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

 

 
Τηλ.: 2755360133 - Fax: 2755360179  
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το Πρακτικό Συνεδρίασης µε αριθµό 10/2018 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  

του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας 

 

Στο Άστρος και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα στις 29 Μαΐου 2018  ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 19:00, συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου Βόρειας 
Κυνουρίας ύστερα από την πρόσκληση µε αριθµό 5061/24-05-2018 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. Σαβούρδος Πέτρος  Μέλος ∆.Σ (προσήλθε κατά την προ 
ηµερησίας συζήτηση θεµάτων) 

Καµπύλης Ιωάννης  Αντιπρόεδρος ∆.Σ. Βλάχος Χρήστος  Μέλος ∆.Σ. 

Τσιώρος Κωνσταντίνος  Γραµµατέας ∆.Σ.   Κούβαλη Γεωργία  Μέλος ∆.Σ. (προσήλθε κατά την 
συζήτηση του 5

ου
 θέµατος) 

Γκαύρος ∆ηµήτριος  Μέλος ∆.Σ. Τακλής Ηλίας   Μέλος ∆.Σ (προσήλθε κατά   την προ 
ηµερησίας συζήτηση θεµάτων) 

Χονδρολέος Ιωάννης  Μέλος ∆.Σ. Καλλίθρακας Βασίλειος  Μέλος ∆.Σ. 

Σκαντζός Εµµανουήλ  Μέλος ∆.Σ. Βλαχόγιαννη Σταµατίνα  Μέλος ∆.Σ. 
Αρφάνης ∆ηµήτριος  Μέλος ∆.Σ. Κόγκος Απόστολος  Μέλος ∆.Σ. 

Κατσής ∆ηµήτριος  Μέλος ∆.Σ. ∆ικαίος Περικλής  Μέλος ∆.Σ. 
Κολλαρετάκης Αριστείδης  Μέλος ∆.Σ Αρφάνης Αλέξιος  Μέλος ∆.Σ.  

Τσιώρου-Κολοβού Παναγιώτα  Μέλος ∆.Σ.  Γιοβάς Ιωάννης  Μέλος ∆.Σ.  
Σούρσος Παναγιώτης  Μέλος ∆.Σ.  Καµπύλης Άγγελος  Μέλος ∆.Σ. (προσήλθε κατά την προ 

ηµερησίας συζήτηση θεµάτων) 
Καµπύλης Γεώργιος  Μέλος ∆.Σ.  

Κατά την ψηφοφορία για τη λήψη απόφασης στο θέµα αυτό, 
είχαν αποχωρήσει οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Σκαντζός 
Εµµανουήλ και Κατσής ∆ηµήτριος. 
 

Κορδονούρη Μεταξία  Μέλος ∆.Σ.  

Κλεώπας Γεώργιος   Μέλος ∆.Σ. 
Παινέσης Γρηγόριος  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. 

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 : 124/2018 

 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ’ αριθµό 84/2018 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 

σχετικά µε την έγκριση του κανονισµού λειτουργίας της λαϊκής αγοράς της ∆ηµοτικής 

Κοινότητας Άστρους. 

 

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, αναφερόµενος στο έβδοµο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης, έδωσε το λόγο στον εισηγητή κ. Γκαύρο ∆ηµήτριο – Αντιδήµαρχο Βόρειας Κυνουρίας 
– ο οποίος είπε τα παρακάτω : 
 
Η ∆ηµοτική Κοινότητα Άστρους και ύστερα από εισήγηση του Αυτοτελούς Τµήµατος Τοπικής 
Οικονοµικής Ανάπτυξης, έλαβε την υπ’ αριθµό 9/2018 απόφασή της και γνωµοδότησε θετικά 
επί του σχεδίου κανονισµού λειτουργίας της λαϊκής αγοράς Άστρους. 
Το θέµα εξετάστηκε και εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου µας, η οποία 
µε την υπ’ αριθµό 6/2018 απόφασή της, εισηγήθηκε την έγκριση του ανωτέρω κανονισµού 
από το ∆ηµοτικό µας Συµβούλιο. 
Ως εισηγητής για τη λήψη της υπ’ αριθµό 84/2018 απόφασης, αναφέρθηκα επιγραµµατικά στις  
τροποποιήσεις που είχε εγκρίνει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σχετικά µε την επιβολή 
κυρώσεων (έγγραφες συστάσεις, επιβολή προστίµων κλπ), ωστόσο δεν αναφέρθηκα στις 
γενικότερες αλλαγές που συντελέστηκαν στο επίµαχο άρθρο 12. 
Για το λόγο αυτό και προκειµένου να ενσωµατωθούν οι αλλαγές αυτές στον εγκεκριµένο 
κανονισµό λειτουργίας της λαϊκής αγοράς Άστρους, εισηγούµαι την τροποποίηση του άρθρου 
12 «Έλεγχοι – Κυρώσεις», όπως παρακάτω : 
«ΑΡΘΡΟ 12

ο
 - Έλεγχοι – Κυρώσεις  

Α) Σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων της παρούσας κανονιστικής, θα επιβάλλονται οι 
παρακάτω κυρώσεις: αα) η απλή σύσταση σε συµµόρφωση, ββ) η επιβολή χρηµατικού 
προστίµου 1.000 ευρώ (από την Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου) και γγ) η ανάκληση της 
άδειας εισόδου στη λαϊκή αγορά του Άστρους µέχρι ένα (1) µήνα. Με σύµφωνη γνώµη των 
επιτροπών του άρθρου 28 καθορίζονται οι κυρώσεις που αφορούν παραβάσεις του 
Κανονισµού Λειτουργίας. Οι κυρώσεις επιβάλλονται µε απόφαση του φορέα λειτουργίας είτε 
κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής σε περίπτωση που ο φορέας παραπέµψει το θέµα 
σε αυτήν είτε χωρίς την εισήγηση. Επιπλέον, οι Επιτροπές µπορούν να εισηγούνται στο φορέα 
λειτουργίας την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις του Κανονισµού Λειτουργίας που 
υποπίπτουν στην αντίληψή της µε κάθε νόµιµο τρόπο. Οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 54 
δεν είναι αντικείµενο του Κανονισµού Λειτουργίας.  
Β) Επιπλέον, στη λαϊκή αγορά του Άστρους θα εφαρµόζεται και το Σύστηµα Ελέγχων και 
Κυρώσεων του Κεφαλαίου Ζ΄ του ν. 4497/13-11-2017 από τους φορείς ελέγχου του άρθρου 
51». 
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Καµπύλης Άγγελος: Βλέπω ότι οι κυρώσεις ξεκινούν από µια απλή σύσταση και µετά από 
µια επιβολή προστίµου χιλίων ευρώ. ∆εν υπάρχει διαβάθµιση ανάλογα µε το παράπτωµα; Τί 
είδους παραπτώµατα είναι αυτά που µπορεί να επιφέρουν πρόστιµα χιλίων ευρώ; Είναι θολό. 
Περιγράφονται µέσα στην κανονιστική; ∆εν υπάρχει κάποια διαβάθµιση στα πρόστιµα; Οι 
παραβάσεις φαντάζοµαι έχουν και µια διαβάθµιση. ∆εν πρέπει να υπάρχει και αντίστοιχη 
διαβάθµιση στα πρόστιµα; 
Γκαύρος ∆ηµήτριος: Την πρώτη φορά γίνεται σύσταση ότι πρέπει να συµµορφωθεί για όλες 
τις πιθανές παραβάσεις που καθορίζονται από το άρθρο 28. Από εκεί και έπειτα, από τη 
στιγµή που δεν θα συµµορφωθεί στη σύσταση, το επόµενο στάδιο είναι το πρόστιµο των 
χιλίων ευρώ, το οποίο το ορίζει µε απόφασή της η Οικονοµική Επιτροπή και αν δεν 
συµµορφωθεί ακολουθεί η αποβολή από τη λαϊκή για ένα µήνα.  
Το πρόστιµο µπήκε σε αυτό το ύψος και όχι παρακάτω, γιατί κρίναµε ότι από την στιγµή που 
του γίνεται η σύσταση του δίνεται η δυνατότητα να συµµορφωθεί, να προσκοµίσει ό,τι 
δικαιολογητικά προβλέπονται στο άρθρο 28 και  από την στιγµή που δεν θα το κάνει και τα 
αγνοήσει, το δεύτερο που µπορούµε να κάνουµε είναι η επιβολή του προστίµου.  
Καµπύλης Γεώργιος: Έχει δίκιο ο κύριος Καµπύλης Άγγελος, να υπάρξει µια διαβάθµιση 
ανάλογα µε την παράβαση. Φαντάζοµαι ότι ο κανονισµός είναι βάσει κάποιου πρότυπου 
κανονισµού. Υπάρχει δυνατότητα τέτοια;  
Αδάµης Παναγιώτης: Νοµίζω ότι περισσότερο εγκλωβισµός είναι αυτό. ∆εν θέλει να είναι 
κανείς παραβάτης, όµως ο κόσµος έχει εγκλωβιστεί µε όλη αυτή τη γραφειοκρατία και την 
υπερφορολόγηση. Θα πάει και ο ∆ήµος σε αυτή τη γραµµή; Να τα λέµε τα πράγµατα όπως 
είναι. Προτιµώ το "µην έρχεσαι καθόλου". Στο επόµενο ∆ηµοτικό Συµβούλιο θα έρθουν οι 
δήµοι να κάνουν πλειστηριασµούς και οι περισσότεροι θα το ψηφίσετε. Με αυτή την έννοια 
διαφωνώ.  
Καµπύλης Άγγελος: Θα συµφωνήσω στην απλή σύσταση, αλλά η αντιπρότασή µου είναι ότι 
πρέπει να υπάρχει µια διαβάθµιση στα πρόστιµα. Τα χίλια ευρώ είναι υπερβολικό ποσό. 
Πρέπει ανάλογα µε το παράπτωµα να επιβάλλεται αντίστοιχο πρόστιµο. ∆ηλαδή όταν για 
παράδειγµα ένας ψαράς ρίξει τα νερά, δεύτερη φορά να τους ρίξεις χίλια ευρώ πρόστιµο; Είναι 
υπερβολικό. Την υποβολή προστίµου χιλίων ευρώ εγώ προσωπικά δεν θα την ψηφίσω και 
θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει διαβάθµιση στα πρόστιµα και µε την δεύτερη παρατήρηση εκατό 
ευρώ, στην τρίτη χίλια και µετά αποβολή. Πρέπει να υπάρξει διαβάθµιση. ∆ιαφωνώ µε την 
επιβολή προστίµου των χιλίων ευρώ που νοµίζω ότι είναι κεφαλικός φόρος.  
Θα συµφωνήσω µε αυτό που είπε ο κύριος Αδάµης, ότι πολλές φορές από την πίεση µπορεί 
να κάνουν κάποιες παραβάσεις. Μην τους κόψουµε το κεφάλι, επαγγελµατίες µικροέµποροι 
είναι ή παράγωγοι και είναι υπερβολικό το ποσό. Να το δούµε µε µια µεγαλύτερη ευαισθησία.  
Γκαύρος ∆ηµήτριος: Όλοι γνωρίζουµε τι γίνεται στην παλιά λαϊκή και στις λαϊκές γενικότερα. 
Είπαµε ότι δεν ερχόµαστε να βάλουµε το πρόστιµο των χιλίων ευρώ µε τη µια. Την πρώτη 
φορά γίνεται η σύσταση. Ο νόµος δεν διαχωρίζει σκληρές παραβάσεις, λιγότερες σκληρές, 
λίγη συµµόρφωση ή πολύ συµµόρφωση. Ο νόµος είναι ξεκάθαρος. Πρέπει να διαφυλάξουµε 
αυτή τη λαϊκή. Μην ξεχνάτε ότι είναι ένα στολίδι και αν δεν το προστατεύουµε εµείς οι ίδιοι, 
καταλαβαίνετε όταν θα δείξουµε ανοχή από την πρώτη φορά, ότι δεν πειράζει, έριξε τα νερά, 
πάρε εκατό ευρώ πρόστιµο, που θα οδηγήσει.  Πιθανότατα τα εκατό ευρώ να µην του λένε και 
τίποτα. Ή µπορεί να έρχεται χωρίς άδεια. Πρέπει πιστεύω να τηρήσουµε τον κανονισµό για να 
προστατεύουµε τη λαϊκή σαν χώρο και το ∆ήµο και την Υπηρεσία.  
Θα συµφωνήσω µε τον Τάκη τον Αδάµη, κι εγώ µπορεί να µην έχω φορολογική ή ασφαλιστική 
ενηµερότητα και να µην µπορώ να πάρω έργο. Όµως πρέπει να ισχύσει και ο υγιής 
ανταγωνισµός. Αυτούς που είναι νοµότυποι και έχουν τις αδειοδοτήσεις τους, έχουν τα 
προβλεπόµενα χαρτιά κτλ δεν πρέπει να τους προστατεύουµε; Τα κατανοώ όλα αυτά, σε µια 
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µικρή κοινωνία ζούµε, ξέρουµε τα προβλήµατα που υπάρχουν, αλλά πρέπει να 
προστατεύουµε και την υπηρεσία και τον χώρο.  
Και ούτως ή άλλως το ποσό για την προσέλευση είναι τόσο χαµηλό, πέντε ευρώ ανά 
Παρασκευή είναι. ∆ηλαδή αν κάποιος δεν αναγράφει τις τιµές ή δεν έχει τα σωστά προϊόντα ή 
δεν τηρεί το βιβλίο παραγωγών λαϊκής αγοράς; ∆ηλαδή θα έρθει ο Γκαύρος ο ∆ηµήτριος π.χ., 
ο οποίος λέει στο βιβλίο του ότι έχει πορτοκάλια, µανταρίνια και σέλινα και πάει την 
Παρασκευή στο Άργος και παίρνει και άλλα προϊόντα τα οποία δεν τα παράγει και έρχεται και 
τα πουλάει. ∆ηλαδή όταν η Υπηρεσία βλέπει τέτοιες παραβάσεις τί πρέπει να κάνει; 
Καµπύλης Ιωάννης: Μιας και ασχολούµαστε µε την τροποποίηση του κανονισµού 
λειτουργίας, µήπως πρέπει να τοποθετήσουµε και µια παράγραφο ακόµα, όσον αφορά τον 
έλεγχο της ποιότητας των διατιθεµένων προϊόντων;  
Παινέσης Γρηγόριος: Εγώ νοµίζω κύριε Αντιδήµαρχε ότι βάσει και των άλλων κανονιστικών 
που έχουµε, δεν είναι µια και έξω ένα πρόστιµο τόσο υψηλό. Νοµίζω ότι πρέπει να είναι 
κλιµακωτό. Τουλάχιστον το 50% από αυτό που βάζετε.  
Αδάµης Παναγιώτης: Ο κύριος Γκαύρος µπέρδεψε τον υγιή ανταγωνισµό στο θέµα, ενώ το 
πράγµα είναι καθαρό· από τη λαϊκή ποιος διώκεται; Αυτός που δεν έχει καταφέρει να 
πληρώσει δυο, τρεις µήνες τον Ο.Γ.Α. Αυτός που δεν έχει καταφέρει να πάρει φορολογική 
ενηµερότητα για τριακόσια ευρώ. Είναι έτσι ή δεν είναι; Ποια βιβλία που δεν έγραψε; Να τα 
αφήσετε αυτά. Και στο κάτω κάτω είναι πιο εύκολο και πιο απλό να τους πεις να µην έρχεται 
γιατί είναι παραβάτης.  
Γκαύρος ∆ηµήτριος: Γι' αυτό υπάρχει η σύσταση.  
Αδάµης Παναγιώτης: Παλεύει να βγάλει πενήντα, είκοσι ευρώ να πάει στο σπίτι του να ζήσει 
και να πας εσύ να του γράψεις χίλια ευρώ γιατί δεν έχει γράψει ένα µαρούλι στο βιβλίο;  
Κουτρουµπής Γεώργιος : Κύριε Αδάµη τα χίλια ευρώ προβλέπονται από τον νόµο. Γίνεται 
σύσταση πρώτα.  
Αδάµης Παναγιώτης: Γνωρίζει ο κύριος Γκαύρος από τότε που έχει φύγει από την οικοδοµή, 
που είχαµε 55€ το ένσηµο, πόσο είναι σήµερα το µεροκάµατο;  
Καµπύλης Άγγελος: Εγώ θα επιµείνω ότι πρέπει να υπάρχει µια διαβάθµιση. Σε όλες στις 
παραβάσεις και τις κυρώσεις πάντα υπάρχει διαβάθµιση. Ακόµα και στον Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας υπάρχει διαβάθµιση. Όταν είσαι "πίτα" να το πάρει το χιλιάρικο, όταν όµως 
κάνεις µια απλή παράβαση, όπως το να ξεχάσεις το δίπλωµα, σου παίρνει είκοσι και τριάντα 
ευρώ. Θα συµφωνήσω µε τις κυρώσεις, αλλά πρέπει να υπάρχει διαβάθµιση και ανάλογα µε 
την παράβαση. Επιµένω στη διαβάθµιση.  
Καµπύλης Γεώργιος: Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Γκαύρο, µήπως αυτό το ποσό στον 
πρότυπο κανονισµό προκύπτει αναλογικά µε το ποσό του ενοικίου; Είτε ένα ευρώ, είτε 
πεντακόσια ευρώ είναι το ενοίκιο, το πρόστιµο είναι χίλια ευρώ; Αν ο νόµος το επιβάλει, θα το 
ψηφίσουµε. Απλά να δούµε το ύψος του προστίµου, µήπως µπορούµε να το τροποποιήσουµε. 
Αν µας δεσµεύει ο νόµος, και να ψηφίσουµε κάτι διαφορετικό θα µας γυρίσει πίσω.  
 

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

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση,  

 

αποφασίζει  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

 

και τροποποιεί το άρθρο 12 «Έλεγχοι – Κυρώσεις», του κανονισµού λειτουργίας λαϊκής 
αγοράς της ∆ηµοτικής Κοινότητας Άστρους, όπως αυτό εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµό 84/2018 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, όπως παρακάτω : 
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«ΑΡΘΡΟ 12
ο
 - Έλεγχοι – Κυρώσεις  

Α) Σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων της παρούσας κανονιστικής, θα επιβάλλονται οι 
παρακάτω κυρώσεις: αα) η απλή σύσταση σε συµµόρφωση, ββ) η επιβολή χρηµατικού 
προστίµου 1.000 ευρώ (από την Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου) και γγ) η ανάκληση της 
άδειας εισόδου στη λαϊκή αγορά του Άστρους µέχρι ένα (1) µήνα. Με σύµφωνη γνώµη των 
επιτροπών του άρθρου 28 καθορίζονται οι κυρώσεις που αφορούν παραβάσεις του 
Κανονισµού Λειτουργίας. Οι κυρώσεις επιβάλλονται µε απόφαση του φορέα λειτουργίας είτε 
κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής σε περίπτωση που ο φορέας παραπέµψει το θέµα 
σε αυτήν είτε χωρίς την εισήγηση. Επιπλέον, οι Επιτροπές µπορούν να εισηγούνται στο φορέα 
λειτουργίας την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις του Κανονισµού Λειτουργίας που 
υποπίπτουν στην αντίληψή της µε κάθε νόµιµο τρόπο. Οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 54 
δεν είναι αντικείµενο του Κανονισµού Λειτουργίας.  
Β) Επιπλέον, στη λαϊκή αγορά του Άστρους θα εφαρµόζεται και το Σύστηµα Ελέγχων και 
Κυρώσεων του Κεφαλαίου Ζ΄ του ν. 4497/13-11-2017 από τους φορείς ελέγχου του άρθρου 
51». 
 
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθµό 84/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Βόρειας 
Κυνουρίας. 

 

Μειοψηφούντων των ∆ηµοτικών Συµβούλων κ.κ. Καµπύλη Άγγελου και Αδάµη 

Παναγιώτη. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 124/2018 

Ακριβές αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος του  ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 

 

Κουτρουµπής Γεώργιος  
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