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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ   

∆ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ  Άστρος 12 Απριλίου 2017 

   

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 07/2017 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  

του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας 

 

Στο Άστρος και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα στις 12 Απριλίου 2017  ηµέρα Τετάρτη 

και ώρα 18:00, συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου Βόρειας 
Κυνουρίας ύστερα από την πρόσκληση µε αριθµό 3053/07-04-2017 του Προέδρου του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, που επιδόθηκε ή 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 οκτώ (18) παρόντες. 
 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

Κουτρουµπής Γεώργιος  Πρόεδρος ∆.Σ. Κούβαλη Γεωργία  Μέλος ∆.Σ.  

∆ικαίος Περικλής  Αντιπρόεδρος ∆.Σ. Καλλίθρακας Βασίλειος  Μέλος ∆.Σ. 
Τσιώρος Κωνσταντίνος  Γραµµατέας ∆.Σ. Βλαχόγιαννη Σταµατίνα  Μέλος ∆.Σ. 

Γκαύρος ∆ηµήτριος  Μέλος ∆.Σ. Καµπύλης Γεώργιος  Μέλος ∆.Σ. 

Σκαντζός Εµµανουήλ  Μέλος ∆.Σ. Καµπύλης Ιωάννης  Μέλος ∆.Σ. 

Κατσής ∆ηµήτριος  Μέλος ∆.Σ. Κορδονούρη Μεταξία  Μέλος ∆.Σ. 

Αρφάνης ∆ηµήτριος  Μέλος ∆.Σ. Κλεώπας Γεώργιος   Μέλος ∆.Σ. 
Βλάχος Χρήστος  Μέλος ∆.Σ. Αρφάνης Αλέξιος  Μέλος ∆.Σ. 

Σαβούρδος Πέτρος  Μέλος ∆.Σ Καµπύλης Άγγελος  Μέλος ∆.Σ. 

Κολλαρετάκης Αριστείδης  Μέλος ∆.Σ  
 
 
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Κατσής ∆ηµήτριος, δήλωσε κώλυµα 
συµµετοχής στη συζήτηση του θέµατος αυτού, επειδή ο ίδιος και 
µέλη της οικογένειάς του συµµετέχουν σε εταιρεία που 
δραστηριοποιείται µε καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος.  

Χονδρολέος Ιωάννης  Μέλος ∆.Σ. 

Τσιώρου-Κολοβού Παναγιώτα  Μέλος ∆.Σ. 
Τακλής Ηλίας  Μέλος ∆.Σ 

Σούρσος Παναγιώτης  Μέλος ∆.Σ. 

Κόγκος Απόστολος  Μέλος ∆.Σ. 

Παινέσης Γρηγόριος  Μέλος ∆.Σ. 

Γιοβάς Ιωάννης  Μέλος ∆.Σ. 

Αδάµης Παναγιώτης  Μέλος ∆.Σ. 
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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. 

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 : 77/2017 

 

ΘΕΜΑ: Περί επιβολής διοικητικών προστίµων για υγειονοµικές παραβάσεις 

καταστηµάτων. 

 

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, αναφερόµενος στο όγδοο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης, έδωσε το λόγο στον εισηγητή κ. Μαντά Παναγιώτη – ∆ήµαρχο Βόρειας Κυνουρίας 
– ο οποίος είπε τα παρακάτω : 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου µας, µε την υπ’ αριθµό 11/2017 απόφασή της, 
εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την συµπλήρωση της υπ’ αριθµό 165/2015 κανονιστικής 
απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και την  θέσπιση και επιβολή διοικητικών προστίµων 
κατά των παραβατών εκείνων που δεν τηρούν τους όρους λειτουργίας µουσικής, όσο και 
κατά εκείνων των επιχειρηµατιών – υπευθύνων, που χωρίς τα προβλεπόµενα στον 
Ν.4442/2016, θα εκτελούν – χρησιµοποιούν µουσική εντός των καταστηµάτων τους, πράξεις 
και παραβάσεις που θα διαπιστώνονται από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα, ειδικότερα όπως 
παρακάτω : 
1) α) Για βεβαίωση παράβασης λειτουργίας – χρήσης µουσικής χωρίς τα προβλεπόµενα στον 
Ν. 4442/2016, πρόστιµο τριακοσίων  ευρώ (300,00€). Σε περίπτωση κάθε επόµενης όµοιας 
παράβασης λειτουργίας – χρήσης µουσικής, επιβάλλεται πρόστιµο χιλίων ευρώ (1.000,00 €). 
β) Για βεβαίωση παράβασης λειτουργίας µουσικής πέραν του επιτρεπόµενου ωραρίου, 
πρόστιµο χιλίων ευρώ (1.000,00 €). 
γ) Για βεβαίωση παράβασης  λειτουργίας µουσικής πέραν του ανώτατου επιτρεπόµενου 
ορίου έντασης (µέγιστη ηχοστάθµη 80 db), πρόστιµο χιλίων ευρώ (1.000,00 €). 
2.  Σε περίπτωση µη εξόφλησης ή ρύθµισης των επιβληθέντων διοικητικών προστίµων εκ 
µέρους του παραβάτη, τα πρόστιµα θα βεβαιώνονται στην αρµόδια ∆ΟΥ, εντός εξήντα (60) 
ηµερών.  
3. Τα ανωτέρω διοικητικά πρόστιµα θα επιβάλλονται από το Τµήµα Εσόδων της ∆ιεύθυνσης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών µε απόφαση ∆ηµάρχου ή του αρµόδιου Αντιδηµάρχου. 
4. Σε περίπτωση µη συµµορφώσεως του παραβάτη, ήτοι, µη εξόφληση ή ρύθµιση των 
επιβληθέντων διοικητικών προστίµων εντός δεκαπέντε (15) ηµερών, τότε, αυτοδικαίως θα 
ανακαλείται η άδεια λειτουργίας του καταστήµατος και θα αφαιρείται άµεσα για ένα (1) µήνα. 
5. Σε όλες τις περιπτώσεις που τα αρµόδια όργανα του ∆ήµου πρόκειται να προβούν σε 
ανάκληση αδειών για διάφορες παραβάσεις ή παραβιάσεις αυτών, υποχρεωτικά θα καλείται 
µε γραπτή πρόσκληση της αντίστοιχης υπηρεσίας ο επιχειρηµατίας – υπεύθυνος του 
καταστήµατος για να εκφράσει προφορικά ή και γραπτά τις απόψεις και τυχόν αντιρρήσεις 
του (δικαίωµα ακρόασης του πολίτη) ενώπιον των αρµοδίων οργάνων του ∆ήµου, προτού 
ληφθεί η οποιαδήποτε απόφαση.  
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Η πρόσκληση αυτή θα γίνεται υποχρεωτικά µε αποδεικτικό επίδοσης. 
Εισηγούµαι τη λήψη της ίδιας απόφασης µε αυτή που έλαβε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, 
γιατί θεωρώ ότι η επιβολή των διοικητικών προστίµων θα έρθει µε έναν αυστηρό σαφώς 
τρόπο, να βοηθήσει και να ενισχύσει την εφαρµογή των νόµων και την αποφυγή των 
παραβάσεων, οι οποίες έχουν δηµιουργήσει όλα αυτά τα γνωστά προβλήµατα που βιώνουµε 
πάρα πολλές φορές µέσα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και γενικότερα στην καθηµερινότητά µας. 
∆ικαίος Περικλής: Βλέπω ότι το ύψος προστίµου είναι εξοντωτικό και ότι ο ∆ήµος δεν 
προστατεύει τους επαγγελµατίες. Έχω ξαναπεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ότι ο ∆ήµος, που 
πιστεύω ότι θα το κάνει, θα πρέπει να φτιάξει κανόνες και πλαίσιο όπου θα κινούνται οι 
επαγγελµατίες για να µην είναι εκτεθειµένοι στην  Αστυνοµία και στην Κτηµατική. Θέλω να 
πιστεύω ότι αν θα φτιάξει ο ∆ήµος κανόνες και πλαίσια, θα συµµορφωθούν και οι 
επαγγελµατίες, γιατί αυτά τα πρόστιµα µέσα στην κρίση είναι εξοντωτικά και σε λίγο δε θα 
έχουµε µαγαζιά στην παραλία. Θα πρέπει λίγο να το δούµε και να βρούµε τη χρυσή τοµή. 
Φυσικά, οι επαγγελµατίες να γίνουν σωστοί και εµείς να παρέχουµε προστασία στους 
επαγγελµατίες, γιατί προσφέρουν εργασία, όψη στην παραλία και τα λοιπά. 
Γιοβάς Ιωάννης: Θα συµφωνήσω µε την προσθήκη των συγκεκριµένων προστίµων στην 
κανονιστική διάταξη, µε την έννοια ότι άκουσα τον κύριο ∆ικαίο πριν που µίλησε για 
επαγγελµατίες, αλλά δεν είναι µόνο αυτοί οι επαγγελµατίες του Παραλίου. Υπάρχουν και 
άλλοι, όπως στο κοµµάτι του τουρισµού που έχουν να κάνουν µε την ενοικίαση 
διαµερισµάτων και άλλοι. Προφανώς, θα πρέπει να φροντίσουµε όλους τους επαγγελµατίες 
και όχι µόνο τους συγκεκριµένους.  
Όµως, όταν δοµήσαµε µία συγκεκριµένη ανάπτυξη του Παραλίου Άστρους και φτιάξαµε 
χιλιάδες διαµερίσµατα, µε σκοπό να τα πουλήσουµε στους Αθηναίους και στους 
Τριπολιτσιώτες για να κάνουν ήσυχες διακοπές, δεν τους είπαµε ότι θα παίζει µέχρι το πρωί 
µουσική µέσα στα σπίτια τους ή θα κάναµε τα γκαράζ µαγαζιά για να βαράνε µέχρι το πρωί. 
Άρα, θα πρέπει να είµαστε λίγο σκεπτικοί για το πως θα πρέπει να διαχειριστούµε αυτό το 
ζήτηµα, διότι αυτόν τον κόσµο τον φέραµε. Τώρα τι θέλουµε να κάνουµε; Να κάνουµε τα 
γκαράζ µαγαζιά και να παίζουν µέχρι το πρωί; Είναι ανέντιµο σε αυτό τον κόσµο που φέραµε 
εδώ, στον οποίο πουλήσαµε τα διαµερίσµατα. Είναι έντιµο να έχουµε µία ήπια τουριστική 
ανάπτυξη, έτσι όπως αρµόζει και στον τόπο. 
∆ε θεωρώ λοιπόν ότι είναι παράλογο κάτι τέτοιο. Εκείνο που είναι σίγουρο είναι ότι δε 
χρειάζεται κανένας καινούριος νόµος. Οι νόµοι υπάρχουν, κύριε ∆ίκαιο, αλλά δεν 
εφαρµόζονται τόσα χρόνια. Αυτό είναι το πρόβληµα στην Ελλάδα· ότι οι νόµοι υπάρχουν, 
αλλά δεν εφαρµόζονται ή εφαρµόζονται κατά το δοκούν. ∆ηλαδή, ο νόµος για άλλους ισχύει 
και για κάποιους άλλους δεν ισχύει. Επίσης, θεωρώ ότι ίσως θα έπρεπε να είναι και πιο 
αυστηρό, µε την έννοια ότι αν κάποιος πληρώνει το πρόστιµο των 1.000,00 Ευρώ κάθε 
εβδοµάδα, επειδή κάθε Σάββατο βράδυ θα παίζει µέχρι το πρωί, µε 8.000,00 Ευρώ θα 
καθαρίσει για όλο το καλοκαίρι. Θα πρέπει να κλείνει το µαγαζί, εφόσον είναι παραβάτης. 
Αδάµης Παναγιώτης: Για µένα, οι νόµοι εξυπηρετούν καταστάσεις, αλλά τέλος πάντων. 
Κύριε ∆ήµαρχε, νοµίζω ότι µε τα πρόστιµα δε λύνεται το πρόβληµα. Αντιθέτως, χειροτερεύει 
ως προς το ότι οι µαγαζάτορες να µην µπορούν να λειτουργήσουν, οι οποίοι πάνε για πάρα 
πολύ µικρό κέρδος, αν υπάρχει. ∆ε θα πάµε και εµείς σαν ∆ήµος να τους βάλουµε πρόστιµα 
σε µία εποχή κρίσης, µε αναδουλειές και τα πάντα στα ύψη. Αυτήν τη δουλειά δεν κάνουµε 
και εµείς; Κάθε χρόνο ανεβάζουµε τα κόµιστρα στις πλατείες, λες και ανέβηκε ο µισθός. 
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Όσον αφορά το αν είναι νόµιµο ή αν δεν είναι, επειδή πρόκειται για µικρούς επαγγελµατίες, 
να φέρνουµε το νόµο να τους κοπανάµε; Για θυµηθείτε σε πόσα ξενοδοχεία και τέτοια κέντρα 
έχουν κάνει µέχρι και αλλαγή του συντάγµατος µέσα στη βουλή για να έχουν δικές τους 
πισίνες και δικά τους λιµάνια για να βγάζουν τα κότερά τους. Οι επαγγελµατίες θέλουν 
στήριξη και φυσικό είναι, όταν ένας νέος επαγγελµατίας φτιάχνει µία καφετέρια, να βάλει 
µουσική. Για παράδειγµα, πέρσι πήγα στον Πόρο. Τι άκουγα; Μουσική άκουγα. 
Νοµίζω ότι πρέπει να πάµε σε µία συναίνεση επαγγελµατιών – ∆ήµου και του τοπικού 
κόσµου εκεί πέρα. Να υπάρχει ένα καλοκαιρινό ωράριο δύο – τριών µηνών για να δουλέψουν 
και να τα αφήσουµε τα πρόστιµα. ∆εν έχει να κερδίσει κανένας. Ούτε αυτοί που θέλουν να 
κοιµηθούν, ούτε αυτοί που θέλουν να δουλέψουν. Αυτή είναι η πρότασή µου. 
Πιστεύω κύριε ∆ήµαρχε ότι αυτό κρύβει παγίδες και θα σας φέρω ένα παράδειγµα. Με ποιες 
υπηρεσίες θα τα επιβάλλετε αυτά, αφού τις έχετε διαλύσει; Ποια είναι η υπηρεσία που θα 
πάει εκεί να κάνει την παρατήρηση στον µαγαζάτορα; Αφού είναι διαλυµένες οι υπηρεσίες 
του ∆ήµου. Την αστυνοµία και χειροπέδες. Ευχαριστώ πολύ, αλλά δε συµφωνώ. 
∆ήµαρχος: Συζητάµε σε ένα ∆ηµοτικό Συµβούλιο για να πάρουµε µία απόφαση. Έµαθα πια 
ότι πρέπει να συζητάµε έχοντας την επίγνωση και το βάρος της απόφασης που θα πάρουµε, 
µε σκοπό το καλό. Ενηµερώνω όσα µέλη της αντιπολίτευσης νοµίζουν ότι θα καταψηφίσουν 
κάτι απλώς για να γίνουν αρεστοί, ότι αυτό ποτέ δεν οδηγεί στο αποτέλεσµα που και οι ίδιοι 
πολλές φορές θέλουν να επιβάλλουν. 
∆εύτερον, θέλω να αναφέρω ότι µε µεγάλη µου έκπληξη συµφωνώ απόλυτα µε τον κύριο 
Γιοβά. Είναι από τις λίγες και ίσως η πρώτη φορά που συµφωνώ µαζί του έτσι. Όµως, 
παρηγορούµαι λέγοντας ότι αυτός συµφωνεί µαζί µου, γιατί είπα πρώτος τη γνώµη µου. 
Τα πράγµατα είναι πάρα πολύ απλά. Ως ∆ήµος, αποστολή µας είναι να θεσπίσουµε τους 
σωστούς κανόνες, η εφαρµογή των οποίων θα είναι, πρώτον, εφικτή και δεύτερον, θα είναι 
αναπτυξιακή και θα επιτρέπει σε όλους να λειτουργούµε µε βάση αυτούς τους κανόνες. Εδώ 
είναι το φοβερό και η σύγχυση του κυρίου ∆ικαίου στην αρχή, καθώς επίσης του κυρίου 
Αδάµη, οι οποίοι προσπαθούν να πατήσουν σε δύο βάρκες. ∆ε γίνεται αυτό. Η επιβολή 
προστίµων για τη µη εφαρµογή των κανόνων είναι λάθος όταν οι κανόνες είναι λάθος. Η 
εφαρµογή των προστίµων για την πιστή εφαρµογή των κανόνων είναι σωστή όταν οι κανόνες 
είναι σωστοί. Άκουσα λοιπόν να υπάρχει µία διχογνωµία γι’ αυτό και ρωτάω, για να γίνει 
συζήτηση, πάρα πολύ συγκεκριµένα· στο σηµερινό νοµικό πλαίσιο ποιοι είναι αυτοί οι λάθος 
κανόνες, που είπε ο κύριος ∆ικαίος Περικλής νωρίτερα, οι οποίοι οδηγούν σε λάθος 
εφαρµογή αυτών των κανόνων και ήτοι, η επαχθή εικόνα αυτών των διοικητικών προστίµων; 
Σηµειώνω µόνο προσπαθώντας ειλικρινέστατα να κάνω τη δουλειά µου χωρίς να µε 
ενδιαφέρει να γίνω αρεστός. ∆ε βάζουµε πρόστιµα σε ανθρώπους που εφαρµόζουν τους 
κανόνες, αλλά σε ανθρώπους που δεν εφαρµόζουν τους κανόνες. Αυτό είναι µία τακτική που 
εφαρµόζεται σε όλο τον κόσµο. ∆εν είναι λοιπόν τόσο κακό να το πει αυτό κάποιος. Ποιοι 
είναι αυτοί οι κανόνες των οποίων η καταπάτηση δεν πρέπει να συνδυάζεται µε διοικητικά 
πρόστιµα; 
∆ικαίος Περικλής: Μάλλον παρεξηγήθηκα και θα ήθελα να εξηγήσω στον κύριο Γιοβά και 
στον ∆ήµαρχο, που τα ξέρει πάρα πολύ καλά. Ο κύριος Γιοβάς έµπλεξε τους επαγγελµατίες 
της παραλίας µε τους πίσω ή παραπίσω. Τα έξοδα των επαγγελµατιών στην παραλία, κύριε 
Γιοβά, είναι τεράστια και τα έξοδα στα πάρκινγκ δεν είναι ίδια. Η αξία της Ζαφειροπούλου 
είναι ενός εκατοµµύριου και του παραπίσω είναι διακοσίων χιλιάδων. ∆εν µπορούµε από τη  
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µία µεριά να θέλουµε να έχουµε αξίες και ταυτόχρονα να θέλουµε να κοιµόµαστε. Βάλτε το 
αυτό λίγο στο µυαλό σας. ∆εν µπορεί στη σεζόν, που είναι δύο µήνες, να θέλουν να 
δουλέψουν οι επαγγελµατίες και να µην τους αφήνουµε. Να σεβαστούµε και αυτούς τους 
ανθρώπους και να βρούµε τη χρυσή τοµή για να δουλέψουν και αυτοί, γιατί τα µαγαζιά τα 
χρειαζόµαστε. 
Γιοβάς Ιωάννης: Όσον αφορά αυτό που είπε ο κύριος Αδάµης, είναι σηµαντικό το πως θα 
µπορέσουµε να το υλοποιήσουµε αυτό και προφανώς, ο ∆ήµος δεν έχει αυτήν τη 
δυνατότητα. Έχω την εντύπωση ότι ούτε ντεσιµπελόµετρα δεν έχει, δηλαδή ούτε τον 
αναγκαίο εξοπλισµό, όπως επίσης δεν έχει και το προσωπικό να το κάνει. Όµως, θα πρέπει 
να θυµίσω στην πλειοψηφία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ότι τόσα χρόνια οι άδειες που 
δίνουµε για χρήση µουσικών οργάνων και λοιπά ήταν ένα µπάχαλο. ∆ηλαδή, αν δείτε την 
άδεια του καθενός επαγγελµατία, έχει µία διαφορετική άδεια χρήσης µουσικών οργάνων, γιατί 
ο νόµος ήταν έτσι που τον έναν βόλευε να τον βάλουµε και τον άλλον εκεί για να τους 
εξυπηρετήσουµε. Αυτό είναι το ζήτηµα, κύριε ∆ίκαιο, σε σχέση µε τους νόµους και το πως 
εφαρµόζονται οι νόµοι στην Ελλάδα. Το ξέρετε πολύ καλά. 
Αδάµης Παναγιώτης: Ίσως, ο κύριος ∆ήµαρχος δεν κατάλαβε τι είπα ή µάλλον κάνει ότι δεν 
καταλαβαίνει. Είναι χρόνια αυτή η ιστορία, όχι τώρα. Μην κάνουµε όλοι ότι τώρα το είδαµε. 
Θα δώσουµε τη λύση µε πρόστιµα και θα τους κλείσουµε τα µαγαζιά; Επαγγελµατίες είναι. 
Μπορούν να τα λύσουν και µόνοι τους. Είναι ανοργάνωτοι, αλλά τι να κάνουµε; Πρέπει να 
πάµε να τους κοπανήσουµε; Να δούµε κάτι, ώστε και ο κόσµος να κοιµηθεί και αυτοί να 
δουλέψουν. Να βάλουµε πρόστιµα; Και τι έγινε; Με ποιες υπηρεσίες; Την αστυνοµία; 
Σκαντζός Εµµανουήλ: Αυτό το πρόβληµα το γνωρίζουµε όλοι. Άµα θέλουµε να πουλάµε 
υποχρέωση, ο καθένας που θέλει να το κάνει, ας το κάνει, όµως θα κοροϊδεύει µόνο τον 
εαυτό του. Οι άνθρωποι είναι εδώ και θα τους ακούσουµε σε λιγάκι, αλλά να βάλουµε κάποια 
πράγµατα σε µία λογική σειρά. Πρέπει ή όχι να ζούµε µε κανόνες; Αυτό δεν είναι τραγικό να 
το καταλάβει κανένας. Πρέπει να έχουµε κανόνες σε αυτή την κοινωνία που ζούµε. Αλλιώς, 
θα ζούσαµε σαν ζώα. Αυτό δε χρειάζεται να το συζητάµε. Είναι λογικό να έχουµε κανόνες. 
Μιλάµε για το ύψος του προστίµου; ∆εν ξέρω ακριβώς τι επιβάλλει ο νόµος, γιατί υπάρχουν 
νόµοι και επιβάλλουν κάποιο όριο. Προσωπικά, δεν ξέρω αν είναι αυτό το όριο, αλλά αν είναι, 
µπαίνει µέσα στα πλαίσια του νόµου. Όµως, η ουσία είναι αλλού, γιατί δε µου αρέσει να 
πουλάει ο καθένας εδώ κάτι και να λέµε «Στηρίζουµε». Ξέρετε τι υποχρέωση έχει ο ∆ήµος και 
το έχει κάνει σε πολύ µεγάλο βαθµό; Τους έφτιαξε εκεί µία παραλία. Φτιάξαµε µία υποδοµή 
στο Παράλιο. Θυµάστε τι ήταν το Παράλιο πριν τελειώσει το λιµάνι; Βούρκος. Σήµερα, µιλάµε 
για ένα µέρος η νύχτα µε τη µέρα. ∆ώσαµε το χώρο και λέµε να τους φέρουµε και καινούριο 
τουρισµό για να έχουν πελατεία. Ο ∆ήµος εκείνο πήγε να κάνει. ∆εν είναι επιχειρηµατίας να 
φέρει στον καθένα πελάτη. Έχουν αλλάξει και τα µαγαζιά τώρα, όπως το στυλ τους και έτσι 
πρέπει να είναι ένας σωστός επιχειρηµατίας. ∆ε θα πάει να του πει ο ∆ήµος τι θα κάνει. Αυτό 
λέει η λογική και η οικονοµία που ζούµε σήµερα. Άρα λοιπόν, εκεί είναι η στήριξη του ∆ήµου. 
Εν µέρει το έκανε, αλλά έχει να κάνει και άλλα ακόµα. Θα φροντίσουµε να τα κάνουµε. 
Πιστεύω ότι όλοι έχουν εµπιστοσύνη σε αυτόν τον ∆ήµο πλέον ότι θα κάνει και αυτά που 
χρειάζονται ακόµα. Ανάπτυξη, θέσεις εργασίας, να πηγαίνει ο κόσµος και να ξοδεύει. Αλλιώς, 
δε θα υπάρχουν µαγαζιά. Αυτή είναι η ουσία του θέµατος. 
Επίσης, τις πρώτες πέντε µέρες της σεζόν, µε κάποιον από τους καταστηµατάρχες, 
φοβούµενος ότι δε θα έχει δουλειά, αρχίζει να γίνεται ένα πανηγύρι µε την αστυνοµία. Θα το  
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τελειώσετε; Θα συνεννοηθείτε να το τελειώσετε; Αυτό λοιπόν θα το προσέξετε εσείς. Είναι 
δικό σας θέµα. Πρέπει να µπούµε στις λεπτοµέρειες και να τα λέµε όλα µε το όνοµά τους. Θα 
σταµατήσουν κάποιοι να ρουφιανεύουν εκεί για να γίνεται το πανηγύρι αυτό; Το ωραίο είναι 
ότι µόλις έχουν όλοι δουλειά, σε δεκαπέντε µέρες σταµατάει αυτό το πανηγύρι. Τελειώστε το, 
λοιπόν. 
Όσον αφορά το θέµα του τουρισµού, σωστά τα είπε ο κύριος Γιοβάς και συµφωνώ. Έτσι 
πρέπει να είναι τα πράγµατα, όµως όχι να κοιµάται ο άλλος και ο άλλος να πρέπει να 
ξενυχτάει. Να βρούµε έναν τρόπο ο οποίος να είναι ο σωστός, ώστε και οι άνθρωποι αυτοί να 
δουλεύουν, αλλά να µην το παρακάνουν και κάποιοι που θέλουν να ξεκουραστούν, να 
ξεκουράζονται. Τα πράγµατα είναι τόσο απλά που νοµίζω ότι δε θα πρέπει να τρώµε ώρα 
εδώ για να κουβεντιάζουµε. Έτσι έχω µάθει να µιλάω· απλά, καθαρά και να κοιτάζω τον 
άλλον στα µάτια όταν µιλάω. 
∆ήµαρχος: ∆εν έχω να προσθέσω τίποτα, παρά µόνο µία τελευταία παρατήρηση. Επειδή σε 
αυτό το ∆ηµοτικό Συµβούλιο υπήρχε το επόµενο θέµα, το οποίο δε θα συζητηθεί για 
τυπικούς λόγους, ειλικρινά, για να παραµείνει η στάση των ∆ηµοτικών Συµβούλων σε ένα 
άλφα επίπεδο και να µην πέσει χαµηλότερα, θα περιµένω τις ίδιες αναφορές για ένα περίπου 
ίδιο θέµα στην επόµενη συνεδρίαση που θα το συζητήσουµε. ∆ε θέλω να λέµε άλλα τη µία 
εβδοµάδα και άλλα την άλλη. Νοµίζω ότι πρέπει να λέµε τα ίδια. 
Κουτρουµπής Γεώργιος : Θέλει να µιλήσει κάποιος από τους καταστηµατάρχες; ∆ε γίνεται 
να µιλήσετε όλοι. Πρέπει να µιλήσει ένας. 
Αποστολόπουλος Χαράλαµπος : Για ποιο λόγο; ∆ηµοκρατία είναι αυτό; 
Κουτρουµπής Γεώργιος : Κακώς δε γνωρίζετε τον κανονισµό του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
∆εν έχει έρθει κανένας από εσάς να αιτηθεί ακρόαση. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά µου 
επιτεθήκατε φραστικώς. ∆εν τολµήσατε ούτε να σηκώσετε το τηλέφωνο να µε πάρετε για να 
ζητήσετε την άδεια να εκφέρετε την άποψή σας στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και έρχεστε να 
θέσετε θέµα δηµοκρατίας; Συγγνώµη, αλλά αυτό που κάνετε δεν είναι δηµοκρατικό. Είχα όλη 
την καλή διάθεση να δώσω το λόγο σε έναν εκπρόσωπό σας. Πιάνοµαι από αυτό που είπε ο 
κύριος Σκαντζός πριν· ότι δεν έχετε µιλήσει καν µεταξύ σας για το τι γίνεται. Μπορείτε να 
εκπροσωπηθείτε από έναν. 
Σκαντζός Εµµανουήλ: Κύριε Πρόεδρε, να µιλήσει ένας και αν δεν καλυφθούν, ας µιλήσει και 
άλλος ένας. 
Κουτρουµπής Γεώργιος :  Κύριε Μουτζούρη θα δώσω το λόγο στον καθένα, αλλά ο κύριος 
Αποστολόπουλος µίλησε για δηµοκρατικές διαδικασίες. ∆εν µπορεί να κάνει µοµφή στο 
Προεδρείο για δηµοκρατικές διαδικασίες ο κύριος που είναι εκτός διαδικασίας. Έχω κάθε 
δικαίωµα να διακόπτω. Το λόγο θα τον πάρετε όλοι.  Θα έπρεπε όµως να έχετε ενηµερώσει 
το Προεδρείο για να σας δοθεί άδεια. Εγώ θα το παρακάµψω αυτό και θα ακούσουµε όλες τις 
απόψεις. Ο κύριος Αποστολόπουλος έχει το λόγο. 
Αποστολόπουλος Χαράλαµπος : Ο κύριος Γιοβάς αναφέρθηκε πριν σε διαφορετικές 
άδειες µουσικής. Αυτό δεν υπάρχει, µία είναι η άδεια µουσικής που µας δίνετε και µάλιστα 
έχουµε κάνει και ένα χαρτί γιατί µας δίνετε άδεια να παίξουµε µε µηχανικά µέσα για να 
κάνουµε live και ξαφνικά έρχεται από κάτω ένα ΦΕΚ του 2004 και αναφέρει χωρίς ενισχυτές. 
Εµείς τρώµε µηνύσεις, γιατί εσείς γράφετε στην άδεια µουσική που µας δίνετε χωρίς 
ενισχυτές και ηχεία. Εµείς έχουµε µηνύσεις, κλείνουµε τα µαγαζιά µας καθηµερινά, χωρίς να 
φταίµε και λέµε να φτιάξετε ένα πλάνο και να µας δώσετε µία άδεια να είµαστε νόµιµοι. 
Όσον αφορά τα πρόστιµα, που θεωρώ εγώ προσωπικά, αλλά και όλοι µας εδώ που είµαστε  
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ότι είναι εξοντωτικά, ο νόµος αναφέρει ότι µπορεί  να ξεκινήσει από 100 ευρώ και θα 
µπορούσατε να το χειριστείτε εντελώς  διαφορετικά. ∆ηλαδή να είναι το πρόστιµο στην αρχή 
ένα ποσό 200, 300 ευρώ και αν υπάρχει επανάληψη να ανεβαίνει και µπορείτε τις 10 µέρες 
που µας παίρνετε την  άδεια, γιατί αυτό λέει ο νόµος, να τις κάνετε 15 ή 20. Νοµίζω ότι  
περισσότερο θα πονέσει τον επιχειρηµατία να του πάρουν την άδεια για 20 µέρες το 
καλοκαίρι, παρά το πρόστιµο το οποίο µπορεί να το φάει χωρίς καν να φταίει και να έρθει 
ένας έλεγχος της αστυνοµίας και µε µία παράγραφο που κακώς υπάρχει να τρώει τα 
πρόστιµα εξοντωτικά. Αν αυτό το θεωρείτε δίκαιο και ότι έτσι θα έρθει τουριστική ανάπτυξη 
στο χωριό µας, τι να σας πω; 
Κουτρουµπής Γεώργιος :  Η απόφαση, που αναγνώστηκε, λέει ότι  ξεκινάει από 300 ευρώ 
το πρόστιµο. 
Αποστολόπουλος Χαράλαµπος : Και ξαφνικά πάει στα χίλια η επανάληψη.  
Κουτρουµπής Γεώργιος : Είναι όταν γίνεται για δεύτερη φορά.  
Αποστολόπουλος Χαράλαµπος : Μιλήσατε για 300€ όσον αφορά τη γνωστοποίηση, αν 
δεν κάνω λάθος. 
Κουτρουµπής Γεώργιος : Όχι, πάρτε από ένα συνάδελφο την απόφαση και ρίξτε της µία 
µατιά. Ο κύριος Μουτζούρης έχει το λόγο. 
Μουτζούρης Νικόλαος : Σας άκουσα όλους προσεκτικά και τη συµπολίτευση και την 
αντιπολίτευση. Συµφωνούµε όλοι ότι πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο. Καταρχήν µιλάµε για τα 
µαγαζιά του Παραλίου. Είναι εγκληµατίες οι µαγαζάτορες του Παραλίου  και µιλάµε µόνο για 
αυτά; Ο ∆ήµος µας έχει πολλά χωριά. Σε αυτά τα χωριά δεν παίζουν µουσική; Παίζουν εντός 
πλαισίου; ∆εν ενοχλούν; Γιατί στεκόµαστε στο αν εγώ έχω ένα µαγαζί στη παραλία και όχι αν 
έχω ένα κατάστηµα στον Αϊ- Γιάννη. ∆εν το κατάλαβα αυτό. 
Οπότε η απόφαση αυτή αφορά όλο το ∆ήµο και δεν αφορά µόνο το Παράλιο. Νοµίζω ότι 
αναλωθήκατε  όλοι να µιλάτε για το Παράλιο, χωρίς να υπάρχει λόγος.  
∆εύτερον, εγώ προσωπικά δεν έχω κανένα πρόβληµα µε τα πρόστιµα ή µε τον όγκο των 
προστίµων, εφόσον υπάρχει ένα πλαίσιο να µπορώ να λειτουργήσω. Αυτή τη στιγµή βάσει 
της αδείας που µου χορηγείτε καλούµαι να λειτουργήσω το κατάστηµά µου εν έτει 2017, 
χωρίς µηχανικά µέσα. Αντιλαµβάνεστε ή µάλλον έχετε στο µυαλό σας ένα κατάστηµα στην 
επικράτεια που να µπορεί να παίξει τη σήµερον ηµέρα µουσική - δεν µε ενδιαφέρει η ένταση, 
δεν µε ενδιαφέρει µέχρι τι ώρα θα παίξει, υπάρχει ένα πλαίσιο στο οποίο πρέπει να κινηθεί- 
αντιλαµβάνεστε να µπορεί ένα κατάστηµα να παίξει  χωρίς µηχανικά µέσα το έτος 2017;  
Ειλικρινά σας µιλάω δεν έχω πρόβληµα µε τα πρόστιµα. ∆εν µου αρέσει ότι αυτή την εποχή 
εν µέσω κρίσης, που βάλλονται όλα τα καταστήµατα και µην αναλωθείτε µόνο στο Παράλιο, 
γιατί η απόφαση είναι για όλα τα µαγαζιά του ∆ήµου. Μην αναλωθούµε µετά σε ένα κυνήγι  
µαγισσών, γιατί εγώ, ο κακός, εντός εισαγωγικών, έχω πρόβληµα στο µαγαζί µου και ξεκινάω 
και κυνηγάω το κάθε µαγαζάκι στο κάθε χωριό, γιατί αυτό που θα απαιτήσω, αφού µιλάτε για 
νόµους και κανόνες, είναι η ισονοµία. Θέλω αυτό που ισχύει για το Παράλιο να ισχύει και 
στον Αϊ- Γιάννη και στον Άγιο Ανδρέα. Πιστεύετε ότι τα χίλια ευρώ θα µε επαναφέρουν στην 
τάξη; Φτιάξτε µου ένα πλαίσιο, η απόφαση που αναβάλατε µάλλον για διαδικαστικό 
χαρακτήρα, θα είµαστε εδώ πάλι να συζητήσουµε και θα δει ο ∆ήµαρχος ότι οι θέσεις µου 
είναι πάντα ίδιες. Φτιάξτε µου ένα πλαίσιο να λειτουργήσω και µετά πείτε µου για το 
πρόστιµο. ∆εν συµφωνώ µε τα χίλια ευρώ, νοµίζω είναι εξοντωτικό. Αν σας δίνετε η 
δυνατότητα µπορείτε να το εξετάσετε, να  ξεκινάει από χαµηλά και να είναι κλιµακωτό και αν  
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υπάρχει κατ' εξακολούθηση παραβατικότητα να αυξάνεται µέχρι την αφαίρεση της άδειας. Τα 
πρόστιµα χωρίς να υπάρχει ένα πλαίσιο να λειτουργήσω είναι εξοντωτικό. Είµαι ευάλωτος 
στον κάθε κακόβουλο που θέλει να µου κάνει ζηµιά στο µαγαζί µου. Όχι αν ενοχλώ, απλά 
επειδή θέλει να µου κάνει ζηµιά στο µαγαζί µου.  
Κουτρουµπής Γεώργιος : Για το θέµα που αναβλήθηκε, περιµένουµε την απόφαση του 
Τοπικού Συµβουλίου και θα επανέλθει σε επόµενο Συµβούλιο. Θα επανέλθει για να 
προχωρήσει η διαδικασία.  
∆ιαµαντόπουλος Νικόλαος : Καλησπέρα. Είναι η δεύτερη φορά που βρίσκοµαι στο χώρο 
αυτό, συζητώντας πάνω κάτω τα ίδια θέµατα, µε διαφορετικό βέβαια ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Η 
πρώτη ήταν µε την παρουσία µου ως Πρόεδρος του Σωµατείου τότε Καταστηµαταρχών, επί 
∆ηµαρχίας Γιώργου ∆αλιάνη και του Μπάµπη Πίκουλη Προέδρου του Τοπικού Συµβουλίου.  
Εκείνη την περίοδο είχε εκδοθεί µια άδεια µουσικής η οποία ήταν µέχρι τις 11 η ώρα και 
πάνω σε αυτό το ζήτηµα είχαµε πάλι τα ίδια θέµατα. Πάρθηκε µια απόφαση από το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο τότε και δόθηκε µια λύση. Τώρα ερχόµαστε δεύτερη φορά να συζητάµε πάλι τα 
ίδια. Θεωρώ ότι υπάρχει ένας φαύλος κύκλος στο χωριό κάτω.  
Επειδή άκουσα το ∆ήµαρχο πριν και έλεγε για κανόνες σωστούς και πρόστιµα κτλ, συµφωνώ 
και εγώ µε τους κανόνες, όταν είναι σωστοί. ∆ιαφωνώ βέβαια µε τα πρόστιµα, διάβασα και 
την πρόταση που αφορά τα πρόστιµα και θεωρώ ότι υπάρχει µια αντιµετώπιση των 
καταστηµάτων ως κάτι ανατρεπτικό ή κάτι ξέρω εγώ που δεν µας αρέσει  και  πρέπει να το 
συµµορφώσουµε, «συµµορφώθηκαν οι επαγγελµατίες» ακούστηκε πριν. ∆ηλαδή ήµασταν 
κακά παιδιά πριν και τώρα έχουµε συµµορφωθεί.  
∆εν µπορώ να καταλάβω πως αντιµετωπίζουµε έναν επαγγελµατία έτσι, όταν απασχολεί 
δέκα άτοµα προσωπικό, µεταξύ των οποίων µπορεί να είναι µέσα το ανίψι κάποιου από 
εσάς, ο ξάδελφος του ή ο φίλος του. Αυτή τη στιγµή στο Παράλιο Άστρος υπάρχουν πάνω 
από εκατό καταστήµατα και οι απασχολούµενοι είναι σίγουρα πάνω από πεντακόσια - 
εξακόσια άτοµα και αναφέροµαι στα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος που 
ασχολούνται µε τουρισµό, δεν µιλάω για το φούρνο και το µπακάλικο. Νοµίζω πως δεν 
λαµβάνετε υπόψη σας, ενώ θα έπρεπε, το πόσο πολύ βοηθάει στην τοπική αύξηση της 
οικονοµίας αυτή η µικρή βιοµηχανία που υπάρχει κάτω, που λέγεται Παράλιο Άστρος. Γιατί 
ουσιαστικά ο µόνος πόρος εισοδήµατος για το ∆ήµο όλο και για όλους µας είναι ο χώρος µας 
εκεί, το χωριό αυτό. Θεωρώ ότι θα έπρεπε να αντιµετωπιστεί από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ως 
το µαγαζί του το Παράλιο Άστρος. Το µαγαζί αυτό το διευθύνει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και 
εγκρίνει και αποφασίζει τους κανόνες κτλ. Μόνο έτσι θα µπορέσουµε να συνυπάρξουµε όλοι 
αυτοί που είµαστε εδώ πέρα και οι µεταξύ µας κοντραριζόµενοι και όλοι. Το µαγαζί του 
∆ήµου είναι το Παράλιο. Από εκεί µπορεί  να εισπράξει, από εκεί µπορεί να κινήσει την 
οικονοµία του, από εκεί µπορεί να µειωθεί η ανεργία, εκεί µπορούν να κοιµηθούν οι κάτοικοι, 
να περάσουν ωραίες διακοπές και όλα αυτά και να δουλεύουν όλοι ωραία.  
Όσον αφορά την ιδέα που είπε ο κύριος Σκαντζός ή ο κύριος Γιοβάς, να βρούµε την κεντρική 
ιδέα για το πώς θα λειτουργήσουµε και να αφήσουµε στην άκρη τα άλλα, θα ήθελα να σας 
πω ότι έχω το κατάστηµά µου δώδεκα χρόνια και δεν έχω κατηγορηθεί ποτέ, παρ' όλο που 
έχω πάει πάνω από εξήντα δικαστήρια µέχρι τώρα, δεν έχω κατηγορηθεί και δεν έχω 
καταδικαστεί ποτέ για ηχορύπανση. Φαντάζοµαι και κανένα άλλο κατάστηµα. Όλα τα 
καταστήµατα για τον ίδιο νόµο κατηγορούνται. Εµένα ας πούµε µε κατηγόρησαν γιατί στις 11 
και 10 τότε, µε την έκδοση της παλιάς Κανονιστικής Απόφασης, που έλεγε 11:10 ανοικτές οι  
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πόρτες, παραβίαση των όρων λειτουργίας, γιατί είναι η ώρα κοινής ησυχίας, αυτόφωρο ή 
πρόστιµο. 11 και 10 έτρωγα όλες τις µηνύσεις. Πέρυσι το καλοκαίρι τις φάγαµε στις 2 και 10, 
γιατί πήγε η Κανονιστική Απόφαση στις 2. Αυτό λοιπόν εξαρτάται από την απόφαση που 
παίρνει ο ∆ήµος.  
Να σας θυµίσω ότι την Παραµονή της Παναγίας, στις 14 Αυγούστου, που ήρθε η αστυνοµία 
και µας έκλεισε όλα τα µαγαζιά, που ήταν όλα γεµάτα και είχε πάνω από δυο χιλιάδες 
ανθρώπους στην πλατεία του Παραλίου, ταυτόχρονα ήταν και πάνω από δυο χιλιάδες 
άνθρωποι στην πλατεία των Βερβένων φαντάζοµαι ή του Αϊ-Γιάννη ή του Πλάτανου ή της 
Θεσσαλονίκης στο πανηγύρι της Παναγιάς. Φαντάζοµαι ότι όλοι σας ξενυχτήσατε µέχρι τις έξι 
η ώρα το πρωί, περνώντας ωραία και χορεύοντας. Εµείς να σας θυµίσω ότι τα κλείσαµε τα 
µαγαζιά. ∆υο και πέντε παραµονή της Παναγίας τον Αύγουστο ήµασταν κλειστά. Το δικό µου 
κατάστηµα και άλλα σφραγίστηκαν κιόλας και συνεχίζουν και σφραγίζονται.  
Θεωρώ ότι αυτή η αντιµετώπιση δεν οδηγεί πουθενά. ∆εν είναι ούτε µια κόντρα των 
καταστηµαταρχών µεταξύ τους, ούτε µια κόντρα των καταστηµαταρχών µε το ∆ήµο και 
ανάποδα. Είναι ότι πραγµατικά πρέπει να βρεθεί η µέση λύση και αυτό θα γίνει µόνο αν 
καταστεί σαφής ο κανονισµός της λειτουργίας.  
Και θα ολοκληρώσω µε αυτό, ότι εγώ λειτουργώ το κατάστηµά µου δώδεκα χρόνια στο 
Παράλιο, δεν είχα ποτέ πρόβληµα ηχορύπανσης και αυτό που µε σώζει στα δικαστήρια είναι 
ότι έχω συγκεντρώσει υπογραφές από δώδεκα κατοίκους που ζουν γύρω γύρω και µάλιστα 
πολλοί από αυτούς εφάπτεται το σπίτι τους στο κατάστηµα µου, ο κύριος Ρούπας ας πούµε, 
που δεν είναι και ο πεθερός µου, µην πουν ότι είναι ο πεθερός µου. Ο κύριος Ρούπας είναι 
ξένος και µένει µεσοτοιχία µε το µαγαζί µου, το οποίο παίζει µουσική και µετά το ωράριο, 
παρανοµεί δηλαδή πολλές φορές. Έχει παίξει µουσική µέχρι τις πέντε και µέχρι τις τέσσερις 
και µέχρι τις έξι το πρωί, αλλά ο κύριος Ρούπας κοιµάται όλα αυτά τα χρόνια και µου έχει 
βάλει την υπογραφή του, την οποία την δείχνω στο δικαστήριο ότι δεν τον έχω παρενοχλήσει 
ποτέ. ∆εν έχω ηχεία στο εξωτερικό χώρο, φροντίζω να κλείνω τις πόρτες στις µιάµιση, δυο ή 
ώρα που κόβει και η δουλειά και λειτουργώ το κατάστηµά µου, όταν δεν υπάρχει πρόβληµα 
από κάποιον που θα κάνει τις καταγγελίες.  Όταν κάποιος έχει πρόβληµα και κινήσει τον 
νόµο, υπάρχει πρόβληµα.  
Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει σαφείς από το ∆ήµο ο Κανονισµός για το µέχρι τι ώρα πρέπει να 
παίζει η µουσική µε ανοικτές τις πόρτες, για το µέχρι τι ώρα µπορεί να παίζει η µουσική µε 
κλειστές τις πόρτες, για το αν επιτρέπονται ή όχι ηχεία έξω, γιατί είναι πολύ ασαφές, γιατί 
θεωρώ ότι δεν επιτρέπονται και επειδή εγώ το κάνω όλα αυτά τα χρόνια και παίρνει και εµένα 
η µπάλα, θεωρώ ότι ο µόνος τρόπος είναι να κοιµηθούν οι κάτοικοι, να κοιµηθούν οι 
επισκέπτες, να δουλέψουµε και εµείς και κανονικά το ωράριο θα έπρεπε να είναι ελεύθερο. 
Ούτε µέχρι τη µια, ούτε µέχρι τις δυο. Θα έπρεπε να υπάρχει το πρόστιµο για κάποιον που 
παρενοχλεί πραγµατικά, για κάποιον που ηχορυπαίνει. Το αν περάσω τις δυο και το κάνω 
δυο και δέκα, ναι είµαι παράνοµος, γιατί είναι έτσι η κανονιστική, αλλά να σκεφτείτε ότι δυο η 
ώρα ακόµα περνάνε παιδάκια µε καροτσάκια από το µαγαζί και ακόµα τρώνε στα µαγαζιά 
έξω. Φεύγουν µια και µιάµιση από το εστιατόριο και θα έρθουν σε µένα να δουν τι; Σκοτάδι; 
Αυτό ήθελα να πω.  
Μιχαγιάννης Αντώνιος : Συµφωνώ µε όσα είπαν οι προηγούµενοι, επιβάλλεται ένα 
πρόστιµο λόγω ενισχυτών και ηχείων. Από εκεί και πέρα, το ύψος είναι µεγάλο και µιλάµε για 
µια σεζόν σε τουριστικό µέρος, εκτός αν δεν είναι τουριστικό µέρος το Παράλιο και  
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επικεντρώνοµαι στο Παράλιο, γιατί πιο πολύ εκεί δηµιουργείται το πρόβληµα. Ενώ τα 
µαγαζιά µας πρέπει να πουλήσουν µουσική, δεν τα αφήνετε να πουλήσουν µουσική.  
Αναβάλατε ένα θέµα το οποίο είναι συνέχεια αυτού που θέλετε να περάσετε τώρα. Οπότε 
πως µπορείτε να µας βάλετε ένα πρόστιµο, από τη  στιγµή που είµαστε ήδη παράνοµοι, µε 
βάση ένα χαρτί που παίρνω από εσάς; Ίσως θα έπρεπε πρώτα να συζητηθεί το άλλο θέµα 
και από εκεί και πέρα να δούµε τα πρόστιµα. Το ύψος των προστίµων ξεκινάει από εκατό 
ευρώ και πάνω, δεν είναι συγκεκριµένα τα πρόστιµα, είναι στην ευχέρεια του ∆ήµου να βάλει 
το  ποσό. Από εκεί και πέρα όµως πρέπει να σκεφτείτε ότι στους δυο µήνες, µην πω ενάµιση 
µήνα που δουλεύουν τα µαγαζιά, αν µπορούν αν ανταπεξέλθουν σε αυτό το θέµα. Όσον 
αφορά τον κύριο, που δεν θυµάµαι το όνοµα του, που είπε ότι δεν ασχολούµαστε µε τους 
άλλους επαγγελµατίες, πάρα µόνο µε τις καφετέριες, τα πρόστιµα είναι για τις καφετέριες. Τα 
άλλα καταστήµατα, όποια αναφέρει, είτε ξενοδοχεία, είτε ταβέρνες, ότι είναι αυτά νόµιµα, τότε 
ναι, είµαστε παράνοµοι εµείς. Ας κοιτάξει το όλο κλίµα και µετά. Στην συγκεκριµένη 
περίπτωση όµως νοµίζω ότι αναφέρεστε στα δικά µας µαγαζιά.  
Κουτρουµπής Γεώργιος : Στα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, σε όλους.  
Μιχαγιάνης Αντώνιος : Οπότε αυτό που είπε δεν ισχύει.  
Κουτρουµπής Γεώργιος :  ∆εν ισχύει.  
Μιχαγιάννης Αντώνιος:  Στον κύριο Σκαντζό που είπε ότι φέρνει τουρίστες, γιατί η δουλειά 
του είναι να φέρει τουρίστες, οι τουρίστες γιατί πάνε σε ένα µέρος; Πάνε για να διασκεδάσουν 
και πάντα στα πλαίσια τα λογικά, δεν θέλω να ξεφύγουµε από τα πλαίσια, να µην κοιµούνται 
οι κάτοικοι. Απλά αυτή τη στιγµή τα πλαίσια δεν υπάρχουν και τα πλαίσια που υπάρχουν 
πάνε µε βάση τα συµφέροντα όποιου εκείνη τη στιγµή θεωρήσει ότι θίγεται. Πως µπορείτε να 
µου βάλετε ένα πρόστιµο από την στιγµή που ξεκινάω και ήδη είµαι παράνοµος και είµαι 
παράνοµος από τις εννέα η ώρα το πρωί που ανοίγω το µαγαζί µου, γιατί δεν µπορώ να 
παίξω τον ενισχυτή µε ηχείο. Τί πουλάω; Μουσική. Πως θα την πουλήσω την µουσική αν δεν 
µου δώσετε το δικαίωµα; Ίσως θα πρέπει να συζητηθεί, να λυθεί το άλλο θέµα και µετά να 
γίνει επιβολή προστίµων. Ή αν για τον άλφα ή βήτα λόγο δεν γίνεται, ας είστε πολύ πιο 
επιεικείς στα πρόστιµα. Ήδη πληρώνουµε δικαστήρια, ήδη µας αφαιρείτε  τις άδειες και ήδη 
κλείνουµε. Αν µας βάλετε και αυτό να σας δώσουµε τα κλειδιά, να πληρώνετε εσείς τα ενοίκια 
µας.  
Καρκούλης Αντώνιος: Θα ήθελα παρακαλώ πολύ να κάνω τοποθέτηση. Εγώ έχω κέντρο 
διασκέδασης και καφετέρια. Θα διαφωνήσω µε τους προηγούµενους συναδέλφους µου.  
Καταρχήν εδώ στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τις τελευταίες φορές που βρισκόµαστε εδώ, 
βρισκόµαστε για να λύνουµε τις διαφορές µας. Αυτό θεωρώ ότι είναι µεγάλο λάθος γιατί οι 
κανόνες που µπαίνουν σε διάφορες συζητήσεις που κάναµε, φτάνουν στο σηµείο να 
ερχόµαστε στο ∆.Σ., επειδή ακριβώς δεν εφαρµόζονται. Κάναµε και πέρυσι µε τον Εµπορικό 
Σύλλογο, βγάλαµε µια απόφαση για να τηρηθούν κάποια ωράρια. Οι περισσότεροι 
τουλάχιστον συνάδελφοι που είναι εδώ δεν τα τήρησαν. Ο κύριος Σκαντζός αναφέρθηκε 
προσωπικά, προφανώς ήταν µοµφή το ότι πήγαµε στην αστυνοµία, ναι, σας λέω ότι δεν είναι 
ρουφιανιά αυτή, όταν πάω στην αστυνοµία για να προασπίσω τα συµφέροντα µου και λέω 
ότι είµαι ο Αντώνης ο Καρκούλης και έχω κέντρο διασκέδασης και πρέπει να δουλέψω και 
εγώ, ναι θα το κάνω. Ονοµαστικά όµως. Ένα αυτό.  
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∆εύτερον, οι συνάδελφοί µου θα έπρεπε να γνωρίζουν ότι από το 2004 ισχύει αυτό που 
ισχύει για τον παραδοσιακό οικισµό στο Παράλιο Άστρος. Άρα λοιπόν θα όφειλαν να 
γνωρίζουν ποιους περιορισµούς έχει.  
Και κάτι τελευταίο, για να µην χρονοτριβούµε. Εγώ δεν έχω αντίρρηση, πολλά µαγαζιά 
φαντάζοµαι ότι δεν έχουν αντίρρηση να βρεθεί η χρυσή τοµή. Η χρυσή τοµή όµως έρχεται 
στο και πέντε και όχι στο πάρα πέντε που συζητούσαµε τα ίδια πράγµατα.  
Κατσής ∆ηµήτριος: Ζητάω το λόγο ως ιδιοκτήτης καταστήµατος. ∆εν συµµετέχω στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε έχω κι εγώ κατάστηµα υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος και θα ξεκινήσω µε ένα µικρό παράδειγµα.  
Κουτρουµπής Γεώργιος: Κύριε Κατσή δεν µπορείτε να πάρετε το λόγο. Έχετε δηλώσει 
κώλυµα.  
Κατσής ∆ηµήτριος: Θα µιλήσω και ας χάσω την θέση του ∆ηµοτικού Συµβούλου.  
Κουτρουµπής Γεώργιος:  Έχεις θέµα κωλύµατος.   
Κατσής ∆ηµήτριος: Μιλάω σαν ιδιώτης και δεν συµµετέχω στην ψηφοφορία και στη 
συζήτηση. Αν νοµίζετε ότι µε την τοποθέτησή µου προσβάλω τη δηµοκρατία σας, να µου 
κάνετε µοµφή να χάσω την ιδιότητα του ∆ηµοτικού Συµβούλου, αλλά οφείλεις να µε ακούσεις 
Πρόεδρε.  
Έχω και εγώ κατάστηµα λοιπόν και θα πω ένα µικρό παράδειγµα, για να καταλάβετε πόσο οι 
νόµοι που εφαρµόζουµε ή ψηφίζουµε είναι παράλογοι. Έχω ένα µικρό µαγαζάκι που λέγεται 
«BREAK». Έρχεται κάποια στιγµή στις επτά η ώρα το απόγευµα ένα όργανο της τάξης, πίνει 
καφέ και παίζει η µουσική χαλαρά. Έχω πάρει άδεια µουσικής και δεν έχω περιορισµό του 
παραδοσιακού. Φεύγει, ξαναγυρίζει πίσω και µε γράφει. Για ποιο λόγο µε γράφετε; «Γιατί 
παίζεις µε ανοιχτή πόρτα» µου είπε, την οποία o ίδιος την είχε αφήσει ανοιχτή, αλλά µε 
έγραψε γιατί παίζω µε ανοιχτή την πόρτα. Πάω στο δικαστήριό, καταδικάζοµαι µε το 
χαµηλότερο, που είναι 50€, που σηµαίνει πρέπει να πληρώσω 180€ και θα πρέπει να 
πληρώσω 400€ στο ∆ήµο και αν επαναληφθεί, που θα το κάνετε εσείς Πρόεδρε ή εγώ ή ο 
καθένας, θα πρέπει να πληρώσω 1000€ ή αλλιώς θα χάσω την άδειά µου.  Αυτό το πράγµα 
δεν είναι µόνο για το παραδοσιακό  κοµµάτι, δεν είναι µόνο για το Παράλιο, είναι όπως είπε 
και ο Νίκος για όλο το ∆ήµο. Άρα πρέπει να σκεφτούµε τι θα ψηφίσουµε. 
Τα µαγαζιά τα έχουµε στοχοποιήσει τώρα τελευταία και δεν ξέρω για ποιο λόγο, δεν ξέρω 
γιατί έχω θεωρούµε ότι οι καταστηµατάρχες έχουν κάνει τόσο κακό σε όλη την περιοχή. Εγώ 
έχω να πω ένα πράγµα· ένας µηχανικός αναλαµβάνει  µια µελέτη, δε κάνει καλά τη µελέτη 
του, δεν βάζει τούβλα στη λαϊκή και εµείς ερχόµαστε εδώ και κάνουµε αναπροσαρµογή  του 
ποσού, πληρώνουµε ένα  σωρό λεφτά και όλα καλά, γιατί είναι µηχανικός και έκανε λάθος. 
Και αν κάνει λάθος ένας καταστηµατάρχης και παίζει στις 2 και 10, του παίρνουµε  την άδεια 
και αφήνουµε δέκα, δεκαπέντε εργαζόµενους χωρίς δουλειά, γιατί εµείς πρέπει να 
εφαρµόζουµε τους νόµους. Υπάρχουν οι νόµοι και να τους εφαρµόσουµε, πρέπει να µπουν 
διοικητικά πρόστιµα αφού το λέει ο νόµος, αλλά είναι ανάγκη να ξεκινήσουµε από τρακόσια 
και από χίλια ευρώ; Αφού ο νόµος κύριε ∆ήµαρχε σας δίνει το περιθώριο για πρόστιµα από 
100€ έως 20.000€, γιατί να ξεκινήσουµε από τα τρακόσια ευρώ; Και ρωτάω, εµείς ως αιρετοί 
και στη συγκεκριµένη περίπτωση εσείς, γιατί εγώ απέχω, είµαστε σίγουροι ότι µέχρι τώρα 
έχουµε εφαρµόσει και έχουµε εκδώσει τις άδειες που είναι για όλους το ίδιο; Ας ψάξουµε λίγο 
καλύτερα να δούµε ποιες άδειες έχουµε υπογράψει που είναι διαφορετικές για το ένα µαγαζί  
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και διαφορετικές για το άλλο και µετά να ζητήσουµε από τους καταστηµατάρχες να είναι 
απόλυτα σύννοµοι.  
Εγώ λοιπόν ζητώ από όλους τους συναδέλφους ∆ηµοτικούς Συµβούλους τουλάχιστον την 
πρώτη χρονιά εφαρµογής του µέτρου, πρώτον να µην έχει αναδροµική ισχύ και δεύτερον ας 
ξεκινήσουµε από τα χαµηλότερά πρόστιµα. Ας ξεκινήσουµε από εκατό ευρώ φέτος και του 
χρόνου το ξανασυζητάµε. Αυτή είναι η πρότασή µου. 
Γαρδικιώτη Χριστιάνα: Εγώ λοιπόν είµαι η φωνή αυτών που θέλουν να κοιµηθούν; Ή είµαι 
η φωνή ενός πολίτη που το σπίτι µου το πήρα δεκαπέντε χρόνια πριν και δεν έχω άλλο σπίτι 
να πάω και θα πρέπει να κοιµηθώ εκεί και θα πρέπει να φιλοξενήσω όπως ξέρετε και τους 
υψηλούς καλεσµένους που καλώ για να έρθουν πολλές φορές για να συζητήσουµε για την 
ανάπτυξη του τόπου. Τρεις φορές στη ζωή µου γύρισαν και µου είπαν, καλά τεσσερισήµισι η 
ώρα το πρωί, δεν υπάρχουν νόµοι εδώ πέρα; Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, αν το 
πολλαπλασιάσετε επί το 52, θα δείτε πόσο µου αφαιρείτε το ανθρώπινο δικαίωµα της 
ησυχίας. Αγαπητέ κύριε ∆ίκαιο το να υφίσταµαι στην Ζαφειροπούλου την συνεχή όχληση και 
δεν είναι απλή η όχληση και καλώ όποιον θέλει από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να έρθει και να 
ακούσει τι γίνεται. Και για να µην µακρηγορώ, γιατί έχω µόνο ένα λεπτό, τόσα χρόνια δεν είχα 
µιλήσει, δεν είχα πάει σε αστυνοµίες, δεν είχα καλέσει κανέναν. Τελευταία έχει γίνει θέµα. 
Εγώ ούτε κακόβουλη είµαι, ούτε κακίες έχω, ούτε προσωπικά έχω, ένα δικαίωµα έχω· την 
ποιότητα της ζωής µου και να µην καταβαραθρωθεί η αξία του ακινήτου µου. Γιατί αν θέλει 
κάποιος να το πάρει για να µείνει, όταν µε το καλό πουληθεί, δεν θα µπορέσει. Ζητώ λοιπόν 
σαν πολίτης δυο, τρία πράγµατα για την ποιότητα της ζωής και η ποιότητας της ζωής είναι 
όταν καθόµαστε σε ένα µπαλκόνι να µπορούµε να µιλήσουµε, πράγµα το οποίο στο ∆ήµο 
µας είναι αδύνατον. Ακόµα και όταν καθόµαστε στις πλατείες, δεν ξέρω αν σας ενοχλούν τα 
µηχανάκια, αλλά εµένα και τους ξένους µας ενοχλούν, αλλά ο ∆ήµος δεν κάνει τίποτα γι' αυτό 
το πράγµα. Συγγνώµη που το αναφέρω εδώ.  
∆εύτερον, όταν δεν µπορεί κάποιος να κοιµηθεί µετά τις δυο ή όταν τον ξυπνάει η µουσική 
στις δυο – έλεος, έλεος, να σε ξυπνάει η µουσική δυο η ώρα την νύχτα- θα πρέπει κάτι να 
κάνει. Πείτε µου εσείς τι είναι αυτό που µπορώ να κάνω. Μπορώ να κάνω λοιπόν και µπορώ 
να ζητήσω τον ανθρώπινο παράγοντα, πως ήταν και πριν. Οι καταστηµατάρχες πρέπει να 
ξέρουν ότι ήρθαν σε έναν οικισµό και στον οικισµό αυτό µένουν και άνθρωποι. ∆εν µπορώ να 
φύγω από εκεί που είµαι, θα πρέπει να είµαι εκεί και όχι, δεν είµαι κακόβουλη. Ευχαριστώ.  
Σκαντζός Εµµανουήλ: Κατάλαβα ότι θέλετε µια συνεννόηση και βάλατε πολύ σοβαρά το 
θέµα. Άρα βάζετε ένα θέµα του χρόνου και είναι πολύ σηµαντικό αυτό. Είναι σε αυτή τη 
χρυσή τοµή που προσπαθούµε να βρούµε. Εγώ πραγµατικά κατάλαβα το λόγο σας και όλοι 
πρέπει να το κατανοήσουµε και πιστεύω ότι αυτό που είπατε για το χρόνο δίνει το περιθώριο 
σε όλους µας να ξέρουµε που κινούµαστε. Σε αυτό πραγµατικά σας συγχαίρω. Σας 
ευχαριστώ, αυτό ήθελα.  
Κολλαρετάκης Αριστείδης: Ήθελα να πω ότι είµαστε συνέχεια εκτός θέµατος. Μιλάµε για τα 
διοικητικά πρόστιµα και αυτή τη στιγµή µιλάµε για το ωράριο. Τελικά ποιο είναι το θέµα; Και 
θα ήθελα να ρωτήσω· Πρόεδρε κάτι είπε η κυρία Γαρδικιώτη πριν, µίλησε για τα καταστήµατα 
και όλα αυτά. Θέλω να την ρωτήσω, όταν στην ιδιοκτησία της υπήρχαν δυο καταστήµατα 
µουσικής και µάλιστα το ένα νυχτερινό κέντρο, γιατί τότε δεν είχατε παράπονα; Ευχαριστώ.  
Γαρδικιώτη Χριστιάνα: Ο «Αρίωνας» έκλεισε µε παρέµβαση προσωπική δική µου και µε 
καβγά στην οικογένειά µου, διότι οχλούσε όντως τη γειτονιά  και βέβαια έκλεισε µόλις  
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«έσκασα µύτη» από τον Καναδά.  Εφόσον υπάρχει το παραµικρό παράπονο µε το µαγαζί 
της ιδιοκτησίας µου, φαντάζοµαι ότι θα το είχα ακούσει και δεν έχω ακούσει και φαντάζοµαι 
ότι κυκλοφορούν αυτά στο χωριό, ποιος ενοχλείται, αν υπήρχε πρόβληµα θα έπρεπε να έχει 
τεθεί στην αστυνοµία. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβληµα.  
Γαρδικιώτης Γιώργος: είµαι δικηγόρος και θα µιλήσω για λογαριασµό της κυρίας Θεοδώρας 
Γκοΐνη. Είναι γειτόνισσα και µου ζήτησε να κάνω αυτή την παρέµβαση για λογαριασµό της και 
µόνο. Θέλει να σας µεταφέρω ότι ως κάτοικος της Ζαφειροπούλου το να µένεις στο σπίτι της, 
που είναι ακριβώς απέναντι από του κυρίου Κατσή, το να µένεις σε εκείνο το σηµείο, που 
έχουµε µια υπερσυσσώρευση καταστηµάτων, εν γένει οχλούσες χρήσεις και δεν αναφέροµαι 
µόνο στη µουσική, αναφέροµαι και στα µηχανήµατα, είτε είναι καµινάδες, είτε είναι ψησταριές 
κλπ, δεν µπορείς στην πραγµατικότητα ούτε να κοιµηθεί, ούτε να µείνει µέσα στο σπίτι της. 
∆εν είναι η πρώτη φορά, έχει διαµαρτυρηθεί και προφορικά αρκετές φορές, όµως η 
κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Μεταφέρω αυτό το βίωµα ενός κατοίκου που έχει 
σπίτι εκεί. ∆εν είναι µόνο αυτή, είναι και ο αδελφός της κτλ. Η κατάσταση έτσι όπως έχει 
διαµορφωθεί έχει οδηγήσει στο να µην µπορούν να χρησιµοποιήσουν το σπίτι τους. Απ' ότι 
µου λέει το βιώνουν και άλλοι κάτοικοι εκεί.  
Εγώ αυτό είχα να σας µεταφέρω και θα πρέπει να το λάβετε υπόψη σας στην γενικότερη 
συζήτηση που κάνετε. ∆εν αναφέροµαι τώρα στα πρόστιµα ούτε µπαίνω σε τέτοια ζητήµατα.  
Κωνσταντίνου Νικόλαος - Πρόεδρος Τ.Κ. Παραλίου Άστρους:  Βλέπω ότι η συζήτηση 
ξέφυγε και τώρα ζητάτε την άποψη την δική µου αν συµφωνώ. Συµφωνώ µε την εισήγηση. 
Αντιλαµβάνοµαι όλους τους επαγγελµατίες γιατί και εγώ ήµουν επαγγελµατίας για πολλά 
χρόνια και το γνωρίζουν και οι ίδιοι. Τους δίνεις το χέρι και σου τρώνε τον αγκώνα. Το λέω µε 
την έννοια ότι αν τους πεις να παίξουν µέχρι τη µια, θα θέλουν µέχρι τη µιάµιση, αν τους πεις 
µέχρι τις δυο, θα θέλουν να παίζουν µέχρι τις τέσσερις. Εγώ δεν εκφράζω την άποψη την 
προσωπική, εκπροσωπώ όλο το χωριό. ∆εν έρχοµαι να αντιδικήσω µε κανένα, γιατί άκουσα 
διάφορα άλλα, µοµφές προσωπικές εναντίον µου. Είναι ένας παραδοσιακός οικισµός, που 
είναι πηγή πλούτου και αν δεν προστατευτεί θα φέρει ζηµιά στο σύνολο της τοπικής 
κοινότητας του Παραλίου Άστρους. Αυτό να το σεβαστούν οι ίδιοι. Στο επόµενο θέµα που θα 
έρθει στην επόµενη συνεδρίαση θα τα πούµε αναλυτικότερα. Ευχαριστώ πολύ.  
Παινέσης Γρηγόριος: Θα συµφωνήσω µε τον κύριο που είπε ότι δεν µιλάµε µόνο για το 
Παράλιο Άστρος, αλλά για τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος όλου του ∆ήµου 
Βόρειας Κυνουρίας. Ό,τι ισχύει για τον Άγιο Πέτρο ή τα Άνω Βέρβενα ή Βέρβενα σκέτο όπως 
λέει ο φίλος µου εκεί, ισχύει και για το Παράλιο. Φυσικά η µεγάλη βαρύτητα πέφτει στο 
Παράλιο Άστρος και σαφώς το ξέρουµε όλοι και το γνωρίζουµε.  
Έχει µπλεχτεί το θέµα, έχουµε ξεφύγει, όµως οι παραβάσεις άπτονται της επόµενης 
συζήτησης, σχετικά µε τη µουσική. Σίγουρα πρέπει να υπάρχουν κανόνες και σίγουρα πρέπει 
να τηρούνται οι κανόνες, συµφωνώ. Είµαστε υποχρεωµένοι να βάλουµε ένα πλαίσιο, σε 
συνεργασία µε τους επαγγελµατίες, για να µπορούν να τηρηθούν οι κανόνες ή για να 
βάλουµε καλύτερους κανόνες στο παιχνίδι. Σίγουρα ο ∆ήµος οφείλει να κάνει και αυτός 
πράγµατα, για παράδειγµα την επίλυση µε την Κτηµατική Υπηρεσία, όσον αφορά τους 
εξωτερικούς χώρους ή ακόµα την εξωτερική εικόνα όλων των καταστηµάτων του Παραλίου 
Άστρους, µιας και µιλάµε και αποδεχόµαστε ότι η βαρύτητα πέφτει εκεί. Και όχι µόνο, και των 
υπολοίπων δηµοτικών διαµερισµάτων.  
Σε κάθε περίπτωση θα συµφωνήσουµε µε αυτό, θεωρώντας το βέβαια - δεν θα έλεγα 
πιλοτικό, θα έλεγα ως προς περαιτέρω συζήτηση µετά από ένα πλαίσιο που είµαι σίγουρος  
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ότι θα επιδιώξει η ∆ηµοτική Αρχή, αν όχι θα το επιδιώξουµε εµείς να το φέρουµε το θέµα, σε 
συνεργασία µε όλα τα καταστήµατα.  
Σκαντζός Εµµανουήλ: Μπορώ να κάνω µια ερώτηση προς εσένα κύριε ∆ήµαρχε; Το ύψος 
των πρόστιµων το καθορίζουµε εµείς ή καθορίζεται από τον νόµο; 
∆ήµαρχος: Να λύσω καταρχήν δυο, τρεις µικροπαρεξηγήσεις. Καταστήµατα υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος, σύµφωνα µε τον νόµο 4442/2016, είναι όλα τα καταστήµατα. ∆εν είναι µόνο 
τα καφέ, δεν είναι µόνο οι καφετέριες, δεν είναι µόνο τα κλαµπ, δεν είναι µόνο τα εστιατόρια, 
είναι όλα τα καταστήµατα που ελέγχονται από την υγειονοµική υπηρεσία. Ο νόµος 4442 
ρυθµίζει την αδειοδότηση και λειτουργία αυτών των καταστηµάτων υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος και αν κοιτάξει κάποιος προσεκτικά την εισήγηση που έχω γράψει, αναφέρει 
και ολόκληρα τα άρθρα που αφορούν τη µουσική γι' αυτά τα καταστήµατα.  
Οι προθέσεις της ∆ηµοτικής Αρχής, οι προθέσεις µου ως εισηγητής γύρω από το ζήτηµα που 
τέθηκε εδώ, προφανώς και έχουν αποτυπωθεί στις δυο αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής και στη συγκεκριµένη που συζητάµε τώρα και σε αυτή που θα συζητήσουµε στην 
επόµενη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Αλλά επειδή αυτοσυστηθήκαµε όλοι, 
πρέπει να αυτοσυστηθώ και εγώ· από τα δεκαπέντε µου είµαι πελάτης των καταστηµάτων 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος, του Παραλίου Άστρους κυρίως, από τα είκοσι δυο µου είµαι 
µελετητής που κατασκευάζω τέτοια καταστήµατα και συνεχίζω και µέχρι σήµερα και είµαι 
πελάτης αυτών των καταστηµάτων.  
Άρα έχω τα πέντε χρόνια αυτά που βρίσκοµαι στη ∆ηµοτική Αρχή, είτε ως υπεύθυνος 
Αντιδήµαρχος την προηγούµενη θητεία, είτε ως ∆ήµαρχος τώρα, αποκρυσταλλώσει πλέον τα 
εξής· αν ο αιρετός έχει άποψη, οφείλει να την καταγράφει σε αποφάσεις και να την κάνει 
κανόνες. Αν ο αιρετός θέλει, όπως είπα στην αρχική µου τοποθέτηση, να κρύβεται, να 
εξυπηρετεί ιδιοτελή συµφέροντα ή αν θεωρεί ότι εκβιάζεται όπως ακούστηκε εδώ πέρα, τότε 
θα παλινδροµεί και θα τα λέει µια έτσι και την άλλη αλλιώς.  
Εγώ προσπάθησα κάτι άλλο και το θυµίζω σε πολλούς από εσάς που ήµασταν µαζί· εγώ 
θεώρησα κάποτε και απολογούµαι σήµερα ότι ήταν λάθος αυτό που θεώρησα, ότι θα 
µπορούσα να προκαλέσω τη συναίνεση και τη συµφωνία ανάµεσα σε επιχειρηµατίες αυτό 
του είδους. Γιατί; Γιατί είµαστε πολύ κοντά στην ηλικία µε τους πιο πολλούς από αυτούς και 
όπως σας είπα είτε πελάτης τους ήµουν, είτε πελάτες µου ήταν. Πέντε χρόνια αργότερα 
έρχοµαι να πω ότι είµαι απόλυτα βέβαιος, µετά από όλα αυτά που έχω δει αυτά τα χρόνια, ότι 
είναι λάθος η τοποθέτηση ότι ένας ∆ήµαρχος θα πρέπει να προκαλεί και να επενδύει πάνω 
στην συναίνεση επιχειρηµατιών, επαγγελµατιών, οι οποίοι είναι µεταξύ τους ανταγωνιστές, 
γιατί αυτό είναι το θέµα.  
Αυτός λοιπόν ο ανταγωνισµός, στο Παράλιο Άστρος κυρίως, αλλά κατ' επέκταση και σε όλο 
το ∆ήµο της Βόρειας Κυνουρίας, όπως και σε πολλές άλλες παραλιακές περιοχές, οφείλω να 
το πω, έχει µεταφραστεί µε κάποια απόλυτα κλισέ. Υπάρχουν στον τόπο µας και το ακούτε 
όλοι γύρω σας και ακουστήκαν και εδώ και σηµείωσα µερικά : «Εγώ όταν διαπιστώσω ότι 
έχω πρόβληµα µε το µαγαζί µου θα πάω να καταγγείλω το άλλο». Όπως επίσης ακούστηκε 
«γίνονται έλεγχοι στα µαγαζιά για να φύγει ο κόσµος από αυτά και να πάει σε άλλα» ή 
«γίνονται µεροληπτικοί έλεγχοι».  
Επειδή κοντεύουµε να φτάσουµε τα πενήντα και αυτά από τα δεκαπέντε µας τα ακούµε, είναι 
απόλυτο ότι τουλάχιστον σε µένα που έκανα αυτή την εισήγηση δεν χωράει καµία υποκρισία 
και κανένα περιθώριο να λες άλλο και να εννοείς άλλο. Είναι απόλυτο λοιπόν ότι οι κανόνες  
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οι οποίοι δεν προέρχονται από τη νοµοθεσία, είναι κανόνες τους οποίους µπορεί να επέµβει, 
έχουν τεθεί και είναι σωστοί. Η ισχυροποίηση της πειθαρχίας σε αυτούς τους κανόνες είναι τα 
διοικητικά πρόστιµα. Τα διοικητικά πρόστιµα είναι πρόστιµα για παραβάσεις, δεν είναι 
τιµωρία σε καλούς επαγγελµατίες και αν κάποιος προσέξει αρκετά αναλυτικά αυτή την 
εισήγηση - και το διάβασα, αλλά δεν το άκουσε κανείς γιατί ο καθένας µένει σε αυτό που έχει 
συνηθίσει να ακούει- ότι προ της επιβολής αυτών των διοικητικών πρόστιµων έχω προβλέψει 
διαδικασία ακρόασης από το αρµόδιο όργανο. Και διαδικασία ακρόασης από το αρµόδιο 
όργανο σηµαίνει ότι δεν µπορούµε να απαξιώνουµε όλη την υπόθεση «διοικητικά πρόστιµα», 
λέγοντας ότι στις 2 και 5 αν µε γράψεις ο καηµένος θα κλείσω το µαγαζί µου. ∆εν προκύπτει 
αυτό από εδώ και όλοι γνωριζόµαστε.  
Για όλους αυτούς τους λόγους λοιπόν έκατσα πολύ προσεκτικά και αφού έλεγξα τη 
νοµιµότητα των όσων εισηγήθηκα στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ολοκλήρωσα µόνος µου 
άρθρο µε άρθρο αυτού του νόµου αυτή την εισήγηση. Την υποστηρίζω απαρέγκλιτα, σε 
συνδυασµό µε την εισήγηση που έκανα για το θέµα που θα συζητηθεί στο επόµενο 
Συµβούλιο, γιατί αναγνωρίζω απόλυτα ότι είναι το µοναδικό θέµα που η νοµοθεσία, όπως 
επιβάλλεται ξαναλέω, όχι από το ∆ήµο, από ανώτερα όργανα, είναι αναχρονιστική και το 
µόνο λοιπόν που έχω να προσθέσω από εδώ και πέρα είναι ότι η κλίµακα των διοικητικών 
πρόστιµων σύµφωνα µε τον Ν. 4442 είναι 100€ - 20.000€. Τί έκανα; Κινούµενος λογικά, 
έκανα συγκρίσεις µε άλλους τόπους για να προσπαθήσω να εφαρµόσω αυτά τα πρόστιµα σε 
ανθρώπινα πλαίσια του 2017 και τα νούµερα αυτά είναι ανθρώπινα πλαίσια  του 2017, 
ξαναλέω, ως πρόστιµα ανθρώπων που δεν εφαρµόζουν πίστα τον νόµο και το «πιστά» 
υπάρχει δικλείδα που το ελέγχει.  
Σε συνδυασµό µε την εισήγηση για τη λειτουργία και τη χρήση της µουσικής, την οποία θα 
φέρω στο επόµενο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, όπως ακριβώς την έφερα στην Επιτροπή Ποιότητας 
Ζωής, για εµάς εδώ πρέπει το πρόβληµα καταρχήν να εντοπιστεί και το πρόβληµα είναι η 
ηχορύπανση. Πρέπει να αποφύγουµε το συνηθισµένο λάθος που τορπίλιζε τέτοιου είδους 
αποφάσεις στο παρελθόν και αυτό το λάθος ήταν ο τρόπος µε τον οποίο διάφοροι, 
δικηγορίστικα αν το θέλετε και ας µε συγχωρήσουν οι δικηγόροι για την έκφραση, έβρισκαν 
παράθυρα και παραγράφους αυτού του νόµου για να σέρνουν πελάτες τους στο 
δυσχερέστατο φαινόµενο να καταγγέλλουν άλλους, µε ζητήµατα που δεν αφορούσαν το 
πνεύµα του νόµου, αλλά το γράµµα του. Εδώ λοιπόν αυτά τα πρόστιµα αφορούν το πνεύµα 
του νόµου. Η ποσότητα του ήχου που βγαίνει έξω από το µαγαζί, ο χρόνος που βγαίνει αυτός 
ο ήχος, το αν δεν τηρείται ή αν δεν τηρείται το προβλεπόµενο στο νόµο, είναι πολύ 
συγκεκριµένες εκφράσεις της νοµοθεσίας και είναι πάρα πολύ συγκεκριµένο πότε τηρούνται 
και πότε δεν τηρούνται. Σε κάθε περίπτωση το δικαίωµα της ακρόασης υπάρχει και κάθε 
συζήτηση θα γίνεται πριν επιβληθεί το κάθε πρόστιµο.  
Αποστολόπουλος Χαράλαµπος : ∆ηλαδή αύριο το πρωί, εγώ µπορώ να παίζω µουσική 
στο κατάστηµά µου ;  
∆ήµαρχος: Σήµερα αυτό που περιγράφεις είναι µια παράνοµη ενέργεια. Το νόµο τον 
γνωρίζω καλύτερα από εσάς. Ερωτώ λοιπόν· γιατί φοράµε παρωπίδες; Γιατί δεν λέµε την 
αλήθεια, ότι από το 2004 µέχρι σήµερα όλα τα καταστήµατα που βρίσκονται µέσα στον τοµέα 
αυτό παρανοµούσαν και θα παρανοµούν όσο ισχύει αυτό; Γιατί ότι µεταφράζουµε οι µεν 
άλφα και οι µεν βήτα, αυτή δεν είναι η αλήθεια; Άρα λοιπόν όσο ο νόµος ισχύει, η παράβαση  
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των συγκεκριµένων άρθρων που έχω δώσει γραπτώς θα επισύρει και τα διοικητικά πρόστιµα 
που αναφέρω εδώ.  
Παινέσης Γρηγόριος: Με τις παρατηρήσεις που κάναµε, τόσο ο εισηγητής, ο κύριος ∆ικαίος, 
όσο και εγώ και έχουν καταγραφεί στα πρακτικά, λέµε ναι, µε τις επιφυλάξεις που 
διατυπώσαµε.   
Γιοβάς Ιωάννης: Αν και θεωρώ ότι κινείται σε σωστή βάση, µπαίνει ένα ζήτηµα σε ό,τι 
αφορά την εφαρµογή του. Όταν µιλάµε για κανόνες, µιλάµε για κανόνες, Αν τώρα 
αξιολογούνται οι κανόνες από την ακρόαση στο γραφείο του ∆ηµάρχου και ο νόµος 
εφαρµόζεται αν θα ακροαστεί ο κύριος  ∆ήµαρχος τον κάθε παρανοµούντα, έλεος δηλαδή.   
Αδάµης Παναγιώτης: Όπως καταλάβαµε αυτό που νοµιµοποιείται σήµερα δεν είναι η  λύση, 

αλλά τα πρόστιµα. Είναι ξεκάθαρο αυτό και είναι τα πράγµατα όπως το είπα και τα έβαλα 

στην αρχή. Γιατί αν θέλαµε πραγµατικά λύση εδώ είναι οι καταστηµατάρχες εδώ είναι οι 

µόνιµοι που µένουν στο δρόµο εκείνο και θα την είχαµε βρει. Αυτό που νοµιµοποιείτε είναι τα 

πρόστιµα και εγώ σας λέω ότι δεν λύνεται κανένα πρόβληµα µε τα πρόστιµα, αλλά αντίθετα 

το κάνουµε χειρότερο και καταψηφίζω την εισήγηση. 

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση και τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών 

Συµβούλων  

 

αποφασίζει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

 

και εγκρίνει την υπ’ αριθµό 11/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου 

Βόρειας Κυνουρίας – η οποία συµπληρώνει την υπ’ αριθµό 165/2015 κανονιστική απόφαση 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Βόρειας Κυνουρίας – αναλυτικά όπως παρακάτω : 

1) Θεσπίζει την  επιβολή διοικητικών προστίµων κατά των παραβατών εκείνων που δεν 

τηρούν τους όρους λειτουργίας µουσικής, όσο και κατά εκείνων των επιχειρηµατιών – 

υπευθύνων, που χωρίς τα προβλεπόµενα στο Ν.4442/2016, θα εκτελούν – χρησιµοποιούν 

µουσική εντός των καταστηµάτων τους, πράξεις και παραβάσεις που θα διαπιστώνονται από 

τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα, ειδικότερα ως ακολούθως : 

1) α) Για βεβαίωση παράβασης λειτουργίας – χρήσης µουσικής χωρίς τα προβλεπόµενα στο 

Ν. 4442/2016, πρόστιµο τριακοσίων  ευρώ (300,00€). Σε περίπτωση κάθε επόµενης όµοιας 

παράβασης λειτουργίας – χρήσης µουσικής, επιβάλλεται πρόστιµο χιλίων ευρώ (1.000,00 €). 
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β) Για βεβαίωση παράβασης λειτουργίας µουσικής πέραν του επιτρεπόµενου ωραρίου, 

πρόστιµο χιλίων ευρώ (1.000,00 €). 

γ) Για βεβαίωση παράβασης λειτουργίας µουσικής πέραν του ανώτατου επιτρεπόµενου ορίου 

έντασης (µέγιστη ηχοστάθµη 80 db), πρόστιµο χιλίων ευρώ (1.000,00 €). 

2.  Σε περίπτωση µη εξόφλησης ή ρύθµισης των επιβληθέντων διοικητικών προστίµων εκ 

µέρους του παραβάτη, τα πρόστιµα θα βεβαιώνονται στην αρµόδια ∆.Ο.Υ., εντός εξήντα (60) 

ηµερών.  

3. Τα ανωτέρω διοικητικά πρόστιµα θα επιβάλλονται από το Τµήµα Εσόδων της ∆ιεύθυνσης 

Οικονοµικών Υπηρεσιών µε απόφαση ∆ηµάρχου ή του αρµόδιου Αντιδηµάρχου. 

4. Σε περίπτωση µη συµµορφώσεως του παραβάτη, ήτοι, µη εξόφληση ή ρύθµιση των 

επιβληθέντων διοικητικών προστίµων εντός δεκαπέντε (15) ηµερών, τότε, αυτοδικαίως θα 

ανακαλείται η άδεια λειτουργίας του καταστήµατος και θα αφαιρείται άµεσα για ένα (1) µήνα. 

5. Σε όλες τις περιπτώσεις που τα αρµόδια όργανα του ∆ήµου πρόκειται να προβούν σε 

ανάκληση αδειών για διάφορες παραβάσεις ή παραβιάσεις αυτών, υποχρεωτικά θα καλείται 

µε γραπτή πρόσκληση της αντίστοιχης υπηρεσίας ο επιχειρηµατίας – υπεύθυνος του 

καταστήµατος για να εκφράσει προφορικά ή και γραπτά τις απόψεις και τυχόν αντιρρήσεις 

του (δικαίωµα ακρόασης του πολίτη) ενώπιον των αρµοδίων οργάνων του ∆ήµου, προτού 

ληφθεί η οποιαδήποτε απόφαση. Η πρόσκληση αυτή θα γίνεται υποχρεωτικά µε αποδεικτικό 

επίδοσης. 

 

Μειοψηφούντος του ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. Αδάµη Παναγιώτη. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 77/2017 

 

Ακριβές αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος του  ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 

 

Κουτρουµπής Γεώργιος 
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