ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
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ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΟΙΝΙΚΑ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το 5ο Πρακτικό της συνεδρίασης της 30/5/2016 του Συμβουλίου της Τοπικής
Κοινότητας Φοίνικα του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης.
ΑΠ Ο Φ ΑΣ Η
ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 11/2016
ΘΕΜΑ : Μεταφορά φωτιστικού.
Στο Φοίνικα Σύρου και στο γραφείο της Τοπικής Κοινότητας Φοίνικα του Δήμου
Σύρου – Ερμούπολης σήμερα την 30η του μηνός Μαίου του έτους 2016, ημέρα της
εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 21:00 συγκεντρώθηκε το συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας
σε τακτική συνεδρίαση μετά την μετά την με Α.Π 11165/24-5-2016 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.
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:
“μετά την κατασκευή δικτύου φωτισμού στο δρόμο μπροστά από τον Αγιο
Παντελεήμονα με επιδαπέδια φωτιστικά, προτείνω τη μεταφορά του φωτιστικού από τον
στύλο μπροστά από το καμπαναριό του ναού, στο στύλο μπροστά από την είσοδο του
ΚΑΠΗ για τον καλύτερο φωτισμό του χώρου.”
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
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συμφωνεί με τη μεταφορά του φωτιστικού από τον στύλο μπροστά από το καμπαναριό του
ναού, στο στύλο μπροστά από την είσοδο του ΚΑΠΗ για τον καλύτερο φωτισμό του
χώρου.
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Ξανθάκη Ρόζα

Περρής Γεώργιος

Ρούσσος Νικόλαος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΦΟΙΝΙΚΑΣ, 30/5/2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΟΙΝΙΚΑ
Περρής Γεώργιος
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