
  
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 30 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ  201 
ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ      
 
     Στην Ερμούπολη σήμερα 2 Αυγούστου 2022, ημέρα Τρίτη  και ώρα 12:30, η Οικονομική Επιτροπή 
του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 14549/29-7-
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 δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με  τα αναφερόμενα στην 
Κ.Υ.Α. αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 43107/23-7-2022 (ΤΕΥΧΟΣ Β’ , Αρ. Φύλλου 3891), καθώς και το υπ’ αρ. 
46731/13-7-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα«Γνωστοποίηση διατάξεων των άρθρων 
41, 78 και 74 του ν. 4954/2022 (Α΄136)» αναφορικά με τους τρόπους λήψης αποφάσεων των 
συλλογικών οργάνων των δήμων και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους 
προσώπων.  
    Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών παραβρέθηκαν στη 
συνεδρίαση ονομαστικά οι: 
 
        ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.  ΠΙΤΑΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                          ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΚΑΝΔΙΩ   
2. ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                        ΚΟΥΤΑΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                          
3. ΑΛΗΦΡΑΓΚΗΣ ΜΗΝΑΣ                                           
4. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ                 
5. ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Παρών στην συζήτηση, είναι και ο δημοτικός υπάλληλος Κυριακίδης Αντώνης, ως γραμματέας της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης.   

                                                       ΑΠΟΦΑΣΗ  201 
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση ή μη τοποθέτησης υδρομετρητή στις πικροδάφνες της διασταύρωσης 
Λωττού - Κινίου 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη : 

1. Την προφορική εισήγηση του  Προέδρου, ο οποίος θέτει υπόψη του Σώματος το με αριθμ. πρωτ. 
14254/26-7-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Καθαριότητας Περιβάλλοντος & Αγροτικής Πολιτικής / Τμήμα 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Πρασίνου σύμφωνα με το οποίο αναφέρονται τα εξής: 

«ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση υδρομετρητή στις πικροδάφνες της διασταύρωσης Λωττού - Κινίου 

   Μετά από απόφαση της Κοινότητας Άνω Σύρου με Αρ. 11/2022, παρακαλούμε όπως προβείτε στις 
απαραίτητες ενέργειες ώστε να τοποθετηθεί υδρομετρητής για το πότισμα των πικροδαφνών στο Κίνι και 
συγκεκριμένα από την διασταύρωση του Λωττού και προς την παραλία. Η υπηρεσία μας θεωρεί αναγκαία 
την εν λόγω ενέργεια εφόσον μπορεί να καλυφθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου»  

2. Την με αρ. πρωτ. 14549/29-7-2022 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. 

ΑΔΑ: ΩΖ8ΚΩΗΟ-ΥΘΤ



    5. Την πρόταση του Προέδρου, όπως το Σώμα εγκρίνει την τοποθέτηση υδρομετρητή για το πότισμα των 
πικροδαφνών στο Κίνι και συγκεκριμένα από την διασταύρωση του Λωττού και προς την παραλία 
σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο της Διεύθυνσης Καθαριότητας Περιβάλλοντος & Αγροτικής Πολιτικής. 

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 τοποθέτηση υδρομετρητή για το πότισμα των πικροδαφνών στο Κίνι και συγκεκριμένα από 
την διασταύρωση του Λωττού και προς την παραλία. 

 
 
   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                   ΤΑ ΜΕΛΗ   
                           
                                                                                 ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                                                      

                                                                                                                                                                        
ΑΛΗΦΡΑΓΚΗΣ ΜΗΝΑΣ 

                                                                                
                                                                                ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ   
          ΠΙΤΑΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                   
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ                 ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
                           
                    
 
           

ΑΔΑ: ΩΖ8ΚΩΗΟ-ΥΘΤ
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