
             
           

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

της 2ης Συνεδρίας του Συμβουλίου της  Κοινότητας Κορησσίας του Δήμου Κέας τη 11η
Οκτωβρίου  2019.

Σήμερα,  την  11  Οκτωβρίου  2019,  ημέρα  Παρασκευή  και  ώρα.  17.00  μ.μ.  συνήλθε  το
Συμβούλιο  της  Κοινότητας  Κορησσίας  σε  δεύτερη  δημόσια  συνεδρίαση  στην  αίθουσα  του
Συμβουλίου στο κτίριο "Στ. Ρέστης» στην Κορησσία, ύστερα από την 2/07-10-2019 πρόσκληση
της Προέδρου, κ. Νικολέτας Βώσικα, η οποία επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 75 και 79 του Ν.3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω
θέματα.
Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, και σε σύνολο 5 Συμβούλων, ευρέθησαν παρόντες
οι 4.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ  

1. Βώσικα Νικολέτα                                                          1. Στέφας Βασίλειος
2. Μάνεσης Δημήτριος
3. Τζανίνης Κοσμάς
4. Λεκάκη Ευφροσύνη

 

Θέμα 1ο: Καταγραφή και απόσυρση εγκαταλελειμμένων οχημάτων .

Η Πρόεδρος εισηγούμενη το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι έχει 
παρατηρηθεί μέσα στα όρια των οικισμών, να βρίσκονται για μεγάλο χρονικό διάστημα 
εγκαταλελειμμένα οχήματα (αυτοκίνητα, δίκυκλα ). Προτείνει τη καταγραφή και τη περισυλλογή 
αυτών κατ εφαρμογή του Π.Δ 116/2004 (ΦΕΚ 81/Α/05-03-2004) και τη παράδοσή τους σε 
Εγκεκριμένο Σύστημα Συλλογής Οχημάτων τέλους κύκλου ζωής ( Ο.Τ.Κ.Ζ.)
                                                     
                                                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Τη καταγραφή και τη περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων (αυτοκίνητα, δίκυκλα ) κατ 
εφαρμογή του Π.Δ 116/2004 (ΦΕΚ 81/Α/05-03-2004) και τη παράδοσή τους σε Εγκεκριμένο 
Σύστημα Συλλογής Οχημάτων τέλους κύκλου ζωής ( Ο.Τ.Κ.Ζ.)



Αριθμός Απόφασης :2/2019

Θέμα 2ο : Αίτημα για τον ορισμό υπαλλήλου για την εξυπηρέτηση των δημοτών της 
κοινότητας Κορησσίας

Η Πρόεδρος εισηγούμενη το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι είναι πάγιο 
αίτημα των κατοίκων του οικισμού Κορησσίας για τη παρουσία  διοικητικού υπαλλήλου του 
Δήμου,  στο τοπικό κατάστημα Κορησσίας για την εξυπηρέτηση τους .
Οι  υπηρεσίες του Δήμου εδρεύουν στην Ιουλίδα καθώς και τα Κ.Ε.Π και για την έκδοση 
διοικητικών και λοιπών  εγγράφων  απαιτείται  η μετακίνηση τους.
 Προτείνεται η στελέχωση του Τοπικού Γραφείου της Κορησσίας , με έναν (1)  Διοικητικό 
Υπάλληλο, που θα έχει τη δυνατότητα να υπογράφει πιστοποιητικά Δημοτολογίου και λοιπά 
έγγραφα , να δέχεται αιτήσεις πολιτών και να τα διαβιβάζει στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.
Η Λειτουργία του Γραφείου θα είναι σε καθημερινή πενθήμερη βάση.

                                                           ΑΠΟΦΑΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη στελέχωση του Τοπικού Γραφείου της Κορησσίας, με έναν (1) Διοικητικό Υπάλληλο που θα έχει
τη δυνατότητα να υπογράφει πιστοποιητικά Δημοτολογίου και λοιπά έγγραφα , να δέχεται αιτήσεις 
πολιτών και να τα διαβιβάζει στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.
Η Λειτουργία του Γραφείου θα είναι σε καθημερινή πενθήμερη βάση

Αριθμός Απόφασης :3/2019

Θέμα 3ο : Καθαρισμός ρεμάτων των περιοχών Κορησσίας, Βουρκαρίου, Οτζιά.

Η Πρόεδρος εισηγούμενη το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι μετά και το 
πέρας του καλοκαιριού και εν όψη της χειμερινής περιόδου κρίνεται απαραίτητος ο καθαρισμός 
των ρεμάτων και των οχετών, δηλαδή η απομάκρυνση φερτών υλικών και απορριμάτων 
προκειμένου να απελευθερωθεί η διατομή για την απρόσκοπτη ροή των ομβρίων υδάτων στα 
ρέματα των περιοχών Κορησσίας , Βουρκαρίου, Οτζιά.

                                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Το καθαρισμό των ρεμάτων και των οχετών, δηλαδή την απομάκρυνση φερτών υλικών και 
απορριμάτων προκειμένου να απελευθερωθεί η διατομή για την απρόσκοπτη ροή των ομβρίων 
υδάτων στα ρέματα των περιοχών Κορησσίας , Βουρκαρίου, Οτζιά.

Αριθμός Απόφασης :4/2019

Θέμα 4ο : Βελτίωση ηλεκτροφωτισμού στο γήπεδο Κορησσίας (έναντι Τράπεζας Πειραιώς).

Η Πρόεδρος εισηγούμενη το 4ο θέμα της ημερήσιας αναφέρει ότι ο ηλεκτροφωτισμός κατά 
μήκος της οδού από το ρέμα Κορησσίας εως και το γήπεδο είναι ανεπαρκής και χρειάζεται να 
τοποθετηθούν επιπλέον φωτιστικά σώματα και να συντηρηθούν τα υπάρχοντα.
Ο επαρκής φωτισμός θα συμβάλει στην ομαλή κυκλοφοριακή ροή και στην αποφυγή τροχαίων 
ατυχημάτων .



                                                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων και τη συντήρηση των υπαρχόντων κατά το μήκος της οδού 
από το ρέμα της Κορησσάις ώς το γήπεδο . Ο επαρκής φωτισμός θα συμβάλει στην ομαλή 
κυκλοφοριακή ροή και στην αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων.

Αριθμός Απόφασης :5/2019

Κατά το τέλος της συνεδρίας συζητήθηκε η καθαριότητα της παραλίας Κορησσίας και 
επισημάνθηκε οτι πρέπι  να τηρούνται οι υγιειονομική κανόνες και σε αντίθεση περίπτωση να 
επιβάλλονται πρόστιμα σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δ.Σ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ

ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΒΩΣΙΚΑ                                                                        ΜΑΝΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΖΑΝΙΝΗΣ ΚΟΣΜΑΣ

ΛΕΚΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ


