
1 
 
 
 

  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ   

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 

 Άστρος 11 Μαρτίου 2020 

  

220 01 - ΑΣΤΡΟΣ   
Πληρ.: Τερζάκης Γεώργιος    

 Τηλ.: 2755360133 - Fax: 2755360179  
e-mail: dsbkyn@gmail.com  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό Συνεδρίασης με αριθμό 2/2020, του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόρειας Κυνουρίας 

 
Στο Άστρος και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα στις 11 Μαρτίου 2020 ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 13:00, συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού 
Λιμενικού Ταμείου Βόρειας Κυνουρίας, ύστερα από την πρόσκληση με αριθμό 61/05-03-2020 
του Προέδρου του Δ.Σ. - σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ) 
και 67 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα. 

 
Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) 
μελών, βρέθηκαν έξι (6) παρόντες. 
 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

Καμπύλης Γεώργιος, Πρόεδρος Δ.Σ. Μαντάς Παναγιώτης , Δ.Σ. μειοψηφίας, μέλος 
Γαρδικιώτης Γεώργιος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

 

Κατσής Δημήτριος, Δ.Σ. πλειοψηφίας, μέλος  
Σκαρπέλος Λάμπρος, Σημαιοφόρος Λ.Σ., μέλος  
Κωνσταντίνου Νικόλαος – Πρόεδρος Παρ. Άστρους, μέλος  
Ρουμελιώτης Βασίλειος, δημότης, μέλος  

 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης, τηρήθηκαν από τον Δημοτικό Υπάλληλο κ. Τερζάκη Γεώργιο. 
 
Στο παρόν απόσπασμα δεν αναφέρονται αυτούσιοι – χωρίς να αλλοιώνεται φυσικά η ουσία 
και το σκεπτικό που αναπτύχθηκε – οι διάλογοι που έγιναν μεταξύ των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης - οι οποίοι συνοπτικά περιέχονται στο βιβλίο 
των πρακτικών που έχει υπογραφεί από όλους τα παριστάμενα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 

 

Αριθμός Αποφάσεως: 4/2020 

 
ΘΕΜΑ : Καθορισμός των χώρων που παραχωρούνται με απλή χρήση και αντάλλαγμα 
και οι οποίοι βρίσκονται εντός της εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Παραλίου 
Άστρους. 
 
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόρειας 
Κυνουρίας, αναφερόμενος στο τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον 
εισηγητή κ. Γαρδικιώτη Γεώργιο – Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. – ο οποίος είπε τα παρακάτω : 
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Σήμερα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Λιμενικού μας Ταμείου, καλείται να λάβει μια απόφαση 
κανονιστικής υφής για την χερσαία ζώνη του λιμένα Παραλίου Άστρους. 
Συγκεκριμένα, με βάση την υφιστάμενη οριοθέτηση της χερσαίας ζώνης, σ’ αυτήν υφίστανται 
χώροι που είναι κατάλληλοι για παραχώρηση σε επιχειρήσεις εστίασης – αναψυχής για απλή 
χρήση με αντάλλαγμα, προκειμένου να εξυπηρετούνται αφενός οι χρήστες του λιμένα και 
αφετέρου το Λιμενικό μας Ταμείο να έχει έσοδα. 
Στο παρελθόν δεν είχαν εκ των προτέρων καθοριστεί οι χώροι που θα παραχωρούνται για 
τον άνω σκοπό, με συνέπεια ανά έτος οι παραχωρήσεις να «προτείνονται» από την κάθε 
ενδιαφερόμενη επιχείρηση και να καταλαμβάνουν χώρους που σε ορισμένες περιπτώσεις 
δημιουργούσαν την αίσθηση αποκλεισμού χρήσης χώρων της χερσαίας ζώνης. 
Για να εξαλειφθούν τέτοια προβλήματα, κρίνεται σκόπιμο το Συμβούλιο του Λιμενικού μας 
Ταμείου να προκαθορίσει τους χώρους που δύναται να παραχωρηθούν για το έτος 2021, 
ώστε να υπάρχει λειτουργικότητα.  
Για το λόγο αυτό, ζητήσαμε τη συνδρομή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Βόρειας Κυνουρίας, η οποία αφού συνέταξε και θεώρησε το τοπογραφικό διάγραμμα που 
ζητήσαμε, μας το κατέθεσε για να εγκριθεί από το Διοικητικό μας Συμβούλιο. 
Στο τοπογραφικό διάγραμμα που σας παρουσιάζω ακολούθως, αποτυπώνεται ο χώρος που 
προτείνεται προς παραχώρηση για το έτος 2021 και ο οποίος ορίζεται με τα περιμετρικά 
στοιχεία 1Ζ, 2Ζ, 3Ζ, 4Ζ, 5Ζ, 6Ζ, 7Ζ, 8Ζ, 9Ζ, 10Ζ,  συνολικής επιφάνειας 751,59 τ.μ. 
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Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόρειας Κυνουρίας, 
αφού άκουσαν την εισήγηση,  
 
 

αποφασίζουν ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

και εγκρίνουν το τοπογραφικό διάγραμμα που συνέταξε και θεώρησε η Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, για λογαριασμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 
Βόρειας Κυνουρίας, όπως αυτό παρουσιάστηκε στο εισηγητικό της παρούσας και στο οποίο 
αποτυπώνονται οι χώροι δεκτικοί μισθώσεως για το έτος 2021, συνολικού εμβαδού 751,59 
τ.μ. 
 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 4/2020 
 

Ο Πρόεδρος 
 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 

 Βόρειας Κυνουρίας 

 Τα μέλη  

 
Ακριβές αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού 
 Ταμείου Βόρειας Κυνουρίας 

 
 

Καμπύλης Γεώργιος 
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