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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ   

∆ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ  Άστρος 31 Ιουλίου 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 16/2018 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  

του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας 

 

Στο Άστρος και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα στις 31 Ιουλίου 2018  ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 19:00, συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου Βόρειας 
Κυνουρίας ύστερα από την πρόσκληση µε αριθµό 7852/26-07-2018 του Προέδρου του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, που γνωστοποιήθηκε σε καθένα από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν-3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν µε τις 
διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018. 
 
Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο είκοσι 
επτά (27) ∆ηµοτικών Συµβούλων, βρέθηκαν είκοσι ένας (21) παρόντες. 
 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

Κουτρουµπής Γεώργιος  Πρόεδρος ∆.Σ. Σκαντζός Εµµανουήλ  Μέλος ∆.Σ. (προσήλθε κατά την  
συζήτηση του 3

ου
 θέµατος) 

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

Τσιώρος Κωνσταντίνος  Γραµµατέας ∆.Σ.   Κολλαρετάκης Αριστείδης  Μέλος ∆.Σ (προσήλθε κατά την  προ 
ηµερησίας συζήτηση) 

Γκαύρος ∆ηµήτριος  Μέλος ∆.Σ. Καλλίθρακας Βασίλειος  Μέλος ∆.Σ. 

Χονδρολέος Ιωάννης  Μέλος ∆.Σ. Κόγκος Απόστολος  Μέλος ∆.Σ. 

Σαβούρδος Πέτρος  Μέλος ∆.Σ  Αρφάνης Αλέξιος  Μέλος ∆.Σ.  

Αρφάνης ∆ηµήτριος  Μέλος ∆.Σ.   
 Κατσής ∆ηµήτριος  Μέλος ∆.Σ. 

Κούβαλη Γεωργία  Μέλος ∆.Σ. 

Τσιώρου-Κολοβού Παναγιώτα  Μέλος ∆.Σ.  

Τακλής Ηλίας   Μέλος ∆.Σ  

Σούρσος Παναγιώτης  Μέλος ∆.Σ.  
Βλαχόγιαννη Σταµατίνα  Μέλος ∆.Σ  

Καµπύλης Γεώργιος  Μέλος ∆.Σ. 
Κορδονούρη Μεταξία  Μέλος ∆.Σ.  

Κλεώπας Γεώργιος   Μέλος ∆.Σ. 

∆ικαίος Περικλής  Μέλος ∆.Σ. 
Παινέσης Γρηγόριος  Μέλος ∆.Σ. 

Γιοβάς Ιωάννης  Μέλος ∆.Σ.  
Καµπύλης Άγγελος  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 αλλά ήταν απών ο 

Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Παραλίου 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 : 175/2018 

 

ΘΕΜΑ: Καθορισµός χώρου ως δεκτικού µισθώσεως στην Τοπική Κοινότητα Παραλίου 

Άστρους. 

 

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, αναφερόµενος στο πρώτο θέµα εκτός ηµερήσιας 
διάταξης, ζήτησε από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να το συζητήσει µε την διαδικασία του 
κατεπείγοντος, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 67 του Ν. 
3852/2010 και του άρθρου 74 του Ν.4555/2018.  
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ ότι το θέµα αυτό είναι κατεπείγον και πρέπει 
να συζητηθεί. 
Στη συνέχεια, έδωσε το λόγο στον εισηγητή κ. Γκαύρο ∆ηµήτριο – Αντιδήµαρχο Βόρειας 
Κυνουρίας – ο οποίος είπε τα παρακάτω : 
Το Τµήµα Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου µας, κατέθεσε την παρακάτω εισήγηση για το 
θέµα αυτό : 
Σύµφωνα µε το άρθρο 79 του Ν.3463/2006 «Νέος ∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» οι 
δηµοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθµίζουν θέµατα της αρµοδιότητάς τους εκδίδοντας 
κανονιστικές αποφάσεις στο πλαίσιο της κείµενης νοµοθεσίας µε τις οποίες θέτουν κανόνες 
για τη χρήση των αλσών και των κήπων, των πλατειών των παιδικών χαρών και των λοιπών 
κοινόχρηστων χώρων. 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. 
Πριν την έκδοση  των ανωτέρω κανονιστικών αποφάσεων η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
εισηγείται σύµφωνα µε το άρθ. 73 παργ. 1Β του Ν.3852/2010 στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, το 
σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων του άρθ. 79 του ∆.Κ.Κ. 
Οι χώροι που βρίσκονται ανάµεσα στην οικοδοµική γραµµή των Ο.Τ. 30,35 και 40 και τη 
γραµµή του αιγιαλού, χαρακτηρίζονται δεκτικοί µίσθωσης λόγω ότι µε τον επανακαθορισµό 
και τη µερική κατάργηση της οριογραµµής της παραλίας (ΦΕΚ ∆ 167/17.06.2016) έπαψαν να 
χαρακτηρίζονται χώροι παραλίας και αποτελούν κοινόχρηστο χώρο οικισµού.  
Με την υπ’ αριθµό 17/2018 απόφαση του Συµβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Παραλίου 
Άστρους, εγκρίθηκε η ένταξη στους χώρους δεκτικούς µισθώσεως της Τοπικής Κοινότητας 
Παραλίου Άστρους, ο χώρος έµπροσθεν του Καταστήµατος Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος 
(Κ.Υ.Ε.) ιδιοκτησίας, κ. Ζαµπαθά Παναγιώτη του Σταύρου. 
Προτείνεται να προστεθεί στα τµήµατα δεκτικών µισθώσεων των κοινοχρήστων χώρων της 
Τοπικής Κοινότητας Παραλίου Άστρους, ο κοινόχρηστος χώρος έµπροσθεν του 
καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας κ. Ζαµπαθά Παναγιώτη, έτσι ώστε να 
µπορεί να κάνει χρήση για ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων κ.λ.π., σύµφωνα µε τα όσα 
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ορίζονται στην υπ’ αριθµό 180/2000 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κανονιστικού 
περιεχοµένου.   
Με την µίσθωση δεν πρέπει να αίρεται παντελώς ο χαρακτήρας του κοινόχρηστου.  
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου µας, µε την υπ’ αριθµό 11/2018 απόφασή της 
ενέκρινε την παραπάνω εισήγηση και παρέπεµψε το θέµα για λήψη απόφασης από το 
∆ηµοτικό µας Συµβούλιο. 
Καµπύλης Άγγελος: Με την παραχώρηση αυτή θα εµποδίζεται η ελεύθερη πρόσβαση των 
πολιτών στην παραλία; Και επίσης, αν υπάρχει δυνατότητα ο κάθε πολίτης να περάσει 
µπροστά να κάνει µπάνιο. Είναι βασικό και είναι ένα θέµα καυτό πλέον, που πρέπει να µας 
απασχολεί. Ο χώρος θα νοικιαστεί για να απλώσει προφανέστατα τραπεζοκαθίσµατα κτλ.  
∆ήµαρχος: Όπως αναφέρεται στην εισήγηση, ο συγκεκριµένος χώρος δεν είναι χώρος της 
παραλίας, είναι χώρος στον οποίο καταργήθηκε η γραµµή παραλίας µε απόφαση της 
Επιτροπής Καθορισµού Αιγιαλού πριν από δυο χρόνια. Αυτό σηµαίνει ότι είναι ακριβώς το 
σκεπτικό που βάλατε και εσείς κ. Καµπύλη είναι το σκεπτικό που είχε βάλει η Επιτροπή 
Καθορισµού, η Κτηµατική Υπηρεσία και το Υπουργείο Οικονοµικών και δηµοσιεύτηκε στο 
ΦΕΚ για να προχωρήσει σε αυτή την κατάργηση της ζώνης της παραλίας. Αυτό το σκεπτικό 
είναι ότι δεν συνέρχεται µε άλλη κοινόχρηστη επιφάνεια ο χώρος που καταργείται και ότι η 
πρόσβαση στον αιγιαλό εξυπηρετείται και µε άλλους τρόπους.  
Η αλήθεια είναι λοιπόν ότι στο συγκεκριµένο σηµείο η γραµµή του αιγιαλού έχει άµεση 
πρόσβαση µε όλες τις οικοδοµικές γραµµές του οικοδοµικού τετραγώνου. ∆εν φτιάχνουµε 
λοιπόν χώρο ο οποίος δηµιουργεί σύνδεση κοινοχρήστου µε την θάλασσα. ∆ηµιουργεί 
σύνδεση του συγκεκριµένου οικοπέδου µε την θάλασσα, εξάλλου ο χώρος είναι 
προβαλλόµενος. Περιορίζεται 100% από την άκρη µέχρι την άκρη του καταστήµατος. Τα 
ζητήµατα πρόσβασης εξυπηρετούνται από όλους τους υπόλοιπους χώρους και κυρίως από 
τους χώρους που είναι προβολή κοινοχρήστων. Οι δρόµοι δεν κλείνουν, οι προβαλλόµενοι 
χώροι κλείνουν, όπως έχει δικαίωµα ο κάθε ιδιοκτήτης µε προβολή να κάνει.  
Καµπύλης Γεώργιος: Η απόφαση του Τοπικού είναι οµόφωνη και ουσιαστικά αποτελεί 
προβολή του καινούριου καταστήµατος. Συµφωνούµε.  
Καµπύλης Άγγελος: Μετά τις διαβεβαιώσεις του ∆ηµάρχου συµφωνώ µε την προϋπόθεση 
ότι δεν θα παρεµποδίζεται η ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στην παραλία.  
Αδάµης Παναγιώτης: Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει ήδη πρόβληµα µε την παραλία. Αν 
ξεκινήσουµε από το λιµάνι και φτάσουµε µέχρι πάνω, δεν ξέρω αν έχετε πάει καµία βόλτα, 
αλλά το πρόβληµα υπάρχει ήδη.  
Επίσης, αν µπορείτε να βρείτε στο συγκεκριµένο κοµµάτι, το 30% που πρέπει να είναι 
κοινόχρηστο, που όποιος θέλει να πάει να κάνει το µπάνιο του, χωρίς  να πληρώσει. 
Μπορείτε να το βρείτε; ∆ε νοµίζω. Εκτός και αν τον θέλουµε στις Πόρτες. Αλλά εγώ λέω για 
το συγκεκριµένο κοµµάτι.  
∆εν κάνουµε επίθεση στο συγκεκριµένο κατάστηµα, αυτό το πρόβληµα ξεκινάει από την 
περιοχή του λιµανιού και φτάνει µέχρι σχεδόν πάνω. Είναι και άλλα πάνω, αλλά εκεί 
υπάρχουν κάποια κενά. Αν νοµίζετε ότι έχω άδικο να µου το πείτε. Το 30% που θα έπρεπε 
να υπάρχει και οργανωµένη παραλία από το ∆ήµο, που δεν έχουµε καταξιωθεί να βάλουµε 
ούτε µια οµπρέλα, δεν υπάρχει. Μόνο ενοίκιο, ενοίκιο, ενοίκιο. Αυτό έχω να πω. Και µε αυτό 
το σκεπτικό καταψηφίζω όχι το συγκεκριµένο µόνο, αλλά από εκεί που λέµε µέχρι όσο 
φτάσουµε.  
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση,  

 

αποφασίζει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ τα παρακάτω : 

 

1. Εγκρίνει την υπ’ αριθµό 11/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου 
Βόρειας Κυνουρίας και καθορίζει τον χώρο µε στοιχεία ΕΖΗΘ, εµβαδού 71,44 τ.µ. 
όπως αυτός αποτυπώνεται στο επισυναπτόµενο τοπογραφικό διάγραµµα του 
Πολιτικού Μηχανικού Κωνσταντίνου Π. Βυτόγιαννη το οποίο συνοδεύει αναπόσπαστα 
την παρούσα, ως χώρο δεκτικό µισθώσεως της Τοπικής Κοινότητας Παραλίου 
Άστρους. 

2. Τροποποιεί την υπ’ αριθµό 180/2000 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Βόρειας 
Κυνουρίας και ενσωµατώνει τον ανωτέρω χώρο, στους χώρους δεκτικούς µισθώσεως 
της Τοπικής Κοινότητας Παραλίου Άστρους. 

 

Μειοψηφούντος του ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. Αδάµη Παναγιώτη. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 175/2018 

Ακριβές αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος του  ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 

 

Κουτρουµπής Γεώργιος  
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