
                                            
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ  14 Ερμούπολη  08-06-2021  

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ                                  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 07-06-2021                                        ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  14 
  

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡ. ΑΠΟΦ 

ΕΗΔ1ο Έγκριση πραγματοποίησης εκδήλωσης δημιουργίας κινηματογραφικών εργαστηρίων για παιδιά σε συνεργασία με το SIFF               
Εγκρίνεται ομόφωνα η πραγματοποίηση κινηματογραφικών εργαστηρίων για παιδιά στην Παιδική Βιβλιοθήκη και σε συνεργασία με το SIFF  

90 

ΕΗΔ2ο  Έγκριση παραχώρησης χρήσης χώρου για πραγματοποίηση έκθεσης μοτοσυκλετών. 
Εγκρίνεται ομόφωνα η παραχώρηση χώρου επί της οδού Θυμάτων Σπερχειού στις 25/6/2021 για πραγματοποίηση έκθεσης μοτοσυκλετών. 
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1ο Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού  ο.ε. 2021  
Εγκρίνεται ομόφωνα η 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2021                                    
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2ο Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Ο.Π.Δ.  ο.ε. 2021  
Εγκρίνεται ομόφωνα η 1η Αναμόρφωση Ο.Π.Δ. του Δήμου ο.ε. 2021                                    
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3ο Έγκριση τροποποίησης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο πάρκινγκ της περιοχής Λαλακιάς. 
Εγκρίνονται ομόφωνα οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του παρκινγκ της περιοχής Λαλακιάς. 
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4ο Έγκριση της υπ’ αριθμ. 5/2021 Απόφασης του Δ.Σ. της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Πολυδύναμο Κέντρο 
Κοινωνικής Παρέμβασης Νομού Κυκλάδων» που αφορά την Λύση θέση σε εκκαθάριση της Εταιρείας , τον ορισμό 
εκκαθαριστών, καθώς και την μεταφορά του προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ., σε κενές ή προσωποπαγείς οργανικές θέσεις Ι.Δ.Α.Χ., του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου                                                                  
Εγκρίνεται ομόφωνα η υπ’ αριθμ. 5/2021 Απόφασης του Δ.Σ. της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Πολυδύναμο Κέντρο Κοινωνικής 
Παρέμβασης Νομού Κυκλάδων» που αφορά την Λύση θέση σε εκκαθάριση της Εταιρείας , τον ορισμό εκκαθαριστών τους :  1) κ. Φωτεινιά 
Νικόλαο Αναπληρωτή Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και την εταιρία ορκωτών ελεγκτών LEVERAGE ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. με 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 183 και τον συνεργάτη της, Ορκωτό Λογιστή κ. Απέργης Νικόλαος με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 54581., καθώς και την μεταφορά του 
προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ., σε κενές ή προσωποπαγείς οργανικές θέσεις Ι.Δ.Α.Χ., του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου. 
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5ο Έγκριση σύστασης δύο (2) προσωποπαγών θέσεων με σχέση Ι.Δ.Α.Χ. για την κατάταξη του προσωπικού που μεταφέρεται 
στον Δήμο από την Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Πολυδύναμο Κέντρο Κοινωνικής Παρέμβασης Νομού Κυκλάδων». 
Εγκρίνεται ομόφωνα η σύσταση δύο (2) προσωποπαγών θέσεων με σχέση Ι.Δ.Α.Χ. για την κατάταξη του προσωπικού που μεταφέρεται 
στον Δήμο από την Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Πολυδύναμο Κέντρο Κοινωνικής Παρέμβασης Νομού Κυκλάδων» 
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6ο Έγκριση αιτήματος περί λύσης μισθώσεων δημοτικών ακινήτων (στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, στη θέση Ταρσανάς – 
Ερμούπολη).                 Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η λύση μισθώσεων δημοτικών ακινήτων (στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, στη θέση 
Ταρσανάς – Ερμούπολη) και η μη υποχρέωση καταβολής μισθωμάτων από την ημερομηνία αίτησης διακοπής του μισθωτή και μετά. 
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7ο Έγκριση αιτήματος περί απευθείας μίσθωσης δημοτικού ακινήτου – υπόγειας αποθήκης στην οδό Δον Ιωάννη Στεφάνου – 
Άνω Σύρος.                                                                                                Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η απευθείας μίσθωση δημοτικού ακινήτου – 
υπόγειας αποθήκης στην οδό Δον Ιωάννη Στεφάνου – Άνω Σύρος.  
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8ο Έγκριση κλεισίματος λογαριασμών όψεως στην Τράπεζα Πειραιώς, του ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΝΗΣΟΥ 
ΣΥΡΟΥ.                                                                                                               Εγκρίνεται ομόφωνα το κλείσιμο λογαριασμών όψεως στην Τράπεζα 
Πειραιώς, του ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΝΗΣΟΥ ΣΥΡΟΥ.  
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9ο Έγκριση πραγματοποίησης εθελοντικής αιμοδοσίας σε συνεργασία με το Γ.Ν. Σύρου 

Εγκρίνεται ομόφωνα η πραγματοποίηση εθελοντικής αιμοδοσίας σε συνεργασία με το Γ.Ν. Σύρου κατά το χρονικό διάστημα από 14-06-
2021 έως 18-06-2021. 
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 10ο Έγκριση κατανομής προϋπολογισθέντος ποσού στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης για το έτος 2021. 
Εγκρίνεται ομόφωνα η κατανομή προϋπολογισθέντος ποσού στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης για το έτος 2021 ως 
εξής :α) Σχολική επιτροπή Α/θμιας εκπαίδευσης 51% - Σχολική επιτροπή Β/θμιας εκπαίδευσης 49%, β)κατανομή ποσού 18.706,40 € στην 
Α/θμια εκπαίδευση για την πληρωμή εξόδων κίνησης στους σχολικούς τροχονόμους, γ) για την κάλυψη της δαπάνης παροχής ηλεκτρικής 
ενέργειας στις σχολικές μονάδες αναλόγως με τους λογαριασμούς που αποστέλλονται στο Δήμο 
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11ο Έγκριση παραχώρησης αιθουσών 4ου Δημοτικού Σχολείου στον Οργανισμό Esolnet Hellas, για την διεξαγωγή εξετάσεων 
γλωσσομάθειας.                                                Εγκρίνεται ομόφωνα η παραχώρηση αιθουσών 4ου Δημοτικού Σχολείου στον Οργανισμό 
Esolnet Hellas, για την διεξαγωγή εξετάσεων γλωσσομάθειας στις 12/6/2021 – 13/6/2021 και ώρες 8.00 π.μ. – 9.30 μ.μ. Ο οργανισμός 
θα καταβάλλει το ποσό των 150,00 € στη σχολική επιτροπή Α/θμιας εκπαίδευσης 
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12ο Έγκριση παραχώρησης αίθουσας Δημ. Σχολείου Άνω Σύρου, στον Σύλλογο «ΑΡΩΓΗ», για διοργάνωση εκδήλωσης. 
Εγκρίνεται ομόφωνα η παραχώρηση αίθουσας Δημ. Σχολείου Άνω Σύρου, στον Σύλλογο «ΑΡΩΓΗ», στις 1/8/2021, για την διοργάνωση 
εκδήλωσης «Τα αστέρια τραγουδούν» 
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13ο Έγκριση άδειας χρήσης εξωτερικών τοίχων σχολικών μονάδων συγκροτήματος Λιβάδια Μάννα για το festival graffiti 2021  
Εγκρίνεται ομόφωνα η άδεια χρήσης εξωτερικών τοίχων σχολικών μονάδων συγκροτήματος Λιβάδια Μάννα για το festival graffiti 2021 από 
10 έως 20 Σεπτεμβρίου 2021. 
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14ο Έγκριση παραχώρησης χώρων και συνδιοργάνωσης του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης και των Φεστιβάλ που θα 
πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος ΣΥΡΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2021 

Εγκρίνεται ομόφωνα η παραχώρηση χώρων και η συνδιοργάνωση του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης και των Φεστιβάλ που θα 
πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος ΣΥΡΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2021 
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15ο Έγκριση παραχώρησης χώρων και συνδιοργάνωσης του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης για την πραγματοποίηση εκθέσεων στο 
πλαίσιο του προγράμματος ΣΥΡΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2021 
Εγκρίνεται ομόφωνα η παραχώρηση χώρων και η συνδιοργάνωση του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης για την πραγματοποίηση εκθέσεων στο 
πλαίσιο του προγράμματος ΣΥΡΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2021 
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16ο Έγκριση παραχώρησης χώρων και διοργάνωσης του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης για την πραγματοποίηση θεατρικών 
παραστάσεων, συναυλιών και λοιπών εκδηλώσεων στο πλαίσιο του προγράμματος ΣΥΡΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2021  
Εγκρίνεται ομόφωνα η παραχώρηση χώρων και η διοργάνωση του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης για την πραγματοποίηση θεατρικών 
παραστάσεων, συναυλιών και λοιπών εκδηλώσεων στο πλαίσιο του προγράμματος ΣΥΡΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2021 

 

107 

17ο Έγκριση παραχώρησης δημοτικής αίθουσας του κτιρίου στην Πιάτσα Άνω Σύρου (στην οποία στεγάζεται το ΚΑΠΗ της Άνω 
Σύρου), στο Σωματείο «Εν Χορδαίς και Οργάνοις» για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών μουσικών εργαστηρίων. 
Εγκρίνεται ομόφωνα η παραχώρηση δημοτικών χώρων στον ιστορικό οικισμό Άνω Σύρου (αίθουσα ΚΑΠΗ Άνω Σύρου, αίθουσα Κοινοτικού 
Συμβουλίου Άνω Σύρου και ανοιχτού χώρου περιοχή «πιάτσα»), στο Σωματείο «Εν Χορδαίς και Οργάνοις» για την πραγματοποίηση 
εκπαιδευτικών μουσικών εργαστηρίων στις 4/7/2021. 
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18ο Έγκριση έκδοσης απόφασης – γνωμοδότησης για την προσαιγιάλωση καλωδίου στη θέση Άγιος Δημήτριος Ν. Σύρου 

Εγκρίνεται ομόφωνα η απόφαση – γνωμοδότηση για την προσαιγιάλωση καλωδίου στη θέση Άγιος Δημήτριος Ν. Σύρου 
109 

19ο Έγκριση αιτήματος δωρεάν παραχώρησης χρήσης δημοτικού ακινήτου με σκοπό την τοποθέτηση μελισσιών  
Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου στην περιοχή Βούλιας για 50 ημέρες με σκοπό την 
τοποθέτηση μελισσιών. 
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20ο Έγκριση αιτήματος περί απευθείας μίσθωσης δημοτικού ακινήτου – ταράτσα στην οδό Δον Ιωάννη Στεφάνου – Άνω Σύρος 
(ταράτσα πρώην ταμειακής υπηρεσίας Άνω Σύρου)            Εγκρίνεται ομόφωνα η απευθείας μίσθωση δημοτικού ακινήτου – ταράτσα 
στην οδό Δον Ιωάννη Στεφάνου – Άνω Σύρος (ταράτσα πρώην ταμειακής υπηρεσίας Άνω Σύρου) για 5 έτη και μηνιαίο μίσθωμα 50,00 € 
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21ο Έγκριση κύρωσης κοινόχρηστου χώρου 

Εγκρίνεται ομόφωνα η κύρωση κοινόχρηστου χώρου τμήματος οικισμού Φοίνικα 
112 

22ο Έγκριση ονοματοθεσιών οδών στην Ερμούπολη                        
Εγκρίνεται ομόφωνα η ονοματοθεσία ανώνυμης οδού στα Χρούσσα σε Ιωάννη Γαδ ή Μέρμπεη.    
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23ο Έγκριση για απευθείας μίσθωση δημοτικού χώρου στην θέση Καμάρα της Άνω Σύρου 

Εγκρίνεται ομόφωνα η απευθείας μίσθωση δημοτικού χώρου στην θέση Καμάρα της Άνω Σύρου για 5 έτη και μηνιαίο μίσθωμα 60,00 €. 
114 

24ο Έγκριση συνεργασίας / Αδελφοποίησης των Ιστορικών Δημοτικών Θεάτρων Πειραιά και Απόλλων Δήμου Σύρου – 
Ερμούπολης                                          Εγκρίνεται ομόφωνα η συνεργασία / Αδελφοποίηση των Ιστορικών Δημοτικών Θεάτρων Πειραιά 
και «Απόλλων» του  Δήμου Σύρου – Ερμούπολης 
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25ο Έγκριση απορρόφησης από τον Δήμο Σύρου – Ερμούπολης, στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων λειτουργίας 
αποκομιδής ανακύκλωσης πρώην ΦΟΔΣΑ. 
Εγκρίνεται ομόφωνα η απορρόφηση από τον Δήμο Σύρου – Ερμούπολης, στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων λειτουργίας αποκομιδής 
ανακύκλωσης πρώην ΦΟΔΣΑ. 
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26ο Έγκριση παραχώρησης με αντάλλαγμα δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού , παραλίας Γαλησσά ν. Σύρου μέσω δημοπρασίας 
για τα έτη 2021 – 2022                                                               Εγκρίνει κατά πλειοψηφία την μη παραχώρηση με αντάλλαγμα δικαιώματος 
απλής χρήσης αιγιαλού, της παραλίας Γαλησσά ν. Σύρου μέσω δημοπρασίας για τα έτη 2021 – 2022 
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27ο Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στον 27ο Ιστιοπλοϊκό Αγώνα ΚΥΚΛΑΔΕΣ 2021 «CYCLADES REGATTA» 
Εγκρίνεται ομόφωνα η συμμετοχή του Δήμου στον 27ο Ιστιοπλοϊκό Αγώνα ΚΥΚΛΑΔΕΣ 2021 «CYCLADES REGATTA» το διάστημα 26-28 
Ιουνίου 2021 
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28ο Έγκριση υλοποίησης Προγράμματος «Άθληση για Όλους» 

Εγκρίνεται ομόφωνα η υλοποίηση του Προγράμματος «Άθληση για Όλους» διάρκειας 35 εβδομάδων (μεταξύ 01.10.2021 και 30.05.2022) 
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΡΑΝΗΣ 

 


