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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 27/2/2015 με
αριθμ. 4 Συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΠΟ Φ ΑΣΗ ΜΕ Α ΡΙΘ ΜΟ 67
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ : ΜΑΡΙΑ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ : ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙO ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
Συνεδρίασε σήμερα 27-2-2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 6.00 μ.μ στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημαρχείου (Πλατεία Μιαούλη, β' όροφος), μετά την από την υπ΄
αριθ. Πρωτ. 3960/20-2-2015 πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που
επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της
ημερήσιας διάταξης.
Κατά την έναρξη της συνεδρίασης η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών
Συμβούλων ήταν:
Παρόντες 20
ΜΑΡΙΑ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΩΣΚΟΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ
ΓΟΥΣΓΟΥΝΕΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ, ΙΩΑΝΝΑ ΣΙΜΟΥ, ΜΑΡΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ, ΘΩΜΑΗ
ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ
ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ, ΜΑΡΚΟΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΛΟΓΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΜΩΤΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΕΡΑΝΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΟΥΛΟΥΦΟΣ, ΜΑΡΚΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ, ΚΟΜΝΗΝΟΣ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΪΛΗΣ
Απόντες 7
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ,
ΔΟΜΕΝΙΚΟΣ ΣΑΓΚΙΝΕΤΟΣ, ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΙΤΣΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ, απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ
Λόγω απουσίας του Γραμματέα κ. Χρυσαφίδη, χρέη γραμματέα εκτελεί ο κ. Μ.
ΖΟΥΛΟΥΦΟΣ
ΘΕΜΑ ΕΗΔ 3ο: Χρηματοδότηση διοργάνωσης FINAL- 4 Κυπέλλου Πετοσφαίρισης
Ανδρών Ελλάδος
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: Δ. Κοσμάς, Ε.
Αρμακόλας και Δ. Σαγκινέτος.

Ε.Η.Δ.: Ως προς το κατεπείγον του θέματος ψήφισαν ομόφωνα υπέρ 23 Δημοτικοί
Σύμβουλοι συναινούντος και του Δημάρχου κ. Γ. Μαραγκού . Η σοβαρότητα και το
κατεπείγον του θέματος, έγκειται στο ότι η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης
(Ε.Ο.ΠΕ) έκανε αποδεκτό το αίτημα που υποβλήθηκε από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
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και το Δήμο Σύρου – Ερμούπολης για τη διεξαγωγή του FINAL – 4 στη Σύρο, στις
21/2/2015, με ημερομηνία διεξαγωγής της διοργάνωσης στις 14-15 Μαρτίου 2015, με
αποτέλεσμα να μην έχουμε τη δυνατότητα σύγκλησης νέας συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ν.
Καϊλης
Αφού έλαβε υπόψη:
1. την προφορική εισήγηση της προέδρου η οποία θέτει υπόψη του σώματος:
α) Το υπ’ αριθ. πρωτ. 4497/26–2- 2015 διαβιβαστικό έγγραφο του Τμήματος Κοινωνικής
Μέριμνας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, με το
οποίο μας διαβιβάζει την αριθ. 7/2015 απόφαση της Επιτροπής Αθλητισμού, η οποία στο
αποφατικό της, έχει ως εξής:
«ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
α) Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, την συμμετοχή του Δήμου, ως συνδιοργανωτή, στην
πραγματοποίηση του FINAL-4 Κυπέλλου Πετοσφαίρισης Ανδρών Ελλάδος 2014-15, που
διεξαχθεί στη Σύρο, με το ποσό των 11.000 €.
β) Το ποσό των 11.000 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ να βαρύνει το Κ.Α. 15-6472 ''Έξοδα
αθλητικών δραστηριοτήτων'' του προϋπολογισμού οικον. έτους 2015.»
β) Το υπ’ αριθ. πρωτ. 4552/27–2- 2015 διαβιβαστικό έγγραφο της Επιτροπής Τουρισμού
Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, με το οποίο μας διαβιβάζει την αριθ. 3/2015 απόφαση της
Επιτροπής Τουρισμού, η οποία στο αποφατικό της, έχει ως εξής:
«ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Να εγκρίνει τη δαπανη ποσού 4000,00€ για τη διαφημιστική προβολή της Σύρου κατά τη
διάρκεια της διεξαγωγής του Final 4 Κυπέλλου Volley Ανδρων που θα διεξαχθεί στη Σύρο
στις 14 & 15 Μαρτίου 2015
Να διαβιβαστεί η απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση της απόφασης και
της σχετικής δαπάνης»
γ) Το υπ’ αριθ. πρωτ. 4505/27–2- 2015 έγγραφο του Γραφείου Δημάρχου, το οποίο έχει
ως εξής:
«θέμα: Προέγκριση δαπάνης
Παρακαλώ όπως, εγκρίνετε δαπάνη έως 15.000€ με ΦΠΑ, για την συνδιοργάνωση του
Final Four Κυπέλλου Ελλάδος, στη Σύρο, το διήμερο 14-15 Μαρτίου.
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και ο Δήμος Σύρου-Ερμούπολης, υποβάλαμε προς την
Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης (Ε.Ο.ΠΕ.), το με υπ' αριθ. 25638/278/20-02-2015
αίτημα, ζητώντας την φιλοξενία της διοργάνωσης του Final Four Κυπέλλου Ελλάδος στο
νησί μας, το οποίο έγινε και αποδεκτό.
Η πρόθεση μας είναι να στηρίξουμε ως τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου
βαθμού, μια τόσο σημαντική διοργάνωση, με σημαντικά οφέλη ως προς την προβολή της
Σύρου αλλά και ως προς την αναβάθμιση του αθλήματος της πετοσφαίρισης στην
ελληνική νησιωτική περιφέρεια.
Η Σύρος ζει και αναπνέει για το άθλημα του βόλεϊ έχοντας κατά το παρελθόν
φιλοξενήσει με επιτυχία πολύ μεγάλες διοργανώσεις και στηρίζοντας αποφασιστικά την
ομάδα του Φοίνικα Σύρου, η οποία τα τελευταία χρόνια αγωνίζεται με συνέπεια σε πολύ
υψηλό επίπεδο και θα έχουμε την χαρά να την δούμε να συμμετέχει στο Final Four
Κυπέλλου Ελλάδος μαζί με τις ομάδες του Ολυμπιακού, του ΠΑΟΚ και της Κηφισιάς.
Από την ανωτέρω δαπάνη τα 4.000€ αφορούν την κάλυψη διαφημίσεων και προβολής
της διοργάνωσης, (ΚΑΕ 00.6431.001 “Έξοδα ενημέρωσης & προβολής δραστηριοτήτων
του Δήμου σε έντυπα μέσα”) και τα 11.000 €, θα καλύψουν μέρος της διοργάνωσης
όπως, διαμονή, διατροφή και μετακινήσεις εντός και εκτός νησιού των αποστολών των
ομάδων, των μελών του ΔΣ και του προσωπικού της ΕΟΠΕ, των διαιτητών, των μελών
της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, των αγωνοδίκων και των δημοσιογράφων, αλλά και
βελτιώσεων που πρέπει να γίνουν στην Β' αίθουσα του ΑΚΔΕ. (ΚΑΕ 15.6472 “Έξοδα
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αθλητικών δραστηριοτήτων”).
Τέλος σας ενημερώνουμε ότι, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ως συνδιοργανωτής, θα
καλύψει δαπάνες της τάξεως των 10.000€.»
δ) Το υπ’ αριθ. πρωτ. 25638/278/20-2-2015 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων
κ. Γ. Λεονταρίτη, σύμφωνα με το οποίο, και σε συνεργασία με το Δήμο Σύρου –
Ερμούπολης, αιτείται τη φιλοξενία της διοργάνωσης του Final 4 Κυπέλλου Volley
Ανδρών, στη Σύρο.
2.-Τη γενομένη διαλογική συζήτηση η οποία αναγράφεται στο ταυτάριθμο πρακτικό
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά την οποία μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος κ. Γ.
Μαραγκός ενημέρωσε το Σώμα και απάντησε σε ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων

3.- Την πρόταση της προέδρου όπως το σώμα εγκρίνει: α) τη συνδιοργάνωση με την
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, του FINAL – 4 Κυπέλλου Ελλάδος, στη Σύρο από 14/3/2015
– 15/3/2015, β) τη διάθεση της πίστωσης ποσού 11.000 €, σε βάρος του ΚΑΕ 15.6472
*Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων* του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2015,
που θα καλύψουν μέρος της διοργάνωσης (διαμονή, διατροφή, μετακινήσεις εντός και
εκτός νησιού των αποστολών των ομάδων, των μελών του Δ.Σ και του προσωπικού της
ΕΟΠΕ, των διαιτητών, των μελών της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, των αγωνοδίκων
και των δημοσιογράφων, αλλά και βελτιώσεων που πρέπει να γίνουν στην Β’ αίθουσα του
ΑΚΔΕ) και γ) τη διάθεση της πίστωσης ποσού 4.000 €, σε βάρος του ΚΑΕ 00.6431.001
*Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου σε έντυπα μέσα*

4.- Τις διατάξεις: του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 65-67-69-94 του Ν. 3852/2010.
5. – Τη σύμφωνη γνώμη των Δημοτικών Συμβούλων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Eγκρίνει:
α) τη συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, του FINAL – 4 Κυπέλλου
Ελλάδος, στη Σύρο από 14/3/2015 – 15/3/2015, με σημαντικά οφέλη ως προς την
προβολή της Σύρου αλλά και ως προς την αναβάθμιση του αθλήματος της πετοσφαίρισης
στην ελληνική νησιωτική περιφέρεια.
β) τη διάθεση της πίστωσης ποσού 11.000 €, σε βάρος του ΚΑΕ 15.6472 *Έξοδα
αθλητικών δραστηριοτήτων* του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2015, που θα
καλύψουν μέρος της διοργάνωσης (διαμονή, διατροφή, μετακινήσεις εντός και εκτός
νησιού των αποστολών των ομάδων, των μελών του Δ.Σ και του προσωπικού της ΕΟΠΕ,
των διαιτητών, των μελών της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, των αγωνοδίκων και των
δημοσιογράφων, αλλά και βελτιώσεων που πρέπει να γίνουν στην Β’ αίθουσα του ΑΚΔΕ)
και
γ) τη διάθεση της πίστωσης ποσού 4.000 €, σε βάρος του ΚΑΕ 00.6431.001 *Έξοδα
ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου σε έντυπα μέσα*
Το υπόλοιπο ποσό που θα απαιτηθεί (περίπου της τάξης των 10.000 €), θα καλύψει η
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
Β. Σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον
μπορεί να προσφύγει ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αιγαίου μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών.
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Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΟΥΛΟΥΦΟΣ
ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΩΣΚΟΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΟΥΣΓΟΥΝΕΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΣΙΜΟΥ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ
ΜΑΡΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ
ΔΟΜΕΝΙΚΟΣ ΣΑΓΚΙΝΕΤΟΣ
ΘΩΜΑΗ ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ
ΜΑΡΚΟΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΛΟΓΛΟΥ
ΠΕΤΡΟΣ ΜΩΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΡΑΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΤΣΗΣ
ΜΑΡΚΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ
ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ

