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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό Συνεδρίασης με αριθμό 3/2015 

της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας

Στο Άστρος σήμερα, 26 Μαρτίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο 

του  Δήμου  Βόρειας  Κυνουρίας,  συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση  η  Εκτελεστική 

Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από την υπ’  αριθμ.  2273/19-03-2015 πρόσκληση του 

Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 62 

του Ν. 3852/10. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι  υπάρχει  νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τεσσάρων (4) 

μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω τέσσερα (4) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟΝΤΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1. Μαντάς Παναγιώτης Πρόεδρος 
2. Αρφάνης Δημήτριος Τακτικό μέλος 
3. Κουτρουμπής Γεώργιος Τακτικό μέλος 
4. Γκαύρος Δημήτριος Τακτικό μέλος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δημοτική Υπάλληλο και γραμματέα της Εκτελεστικής 

Επιτροπής κα Μποβολανέα Βασιλική – Αλεξάνδρα. 

Στο παρόν απόσπασμα δεν αναφέρονται αυτούσιοι – χωρίς να αλλοιώνεται φυσικά η 

ουσία και το σκεπτικό που αναπτύχθηκε – οι διάλογοι που έγιναν μεταξύ των μελών της 

Επιτροπής κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης – οι οποίοι συνοπτικά περιέχονται στο 

βιβλίο των πρακτικών που έχει υπογραφεί από όλους τους παριστάμενους. 

http://www.boriakinouria.gov.gr/
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Αριθμός Αποφάσεως 46/2015

Θέμα: Εφαρμογή του κανονισμού καθαριότητας του Δήμου στην Τ.Κ. Παρ. Άστρους 

(Η υπ’ αριθμ. 8/2015 Απόφαση Συμβουλίου)

Ο  Πρόεδρος  της  Εκτελεστικής  Επιτροπής  και  Δήμαρχος  Βόρειας  Κυνουρίας,  κος 

Μαντάς  Παναγιώτης,  εισηγούμενος  το  δωδέκατο  θέμα  ημερησίας  διάταξης, 

ενημέρωσε  τα  μέλη  της  Επιτροπής,  για  την  υπ’  αριθμ.  8/2015  Απόφαση  του 

Συμβουλίου  της  Τοπικής  Κοινότητας  Παρ.  Άστρους  με  θέμα  «Εφαρμογή  του 

κανονισμού καθαριότητας  του  Δήμου στην  Τ.Κ.  Παρ.  Άστρους»,  σύμφωνα με  την 

οποία αποφασίστηκε να ζητηθεί από το Δήμο να εφαρμοστεί άμεσα ο Κανονισμός 

Καθαριότητας, δεδομένου ότι επίκειται η τουριστική περίοδος. Σε περίπτωση αδυναμίας 

λειτουργίας  του  Κανονισμού  Καθαριότητας  από  τις  υπηρεσίες  του  Δήμου, 

παρακαλούν να μεταφερθεί η αρμοδιότητα αυτή στον Πρόεδρο της εν λόγω Τοπικής 

Κοινότητας. 

Ο Πρόεδρος  της Εκτελεστικής Επιτροπής, είπε στα μέλη ότι λόγω της ιδιαιτερότητας 

της Τοπικής Κοινότητας Παρ. Άστρους και επειδή επίκειται άμεσα η απόφαση για τη 

χορήγηση  της  πάγιας  προκαταβολής  στους  Προέδρους  και  Εκπροσώπους  των 

Κοινοτήτων  του  Δήμου  μας,  προτείνω  να  συμφωνήσουμε  με  τη  μεταφορά  της 

συγκεκριμένης αρμοδιότητας στον εν λόγω Πρόεδρο.  Οι  σχετικές λεπτομέρειες θα 

καθοριστούν με Απόφαση Δημάρχου. 

Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής αφού άκουσαν την εισήγηση του Προέδρου και 

μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζουν ομόφωνα 

1. Αποδέχονται την εισήγηση του Προέδρου στο σύνολό της. 

2. Συμφωνούν  με  τη  μεταφορά  της  αρμοδιότητας  εφαρμογής  του  Κανονισμού 

Καθαριότητας  στον  Πρόεδρο  της  Τοπικής  Κοινότητας  Παρ.  Άστρους,  κο 

Κωνσταντίνου Νικόλαο,  δεδομένου ότι  επίκειται  να εκδοθεί  άμεσα απόφαση για τη 

χορήγηση  της  πάγιας  προκαταβολής  στους  Προέδρους  και  Εκπροσώπους  των 

Κοινοτήτων του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας και λόγω της ιδιαιτερότητας της εν λόγω 

Τοπικής Κοινότητας. 

 
 

Ο 
Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας

 Παναγιώτης Κ. Μαντάς 
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