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ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ      
 
Στην Ερμούπολη σήμερα 8 Μαρτίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 η Οικονομική Επιτροπή 
του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 
4599/3-3-2023 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, σύμφωνα με  τα αναφερόμενα στην Κ.Υ.Α. αριθ. Δ1α/ ΓΠ. 
οικ. 11991/24-2-2023 (ΤΕΥΧΟΣ Β’ , Αρ. Φύλλου 1076), 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                                                                                                                                                    

3. ΑΛΗΦΡΑΓΚΗΣ ΜΗΝΑΣ 

4. ΚΟΥΤΑΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

5. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

6. ΚΟΣΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Παρούσα στην συζήτηση, είναι και η δημοτική υπάλληλος Ελένη Σερεμέτη, ως γραμματέας της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης.   
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ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση ή μη σύνδεσης παροχής νερού κτιρίου πρώην Αναψυκτηρίου 
Ποσειδωνίας 
 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη : 

1. Την προφορική εισήγηση του  Προέδρου, ο οποίος θέτει υπόψη του Σώματος το με αριθμ. πρωτ. 
2247/2-3-2023 (ορθή επανάληψη) έγγραφο της Αντιδημάρχου Δ.Ε. Ποσειδωνίας, σύμφωνα με το 
οποίο ζητείται η έγκριση της πίστωσης για την σύνδεση παροχής νερού στο κτίριο του πρώην 
Αναψυκτηρίου Ποσειδωνίας, ώστε να καταστεί λειτουργικό για να μπορέσουν να το ευπρεπίσουν 
(καθαρισμός κ.λ.π.)  

2. Την με αρ. πρωτ. 4599/3-3-2023 έγγραφη πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με 
την οποία το θέμα είναι εντός ημερήσιας διάταξης. 

3. Το με αρ. πρωτ.:3502/8-2-2023 (ΑΔΑ 6Ο1ΙΟΡ1Ι-ΤΕΩ/8-2-2023) έγγραφο της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αιγαίου με θέμα “Επικύρωση της υπ’ αρ. 288/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
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Δήμου Σύρου-Ερμούπολης με θέμα «Έγκριση προϋπολογισμού του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης οικ. 
έτους 2023». 
 
4. Την γενόμενη διαλογική συζήτηση, όπως αυτή αναγράφεται στο ταυτάριθμο πρακτικό της 
συνεδρίασης. 
 
5. Την πρόταση του Προέδρου, όπως το Σώμα εγκρίνει την  σύνδεση παροχής νερού στο κτίριο του 
πρώην Αναψυκτηρίου Ποσειδωνίας, ώστε να καταστεί λειτουργικό και να ευπρεπιστεί (καθαρισμός 
κ.λ.π.). 

 
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  σύνδεση παροχής νερού στο κτίριο του πρώην Αναψυκτηρίου Ποσειδωνίας, ώστε να 
καταστεί λειτουργικό και να ευπρεπιστεί (καθαρισμός κ.λ.π.). 

 

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

                    ΚΟΣΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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