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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Έχοντας  υπόψη  τις  διατάξεις  των  άρθρων  88,89  και  90  του  Ν.  3852/2010  όπως
αντικαταστάθηκαν  με  τα  άρθρα  89  και  90  του  Ν.4555/2018,  σας  καλούμε  σε  τακτική
συνεδρίαση του συμβουλίου της Κοινότητας που θα γίνει την 13-9-2021 ημέρα της εβδομάδος
Δευτέρα και μέχρι ώρα 18:00 δια περιφοράς για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας ,
σύμφωνα με την από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ.Α'), η οποία κυρώθηκε με τον
ν.  4682/2020  (ΦΕΚ  76/03.04.2020  τ.Α')  και  και  σύμφωνα  με  την  υπ'  αριθμ.
40/20930/31.03.2020  (ΑΔΑ6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ)  εγκύκλιο  ΥΠ.ΕΣ.  και  την
Δ1α/ΓΠ.οικ.:52666/27.8.2021 (ΦΕΚ 3958/Β/27.8.2021) ΚΥΑ με τα παρακάτω θέματα:
ΘΕΜΑΤΑ: 
1) Χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής
2) Αξιοποίηση δημοτικών ακινήτων Κοινότητας Ανω Σύρου
3) Αξιοποίηση δημοτικού ακινήτου-πρώην ιατρείου (άνωθεν ΚΑΠΗ)
4)  Σύμφωνη γνώμη για εκτέλεση ή μη εργασιών σε κοινόχρηστο χώρο στην περιοχή της
Αληθινής
5) Τοποθέτηση φωτισμού στο νέο χώρο στάθμευσης Κινίου
6) Τοποθέτηση προστατευτικής μπάρας έμπροσθεν οικίας Ζαλώνη Γεωργίου,  απαγορευτικής
πινακίδας στάθμευσης όπισθεν εν.δωμ Καλόγερα Μάρκου, προστατευτικών οριοδεικτών στα
σκαλιά στην Εκκλησία στο Κίνι
7) Τοποθέτηση προστατευτικών οριοδεικτών στο χώρο στάθμευσης Καμάρας
8) Δημιουργία θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ στην Καμάρα και πάνω τέρμα.
9)  Διαμόρφωση  χώρου  στάθμευσης  στην  οδό  Μάρκου Βαμβακάρη (Λαλακιάς)  κοντά  στη
συμβολή με Ανω Σύρο
10) Μετονομασία οδού Εθνικής Αντιστάσεως σε οδό Υποστράτηγου Γεωργίου Δουράτσου
11) Τοποθέτηση καθρεπτών στο Επισκοπείο 

                                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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                                                                                 ΠΕΤΡΟΣ ΡΑΟΥΖΑΙΟΣ
 

Προσοχή: Παρακάτω ακολουθούν οδηγίες και διευκρινήσεις
Τις απαντήσεις σας αν συμφωνείτε, διαφωνείτε ή έχετε διαφορετική πρόταση να τις στείλετε
στην ηλεκτρονική διεύθυνση p.roussos@syros-ermoupolis.gr μέχρι την Δευτέρα 28/6/2021 και
ώρα 18:00 και όχι απαντώντας στην ηλεκτρονική διεύθυνση από την οποία σας έρχεται
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αυτόματα  η  πρόσκληση  από  το  σύστημα  διακίνησης  εγγράφων  του  Δήμου, ή
τηλεφωνικά στον υπάλληλο του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, Πέτρο Ρούσσο, στο τηλέφωνο
2281361418.

Για τα θέματα θα ενημερωθείτε από τον Πρόεδρο

Για περισσότερες διευκρινίσεις ή πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον Πρόεδρο της 
Κοινότητας στο τηλέφωνο 6906075101 
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