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ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 
   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ      
 
  Στην Ερμούπολη σήμερα 15 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, η Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης, συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθ. 
πρωτ. 23668/11-12-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με 
την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018. 
  Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε δια τηλεδιάσκεψης, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας 
υγείας και σύμφωνα με τα αναφερόμενα: α)Στην Εγκύκλιο 163/33282/29-05-2020 (ΑΔΑ 
Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), β) Στο άρθρο 12 της Κ.Υ.Α.αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 
1869) και γ) Στη παρ. 3 του άρθρου 14 της Κ.Υ.Α.αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 
1988) εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. 
  Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών παραβρέθηκαν 
στη συνεδρίαση ονομαστικά οι: 
 
           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ)                        ΠΙΤΑΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
2. ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΚΑΝΔΙΩ                                                        ΧΑΛΚΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
3. ΑΛΗΦΡΑΓΚΗΣ ΜΗΝΑΣ  
4. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
5. ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
 
Λόγω απουσίας του Αντιδημάρχου και Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής Πιταούλη Ιωάννη, 
προεδρεύει ο Αντιδήμαρχος Φωτεινιάς Νικόλαος ως Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής. 
Παρούσα στην συζήτηση, η δημοτική υπάλληλος Ελένη Σερεμέτη, ως γραμματέας της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης.   
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ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση ή μη σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δημοτικού 
Λιμενικού Ταμείου και Δήμου Σύρου – Ερμούπολης. 
 
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη : 
1.Την προφορική εισήγηση του  Αντιπροέδρου, ο οποίος θέτει υπόψη του Σώματος το με αρ. 
πρωτ. 22839/30-11-2020 έγγραφο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου, το οποίο έχει ως 
εξής: 
 
«ΘΕΜΑ:Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 
Σύρου και Δήμου Σύρου Ερμούπολης 
 

Σας στέλνουμε αντίγραφο της αριθ.147/23.11.2020 απόφασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου που αφορά έγκριση σχεδίου 
προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου και Δήμου Σύρου-
Ερμούπολης και παρακαλούμε για την εισαγωγή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο.» 
 
2.Την υπ. Αριθμ. 147/23.11.2020 Απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου με θέμα 
«Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου 
και του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης». 
 
3.Την με αρ. πρωτ. 23668/11-12-2020 έγγραφη πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής, 
σύμφωνα με την οποία το θέμα είναι εντός ημερήσιας διάταξης. 
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4.Το με αρ. πρωτ.:5092/25-1-2018 (ΑΔΑ ΨΓΘ0ΟΡ1Ι-ΤΩ5) έγγραφο της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αιγαίου με θέμα “Επικύρωση προϋπολογισμού και Ο.Π.Δ. του Δήμου Σύρου - 
Ερμούπολης ο.ε 2018”. 
 
5.Την γενόμενη διαλογική συζήτηση, όπως αυτή αναγράφεται στο ταυτάριθμο πρακτικό της 
συνεδρίασης. 
 
6.Την πρόταση του Αντιπροέδρου, όπως το Σώμα εγκρίνει το σχέδιο της προγραμματικής 
σύμβασης μεταξύ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου και του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης 
όπως αναφέρεται στην υπ. Αριθμ.147/2020 Απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου. 
 
7.Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 
του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019, του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από 
το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 καθώς και την ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 93/60173/23.08.2019.   
 
8. Την σύμφωνη γνώμη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής. 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εγκρίνει το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 
Σύρου και του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης ως εξής : 
 
 
                                                                                                              Ημερομηνία     :   

                                                                                 Αριθμ. Πρωτ.   :   
 
                                                         Σ Χ Ε Δ Ι Ο  
 

                               ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
                                   ------------------------------------------------- 
     

Στην Ερμούπολη της Σύρου  σήμερα             του μηνός      μεταξύ των  παρακάτω φορέων που 

από εδώ και πέρα ονομάζονται για συντομία συμβαλλόμενοι: 

1) To Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου νόμιμα εκπροσωπούμενο από την Πρόεδρο 
               αυτού  

2)  Ο Δήμος Σύρου-Ερμούπολης νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο αυτού 
συμφωνούν και συναποδέχονται τα παρακάτω: 

 
Άρθρο 1 (Προοίμιο) 

Με την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση καθορίζεται ένα πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ του 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΡΟΥ  και τoυ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ  και 
προσδιορίζονται οι τρόποι και οι διαδικασίες της συμφωνίας αυτής που αποσκοπεί  στην 
μεταβίβαση οικονομικών πόρων από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου στον Δήμο Σύρου-
Ερμούπολης με αντίστοιχη παροχή υπηρεσιών από τον πιο πάνω Ο.Τ.Α. στο Δημοτικό Λιμενικό 
Ταμείο Σύρου  στη χερσαία λιμενική ζώνη Ερμούπολης, στους εξομοιούμενους με χερσαίες 
ζώνες λιμένων όρμων  Αζολίμνου, Αχλαδιού, Φάμπρικας, Αγ. Νικολάου,  στις χερσαίες  
λιμενικές  ζώνες όρμων Φοίνικα (εκτός του αλιευτικού καταφυγίου) - Μέγα Γιαλού –  και Κινίου    
 

Άρθρο 2 (Εφαρμοζόμενες διατάξεις) 
 
Για τη σύναψη της παρούσας σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις : 
 α) του άρθρου 28  Ν.2738/99 ΦΕΚ 180 Α όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει  
 β) του άρθρου 225  Ν.3463/2006 ,ΦΕΚ Α 114/8.6.2006 
 γ) του άρθρου 11 του Ν. 1416/84 , 
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 δ) του άρθρου 25 του Ν.2971/2001 (ΦΕΚ 285 Α!) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  
   Eπίσης για την σύναψη της παρούσας ελήφθησαν υπόψη:     
 α) η αριθ.            απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού 
Λιμενικού Ταμείου Σύρου  
β) η αριθ.             απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 
γ) η αριθ.              σύμφωνη γνώμη του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού 
δ) η αριθ.              σύμφωνη γνώμη του ΥΝΑΝΠ 
                                               
                                            Άρθρο 3 (Γεωγραφική περιοχή εκτελέσεως σύμβασης) 
 
Η γεωγραφική περιοχή εκτέλεσης της σύμβασης είναι η χερσαία λιμενική  ζώνη Ερμούπολης, οι 
εξομοιούμενοι με χερσαίες ζώνες λιμένων όρμοι Αζολίμνου, Αχλαδίου, Φάμπρικας, Αγίου 
Νικολάου, οι χερσαίες λιμενικές ζώνες όρμων Φοίνικα (εκτός του αλιευτικού καταφυγίου) Μέγα 
Γιαλού και Κινίου    
 

Άρθρο 4 (Διάρκεια συμβάσεως) 
 
Η σύμβαση αυτή ισχύει από της υπογραφής της και για δύο (2) χρόνια ήτοι        από   έως   
 

Άρθρο 5 (Πόροι που θα διατεθούν) 
                                              
Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου παραχωρεί στον Δήμο Σύρου-Ερμούπολης για τις υπηρεσίες 
που θα παρέχει το ποσόν των Εξήντα εννιά χιλιάδων εκατόν ογδόντα πέντε   (69.185,00) 
ευρώ ετησίως σε βάρος της οικείας πίστωσης του προϋπολογισμού του με ΚΑ 00-6736.001 
ο.ε.2021 
                                                                                

Άρθρο 6 (Δικαιώματα και Υποχρεώσεις συμβαλλομένων) 
        
Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:    
 
α) Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση 
 
β) Ο Δήμος Σύρου-Ερμούπολης είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιήσει τους πιο πάνω πόρους 
του άρθρου 5 αυτής της σύμβασης αποκλειστικά για να γίνεται : 

1) Η καθημερινή καθαριότητα της ΧΛΖ Ερμούπολης (από τη θέση Νησάκι έως την 
Πυροσβεστική, των λιμενικών εγκαταστάσεων του περίφρακτου χώρου λιμένα 
Ερμούπολης και των στεγάστρων επιβατικής κίνησης του λιμένα) διαθέτοντας με 
δαπάνες του όλα τα μέσα καθαρισμού που είναι αναγκαία για το σκοπό αυτό, καθώς  
επίσης το αναγκαίο ειδικευμένο εργατικό προσωπικό και τους απαραίτητους χειριστές 
μηχανημάτων ώστε η καθαριότητα των χώρων να είναι άριστη και συνεχής, συνολικό 
κόστος 11.100,00€/έτος.  

2)  Η καθημερινή καθαριότητα των ΧΖ όρμων Αζολίμνου, Φοίνικα (εκτός του αλιευτικού 
καταφυγίου), Μέγα Γιαλού, Αχλαδίου, Φάμπρικας, Αγ.Νικολάου και Κινίου, διαθέτοντας  
με δαπάνες του, όλα τα μέσα καθαρισμού που απαιτούνται, για την εκτέλεση των 
εργασιών, καθώς επίσης και το αναγκαίο ειδικευμένο εργατικό προσωπικό και τους 
απαραίτητους χειριστές μηχανημάτων ώστε η καθαριότητα των χώρων να είναι άριστη 
και συνεχής, συνολικό κόστος 11.960,00€/έτος   

3) Το πλύσιμο των στεγάστρων επιβατικής κίνησης λιμένα Ερμούπολης, του χώρου του 
αγάλματος Νίκης και του κρηπιδώματος (βοτσαλόπλακες) κατά μήκος του λιμένα,  με 
συχνότητα για το χρονικό διάστημα από 15 Απριλίου έως 15 Οκτωβρίου δύο φορές την 
εβδομάδα και για το χρονικό διάστημα από 16 Οκτωβρίου έως 14 Απριλίου δύο φορές το 
μήνα, συνολικό κόστος 3.980,00€/έτος.   

4) Η καθαριότητα του αλιευτικού καταφυγίου στην περιοχή Καρνάγιο λιμένα Ερμούπολης 
δύο φορές την εβδομάδα για όλες τις περιόδους του έτους, συνολικό κόστος 
2.550,00€/έτος.   

5) Η καθαριότητα του κέντρου διαχείμασης σκαφών (Μαρίνα Σύρου) δύο φορές την 
εβδομάδα από 1 Μαϊου έως και 30 Σεπτεμβρίου και για το υπόλοιπο διάστημα από 1 
Οκτωβρίου  έως και 30 Απριλίου, μία φορά την εβδομάδας, συνολικό κόστος 
1.500,00€/έτος.    
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6) Ο καθημερινός καθαρισμός των αποδυτηρίων λουομένων όρμου Αζολίμνου,  ο 

καθημερινός καθαρισμός των αποδυτηρίων λουομένων όρμου Φοίνικα, ο καθημερινός  
καθαρισμός των αποδυτηρίων λουομένων όρμου Αγίου Νικολάου, ο καθημερινός 
καθαρισμός των αποδυτηρίων λουομένων και WC  όρμου Μέγα Γιαλού και όρμου Κινίου 
για την περίοδο από 1 Μαΐου έως και 30 Σεπτεμβρίου, συνολικό κόστος 5.700,00€/έτος.    

7) Ο εξοπλισμός των παραλιών ΧΖ ΔΛΤ Σύρου (αποδυτήρια, WC, ομπρέλες, ξύλινοι κάδοι 
απορριμμάτων, ντουζ)  συνολικό κόστος 145,00€/έτος.    

8) Η ημερήσια αποκομιδή των απορριμμάτων από όλους τους κάδους καθαριότητας 
(τροχήλατους, containers, δοχεία χάρτου και απορριμμάτων) στη ΧΛΖ Ερμούπολης και 
στις  ΧΛΖ Αζολίμνου, Φοίνικα, Μέγα Γιαλού, Αχλαδιού, Φάμπρικας και Κινίου και η 
περισυλλογή και απομάκρυνση κάθε είδους άχρηστων αντικειμένων  συνολικό κόστος 
19.000,00€/έτος.    

9) Ο σημαιοστολισμός λιμένος Ερμούπολης κατά τις εθνικές γιορτές και επετείους συνολικό 
κόστος 560,00€/έτος.   

10) Η κοπή των χόρτων και το κλάδεμα των δέντρων καθώς και η αποκομιδή των κλαδιών 
και των χόρτων στις ΧΖ Ερμούπολης, Αζολίμνου, Φοίνικα, Μέγα Γιαλού, Αχλαδιού, 
Φάμπρικας ,Αγίου Νικολάου και Κινίου συνολικό κόστος 7.900,00€/έτος.   

11) Η διαγράμμιση STOP και ΑΜΕΑ στις ΧΖ, Αζολίμνου, Φοίνικα, Μέγα Γιαλού, Αχλαδίου, 
Φάμπρικας και Κινίου  συνολικό κόστος 410,00€/έτος.   

12) Η τοποθέτηση – κάλυψη των φρεατίων απορροής όμβριων υδάτων λιμένα Ερμούπολης 
κατά την θερινή περίοδο και η απομάκρυνση αυτών κατά την χειμερινή περίοδο  
συνολικό κόστος 780,00€/έτος.   

13) Η αποκομιδή, αποκατάσταση και τοποθέτηση νέων οριοδεικτών, πινακίδων ΚΟΚ και 
κλιμάκων στις ΧΖ Ερμούπολης, Αζολίμνου, Φοίνικα, Μέγα Γιαλού, Αχλαδιού, Φάμπρικας 
και Κινίου συνολικό κόστος 1.400,00€/έτος.   

14) Μικροεπισκευές οδοστρώματος ΧΖ Ν. Σύρου με όλα τα υλικά που απαιτούνται για το 
σκοπό αυτό, συνολικό κόστος 2.200,00€/έτος.   

 
Kατά την διάρκεια των ανωτέρω εργασιών να μην δημιουργούνται λειτουργικά προβλήματα 
στον λιμένα Ερμούπολης και στους χερσαίους χώρους  Αζολίμνου,  Φοίνικα, Μέγα Γιαλού, 
Αχλαδιού, Φάμπρικας, Αγίου Νικολάου και Κινίου. 
Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας κατά την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών 
ώστε να μην προκύψει κίνδυνος οποιουδήποτε ατυχήματος. 
 

Άρθρο 7 (Παρακολούθηση τήρησης όρων σύμβασης) 
                                      
Τον συντονισμό και τη παρακολούθηση της τήρησης της σύμβασης θα έχει τριμελής επιτροπή 
που συγκροτείται για το σκοπό αυτό αποτελούμενη :  
1) Την Πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου κ. Κανδιώ Μαραγκού, με 

αναπληρωτή της τον Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου κ. Παναγιώτη 
Κουταβά 

 2) Τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας κ. Πέτρο Μώτο  
 3)  Τον  Δημοτικό Σύμβουλο κ. Μάρκο Ρούσσο με  αναπληρωτή του τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. 
Ιωάννη Βρούτση  
        
 
                                                Άρθρο 8 (Τρόπος πληρωμής)                   
             
Το ποσό της σύμβασης  θα εκταμιευθεί σταδιακά κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, και 
συγκεκριμένα κάθε τέλος τριμήνου, μετά την εξέταση των απολογιστικών στοιχείων και των 
σχετικών παραστατικών, τα οποία ο εν λόγω Ο.Τ.Α. είναι υποχρεωμένος να αποστέλλει και θα 
αφορούν την ανταπόκρισή του στις υποχρεώσεις του, που εκπορεύονται από το άρθρο 6 της 
παρούσας σύμβασης και της συνυπογραφής βεβαίωσης της Επιτροπής συντονισμού και 
παρακολούθησης. 
Τα απολογιστικά στοιχεία και τα σχετικά παραστατικά θα γίνονται δεκτά από τον εν λόγω ΟΤΑ 
μόνο κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης και έως τρείς (3) μήνες από την λήξη της.     

 
Άρθρο 9 (Αρμόδιο Διοικητικό όργανο επιλύσεως τυχόν διαφορών) 

 
Για την επίλυση τυχόν διαφορών, αρμόδιοι είναι η Επιτροπή του άρθρου 7. 
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Εάν δεν επιτευχθεί επίλυση της διαφοράς τότε αρμόδια καθίστανται τα Δικαστήρια της Σύρου.   
 

 
Άρθρο 10 (Καταγγελία-ρήτρες) 

    
Σε περίπτωση αναίτιας καθυστέρησης υλοποίησης του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης ή 
μη τήρησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή ή σε περίπτωση παραβάσεων αυτής, ή 
των γενικών διατάξεων ή διαπίστωσης σημαντικών δυσλειτουργιών στην πορεία των εργασιών 
κάθε συμβαλλόμενος διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης.                        
Σε περίπτωση που η επιτροπή παρακολούθησης των όρων της παρούσας σύμβασης διαπιστώσει 
κατά την διενέργεια αυτοψιών ότι ο Δήμος Σύρου-Ερμούπολης δεν ανταποκρίνεται πλήρως στις 
υποχρεώσεις του για την καθαριότητα των χερσαίων λιμενικών ζωνών Ερμούπολης, Φοίνικα 
(εκτός του αλιευτικού καταφυγίου), Μ.Γυαλού, Αχλαδίου, Φάμπρικας, Αγίου Νικολάου και  
Κινίου ορίζονται ποινικές ρήτρες ως εξής : 
α) Την πρώτη φορά θα γίνει απλή σύσταση προς τον Δήμο Σύρου-Ερμούπολης 
β) Την δεύτερη φορά θα επιβληθεί ποινική ρήτρα ύψους 5% επί του ετησίου ποσού της 
παρούσας σύμβασης ήτοι 3.459,25€ 
 
 
                    

Άρθρο 11 (Τελικές διατάξεις) 
 
Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί μόνο εγγράφως. 
Τα παραπάνω συμφώνησαν οι συμβαλλόμενοι και υπογράφουν την παρούσα, σε τέσσερα (4) 
αντίτυπα, αφού βεβαιώθηκαν για το περιεχόμενό της, και έλαβε ο καθένας από δύο αντίτυπα.   
                                               
 
                                                           
 
 

 
   Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                       ΤΑ ΜΕΛΗ  
                            
 
                                                                                   ΑΛΗΦΡΑΓΚΗΣ ΜΗΝΑΣ                                                                  
                                                                                     
          ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΚΑΝΔΙΩ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ                                     
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                                                                                    ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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