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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 1ο Πρακτικό της συνεδρίασης της 16/2/2015 του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Βάρης του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης.
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 5/2015
ΘΕΜΑ : Σύγκληση Λαϊκής Συνέλευσης.
Στη Βάρη και στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Βάρης του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης
σήμερα την 16η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα
19:00 συγκεντρώθηκε το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας μετά την με Α.Π 2714/5-2-2015
πρόσκληση του Αναπληρωτή Προέδρου του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Βάρης 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 5 μελών βρέθηκαν παρόντα 4 μέλη όπως φαίνεται παρακάτω:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1.
2.
3.
4.

Ιωσήφ Ρούσσος (Αναπληρωτής Πρόεδρος)
Αικατερίνη Μακρυωνίτου
Θεόδωρος Τσέκενης
Αλφόνσος Σαργολόγος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Ιωσήφ Σαργολόγος (Πρόεδρος)

Στην Συνεδρίαση ήταν παρών και ο υπάλληλος του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, Πέτρος
Ρούσσος, για την τήρηση των πρακτικών.
To λόγο πήρε ο αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας και συνοψίζοντας
εισηγήθηκε τα εξής: σύμφωνα με το άρθρο 85 του Ν.3852/2010 “Στις τοπικές κοινότητες, με ευθύνη του
εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας ή του προέδρου του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας σε
συνεργασία με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, καλούνται οι κάτοικοι και οι φορείς της τοπικής κοινότητας,
τουλάχιστον μια φορά κατ’ έτος σε συνέλευση, και προτείνουν στα αρμόδια όργανα του δήμου, ανάλογα
με το χαρακτήρα των αναγκών των κατοίκων της τοπικής κοινότητας και τις προτεραιότητες για την
τοπική ανάπτυξη, τις δράσεις που πρέπει να αναλάβει ο δήμος ιδίως ως προς: α) την παροχή
κοινωνικών ή άλλων υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής τους, β) τη λήψη
μέτρων για την προστασία των ηλικιωμένων και των παιδιών στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του
δήμου, γ) τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν στην τοπική κοινότητα, δ) την παροχή υπηρεσιών για την
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τουριστική αξιοποίηση και προβολή της τοπικής κοινότητας, ε) την εφαρμογή πολιτιστικών,
ψυχαγωγικών και αθλητικών προγραμμάτων και στ) κάθε άλλο θέμα που αφορά την τοπική κοινότητα.
Για την ανωτέρω διαδικασία τηρούνται πρακτικά από υπάλληλο του δήμου ενώ οι αποφάσεις για τα
ανωτέρω θέματα λαμβάνονται από τους παρόντες με σχετική πλειοψηφία.” Προτείνω σε συνεργασία με
τον χωρικό Αντιδήμαρχο, αλλά και ανάλογα με τις υποχρεώσεις του Δημάρχου, να συγκαλέσουμε λαϊκή
συνέλευση το Μάρτιο ή τον Απρίλιο.
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του αναπληρωτή Προέδρου, την διαλογική
συζήτηση που ακολούθησε, είδε τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
να συγκληθεί λαϊκή συνέλευση το Μάρτιο ή τον Απρίλιο, σε ημερομηνία που θα καθοριστεί
ανάλογα με τις υπόλοιπες υποχρεώσεις του Δημάρχου και των Αντιδημάρχων.
Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος

Οι Σύμβουλοι
Αικατερίνη Μακρυωνίτου
Αλφόνσος Σαργολόγος
Θεόδωρος Τσέκενης

Ιωσήφ Ρούσσος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΒΑΡΗ, 17/2/2015
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΡΗΣ

Ιωσήφ Ρούσσος
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