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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΡ. ΑΠΟΦ

Περί ανάκλησης ή μη άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος του κ. Δεκαβάλλα Νικόλαου με την επωνυμία
«ΙΘΑΚΗ ΤΟΥ ΑΗ».
Αποφασίστηκε ομόφωνα η αναβολή οριστικής απόφασης, προκειμένου να προσκομιστούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά
λειτουργίας, (αδειοδότηση από το ΥΠ. ΠΟ), με ευθύνη του ιδιοκτήτη του καταστήματος και την επανεξέταση του θέματος.
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Περί στέρησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος της κ. Θεοδωροπούλου Νίκης με την επωνυμία
«ΜΕΛΙΚΡΑΤΟΝ».
Αποφασίστηκε ομόφωνα η αναβολή οριστικής απόφασης, προκειμένου να προσκομιστούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά
λειτουργίας, (αδειοδότηση από το ΥΠ. ΠΟ), με ευθύνη της ιδιοκτήτριας του καταστήματος και την επανεξέταση του θέματος
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3ο

Καθορισμός Χώρων υπαίθριας διαφήμισης.
Αποφασίστηκε ομόφωνα ο καθορισμός χώρων υπαίθριας διαφήμισης του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης
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Περί χορήγησης ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος του κ. Ορφανού Γεώργιου στην οδό Ποσειδωνίας Σύρου.
Αποφασίστηκε ομόφωνα η χορήγηση προέγκριση ίδρυσης Επιχ. Μαζικής εστίασης προσφοράς πλήρους γεύματος- Επιχ. Αναψυχής
με προσφορά κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών, του κ. Γ. Ορφανού, στην οδό Ποσειδωνίας Σύρου

2ο

5

ο
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Περί έγκρισης ή μη κοπής δυο μεμονωμένων πεύκων σε κοινόχρηστο χώρο στο Επισκοπείο Σύρου.
Αποφασίστηκε ομόφωνα η κοπή δυο μεμονωμένων πεύκων σε κοινόχρηστο χώρο στο Επισκοπείο Σύρου
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Περί έγκρισης ή μη κοπής δέντρου στην οδό Ιουστινιανού & Καραϊσκάκη στην Ερμούπολη.
Αποφασίστηκε ομόφωνα η κοπή μεμονωμένου δέντρου (κυπαρίσσι) στην οδό Ιουστινιανού & Καραϊσκάκη στην Ερμούπολη, το
οποίο έχει ξεραθεί και υφίσταται κίνδυνος πτώσης του.
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Περί παραχώρησης χώρου ή μη επί της Πλ. Μιαούλη, στην Ιερά Μητρόπολη Σύρου, έως την 15η Σεπτεμβρίου 2016,
προκειμένου να τοποθετήσει περίπτερο διαστάσεων 2,50 Χ 1.50 μέτρων (λυόμενη σιδηροκατασκευή), εκ του οποίου
θα γίνεται δωρεάν διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού, καθημερινά και για ώρες 10.00 – 12.00 και 19.00 – 22.00.
Αποφασίστηκε ομόφωνα η παραχώρηση χώρου επί της Πλ. Μιαούλη, στην Ιερά Μητρόπολη Σύρου, έως την 15η Σεπτεμβρίου
2016, προκειμένου να τοποθετήσει περίπτερο διαστάσεων 2,50 Χ 1.50 μέτρων (λυόμενη σιδηροκατασκευή), εκ του οποίου θα
γίνεται δωρεάν διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού, καθημερινά και για ώρες 10.00 – 12.00 και 19.00 – 22.00.

8ο

Περί άδειας παραχώρησης χώρου στον Αθλητικό Πολιτιστικό Σύλλογο Δρομείς Σύρου, στον πεζόδρομο της
Ερμούπολης, στα πλαίσια του Νυχτερινού Περπατήματος Ερμούπολης.
Αποφασίστηκε ομόφωνα η παραχώρηση τμήματος πεζοδρόμου έμπροσθεν του υποκαταστήματος ΕΛΤΑ Σύρου, στον Αθλητικό
Πολιτιστικό Σύλλογο Δρομείς Σύρου, για την Πέμπτη 17 Αυγούστου 2016 και για ώρες 20.30 – 22.30, προκειμένου να παρέχουν
κέρασμα στους συμμετέχοντες του Νυχτερινού Περπατήματος της Ερμούπολης,
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Λήψη απόφασης περί : α) Τοποθέτησης ιστών σημαιών, στα ικριώματα των σκιάστρων των καταστημάτων της Πλ.
Μιαούλη, των 25 κρατών που θα συμμετάσχουν στο 30ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υποβρύχιας Αλιείας 2016 και β)
Εγκατάστασης περιπτέρου διαστάσεων 13.2 Χ 3.6 μέτρων στην Πλ. Μιαούλη, στο οποίο θα γίνεται ενημέρωση των
θεατών για τα προϊόντα των χορηγών για το διάστημα 16 ως 18 Σεπτεμβρίου 2016.
Αποφασίστηκε ομόφωνα : α) Η έγκριση τοποθέτησης ιστών σημαιών, στα ικριώματα των σκιάστρων των καταστημάτων της Πλ.
Μιαούλη, των 25 κρατών που θα συμμετάσχουν στο 30ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υποβρύχιας Αλιείας 2016 και β) Η εγκατάσταση
περιπτέρου διαστάσεων 13.2 Χ 3.6 μέτρων στην Πλ. Μιαούλη, στο οποίο θα γίνεται ενημέρωση των θεατών για τα προϊόντα των
χορηγών για το διάστημα 16 ως 18 Σεπτ. 2016.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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