
              

                  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ  ΣΥΡΟΥ -  ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΠΑΓΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από  το  7ο Πρακτικό  της  συνεδρίασης  της  10/11/2022  του Συμβουλίου της Κοινότητας  
Πάγου  του  Δήμου  Σύρου - Ερμούπολης.

ΑΠΟΦΑΣΗ  
ΜΕ  ΑΡΙΘΜΟ 22/2022

ΘΕΜΑ :   Επισκευή  οδοστρώματος  διασταύρωσης  κοινοτικού  και  περιφεριακού  δρόμου  προς
Γαλησσά.

      Στον Πάγο και στο  γραφείο της Κοινότητας  Πάγου  του  Δήμου Σύρου – Ερμούπολης
σήμερα την 2η  του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2022 ημέρα  της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα
18:00  συνεδρίασε  το συμβούλιο της Κοινότητας σε τακτική συνεδρίαση  σύμφωνα με την από
11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ.Α'), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4682/2020 (ΦΕΚ
76/03.04.2020 τ.Α') και σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 40/20930/31.03.2020 (ΑΔΑ6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-
50Ψ) εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.  και την  Δ1α/ΓΠ.οικ.: 44590/30.7.2022  ΚΥΑ  (ΦΕΚ 4088/Β/30.7.2022)
μετά  την  με  Α.Π  20594/25-10-2022 πρόσκληση  της Προέδρου  του  Συμβουλίου Κοινότητας
Πάγου σύμφωνα με τα άρθρα 88, 89  και 90 του Ν. 3852/2010, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με
τις  διατάξεις  του  Ν.4555/2018, 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                                                                              ΑΠΟΝΤΕΣ  

1. Μαρία Ξανθάκη  (Πρόεδρος) 
2. Ιάκωβος Πρελορέντζος    Δημήτριος Νομικός
3. Ισίδωρος Ρούσσος
4. Μαρία Δεναξά

                                                            

                  Στην συνεδρίαση ήταν παρών και ο υπάλληλος του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης,
Πέτρος Ρούσσος, για την τήρηση των πρακτικών.

         Το  λόγο  πήρε  η  Πρόεδρος  του  Συμβουλίου της Κοινότητας  και  συνοψίζοντας  το θέμα
εισηγήθηκε  τα  εξής:

προτείνω να ζητήσουμε από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου την επισκευή του οδοστρώματος
στη  συμβολή  του  κεντρικού  κοινοτικού  δρόμου  Πάγου  με  τον  περιφεριακό  δρόμο  προς
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Γαλησσά,  που  έχει  εκτεταμένες  φθορές  και  ρηγματώσεις  και  δημιουργεί  πρόβλημα  στα
διερχόμενα οχήματα.

Το   Συμβούλιο  αφού  έλαβε  υπόψη   τις  διατάξεις  του  Ν.  3852/2010  όπως  αυτές
τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Ν.4555/2018 και
1. Την εισήγηση της Προέδρου του Συμβουλίου
2.Τη  γνώμη των Κοινοτικών Συμβούλων, όπως αυτή αναγράφεται στο ταυτάριθμο πρακτικό
της συνεδρίασης, 
3.Τη γενόμενη ψηφοφορία κατά την οποία όλοι οι Κοινοτικοί Σύμβουλοι ψήφισαν θετικά στην
πρόταση της Προέδρου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   
 
ζητά  από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου την επισκευή του οδοστρώματος στη συμβολή του

κεντρικού  κοινοτικού  δρόμου  Πάγου  με  τον  περιφεριακό  δρόμο  προς  Γαλησσά,  που  έχει

εκτεταμένες φθορές και ρηγματώσεις και δημιουργεί πρόβλημα στα διερχόμενα οχήματα.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως παρακάτω:

    

                                                   ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΠΑΓΟΣ,  23/11/2022

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΠΑΓΟΥ

                                                                     Μαρία Ξανθάκη
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Η  Πρόεδρος 

    Μαρία Ξανθάκη

Τα Μέλη

Ιάκωβος Πρελορέντζος

Ισίδωρος Ρούσσος

Μαρία Δεναξά


