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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 2ο Πρακτικό της συνεδρίασης την 4/3/2015 του Συμβουλίου της Τοπικής
Κοινότητας Ποσειδωνίας του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης.
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 6/2015
ΘΕΜΑ : Αποκατάσταση τοίχου αντιστήριξης.

Στη Ποσειδωνία και στο γραφείο της Τοπικής Κοινότητας Ποσειδωνίας του Δήμου
Σύρου – Ερμούπολης σήμερα την 4η του μηνός Μαρτίου του έτους 2015 ημέρα της
εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 19:30 συγκεντρώθηκε το συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας
μετά την με Α.Π 4144/24-2-2015 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 2 μέλη όπως φαίνεται παρακάτω:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.
2.

Δημήτριος Νταλαχάνης (Πρόεδρος)
Γεώργιος Βαρθαλίτης

ΑΠΟΝΤΕΣ
Ελπίδα Γαδ

Στην Συνεδρίαση ήταν παρών και ο υπάλληλος του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης,
Πέτρος Ρούσσος, για την τήρηση των πρακτικών.
1ο έκτακτο θέμα για το οποίο συμφώνησαν όλοι οι παρόντες να συζητηθεί.
Το λόγο πήρε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας και συνοψίζοντας
το θέμα εισηγήθηκε τα εξής:
“το Τμήμα Εργων Οδοποιίας με το 2407/16.2.2015 έγγραφό του, μας ζήτησε να
εντάξουμε το έργο της αποκατάστασης του τοίχου αντιστήριξης στο δρόμο προς Κόμητο
μπροστά από την ιδιοκτησία Ανδριανής Ρούσσου στο Τεχνικό Πρόγραμμα. Ο συγκεκριμένος
τοίχος κατέρρευσε από την υπερβολική βροχόπτωση κι εγκυμονεί κινδύνους για τα
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διερχόμενα οχήματα κι ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου όπου ο δρόμος προς Κόμητο έχει
μεγάλη κίνηση θα πρέπει να αποκατασταθεί άμεσα. Προτείνω να ενταχθεί το έργο σε άμεση
προτεραιότητα, πριν από κάθε άλλο έργο που έχουμε προτείνει, αλλά αυτό να μην
επηρεάσει τη χρηματοδότηση των υπολοίπων έργων, αφού το έργο μπορεί να
χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις για αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες”
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 θετικά να ενταχθεί το έργο της αποκατάστασης του τοίχου αντιστήριξης
στο δρόμο προς Κόμητο μπροστά από την ιδιοκτησία Ανδριανή Ρούσου στο Τεχνικό
Πρόγραμμα σε άμεση προτεραιότητα, πριν από κάθε άλλο έργο που έχουμε προτείνει, αλλά
αυτό να μην επηρεάσει τη χρηματοδότηση των υπολοίπων έργων, αφού το έργο μπορεί να
χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις για αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Γεώργιος Βαρθαλίτης

Δημήτριος Νταλαχάνης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ, 5/3/2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ

Δημήτριος Νταλαχάνης
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