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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

Λήξη συνεδρίασης – διεκπεραίωσης πρακτικών: Παρασκευή 29.05.2020, ώρα 22:10. 

                

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 01.06.2020  

Αριθμ. πρωτ.: 4494 

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά 

                                    Τ.Κ.: 40003  

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315 

Τηλεομοιοτυπία: 2494350317 

email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

79/2020 
από το πρακτικό της 6ης/ 29.05.2020 τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων 

 

 

Θέμα  11ο  : Έγκριση 2ης Τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 78/2015 (ΑΔΑ: 7ΡΒΞΩ6Ι-ΝΣ9) απόφασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου περί Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων. 

 

 

Στην Αγιά, σήμερα Παρασκευή 29.05.2020, ώρα 19:00 μ.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό 

Συμβούλιο Αγιάς, με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων, σύμφωνα με το άρθρο 10 της Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος Α’), μετά την με αριθμό πρωτοκόλλου 

4314/25.05.2020 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 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18. 

 

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. Αγγελάκας Ιωάννης 3. Αναστασίου Ιωάννης 

4. Γαλλής Γεώργιος 5. Γιάνναρος Γεώργιος 

6. Ευσταθίου Ηλίας 7. Κασίδας Ιωάννης 

8. Κατσιάβας Αστέριος 9. Κορδίλας Δημήτριος 

10. Καφετσιούλης Απόστολος 11. Κρανιώτης Ευάγγελος 

12. Μακροβασίλης Βασίλειος 13. Μπαλταγιάννη – Σοφολόγη Σοφία 

14. Μπαρμπέρης Πέτρος 15. Μπατζιόλας Ζάχος 

16. Μπελιάς Αντώνιος 17. Ντάγκας Νικόλαος 

18. Ολύμπιος Αθανάσιος 19. Σκαρκάλης Χρήστος 

20. Σμυρλής Βασίλειος 21. Σωτηρίου Βασίλειος 

22. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 23. Τσιαγκάλης Νικόλαος 

24. Τσιντζιράκος Ιωάννης 25. Τσιώνης Αστέριος 

Απόντες 

26. Αλεξανδρίδου Βασιλική 27. Καλαγιάς Γρηγόριος 

 

 

 

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 Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, 

ήταν παρών ο Πρόεδρος της Κοινότητας Δήμητρας Ευάγγελος Δολμές. 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε, με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων, ο διοικητικός υπάλληλος 

Ιωάννης Μπουρνάκας. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  

 

 

Θέμα  11ο  : Έγκριση 2ης Τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 78/2015 (ΑΔΑ: 7ΡΒΞΩ6Ι-ΝΣ9) απόφασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου περί Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων. 

 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Νικόλαος Ντάγκας, Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Πολιτισμού και Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων Τουρισμού, Πολιτισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, 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. 

2. 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. 

3. 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 
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- Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αγιάς με την υπ’ αριθμ.  8/2020 (ΑΔΑ: ΨΗΘΒΩ6Ι-934) 

απόφασή της με θέμα «2η Τροποποίηση της υπ΄ άριθμ. 78/2015 (ΑΔΑ: 7ΡΒΞΩ6Ι-ΝΣ9) απόφασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου περί Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων», εισηγείται προς το Δημοτικό 

Συμβούλιο τη λήψη κανονιστικής απόφασης σχετικά με την τροποποίηση Κανονισμού Χρήσης 

Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Αγιάς ως προς τα άρθρα 5 και 16, επισυνάπτοντας το σχετικό σχέδιο 

της τροποποίησης του άρθρου αυτού προς ψήφιση. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και : 

- 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», όπως αυτή 

τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 120/2016 (ΑΔΑ: 6ΕΡΟΩ6Ι-7ΝΟ) απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Αγιάς, 

 

Εισηγούμαστε όπως εγκρίνετε την τροποποίηση του Κανονισμού Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων του 

Δήμου Αγιάς ως συγκεκριμένα: 

 

Α.  προς το άρθρο 5-Γενικές Αρχές παρ. 7 , την προσθήκη εδαφίου ως εξής: 

 

Άρθρο 5-Γενικές Αρχές: 

7. 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 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.  

«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, τεσσάρων επιλογών κατόπιν έγκρισης από την αρμόδια υπηρεσία  του Δήμου 

στην οποία και θα πρέπει να απευθύνονται. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θα υπάρχουν οι προβλεπόμενες 

κυρώσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16.» 

 

Β.  προς το άρθρο 16- Κυρώσεις και Πρόστιμα την προσθήκη εδαφίου 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 ύψους από 70ευρώ έως 300 
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ευρώ 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.» 

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

Δήμου Αγιάς, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 102/2016 (ΑΔΑ: 6ΕΡΟΩ6Ι-7ΝΟ) απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγιάς. 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη: 

- την εισήγηση του Αντιδημάρχου Τουρισμού, Πολιτισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, 

- 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. 102/2015 (ΑΔΑ: 6ΕΡΟΩ6Ι-7ΝΟ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Αγιάς με θέμα: «Τροποποίηση κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Αγιάς», 

- την υπ’ αριθμ.  8/2020 (ΑΔΑ: ΨΗΘΒΩ6Ι-934) εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: «2η 

Τροποποίηση της υπ΄ άριθμ. 78/2015 (ΑΔΑ: 7ΡΒΞΩ6Ι-ΝΣ9) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί 

Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων»,  

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,  

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
Α. Εγκρίνουμε τη 2η τροποποίηση του Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Αγιάς και συγκεκριμένα 

τα άρθρα 5 και 16 ως εξής: 

 

Τροποποιούμε το άρθρο 5 - Γενικές Αρχές παρ. 7 ,  και προσθέτουμε εδάφιο ως εξής: 

 

Άρθρο 5-Γενικές Αρχές: 

7. 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 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.  

«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 
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η επιχείρηση παραμένει κλειστή, η κάλυψη για λόγους προφύλαξης του υπαίθριου χώρου και των 

εμπορευμάτων θα γίνεται ΜΟΝΟ με υλικό συγκεκριμένων προδιαγραφών και θεματολογίας, τεσσάρων 

επιλογών κατόπιν έγκρισης από την αρμόδια υπηρεσία  του Δήμου στην οποία και θα πρέπει να απευθύνονται.  

Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θα υπάρχουν οι προβλεπόμενες κυρώσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 16.» 

 

Τροποποιούμε το άρθρο 16 - Κυρώσεις και Πρόστιμα και προσθέτουμε την προσθήκη εδάφιο 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 περιπτερων, κλπ) με το 

περιεχόμενο του Άρθρου 5 : Γενικές Αρχές, θα οδηγούν στην επιβολή προστίμου ύψους από 70ευρώ έως 

300 ευρώ 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.» 

 

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

Δήμου Αγιάς, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 102/2016 (ΑΔΑ: 6ΕΡΟΩ6Ι-7ΝΟ) απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου του 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.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 79/2020. 
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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