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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ   

∆ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ  Άστρος 14 Μαρτίου 2018 

   

220 01 - ΑΣΤΡΟΣ   
Γραφείο ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
Πληρ.: Τερζάκης Γεώργιος   

 

 
Τηλ.: 2755360133 - Fax: 2755360179  

e-mail: dsbkyn@gmail.com  

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το Πρακτικό Συνεδρίασης µε αριθµό 05/2018 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  

του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας 

 

Στο Άστρος και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα στις 14 Μαρτίου 2018  ηµέρα Τετάρτη και 
ώρα 18:00, συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου Βόρειας 
Κυνουρίας ύστερα από την πρόσκληση µε αριθµό 2310/09-03-2018 του Προέδρου του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, που γνωστοποιήθηκε σε καθένα από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 67, 68 και 69 του Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – πρόγραµµα Καλλικράτης». 
 
Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά 
(27) ∆ηµοτικών Συµβούλων, βρέθηκαν δέκα έξι (16) παρόντες. 
 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

Κουτρουµπής Γεώργιος  Πρόεδρος ∆.Σ. Σκαντζός Εµµανουήλ  Μέλος ∆.Σ. 
Καµπύλης Ιωάννης  Αντιπρόεδρος ∆.Σ. Κούβαλη Γεωργία  Μέλος ∆.Σ.  

Τσιώρος Κωνσταντίνος  Γραµµατέας ∆.Σ.  Τσιώρου-Κολοβού Παναγιώτα  Μέλος ∆.Σ. (προσήλθε στη διάρκεια 
της προ ηµερησίας συζήτησης) 

Γκαύρος ∆ηµήτριος  Μέλος ∆.Σ. Καλλίθρακας Βασίλειος  Μέλος ∆.Σ. 
Χονδρολέος Ιωάννης  Μέλος ∆.Σ. Καµπύλης Γεώργιος  Μέλος ∆.Σ. 

Σαβούρδος Πέτρος  Μέλος ∆.Σ  Κόγκος Απόστολος  Μέλος ∆.Σ. 
Αρφάνης ∆ηµήτριος  Μέλος ∆.Σ. Κορδονούρη Μεταξία  Μέλος ∆.Σ.  

Κατσής ∆ηµήτριος  Μέλος ∆.Σ. ∆ικαίος Περικλής  Μέλος ∆.Σ. 

Βλάχος Χρήστος  Μέλος ∆.Σ. Παινέσης Γρηγόριος  Μέλος ∆.Σ. 
Κολλαρετάκης Αριστείδης  Μέλος ∆.Σ Γιοβάς Ιωάννης  Μέλος ∆.Σ.  

Τακλής Ηλίας   Μέλος ∆.Σ  Καµπύλης Άγγελος  Μέλος ∆.Σ. 
Σούρσος Παναγιώτης  Μέλος ∆.Σ.  

Κατά την ψηφοφορία για τη λήψη απόφασης στο θέµα αυτό, είχε 
αποχωρήσει ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Αδάµης Παναγιώτης. 
 

Βλαχόγιαννη Σταµατίνα  Μέλος ∆.Σ. 
Κλεώπας Γεώργιος   Μέλος ∆.Σ. 

Αρφάνης Αλέξιος  Μέλος ∆.Σ.  

Αδάµης Παναγιώτης  Μέλος ∆.Σ. 

 
 
Στη συνεδρίαση αυτή είχε κληθεί νόµιµα και ήταν παρών, ο ∆ήµαρχος Βόρειας Κυνουρίας κ. 
Μαντάς Παναγιώτης.  

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον ειδικό γραµµατέα του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου κ. Γεώργιο Ν. Τερζάκη. 
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Στη συνεδρίαση, για τη συζήτηση του θέµατος αυτού, είχε κληθεί και ήταν παρών ο 

Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Άστρους. 

 

Στο παρόν απόσπασµα περιλαµβάνονται οι διάλογοι που έγιναν κατά τη διάρκεια συζήτησης 
του θέµατος αυτού - οι οποίοι είναι προϊόν αποµαγνητοφώνησης – και οι οποίοι έχουν υποστεί 
µερική επεξεργασία (φιλολογική επιµέλεια), χωρίς να αλλοιώνεται η ουσία και το σκεπτικό 
τους. 

Αριθµός Αποφάσεως : 37/2018 

 

ΘΕΜΑ: Καθορισµός τελών λαϊκής αγοράς ∆ηµοτικής Κοινότητας Άστρους. 

 

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, αναφερόµενος στο δεύτερο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης, έδωσε το λόγο στον εισηγητή κ. Χονδρολέο Ιωάννη – Αντιδήµαρχο Βόρειας 
Κυνουρίας – ο οποίος είπε τα παρακάτω : 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µας, µε την υπ’ αριθµό 21/2018 απόφασή της και αφού 

έλαβε υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 36, του Νόµου 4497/2017 (ΦΕΚ 171/13-11-2017), 

«Άσκηση υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισµός της επιµελητηριακής 

νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 121 του Ν. 4512/17-01-

2018 (Α' 5) και σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ.1ζ του Ν.3852/2010, εισηγείται στο ∆ηµοτικό 

µας Συµβούλιο τον καθορισµό των παρακάτω τελών για τη νέα λαϊκή αγορά της ∆ηµοτικής 

Κοινότητας Άστρους : 

� Για τους παραγωγούς πωλητές, επαγγελµατίες πωλητές και πωλητές νωπών ειδών 

αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, το ποσό των δύο ευρώ (2,00 €) ανά τρέχον µέτρο 

πρόσοψης της θέσης τους. 

� Για τους προσωρινούς πωλητές, το ποσό των τριών ευρώ και πενήντα λεπτών (3,50€) 

ανά τρέχον µέτρο πρόσοψης της θέσης τους. 

Καµπύλης Ιωάννης: Όπως βλέπω συµπεριλαµβάνονται στην πρώτη περίπτωση και οι 

ψαράδες. Αυτοί που είναι µε το αυτοκίνητο πως θα πληρώσουν;  

Γκαύρος ∆ηµήτριος: Υπάρχει ειδική άδεια και θα πρέπει να υπάρχει ειδικό όχηµα, µε 

προδιαγραφές. Στο χώρο που θα πηγαίνει αυτό το αυτοκίνητο, θα πληρώνει για πέντε µέτρα.  

Κατσής ∆ηµήτριος: Αν είναι νόµιµο βέβαια, θα ήθελα να γίνει µια ειδική µνεία και για τους 

ντόπιους παραγωγούς να γίνει µια καλύτερη τιµή, ούτως ώστε να µπορέσουµε να αποφύγουµε 

φαινόµενα να έρχονται όλοι οι πωλητές και οι παράγωγοι από τις γύρω περιοχές και οι δικοί 

µας ή να µην παίρνουν καλή θέση γιατί δεν έχουν την οικονοµική άνεση ή να µην µετέχουν και 

καθόλου, λόγω του ότι δεν έχουν τόσο πολύ εµπόρευµα.  

Χονδρολέος Ιωάννης: ∆εν νοµίζω ότι αναφέρει κάπου ο νόµος κάτι τέτοιο.  

Καµπύλης Ιωάννης: Το καταλαβαίνω και το συµµερίζοµαι, αλλά στην προκειµένη περίπτωση 

θα χρειαστεί µεγάλη προσπάθεια για να χαρακτηρίσουµε τους προσωρινούς και θα σου πει ο 

άλλος γιατί µε πας στους προσωρινούς; 

Χονδρολέος Ιωάννης: Εδώ µιλάµε για το ύψος των τελών. Σε επόµενη συνεδρίαση που θα 

συζητηθεί κανονισµός λειτουργίας, όπως είπε και ο κύριος Γκαύρος, θα θέσετε όλους τους 

προβληµατισµούς σας.  

Κατσής ∆ηµήτριος: Θα το ψηφίσουµε βέβαια, αλλά ήθελα να πω ότι δεν µου αρέσει και  ο 

τρόπος είσπραξης, που κάποιος πάει µε ένα µπλοκάκι και παίρνει τα χρήµατα. Θα ήθελα να 

γίνει πιο συγκροτηµένη η νέα µας υπηρεσία, έστω και από το καινούριο έτος. Υπάρχουν 
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συγκεκριµένες ώρες και συγκεκριµένες προδιαγραφές που κάποιος θα πληρώσει. Το γεγονός 

ότι ένας δικός µας υπάλληλος πάει µε το µπλοκάκι παραµάσχαλα και παίρνει όσα λεφτά του 

δίνουν πρέπει να εκλείψει, γιατί είµαστε υπόλογοι όλοι.  
 

Ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Άστρους, συµφωνεί µε την εισήγηση. 

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση,  

 

αποφασίζει  ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

και καθορίζει τα τέλη της νέας λαϊκής αγοράς της ∆ηµοτικής Κοινότητας Άστρους του ∆ήµου 
Βόρειας Κυνουρίας, όπως παρακάτω : 

� Για τους παραγωγούς πωλητές, επαγγελµατίες πωλητές και πωλητές νωπών ειδών 

αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, το ποσό των δύο ευρώ (2,00 €) ανά τρέχον µέτρο 

πρόσοψης της θέσης τους. 

� Για τους προσωρινούς πωλητές, το ποσό των τριών ευρώ και πενήντα λεπτών (3,50€) 

ανά τρέχον µέτρο πρόσοψης της θέσης τους. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 37/2018 

 

Ακριβές αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος του  ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 

 

Κουτρουµπής Γεώργιος  
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