
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 39 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ  275 

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ      
 
  Στην Ερμούπολη σήμερα 5 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, η Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθ. 
πρωτ. 18269/1-10-2021 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 ζώσης, τηρουμένης της απόστασης του ενάμισι (1,5) 
μέτρου και με τη συμμετοχή έως επτά ατόμων για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.57069 ΦΕΚ 4337/18-9-2021 
τεύχος δεύτερο. 

  Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών παραβρέθηκαν 
στη συνεδρίαση ονομαστικά οι: 
 
        ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΠΙΤΑΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                             ΧΑΛΚΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ    

2. ΑΛΗΦΡΑΓΚΗΣ ΜΗΝΑΣ                   ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

3. ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

4. ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΚΑΝΔΙΩ 

5. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ                                       

Παρών στην συζήτηση, είναι ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Γεώργιος Καρακατσάνης 
καθώς και η δημοτική υπάλληλος Ελένη Σερεμέτη, ως γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής 
του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης.   
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ΘΕΜΑ 2o: Έγκριση ή μη παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου έναντι ανταλλάγματος 
στην εταιρεία ΚΡΙΘΑΡΗΣ Ο.Ε. 
 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη : 
 

1.Την προφορική εισήγηση του  Προέδρου, ο οποίος θέτει υπόψη του Σώματος το με αρ. πρωτ. 
17176/14-9-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών / Τμήμα Δημοτικών 
Προσόδων και Πόρων, σύμφωνα με το οποίο αναφέρονται τα εξής :  

 

   Με την υπ. αριθμ. πρωτ. 16902/09-09-2021 αίτηση η εταιρία με την επωνυμία «Κ.. Ο.Ε.» και 
Α.Φ.Μ. 99…, αιτείται την παραχώρηση έναντι αντιτίμου κοινόχρηστου χώρου εμβαδού 3 τ.μ. επί 
της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου (…) στην Ερμούπολη της Σύρου στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 και 1 
Οκτωβρίου 2021, για την πραγματοποίηση προωθητικής ενέργειας του καταστήματος της. 
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     Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν. 4483/2017 περί παραχώρησης χρήσης 
πλατειών και άλλων κοινόχρηστων χώρων έναντι τέλους, χωρίς δημοπρασία αναφέρεται ότι «με 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να προβλέπεται ποιοι από τους ανωτέρους χώρους 
κατ’εξαίρεση παραχωρούνται και χωρίς διενέργεια δημοπρασίας για πρόσκαιρη χρήση που δεν 
υπερβαίνει τις δέκα (10) μέρες και αφορά αποκλειστικώς τη διεξαγωγή εκδηλώσεων κοινωνικής 
αλληλεγγύης ή δράσεων τουριστικής, πολιτιστικής, καλλιτεχνικής ή δημόσιας εμπορικής 
προβολής.  Με όμοια απόφαση ορίζονται οι ειδικότεροι όροι και η διαδικασία για την 
παραχώρηση της χρήσης των εν λόγω κοινοχρήστων χώρων, καθώς και το ύψος του τέλους, το 
οποίο εξαρτάται και από τον κοινωφελή ή μη χαρακτήρα της εκδήλωσης». 
     Επίσης, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 256/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί 
«Kαθορισμού τελών: α) Διαφήμισης, β)Χρήσεως Πεζοδρομίων, Πλατειών και λοιπών 
Κοινοχρήστων Χώρων, γ) Διαμονής Παρεπιδημούντων και επί των ακαθαρίστων εσόδων των 
κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων, δ) τέλους ακίνητης περιουσίας, 
ε) φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων και στ) τελών δικαιωμάτων Δημοτικού Σφαγείου για το 
έτος 2021» αναφέρεται ότι για την κατάληψη κοινοχρήστων χώρων, για εκδηλώσεις 
προσωρινού χαρακτήρα (μουσικές εκδηλώσεις-προβολή προϊόντων κλπ) το τέλος ορίζεται, κατά 
περίπτωση, ύστερα από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής, ποσό έως 1.500,00 € και με 
διάρκεια κατ’ ανώτατο όριο, τις 5 ημέρες. 

     Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης ή μη περί 
παραχώρησης έναντι αντιτίμου, στην εταιρία με την επωνυμία «Κ. Ο.Ε.» και Α.Φ.Μ. 99.., 
κοινόχρηστου χώρου εμβαδού 3 τ.μ. επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου (…) στην Ερμούπολη 
της Σύρου στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 και 1 Οκτωβρίου 2021, για την πραγματοποίηση 
προωθητικής ενέργειας του καταστήματος της. 
     Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 
 
 
 

2. Την με αρ. πρωτ. 18269/1-10-2021 έγγραφη πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής, 
σύμφωνα με την οποία το θέμα είναι εντός ημερήσιας διάταξης. 

 

3. Το με αρ. πρωτ.:7685/16-2-2021 (ΑΔΑ 6ΠΣΗΟΡ1Ι-Γ8Ρ) έγγραφο της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αιγαίου με θέμα “Επικύρωση της υπ’ αρ. 1/2021 απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου Σύρου-Ερμούπολης με θέμα «Έγκριση προϋπολογισμού του Δήμου Σύρου-
Ερμούπολης οικ. έτους 2021». 

 

4. Την γενόμενη διαλογική συζήτηση, όπως αυτή αναγράφεται στο ταυτάριθμο πρακτικό της 
συνεδρίασης.  

5. Την πρόταση του Προέδρου, όπως το Σώμα εγκρίνει την παραχώρηση έναντι αντιτίμου και 
συγκεκριμένα ποσού πενήντα ευρώ (50€) στην εταιρία με την επωνυμία «Κ. Ο.Ε.» και Α.Φ.Μ. 
99.., κοινόχρηστο χώρο εμβαδού 3 τ.μ. επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου (…) στην Ερμούπολη 
της Σύρου στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 και 1 Οκτωβρίου 2021, για την πραγματοποίηση 
προωθητικής ενέργειας του καταστήματος της. 
      

6. 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.   

 

7. Την σύμφωνη γνώμη των μελών της οικονομικής Επιτροπής. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

ΑΔΑ: 6ΑΠΞΩΗΟ-ΛΚ8



 

Εγκρίνει την παραχώρηση έναντι αντιτίμου και συγκεκριμένα ποσού πενήντα ευρώ (50€) στην 
εταιρία με την επωνυμία «Κ. Ο.Ε.» και Α.Φ.Μ. 99.., κοινόχρηστο χώρο εμβαδού 3 τ.μ. επί της 
οδού Ηρώων Πολυτεχνείου (…) στην Ερμούπολη της Σύρου στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 και 1 
Οκτωβρίου 2021, για την πραγματοποίηση προωθητικής ενέργειας του καταστήματος της. 
 
  
   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                    ΤΑ ΜΕΛΗ   
                           
                                                                                  ΑΛΗΦΡΑΓΚΗΣ ΜΗΝΑΣ                                                               
                                                                                     
                                                                                  ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 
                                                                                   ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΚΑΝΔΙΩ 
                                                                                                  
                                                            ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
        ΠΙΤΑΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                                                                                         
                                                
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ                                                                                             
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