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Από το 1ο Πρακτικό της συνεδρίασης της 4/2/2015 του Συμβουλίου της Τοπικής
Κοινότητας Φοίνικα του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης.
ΑΠ Ο Φ ΑΣ Η
ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1/2015
ΘΕΜΑ :

Προτάσεις βελτίωσης παραλίας Φοίνικα

Στο Φοίνικα Σύρου και στο γραφείο της Τοπικής Κοινότητας Φοίνικα του Δήμου
Σύρου – Ερμούπολης σήμερα την 4η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2015, ημέρα της
εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 19:00 συγκεντρώθηκε το συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας
μετά την με Α.Π 2246/30-1-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου
Τοπικής Κοινότητας Φοίνικα σύμφωνα με τα άρθρα 88, 89 και 90 του Ν. 3852/2010, η
οποία επιδόθηκε σε κάθε σύμβουλο χωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 3 μελών βρέθηκαν παρόντα 3 μέλη όπως
φαίνεται παρακάτω:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Περρής Γεώργιος (Πρόεδρος)
Ξανθάκη Ρόζα
Ρούσσος Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ
ΚΑΝΕΙΣ

Στην Συνεδρίαση ήταν παρών και ο υπάλληλος του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, Πέτρος
Ρούσσος, για την τήρηση των πρακτικών.
Το λόγο πήρε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας και
συνοψίζοντας το θέμα εισηγήθηκε τα εξής:
“ με τα έντονα καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ημερών, δημιουργήθηκαν έντονα
προβλήματα για άλλη μία φορά στο παραλιακό μέτωπο του Φοίνικα. Λόγω του έντονου
κυματισμού το νερό της θάλασσας εισχώρησε στο γεφύρι του ρέματος με αποτέλεσμα να
συσσωρευτεί άμμος, χαλίκια και φερτά υλικά στην έξοδο του ρέματος με αποτέλεσμα να
λιμνάσουν τα όμβρια ύδατα. Σε όλο το μήκος του δρόμου εκβράστηκαν άμμος, φύκια ,
χαλίκια και μεγάλες ποσότητες νερού οι οποίες έπληξαν και τις παρακείμενες κατοικίες
και διάβρωσαν την άσφαλτο. Επίσης ο έντονος κυματισμός διάβρωσε όλη την αμμώδη
παραλία και εκτέθηκαν οι ρίζες των δένδρων με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος
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πτώσης τους. Στην μπετένια πλατφόρμα στη θέση Ψαχνό επεκτάθηκε η διάβρωση και η
ζημιές στην επιφάνειά της. Πολλά κλαδιά από τα δένδρα της παραλίας έσπασαν. Ζημιές
δημιουργήθηκαν και στα φωτιστικά του δρόμου και της πλατείας, αλλά και της μαρίνας.
Προτείνω με απόφασή μας να υποβάλλουμε προτάσεις προς το Δημοτικό Λιμενικό
Ταμείο για την αποκατάσταση των ζημιών, αλλά και τη βελτίωση του παραλιακού
μετώπου ενόψει της θερινής περιόδου.
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου και την
διαλογική συζήτηση που ακολούθησε, είδε και τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Γνωμοδοτεί προτείνει προς το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου τα παρακάτω για την
αποκατάσταση των ζημιών αλλά και τη βελτίωση του παραλιακού μετώπου ενόψει της
θερινής περιόδου:
1. Καθαρισμός του γεφυριού που το καταλήγει το ρέμα, από την άμμο και τα φύκια.
2. Καθαρισμός του φρεατίου μπροστά από ξενοδοχείο Ολύμπια και του φρεατίου
μπροστά από ξενοδοχείο Ανεμολόγιο.
3. Έλεγχος του οδοστρώματος της παραλιακής οδού και προγραμματισμός
αποκατάστασής του.
4. Έλεγχος και εξεύρεση τρόπου αποκατάστασης της αμμώδους παραλίας η οποία
διαβρώθηκε ολοσχερώς.
5. Στήριξη και κλάδεμα των δένδρων της παραλίας και καλλωπισμός των υπόλοιπων
δένδρων του παραλιακού μετώπου.
6. Έλεγχος των εκτεταμένων ζημιών της πλατφόρμας προς αποφυγή ατυχημάτων
από το διαβρωμένο μπετό.
7. Έλεγχος, συντήρηση και αποκατάσταση των ζημιών στο φωτισμό όλου του
παραλιακού μετώπου και της μαρίνας.
8. Ανάθεση σε ειδικό μηχανικό ακτών την εξεύρεσης λύσης για την αντιμετώπιση του
έντονου κυματισμού.
9. Για την βελτίωση της εικόνας της παραλίας ζητάμε επίσης τον καθαρισμό και την
ανάδειξη του μικρού πηγαδιού στην ανατολική άκρη της παραλίας, την βελτίωση
του χώρου πίσω από τα δένδρα που βρίσκεται η τουαλέτα και την τοποθέτηση
ενός επιπλέον ποδοντούς στη δυτική άκρη της παραλίας.
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Ξανθάκη Ρόζα

Περρής Γεώργιος

Ρούσσος Νικόλαος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΦΟΙΝΙΚΑΣ, 5/2/2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΟΙΝΙΚΑ
Περρής Γεώργιος
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