαπλάτυνση συγκεκριμένου πεζοδρομίου με τη δέσμευση δημοτικών 
συμβούλων που ψήφισαν υπέρ, εμείς είχαμε καταψηφίσει και τότε, ότι εκεί δεν θα μπουν τραπέζια και δεν θα γίνει 
κατάληψη πεζοδρομίου. Έγινε ακριβώς το αντίθετο. Περιμένω απ’ αυτούς τους δημοτικούς συμβούλους να 
τοποθετηθούν γι’ αυτό.  
Ορίζεται ως ελάχιστο κενό στους πεζόδρομους τα 3 μέτρα τουλάχιστον για να μπορούν να διέλθουν ασθενοφόρα, 
πυροσβεστικά κλπ. Κοινόχρηστοι χώροι είναι και οι πεζόδρομοι και οι πλατείες δεν είναι μόνο τα πεζοδρόμια.  
Εφαρμόζονται αυτά; Όχι. Έχετε την ικανότητα να ελέγξετε την εφαρμογή αυτών των Κανονισμών; Όχι. Το μόνο που 
σας ενδιαφέρει είναι τα τέλη. Στην ουσία ρισκάρετε μ’ αυτόν τον τρόπο στο να χαθούν και ζωές. Γι όλα αυτά δεν το 
ψηφίζουμε». 

 

Ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Ποιότητας Ζωής Βασίλειος Λέτσιος είπε στην τοποθέτησή του: «Για 
όλους τους πεζοδρόμους και τα πεζοδρόμια είναι σε εξέλιξη η επικαιροποίηση μελέτης για ρυθμιστούν τα θέματα 
που προκύπτουν και όταν θα είμαστε έτοιμοι θα τη φέρουμε για συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο. Για την 
υφιστάμενη κατάσταση  έχει σταλεί έγγραφο από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου και αναμένουμε 
συγκεκριμένες αιτήσεις των επαγγελματιών, με τοπογραφικό σκαρίφημα, που θα κατατεθούν στην αρμόδια 
Επιτροπή για έγκριση μίσθωσης των χώρων. Η Επιτροπή αυτό που πάντα φροντίζει είναι να μισθώσει έκταση στους 
επαγγελματίες τέτοια που να μην δημιουργείται πρόβλημα στη διέλευση των πεζών και πολύ περισσότερο στη 
διέλευση των οχημάτων έκτακτης ανάγκης. Άλλωστε αυτά προβλέπονται και στον Κανονισμό Κ/Χ. Σίγουρα 
υπάρχουν κάποιοι επαγγελματίες που ξεφεύγουν από τα όρια, αλλά και γι’ αυτούς προβλέπονται πρόστιμα κλπ. Η 
δυσβάστακτη οικονομική κατάσταση μπορεί να μας κάνει λίγο ανεκτούς απέναντι στους επαγγελματίες. Το μήνυμα 
που στέλνουμε και να ακουστεί και εδώ είναι ότι πέρα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και την 
οριστική παραχώρηση των κοινοχρήστων χώρων δεν θα υπάρξει καμία άλλη ανοχή». 

 

Ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας είπε στην τοποθέτησή του: «Θέλω να προσθέσω κάποια στατιστικά 
στοιχεία που έχουν να κάνουν με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γιατί εδώ ουσιαστικά μιλάμε για κάποιες πολύ 
μικρές επιχειρήσεις, που είναι κατά βάση οικογενειακές και το μικρό διάστημα που δουλεύουν στις τουριστικές 
περιοχές, περιμένουν να αντλήσουν εισόδημα ώστε να ζήσουν τον υπόλοιπο χρόνο. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
ξεπερνάνε το 50% των επιχειρήσεων στην Ε.Ε. και συμβάλλουν πάνω από 50% σε θέσεις εργασίας. Πρέπει να σας 
πω επίσης ότι ιδιαίτερα στο νότο της Ε.Ε. αυτές οι επιχειρήσεις συμβάλλουν πολύ περισσότερο από το 50%, αφού 
υπάρχει μια αναντιστοιχία με τις βόρειες χώρες όπου αναπτύσσονται κυρίως μεγάλες επιχειρήσεις. Άρα δεν τίθεται 
θέμα αν ο Δήμος θα δώσει χώρο σε μια επιχείρηση για να αναπτύξει τα εμπορεύματά της, ώστε να εισπράξει τα 
τέλη.  Αντίθετα παραχωρεί το χώρο δίνοντας τη δυνατότητα σε μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση να δημιουργήσει 
τζίρο, να πουλήσει εμπορεύματα και να ζήσει την οικογένειά της. Αυτή είναι η ουσία του θέματος και δεν είναι το τι 
θα εισπράξει ο Δήμος».  
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη : 

- την εισήγηση του Αντιδημάρχου και Πρόεδρους της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 

- τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 1080/1980 (Α΄246): «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως 

διατάξεων τινών της περί των προσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Νομοθεσίας και 

άλλων τινών συναφών διατάξεων», 

- τις διατάξεις των άρθρων 79 και 284 του ν.3463/2006 (Α' 114): «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας», 

- τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 1, περιπτ. Β.ν του ν. 3852/2010 (Α΄87): «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», με την οποίες 

ορίζεται ότι το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του ν. 3852/2010 (Α΄87) 

εισηγείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, 

- την υπ’ αριθμ. 78/2015 (ΑΔΑ: 7ΡΒΞΩ6Ι-ΝΣ9) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Αγιάς με θέμα: «Έγκριση Κανονισμού Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Αγιάς», που 

ελέγχθηκε και κρίθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθμ. 7607/87628/09.07.2015 (ΑΔΑ: 63Η6ΟΡ10-Λ0Ε) 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, 

- την υπ’ αριθμ.  18/2016 (ΑΔΑ: 7Ξ9ΞΩ6Ι-4ΛΒ) εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: 

«Τροποποίηση κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Αγιάς»,  

- την τοποθέτηση του επικεφαλής της παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου 

Αγιάς» Ιωάννη Κασίδα, 

- την αρνητική ψήφο του δημοτικού συμβούλου της παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον 

Πεδίον» Ιωάννη Αναστασίου, 

- το γεγονός ότι ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» 

Αθανάσιος Τριανταφύλλου δήλωσε «παρών»,  

και μετά από συζήτηση 

 

Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία  
(με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών  

και με ψήφους 14 υπέρ 2 κατά και 1  «παρών») 

 
Α. Εγκρίνουμε την τροποποίηση του άρθρου 11 «Χορήγηση άδειας τοποθέτησης εμπορευμάτων» του 

Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Αγιάς, που έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 78/2015 (ΑΔΑ: 

7ΡΒΞΩ6Ι-ΝΣ9) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, ως ακολούθως: 

 

Άρθρο 11: 

Χορήγηση άδειας τοποθέτησης εμπορευμάτων 

1. Πριν την τοποθέτηση στον κοινόχρηστο χώρο των εμπορευμάτων πρέπει να έχει εκδοθεί άδεια από το Δήμο 

με ισχύ από την ημερομηνία έκδοσης της έως το τέλος του τρέχοντος έτους.  

2. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στη Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου προσκομίζοντας τα εξής 

δικαιολογητικά:  

- Ισχύουσα άδεια λειτουργίας του καταστήματος  

- Τοπογραφικό σκαρίφημα της κάλυψης του καταστήματος, του πλάτους της πρόσοψης, του πλάτους του 

πεζοδρομίου, του πλάτους της οδού, του πεζόδρομου ή του κοινοχρήστου χώρου, των εισόδων και των 

παραθύρων των παρακειμένων κατοικιών και της θέσης και τις διαστάσεις του αιτούμενου προς 

κατάληψη χώρου. Σε περίπτωση γωνιακού καταστήματος το διάγραμμα σχεδιάζεται αναλυτικά για 

κάθε δρόμο. 

 

Ειδικότερα  

Πεζοδρόμια: 

Επιβάλλεται ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών, που χρησιμοποιείται για τη συνεχή, ασφαλή και ανεμπόδιστη 

κυκλοφορία κάθε κατηγορίας χρηστών, με απαραίτητο ελάχιστο πλάτος 1,50μ. (του κρασπέδου μη 

συνυπολογιζόμενου)  

Σε πεζοδρόμια μικρότερα του 1,50 μέτρου (του κρασπέδου μη συνυπολογιζόμενου), δεν δίνεται καμιά άδεια 

τοποθέτησης εμπορευμάτων του κοινόχρηστου χώρου.  

Σε πεζοδρόμια πλάτους μεγαλύτερου του 1,50 μέτρου (του κρασπέδου μη συνυπολογιζόμενου), δύναται να 

δοθεί άδεια τοποθέτησης εμπορευμάτων σε όλο το υπόλοιπο πλάτος πεζοδρομίου. 
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Πεζόδρομοι και λοιποί κοινόχρηστοι χώροι:  

Η τοποθέτηση εμπορευμάτων γίνεται πάντα εντός της νοητής προβολής των ορίων του καταστήματος και 

επιβάλλεται ελεύθερη ζώνη όδευσης τουλάχιστον 3μ. για την ασφαλή και ανεμπόδιστη κυκλοφορία 

πυροσβεστικών, ασθενοφόρων κλπ 

Η άδεια θα δίδεται αφού ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες του συγκεκριμένου σημείου, δηλαδή η εύρυθμη 

λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων, η ομαλή διέλευση των πεζών, η κίνηση των επιτρεπομένων 

οχημάτων, ο αστικός εξοπλισμός, η γενική αισθητική του χώρου. Η χορήγηση άδειας θα εξετάζεται χωριστά  

για κάθε κατάστημα από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. 

 

Β. Κατά τα λοιπά ισχύει ο υπάρχων Κανονισμός που έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 78/2015 (ΑΔΑ: 

7ΡΒΞΩ6Ι-ΝΣ9) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγιάς, με θέμα: «Έγκριση Κανονισμού 

Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Αγιάς». 

 
Γ. Η απόφαση να δημοσιευτεί υποχρεωτικά, κατά το πλήρες κείμενό της, στο Δημοτικό Κατάστημα του 

Δήμου, σύμφωνα με τη  διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 284 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.). 

 

Δ. Περίληψη της παρούσας να δημοσιευτεί σε μία τοπική εφημερίδα (ημερήσια ή  εβδομαδιαία).  

 

Ε. Ενημέρωση κοινού: 

- Η απόφαση να παραμείνει συνεχώς εκτεθειμένη σε χώρο του δημοτικού καταστήματος, που είναι 

προσιτός στο κοινό.  

- Η απόφαση, με φροντίδα του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, να καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα 

του Δήμου. 

- Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την όσο το 

δυνατόν ευρύτερη δημοσιοποίηση της παρούσας απόφασης, με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο.  

 

 

Μειοψήφισαν: ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας: «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου 

Αγιάς» Ιωάννης Κασίδας και ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» 

Ιωάννης Αναστασίου, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας. 

 

Ψήφισε «παρών» και μειοψήφισε ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον 

Πεδίον» Αθανάσιος Τριανταφύλλου. 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 102/2016. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Ιωάννης Αργυρούλης  
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