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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθμός απόφασης
82/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 6ης/ 30-3-2012
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 20ο:

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.80/2011 απόφασης με τίτλο: «Έγκριση
κανονισμού διαχείρισης - λειτουργίας αιγιαλού, παραλίας &
κοινοχρήστων χώρων Δήμου Αγιάς».

Στην Αγιά σήμερα 30/3/2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 μμ. στην
αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου
4482/26-3-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κου Σουλιώτη Θεόδωρου, που
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου 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.
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. Βαλάρης Γεώργιος
4. Βατζιάς Αντίγονος
5. Γιάνναρος Γεώργιος
6. Γιαννουλέα Χριστίνα
7. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
8. Καλαγιάς Γρηγόριος
9. Καψάλης Βασίλειος
10. Κουτσαντάς Βασίλειος
11. Λέτσιος Βασίλειος
12. Μπελιάς Αντώνιος
13. Ξαφάρας Χρήστος
14. Πατσάς Κυριάκος
15. Σιμούλης Θωμάς
16. Σμυρλής Βασίλειος
17. Στάθης Νικόλαος
18. Συρακούλης Γεώργιος
19. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
20. Τσαγκάλης Αντώνιος (προσήλθε στη
συζήτηση του 15ου θέματος)
Απόντες
21. Αργύρης Νικόλαος
22. Βόγιας Δημήτριος
23. Μαρούδας Ρίζος
24. Μαυρογιάννης Αντώνιος
25. Μπάτσικας Βασίλειος
26. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
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. Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου)
2. Αλβίζος Δημήτριος (Αμυγδαλής)
3. Δαλακούρας Θεόδωρος (Καστρίου)
4. Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου)
5. Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου)
6. Μπελιάς Αθανάσιος (Μελιβοίας)
7. Παπαδημητρίου Νίκος (Ανατολής)
8. Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου)
9. Πατσιαβούδης Στέργιος (Αγιάς)
10. Πραντσίδης Δημήτριος (Σκλήθρου)
11. Ράντζος Νικόλαος (Μαρμαρίνης)
12. Χριστοδούλου Βασίλειος(Νερομύλων)
Απόντες
13. Γούλης Δημήτριος (Παλαιοπύργου)
14. Ζιούλη Αναστασία (Αετολόφου)
15. Κοσμάς Νικόλαος (Ελάφου)
16. Κυριάκου Αθανάσιος (Ομολίου)
17. Μπουρντένας Γρηγόριος (Ανάβρας)
18. Οικονόμου Στέλιος (Καρίτσας)
19. Περπερής Ευάγγελος (Σκήτης)
20. Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας)
21. Ριζάκης Δημήτριος (Σωτηρίτσας)
22. Χαλάτσης Αντώνιος (Ποταμιάς)
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος κ. Γκουντάρας
Αντώνης και ο ειδικός συνεργάτης του Δημάρχου κ. Γκαλιάκης Δημήτριος.
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 ομόφωνα τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός
της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα ΕΗΔ: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 19/2012 μελέτης με τίτλο: «Γεωργοτεχνική –
Γεωργοοικονομική μελέτη του έργου «Κατασκευή υπόγειων αγωγών μεταφοράς νερού
και αντλητικών συγκροτημάτων στο Αγρόκτημα Δήμητρας».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγήθηκε ως κατωτέρω
τα θέματα της συνεδρίασης:
Θέμα 20ο:

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.80/2011 απόφασης με τίτλο: «Έγκριση
κανονισμού διαχείρισης - λειτουργίας αιγιαλού, παραλίας &
κοινοχρήστων χώρων Δήμου Αγιάς».
Ο Πρόεδρος, για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στο
Δημοτικό Σύμβουλο Λέτσιο Βασίλειο που έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου
τα εξής:
«H Επιτροπή Αιγιαλού – Παραλίας του Δήμου Αγιάς συνεδρίασε δύο φορές για να
συζητήσει το θέμα της διαχείρισης και λειτουργίας του αιγιαλού και παραλίας του
Δήμου μας.
Στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής κλήθηκαν όλοι οι επαγγελματίες που
δραστηριοποιούνται στα παράλια του Δήμου, ώστε να διατυπώσουν παρατηρήσεις και
προτάσεις με βάση τον ισχύοντα κανονισμό.
Στη δεύτερη συνεδρίαση της Επιτροπής, παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Συλλόγων
Επαγγελματιών και μαζί τους διαμορφώθηκε η τελική πρόταση, η οποία στάλθηκε στην
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας, που είναι το αρμόδιο όργανο που εισηγείται
τις κανονιστικές αποφάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο.
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Η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής, με την υπ’ αριθμ.7/2012 απόφασή της, διαμόρφωσε
την τελική εισήγηση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ.80/2011 απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου, με τίτλο: «Έγκριση κανονισμού διαχείρισης - λειτουργίας
αιγιαλού, παραλίας & κοινοχρήστων χώρων Δήμου Αγιάς», που έχει ως εξής:
Α. Στην παράγραφο του κανονισμού που αναφέρεται στα: ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ να
προστεθούν τα παρακάτω.
1. Είναι δυνατή η υπαγωγή στην τιμολόγηση της ζώνης 2, τμήμα Α για επαγγελματίες
που κάνουν χρήση χώρου τραπεζοκαθισμάτων που με αίτησή τους, στην επιτροπή
Αιγιαλού – Παραλίας, αποδεικνύουν την ενεργή και αδιάλειπτη λειτουργία του
καταστήματος τους καθ’ όλη την διάρκεια του έτους.
2. Επαγγελματίες που θα εξοφλούν το σύνολο του ποσού του μισθίου, εφ’ άπαξ με την
παραλαβή του συμφωνητικού μίσθωσης θα τυγχάνουν 15% μείωση επί του
συνολικού ποσού.
Β. Η παράγραφος που αναφέρεται στην : ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ να τροποποιηθεί και διαμορφωθεί ως εξής:
Απαγορεύεται η ηλεκτροδότηση των υπό μίσθωση χώρων τραπεζοκαθισμάτων από
κολόνες δημοτικού φωτισμού. Για τους παραβάτες ορίζεται πρόστιμο 100€
Σύμφωνα με τα παραπάνω σας καλώ να αποφασίσουμε σχετικά».
Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήθηκαν οι παρακάτω:
Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας
«Ανεξάρτητη Δημιουργική Πορεία» κος Καψάλης Βασίλειος που δήλωσε ότι:
«Θα καταψηφίσω την τροποποίηση, όπως έκανα και στην Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής, αφού αυτή δεν αντιμετωπίζει τα προβλήματα όλων των επαγγελματιών του
Δήμου, αλλά μόνο επτά καταστημάτων της παραλίας. Η τροποποίηση αυτή μου θυμίζει
τακτοποίηση “ ημετέρων”».
Ο Δήμαρχος κος Γκουντάρας Αντώνης που είπε:
«Κύριε Καψάλη σας ζητώ να ανακαλέσετε αυτά τα οποία είπατε: τις αιχμές και την
ειρωνεία σας.
Σας θυμίζω ότι οι αλλαγές στον κανονισμό έρχονται για ψήφιση στο Δημοτικό
Συμβούλιο, μετά από ομόφωνη εισήγηση της Επιτροπής Αιγιαλού και Παραλίας, στην
οποία συμμετέχει και το μέλος της παράταξής σας κ. Στάθης Νικόλαος.
Σας ζητώ τουλάχιστον να σεβαστείτε τον κ. Στάθη.
Έχω σιχαθεί την κουτοπονηριά σας. Προφανώς κρίνεται εξ ιδίων».
Ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος κ. Καλαγιάς Γρηγόριος που δήλωσε ότι
καταψηφίζει την εισήγηση.












Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:
Την εισήγηση του δημοτικού συμβούλου κου Λέτσιου Βασίλειου,
τις διατάξεις των παρ.1στ και 3 του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006,
τις διατάξεις του άρθρου 73 του Β.Δ/τος 24.9.58,
τις διατάξεις του άρθρου 284 του Ν. 3463/2006,
την Εγκύκλιο του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών, Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας,
τμήμα Β’ (ΑΙΓΙΑΛΟΥ – ΠΑΡΑΛΙΑΣ): 1038460/2439/Β0010,
την υπ’ αριθμ.80/2011 απόφασή του,
την υπ’ αριθμ.7/2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,
τις τοποθετήσεις των κ.κ. Καψάλη Βασίλειου και Καλαγιά Γρηγόριου και
το γεγονός ότι από την ψηφοφορία απουσίαζαν από την αίθουσα οι δημοτικοί
σύμβουλοι Πατσάς Κυριάκος και Τριανταφύλλου Αθανάσιος
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Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Τροποποιεί την υπ’ αριθμ.80/2011 απόφασή του, με τίτλο: «Έγκριση κανονισμού
διαχείρισης - λειτουργίας αιγιαλού, παραλίας & κοινοχρήστων χώρων Δήμου
Αγιάς», ως εξής:
Α. Η παράγραφος του κανονισμού που αναφέρεται στα «ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ»
τροποποιείται και προσθέτεται σ’ αυτή ότι:
1. Είναι δυνατή η υπαγωγή στην τιμολόγηση της ζώνης 2, τμήμα Α για
επαγγελματίες που κάνουν χρήση χώρου τραπεζοκαθισμάτων που με αίτησή
τους, στην επιτροπή Αιγιαλού – Παραλίας, αποδεικνύουν την ενεργή και
αδιάλειπτη λειτουργία του καταστήματος τους καθ’ όλη την διάρκεια του έτους.
2. Επαγγελματίες που θα εξοφλούν το σύνολο του ποσού του μισθίου, εφ’ άπαξ με
την παραλαβή του συμφωνητικού μίσθωσης θα τυγχάνουν 15% μείωση επί του
συνολικού ποσού.
Β. Η παράγραφος που αναφέρεται στην «ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ» τροποποιείται και διαμορφώνεται ως εξής:
Απαγορεύεται η ηλεκτροδότηση των υπό μίσθωση χώρων τραπεζοκαθισμάτων από
κολόνες δημοτικού φωτισμού. Για τους παραβάτες ορίζεται πρόστιμο 100€ .
Γ. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 79
του Ν.3463/2010, κατά το πλήρες κείμενό της, στο δημοτικά καταστήματα του
Δήμου, όπου και θα παραμένει συνεχώς εκτεθειμένη. Περίληψή της να δημοσιευθεί
σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα.
Μειοψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ Καψάλης Βασίλειος και Καλαγιάς
Γρηγόριος.
Κατά την ψήφιση του θέματος απουσίαζαν από την αίθουσα οι δημοτικοί
σύμβουλοι κ.κ. Πατσάς Κυριάκος και Τριανταφύλλου Αθανάσιος.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 82/2012.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Σουλιώτης Θεόδωρος

