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ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ      
 
Στην Ερμούπολη σήμερα 3 Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 η Οικονομική Επιτροπή του 
Δήμου Σύρου - Ερμούπολης συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 7769/29-
04-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του 
άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από 
το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018. 
 Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε μεικτή (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη), 
τηρουμένης της απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου και με τη συμμετοχή έως επτά ατόμων για 
λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση αρ. 
Δ1α/ΓΠ.οικ.22206 ΦΕΚ 1882/16-04-2022 τεύχος δεύτερο. 
Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών παραβρέθηκαν 
στη συνεδρίαση ονομαστικά οι: 
 
        ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΠΙΤΑΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                   

2. ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                           

3. ΑΛΗΦΡΑΓΚΗΣ ΜΗΝΑΣ 

4. ΚΟΥΤΑΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

5. ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΚΑΝΔΙΩ 

6. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

7. ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Παρόν στην συζήτηση, ο δημοτικός υπάλληλος Αντώνης Κυριακίδης, ως γραμματέας της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης.   
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ΘΕΜΑ 6ο : Αποδοχή ή μη επιχορήγησης για την υλοποίηση του προγράμματος 
κοινωνικής προστασίας όπως προβλέπεται από το Ν.Δ.57/1973 και την 
αιρθμ.33862/06-05-2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1699/Β΄/2019), με σκοπό την χορήγηση 
οικονομικών ενισχύσεων σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη : 

1.Την προφορική εισήγηση του  Προέδρου, ο οποίος θέτει υπόψη του Σώματος το με αρ. πρωτ. 
7147/20-04-2022 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών/ Τμήμα Οικονομικού 
Προγραμματισμού και Λογιστηρίου, σύμφωνα με το οποίο αναφέρονται τα εξής: 

«ΘΕΜΑ : Αποδοχή επιχορήγησης για την υλοποίηση του προγράμματος κοινωνικής προστασίας όπως 
προβλέπεται από το Ν.Δ.57/1973 και την αριθμ.33862/06-05-2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1699/Β΄/2019), με σκοπό 
την χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές. 

ΑΔΑ: 97ΞΝΩΗΟ-44Α



Έχοντας υπόψη: 
1. Το άρθρο 72 του ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/08.06.2006) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  
2. Το ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α’/28-06-2014). 
3. Το άρθρο 40 του ν.4735/2020 (ΦΕΚ 197/Α’/12-10-2020) 
4. Την Α.Δ.Σ. 1/2022 (ΑΔΑ:694ΡΩΗΟ-ΗΒΜ) «Έγκριση προϋπολογισμού Δήμου Σύρου – Ερμούπολης 
οικονομικού έτους 2022». 
5. Την 25242/18-04-2022 (ΑΔΑ: 6Ε6Δ46ΜΤΛ6-7ΦΒ) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών με 
θέμα την επιχορήγηση Δήμων της Χώρας με συνολικό ποσό 971.121,00 €, για την υλοποίηση του 
προγράμματος κοινωνικής προστασίας όπως προβλέπεται από το Ν.Δ.57/1973 και την αριθμ.33862/06-05-
2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1699/Β΄/2019), με σκοπό την χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε πληγέντες από 
φυσικές καταστροφές. 

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την αποδοχή της επιχορήγησης του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, για την 
υλοποίηση του προγράμματος κοινωνικής προστασίας όπως προβλέπεται από το Ν.Δ.57/1973 και την 
αριθμ.33862/06-05-2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1699/Β΄/2019), με σκοπό την χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε 
πληγέντες από φυσικές καταστροφές, ποσού τριών χιλιάδων εξήντα ευρώ (3.060,00€).» 

2. Την με αρ. πρωτ. 7769/29-04-2022 έγγραφη πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής, 
σύμφωνα με την οποία το θέμα είναι εντός ημερήσιας διάταξης. 

3. Το με αρ. πρωτ.:6386/14-2-2022 (ΑΔΑ 9Ε8ΙΟΡ1Ι-76Υ) έγγραφο της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αιγαίου με θέμα “Επικύρωση της υπ’ αρ. 1/2022 απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου Σύρου-Ερμούπολης με θέμα «Έγκριση προϋπολογισμού του Δήμου Σύρου-
Ερμούπολης οικ. έτους 2022». 
 
4. Την γενόμενη διαλογική συζήτηση, όπως αυτή αναγράφεται στο ταυτάριθμο πρακτικό της 
συνεδρίασης. 
  

5. Την πρόταση του Προέδρου, όπως το Σώμα εγκρίνει την αποδοχή της επιχορήγησης του 
Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, για την υλοποίηση του προγράμματος κοινωνικής προστασίας όπως 
προβλέπεται από το Ν.Δ.57/1973 και την αριθμ.33862/06-05-2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1699/Β΄/2019), 
με σκοπό την χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές, 
ποσού τριών χιλιάδων εξήντα ευρώ (3.060,00€). 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 
του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019, του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από 
το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 καθώς και την ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 93/60173/23.08.2019. 

7. Την σύμφωνη γνώμη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την αποδοχή της επιχορήγησης του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, για την υλοποίηση 
του προγράμματος κοινωνικής προστασίας όπως προβλέπεται από το Ν.Δ.57/1973 και την 
αριθμ.33862/06-05-2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1699/Β΄/2019), με σκοπό την χορήγηση οικονομικών 
ενισχύσεων σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές, ποσού τριών χιλιάδων εξήντα ευρώ 
(3.060,00€). 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                    ΤΑ ΜΕΛΗ 
                           
                                                                                  ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   
                                                                                                                                                     
                                                                                  ΑΛΗΦΡΑΓΚΗΣ ΜΗΝΑΣ 
 
          ΠΙΤΑΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                    ΚΟΥΤΑΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ                   ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΚΑΝΔΙΩ 
                                                                           
                                               ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
                                                                                                                                                                          

                                                                                               ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                                                              

ΑΔΑ: 97ΞΝΩΗΟ-44Α
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