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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 1ο Πρακτικό της συνεδρίασης την 28/1/2015 του Συμβουλίου της Τοπικής
Κοινότητας Ποσειδωνίας του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης.
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 4/2015
ΘΕΜΑ :
Αποκατάσταση μαρμάρινων σταδίων στην επαρχιακή οδό ΕρμούποληςΠοσειδωνίας.

Στη Ποσειδωνία και στο γραφείο της Τοπικής Κοινότητας Ποσειδωνίας του Δήμου
Σύρου – Ερμούπολης σήμερα την 28η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2015 ημέρα της
εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 19:30 συγκεντρώθηκε το συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας
μετά την με Α.Π 1484/22-1-2015 πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου Τοπικής
Κοινότητας Ποσειδωνίας σύμφωνα με τα άρθρα 88, 89 και 90 του Ν. 3852/2010, που δόθηκε
σε κάθε σύμβουλο χωριστά και αφού υπέγραψαν αποδεικτικό παραλαβής. Αφού
διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 3 μελών
βρέθηκαν παρόντα 3 μέλη όπως φαίνεται παρακάτω:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.
2.
3.

ΑΠΟΝΤΕΣ

Δημήτριος Νταλαχάνης (Πρόεδρος)
Γεώργιος Βαρθαλίτης
Ελπίδα Γαδ

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, τοποθετήθηκαν μαρμάρινες στήλες, τα λεγόμενα στάδια, ανά κάθε χιλιόμετρο για
να υποδεικνύουν την απόσταση. Σε κάθε στήλη είναι χαραγμένα τα γράμματα ΣΤ (στάδιον)
και ο αριθμός του χιλιομέτρου. Υπήρχαν 13 μαρμάρινες στήλες η πρώτη έξω από το ΙΚΑ
στην Ερμούπολη και ακολουθώντας τη διαδρομή προς Μάννα, Ανω Μάννα, Αγρός,
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Παρακοπή, Βήσσα, Ποσειδωνία, Φοίνικα σε κάθε χιλιόμετρο σώζονται αρκετές. Δυστυχώς
με διάφορες παρεμβάσεις, διαπλατύνσεις του δρόμου, ασφαλτοστρώσεις κλπ κάποια στάδια
αφαιρέθηκαν, κάποια άλλα έχουν μισοχωθεί και δεν διακρίνονται και κάποια είναι σε κάπως
καλύτερη κατάσταση. Προτείνω να ξεκινήσει μία μελέτη για την καταγραφή, αποκατάσταση
και ανάδειξη αυτών των μνημείων του πολιτισμού της Σύρου, γιατί περί μνημείων πρόκειται
που δείχνουν την αισθητική αντίληψη του χώρου που διέθεταν οι πρόγονοί μας.
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 ξεκινήσει μία μελέτη για την καταγραφή, αποκατάσταση και ανάδειξη
των μαρμάρινων στηλών (σταδίων) που είναι τοποθετημένα ως δείκτες απόστασης στην
επαρχιακή οδό Ερμούπολης-Ποσειδωνίας για την αποκατάσταση και ανάδειξη αυτών των
μνημείων του πολιτισμού της Σύρου. Η απόφασή αυτή να κοινοποιηθεί στις Δημοτικές και
Τοπικές Κοινότητες για λήψη παρόμοιας απόφασης αφού η οδός διασχίζει και τα δικά τους
διοικητικά όρια. Επίσης προτείνουμε να ελεχθεί αν υπάρχουν αντίστοιχοι δείκτες απόστασης
στην οδό προς Χρούσσα και στην οδό προς Επισκοπείο, ώστε να καταγραφούν και
αναδειχθούν συνολικά σε όλο το επαρχιακό δίκτυο της Σύρου, όπου υπάρχουν.
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Γεώργιος Βαρθαλίτης

Δημήτριος Νταλαχάνης

Ελπίδα Γαδ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ, 29/1/2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ

Δημήτριος Νταλαχάνης
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