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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο
Αριθμός απόφασης
74/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 8ης/ 19-4-2013
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 11ο :

Τροποποίηση τελών αιγιαλού - παραλίας.

Στην Αγιά, σήμερα 19 Απριλίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 (6:00μμ.),
στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική
συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου
4788/15-4-2013 έγγραφη πρόσκληση1 του Προέδρου κου Ιωάννη Αργυρούλη, που
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 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, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
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. Αργύρης Νικόλαος
3. Βατζιάς Αντίγονος
4. Γιαννουλέα Χριστίνα
5. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
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6. Καλαγιάς Γρηγόριος
7. Καψάλης Βασίλειος
8. Κουτσαντάς Βασίλειος
9. Λέτσιος Βασίλειος
10. Μαρούδας Ρίζος
11. Μπάτσικας Βασίλειος
12. Ξαφάρας Χρήστος
13. Πατσάς Κυριάκος
14. Σιμούλης Θωμάς
15. Σμυρλής Βασίλειος
16. Σουλιώτης Θεόδωρος
17. Στάθης Νικόλαος
Απόντες
18. Βαλάρης Γεώργιος
19. Βόγιας Δημήτριος
20. Γιάνναρος Γεώργιος
21. Μαυρογιάννης Αντώνιος
22. Μπελιάς Αντώνιος
23. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
24. Συρακούλης Γεώργιος
25. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
26. Τσαγκάλης Αντώνιος
27. Τσιτσές Δημήτριος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και
Εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα,
παρόντες ήταν οι: Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου), Κούκας Γεώργιος (Αγιάς),
Τα θέματα 11ο και 12ο της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν αμέσως μετά τη συζήτηση των θεμάτων
εκτός της ημερήσιας διάταξης.
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Δήλωσε «παρών» στη συνεδρίαση και αποχώρησε πριν τη συζήτηση των θεμάτων.
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Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Παπαδημητρίου Νικόλαος (Ανατολής),
Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου), Ράντζος Νικόλαος (Μαρμαρίνης) και
Χριστοδούλου Βασίλειος (Νερομύλων).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας
Αντώνης και οι υπηρεσιακοί παράγοντες: Σπανός Ιωάννης, Μπουζούκης Αλέξιος και
Παπακώστας Δημήτριος. Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός γραμματέας
Μπουρνάκας Γιάννης.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Ιωάννης
Αργυρούλης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της
συνεδρίασης.
Θέμα 11ο :

Τροποποίηση τελών αιγιαλού - παραλίας.

Το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο δημοτικός σύμβουλος κ.
Βασίλειος Λέτσιος, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
Με την περίπτωση ζ της παρ 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 ορίζεται ότι η
οικονομική επιτροπή εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο την επιβολή τελών,
δικαιωμάτων και εισφορών. Συνεπώς για τη λήψη απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου περί επιβολής τελών, δικαιωμάτων και εισφορών απαιτείται η
προηγούμενη εισήγηση της οικονομικής επιτροπής.
Με την υπ’ αριθμόν 80/2011 (ΑΔΑ: 4ΑΘΓΩ6Ι-Μ) απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου ψηφίστηκε ο Κανονισμός διαχείρισης - λειτουργίας αιγιαλού,
παραλίας & κοινοχρήστων χώρων Δήμου Αγιάς, όπως αυτός τροποποιήθηκε με την
υπαριθμ. 82/2012 (ΑΔΑ: Β4ΩΚΩ6Ι-ΖΓ7) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και
ορίστηκαν τα ιδιαίτερα θέματα λειτουργίας του.
Η Οικονομική Επιτροπή με την αριθμ. 64/2013 ομόφωνη απόφασή της , εισηγείται
στο Δημοτικό Συμβούλιο τον καθορισμό των τελών αιγιαλού – παραλίας του Δήμου
Αγιάς ως εξής:
«Εισηγούμαστε την τροποποίηση της υπ’ αριθμ.81/2011 (ΑΔΑ: 4ΑΘΗΩ6Ι-Ω)
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ως εξής :
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΕΛΩΝ: ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
Αντικαθιστούμε την παρ. 1 και παρ.2 ως εξής:
1. Η τιμολόγηση χρήσης για τραπεζοκαθίσματα στη Ζώνη 1 ορίζεται ως εξής :
2,50€/τ.μ. για χρήση χώρου αιγιαλού και 7,00€/τ.μ. για εξασφάλιση καθαριότητας
και αισθητικής του χώρου της ακτής.
2. Η τιμολόγηση χρήσης για ξαπλώστρες –καρέκλες θαλάσσης στη Ζώνη 1 ορίζεται
ως εξής :
Από 0-500 τ.μ. 2,00 ευρώ για χρήση χώρου και 1,5 ευρώ /τ.μ. για εξασφάλιση
καθαριότητας και αισθητικής του χώρου της ακτής.
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Αντικαθιστούμε την παρ. 4 δεύτερο εδάφιο ως εξής:
Η τιμολόγηση στη ζώνη 1 στις μη πολυσύχναστες ακτές ισχύει μειωμένη κατά 20% και
συγκεκριμένα: 1,60€/τ.μ. για χρήση χώρου αιγιαλού και 1,20€/τ.μ. για εξασφάλιση
καθαριότητας και αισθητικής του χώρου της ακτής στις ξαπλώστρες, δηλαδή 2,80
ευρώ/τ.μ. συνολικά.
Καταργείται η διάταξη που αναφέρει ότι δεν θα προσμετρούνται οι ξύλινοι διάδρομοι
στο εμβαδόν κάλυψης των ξαπλωστρών.
Καταργείται η διάταξη που αναφέρει ότι άνω των 500τ.μ. βεβαιώνεται με το
δεκαπλάσιο της τελευταίας κλίμακας και θα απομακρύνεται ο εξοπλισμός από τα
συνεργεία του Δήμου χωρίς καμία άλλη προειδοποίηση.
Καταργείται η παράγραφος που αναφέρεται στην «ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ».
Κατά λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 81/2011 (ΑΔΑ: 4ΑΘΗΩ6Ι-Ω) με θέμα: «Καθορισμός
τελών αιγιαλού, παραλίας & κοινοχρήστων χώρων Δήμου Αγιάς».
Ακολούθησε συζήτηση κατά την οποία προτάθηκε από τον εισηγητή κ. Βασίλειο
Λέτσιο να τροποποιηθεί η τιμολόγηση χρήσης για τραπεζοκαθίσματα στη Ζώνη 1 ως
εξής: 2,00€/τ.μ. για χρήση χώρου αιγιαλού και 6,00€/τ.μ. για εξασφάλιση
καθαριότητας και αισθητικής του χώρου της ακτής
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη :
- Την εισήγηση του δημοτικού συμβούλου κου Βασίλειου Λέτσιου.
- Τον Ν.3852/2010, (Φ.Ε.Κ. Α΄87/07-06-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
σύμφωνα με τον οποίο η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται στο Δημοτικό
Συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών.
- Τον Κανονισμό διαχείρισης - λειτουργίας αιγιαλού, παραλίας &
κοινοχρήστων χώρων Δήμου Αγιάς όπως αυτός ψηφίσθηκε με την υπ’ αριθμ.
80/2011 (ΑΔΑ: 4ΑΘΓΩ6Ι-Μ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς και
τροποποιήθηκε με την υπαριθμ. 82/2012 (ΑΔΑ: Β4ΩΚΩ6Ι-ΖΓ7) απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς.
- Την υπ’ αριθμ.81/2013 (ΑΔΑ: 4ΑΘΗΩ6Ι-Ω) απόφασή του με θέμα:
«Καθορισμός τελών αιγιαλού, παραλίας & κοινοχρήστων χώρων Δήμου Αγιάς».
- την ΚΥΑ με αριθμ. πρωτ. Δ10Β1053970/1672ΕΞ2013 /29-3-2013 με θέμα:
«Απευθείας παραχώρηση με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού,
παραλίας όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών
στους ΟΤΑ Α΄ βαθμού».
- Τον Ν.2971/2001 "Αιγιαλός παραλία και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 285/Α/2001).
- Τον Ν.3463/2006,(Φ.Ε.Κ. Α΄114/08-06-2006), «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων».
- Την υπ’ αριθμ. 64/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Τροποποιεί την υπ’ αριθμ.81/2011 (ΑΔΑ: 4ΑΘΗΩ6Ι-Ω) απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου ως εξής:
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ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΕΛΩΝ: ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
Αντικαθιστούμε την παρ. 1 και παρ.2 ως εξής:
1. Η τιμολόγηση χρήσης για τραπεζοκαθίσματα στη Ζώνη 1 ορίζεται ως εξής :
2,00€/τ.μ. για χρήση χώρου αιγιαλού και 6,00€/τ.μ. για εξασφάλιση καθαριότητας
και αισθητικής του χώρου της ακτής.
2. Η τιμολόγηση χρήσης για ξαπλώστρες –καρέκλες θαλάσσης στη Ζώνη 1 ορίζεται
ως εξής :
Από 0-500 τ.μ. 2,00 ευρώ για χρήση χώρου και 1,5 ευρώ /τ.μ. για εξασφάλιση
καθαριότητας και αισθητικής του χώρου της ακτής.
Αντικαθιστούμε την παρ. 4 δεύτερο εδάφιο ως εξής:
Η τιμολόγηση στη ζώνη 1 στις μη πολυσύχναστες ακτές ισχύει μειωμένη κατά 20%
και συγκεκριμένα: 1,60€/τ.μ. για χρήση χώρου αιγιαλού και 1,20€/τ.μ. για
εξασφάλιση καθαριότητας και αισθητικής του χώρου της ακτής στις ξαπλώστρες,
δηλαδή 2,80 ευρώ /τ.μ. συνολικά.
Καταργείται από την παρ. 2 η διάταξη που αναφέρει ότι δεν θα προσμετρούνται οι
ξύλινοι διάδρομοι στο εμβαδόν κάλυψης των ξαπλωστρών.
Καταργείται από την παρ. 2 η διάταξη που αναφέρει ότι άνω των 500τ.μ. βεβαιώνεται
με το δεκαπλάσιο της τελευταίας κλίμακας και θα απομακρύνεται ο εξοπλισμός από
τα συνεργεία του Δήμου χωρίς καμία άλλη προειδοποίηση.
Καταργείται η παράγραφος που αφορά την ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ.
Β. Κατά λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 81/2011 (ΑΔΑ: 4ΑΘΗΩ6Ι-Ω) με θέμα:
«Καθορισμός τελών αιγιαλού, παραλίας & κοινοχρήστων χώρων Δήμου Αγιάς».
Γ. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 66 του
Β.Δ/τος 24-9/20-10-1958.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 74/2013.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Αργυρούλης Ιωάννης
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