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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ   

∆ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ  Άστρος 29 ∆εκεµβρίου 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 21/2017 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας 

 
Στο Άστρος και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα στις 29 ∆εκεµβρίου 2017  ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 19:30, συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου 
Βόρειας Κυνουρίας ύστερα από την πρόσκληση µε αριθµό 13148/21-12-2017 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» και την υπ’ αριθµό 13348/29-12-2017 γνωστοποίηση του Προέδρου για την 
µετάθεση της ώρας συνεδρίασης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 10 του άρθρου 
3 του κανονισµού λειτουργίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 
Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά 
(27) ∆ηµοτικών Συµβούλων, βρέθηκαν είκοσι (20) παρόντες. 
 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

Κουτρουµπής Γεώργιος  Πρόεδρος ∆.Σ. Τσιώρος Κωνσταντίνος  Γραµµατέας ∆.Σ.  
Καµπύλης Ιωάννης  Αντιπρόεδρος ∆.Σ. Σκαντζός Εµµανουήλ  Μέλος ∆.Σ. 

Γκαύρος ∆ηµήτριος  Μέλος ∆.Σ. Κατσής ∆ηµήτριος  Μέλος ∆.Σ. 

Σαβούρδος Πέτρος  Μέλος ∆.Σ Καλλίθρακας Βασίλειος  Μέλος ∆.Σ. 

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

Αρφάνης ∆ηµήτριος  Μέλος ∆.Σ. Καµπύλης Άγγελος  Μέλος ∆.Σ. 
Βλάχος Χρήστος  Μέλος ∆.Σ. Αδάµης Παναγιώτης  Μέλος ∆.Σ. 

Κολλαρετάκης Αριστείδης  Μέλος ∆.Σ 

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

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. 

Αρφάνης Αλέξιος  Μέλος ∆.Σ. 
Παινέσης Γρηγόριος  Μέλος ∆.Σ. 

Γιοβάς Ιωάννης  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, είχαν κληθεί ο Πρόεδρος της 
∆ηµοτικής Κοινότητας Άστρους, οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι όλων των Τοπικών 
Κοινοτήτων του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας. 
Παρόντες ήταν ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Άστρους, οι Πρόεδροι των 
Τοπικών Κοινοτήτων Αγίου Ανδρέα, Ξηροπηγάδου, Παραλίου Άστρους και οι 
Εκπρόσωποι Μεσορράχης, Κουτρούφων και Χαράδρου. 
 
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 : 265/2017 

 
ΘΕΜΑ: Περί αποδοχής του Β1 σταδίου της µελέτης «Μελέτη Γενικού Πολεοδοµικού 
Σχεδιασµού (Γ.Π.Σ.) του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας. 
 
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, αναφερόµενος στο πρώτο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης, έδωσε το λόγο στον εισηγητή κ. Μαντά Παναγιώτη – ∆ήµαρχο Βόρειας Κυνουρίας – 
ο οποίος είπε τα παρακάτω : 
Η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου µας, κατέθεσε την παρακάτω εισήγηση για το 
θέµα αυτό : 
Σε συνέχεια της υπ’ αριθµό 319/2013 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου, 
υπεγράφη η υπ’ αριθµό 4690/07-05-2014 Σύµβαση Ανάθεσης Εκπόνησης Μελέτης µε τίτλο 
«Μελέτη Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (ΓΠΣ) ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας», ποσού σύµβασης 
253.000,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. 23%, µε τον κ. Αθανάσιο Καλτσίδη του Αλέξανδρου, νόµιµο 
πληρεξούσιο των αναδόχων της σύµπραξης γραφείων µελετών «Γρηγόριος ∆άνου - Όλγα 
Βαφειάδου – Γεώργιος Σπυριδόπουλος – Ευαγγελία Αλεξανδρή – Κωνσταντίνος ∆ριστάς», 
που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη (Μάρκου Μπότσαρη 79 - Τ.Κ. 546 44).   
Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του υπ’ αριθµό πρωτοκόλλου 4690/07-05-2014 συµφωνητικού, η 
καθαρή συνολική προθεσµία για την περαίωση του αντικειµένου της σύµβασης, καθορίζεται 
από τα αναφερόµενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 11 της οικείας προκήρυξης και ορίζεται 
σε τριάντα έξι (36) µήνες καθαρό µελετητικό χρόνο, χωρίς να περιλαµβάνονται οι ενδιάµεσοι 
χρόνοι για εγκρίσεις, γνωµοδοτήσεις κ.λ.π.. Οι καθαροί χρόνοι εκπόνησης, τα στάδια και οι 
τµηµατικές προθεσµίες των επί µέρους εργασιών αποτυπώνονται στο σχετικό 
χρονοδιάγραµµα που περιλαµβάνεται στο Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων του έργου. 
Συγκεκριµένα, στην παράγραφο 4 του άρθρου 11 της προκήρυξης αναφέρεται ότι ο καθαρός 
χρόνος ολοκλήρωσης του µελετητικού αντικειµένου ορίζεται σε  36 µήνες, ενώ ορίζονται και 
τµηµατικές προθεσµίες, ως ακολούθως :  

1. Πρώτη παράδοση Α στάδιο, 18 µήνες από την υπογραφή. 
2. ∆εύτερη παράδοση Β1 στάδιο, 12 µήνες από την εντολή έναρξης του Β1 σταδίου. 
3. Τελική παράδοση Β2 στάδιο, 6 µήνες από την εντολή έναρξης του Β2 σταδίου. 

Με την υπ’ αριθµό 10148/23-10-2015 εγκριτική απόφαση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου, εγκρίθηκαν τα παραδοτέα της Α' φάσης της µελέτης «Μελέτη Γενικού 
Πολεοδοµικού Σχεδίου (ΓΠΣ) ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας». 
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Με την υπ’ αριθµό 244/06-11-2015 απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου µας (Α∆Α: ΒΧΥΠΩ9Ψ-ΨΤΑ), 
έγινε αποδοχή των παραδοτέων της Α' φάσης και δόθηκε εντολή στον ανάδοχο µελετητή για 
την έναρξη των εργασιών του Β1 σταδίου της Β φάσης της µελέτης. 
Σύµφωνα µε το άρθρο 11.4 της προκήρυξης, ο µελετητής είχε προθεσµία δώδεκα (12) µηνών 
για την υποβολή του Β1 σταδίου, δηλαδή έως τις 06-11-2016, καθώς ως αφετηρία της εν λόγω 
προθεσµίας λαµβάνεται η ηµεροµηνία εντολής έναρξης του σταδίου (ηµεροµηνία λήψης της 
244/2016 απόφαση ∆.Σ.).  
Τα συνολικά παραδοτέα του Β1 Σταδίου της Μελέτης κατατέθηκαν εµπρόθεσµα από το 
µελετητή στις 13-10-2016, µε το υπ’ αριθµό 9236/13-10-2016 έγγραφό του και στη συνέχεια 
ακολούθησε η διαδικασία διαβούλευσης µε όλες τις συναρµόδιες υπηρεσίες και φορείς. 
Ύστερα από τη ολοκλήρωση της διαδικασίας διαβούλευσης, η µελέτη διορθώθηκε-
συµπληρώθηκε σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις των συναρµόδιων υπηρεσιών και φορέων και 
επανυποβλήθηκε µε το υπ’ αριθµό 12218/24-11-2017 έγγραφο του µελετητή. 
Μετά την οριστική επανυποβολή της µελέτης, εκδόθηκε η υπ’ αριθµό οικ.13069/19-12-2017 
εγκριτική απόφαση του Β1 σταδίου της µελέτης από την Υπηρεσία µας. 
Ο ανάδοχος µελετητής, κατέθεσε την υπ’ αριθµό 13079/19-12-2017 αίτησή του µε την οποία 
ζητάει παράταση της συνολικής προθεσµίας εκπόνησης της µελέτης, η οποία λήγει στις 06-02-
2018 σύµφωνα µε το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα. Το αιτούµενο διάστηµα παράτασης είναι 
οκτώ (8) µήνες και αναλύεται σε έξι (6) µήνες για τη σύνταξη και την υποβολή του Β2 σταδίου, 
σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 11 της προκήρυξης και δύο (2) µήνες για τις 
εγκρίσεις των εµπλεκοµένων υπηρεσιών (ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ., ∆.Σ. κ.λ.π.) 
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, η Υπηρεσία µας εισηγείται τα παρακάτω : 

1. Την αποδοχή και έγκριση του Β1 Σταδίου της Μελέτης µε τίτλο «Μελέτη Γενικού 
Πολεοδοµικού Σχεδίου (ΓΠΣ) ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας», που περιλαµβάνει την 
Χωροταξική - Πολεοδοµική Μελέτη και την Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας, µε 
ανάδοχο µελετητή την σύµπραξη γραφείων µελετών «Γρηγόριος ∆άνου - Όλγα 
Βαφειάδου – Γεώργιος Σπυριδόπουλος – Ευαγγελία Αλεξανδρή – Κωνσταντίνος 
∆ριστάς». Η έγκριση του Β1΄Σταδίου (ενδιάµεσο στάδιο) της Μελέτης µε τίτλο «Μελέτη 
Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (ΓΠΣ) ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας», αποτελεί και 
προσωρινή παραλαβή του σταδίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 37 του 
Ν.3316/2005.  

2. Τη χορήγηση εντολής προς τον Ανάδοχο Μελετητή για την έναρξη των εργασιών του Β2 
Σταδίου της Μελέτης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11.4 της προκήρυξης. 

3. Την παράταση της συνολικής προθεσµίας της εκπόνησης της µελέτης κατά οκτώ (8) 
µήνες [έξι (6) µήνες για την εκπόνηση και δύο (2) µήνες για τις εγκρίσεις από τις 
συναρµόδιες υπηρεσίας], ήτοι έως τις 06-10-2018, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 11.4 της προκήρυξης.  

και καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
Όπως βλέπετε στην εισήγηση της Τεχνικής µας Υπηρεσίας για την αποδοχή του Β1 σταδίου 
της µελέτης του γενικού πολεοδοµικού σχεδίου του ∆ήµου µας και για τη χορήγηση 
παράτασης της συνολικής προθεσµίας εκπόνησης της µελέτης, ερχόµαστε σήµερα να 
συζητήσουµε την έγκριση του Β1 σταδίου. Το Β1 στάδιο είναι το στάδιο στο οποίο έχει 
υποβληθεί και διαβουλευτεί η συνολική πρόταση για το πνεύµα που πρέπει να έχει αυτό το 
γενικό πολεοδοµικό σχέδιο. Είναι η πιο σηµαντική φάση από άποψη περιεχοµένου και είναι το 
στάδιο της µελέτης το οποίο συνήθως καταλαµβάνει και τον περισσότερο χρόνο σε τέτοιες 
µελέτες, αφού περιλαµβάνει µέσα και τη διαδικασία της διαβούλευσης.  
Ποια είναι η διαβούλευση του Β1 σταδίου; Πριν µπω στην ουσία του θα πρέπει να ενηµερώσω 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ότι διαβούλευση του Β1 σταδίου είναι η διαδικασία που ξεκινάει από 
την ∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης, συνεχίζεται σε όλες τις υπηρεσίες οι οποίες εκφράζουν 
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γνώµη επί του κειµένου του σταδίου και οι υπηρεσίες στην περίπτωση µας ήταν 23 αν δεν 
κάνω λάθος. Όλες αυτές οι υπηρεσίες λοιπόν γνωµοδότησαν για το Γ.Π.Σ. του ∆ήµου µας, 
αφού στις 13/10/2016 είχε παραδοθεί το κείµενο και τα σχέδια του Β1 σταδίου και 
κοινοποιήθηκε σε όλες τις αρµόδιες υπηρεσίες µε έγγραφο και µε πρωτοβουλία δική µας.  
Να αναφέρω ότι πριν την κοινοποίηση του φακέλου του Γ.Π.Σ. στις υπηρεσίες επιλέξαµε να 
κάνουµε τη ∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης, η οποία συνεδρίασε σε δύο µακροσκελέστατες 
συνεδριάσεις και ενέκρινε το συγκεκριµένο κείµενο. Ποιο είναι όµως το γενικό πολεοδοµικό 
σχέδιο; Ποια είναι η Β1 φάση; Θα προσπαθήσω να είµαι συνοπτικός και σε ερωτήσεις µπορώ 
να απαντήσω παρακάτω. Το Γ.Π.Σ. γενικά δοµείται σε δύο φάσεις, στη φάση Α και στη φάση 
Β. Η φάση Α είναι η δουλειά στην οποία αποτυπώνεται σε κείµενα και σε χάρτες η κατάσταση 
που επικρατεί στο ∆ήµο και η φάση Β είναι η φάση στην οποία στα κείµενα και στους χάρτες 
περιγράφονται οι τροποποιήσεις, οι δεσµεύσεις, οι ενισχύσεις που θα δώσει αυτό το γενικό 
πολεοδοµικό σχέδιο στον τόπο και στην οικονοµική λειτουργία του χώρου. 
Η πρώτη φάση έχει ήδη ολοκληρωθεί και έχει ήδη εγκριθεί προ δύο ετών, µε απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου. Η δεύτερη φάση του σχεδίου παραλαµβάνεται από το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο σε δύο διαφορετικές χρονικές στιγµές· στην φάση Β1  που βρισκόµαστε σήµερα και 
στη φάση Β2. Ποια η διαφορά ανάµεσα σε αυτά τα δύο; Στη φάση Β1 που βρισκόµαστε, στο 
κείµενο που µας παρέδωσαν τον Οκτώβριο του 2016 οι µελετητές, ενσωµατώνονται οι 
παρατηρήσεις των υπηρεσιών, οι παρατηρήσεις της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης, οι 
παρατηρήσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου και συνυποβάλλονται, µε µία µελέτη, η 
οποία λέγεται Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, στην  ∆ιεύθυνση 
Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης για έγκριση. Αφού εγκριθούν 
οι περιβαλλοντικοί όροι, δηλαδή η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, τότε το 
συµβούλιο εγκρίνει το Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο, αυτό που θα γίνει αργότερα και θα το 
ονοµάσουµε «Έγκριση φάσης Β2», όπως ονοµάζεται σύµφωνα µε τους νόµους και µε τους 
τύπους. Αυτό είναι το χρονικό σηµείο στο οποίο βρισκόµαστε τώρα. 
Όµως, για να γίνω κατανοητός στην παρουσίαση που θα κάνω παρακάτω, θα πρέπει να 
απαντήσω σε δύο – τρία ερωτήµατα που θα είχα και εγώ, αν µου παρουσίαζαν µία τέτοια 
µελέτη. Το Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο λοιπόν είναι η µελέτη η οποία, πρώτον, οργανώνει 
χωρικά ζητήµατα σε σχέση µε τη δόµηση, την ανάπτυξη και την οικονοµία. Εννοώ ότι λύνει 
ζητήµατα του που αρχίζει τι και που τελειώνει αυτό. ∆εύτερον, θεσµοθετεί και έχει την ισχύ 
πολεοδοµικής διάταξης, της χρήσεις γης στην εκτός σχεδίου περιοχή. Με το που ψηφιστεί το 
Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο λοιπόν, υποχρεωτικά στις εκτός σχεδίου και εκτός οικισµών 
περιοχές εφαρµόζεται ως πολεοδοµική διάταξη. Τρίτον, οριοθετεί τους οικισµούς, τις οικιστικές 
πυκνώσεις και τα ρυµοτοµικά σχέδια από την εκτός σχεδίου περιοχή. Τέταρτον, µπαίνει µέσα 
στα όρια των οικισµών και στα όρια των ρυµοτοµικών σχεδίων και περιγράφει τα βασικά 
χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν αυτοί οι οικισµοί. Το Γενικό Πολεοδοµικό λοιπόν δεν 
τελειώνει έξω από τα όρια του οικισµού, αλλά µπαίνει και µέσα στον οικισµό. 
Όµως, τι καθορίζει µέσα στον οικισµό; Καθορίζει τις περιοχές προς επέκταση και το βασικό 
αστικό δίκτυο υποδοµών. Εννοώ το αν έχει πλατεία ή δεν έχει και άρα πρέπει να αποκτήσει 
στο µέλλον, αν έχει σχολείο ή δεν έχει και άρα πρέπει να αποκτήσει στο µέλλον, αν έχει 
κυκλοφοριακά ή άλλα πολεοδοµικά προβλήµατα που πρέπει να αντιµετωπιστούν. Σε ποιο 
µέλλον; Ας µη γίνονται παρεξηγήσεις. Το Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο υλοποιείται µέσα στον 
οικισµό µε την πολεοδοµική µελέτη. 
Τελειώνοντας το Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο, δε θα αποκτήσουµε οικόπεδα άρτια και 
οικοδοµήσιµα, ευάερα και ευήλια, ώστε να φωνάξουµε έναν εργολάβο και να κάνει 
αντιπαροχή. Τελειώνοντας το Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο, θα έχουµε πάρει την απόφαση για 
το ποια είναι τα όρια του οικισµού που θα πολεοδοµηθούν µε την πολεοδοµική µελέτη και 
µάλιστα, η µελέτη θα µας έχει δείξει σε ποιους οικισµούς πρέπει να γίνει αυτό και σε ποιους 
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όχι, γιατί πρέπει να γνωρίζετε ότι το κόστος των πολεοδοµικών µελετών είναι πάρα πολύ 
µεγάλο στα συνολικά όρια των οικισµών που υπάρχουν στον ∆ήµο Βόρειας Κυνουρίας, όπως 
επίσης στους πιο πολλούς ∆ήµους της Ελλάδος. 
Ας απαντήσουµε στο βασικό ερώτηµα που θα µας βοηθήσει παρακάτω για το που θα βρούµε 
τα χρήµατα για να κάνουµε τις πολεοδοµικές µελέτες εκεί που απαιτούνται και µαζί µε αυτό, 
για να έχουµε µία εκτίµηση της τάξης και της κλίµακας, για να απαντήσουµε το ερώτηµα σε 
ποιους οικισµούς χρειάζεται να γίνει πολεοδοµική µελέτη. Στο περιεχόµενο της µελέτης του 
Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου αποτυπώνεται απόλυτα αυτό και λέει ότι: «Οι οικισµοί στους 
οποίους πρέπει να ακολουθήσουν οι πολεοδοµικές µελέτες είναι οικισµοί οι οποίοι είτε είναι 
παραλιακοί, είτε είναι δυνατοί και αναπτυσσόµενοι, είτε παρουσιάζουν µεγάλες επεκτάσεις». 
Οι πόροι για τις πολεοδοµικές µελέτες προέρχονται από έναν και µόνο τοµέα, από το Πράσινο 
Ταµείο, από ένα ταµείο που δηµιουργήθηκε το 1983, λεγόταν «Ταµείο ΕΤΕΡΠΣ» και ο τότε 
υπουργός κύριος Τρίτσης, ο οποίος ήταν ο άνθρωπος που είχε κάνει όλον αυτόν το σχεδιασµό 
και είχε εισάγει όλους αυτούς τους όρους, είχε σκεφτεί το αυτονόητο· ο κάθε ιδιοκτήτης 
οικοπέδου που θα πολεοδοµηθεί, επειδή ακριβώς αποκτάει προστιθέµενη άξια, δηλαδή 
κερδίζει, θα πρέπει να εισφέρει ένα κοµµάτι αυτού του κέρδους που αποκτάει η περιουσία του 
για να πληρωθούν αυτές οι µελέτες. Όχι µόνο γι’ αυτό, αλλά για να πληρωθεί και η υλοποίηση 
αυτών των µελετών. Φυσικά, από το 1983 έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια και αυτό δεν 
υλοποιήθηκε. Το Πράσινο Ταµείο πλέον, µε Υπουργικές Αποφάσεις και µε Υπουργικές 
Εντολές, είχε µετατραπεί σε ένα ταµείο στο οποίο µοιράζονταν χρήµατα σε οικείους 
∆ηµάρχους για να φτιάξουν πλατείες, άλση και για να κάνουν ρυµοτοµικές απαλλοτριώσεις. Τα 
τελευταία χρόνια το Πράσινο Ταµείο έχει αποκτήσει µία δική του οντότητα ως ∆ιαχειριστική 
Αρχή και συνεχώς υπάρχουν προσκλήσεις για χρηµατοδότηση πολεοδοµικών µελετών. Εκεί 
λοιπόν προσδοκούµε να βρούµε τα χρήµατα για να πολεοδοµήσουµε τις εντός οικισµού 
περιοχές. 
Τί γίνεται στο µεσοδιάστηµα; Στο µεσοδιάστηµα το Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο και οι όροι του 
ισχύουν για την εκτός σχεδίου περιοχή. Οι χρήσεις γης που θέτει το Γενικό Πολεοδοµικό 
Σχέδιο θα ισχύσουν την επόµενη της ψήφισής του, της ψήφισης του Β2 σταδίου για την εκτός 
σχεδίου περιοχή. Οι επεκτάσεις είναι δεσµευτικές για τις πολεοδοµικές µελέτες, όµως 
υλοποιούνται µε την εκπόνηση της πολεοδοµικής µελέτης. 
Οι βασικές κατευθύνσεις που είχε η σκέψη και η σύνταξη αυτού του Γενικού Πολεοδοµικού 
Σχεδίου ήταν ότι ύστερα από την ανάλυση που έχει γίνει, θα πρέπει να υπάρχει µία σύνδεση 
του χωρικού σχεδιασµού του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου µε την οικονοµική επιβίωση και 
την οικονοµική λειτουργία του τόπου µας. Άρα λοιπόν, καταρχήν, θεωρούµε ότι η οικονοµία 
µας είναι µείγµα της γεωργικής οικονοµίας και της ανάπτυξης παραθεριστικής κατοικίας και 
τουρισµού και δραστηριοτήτων που έπονται αυτών. Θεωρώ ότι κανείς δεν έχει αντίρρηση σε 
αυτό. Συνεπώς, θα πρέπει να οργανώσουµε το χώρο µας έτσι, ώστε να µπορούµε να 
αποφύγουµε εµπόδια της σύγκρουσης της µίας χρήσης µε την άλλη, για να µη χτίζουµε 
ξενοδοχεία εκεί που πρέπει να καλλιεργήσουµε και για να µην καλλιεργούµε και κάνουµε 
θερµοκήπια εκεί που θέλουµε να χτίσουµε σπίτια. Για να το κάνουµε αυτό, σχεδιάζουµε τον 
εξωαστικό χώρο, ώστε να αναπτύξουµε αυτές τις δυνατότητές µας. Πέραν αυτού όµως, 
επιβάλλεται να συνεχίσουµε την πολιτική της προστασίας του περιβάλλοντος, όπου αυτό είναι 
θεσµοθετηµένο και απαραίτητο και στη συνέχεια να χρησιµοποιήσουµε τις υπηρεσίες του 
∆ήµου, εκσυγχρονισµένες, όπως επίσης να προγραµµατίσουµε τις υποδοµές που έχουν κατά 
καιρούς διατυπωθεί και καταγραφεί στα επιχειρησιακά προγράµµατα και στους άλλους 
προγραµµατισµούς του ∆ήµου. 
Υπάρχει µία εκτενής ανάλυση του πως µπορούµε να καταφέρουµε αυτά µε πολεοδοµικούς 
όρους. Σε γενικές γραµµές, σας λέω ότι πέρα από την άσκηση πολιτικών, µπορούµε και µε 
έξυπνους τρόπους να καταφέρουµε να προσεγγίσουµε αυτούς τους στόχους. ∆εν είναι λοιπόν 
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το Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο µόνο η µελέτη η οποία θα µας δώσει γη προς οικοδόµηση, αλλά 
είναι η µελέτη η οποία θα περιορίσει την ανεξέλεγκτη οικοδόµηση, θα έρθει στις περιοχές που 
πρέπει να τις προστατεύσει και στις περιοχές που πρέπει να αναπτύξει να δώσει τη 
δυνατότητα ανάπτυξης. 
Επίσης, υπάρχει µία εκτενής αποτύπωση και περιγραφή των ιδιαιτεροτήτων που έχει η κάθε 
περιοχή ξεχωριστά. Αλλιώς αντιµετωπίζει το Πολεοδοµικό Σχέδιο την περιοχή που είναι κοντά 
στη θάλασσα και αλλιώς την περιοχή που είναι µακριά από τη θάλασσα, αλλιώς αντιµετωπίσει 
την πεδινή, την ηµιορεινή και αλλιώς την ορεινή περιοχή, αλλιώς αντιµετωπίζει τις περιοχές 
που είναι περιοχές NATURA, θεσµοθετηµένες από ευρωπαϊκές και εθνικές διατάξεις και 
αλλιώς τις περιοχές που είναι εκτός NATURA. 
Το Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο λοιπόν έρχεται και ξεχωρίζει την εκτός σχεδίου περιοχή σε 
διαφορετικά χρώµατα. Αυτό που βλέπετε είναι οι κατηγορίες περιοχών. Είναι οι περιοχές 
ειδικής προστασίας, οικολογικό πάρκο και αρχαιολογικοί χώροι, είναι οι περιοχές ελέγχου και 
περιορισµού δόµησης, είναι οι περιοχές οι οποίες έχουν ιδιαιτερότητες και θα πρέπει σε κάθε 
περιοχή ξεχωριστά να περιορίσουµε τη δυνατότητα δόµησης κάποιων κατηγοριών ή να 
αυξήσουµε σε άλλες κατηγορίες. 
Επίσης, είναι η γεωργική γη κύριας χρήσης, αυτό που παλιά λέγαµε «γη υψηλής 
παραγωγικότητας», είναι η γη η οποία είναι γεωργική, αλλά δεν έχει υψηλές παραγωγικότητες 
και έντονες χρήσεις, είναι η περιοχή που πρέπει να χωροθετήσουµε κάποιες, οχλούσες 
πολλές φορές, εγκαταστάσεις, όµως υποχρεωτικές για την εξυπηρέτηση του αστικού 
πληθυσµού, δηλαδή να µαζέψουµε τις βιοµηχανίες, αν υπήρχαν ή αν υπάρξουν, και τις 
βιοτεχνίες σε χώρους που µπορεί να είναι ελεγχόµενοι. 
Τέλος, είναι οι Ζώνες Τουρισµού και Αναψυχής, που είναι πολύ σηµαντική περιοχή και πολύ 
σηµαντική κατηγορία. Νοµίζω ότι εδώ αξίζει τον κόπο να σταµατήσουµε και να πούµε ότι στην 
εκτός σχεδίου περιοχή, σε όλο τον κόσµο, κατασκευάζονται τουριστικά καταλύµατα. Όµως, 
όταν έρχεσαι σε ένα χώρο ο οποίος δεν έχει κάποια στοιχειώδη οργάνωση των χρήσεων και 
ζητάς να βρεις ένα αγροτεµάχιο για να κατασκευάσεις ένα τουριστικό κατάλυµα, το πρώτο που 
πρέπει να κάνεις είναι να ελέγξεις το κατά πόσο είναι κατάλληλος αυτός ο χώρος για να 
αναπτύξεις αυτή την τουριστική χρήση. Σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία, για να το κάνεις 
αυτό, πρέπει να µπλέξεις σε µία σειρά από δηµόσιες υπηρεσίες οι οποίες θα πρέπει να 
εξετάσουν, πρωτογενώς, για κάθε οικόπεδο µία σειρά από πράγµατα, όπως το αν είναι σε γη 
υψηλής παραγωγικότητας, αν είναι κοντά σε ρέµα ή µακριά, αν είναι κοντά σε υπόγεια νερά ή 
δεν είναι, τι σχέση έχουν µε το κυκλοφοριακό ζήτηµα, τι σχέση έχουν µε την οικολογική 
ισορροπία και την προστασία του περιβάλλοντος. Η ζωνοποίηση περιοχών ως Ζώνες 
Τουρισµού και Αναψυχής σηµαίνει ότι µετά την έγκριση του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου, εκ 
προοιµίου θα θεωρείται ότι αυτοί οι χώροι είναι κατάλληλοι για τη χωροθέτηση τουριστικών 
δραστηριοτήτων. 
Καταλαβαίνετε πόσο µεγάλη σηµασία έχει αυτό για την προσέλκυση επενδύσεων και 
επενδυτών στον τόπο µας. Σε ένα χώρο στον οποίο έχει ολοκληρωθεί ο Γενικός Πολεοδοµικός 
Σχεδιασµός, ο επενδυτής γνωρίζει εκ προοιµίου ότι αν σε αυτή την περιοχή βρει ένα 
αγροτεµάχιο ή ένα σύνολο αγροτεµαχίων δέκα στρεµµάτων, µπορεί να κάνει αυτό το 
ξενοδοχείο αυτής της κατηγορίας, αυτής της έκτασης και αυτής της µορφής. Σε µία περιοχή η 
οποία δεν έχει Πολεοδοµικό Σχεδιασµό πηγαίνεις ψάχνοντας. Πρώτα βρίσκεις το ακίνητο και 
πολύ πιθανό να µην µπορέσεις τελικά να ολοκληρώσεις την επένδυση. 
Ενηµερώνω λοιπόν ότι είναι πάρα πολλές αυτές οι επενδύσεις που έχουν φύγει από τον τόπο 
µας, τουλάχιστον τα τελευταία είκοσι – εικοσιπέντε χρόνια που ασχολούµαι µε το επάγγελµα, 
γιατί ακριβώς ξεκίνησαν να κάνουν µία εγκατάσταση και δεν τα κατάφεραν. Το ότι δεν τα 
κατάφεραν, δεν είναι εύκολο να το αφορίσεις και να το τελειώσεις βάζοντας µία τελεία ότι αυτό 
οφείλεται στην ελληνική γραφειοκρατία. ∆εν οφείλεται µόνο σε αυτό. Στη γραφειοκρατία 
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πολλές φορές στέλνουµε ανθρώπους και επενδύσεις όταν δεν έχουµε κάνει και εµείς την 
οργάνωση των χρήσεών µας. Αυτό είναι αυτό που λέγαµε τόσα χρόνια, δηλαδή ότι το Γενικό 
Πολεοδοµικό Σχέδιο είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη της περιοχής µας. 
Εδώ βλέπετε το υπόδειγµα ενός γενικού χάρτη για το πως υπάρχει αυτή η ζωνοποίηση. Πολύ 
γενικά θα σας πω ότι αυτό που βλέπετε µε το πράσινο χρώµα είναι η γη υψηλής 
παραγωγικότητας, η περιοχή που βλέπετε µε το καφέ χρώµα είναι οι περιοχές στις οποίες δεν 
υπάρχουν αγροτικές χρήσεις, αλλά βρίσκονται σε πολύ µεγάλα υψόµετρα και η περιοχή που 
βλέπετε διαγραµµισµένη είναι η περιοχή οικοανάπτυξης του οικολογικού πάρκου του 
Πάρνωνα. Ξαναλέω ότι πάνω σε έναν τέτοιο χάρτη, πολύ µεγάλης κλίµακας, φαίνονται τα 
γενικά όρια αυτών των περιοχών. 
Όµως, δε σταµατάει εκεί η ανάλυση του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου. Για κάθε µία από τις 
Ζώνες που περιέγραψα νωρίτερα υπάρχουν συγκεκριµένοι χάρτες που περιγράφουν τα όριά 
τους και ας αρχίσουµε µε το πρώτο παράδειγµα. 
Ζώνη Εξυπηρέτησης Αστικών Αναγκών. Έχουµε την έδρα του ∆ήµου µας και ένα οικιστικό 
σύµπλεγµα στο οποίο συρρέει το εβδοµήντα και πάνω τοις εκατό από τον πληθυσµό της 
Βόρειας Κυνουρίας. Για να µπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να ζήσουν σε βιώσιµες πόλεις και 
σε βιώσιµες καταστάσεις, θα πρέπει να υποστηρίζονται από ένα πλέγµα υπηρεσιών. Συνήθως 
όµως, αυτές οι υπηρεσίες, σε ένα άτακτο πρότυπο ανάπτυξης, χτίζονται γύρω – γύρω από 
τους οικισµούς και για να φτάσεις σε έναν οικισµό, περνάς πρώτα από βιοτεχνίες, από 
εργοστάσια, από αποθήκες και από άλλες χρήσεις. Το Πολεοδοµικό Σχέδιο σου λέει τώρα ότι: 
«Κοιτάζοντας το χάρτη του Άστρους, της Μελιγούς και του Παραλίου Άστρους, ζωνοποιώ 
περιοχές στις οποίες προτείνω να χωροθετήσω µη οχλούσες βιοµηχανίες και βιοτεχνίες». Έχει 
πρώτα διαπιστώσει ότι στον τόπο µας οχλούσες βιοµηχανίες δεν µπορούν να εγκατασταθούν. 
Άρα λοιπόν, µιλάει για µη οχλούσες βιοµηχανίες και βιοτεχνίες. 
Στη συγκεκριµένη περίπτωση και δε θα µπω σε αυτή την ανάλυση για κάθε µία περιοχή, πως 
σκέφτεται ο µελετητής και ο νόµος ότι µπορεί να περιορίσει ή να ενισχύσει τη χωροθέτηση και 
τη λειτουργία τέτοιων ζωνών; ∆ίνει ευµενέστερους όρους δόµησης σε επιχειρηµατίες που 
θέλουν να αναπτύξουν βιοµηχανικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες µέσα σε αυτές τις 
περιοχές. Για παράδειγµα, µπορεί να ορίσει συγκεκριµένους όρους δόµησης, όπως κάνει σε 
αυτή την περίπτωση και δίνει συντελεστή δόµησης για τις χρήσεις που επιτρέπονται 1,6. Σας 
ενηµερώνω ότι αυτός ο συντελεστής δεν µπορεί σήµερα να εφαρµοστεί γενικά, ούτε και µετά 
την έγκριση του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου θα µπορεί να εφαρµοστεί γενικά, ακόµα και 
όπου επιτρέπονται αυτές οι χρήσεις. Με τέτοιους ήπιους τρόπους έρχεται το Γενικό 
Πολεοδοµικό Σχέδιο να επιβάλλει την οργάνωση του χώρου και δε λειτουργεί πάντα µε το 
µαχαίρι. Σε κάποιες περιπτώσεις λειτουργεί και µε το µαχαίρι, αλλά γενικά δε θα αρθεί πλήρως 
η δυνατότητα να κάνεις µία βιοτεχνία εκτός της ζώνης βιοτεχνίας. Όµως, θα δηµιουργήσει 
καλύτερες συνθήκες µέσα εκεί, ώστε να µπορεί να προσελκύσει τις επενδύσεις µέσα και όχι 
έξω από αυτό. 
Σε άλλες περιπτώσεις, όπως σε περιπτώσεις προστασίας του περιβάλλοντος, είναι πάρα 
πολύ σκληρό και λέει ότι εφαρµόζονται πλήρως όλοι οι περιορισµοί της Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης του Οικολογικού Πάρκου, αλλά και των νοµοθετηµάτων που έχουν ακολουθήσει 
αυτής των περιοχών NATURA, στις περιοχές οι οποίες αµιγώς έχουν αυτόν το χαρακτηρισµό. 
Σηµειώνω ότι σε περιπτώσεις όπου µέσα σε περιοχές που έχουν καθοριστεί ως περιοχές του 
Οικολογικού Πάρκου χωροθετούνται άλλες Ζώνες ή επεκτείνονται οικισµοί, οι διατάξεις του 
Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου υπερισχύουν των διατάξεων του Οικολογικού Πάρκου. Όµως, 
σε όλες τις άλλες περιπτώσεις που δεν υπάρχει ζωνοποίηση υπερισχύουν του Οικολογικού 
Πάρκου, έναντι του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου. 
Επίσης, πολύ αυστηρή Ζώνη είναι οι αρχαιολογικοί χώροι. Πρέπει να γνωρίζετε ότι οι 
αρχαιολογικοί χώροι που βρίσκονται στην περιοχή µας είχαν ΦΕΚ πάρα πολλά χρόνια και 
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είχαν καταγραφεί, όµως δεν είχαν ζώνες προστασίας γύρω τους, µε αποτέλεσµα να υπάρχει 
ένα τελείως φαύλο καθεστώς στη δόµηση, όπου οι υπηρεσίες έκριναν την έγκριση ή τη µορφή 
των κατασκευών αναλόγως µε το πως αυτές οι κατασκευές φαίνονται από τον αρχαιολογικό 
χώρο. Έχει λυθεί στο µεγαλύτερο ποσοστό του αυτό το θέµα στον τόπο µας ήδη, από 
ενέργειες της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας την περίοδο του 2013 – 2016, οπότε και 
ζωνοποιήθηκαν πάρα πολλές από αυτές. Όµως, έρχεται το Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο και τις 
ζωνοποιεί όλες. Εννοείται ότι µέσα σε αυτές τις Ζώνες των αρχαιολογικών χώρων ισχύουν οι 
όροι δόµησης της Αρχαιολογίας και όχι άλλες. 
Όσον αφορά την παράκτια ζώνη, ποια είναι η σύγκρουση; Η σύγκρουση της εκµετάλλευσης 
της γης µε την προστασία του περιβάλλοντος και της ακτής. Η σύγκρουση είναι αυτό που 
λέγεται «απόσταση από οριογραµµή αιγιαλού», που εδώ το Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο είναι 
ξεκάθαρο. Ξεκαθαρίζει διάφορα νοµοθετήµατα που τοποθετούν τις οικοδοµές στα τριάντα ή 
στα πενήντα µέτρα από τον αιγιαλό µε τον καλύτερο προς το περιβάλλον όρο. Λέει λοιπόν ότι 
όλες οι δραστηριότητες θα πρέπει να απέχουν από την οριογραµµή του αιγιαλού πενήντα 
µέτρα. Σε περιπτώσεις που δεν έχει γίνει καθορισµός αιγιαλού, σου λέει να απέχουν πενήντα 
µέτρα από την ακτογραµµή, όπως αυτή ορίζεται από τις αρµόδιες υπηρεσίες. Όµως, σε κάθε 
ενέργεια πολεοδόµησης ή άλλης δραστηριότητας επιβάλλει τον καθορισµό οριογραµµής 
αιγιαλού εκεί που δεν έχει καθοριστεί. 
Περιοχές ειδικής προστασίας είναι οι τελεσίδικες δασικές εκτάσεις, οι ποταµοί και τα ρέµατα, 
γιατί στην πορεία εκτέλεσης του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου µας πρόλαβε η ανάρτηση των 
δασικών χαρτών και τα καταφύγια άγριας ζωής. 
Μία άλλη περιοχή που έχει ενδιαφέρον είναι η ασφάλεια και η προστασία του οδικού δικτύου. 
Η πρώτη φάση του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου έχει κατηγοριοποιήσει το οδικό δίκτυο. Ο 
νόµος ορίζει συγκεκριµένες αποστάσεις, τις οποίες ενστερνίζεται πλήρως το Γενικό 
Πολεοδοµικό Σχέδιο, δηλαδή χτίζουµε στα είκοσι µέτρα από τον άξονα της επαρχιακής οδού 
και όταν έχουµε επαρχιακό δίκτυο το οποίο περνάει µέσα από οικισµούς, η απόσταση 
πηγαίνει στα δέκα µέτρα και σε κάθε περίπτωση, δε θα είναι λιγότερο από τρία µέτρα από το 
άκρο του δρόµου. Είναι ένα πολύ σηµαντικό θέµα για πολλούς οικισµούς που περνάνε πολλοί 
επαρχιακοί δρόµοι µέσα από τον πυρήνα τους. 
Όσον αφορά τη γεωργική γη, τι σηµαίνει προστασία της γεωργικής γης; Ξεχωρίζουµε τις 
περιοχές σε δύο κατηγορίες, γεωργική γη κύριας χρήσης και γεωργική γη µη κύρια χρήσης. 
Επίσης, ορίζονται ειδικοί όροι δόµησης, δεν απαγορεύεται να χτίσεις πουθενά και παντού 
επιτρέπεται να χτίσεις, όµως δύο είναι οι όροι που φέρνει το Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο. 
Πρώτον, στις περιοχές κύριας γεωργικής χρήσης βάζει περιορισµό στα τετραγωνικά που θα 
έχει κάθε κατοικία. Επιτρέπεται να χτίσεις στη γεωργική γη, όµως επιτρέπεται να χτίσεις την 
αγροτική σου κατοικία. ∆εν επιτρέπεται να πάρεις τη γεωργική γη και να θεωρήσεις ότι είναι 
τουριστική γη όπου φτιάχνεις συγκρότηµα τεσσάρων κατοικιών µε δόµηση διακόσια. Έρχεται 
λοιπόν το Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο να κάνει αυτό που λέγαµε πάντα· ότι σε ένα σύγχρονο 
κράτος χτίζουµε όπως πρέπει και όχι όπως θέλουµε.  
Σηµαντικότατη δεύτερη δέσµευση που πρέπει να ξέρετε, να την πούµε στον κόσµο και να τη 
γνωρίζουν όλοι. Επαναλαµβάνω ότι στην Επιτροπή ∆ιαβούλευσης αυτά τα πράγµατα 
πέρασαν και συζητήθηκαν εκτενώς, όµως πρέπει να γνωρίζουµε κάτι· έχουµε ένα αγροτεµάχιο 
εκτός σχεδίου και ο νόµος λέει ότι για να χτίσεις, πρέπει να είναι τέσσερα στρέµµατα, όµως 
παλιότερες νοµοθεσίες έλεγαν ότι µπορείς να χτίσεις και µε µικρότερο εµβαδόν. Αυτό 
καταργείται. Στην εκτός σχεδίου περιοχή χτίζουµε από τα τέσσερα στρέµµατα και πάνω και 
έπρεπε το κράτος να το έχει καταργήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Σε κάθε Γενικό 
Πολεοδοµικό Σχέδιο που γίνεται, αυτό καταργείται τµηµατικά. Καταργούνται λοιπόν οι 
παρεκκλίσεις για τον παρόδια δόµηση και οι παρεκκλίσεις για την απόσταση από τα 
υφιστάµενα όρια των οικισµών, γιατί έρχεται το κράτος και σου λέει µε επιστηµονικούς όρους 
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πες µου που πρέπει να επεκτείνεις τον οικισµό. Γιατί λοιπόν να έχω ειδικούς όρους δόµησης 
όταν είµαι κοντά αλλά έξω; ∆εν πρέπει. 
Όσον αφορά τη λοιπή γεωργική, είναι οι ίδιες δεσµεύσεις και µικρότερες δυνατότητες. 
Επιτρέπεται η κατοικία, όµως µε µέγιστη συνολική επιτρεπόµενη δόµηση τα 150 τετραγωνικά 
και όχι τα 250 που θα µπορούσαµε να είχαµε στην υπόλοιπη γεωργική γη. 
Είναι καταγεγραµµένες όλες οι επιτρεπόµενες χρήσεις και όλοι οι µέγιστοι συντελεστές που 
υπάρχουν ανά περιοχή. 
Ποιες είναι οι περιοχές ενίσχυσης του τουρισµού της αναψυχής; Θα δούµε και παρακάτω 
χάρτες που το δείχνουν αυτό για να µπορείτε να το καταλάβετε και οπτικά, όµως είναι 
περιοχές γύρω από τους παραλιακού ενδιαφέροντος τουριστικούς οικισµούς του ∆ήµου µας 
και γύρω από συγκεκριµένες περιοχές όπου τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχτεί η τουριστική 
δραστηριότητα και δεν υπάρχει λόγος να καταργηθεί ή να µειωθεί αυτή η τουριστική ανάπτυξη, 
ενώ σε άλλες περιοχές υπάρχει και δεν έχουν εντοπιστεί ζώνες τουρισµού και αναψυχής. 
Όπως είπα και νωρίτερα, είναι ζώνες στις οποίες δεν απαγορεύεται κάποια χρήση µη 
οχλούσα, αλλά δίνεται εξ’ ορισµού η έγκριση ότι είναι κατάλληλα τα οικόπεδα για να γίνουν 
τουριστικές εκµεταλλεύσεις. 
Το Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο καθορίζει και ιδιαίτερες µικρές χρήσεις, καθώς επίσης 
διατυπώνει συγκεκριµένα ένα θέµα το οποίο πρέπει να διαβάσω, γιατί το έχουµε συζητήσει 
πάρα πολλές φορές εδώ.«∆εν υφίσταται λόγος δηµιουργίας ενιαίου καποδιαστριακού ή 
καλλικρατικού νεκροταφείου. Στους µικρούς οικισµούς υπάρχουν παραδοσιακά νεκροταφεία 
εκτός ορίων οικισµών ή σπανιότερα εντός ορίων, όµως µε ελάχιστες ταφές. Σαν γενική 
κατεύθυνση, δίνεται η αποµάκρυνση των εντός ορίων οικισµών χώρων νεκροταφείων πέραν 
των 250 µέτρων από τα όρια και αυτά φαίνονται στους οικείους χάρτες. Σε αυτή την 
περίπτωση, τα εντός ορίων οικισµών νεκροταφεία θα χαρακτηριστούν σαν µνηµειακό πράσινο. 
Σε κάθε περίπτωση, τα υφιστάµενα κοιµητήρια σε όλους τους οικισµούς του ∆ήµου, σύµφωνα 
µε τις γενικές και µεταβατικές διατάξεις, µπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν και να 
εκσυγχρονίζονται στις σηµερινές θέσεις τους µέχρι να καταστεί αναγκαία η αποµάκρυνσή τους, 
όπως λόγου χάριν µετά από πολεοδοµική µελέτη στο συγκεκριµένο χώρο». Εδώ λοιπόν λέει 
ότι στους οικισµούς που θα γίνει πολεοδοµική µελέτη πρέπει αυτή η πολεοδοµική µελέτη να 
βγάλει το νεκροταφείο εκτός του οικισµού 250 µέτρα ή όσο αναφέρει κάθε άλλη διάταξη. 
Όµως, σε περιπτώσεις των οικισµών οι οποίοι δεν είναι οικισµοί προς έγκριση πολεοδοµικής 
µελέτης, µπορεί να συνεχίσει η παραδοσιακή λειτουργία, γιατί κρίνει ο µελετητής ότι δεν 
εµποδίζει και δε δηµιουργεί προβλήµατα. Σε κάθε περίπτωση, το Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο 
λέει ότι δεν είµαστε ένας ∆ήµος στον οποίο θα έπρεπε να δηµιουργηθεί ένα ενιαίο νεκροταφείο 
για όλη την εδαφική αρµοδιότητά µας. 
Υπάρχουν απαντήσεις σε µία σειρά από ζητήµατα, όπως το ζήτηµα του πως συνδυάζεται η 
δόµηση µέσα σε χωριά τη στιγµή που περνάει δίπλα επαρχιακός δρόµος. Για πρώτη φορά, 
πέρα των πολεοδοµικών δεσµεύσεων και ρυθµίσεων των αποστάσεων, θα πρέπει να βάλουµε 
όρους για το πως γίνεται αυτή η διέλευση, για το πως θα πρέπει να φτιαχτεί επιτέλους το οδικό 
µας δίκτυο, να µη µιλάµε αποσπασµατικά για τον κόµβο της Ραχούλας, αλλά να µιλάµε για 
τους κόµβους που συνδέουν το πρωτεύον µε το δευτερεύον επαρχιακό δίκτυο, που δεν είναι 
ένας αλλά πολλοί περισσότεροι, αναφορές για το λιµάνι, αναφορές για το πως και µε ποιο 
τρόπο πρέπει να γίνεται η χρήση των ΑΠΕ στην περιοχή µας και απάντηση στο κύριο 
ερώτηµα του αν θα πρέπει να γίνονται εγκαταστάσεις ανανεώσιµων πηγών ενέργειας µέσα 
στην περιοχή του Οικολογικού Πάρκου ή όχι. 
Θέλω να γνωρίζετε ότι η Κ.Υ.Α. του Οικολογικού Πάρκου απαγόρευε την κατασκευή κάθε 
ανανεώσιµης πηγής ενέργειας, όπως επίσης πρέπει να γνωρίζετε ότι η Κ.Υ.Α. του 
Οικολογικού Πάρκου, ως νοµοθέτηµα, δεν ισχύει πια. Στο Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο 
προτείνουµε να µπει όρος που να λέει ότι θα έχει απαραίτητη τη σύµφωνη γνώµη του φορέα 
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διαχείρισης κάθε µονάδα ανανεώσιµης πηγής ενέργειας που κατασκευάζεται µέσα στην 
περιοχή του Οικολογικού Πάρκου, χωρίς όµως να υπάρχει η ρητή απαγόρευση που υπήρχε 
στην Κ.Υ.Α.. 
Αυτές ήταν οι παρατηρήσεις που είχα για την εκτός σχεδίου περιοχή. Να µιλήσουµε λίγο για 
τους οικισµούς και αυτά που θα σας πω µπορεί να φαίνονται πολλά και λίγο βιαστικά, αλλά 
αυτό είναι το Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο. Μερικές φορές είναι σκληρό, όµως αυτό που έχει 
σηµασία είναι να απαντάει σε ερωτήµατα που υπάρχουν γύρω διάχυτα και που τα είχαµε µέσα 
µας για πάρα πολλά χρόνια. 
Όσον αφορά το Παράλιο Άστρος, υπάρχει κάποιος από εσάς που διαφωνεί στο ότι το Παράλιο 
Άστρος, στο επίπεδο κοµµάτι του, θυµίζει την Αθήνα και την Κυψέλη; Υπάρχει κάποιος που 
έχει αντίρρηση για το ότι το Παράλιο Άστρος από το 1977 και µετά, τείνει να γίνει, αν δεν το 
έχει καταφέρει ήδη σε µεγάλα του κοµµάτια, µία τσιµεντούπολη; Όχι. Όταν το συζητήσουµε 
αυτό µε τον καθέναν, νοµίζω ότι όλοι µας το θεωρούµε δεδοµένο. Όµως, όταν τεθεί το 
ερώτηµα του γιατί έγινε αυτό, τότε οι πιο πολλοί τόσα χρόνια στρίβαµε την ουρίτσα µας και 
φεύγαµε παραδίπλα, γιατί κανείς δεν µπορούσε να απαντήσει στο τι πρέπει να γίνει εκεί. 
Για να κάνουµε χωροταξική πολιτική, πρέπει να λέµε τα πράγµατα αποκλειστικά µε το όνοµά 
τους. Το Παράλιο Άστρος απέκτησε συντελεστές δόµησης 2,1 µόνο και µόνο για να αυξηθεί µε 
αυτό τον τρόπο η αξία των οικοπέδων πάνω στα οποία εφαρµόστηκε αυτός ο συντελεστής. 
Στη δουλειά µας λέµε ότι υπάρχει ένα ισοζύγιο ανάµεσα στο περιβάλλον και στην ανάπτυξη. 
Ήταν µοιραίο λοιπόν ότι ο συντελεστής 2,1 θα έφερνε ανάπτυξη και έφερε ανάπτυξη, όµως 
αυτή η οικονοµική ανάπτυξη ζηµίωσε το περιβάλλον, µε αποτέλεσµα σήµερα να καθόµαστε 
και να ασχολούµαστε µε το πως θα εντάξουµε για χρηµατοδότηση έργα υποδοµών όχι για την 
περαιτέρω ανάπτυξη και τη βελτίωση, αλλά για την ανάσχεση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων που έφερε ο συντελεστής 2,1. ∆εν πάει ένας µήνας που συζητούσαµε για την 
παράταση του χρονοδιαγράµµατος του έργου του βιολογικού, όπου λέγαµε γιατί επεκτείνουµε 
το βιολογικό στην πεδινή περιοχή του Παραλίου Άστρους. Το επεκτείνουµε, γιατί µία τριώροφη 
πολυκατοικία µε συντελεστή 2,1 έχει τόσο πολύ κατανάλωση και τόσο πολύ χρήση του νερού 
που η αποχέτευσή της είναι ένα πρόβληµα πια. Ας φανταστούµε όλοι τι θα συνέβαινε αν δεν 
υπήρχε ο συντελεστής 2,1 ή αν αυτός ο συντελεστής ήταν µικρότερος. Πόσα λιγότερα 
προβλήµατα θα είχαµε; Πόσα οχήµατα προσφέρει στους δρόµους ο συντελεστής 2,1; Τι 
αισθητική επίπτωση επιφέρει στο χώρο; Πόσο υποβαθµίζει το ένα οικόπεδο το διπλανό; Ας 
αναρωτηθούµε το γιατί έγινε αυτό. Γιατί δεν διατίθετο επαρκής χώρος για να γίνει οικοδόµηση; 
∆ιατίθετο. 
Ερχόµαστε λοιπόν σήµερα να πάρουµε και εισηγούµαι να πάρουµε, µία πολύ σοβαρή, λογική 
και απλοϊκή απόφαση· να µειώσουµε το συντελεστή δόµησης στο Παράλιο Άστρος από 2,1 σε 
1,5. Ο συντελεστής στο 1,5 είναι ένας συντελεστής ο οποίος είναι κατάλληλος για οικόπεδα 
των πεντακοσίων τετραγωνικών, σαν αυτά που κατά κανόνα υπάρχουν στο Παράλιο Άστρος 
και δεύτερον, είναι µία µείωση η οποία έχει τα στοιχεία της δικαιοσύνης, αφού το 1,5 είναι ο 
δεύτερος µεγαλύτερος συντελεστής δόµησης από το 2,1. Άρα λοιπόν, η πρόταση του Γενικού 
Πολεοδοµικού Σχεδίου είναι ότι θα πρέπει να εφαρµοστούν τέτοιοι µέσοι συντελεστές 
δόµησης, ώστε σε καµία περίπτωση να µην είναι µεγαλύτεροι από το 1,5. Μένω και επιµένω 
στο Παράλιο Άστρος, γιατί µόνο εκεί υπάρχει αυτό το φαινόµενο. 
Επίσης, το Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο λέει ότι σε περιοχές στις οποίες γίνονται επεκτάσεις 
οικισµών και ο οικισµός στον πυρήνα του έχει συντελεστές πάνω από 0,6, άραγε τι συντελεστή 
θα δοθεί στην επέκταση; Θα πρέπει να δοθεί 0,6; Θα πρέπει να δώσω 2; Θα πρέπει να δώσω 
1,5; Το απλοϊκό και το λογικό είναι αυτό που προτείνει το Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο· ότι οι 
περιοχές επεκτάσεων πρέπει να έχουν µικρότερο συντελεστή από τις περιοχές του πυρήνα, 
γιατί σε όλο τον κόσµο τα πυκνοδοµηµένα και ψηλά κτίρια είναι στο κέντρο, ενώ τα 

ΑΔΑ: 70ΨΕΩ9Ψ-5ΘΞ



 

 

 

 

 

11

αραιοδοµηµένα και µικρότερα είναι στο χώρο των επεκτάσεων και γιατί µε αυτήν τη λογική 
έχεις λιγότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον. 
Να σας δείξω το σύνολο των χαρτών που συνοδεύουν τη Β1 φάση. Εδώ, να ξεκαθαρίσω ότι 
µπορεί πολλοί να νοµίζουν ότι το να τραβάς γραµµές σε ένα χάρτη σου δίνει µία εξουσία· την 
εξουσία του να καθορίσεις ποια οικόπεδα θα είναι µέσα στον οικισµό και ποια οικόπεδα θα 
είναι έξω από τον οικισµό, όµως η επιλογή µας και η επιλογή του νόµου είναι αυτή την εξουσία 
να την έχουν οι άνθρωποι που έχουν είτε την επιστηµονική κατάρτιση, είτε τη διοικητική θέση 
από το νόµο να εγκρίνουν τέτοιου είδους επεκτάσεις. Είναι δουλειά των υπηρεσιών λοιπόν και 
µη νοµίζει κανείς ότι ως ∆ηµοτικό Συµβούλιο ή ως ∆ήµαρχος έχουµε τη δυνατότητα να 
βάλουµε το δικό µας οικόπεδο ή του φίλου µας µέσα στον οικισµό ή να κάνουµε το 
αντίστροφο, για να βγάλουµε το µάτι κάποιου. ∆εν ισχύει αυτό. 
Να ξεκινήσουµε από την ενδιαφέρουσα και σηµαντική περιοχή του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας, 
το οικιστικό σύµπλεγµα του Άστρους, του Παραλίου Άστρους και της Μελιγούς, δηλαδή την 
πιο σηµαντική και ενδιαφέρουσα περιοχή, γιατί εκεί συρρέει ο µεγαλύτερος αριθµός του 
πληθυσµού του ∆ήµου µας. Σας ξαναλέω ότι αυτήν τη στιγµή µιλάω µε όρους πολεοδοµικούς 
και τεχνικούς, ουδόλως πολιτικούς. Σε αυτή την περιοχή, όπως βλέπετε, απαντάται ένα καίριο 
και µείζον ερώτηµα. Το Άστρος, ως οικισµός και η Μελιγού, µέχρι σήµερα που µιλάµε, 
στερούνται εγκεκριµένων ορίων. Το γιατί στερούνται, είναι ένα πολιτικό θέµα και δε θα το 
συζητήσουµε τώρα. 
Όµως, για να µπορέσει να εγκριθεί Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο, πρέπει να υπάρχουν όρια. Το 
Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο καθορίζει αυτά τα όρια µε βάση παλιότερες προσεγγίσεις του 
θέµατος σε µελέτες, οι οποίες ξεκίνησαν και δεν τελείωσαν ποτέ, µε βάση οικοδοµικές άδειες 
που έχουν εκδοθεί στο παρελθόν, µέσα στην αβεβαιότητα του εντός – εκτός, ως άδειες εντός 
οικισµού και αυτές οι οικοδοµικές άδειες είναι πλέον διοικητικές πράξεις οι οποίες, επειδή δεν 
έχουν προσβληθεί για µεγάλο διάστηµα, δηµιουργούν την υποχρέωση του ∆ήµου να το κάνει 
αυτό, καθώς επίσης µε βάση έργα υποδοµής που έχουν κατασκευαστεί. Για παράδειγµα, στη 
βορειοδυτική πλευρά του οικισµού του Άστρους, στον περιφερειακό, έχει κατασκευαστεί ένας 
δρόµος ο οποίος είναι και το όριο του οικισµού. Με τέτοιες λογικές λοιπόν και πάντα στην 
κατεύθυνση της επέκτασης και όχι της αποµείωσης των ορίων, γιατί δεν είναι αυτό το θέµα 
που έχει παρατηρηθεί στην πρώτη φάση του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου, έρχονται και 
καθορίζονται τα όρια του οικισµού του Άστρους. 
Όσον αφορά τη Μελιγού, µεγάλες και εκτεταµένες περιοχές, παρότι από τη ζωή, από την 
κοινωνία, από την ανάπτυξη και από την οικονοµία αντιµετωπίζονταν σαν εντός οικισµού 
περιοχές, η πολεοδοµία τις θεωρούσε εκτός. Είναι η περιοχή του Ανάσκελου, η οποία έχει 
πολεοδοµηθεί από µόνη της µε την κατασκευή τεχνικών έργων, δρόµων, υποδοµών και τη 
διανοµή που είχε γίνει στο παρελθόν, όπως επίσης είναι και η περιοχή από τον δευτερεύοντα 
επαρχιακό δρόµο, που ξεκινάει από το Καστράκι και µπαίνει µέχρι την πλατεία του Άστρους 
και ανάµεσα σε αυτόν το δρόµο και στον πρωτεύοντα επαρχιακό, που πηγαίνει µέχρι τον 
κόµβο και το Παράλιο Άστρος. Όλη αυτή η περιοχή θεωρείται εκτός οικισµού, όπου εκεί 
προτείνετε και µία επέκταση των ορίων στη λογική που έβαλα νωρίτερα, όµως· µία επέκταση 
των ορίων της Μελιγούς µέχρι τον επαρχιακό δρόµο στο σύνολό του. 
Φυσικά, όπως είπα από την αρχή, ισχύει ο κανόνας του ότι οι επεκτάσεις θα έχουν µικρότερο 
συντελεστή από τα υφιστάµενα. Αν κάποιος προσέξει το χάρτη, οι περιοχές επέκτασης σε 
αυτή την περίπτωση έχουν συντελεστή δόµησης 0,4, αντί για 0,8 που υπάρχει στα κεντρικά 
της Μελιγούς. 
Τελειώνοντας µε τα όρια, να δούµε τις εξωαστικές επεµβάσεις που µας δίνει το Γενικό 
Πολεοδοµικό Σχέδιο σε Άστρος, Μελιγού και στα εξωαστικά τους. Προτείνει την κεραµιδή ζώνη 
που βλέπετε εδώ, η οποία φέρεται να ξεκινάει από τον επαρχιακό δρόµο και να πηγαίνει 
νοτιοανατολικά προς τον κάµπο. Είναι µία περιοχή για τη στήριξη µη οχλουσών βιοµηχανικών 
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και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων. Αυτή είναι η µία από τις δύο περιοχές που προτείνονται για 
τα εργαστήρια χαµηλής όχλησης, δηλαδή για τα εργαστήρια που δε δηµιουργούν απόβλητα 
και ήχο. ∆υτικότερα, στην περιοχή που φαίνεται µωβ, δηλαδή την περιοχή που περιλαµβάνει 
το πρώην εργοστάσιο «Αιγαίον» και ογδόντα στρέµµατα γύρω από αυτήν, προτείνεται να γίνει 
µία δεύτερη ζώνη οχλουσών βιοµηχανικών δραστηριοτήτων, γιατί θεωρούµε ότι η ύπαρξη του 
κτιρίου του «Αιγαίον» είναι ένα ισχυρό σηµείο για την περιοχή, στην κατεύθυνση της 
ανάπτυξης κάποιας βιοµηχανικής δραστηριότητας και θέλουµε να ενισχύσουµε αυτήν τη 
δυνατότητα από το Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο. 
Η υπόλοιπη περιοχή του κάµπου χαρακτηρίζεται ως περιοχή κύριας γεωργικής χρήσης. 
Πλησιάζοντας προς το Παράλιο Άστρος και αφού δούµε ότι οι περιοχές οικοανάπτυξης του 
Οικολογικού Πάρκου παραµένουν µε την ίδια διαχείριση και προστασία που περιγράφεται 
στην Κ.Υ.Α. του Οικολογικού Πάρκου, όµως οριοθετούνται σωστά, θα δούµε ότι λόγω του ότι η 
επέκταση που είχε αποφασιστεί το 2002 του ρυµοτοµικού σχεδίου του Παραλίου Άστρους δεν 
έχει υλοποιηθεί στην πράξη και λόγω του ότι οι συντελεστές δόµησης που περιλαµβάνει αυτή 
η επέκταση είναι ιδιαιτέρως φιλικοί και έχουν άµεση σχέση µε το πνεύµα που σας περιέγραψα 
νωρίτερα, δεν προτείνεται νέα επέκταση για το Παράλιο Άστρος, αφού οι συντελεστές που 
είναι υποχρεωτικό να προκύπτουν δεν προκύπτουν για την περίπτωσή µας. ∆εν προκύπτει 
λοιπόν ότι στο Παράλιο Άστρος δεν υπάρχει γη προς οικοδόµηση, διότι προσθέτουµε την 
επέκταση που είναι υποχρεωτική. 
Στην περιοχή του Παραλίου Άστρους και έξω από τα όρια του οικισµού αναπτύσσουµε δύο 
µεγάλες περιοχές ενθάρρυνσης τουριστικών δραστηριοτήτων. Η περιοχή από το όριο του 
Παραλίου Άστρους µέχρι και τις Πόρτες και γενικότερα η περιοχή από το όριο του Παραλίου 
Άστρους. Αυτό που θεωρούσαµε στο παρελθόν ως εντός ζώνης, για όσους καταλαβαίνουν, το 
ονοµάζουµε περίπου και περιοχή ενθάρρυνσης τουριστικών δραστηριοτήτων. Προτείνονται 
δύο τέτοιες ακόµα περιοχές, η µία στο χώρο του Ατσίγγανου και η δεύτερη στο χώρο της 
Γλυφάδας µέχρι και πριν το ρέµα, γιατί υπάρχει υποχρεωτική απόσταση από το ρέµα για την 
ανάπτυξη αυτών των δραστηριοτήτων. Αυτά είναι που προβλέπει το Γενικό Πολεοδοµικό 
Σχέδιο για το Άστρος, τη Μελιγού και το Παράλιο Άστρος. 
Παρακάτω θα δείτε µε ποια µορφή παρουσιάζονται στο Πολεοδοµικό Σχέδιο οι οικισµοί που 
προτείνονται. Στον Άγιο Ανδρέα εντοπίζεται ότι το πρόβληµα είναι η λανθασµένη µεταφορά 
των ορίων του χάρτη για τον οικισµό του Αγίου Ανδρέα στη γη και στην πράξη. Για να λυθεί 
αυτό το θέµα, προτείνεται η αποσαφήνιση αυτών των ορίων µε σύγχρονους τρόπους και η 
επέκταση των ορίων του οικισµού προς τη νοτιοδυτική πλευρά του, ώστε να έρθει να λύσει ένα 
τεράστιο πρόβληµα συµφωνίας που υπήρχε ανάµεσα στον τρόπο που χτίζαµε στον Άγιο 
Ανδρέα. Στον Άγιο Ανδρέα οι χάρτες που περιέγραφαν το όριο του οικισµού έδειχναν αυτό 
που βλέπετε εδώ µε βυσσινί περίγραµµα, ενώ αν κάποιος προσπαθούσε να περιγράψει µε 
βάση τα όρια που ανέφερε το ΦΕΚ, έπρεπε να φτάσει σε µία εκτεταµένη περιοχή προς τον 
Πραστό, που είναι η περιοχή η οποία δεν είχε κανένα ενδιαφέρον και καµία πίεση προς 
οικοδόµηση. Γι’ αυτό λοιπόν, ένα τµήµα αυτής της περιοχής εντάσσεται στον οικισµό ως 
επέκταση, σε µία λογική να αποκαταστήσει και το δίκαιο, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είχαν ακίνητα 
τα οποία έχουν µεταγράψει ως οικοδοµήσιµα οικόπεδα και η περιοχή, όπου ξεκάθαρα 
υπάρχουν πολύ χαµηλής έντασης γεωργικές χρήσεις ή ακόµα και µαντριά, προφανώς και 
θεωρείται εκτός του οικισµού. Λύνονται τα προβλήµατα των ορίων που υπήρχαν στο γήπεδο 
του Αγίου Ανδρέα και στην περιοχή της Κοµποτής, καθώς επίσης εντάσσονται οι συντελεστές 
δόµησης που σας είπα νωρίτερα, 0,4 για την επέκταση και 0,8 για το υφιστάµενο. 
Σε οικισµούς µε λιγότερες οικιστικές πιέσεις και µε εκτεταµένα όρια, που είναι πάρα πολλοί 
στον ∆ήµο µας, όπως η Αγία Σοφία που έχουµε τώρα µπροστά µας, προφανώς και απλώς 
εφαρµόζονται τα όρια που ισχύουν και δεν προτείνονται νέες επεκτάσεις. 
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Στο Αρκαδικό Χωριό, που είναι ένα ιδιαίτερο παράδειγµα οικισµού στον τόπο µας που έχουν 
εφαρµοστεί οι κανόνες της ρυµοτοµίας, δεν προβλέπεται καµία τροποποίηση. 
Η παραλία του Αγίου Ανδρέα είναι µία επίσης ιδιαίτερη περιοχή του τόπου µας, στην οποία το 
Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο διαπιστώνει ότι είναι µία από τις πιο δυναµικές περιοχές µας και 
µία από τις περιοχές στις οποίες η πολεοδοµική ανάπτυξη µπορεί να προσφέρει στην 
οικονοµία του τόπου µας. Να αναφέρω λίγο το ιστορικό αυτής της περιοχής. Έχει οριοθετηθεί 
ένας οικισµός, χωρίς αρχή, χωρίς τέλος, χωρίς καµία λογική και χωρίς καµία συνάφεια. Είναι 
ένας οικισµός µε τίτλο «παραλία Αγίου Ανδρέα» που δεν είναι παραλιακός, γιατί τα όριά του 
τελειώνουν πριν τη θάλασσα. Προτείνεται ένας πλήρης εξορθολογισµός αυτής της 
οριοθέτησης και µία µεγάλη επέκταση των ορίων του οικισµού, η οποία θα ξεκινάει από την 
περιοχή που είναι ο βράχος, το Χερονήσι και θα τελειώνει στον ποταµό Βρασιάτη, µε τη µορφή 
που σας δείχνω. Ισχύει και εδώ το ίδιο για την περίπτωση κατοικίας, δηλαδή 0,4 στις 
επεκτάσεις και 0,8 στα υφιστάµενα. 
Το Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο έρχεται και καθορίζει όρια οικισµού σε οικισµούς οι οποίοι δεν 
είχαν ποτέ καθορισµένα, όπως για παράδειγµα ο οικισµός του Αετοχωρίου. 
Με αυτό τον τρόπο λοιπόν, προσεγγίζονται όλοι οι οικισµοί του ∆ήµου, τους οποίους θα 
κάνουµε δέκα λεπτά για να τους δούµε οπτικά όλους και θα πω µία – δύο παρατηρήσεις. 
Όσον αφορά τον Άγιο Πέτρο, υπάρχει ένα επίσης τεράστιο πρόβληµα καθορισµού των ορίων. 
∆εύτερο ζήτηµα είναι η συµφωνία ή η ασυµφωνία του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου από 
άλλες θεσµικές ρυθµίσεις, όπως για παράδειγµα τους δασικούς χάρτες. Τα όρια που σας 
δείχνω είναι όρια που καθορίζονται µε συντεταγµένες. Άρα, λύνονται τέτοιου είδους ζητήµατα. 
Στα Κάτω Κούτρουφα υπάρχουν δύο – τρία σοβαρά θέµατα σε σχέση µε τον καθορισµό των 
ορίων και όχι µε τη µορφή ή την επέκτασή τους. Απλώς, καθορίζονται σωστά τα όρια. 
Στα Κάτω Βέρβενα είναι ακριβώς το ίδιο. Είναι ένας οικισµός στον οποίο υπάρχει εκτεταµένη 
γη προς οικοδόµηση µέσα στα όρια του οικισµού, αλλά τα όρια ήταν λανθασµένα. 
Στον οικισµό των Βερβένων είναι ακριβώς το ίδιο. Αν κάποιος µηχανικός προσπαθούσε να 
καθορίσει τα όρια, ειδικά στην περιοχή που βρίσκεται το γήπεδο, θα τράβαγε τα µαλλιά του. 
Στο Κορακοβούνι έρχεται το Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο να άρει ένα ζήτηµα το οποίο ήταν λίγο 
εξόφθαλµο και γεωµετρικό. Υπήρχε µία περιοχή σφηνοειδής µορφής, η οποία για κάποιο λόγο 
είχε θεωρηθεί εκτός οικισµού. Οι φήµες λένε ότι κάποιος Πρόεδρος ήταν τσακωµένος µε αυτόν 
που είχε αυτή την έκταση και το έβγαλε έξω, αλλά δεν ξέρω αν είναι αλήθεια. Είναι απλοϊκό ότι 
θα πρέπει τα όρια να επεκταθούν για να έχουν την ίδια µορφή. 
Στα Άνω ∆ολιανά υπάρχει απλώς ζήτηµα καθορισµού. ∆ραγούνι, Προσήλια είναι µικροί 
οικισµοί οι οποίοι είχαν όρια, αλλά δεν είχαν εφαρµοστεί ποτέ σωστά. Όσον αφορά του 
Κούβλη, µιλάµε για το κοµµάτι που είναι µέσα στον οικισµό και ερχόµαστε να καθορίσουµε 
συντεταγµένες στα όρια του οικισµού.  
Όσον αφορά τα Κάτω ∆ολιανά, υπήρχε ένα ζήτηµα στη βορειοανατολική πλευρά προς την 
περιοχή του Πευκοδάσους, όπου έρχεται το Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο και κάνει µία επέκταση 
σε εκείνο το σηµείο για να λύσει αυτό το πρόβληµα. 
Στα Καστριτοχώρια· Μεσορράχη, Νέα Χώρα, Καστρί και Καράτουλα καθορίζονται τα όρια σε 
έναν ενιαίο χάρτη, γιατί αν κάποιος προσπαθούσε να εφαρµόσει τα όρια µε τους τέσσερις 
χάρτες που υπήρχαν, το ένα χωριό έπεφτε µέσα στο άλλο. 
Στην Ωριά και στον Έλατο καθορίζεται το κοινό τους όριο. 
Το Ξηροπήγαδο είναι ένας οικισµός στον οποίο το Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο βρίσκει ότι 
µπορεί να αποτελέσει, µε την πολεοδόµησή του και την προστασία του κυρίως, κρίσιµο πόλο 
ανάπτυξης για την τουριστική οικονοµία της περιοχής και προτείνει επίσης µία µεγάλη 
επέκταση η οποία θα φτάνει µέχρι το αποτύπωµα του προβλεπόµενου παρακαµπτήριου 
δρόµου, όπως αυτός έχει εγκριθεί στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που έχει εγκριθεί 
στο ΥΠΕΚΑ. 
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Επίσης, κατά τη διάρκεια της εξέτασης του συγκεκριµένου σχεδίου και µάλιστα, µε την 
ολοκλήρωση της ανάρτησης των δασικών χαρτών, θα αρθεί και ένα σηµαντικό πρόβληµα που 
είχε δηµιουργηθεί τη δεκαετία του ’80 σε περιοχές προς το νοτιοανατολικό µέρος του οικισµού, 
οι οποίες είχαν χαρακτηριστεί µεν δασικές µε συλλογικές πράξεις, όµως µε επιµέρους πράξεις 
στο µέλλον, µέχρι το 1998 και το 2003, αν δεν κάνω λάθος, τµήµατα αυτών των περιοχών 
είχαν χαρακτηριστεί ως µη δασικά. 
Όλα αυτά είναι οι λόγοι για τους οποίους κάνουµε δασικούς χάρτες στην Ελλάδα. Αλλιώς, θα 
µπορούσαµε να µην κάνουµε κιόλας. 
Τα έδειξα αυτά για να σας δείξω τον τρόπο µε τον οποίο το Πολεοδοµικό Σχέδιο έρχεται να 
λύσει όλα αυτά τα ζητήµατα που υπήρχαν και µας ταλαιπωρούσαν για τόσα πολλά χρόνια. 
Το σχέδιο δε λέει κανένας ότι είναι η πλήρης εφαρµογή της νοµιµότητας σε χιλιάδες 
πολεοδοµικές ή ιδιοκτησιακές ή άλλες δασικές καταπατήσεις και παραβάσεις που έχουν γίνει 
στο παρελθόν. Όµως, είναι ένας τρόπος να αποτυπώνει στην πραγµατικότητα όλα αυτά τα 
θέµατα για να µπορείς να τα προσεγγίζεις. 
Με όλα αυτά που είπα, προσπάθησα να δείξω τι είναι αυτό που έχει εγκρίνει η Τεχνική µας 
Υπηρεσία ως µελέτη του Β1 σταδίου του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου, τι είναι αυτό που έχει 
εγκριθεί από όλες τις 23 συναρµόδιες υπηρεσίες που έχουν το λόγο από το νόµο γι’ αυτή την 
έγκριση και τι είναι αυτό που θα συνοδεύσει τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων για να µπορέσουµε επιτέλους να πούµε ότι στα µέσα του 2018 θα έχουµε Γενικό 
Πολεοδοµικό Σχέδιο στον ∆ήµο µας. 
Καµπύλης Ιωάννης: Ευχαριστούµε τον κύριο ∆ήµαρχο για την ενηµέρωση που µας έκανε. 
Απ’ ότι είδα στην απόφαση της Τεχνικής µας Υπηρεσίας, η παραλαβή της Β1 φάσης 
ονοµάζεται «προσωρινή παραλαβή». Με την ψήφιση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, καθίσταται 
οριστική πλέον η παραλαβή της Β1 φάσης; 
Θα ήθελα να µιλήσω σχετικά µε τα όρια των οικισµών. Απ’ ότι φαίνεται, µε τη Β1 φάση 
καθίστανται πλέον τα όρια των οικισµών, αναφέρονται µέσα και συµπεριλαµβάνονται. Στην 
προκειµένη περίπτωση, µετά την ψήφιση της Β1 φάσης, θα έχουµε δικαίωµα επέµβασης, 
αλλαγών και διορθώσεων οπουδήποτε προκύψει κάποιο πρόβληµα µε τη Β2 φάση; 
Αυτά τα θέµατα θα ήθελα να τα κουβεντιάσουµε λιγάκι, διότι αύριο το πρωί θα υπάρξουν 
Πρόεδροι και Τοπικά Συµβούλια που θα ασχοληθούν και θα ζητήσουν ενηµέρωση, όσον 
αφορά τα όρια του κάθε οικισµού και θα πρέπει να είναι γνωστά σε αυτή την περίπτωση. 
Επίσης, µία άλλη πρόταση που θα ήθελα να κάνω, ει δυνατόν, είναι να δηµιουργούσαµε 
κάποιες ανοιχτές συζητήσεις, όπως έγινε µε τα απορρίµµατα και τα λοιπά, προκειµένου να 
βάλουµε τον κόσµο περισσότερο µέσα στη διαδικασία του πολεοδοµικού σχεδιασµού.  
Γιοβάς Ιωάννης: Αναφέρατε κύριε ∆ήµαρχε ότι στον επαρχιακό δρόµο η απόσταση δόµησης 
είναι τα 10 µέτρα ή τα 3 µέτρα, αντίστοιχα. Αυτό τι σηµαίνει µε την απαλλοτρίωση, η οποία 
σήµερα είναι 12 µέτρα από τον άξονα του δρόµου; ∆ηλαδή, θα καρπωθούν οι ιδιοκτήτες την 
απαλλοτρίωση; Βλέπω ότι ο επαρχιακός δρόµος έχει γεµίσει µε λάστιχα, ελιές, φράχτες, 
σίδερα και δεν ξέρω τι κάνουµε εµείς ως ∆ήµος. 
∆ικαίος Περικλής: Επειδή είµαι µέλος της επιτροπής και είχαµε κάνει µία παρουσίαση πριν 
ένα χρόνο, αλλά δεν έχουµε ξανασυναντηθεί, έχει αλλάξει κάτι από την παρουσίαση που 
είχαµε κάνει τότε, όσον αφορά τα θέµατα των ορίων, τις χρήσεις και όλα αυτά; Πιστεύω ότι 
σήµερα, µετά από ένα χρόνο, φτάνουµε πάλι στο πουθενά και γίνεται αυτή η παρουσίαση. ∆ε 
θα έπρεπε να υπήρχε µία ενηµέρωση τουλάχιστον; Τότε, τι ρόλο παίζω ως µέλος της 
επιτροπής; 
Γιοβάς Ιωάννης: Ήθελα να ρωτήσω αν αυτό µας έχει αποσταλεί ως εισήγηση; Όχι. 
∆ήµαρχος: Κύριε Καµπύλη, η έκφραση «προσωρινή παραλαβή του σταδίου» αφορά το νόµο 
των µελετών. ∆εν είναι προσωρινή παραλαβή του Πολεοδοµικού Σχεδίου στο αντικείµενο, 
αλλά είναι προσωρινή παραλαβή του µελετητικού αντικειµένου για να πληρωθεί ο ανάδοχος. 
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Όπως είπα στην αρχή όµως, έχει την έννοια της προσωρινής παραλαβής αυτό που κάνουµε 
σήµερα, όπως το βάζετε, γιατί ενσωµατώνουµε τις τροποποιήσεις του αρχικού σχεδίου που 
έχουν επιφέρει οι υπηρεσίες και θα εγκρίνουµε το Πολεοδοµικό Σχέδιο στη Β2 φάση. Εννοείται 
λοιπόν ότι το συγκεκριµένο περιεχόµενο, όταν δεν έρχεται σε σύγκρουση µε παλιότερες 
εγκρίσεις που έχουµε, µπορεί να  τροποποιηθεί. ∆ηλαδή, αν κάποιος µας λέει ότι: «∆ε θα 
κάνετε επέκταση στα Κούτρουφα» και περάσει η Β1 φάση του σχεδίου, προφανώς και δεν 
µπορεί στη Β2 να αλλάξει, όταν αυτό έρχεται σε σύγκρουση µε συγκεκριµένη υποχρέωση από 
υπηρεσία. Όταν δεν έρχεται, το Β2 µπορεί να επανέλθει σε όλο το κείµενο της Β φάσης. 
Όσον αφορά την ερώτηση του κυρίου Γιοβά, είπα: «∆ευτερεύον επαρχιακό δίκτυο το οποίο 
διέρχεται µέσα από οικισµούς. Απόσταση από τον άξονα 10 µέτρα. Σε κάθε περίπτωση, η 
απόσταση δεν µπορεί να είναι µικρότερη από τα 3 µέτρα από το όριο της απαλλοτρίωσης». 
Άρα λοιπόν, όπου συµβαίνει αυτό που λέτε, θα πάει 3 µέτρα ακόµα παραπέρα. 
Να µιλήσουµε τώρα και για τη διαδικασία της δηµοσιοποίησης, που προσπάθησα να το πω 
στην αρχή και θα το πω λιγάκι πιο καθαρά. Αυτό που εγκρίνουµε σήµερα είναι το ίδιο που 
συζητήσαµε στην Επιτροπή ∆ιαβούλευσης τον Οκτώβριο του 2016. Μεσολάβησε διάστηµα, 
γιατί η διαβούλευση, σύµφωνα µε το νόµο, δεν είναι µόνο όταν διαβουλευόµαστε εµείς εδώ, 
αλλά το διαβουλευόµαστε µε όλες τις συναρµόδιες υπηρεσίες, που ήταν 23. Από τον 
Οκτώβριο του 2016 λοιπόν µέχρι σήµερα, στείλαµε και πήραµε τις 23 εγκρίσεις από τις 23 
υπηρεσίες. Όπως καταλαβαίνετε, για να εκφράσει άποψη µία υπηρεσία, πρέπει να δαπανήσει 
κάµποσο χρόνο, γιατί το κείµενο είναι τριακόσιες εξήντα σελίδες. Εκεί βρισκόµαστε. Άρα 
λοιπόν, δεν άλλαξε κάτι στο µεταξύ. ∆εν υπήρχε λόγος να µαζευόµαστε και να συζητάµε επί 
του ίδιου κειµένου. Αυτό σαφώς και θα γίνει µετά την έγκριση του Β1 σταδίου, µε την υποβολή 
του Β2, µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο. 
Επειδή θέλω να ξεκαθαρίσω για πάρα πολλούς λόγους το τι σηµαίνει διαβούλευση στο Γενικό 
Πολεοδοµικό Σχέδιο, πρέπει να σας κάνω γνωστό ότι οι µέθοδοι διαβούλευσης που έχουµε 
ακολουθήσει είναι οι πιο ανοιχτές απ’ όσες έχω συναντήσει εγώ τουλάχιστον στον 
επαγγελµατικό µου χώρο ή από αυτές που ακούω, ακόµα και από τους µελετητές. Ναι µεν 
είναι ένα αντικείµενο της κοινωνίας και πρέπει να το διαβουλεύεται, αλλά µέσα από 
συντεταγµένα όργανα. Γι’ αυτό εµείς, πέρα από την Επιτροπή ∆ιαβούλευσης, έχουµε 
συγκροτήσει δύο ακόµα όργανα, όπου το ένα είναι µία επιτροπή του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
µε σκοπό να ενισχύσει την Επιτροπή ∆ιαβούλευσης, στην οποία είναι και ο κύριος ∆ικαίος 
µέλος, η οποία συνεδρίασε εκτενώς δύο φορές και κάναµε την ενηµέρωση που έπρεπε να 
κάνουµε. Τότε είχα πει και το σκοπό αυτής της επιτροπής ο οποίος ήταν να µεταφέρεται από 
και προς την Επιτροπή ∆ιαβούλευσης, όπως επίσης από και προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, 
όλη η πληροφορία για να µη χαθούµε κάποια στιγµή στα µέσα του δρόµου. Νοµίζω ότι έπαιξε 
αυτόν το ρόλο η επιτροπή αυτή και θα συνεχίσει να τον παίζει. Πέραν αυτού, φτιάξαµε και µία 
άτυπη επιτροπή από όλους τους µηχανικούς, όλους τους συµβολαιογράφους και όλους τους 
νοµικούς της περιοχής, στους οποίους επίσης µία φορά έκανα την ίδια ακριβώς παρουσίαση 
µε αυτή που είδατε πίσω και συζητήθηκε εκτενώς το θέµα. 
Νοµίζω ότι η ποιότητα της δηµοσιοποίησης του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου είναι άριστη, 
γιατί πέραν όλων αυτών που είπα, ήταν αναρτηµένο για ένα χρόνο στην ιστοσελίδα του ∆ήµου 
και ο καθένας µπορούσε να πάρει το πρωτογενές υλικό. Εκεί πέρα δεν έχει κρυφτεί τίποτα. 
Το τελευταίο που έχω να πω είναι ότι πρέπει όλοι να πούµε τα συγχαρητήριά µας τόσο στη 
µελετητική οµάδα, όσο και στην επίβλεψη, γιατί η πορεία που ακολουθήθηκε από την υποβολή 
του Β1 σταδίου µέχρι τη µέρα που µιλάµε ήταν υπερβολικά σύντοµη. Ο ένας χρόνος για την 
έγκριση Β1 φάσης Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου είναι άριστος χρόνος, που αυτό σηµαίνει ότι 
η δουλειά έχει γίνει καλά και ότι η επίβλεψη έχει λειτουργήσει άριστα. 
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Καµπύλης Γεώργιος: Καταρχάς, γενικότερα θα ήθελα να αναφέρω πόσο σηµαντικό 
θεωρούµε το εργαλείο αυτό και θα αναφέρω τα ίδια για το πόσο µπορεί να αξιοποιηθεί και 
πόσο µπορεί να βοηθήσει στην ανάδειξη της περιοχής. 
Όσον αφορά το κοµµάτι της διαβούλευσης, είχε µεσολαβήσει ένα διάστηµα στο οποίο δεν 
είχαµε καθόλου εικόνα, προέκυψε µία ερώτηση του κυρίου Παινέση και ήρθαµε εδώ πέρα 
κατευθείαν για έγκριση. Θέλω να πω ότι το θέµα δεν εξαντλείται σε µία ώρα παρουσίασης. 
Ήταν ωραία η παρουσίαση και ειδικά το πρώτο κοµµάτι ήταν εγκυκλοπαιδικό πιο πολύ. Το πιο 
ενδιαφέρον ήταν αυτό µε τους χάρτες, όπου θα µπορούσαµε ένα – ένα διαµέρισµα να το 
δούµε, να δούµε αν έχουν κάνει κάποιες προτάσεις οι Πρόεδροι και να δούµε τελικά πως 
προέκυψαν αυτά τα όρια. Φαντάζοµαι ότι οι πιο πολλές περιπτώσεις είναι εύκολες και κάποιες 
ήταν λίγο πιο δύσκολες. Απλά θα περιµέναµε σε αυτό το ενδιάµεσο διάστηµα να υπάρχει µία 
επαφή και µία πληροφόρηση, όχι σε όλους. Άλλωστε, γι’ αυτό είχαµε και µέλος στην επιτροπή· 
για να υπάρχει µία πληροφόρηση σε ποιο στάδιο βρισκόµαστε, τι γίνεται ή αν υπήρξαν 
κάποιες αλλαγές µέσα από προτάσεις. 
Επίσης, µιας και το αναφέρατε, από αυτό που κάνατε µε τους µηχανικούς, προέκυψαν κάποιες 
προτάσεις; Έγιναν κάποιες διορθώσεις µεταξύ Α και Β φάσης; Γιατί απ’ ότι είδα τώρα, η Β1 
φάση είναι αυτή που παρουσιάσατε τον Οκτώβριο του 2016 και δεν έχει αλλάξει µέχρι σήµερα. 
Προέκυψαν κάποιες παρατηρήσεις; 
Θα ήθελα να µου το απαντήσετε αυτό και µετά να κάνω κάποιες ερωτήσεις, παρατηρήσεις, 
γιατί αν και έλειπε ο ∆ιευθυντής των Τεχνικών Υπηρεσιών, προσπάθησα το πρωί να δω 
κάποια πράγµατα, όσα πρόλαβα. 
Μας βλέπετε επιφυλακτικούς, γιατί θα θέλαµε να είχαµε δει όλο αυτό το κοµµάτι. Εννοείται ότι 
σε πολλά από αυτά θα συµφωνήσουµε, αλλά απλά να κάνουµε κάποιες διευκρινιστικές 
ερωτήσεις και κάποιες παρατηρήσεις για να διευκολύνουµε. Παραδείγµατος χάριν, σε κάποια 
σχέδια κάνουµε µία – δύο προτάσεις για περιφερειακούς δρόµους. Αν δεν κάνω λάθος, είναι 
δύο εναλλακτικές προτάσεις για τον περιφερειακό Τρίπολης – Άστρους και µία για έναν άλλον 
περιφερειακό. Με ποιο κριτήριο καταλήξαµε σε αυτές τις δύο προτάσεις; Φαντάζοµαι ότι 
υπάρχει κάποια λογική των µελετητών, αλλά απλά αν µπορείτε να µας το εξηγήσετε αυτό για 
να δούµε πως προέκυψε αυτή η λύση. 
Επίσης, αναφερθήκατε στο κοιµητήριο του Άστρους. Υπάρχει κάποια πρόβλεψη για κάποια 
λύση στο µέλλον; ∆εν είδα να αναφέρεται κάπου ότι έχει χωροθετηθεί κάποιο καινούριο 
κοιµητήριο. Είµαστε όλοι γνώστες των προβληµάτων που υπάρχουν µε το κοιµητήριο του 
Άστρους και πρέπει να βρεθεί µία λύση. Μία λύση η οποία ήταν των προηγούµενων ετών την 
έχετε εγκαταλείψει. 
Ενδεικτικά ανέφερα αυτά τα δύο, γιατί είναι πάρα πολλά θέµατα που θα µπορούσαµε να 
δούµε. 
Οι Πρόεδροι έχουν γνώση των ορίων που προτείνονται από αυτήν τη φάση; ∆ηλαδή, ξέρει ο 
κάθε Πρόεδρος τα όρια του οικισµού του πλέον, µετά από αυτή την ψήφιση; 
∆ήµαρχος: Θα επαναλάβω µία συµβουλή που έδωσα σε όλους σας νωρίτερα· καταλαβαίνω 
ότι είναι πειρασµός, όταν ασχολείσαι µε αυτά τα πράγµατα, να ζωγραφίζεις γραµµές, να 
χωρίζεις περιοχές µέσα και έξω από τον οικισµό και να θεωρείς ότι αυξάνεις αξίες οικοπέδων 
ή µειώνεις αξίες οικοπέδων. Έκανα όλη τη διαδικασία της προηγούµενης παρουσίασης για να 
σας δείξω και να σας αποδείξω ότι δεν είναι αυτό το Πολεοδοµικό Σχέδιο. Άρα λοιπόν, ας 
βγάλουµε από το µυαλό µας ότι όλη αυτή η δουλειά που βλέπετε εδώ έγινε για να 
τακτοποιήσουµε τα όρια του οικισµού µας, ώστε να τα µεγαλώσουµε λιγάκι και να πάρουµε 
περισσότερα χρήµατα από οικόπεδα. ∆εν έγινε γι’ αυτό, αλλά έγινε γιατί όλοι οι προηγούµενοι 
σκέφτονταν έτσι. Εµείς πρέπει να σκεφτόµαστε διαφορετικά. 
Η βασική πρόταση για κατασκευή περιφερειακού δρόµου αφορά το Άστρος και µάλιστα, 
αφορά τη µεταφορά του περιφερειακού δρόµου Άργους – Λεωνιδίου από το σηµείο που 
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βρίσκεται σήµερα σε µία πιο νοτιοανατολική περιοχή. Αυτός είναι ο δρόµος που έχουµε τώρα, 
αυτός είναι ο κόµβος της Ραχούλας και προτείνεται σε αυτό το Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο να 
εξεταστεί και να µελετηθεί το σενάριο του να γίνει ένας δεύτερος δακτύλιος, ένας δεύτερος πιο 
ευρύς περιφερειακός δρόµος, ο οποίος λίγο µετά τη γέφυρα του Τάνου να οδηγεί προς το 
Παράλιο Άστρος και να έρχεται να διασταυρώνεται µε το σηµερινό επαρχιακό, σε απόσταση 
πεντακοσίων µέτρων περίπου από το σηµερινό κόµβο, ώστε να εξασφαλίσει αρκετό χώρο για 
τη ζώνη εξυπηρέτησης των αστικών δραστηριοτήτων και λέει ο µελετητής ότι αφού θα 
πολεοδοµήσω, γιατί να µην κατασκευάσω και ένα δρόµο ο οποίος να µπορεί να φτιαχτεί µε τα 
νέα πρότυπα, να αποσυµφορήσει τον υφιστάµενο περιφερειακό και να µπορέσει να 
αποτελέσει ένα συνδετικό δρόµο σε έναν άξονα, ο οποίος είναι ιεραρχηµένος πάρα πολύ ψηλά 
στην ιεράρχηση του οδικού δικτύου και είναι ο δρόµος που πολλές φορές έχει ακουστεί και έχει 
χαρακτηριστεί ως ανατολικός οδικός άξονας της Πελοποννήσου. 
Αυτό προέκυψε ύστερα από παρατηρήσεις που κάναµε στη µελετητική οµάδα ότι πρέπει να 
δοθεί λύση σε ένα σηµαντικό πολεοδοµικό πρόβληµα του οικισµού του Άστρους· την 
εµπορική, κυκλοφοριακή και οικιστική λειτουργία που έχει αυτός ο περιφερειακός δρόµος. Η 
απάντηση που πήραµε ήταν η εξής: «Αντί να κάνεις δεσµεύσεις, αντί να προβείς σε 
πανάκριβες απαλλοτριώσεις και αντί να κάνεις τέτοιου είδους επεµβάσεις σε ένα δρόµο ο 
οποίος αποδεδειγµένα έχει µικρό πλάτος, είναι προτιµότερο να κατασκευάσεις ένα δεύτερο 
περιφερειακό δρόµο για να αποσυµφορήσεις πλήρως αυτό το κοµµάτι. Στην περιοχή δε, 
ανάµεσα σε αυτούς του δύο δρόµους, θα προβλέψεις και τι χρήσεις θα έχεις». 
Σε εκείνο το σηµείο φτάνουµε πολύ βαθιά στον κάµπο. Έχει κάτι πολύ έντονα καλλιεργηµένα 
κτήµατα εκεί και γι’ αυτόν το λόγο το αφήσαµε. ∆εν είναι µελέτη εφαρµογής αυτή. Ένδειξη 
είναι. Προτείνεται να βγαίνουµε κάπου στην ευθεία, στο Καστράκι. 
Καµπύλης Γεώργιος: Αυτό ρωτάω. Το κριτήριό τους ήταν ότι είναι το πιο εύκολο; Με ποιο 
κριτήριο επιλέχτηκε αυτό; 
∆ήµαρχος: Για να λύσουµε το κυκλοφοριακό πρόβληµα που υπάρχει στο σηµερινό 
περιφερειακό. 
Καµπύλης Γεώργιος: Το σηµείο εννοώ. 
∆ήµαρχος: Το σηµείο έχει σχέση µε τη γεωµετρική χάραξη του δρόµου, µε τις καµπύλες που 
πρέπει να έχει. Αυτό ισχύει εδώ έτσι όπως το είχαµε πει, όµως, όπως είπα στην αρχή, ο 
καθορισµός των ορίων σε οικισµούς οι οποίοι προτείνεται να πολεοδοµηθούν θα γίνει µε την 
Πολεοδοµική Μελέτη. Αυτό είναι ένδειξη, γιατί θα γίνει µία επόµενη µελέτη για το Άστρος, για 
τον Άγιο Ανδρέα, για το Ξηροπήγαδο και για το Παράλιο Άστρος, η οποία θα γίνει σε πολύ πιο 
αυξηµένη κλίµακα από του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου, η µελέτη που θα καθορίσει τους 
δρόµους και τις πλατείες. Σε αυτήν τη µελέτη λοιπόν θα αποσαφηνιστούν και αυτά. 
Η δεύτερη παρακαµπτήριος που αναφέρει στο λεκτικό του Γ.Π.Σ., κύριε Καµπύλη, είναι η 
παράκαµψη του Άστρους στο δρόµο Τρίπολη – Άστρους. Γι’ αυτή την παράκαµψη έχουν 
διατυπωθεί δύο εναλλακτικές, οι οποίες είναι αυτές που φαίνονται εδώ και τα στοιχεία έχουν 
προκύψει από προµελέτες του παρελθόντος γι’ αυτό τον άξονα. Η µία λέει ότι λίγο µετά το 
τυροκοµείο που υπάρχει, µπαίνοντας προς το Άστρος, µπορούµε να ακολουθήσουµε τον 
υφιστάµενο δρόµο, να κατέβουµε χαµηλότερα και να ενώσουµε από εκεί στο δρόµο που 
περνάει στο κλειστό γυµναστήριο. Η άλλη λύση που είχε προταθεί στο παρελθόν, που είναι 
µία πιο ριζική και πολύ πιο πίσω, προς στα ∆ολιανά, είναι να γίνει ένας παρακαµπτήριος και 
να βγαίνει απέναντι. 
Θέλω να ξέρετε ότι πολλές φορές έχουµε κληθεί να απαντήσουµε εδώ για ποιο λόγο 
κοιτάζουµε τους παρακαµπτήριους δρόµους. Ένα µεγάλο κυκλοφοριακό πρόβληµα της 
περιοχής µας είναι ότι υπάρχουν τρεις κόµβοι στην είσοδο του Άστρους και της Μελιγούς, οι 
οποίοι είναι ακατάλληλοι και σχεδόν επικίνδυνοι για την κυκλοφορία. Ο ένας είναι της 
Ραχούλας, ο οποίος έχει µελετηθεί και είµαστε σε ένα στάδιο αρκετά προωθηµένο για την 
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κατασκευή του και είναι ο περισσότερο ασφαλής από τους τρεις. Ο δεύτερος είναι στο 
Καστράκι, στην είσοδο της Μελιγούς και ο τρίτος είναι στην είσοδο από Άργος. Οι δύο άλλοι 
είναι κόµβοι οι οποίοι, λόγω γεωµετρίας, δεν µπορούν να βελτιωθούν. Γι’ αυτό το 2012 
επιλέξαµε τη Ραχούλα από τους τρεις και όχι τους άλλους δύο. Για να διορθωθούν λοιπόν οι 
συνθήκες των άλλων δύο, πρέπει να αλλάξουν οι χαράξεις των δρόµων. 
Για τα νεκροταφεία επίσης το είπα. Είπαµε ότι σε περιπτώσεις όπου η πολεοδοµική µελέτη 
απαιτήσει την αποµάκρυνση του νεκροταφείου, θα πρέπει τότε να βρεθεί ο χώρος και όχι µε το 
Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο. 
Καµπύλης Γεώργιος: Θα µπορούσαµε να προβλέψουµε κάτι. Με αυτήν τη λογική το είπαµε. 
∆ήµαρχος: Η δική µου λογική, κύριε Καµπύλη, είναι ότι δεν αντιµετωπίζουµε πρόβληµα. 
Αντιµετωπίζουµε πρόβληµα διαχείρισης του νεκροταφείου, βασιζόµενο σε σηµαντικότατες 
διαδικασίες και προβλήµατα που µας έρχονται από πολύ παλιά. Όµως, για τα νεκροταφεία θα 
βρεθεί αυτή η λύση όταν γίνει πολεοδοµική µελέτη. 
Όσον αφορά το σχόλιο που κάνατε για το γιατί εγκαταλείφθηκε µία πρόταση που υπήρχε στο 
παρελθόν, η πρόταση εγκαταλείφθηκε γιατί έπρεπε να εγκαταλειφθεί όταν προτάθηκε. 
Επιτρέψτε µου να έχω προσωπική άποψη και γνώση. Στο συγκεκριµένο οικόπεδο δεν 
µπορούσε να κατασκευαστεί νεκροταφείο. 
Κωνσταντίνου Νικόλαος- Πρόεδρος Τ.Κ. Παραλίου Άστρους: Όσον αφορά το Παράλιο 
Άστρος, στη θέση Νησί, από το φανάρι µέχρι και το κάστρο, υπάρχουν προβλήµατα µε τους 
δασικούς χάρτες. Αυτά λύνονται τώρα µε το Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο; Όχι; Παραµένουν. 
Στο νεκροταφείο υπάρχει δέσµευση σε απόσταση 250 µέτρων να µην µπορείς να χτίσεις. Αυτό 
λύνεται ή όχι µε το Πολεοδοµικό Σχέδιο; 
Επίσης, αν είναι δυνατόν, να προβλεφθεί ένας περιφερειακός δρόµος στην επέκταση που 
γίνεται, ώστε να µην περνάνε οχήµατα µέσα από το κέντρο του Παραλίου. 
∆ήµαρχος: Το πρόβληµα που υπάρχει µε τους δασικούς χάρτες, όπου περιοχές που είναι 
µέσα στον οικισµό του Παραλίου Άστρους χαρακτηρίζονται δασικές, δε χρειάζεται το Γ.Π.Σ. για 
να λυθεί. Μπορεί να λυθεί πιο γρήγορα µε µία συνολική αίτηση προδήλου σφάλµατος. Είναι 
απλό το ζήτηµα που αφορά περιοχές οικισµού οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως δασικές και 
δεν έχει σχέση το Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο µε αυτό. Το Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο δεν 
καθορίζει δασικές περιοχές, αλλά περιοχές ανάλογα µε τη χρήση τους, γεωργική, µη γεωργική, 
αστική και βιοµηχανική. Ανά περίπτωση, όπου βρίσκονταν µέσα σε περιοχές εντός του 
ρυµοτοµικού, λύνεται εύκολα µε ένα πρόδηλο. Στις άλλες περιοχές πρέπει να πάει το κάθε 
οικόπεδο µε τη δασική του νοµοθεσία από µόνο του. 
Όσον αφορά τη δέσµευση για τα 250 µέτρα της απόστασης κατοικίας από νεκροταφείο, δεν 
µπορώ να σας το απαντήσω τώρα. ∆εν το ξέρω απ’ έξω αν αίρεται. Είναι γενική διάταξη. 
Νοµίζω ότι δε θα αλλάξει, όµως είναι περιπτωσιολογία. Πρέπει να µην µπλέξουµε µε τέτοια, 
γιατί δε γίνεται να βγάλουµε άκρη. Μπορείτε να πάτε στην υπηρεσία να µάθετε. 
Για το τρίτο που µε ρωτήσατε, ήδη το ρυµοτοµικό του Παραλίου Άστρους προβλέπει 16 
µέτρων πλάτους προβλεπόµενο δρόµο ο οποίος είναι οριακός του σχεδίου. Για την ακρίβεια, 
ερχόµενοι από Άργος προς νότο, είναι 12 µέτρα πλάτος στο κοµµάτι του τοµέα Ζ µέχρι το 
γήπεδο, 16 µέτρα από εκεί µέχρι και τον επαρχιακό προς Άστρος και 12 µέτρα προς τη 
θάλασσα. Σε κάθε ρυµοτοµικό σχέδιο που έχει εγκριθεί µετά από κάποιο χρόνο προβλέπεται 
12µετρος περιφερειακός δρόµος, εκτός αν προβλέπεται αλλιώς. Το 2002 προβλεπόταν ο 
16µετρος. Οπότε, αυτός ο δρόµος έχει λυθεί. 
Είπα νωρίτερα ότι όπως είναι και ο τίτλος του θέµατος, πέραν από την αποδοχή και την 
έγκριση του Β1 σταδίου, πρέπει να αποφασίσουµε και για την παράταση της συνολικής 
προθεσµίας εκπόνησης της µελέτης για οχτώ µήνες. Έξι µήνες µελετητικό αντικείµενο µέχρι να 
εκπονηθεί το Β2 στάδιο και δύο µήνες για τις εγκρίσεις του από τις συναρµόδιες υπηρεσίες. 
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Θέλω απλώς να σας κάνω σε όλους γνωστό ότι τέτοιου είδους µελέτες και γενικά Πολεοδοµικά 
Σχέδια καρκινοβατούν δεκαπενταετίες και εικοσαετίες, συνήθως. Είναι η πρώτη παράταση που 
δίνουµε και είναι ιδιαιτέρως µικρό το διάστηµα. 
Παινέσης Γρηγόριος: Θα πω για άλλη µία φορά κύριε Πρόεδρε και δε θα βαρεθώ ποτέ να το 
λέω, ότι θα µπορούσαµε σήµερα να συζητάµε για το τελικό στάδιο, όπου αυτό χρειάζεται. 
∆υστυχώς, για αντιπολιτευτικές τακτικές και αντιπολιτευτικούς λόγους, δεν προχώρησε αυτή η 
φάση, πράγµα που εµείς απευχόµαστε και δε θα πράξουµε. Ιδιαιτέρως για το σοβαρό αυτό το 
θέµα, το σοβαρό εργαλείο ανάπτυξης του ∆ήµου, όχι απλά δε θα εφαρµόσουµε αυτή την 
τακτική, αλλά θα βοηθήσουµε κιόλας όπου χρειαστεί. 
Όσον αφορά αυτό που είπε ο κύριος Καµπύλης Γιάννης ή ο κύριος ∆ικαίος, θα θέλαµε να 
µετέχουµε πιο ενεργά στη διατύπωση των προτάσεων όχι για τους λόγους που είπε ο κύριος 
∆ήµαρχος, να αφαιρέσουµε ή να προσθέσουµε σχέδια οικισµών και τα λοιπά, αλλά απλά για 
να µπορέσουµε να επικοινωνήσουµε πιο καλά το Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο. Είχα πει και 
νωρίτερα ότι είναι ένα εργαλείο που θα πρέπει να λύσει προβλήµατα και όχι να δηµιουργήσει 
περισσότερα. Αυτό εύχοµαι ξανά και για να µπορέσουµε να κάµψουµε αντιστάσεις που ίσως 
δηµιουργηθούν στην πορεία ή ενδεχόµενες ενστάσεις, απαιτεί µεγαλύτερη επικοινωνία µε τα 
Τοπικά Συµβούλια και µε την κοινωνία. Είµαστε µέσα σε αυτό. Το θεωρούµε αναπτυξιακό 
εργαλείο και το στηρίζουµε µε όλες µας τις δυνάµεις. 
Γιοβάς Ιωάννης: Πρώτα απ’ όλα, θα ευχαριστήσω τον κύριο ∆ήµαρχο για την εκπαιδευτική 
ανάλυση που έκανε. Πραγµατικά ήταν πολύ καλή και µπράβο του. 
Αυτή η κουβέντα, που από αύριο θα είναι πιο έντονη έξω στην κοινωνία, έπρεπε να ήταν και 
σε εµάς πιο αναλυτική το προηγούµενο διάστηµα για να µπορούµε σήµερα να έχουµε 
προτάσεις, γιατί προφανώς δεν είναι µόνο η ψήφιση ενός τέτοιου σχεδίου. 
Ο τρόπος που δουλεύει όλο αυτό το πράγµα που λέγεται διαβούλευση είναι κάπως περίεργο. 
∆εν είχαµε την πληροφόρηση. Βέβαια, θα µου πεις: «Κακώς δεν την αναζητήσατε» και 
προφανώς θα την είχαµε, αλλά ακόµα και η εισήγησή µου είναι δύο σελίδες για ψήφιση 
κάποιας πρότασης και δεν είναι όλο αυτό το αναλυτικό, το οποίο θα είχαµε το χρόνο να 
µελετήσουµε και να µπορούµε να πούµε κάποιες προτάσεις. 
Αναφερθήκατε στα θετικά του σχεδίου και προφανώς έχει θετικά, αλλά δεν αναφερθήκατε στα 
αρνητικά, που προφανώς έχει και αρνητικά σηµεία. Κακώς δε σας ρώτησα. Αν θέλετε, 
τοποθετηθείτε στη δευτερολογία. Ως ρυµοτοµικό σχέδιο, είναι αναπτυξιακό κίνητρο για µία 
περιοχή, λύνει την ανοµία και καθορίζει τους όρους µε τους οποίους θα πρέπει µία σύγχρονη 
κοινωνία να λειτουργεί. 
∆ήµαρχος: ∆εν έχει αρνητικά σηµεία. Το να οργανώνεις το χώρο σου σύµφωνα µε το νόµο, 
έχει µόνο θετικές επιπτώσεις. 

Ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Άστρους, οι Πρόεδροι των Τοπικών 
Κοινοτήτων Αγίου Ανδρέα, Ξηροπηγάδου, Παραλίου Άστρους και οι Εκπρόσωποι 
Μεσορράχης, Κουτρούφων και Χαράδρου, συµφωνούν µε την εισήγηση. 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση και τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών 
Συµβούλων, 

 

αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ τα παρακάτω : 

 

1. Αποδέχεται και εγκρίνει το Β1 Στάδιο της Μελέτης µε τίτλο «Μελέτη Γενικού 
Πολεοδοµικού Σχεδίου (ΓΠΣ) ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας», που περιλαµβάνει την 
Χωροταξική - Πολεοδοµική Μελέτη και την Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας, µε 
ανάδοχο µελετητή την σύµπραξη γραφείων µελετών «Γρηγόριος ∆άνου - Όλγα 

ΑΔΑ: 70ΨΕΩ9Ψ-5ΘΞ



 

 

 

 

 

20

Βαφειάδου – Γεώργιος Σπυριδόπουλος – Ευαγγελία Αλεξανδρή – Κωνσταντίνος 
∆ριστάς».  
Η έγκριση του Β1΄Σταδίου (ενδιάµεσο στάδιο) της Μελέτης µε τίτλο «Μελέτη Γενικού 
Πολεοδοµικού Σχεδίου (ΓΠΣ) ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας», αποτελεί και προσωρινή 
παραλαβή του σταδίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.3316/2005.  

2. ∆ίνει εντολή προς τον Ανάδοχο Μελετητή για την έναρξη των εργασιών του Β2 Σταδίου 
της Μελέτης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11.4 της προκήρυξης. 

3. Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης στη συνολική προθεσµία εκπόνησης της µελέτης, 
διάρκειας οκτώ (8) µηνών [έξι (6) µήνες για την εκπόνηση και δύο (2) µήνες για τις 
εγκρίσεις από τις συναρµόδιες υπηρεσίας], δηλαδή µέχρι τις 06-10-2018, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του άρθρου 11.4 της προκήρυξης.  

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 265/2017 
 

Ακριβές αντίγραφο 
Ο Πρόεδρος του  ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 
 

Κουτρουµπής Γεώργιος  
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