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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
              ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Αριθμός Απόφασης    8/  20  20

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Αριθμ.3/2020  πρακτικού συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου

     Σήμερα στις  26 του μήνα Μαΐου του έτους 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 1:00 μ.μ.
το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αγιάς συνήλθε
σε συνεδρίαση με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’),
μετά από την 22/05/2020 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου του Δ.Σ. κ. Γκουντάρα
Αντώνιο  που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα
μέλη της σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 για συζήτηση
και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα  3ο.- 2η  Τροποποίηση  της  υπ΄  άριθμ.  78/2015  (ΑΔΑ:  7ΡΒΞΩ6Ι-
ΝΣ9) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί Κανονισμού
Κοινοχρήστων Χώρων

                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ                 
1. Γκουντάρας Αντώνιος
2. Καφετσιούλης Απόστολος
3. Κρανιώτης Ευάγγελος
4. Μπελιάς Αντώνιος
5. Ντάγκας Νικόλαος
6. Ολύμπιος Αθανάσιο
7. Τσιντζιράκος Ιωάννης 

Τα πρακτικά (με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων) τηρήθηκαν από το δημοτικό
υπάλληλο Δημηνίκο Αντώνιο.

Ο Πρόεδρος  της  Επιτροπής  κ.  Γκουντάρας  Αντώνιος  κήρυξε  την  έναρξη  της
συνεδρίασης, η οποία διεξήχθη με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ
55/11.03.2020 τεύχος  A’):  «Κατεπείγοντα  μέτρα αντιμετώπισης  των αρνητικών
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού
της διάδοσής τους», με τις οποίες ορίζεται ότι:  «1. Κατά το διάστημα λήψης των
μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων
των  πάσης  φύσεως  συλλογικών  οργάνων  των  ΟΤΑ  α’  και  β’  βαθμού  και  των
διοικητικών  συμβουλίων  των  εποπτευόμενων  νομικών  τους  προσώπων  μπορεί  να
λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και
της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε
πρόσφορο  τηλεπικοινωνιακό  μέσο.  Στην  περίπτωση  της  δια  ζώσης  σύγκλησης  των
συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών». και έθεσε
υπόψη στα μέλη της Επιτροπής, τα εξής:
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Μας κατατέθηκε  η με  αριθμό πρωτ.4156/20-5-2020 εισήγηση του Αυτοτελούς
Τμήματος Τοπικής και Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας  η οποία αναφέρει τα
παρακάτω:

«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 τιςπροϋποθέσεις….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.»

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

Με  την  με  αριθμό  78/2015  (ΑΔΑ:  7ΡΒΞΩ6Ι-ΝΣ9)  απόφαση  του  Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Αγιάς, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’άριθμ. 120/2016
απόφαση  ΔΣ  (  ΑΔΑ:  6ΕΡΟΩ6Ι-7ΝΟ),εγκρίθηκε  ο  Κανονισμός  Κοινοχρήστων
Χώρων του Δήμου Αγιάς. 

Εισηγούμαστε την τροποποίηση των άρθρων  5 και 16 ως εξής:
1. Συγκεκριμένα  στο Άρθρο 5 : Γενικές Αρχές και παρ. 7 αναφέρεται ότι:
“  Όλοι οι καταστηματάρχες οφείλουν: α) να απέχουν από κάθε ενέργεια που θα

μπορούσε  να  προκαλέσει  οποιασδήποτε  μορφής  και  έκτασης  υποβάθμιση  του
περιβάλλοντος και της αισθητικής που αρμόζει στην ιστορία και τον πολιτισμό του
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δήμου, στο ήθος των κατοίκων και στους κανόνες των χρηστών και συναλλακτικών
ηθών,  καθώς  και  στους  κανόνες  της  καλής  εν  γένει  συμπεριφοράς  β)  να
συμμορφώνονται γενικά με τις διατάξεις των νόμων, Π.Δ., εγκυκλίων και οδηγιών
όπως ισχύουν κάθε φορά, καθώς και με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.  

Λαμβάνοντας υπόψη την αισθητική του περιβάλλοντος και την αναβάθμιση αυτού,
ειδικά  στις  παραλιακές  κοινότητες  του  Δήμο  αλλά  και  σε  όλες  τις  εν  δυνάμει
επισκέψιμες   κοινότητες   οι  οποίες  παρουσιάζουν  σημαντική  τουριστική  ανάπτυξη,
προτείνουμε την προσθήκη του παρακάτω εδαφίου στην ίδια παράγραφο ως εξής:

“Για την   έκθεση  εμπορευμάτων των εμπορικών καταστημάτων στον προαύλιο
χώρο τους, θα πρέπει υποχρεωτικά να τηρείται απόσταση 1μ από τους εφαπτόμενους
σε αυτόν κοινόχρηστους χώρους (ήτοι δρόμοι και τα πεζοδρόμια τους, οι πλατείες και
τα πεζοδρόμια τους, οι πεζόδρομοι κλπ), ενώ θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά και
οι ανωτέρω αναφερόμενες προϋποθέσεις.

Ενδεχόμενη ανάρτηση εμπορευμάτων στις προσόψεις των κτιρίων  ή  στον
προαύλιο χώρο του καταστήματος, δεν  μπορεί να υπερβαίνει σε ύψος το 1,5μ. 

Επίσης,  η  έκθεση  των  εμπορευμάτων  δεν  πρέπει  να  προκαλεί  οποιασδήποτε
μορφής και έκτασης υποβάθμιση του περιβάλλοντος και της αισθητικής, ενώ είναι
υποχρεωτική  η  τήρηση  αυστηρών  κανόνων  για  τις  συνθήκες  υγιεινής  και
καθαριότητας είτε αυτό αφορά στάσιμο εμπόριο(συμπεριλαμβάνεται και η καντίνα) ή
κοινόχρηστο χώρο περιπτέρου ή προαύλιο ιδιωτικό χώρο που χρησιμοποιείται  για
εμπορική δραστηριότητα.  Κατά την διάρκεια (μήνες ή εντός  του 24 ώρου) που η
επιχείρηση  παραμένει  κλειστή,  η  κάλυψη  για  λόγους  προφύλαξης  του  υπαίθριου
χώρου  και  των  εμπορευμάτων  θα  γίνεται  ΜΟΝΟ  με  υλικό  συγκεκριμένων
προδιαγραφών  και  θεματολογίας  σε  εκτύπωση,  κατόπιν  έγκρισης  του  Δήμου.  Σε
οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θα υπάρχουν οι προβλεπόμενες κυρώσεις, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 16.”

2. Στο   Άρθρο  16-  Κυρώσεις  και  Πρόστιμα  θα  πρέπει  να  προστεθεί  η
παρακάτω παράγραφος γ) ως εξής:

γ) « Ενέργειες εκ μέρους των καταστηματαρχών οι οποίες προκαλούν υποβάθμιση
της αισθητικής του περιβάλλοντος και η μη συμμόρφωση των υπευθύνων (υπαίθριο
στάσιμο, κ/χ περιπτέρων, κλπ) με το περιεχόμενο του Άρθρου 5 : Γενικές Αρχές, θα
οδηγούν  στην  επιβολή  προστίμου  και  εφόσον  δεν  υπάρξει  συμμόρφωση  θα
ακολουθείται  η  ίδια  διαδικασία  που αναφέρεται  στο  άρθρο  5  όταν διαπιστώνεται
αυθαίρετη χρήση κοινοχρήστου χώρου από τον Δήμο ή από την αστυνομική αρχή.»

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

H Επιτροπή  ύστερα  από  διαλογική  συζήτηση  των  Μελών  της  και  ανταλλαγή
απόψεων, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Γνωμοδοτεί θετικά στην τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 78/2015 (ΑΔΑ: 7ΡΒΞΩ6Ι-

ΝΣ9)  απόφασης  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  ‘περί  Κανονισμού  Κοινοχρήστων
Χώρων’ και συγκεκριμένα των άρθρων  5 και 16 όπως αναλυτικά αναφέρονται στην
εισήγηση της παρούσας απόφασης.

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 8/2020 και εισηγείται προς έγκριση στο Δημοτικό
Συμβούλιο.
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  υπογράφηκε  από  τα  παρόντα  Μέλη  της
Επιτροπής

O Πρόεδρος της Επιτροπής Τα παρόντα Μέλη της Επιτροπής
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