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Για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου 
Προς τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους: 
1. Ανδρέα Μπαμπούνη  
2. Γεώργιο Γεωργούλη  
3. Ιωάννη Σπίθα  
4. Ελευθέριο Ποδότα   
5. Βασιλική Σουλιώτη  
6. Χαράλαμπο Ψαρρή   
7. Κωνσταντίνο Καμπουράκη  
8. Κωνσταντίνο Σούλη  
9. Γεώργιο Σταυριανό  
10. Νικηφόρο Αβρανά  
11. Βασίλειο Ψαθά 
12. Φραγκίσκα Θεολόγου – Βλαχουτσάκου 

  -    κ. Φρατζέσκο Λουκατάρη – Πρόεδρο Τοπικού Συμβουλίου Αρτεμώνα   
- Τοπικό Συμβούλιο Νέων  
 

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο κτήριο του Δημοτικού Ξενώνα στην 
Απολλωνία, στις 29 Ιουνίου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 για τη συζήτηση και λήψη 
απόφασης πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:   

1. Εκλογή Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου για το διάστημα από 29.6.2010 ως 
το τέλος της τρέχουσας δημοτικής περιόδου   

2. Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών, Κανονισμού Προσωπικού και 
Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Σίφνου 
(ΔΗ.Κ.Ε.Σ.)  

3. Ανάκληση της με αρ. 23/2010 κανονιστικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που 
αφορά στον ορισμό προϋποθέσεων για την εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού βάσης και 
κεραιών κινητής τηλεφωνίας και στην επιβολή κυρώσεων και τελών σχετικά με αυτές 

4. Σχετικά με την  καταβολή από την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας COSMOTE του ποσού 
των 4.309,93€ ως μισθώματος για ακίνητο του Δήμου στη θέση «Άγιος Συμεών»  



5. Έκδοση κανονιστικής απόφασης για την απαγόρευση της διέλευσης τροχοφόρων από 
την παραλία του Βαθιού και το Στενό της Απολλωνίας κατά τους θερινούς μήνες 

6. Λήψη συμπληρωματικής απόφασης για τον καθορισμό κοινόχρηστων προς ενοικίαση 
χώρων για το έτος 2010 (κατόπιν αιτημάτων πολιτών - επιχειρηματιών) 

7. Ορισμός επιτροπής εκτίμησης ακινήτων στη θέση «Βορεινή», για αγορά τους από το 
Δήμο (για την κατασκευή του Χ.Υ.Τ.Υ.)   

8. Σχετικά με διαμαρτυρίες συμπατριωτών μας για ηχορύπανση στο «Στενό» της 
Απολλωνίας     

9. Σχετικά με την υλοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου κατά την καλοκαιρινή 
περίοδο  – Ψήφιση της απαιτούμενης δαπάνης για τη συμμετοχή του Δήμου στο Δ΄ Διεθνές 
Σιφναϊκό  Συμπόσιο και στα εγκαίνια της Ακρόπολης του Αγίου Ανδρέα   

10. Αποδοχή από την Ε.Τ.Ε. του ποσού των 4.000,00€ για την έκθεση με έργα της Εθνικής 
Πινακοθήκης  στο παλιό Σχολείο του Κάστρου  

11. Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Κοινωνικής Μέριμνας 
Σίφνου, που αφορά στην έκδοση εγγυητικής επιστολής για συμμετοχή στην πράξη «Εναρμόνιση 
Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»     

12. Εξουσιοδότηση  προσώπου για συμμετοχή στην Τακτική  Γενική Συνέλευση των 
Μετόχων της Ε.Δ.Ε.Χ.Υ.  

13. Διαμαρτυρία για την αποχή των μηχανικών από τη  διενέργεια του διαγωνισμού που 
αφορά στο έργο της οδικής σήμανσης Σίφνου   

14. Αίτηση κ. Νίκου Τρούλλου σχετικά με την έγκριση διαμόρφωσης εγκαταλελειμμένου 
δρόμου από τη Βίγλα προς το Συκίδι  

15. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την Περιβαλλοντική Έκθεση του 
έργου «Εγκατάσταση και λειτουργία βιοτεχνίας κατασκευής κεραμικών ειδών οικιακής χρήσεως, 
κεραμικών διακοσμητικών ειδών και ύφανσης βαμβακερών νημάτων, ιδιοκτησίας κ. Αντώνη 
Καλογήρου» στη θέση “Αγία Άννα” Αρτεμώνα, σε οικόπεδο ιδιοκτησίας Ευγενίας Καλογήρου» 

16. Αίτηση κ.κ. Άγγελου και Ιωάννη Καλογήρου για δωρεάν  παραχώρηση στο Δήμο 
λωρίδας γης 31,45 τ.μ. από ακίνητο ιδιοκτησίας τους στις Καμάρες – Εξουσιοδότηση Δημάρχου 
για την υπογραφή της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης  

 
                 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου    

                
         ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΦΟΡΤΣΑΡΗΣ 

 

 
 

 


