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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 18 Νοεμβρίου 2020 

  

220 01 - ΑΣΤΡΟΣ  
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου 

Πληρ.: Τερζάκης Γεώργιος   
 Τηλ.: 2755360133 

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το Πρακτικό Συνεδρίασης με αριθμό 25/2020 του Δημοτικού Συμβουλίου  
του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας 

 
Στο Άστρος και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 18:30, 
συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ «με τηλεδιάσκεψη» συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 
Βόρειας Κυνουρίας ύστερα από την πρόσκληση με αριθμό 15676/13-11-2020 του Προέδρου 
του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία γνωστοποιήθηκε σε καθέναν από τους Δημοτικούς 
Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 10 της Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών 
της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» 
(ΦΕΚ 55/Α/2020). 
 
Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά 
(27) Δημοτικών Συμβούλων, συμμετείχαν είκοσι ένας (21) Δημοτικοί Σύμβουλοι. 

 
Α/Α Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

1) Πλακοκέφαλος Θεμιστοκλής  Πρόεδρος Δ.Σ Πετράκης Βασίλειος  Γραμματέας Δ.Σ. 

2) Βλάχος Χρήστος  Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Καμπύλης Ιωάννης  Μέλος Δ.Σ. 

3) Κατσής Δημήτριος  Μέλος Δ.Σ. Γκαύρος Δημήτριος  Μέλος Δ.Σ 

4) Γαρδικιώτης Γεώργιος Μέλος Δ.Σ. Σαβούρδος Πέτρος  Μέλος Δ.Σ. 

5) Σαμαρτζής Γεώργιος Μέλος Δ.Σ. Τσιώρος Κωνσταντίνος Μέλος Δ.Σ. 

6) Δαλιάνης Ιωάννης 
 

Μέλος Δ.Σ.  Παινέσης Γρηγόριος Μέλος Δ.Σ. 

7) Μπάρλα Αρετή- Μαρία  Μέλος Δ.Σ.  

8) Καμπύλης Κωνσταντίνος  Μέλος Δ.Σ. 

9) Αρφάνης Αλέξιος  Μέλος Δ.Σ. 

10) Αναγνωστάκου/Χατζηγιάννη 
Χριστίνα 

Μέλος Δ.Σ. 

11) Κλεώπας Γεώργιος Μέλος Δ.Σ. 

12) Καμπουρολιάς Παναγιώτης Μέλος Δ.Σ. 

13) Κορδονούρη Μεταξία  Μέλος Δ.Σ. 
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14) Μαντάς Παναγιώτης Μέλος Δ.Σ. 

15) Λυτρίβης Γεώργιος  Μέλος Δ.Σ. 

16) Παπαγιαννόπουλος Αλέξανδρος Μέλος Δ.Σ. 

17) Χονδρολέος Ιωάννης Μέλος Δ.Σ 

18) Τσιούλος Σπυρίδων  Μέλος Δ.Σ  

19) Κολοστούμπης Παναγιώτης Μέλος Δ.Σ.  

20) Αλουπογιάννη-Φούφα Γεωργία Μέλος Δ.Σ. 
 

21) Τετώρος Βασίλειος Μέλος Δ.Σ. 

 
Στη συνεδρίαση αυτή είχε κληθεί νόμιμα και συμμετείχε, ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας κ. 
Καμπύλης Γεώργιος. 
Στη συνεδρίαση, για τη συζήτηση του θέματος αυτού, είχε κληθεί αλλά δεν συμμετείχε ο 
Πρόεδρος Συμβουλίου της Κοινότητας Άστρους. 
 
Τα πρακτικά και όλη η διαδικασία της συνεδρίασης αυτής, τηρήθηκαν από τον ειδικό γραμματέα 
του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γεώργιο Ν. Τερζάκη. 
 
Στο παρόν απόσπασμα περιλαμβάνονται οι διάλογοι που έγιναν κατά τη διάρκεια συζήτησης    
του θέματος αυτού - οι οποίοι είναι προϊόν απομαγνητοφώνησης – και οι οποίοι έχουν υποστεί 
μερική επεξεργασία (φιλολογική επιμέλεια), χωρίς να αλλοιώνεται η ουσία και το σκεπτικό τους. 

 
Αριθμός Αποφάσεως : 164/2020 

 
ΘΕΜΑ : Τροποποιήσεις στη λαϊκή αγορά Άστρους, λόγω έκτακτων μέτρων για την 
αποτροπή της διασποράς του κορωνοϊού COVID -19. 
 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, αναφερόμενος στο δεύτερο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης, έδωσε το λόγο στον εισηγητή κ. Γαρδικιώτη Γεώργιο – Αντιδήμαρχο Βόρειας 
Κυνουρίας – ο οποίος είπε τα παρακάτω : 
To Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας, υπέβαλε προς την 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής την παρακάτω εισήγηση για το θέμα αυτό :  
«Έχοντας υπόψη τα παρακάτω : 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 Α’) Άσκηση υπαίθριων εμπορικών 
δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, άρθ.29. 

2. Τις διατάξεις του Άρθρου 79 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114/8-6-2006), Κώδικας Δήμων 
& Κοινοτήτων, όπως ισχύει. 

3. Το άρθρο 73 παρ.1B v) του Ν.3852/4-6-2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) όπως ισχύει. 
4. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 71342/06.11.2020), η οποία 

δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄4899/06.11.2020 με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο 
σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη 
Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020.» 

5. Την 30/10-11-2020 απόφαση της Κοινότητας Άστρους. 
6. Το υπ’ αριθμό 99/12-11-2020 Υ.Σ. της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας. 
7. Την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 15618/12-11-2020 απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου 

κ. Γαρδικιώτη Γεωργίου. 
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Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 71342/06.11.2020), η οποία 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄4899/06.11.2020 με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας 
υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της 
Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30  
Νοεμβρίου 2020.» προβλέπονται (άρθρο 1, παρ.1, A/A 23), αναφορικά με τις λαϊκές αγορές, 
τα ακόλουθα : 
 Πενήντα τοις εκατό (50%) των θέσεων των πωλητών με πέντε (5) μέτρα απόσταση 

μεταξύ πάγκων. 
 Επέκταση χώρου ή λειτουργία παράλληλων αγορών. 
 Απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων. 

Επιπλέον σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ.3 της ίδιας ΚΥΑ σε όλη την Επικράτεια αναστέλλεται 
η λειτουργία των παρακάτω δραστηριοτήτων: 22. Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές, με εξαίρεση τις 
υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 
47.82. 23. Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές, πλην χαρτικών, 
ειδών καθαριότητας και προσωπικής φροντίδας, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή 
τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.89. 
Σε συνέχεια των ανωτέρω το Συμβούλιο της Κοινότητας Άστρους την 10-11-2020 έλαβε την 
υπ’ αριθμό 30/2020 απόφαση με την οποία εισηγείται στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας να 
ξεκινήσει τις διαδικασίες για την επέκταση σε όλο το χώρο της λαϊκής αγοράς του Άστρους 
συμπεριλαμβανομένων και των χώρων στάθμευσης προκειμένου να είναι δυνατή η τήρηση 
των προϋποθέσεων της ανωτέρω ΚΥΑ. 
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας εξέτασε από τοπογραφικής απόψεως το 
αίτημα της Κοινότητας Άστρους λαμβάνοντας υπόψη τα έκτακτα μέτρα προστασίας της 
δημόσιας υγείας όπως ορίστηκαν με την υπ’ αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.71342/06.11.2020 Κοινή 
Υπουργική Απόφαση και με το υπ’ αριθμό 99/12-11-2020 Υπηρεσιακό Σημείωμα υπέβαλλε 
σχέδιο νέας διάταξης των θέσεων της λαϊκής σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
προαναφερόμενης ΚΥΑ (5 μέτρα απόσταση μεταξύ των πάγκων), διατηρώντας με τον τρόπο 
αυτό την δυνατότητα φιλοξενίας όλων των αδειοδοτημένων πωλητών αγροτικών προϊόντων. 
Επειδή η τήρηση των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο 
περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 όπως αυτά διαλαμβάνονται στην ΚΥΑ 
Δ1α/Γ.Π.οικ.71342/06.11.2020 έχουν εξαιρετικά επείγοντα χαρακτήρα και δεν υπήρχε το 
χρονικό περιθώριο για την τήρηση των μέχρι σήμερα γνωστών διαδικασιών (Απόφαση ΕΠΖ, 
Απόφαση Δ.Σ., κ.λ.π.) για την επέκταση και αναδιάταξη των θέσεων της λαϊκής αγοράς κατά 
τη λειτουργία της στις 13-11-2020, ελήφθη εκτάκτως απόφαση Αντιδημάρχου με αρ. 
πρωτ.15618/12-11-2013 για την επέκταση και αναδιάταξη των θέσεων της λαϊκής αγοράς του 
Άστρους για την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020, με βάση το προαναφερθέν σχέδιο της Τ.Υ. 
του Δήμου μας, προκειμένου να υπάρξει άμεση συμμόρφωση του Δήμου μας στις διατάξεις 
της άνω ΚΥΑ. 
Ως εκ τούτων η υπηρεσία μας εισηγείται, όπως η ΕΠΖ : 

1. Εγκρίνει την με αριθμό πρωτοκόλλου 15618/12-11-2013 Απόφαση Αντιδημάρχου 
καθώς και το σχεδιάγραμμα της Τ.Υ. που τη συνοδεύει για την επέκταση, αναδιάταξη 
και αναρίθμηση των θέσεων της λαϊκής αγοράς Άστρους για την 13.11.2020, λόγω των 
έκτακτων περιοριστικών μέτρων.  

2. Εφεξής και καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος των περιοριστικών μέτρων σύμφωνα με την 
ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.71342/06.11.2020, λάβει απόφαση περί έγκρισης της αναδιάταξης 
των θέσεων της λαϊκής αγοράς του Άστρους και αναρίθμησης αυτών σύμφωνα με τα 
διαλαμβανόμενα στο παραπάνω σχεδιάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου 
μας. 
Εννοείται ότι σε περίπτωση λήξης των περιοριστικών μέτρων ή τροποποίησης αυτών οι 
θέσεις στη λαϊκή αγορά του Άστρους θα αναδιαταχθούν κατόπιν νεότερης αποφάσεως. 
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Γαρδικιώτης Γεώργιος: Αυτό το θέμα έχει να κάνει με τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς αυτήν 
την περίοδο. Λόγω της Κ.Υ.Α. που εκδόθηκε πρόσφατα, με την οποία ελήφθησαν όλα αυτά τα 
περιοριστικά μέτρα, ένα από τα μέτρα τα οποία ελήφθησαν γενικά στην χώρα ήταν ο 
περιορισμός των αποστάσεων στις λαϊκές αγορές μεταξύ των πάγκων. Απαιτήθηκε δηλαδή να 
τηρηθεί αυστηρά μια απόσταση πέντε μέτρων.  
 
Ταυτόχρονα η κατεύθυνση η οποία δόθηκε και από το Υπουργείο, ήταν τις θέσεις ουσιαστικά 
που υπάρχουν να μην τις περιορίσουμε, δηλαδή να μην έρχονται οι μισοί, όπως ίσχυσε την 
προηγούμενη φορά. Θα προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε τις θέσεις, αλλά ταυτόχρονα θα 
κάνουμε επεκτάσεις ώστε να τηρηθούν οι αποστάσεις των πέντε μέτρων, δηλαδή να επεκταθεί 
ο χώρος των λαϊκών αγορών. 
 
Στην προκειμένη περίπτωση, ζητήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία, δεδομένου ότι αυτό 
πρόεκυψε αμέσως λίγο μετά την έκδοση της απόφασης αυτής, να εξετάσει τεχνικά πως μπορεί 
να υλοποιηθεί αυτό. Να σας ενημερώσω ότι στην λαϊκή αγορά από την στιγμή που 
επιβλήθηκαν τα περιοριστικά μέτρα, δεν προσέρχονται οι έμποροι, δηλαδή αυτοί που 
πουλούσαν ρούχα κτλ. Όλοι αυτοί δεν επιτρέπεται να έρθουν, όπως και γενικότερα το εμπόριο 
έχει σταματήσει. Άρα, κατά συνέπεια στην λαϊκή αγορά έχουμε μόνο παραγωγούς γεωργικών 
προϊόντων και έναν επαγγελματία πωλητή γεωργικών προϊόντων. Όλοι αυτοί, οι οποίοι 
συνολικά καταλαμβάνουν 58 θέσεις, θα έπρεπε να αναπτυχτούν σε αποστάσεις πέντε μέτρων.  
 
Ζητήθηκε λοιπόν από την Τεχνική Υπηρεσία και πράγματι η Τεχνική Υπηρεσία στις 12 του 
μηνός κατόρθωσε να φτιάξει ένα σχεδιάγραμμα, το οποίο αναδιατάσσει όλες τις θέσεις της 
λαϊκής αγοράς σε αποστάσεις πέντε μέτρων σε καινούρια σημεία, αλλά επεκτείνονται οι θέσεις 
και στον χώρο του πάρκιν, μοιραία, διότι δεν επαρκεί ο κάτω χώρος. Δηλαδή ο χώρος του 
πάρκιν επάνω καταλαμβάνεται από θέσεις. Πιστεύω το σχεδιάγραμμα να το έχετε δει, σας το 
έχουμε δώσει.  
 
Λήφθηκε μια απόφαση δική μου, εκτάκτως, την Παρασκευή στις 13 του μηνός, για να 
προσαρμοστεί ο Δήμος στα νέα δεδομένα, με βάση το σχεδιάγραμμα αυτό το οποίο εκπόνησε 
η Τεχνική Υπηρεσία και έτσι σήμερα, αφού λήφθηκε απόφαση το μεσημέρι και από την 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (19/2020), ζητάμε και από το Δημοτικό Συμβούλιο πρώτον να 
εγκρίνει την έκτακτη απόφαση της περασμένης Παρασκευής, με την οποία τοποθετήθηκαν οι 
πάγκοι στα πέντε μέτρα και επίσης να λάβουμε μια απόφαση για όσο χρόνο θα διαρκούν τα 
περιοριστικά μέτρα, η αναδιάταξη των θέσεων να γίνει με βάση το σχεδιάγραμμα αυτό της 
Τεχνικής Υπηρεσίας, με αποστάσεις πέντε μέτρων.  
 
Αυτή είναι η απόφαση που ζητάμε να πάρουμε ως Δημοτικό Συμβούλιο, όσο δηλαδή υπάρχουν 
αυτά τα περιοριστικά μέτρα, να εγκρίνουμε την διάταξη που έχει εισηγηθεί η Τεχνική Υπηρεσία 
ως προς τους πάγκους.   
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Πλακοκέφαλος Θεμιστοκλής : Κύριε Γαρδικιώτη, για να κάνουμε και λίγο χιούμορ, ο 
Τσώρτσιλ είχε πει μια καλή οδηγία· πρέπει να εξαντλείται το θέμα και όχι το κοινό.  
Γαρδικιώτης Γεώργιος: Κύριε Πρόεδρε πρέπει να σας πληροφορήσω ότι στην λαϊκή 
δεχόμαστε ιδιαίτερα πολλές πιέσεις και από αυτούς που πουλάνε, αλλά και από διάφορους 
άλλους ανθρώπους και καλό είναι να λέγονται κάποια πράγματα με λεπτομέρειες και να 
ακούγονται εδώ, για να είναι ενήμεροι όλοι.  
Μαντάς Παναγιώτης: Δεν θα μπω στην διαδικασία να αναλύσω γραμμή προς γραμμή την 
εισήγηση του Αντιδημάρχου, είναι τεχνικό το θέμα και συμφωνούμε.  
Κολοστούμπης Παναγιώτης: Συμφωνούμε.  
Τετώρος Βασίλειος: Συμφωνώ.  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε γνώση των ανωτέρω,   

 
αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ τα παρακάτω : 

 
1. Συμφωνεί με την εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης  

και εγκρίνει την υπ’ αριθμό 19/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του 
Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, σχετικά με τροποποιήσεις στη λαϊκή αγορά Άστρους, λόγω 
των έκτακτων μέτρων για την αποτροπή διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19. 

2. Εγκρίνει την υπ’ αριθμό 15618/12-11-2020 απόφαση Αντιδημάρχου καθώς και το 
σχεδιάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας που τη 
συνοδεύει, για την επέκταση, αναδιάταξη και αναρίθμηση των θέσεων της λαϊκής 
αγοράς Άστρους για την 13η Νοεμβρίου 2020, λόγω των έκτακτων περιοριστικών 
μέτρων. 

3. Εγκρίνει την επέκταση της λαϊκής αγοράς Κοινότητας Άστρους και την αναδιάταξη και 
αναρίθμηση των θέσεών της - σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο σχεδιάγραμμα της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας που παρουσιάστηκε στο εισηγητικό της παρούσας 
-  σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμό  Δ1α/Γ.Π.οικ.71342/06.11.2020 Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης.   

4. Η νέα αυτή διάταξη θα έχει ισχύ μέχρι τη λήξη των περιοριστικών μέτρων για την 
αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 ή τυχόν τροποποίησης αυτών. 

5. Επιφυλάσσεται για τη λήψη νεότερης απόφασης επί του θέματος εφόσον απαιτηθεί στο 
άμεσο ή προσεχές μέλλον. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 164/2020 
Ακριβές αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος  
του Δημοτικού Συμβουλίου 

 
 

Πλακοκέφαλος Θεμιστοκλής 

ΑΔΑ: 690ΚΩ9Ψ-47Ψ
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