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ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΟΙΝΙΚΑ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
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 3/2015
ΘΕΜΑ :

Επαναφορά ονομασίας επαρχιακής οδού Ερμούπολης-Ποσειδωνίας.

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:
“κατά την κατασκευή της επαρχιακής οδού Ερμούπολης-Ποσειδωνίας στα μέσα του
19ου αιώνα, δόθηκε η ονομασία “Οδός Ποσειδωνίας” Δυστυχώς με διάφορες αποφάσεις
που δεν έλαβαν υπόψη τους την ιστορική σημασία του δρόμου, αφού ήταν η πρώτη
αμαξιτή οδός που συνέδεσε την Ερμούπολη με την Ποσειδωνία, τμήματα της οδού
μετονομάστηκαν με αποτέλεσμα η οδός στο τμήμα Βήσσα Ποσειδωνία να ονομάζεται
“οδός Ποσειδώνος”, στο τμήμα Παρακοπή-Βήσσα να ονομάζεται “οδός Απόλλωνος”, σε
αρκετά μεγάλο τμήμα της είναι ανώνυμη, κι εντός του οικιστικού ιστού της Ερμούπολης
ένα τμήμα της ονομάζεται “οδός Νικηφόρου Μανδηλαρά” κι ένα τμήμα της “οδός Ηρώων
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Πολυτεχνείου”. Προτείνω εντός του οικιστικού ιστού της Ερμούπολης να μην επέλθει
καμία μεταβολή, αλλά τουλάχιστον στο τμήμα της οδού από το στρατόπεδο μέχρι την
Ποσειδωνία, να ζητήσουμε να επανέλθει η αρχική ιστορική ονομασία της οδού σε “οδός
Ποσειδωνίας” όπως έχει αποτυπωθεί σε ιστορικά έγγραφα και παλαιές φωτογραφίες.
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 να ζητήσουμε να επανέλθει η αρχική ιστορική ονομασία της οδού από το
στρατόπεδο μέχρι την Ποσειδωνία σε “οδός Ποσειδωνίας” όπως έχει αποτυπωθεί σε
ιστορικά έγγραφα και παλαιές φωτογραφίες. Εντός του οικιστικού ιστού της Ερμούπολης
να μην επέλθει καμία μεταβολή.
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

2

