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ΔΗΜΟΣ  ΣΥΡΟΥ -
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΒΑΡΗΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από  το  8ο Πρακτικό  της  συνεδρίασης  της  13/7/2021  του Συμβουλίου της  Κοινότητας  Βάρης  του  
Δήμου  Σύρου - Ερμούπολης.

ΑΠΟΦΑΣΗ  
ΜΕ  ΑΡΙΘΜΟ 15/2021

ΘΕΜΑ  :  Εισήγηση για την επιβολή προστίμου στον Κλιάφα Κωνσταντίνο.

        Στη Βάρη και στο  γραφείο της Κοινότητας  Βάρης  του  Δήμου Σύρου – Ερμούπολης  σήμερα την
13 του μηνός Ιουλίου του έτους 2021 ημέρα  της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 18:00 συνεδρίασε  το
συμβούλιο της Κοινότητας σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς για λόγους διασφάλισης της δημόσιας
υγείας , σύμφωνα με την από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ.Α'), η οποία κυρώθηκε με τον ν.
4682/2020  (ΦΕΚ  76/03.04.2020  τ.Α')  και  σύμφωνα  με  την  υπ'  αριθμ.  40/20930/31.03.2020
(ΑΔΑ6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.  και την Δ1α/ΓΠ.οικ.:41332/2.7.2021 (ΦΕΚ 2879/Β/2-7-2021)
ΚΥΑ  μετά  την  με  Α.Π  12914/8-7-2021 πρόσκληση  του Προέδρου  του  Συμβουλίου Κοινότητας
Βάρης 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  δήλωσαν παρόντα  5 μέλη  όπως  φαίνεται  παρακάτω:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ  

1. Νικόλαος Βαρθαλίτης (Πρόεδρος)                                  Φραγκίσκος Σαργολόγος
2. Σοφία Μακρυωνίτου                  Θεόδωρος Τσέκενης
3. Γεώργιος Φρέρης  
4. Ιωσήφ Ρούσσος
5. Δήμητρα Κομνηνού

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

 Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το σώμα ότι ο κύριος Κωνσταντίνος Κλιάφας μετέφερε και εναπόθεσε
διάφορα  αντικείμενα  σε  δημόσιο  χώρο (επισυνάπτονται  φωτογραφίες)  και  μετά  από οχλήσεις  του
αντιδημάρχου κ. Μώτου, τα μετέφερε σε ιδιοκτησία του, αφήνοντας στο συγκεκριμένο χώρο ότι δεν
χρειαζόταν.  Επίσης,  στον ιδιόκτητο χώρο που τα μετέφερε,  είναι  υπαρκτός  ο κίνδυνος  εκδήλωσης
πυρκαγιάς και πρότεινε την επιβολή προστίμου, σύμφωνα με τον κανονισμό καθαριότητας.



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
2.Τη δια  περιφοράς γνώμη των Κοινοτικών Συμβούλων,  όπως αυτή αναγράφεται  στο ταυτάριθμο
πρακτικό  της  συνεδρίασης,  (Μακρυωνίτου,Φρέρης,  και  Κομνηνού  απάντησαν  με  ηλεκτρονική
αλληλογραφία,  Ρούσσος δια τηλεφώνου)
3.Τη δια περιφοράς γενόμενη ψηφοφορία κατά την οποία οι Κοινοτικοί Σύμβουλοι  ψήφισαν θετικά στην
πρόταση του Προέδρου, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
γνωμοδοτεί  θετικά  και  εισηγείται  στην  Υπηρεσία  Καθαριότητας,  Περιβάλλοντος  και  Πολιτικής

Προστασίας  την  επιβολή  προστίμου  στον  κ.  Κλιάφα  Κωνσταντίνο  για  παράβαση  του  κανονισμού

καθαριότητας.

        Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως παρακάτω:

                                    Ο Πρόεδρος                                           Οι Σύμβουλοι
       Σοφία Μακρυωνίτου

      Γεώργιος Φρέρης
       Ιωσήφ Ρούσσος
                              Νικόλαος Βαρθαλίτης                                    Δήμητρα Κομνηνού

      
      

                                          
        ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΒΑΡΗ,  20/7/2021
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΒΑΡΗΣ

Νικόλαος Βαρθαλίτης


