
              

              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ  ΣΥΡΟΥ -
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από  το  9ο Πρακτικό  της  συνεδρίασης  την  31/10/2019  του Συμβουλίου της Κοινότητας  Άνω Σύρου  
του  Δήμου  Σύρου - Ερμούπολης.

ΑΠΟΦΑΣΗ  
ΜΕ  ΑΡΙΘΜΟ 39/2019

ΘΕΜΑ : Τροποποίηση και ομαδοποίηση έργων τεχνικού προγράμματος.

        Στην Άνω Σύρο και στο  γραφείο της Κοινότητας  Άνω Σύρου  του  Δήμου Σύρου  – Ερμούπολης
σήμερα την 31η  του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2019 ημέρα  της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 20:00
συγκεντρώθηκε το συμβούλιο της Κοινότητας σε τακτική συνεδρίαση  μετά  την  με  Α.Π  21543/25-10-2019
πρόσκληση  του Προέδρου  του  Συμβουλίου Κοινότητας  Άνω Σύρου σύμφωνα με τα άρθρα 88, 89  και 90
του Ν. 3852/2010, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Ν.4555/2018, που  δόθηκε  σε  κάθε
σύμβουλο  χωριστά  και  αφού  υπέγραψαν  αποδεικτικό  παραλαβής.  Αφού  διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει
νόμιμη  απαρτία,  δεδομένου  ότι  επί  συνόλου  7  μελών  βρέθηκαν  παρόντα  7 μέλη  όπως  φαίνεται
παρακάτω:
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  

1. Πέτρος Ραουζαίος (Πρόεδρος)                                                                                
2. Ευάγγελος Ρούσσος
3. Αγνή Φρέρη
4. Πέτρος Καρβώνης
5. Αντώνιος Ρηγούτσος
6. Αννα Ρούσσου
7. Γεώργιος Βασάλος  

           Στην Συνεδρίαση ήταν παρών και ο υπάλληλος του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, Πέτρος Ρούσσος,
για την τήρηση των πρακτικών.

Παρόντες επίσης στη συνεδρίαση ήταν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, Ανδρέας Γιαλόγλου και Ιωάννης Βρούτσης.

     Το  λόγο  πήρε ο Πρόεδρος και  συνοψίζοντας το θέμα είπε ότι   με  την  25/2019 απόφασή μας
ιεραρχήσημε τα έργα που προτείναμε για το τεχνικό πρόγραμμα έτους 2020. Μετά από συνεννόηση με την
τεχνική  υπηρεσία  του  Δήμου,  προτείνω  να  να  ομαδοποιήσουμε  τα  έργα  κατά  κατηγορίες  (οδοποιία,
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υποδομές, προμήθειες κλπ) για να είναι ευκολότερη η κατάταξή τους στο γενικότερο τεχνικό πρόγραμμα
του Δήμου, καθώς και να αφαιρέσουμε κάποιες προτάσεις που δεν αφορούν τεχνικά έργα ή προμήθειες

Το  Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη  τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις

διατάξεις του Ν.4555/2018 και

1. Την εισήγηση του Προέδρου του Συμβουλίου και την 25/2019 απόφαση

2.Τη γενόμενη διαλογική συζήτηση, όπως αυτή αναγράφεται στο ταυτάριθμο πρακτικό της συνεδρίασης

3.Τη γενόμενη ψηφοφορία κατά την οποία όλοι οι Κοινοτικοί Σύμβουλοι ψήψισαν θετικά στην πρόταση

του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   
 

γνωμοδοτεί  θετικά  και  ιεραρχεί  τις  προτάσεις  του για  το  Τεχνικό  Πρόγραμμα έτους  2020 όπως στους
παρακάτω πίνακες:

Α. Εργα Οδοποιίας

1. Βελτίωση και ταπείνωση οδοστρώματος στον ανηφορικό δρόμο έναντι Ράχαμου.

2. Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο τέλος του δρόμου των Χαρτιανών.

3. Επισκευή  δημοτικής  οδού  Επισκόπου  Αλοϊσίου  Βλάνση  στην  Ανω  Σύρο  με  αφαίρεση  του
δένδρου.

4. Κατασκευή πεζούλας προστασίας στη στροφή Μαντατού στο Επισκοπείο.

5. Τσιμεντόστρωση  δρόμου  στην  περιοχή  Ρεφουλιές-Κλέαρχος-Ζωίδου,  κτίσιμο  πεζούλας  και
διάνοιξη υπόλοιπου δρόμου.

6. Τσιμεντόστρωση τμήματος δρόμου στα Λουτρά του Κινίου και τοποθέτηση προστατευτικών.

7. Ασφαλτόστρωση στους παράδρομους του Κινίου, πρώην μπακάλικο Σπεράντζας και το ρεμνί
στην οδό Μ.Αλεξάνδρου μέχρι τον κεντρικό δρόμο.

8. Διάνοιξη-συνέχιση μονοπατιού σε δρόμο από Χρυσόνησο/Δανί προς Λωτό.

9. Μελέτη κατασκευής δρόμων, για θέμα ασφάλειας πολιτικής προστασιας, από Φοινικιά προς
Αγία Παρασκευή και από Αληθινή προς Καρναρόλες.

10. Βελτίωση ανηφόρας γηπέδου Άνω Σύρου που εχει υποσκαφτεί.

11. Τρίψιμο-”χτένισμα” πλακών στην Άνω Σύρο λόγω ολισθηρότητας.

12. Ασφαλτόστρωση ανηφορικού δρόμου οδος Παναγίτσας Επισκοπιανής.

13. Τοποθέτηση μπαρών προστασίας στα “Μαλλια” απο τη πλευρά της εισόδου από “Τάλαντα”.

14. Τοποθέτηση μπάρας  προστασίας στο υπάρχον  χώρο σταύθμευσης στο κάτω τέρμα της  Άνω
Σύρου.

15. Βελτίωση δημοτικής οδού, στη περιοχή “Παπούρι”, με άσφαλτο.

16. Τοποθέτηση προστατευτικών μπαρών στην  Απάνω  Μεριά,  από Φοινικιά και  πάνω στα πιο
επικίνδυνα σημεία.

17. Αποκατάσταση παλαιού μονοπατιού στη θέση “Ράχαμος” (Πέτρος Μανωλάκης).

18. Βελτίωση  μονοπατιών  “Χαλανδριανή-Καστρί” και  ανάδειξη της περιοχής με  πινακίδες
ονοματοθεσίας, για την καλύτερη πρόσβαση και προσπέλαση των περιπατητών.

19. Δημιουργία πεζοδρομίου και ενίσχυση-αντικατάσταση φωτισμού, τμήματος “Λαλακιάς”, οδού Μ.
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Βαμβακαρη, από γεφύρι “Κουλουμπή” έως δέλτα Άνω Σύρου.

20. Τοποθέτηση προστατευτικού κιγκιδώματος ενδιάμεσα Κίνι με “Διασέλι”.

21. Καθαρισμός  και  διαπλάτυνση  δρόμου, στο  δρόμο  Δανί-Χρυσονήσου  και  ασφαλτόστρωση
μέρους αυτού.

22. Διαπλάτυνση στροφής, πλησίον της Παναγίτσας Επισκοπιανής.

23. Διαπλάτυνση οδού Επισκοπειού-Μάλλια-Πάγου.

24. Δρόμος Κίνι - Δελφίνι (Νομική & Τεχνική Υπηρεσία Δήμου).

25. Δρόμος Χαρτιανά - Δελφίνι (Τεχνική Υπηρεσία Δήμου).

26. Κυκλοφορία στον κόμβο πριν την είσοδο του οικισμού.

Β. Εργα Ηλεκτροφωτισμού- Ηλεκτρομηχανολογικά

1. Φωτισμός στο μονοπάτι του  “Περσινού” και τοποθέτηση πινακίδας για την ιστορική σημασία
“Ακουμπιστράκια”

2.  Ενίσχυση φωτισμού μονοπατιού Αγίου Αθανάσιου.

3. Τοποθέτηση φωτισμού, τμήματος “Λαλακιάς”, από το γήπεδο Άνω Σύρου έως το Δήλι-εκκλησία
“Πανάχραντου”.

4. Αποκατάσταση και τοποθέτηση προστατευτικών τοιχείων & χρωματισμός Δημοτικής οδοποιίας.

5. Προμήθεια νέων φωτιστικών σωμάτων.

6. Επισκευή και λειτουργία ανεμογεννήτριας.

7. Επισκευή και προμήθεια νέων πυροσβεστικών φωλιών.

8. Υπογειοποίηση δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας.

Γ. Εργα Υδρευσης-Αποχέτευσης

1. Κατασκευή αγωγού απορροής ομβρίων στη θέση Εμπελος στο Κίνι.

2.  Δημιουργία δεξαμενής ύδατος περιοχή άσπρες λάκκες στην Απάνω Μεριά.

3. Συντήρηση και εκσυγχρονισμός βιολογικού στο Κίνι.

4. Εγκατάσταση αποχέτευσης, από Στεργίου προς “Μάλλια” Επισκοπειό.

5. Κατασκευή αποχέτευσης στο Λωτό.

6. Έλεγχος και αποκατάσταση δικτύου και βιολογικού.

7. Έλεγχος και αποκατάσταση αφαλατώσεων.

8. Υπερχείληση δεξαμενών.

9. Συντήρηση δεξαμενών.

10. Συντήρηση πηγών “Αγίου Αθανασίου” και “Νικολίτσα”.

11. Τοποθέτηση Μηχανήματος πόσιμου νερού (Επισκοπειό).

Δ. Εργα Τεχνικών Υποδομών

1. Αποκατάσταση πηγαδιού στο Πλάτος στην Απάνω Μεριά.

2. Επισκευή στάσεων αναμονής επιβατών σε όλη την Κοινότητα Ανω Σύρου.
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3. Στο γήπεδο της Άνω Σύρου να γίνει γεωτεχνική και γεωλογική μελέτη, εδάφους και υπεδάφους.

4. Τοποθέτηση μόνιμων ζαρντινιερών στις εισόδους, πάνω και κάτω τέρμα, στην Άνω Σύρο.

5. Δημιουργία wc στον Άγιο Αθανάσιο σε υπάρχον κτίσμα.

6. Εξεύρεση χώρου για τη δημιουργία wc στο πάνω τέρμα στην Άνω Σύρο.

7. Χώρος στάθμευσης (parking) στο Λωτό.

8. Τοποθέτηση  καθρεφτών  στη περιοχή  Μάλλια,  στη  στροφή Λινάρδακα  και  στη  1η  στροφή
Επισκοπείου, στη διασταύρωση Κίνι-Επισκοπείο.

9. Ανάδειξη πηγαδιού στη περιοχή “Αληθινής”

10. Ανάδειξη πλατείας “Αληθινής” και δημιουργία τοιχείου αντιστήριξης στο τέλος του δρόμου.

11. Επισκευή ανεμόμυλου, ιδιοκτησίας δήμου, μετά το πάνω τέρμα.

12. Τοποθέτηση στεγάστρου στην νέα στάση ΚΤΕΛ, στο Κίνι.

13. Κατεδάφιση  παλαιών  δεξαμενών  Άνω  Σύρου  και  απομάκρυνση  μπαζών  πίσω  από  το
κοιμητήριο “των Αγγέλων” και δημιουργία χώρου στάθμευσης.

14. Τοιχείο  αντιστήριξης  και  δημιουργία  χώρου στάθμευσης, πριν  το  καθολικό  κοιμητήριο
“Ταξιάρχη” σε συνεργασία με την Δημοτική Κοινότητα Ερμούπολης.

15. Βελτίωση και ανάδειξη πηγαδιού “Κηπερούσας”.

16. Καθαρισμός και ανάδειξη σπηλαίων Αληθινής και Φερεκίδη.

17. Δημιουργία  παιδικής  χαράς  στην  Άνω  Σύρο, στο  πάνω  τέρμα  ή στο  χώρο  του  γηπέδου
“Χάλαρη”.

18. Επισκευή και χρωματισμός στις στάσεις λεοφωρείων.

19. Επισκευή και χρωματισμός εσωτερικά και εξωτερικά των δημοτικών κτιρίων.

20. Προμήθεια χαλίκι για θέσεις χώρων στάθμευσης (parking).

21. Συντήτηση ενυδρείου.

22. Δημιουργία χώρου αναψυχής και άθλησης παιδιών (Κίνι-Επισκοπειό).

23. Αξιοποίηση Δημοτικής περιουσίας.

24. Επικύνδινα ακίνητα σύρου (Πολεοδομία Δήμου).

Ε. Περιφερειακά ¨Εργα

1. Ασφαλτόστρωση επαρχιακού δρόμου  Άνω  Σύρου, Απάνω  Μεριάς εως  “Σύριγγα” και  “Πλατύ
Βουνί”.

2. Καθαρισμός ρεμμάτων.

3. Αποκατάσταση και τοποθέτηση προστατευτικών τοιχείων & χρωματισμός Περιφερειακής 
οδοποιίας.

4. Δεντροφύτευση 2.500 δέντρων.

ΣΤ. Εργα Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου

1. Τοποθέτηση παγκακιών και φωτισμού στο δρόμο Κίνι-Λωτό.

2. WC ατόμων και ΑμεΑ.

3. Δημιουργία δύο (02) θέσεων για φόρτιση-στάθμευση (parking) ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

4. Δοχεία αποριμμάτων ανακύκλωσης.

5. Συντήρηση φωτισμού παραλίας.
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6. Προέκταση προβλήτας (από τέλος μπλόκια έως φάρο εισόδου λιμένα Κίνι).

7. Τοποθέτηση κερματοδεκτών σε δημοτικά ντους.

Ζ.Εργα Καθαριότητας-Ανακύκλωσης

1. Απομάκρυνση πρέσας-κοντέινερ (Κίνι).

2. Πλύσιμο κάδων απορριμμάτων.

3. Δημιουργία νέων στάσεων ανακύκλωσης.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως παρακάτω:  

  
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΝΩ ΣΥΡΟΣ,  13/11/2019
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ

Πέτρος Ραουζαίος
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Ο Πρόεδρος 

Πέτρος Ραουζαίος

  Τα Μέλη

Ευάγγελος Ρούσσος

Αγνή Φρέρη

Πέτρος Καρβώνης

Αντώνιος Ρηγούτσος

Αννα Ρούσσου

Γεώργιος Βασάλος


