
             
           

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

της 3ης Συνεδρίας του Συμβουλίου της  Κοινότητας Κορησσίας του Δήμου Κέας την
 21η Νοεμβρίου  2019.

Σήμερα,  την  21η  Νοεμβρίου  2019,  ημέρα  Πέμπτη  και  ώρα.  17.00  μ.μ.  συνήλθε  το
Συμβούλιο  της  Κοινότητας  Κορησσίας  σε  τρότη  δημόσια  συνεδρίαση  στην  αίθουσα  του
Συμβουλίου στο κτίριο "Στ. Ρέστης» στην Κορησσία, ύστερα από την 6/17-11-2019 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 3.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. Bώσικα Νικολετα 1. Λεκάκη Ευφροσύνη
2. Μάνεσης Δημήτριος 2. Στέφας Βασίλειος
3. Τζανίνης Κοσμάς 

  Θέμα 1ο : ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΑ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019
   ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ  

Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στη συνέχεια αναφερόμενη στο θέμα της
ημερήσιας  διάταξης  ανέφερε  ότι  σύμφωνα  με  την  παρ.1  άρθρο  81  Ν.3852/2010  μεταξύ  των
αρμοδιοτήτων των κοινοτικών συμβουλίων είναι και αυτή της διατύπωσης προτάσεων για έργα και
μελέτες που θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το επερχόμενο
έτος.
Στο πλαίσιο αυτό, παρουσίασε τις κάτωθι προτάσεις:

Α. Οδοποιία

1. Μελέτη για την κατασκευή Περιφερειακού δρόμου Παράκαμψης Βουρκαρίου.
Λόγω της πολύ αυξημένης κινησης του επαρχιακού δρόμου Κορησσίας Οτζιά, ειδικά το Καλοκαίρι,
δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα ασφάλειας των πεζών που κινούνται για τουρισμό και αναψυχή 
στην παραλιακή ζώνη του Βουρκαρίου. Για τον λόγο αυτό επιβάλεται η κατασκευή 
παρακαμπτήριου δρόμου του Οικισμού Βουσκαρίου - Γιαλισκαρίου.

      2.    Μελετη και κατασκευη πεζοδρομίου από το Δημοτικό Σχολειο Κορησσίας μεχρι το 



λιμανι κ προς την Αλφα τραπεζα.
Λογω ελειψης πεζοδρομίου από το Δημοτικό Σχολειο Κορησσίας μέχρι το λιμανι κ προς την Αλφα 
τραπεζα είναι επικύνδινη η κυκλοφορία των πεζών και κυρίως των μαθητων που κινούνται εντός 
του οικισμού, στον επαρχιακό δρομο Κορησσίας προς Βουρκάρι ή προς Ιουλίδα. Επιβαλεται να 
φτιαχτει αμεσα πεζοδρομιο.

3.  Αποκατασταση λακουβων στους Δημοτικούς δρόμους του οικισμού Κορησσιας και στον
δρόμο Επαρχιακό δρομο Κορησσίας προς Βουρκάρι και προς Ιουλίδα.  
Οι δρομοι του οικισμου της Κορησσίας είναι κατεστραμενοι από βαρια οχηματα και καθιστουν 
επικινδυνη την διελευση πεζων κ οχηματων. Επιβάλεται η αποκατάσταση του οδοστρώματος.

Β. Ύδρευση

1.Μελέτη και προμήθεια Αφαλάτωσης για την βελτίωση της ποιότητας του νερού στα δίκτυα 
ύδρευσης των οικισμών Κορησσίας και Βουρκαρίου.
Τους καλοκαιρινούς μήνες λόγω της πολύ μεγάλης ζήτησης και κατανάλωσης νερού, γίνεται 
υπεράντληση από τα δημοτικά πηγάδια και τίς γεωτρήσεις με αποτέλεσμα την μεγάλη υποβάθμιση 
τις ποιότητας του νερού ύδρευσης. Το νερό γίνεται υφάλμυρο και είναι ακατάλληλο για χρήση 
προκαλώντας επιπλέον καταστροφές σε δίκτυα και εξοπλισμό. Επιβάλεται άμεσα η Μελέτη και 
προμήθεια του αναγκαίου συστήματος Αφαλάτωσης για την βελτίωση της ποιότητας του νερού στα
δίκτυα ύδρευσης των οικισμών Κορησσίας και Βουρκαρίου.

Γ.  Αποχέτευση

1 Κατασκευή του αγωγού Ομβρίων Ξηροποτάμου Σταυρωτης.
Τα νερα που κατεβαινουν απο το βουνό της Σταυρωτής εισέρχονται στον οικισμό της Κορησσίας 
από το ρέμα Ξηροποτάμου πλυμμηρίζουντας τους δρόμους του προσφυγικού Συνοικισμού και 
παγιδεύονται πίσω απο το οικόπεδο Λευκαδίτη. Πρέπει να υλοποιηθεί η μελέτη για την Κατασκευή 
του αγωγού Ομβρίων Ξηροποτάμου για την προστασία του οικισμού από πλυμμήρα.

2.Κατασκευή της Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας λυμμάτων Κορησσίας Βουρκαρίου και 
απομάκρυνση της παροπλισμένης μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού από το άλσος 
Γιαλισκαρίου.  
Μετά την ολοκλήρωση των δικτύων αποχέτευσης, πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία της 
Κατασκευής της Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας λυμμάτων Κορησσίας Βουρκαρίου και να 
απομακρυνθεί η παροπλισμένη μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού από το άλσος Γιαλισκαρίου.  
Επίσης πρέπει να γίνει επέκταση του δικτύου αποχέτευσης για μελοντική συνδεση του οικισμού 
Οτζιά με την μονάδα βιολογικού καθαρισμού.

Δ. Λοιπά Έργα

1. Κατασκευη τοιχείου αντιστηριξης του επαρχιακού δρόμου Κορησσίας Οτζιά στον 
Κορασανό.
Λόγω καταστροφής τμήματος του τοιχείου αντιστηριξης του επαρχιακού δρόμου Κορισσίας Οτζιά 
στην θέση Κορασσανός πρέπει να επισκευαστεί λόγω επικινδυνοτητας για τα διερχόμενα οχήματα.

2. Προμήθεια και εγκατάσταση ράμπας πρόσβασης ΑμεΑ στην θάλασσα στην παραλία Οτζιά.
Για να είναι φιλική η παραλία Οτζιά σε άτομα με αναπηρία επιβάλεται η προμήθεια και 
εγκατάσταση ράμπας που θα εξασφαλίζει την αυτόνομη πρόσβαση των ΑμεΑ στην θάλασσα.



Το Συμβούλιο αφού έλαβε  υπόψη τα ανωτέρω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Υποβάλει  στην  Εκτελεστική  Επιτροπή  του  Δήμου  Κέας  τα  κάτωθι  έργα  και  μελέτες,
προκειμένου να συμπεριληφθούν στο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2020 του Δήμου:

Α. Οδοποιία

2. Μελέτη για την κατασκευή Περιφερειακού δρόμου Παράκαμψης Βουρκαρίου.
Λόγω της πολύ αυξημένης κινησης του επαρχιακού δρόμου Κορησσίας Οτζιά, ειδικά το Καλοκαίρι,
δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα ασφάλειας των πεζών που κινούνται για τουρισμό και αναψυχή 
στην παραλιακή ζώνη του Βουρκαρίου. Για τον λόγο αυτό επιβάλεται η κατασκευή 
παρακαμπτήριου δρόμου του Οικισμού Βουσκαρίου - Γιαλισκαρίου.

      2.    Μελετη και κατασκευη πεζοδρομίου από το Δημοτικό Σχολειο Κορησσίας μεχρι το 
λιμανι κ προς την Αλφα τραπεζα.
Λογω ελειψης πεζοδρομίου από το Δημοτικό Σχολειο Κορησσίας μέχρι το λιμανι κ προς την Αλφα 
τραπεζα είναι επικύνδινη η κυκλοφορία των πεζών και κυρίως των μαθητων που κινούνται εντός 
του οικισμού, στον επαρχιακό δρομο Κορησσίας προς Βουρκάρι ή προς Ιουλίδα. Επιβαλεται να 
φτιαχτει αμεσα πεζοδρομιο.

3.  Αποκατασταση λακουβων στους Δημοτικούς δρόμους του οικισμού Κορησσιας και στον
δρόμο Επαρχιακό δρομο Κορησσίας προς Βουρκάρι και προς Ιουλίδα.  
Οι δρομοι του οικισμου της Κορησσίας είναι κατεστραμενοι από βαρια οχηματα και καθιστουν 
επικινδυνη την διελευση πεζων κ οχηματων. Επιβάλεται η αποκατάσταση του οδοστρώματος.

Β. Ύδρευση

1.Μελέτη και προμήθεια Αφαλάτωσης για την βελτίωση της ποιότητας του νερού στα δίκτυα 
ύδρευσης των οικισμών Κορησσίας και Βουρκαρίου.
Τους καλοκαιρινούς μήνες λόγω της πολύ μεγάλης ζήτησης και κατανάλωσης νερού, γίνεται 
υπεράντληση από τα δημοτικά πηγάδια και τίς γεωτρήσεις με αποτέλεσμα την μεγάλη υποβάθμιση 
τις ποιότητας του νερού ύδρευσης. Το νερό γίνεται υφάλμυρο και είναι ακατάλληλο για χρήση 
προκαλώντας επιπλέον καταστροφές σε δίκτυα και εξοπλισμό. Επιβάλεται άμεσα η Μελέτη και 
προμήθεια του αναγκαίου συστήματος Αφαλάτωσης για την βελτίωση της ποιότητας του νερού στα
δίκτυα ύδρευσης των οικισμών Κορησσίας και Βουρκαρίου.

Γ.  Αποχέτευση

1 Κατασκευή του αγωγού Ομβρίων Ξηροποτάμου Σταυρωτης.
Τα νερα που κατεβαινουν απο το βουνό της Σταυρωτής εισέρχονται στον οικισμό της Κορησσίας 
από το ρέμα Ξηροποτάμου πλυμμηρίζουντας τους δρόμους του προσφυγικού Συνοικισμού και 
παγιδεύονται πίσω απο το οικόπεδο Λευκαδίτη. Πρέπει να υλοποιηθεί η μελέτη για την Κατασκευή 
του αγωγού Ομβρίων Ξηροποτάμου για την προστασία του οικισμού από πλυμμήρα.

2.Κατασκευή της Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας λυμμάτων Κορησσίας Βουρκαρίου και 
απομάκρυνση της παροπλισμένης μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού από το άλσος 
Γιαλισκαρίου.  
Μετά την ολοκλήρωση των δικτύων αποχέτευσης, πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία της 
Κατασκευής της Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας λυμμάτων Κορησσίας Βουρκαρίου και να 



απομακρυνθεί η παροπλισμένη μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού από το άλσος Γιαλισκαρίου.  
Επίσης πρέπει να γίνει επέκταση του δικτύου αποχέτευσης για μελοντική συνδεση του οικισμού 
Οτζιά με την μονάδα βιολογικού καθαρισμού.

Δ. Λοιπά Έργα

1. Κατασκευη τοιχείου αντιστηριξης του επαρχιακού δρόμου Κορησσίας Οτζιά στον 
Κορασανό.
Λόγω καταστροφής τμήματος του τοιχείου αντιστηριξης του επαρχιακού δρόμου Κορισσίας Οτζιά 
στην θέση Κορασσανός πρέπει να επισκευαστεί λόγω επικινδυνοτητας για τα διερχόμενα οχήματα.

2. Προμήθεια και εγκατάσταση ράμπας πρόσβασης ΑμεΑ στην θάλασσα στην παραλία Οτζιά.
Για να είναι φιλική η παραλία Οτζιά σε άτομα με αναπηρία επιβάλεται η προμήθεια και 
εγκατάσταση ράμπας που θα εξασφαλίζει την αυτόνομη πρόσβαση των ΑμεΑ στην θάλασσα.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό:7/2019

  Θέμα 2ο  : Προτάσεις της Κοινότητας Κορησσίας για το  Τεχνικό Πρόγραμμα του
ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΡΟΥ  ΕΤΟΥΣ 2020

Η Πρόεδρος  αναφερόμενη στο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι σύμφωνα με την παρ.1
άρθρο 81 Ν.3852/2010 μεταξύ των αρμοδιοτήτων των κοινοτικών συμβουλίων είναι και αυτή της
διατύπωσης  προτάσεων  για  έργα  και  μελέτες  που  θα  πρέπει  να  συμπεριληφθούν  στο  Τεχνικό
Πρόγραμμα του Λιμενικού Ταμείου για το επερχόμενο έτος.
Στο πλαίσιο αυτό, παρουσίασε τις κάτωθι προτάσεις:

1. Επισκευή ηλεκτροφωτισμού της παραλιακης ζωνης Κορησσιας
Λόγω παλαιότητας και συνεχών βλαβών επιβάλεται η αντικατάσταση των φωτιστικων σωμάτων 
της παραλιακης ζωνης στο λιμάνι της Κορησσιας.

2. Ελεγχος και επισκευή του μολου στο λιμανι Βουρκαριου
Το τμήμα του κρηπιδόματος που επισκευαστηκε τον Απριλη του 2019 φαίνεται πως ειναι και παλι 
σπασμενο και ετοιμο να αποκοληθει απο τον υπολοιπο μολο. Πρέπει να γίναι επανέλεγχος και 
επισκευή.

3. Τοποθέτηση μηχανημάτων παροχής ρεύματος κ νερού.
Στην παραλιακη ζώνη Βουρκαρίου-Κορησσίας τα μηχανήματα παροχής ρεύματος κ νερού στα 
σκάφη ειναι στην πλειοψηφία τους χαλασμένα. Πρέπει να τοποθετηθούν νέα.

4. Καθαρισμός βυθών στο λιμανι Βουρκαριου, Οτζια και Κορησσιας.
Λόγω της ορατής ρύπανσης του βυθού στα λιμανια Κορησσιας, Βουρκαριου και στον όρμο Οτζια 
επιβάέται ο καθαρισμός για απομακρυνση φερτων υλικών και σκουπιδιών.

5. Χαραξη χερσαιας ζωνης σε υφισταμενη προβλητα Οτζια.
Η υφιστάμενη μικρή προβλήτα για προσέγγιση μικρών σκαφών στην θέση Άγιος Σώστης στον 
όρμο Οτζιά πρέπει να αποκτήσει νομιμότητα με την προβλεπόμενη διαδικασία χαρακτηρισμού 
εξομιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα.

6. Τοποθετηση μικρης πλωτης εξεδρας



Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μικρών φουσκωτών σκαφών που προσεγγίζουν για αναψυχή 
τον όρμο Βουρκαρίου και τον οικισμό, είναι απαραίτητη η τοποθετηση μιας πλωτης εξέδρας 
(εμβαδού έως150τμ) για τους προσωρινά 6 θερινούς μηνες κάθε χρόνο. Πρέπει να γίνει μελέτη για 
την αδειοδότηση, την προμήθεια και την εγκατάσταση της εξέδρας καθώς και η ένταξη σε 
χρηματοδοτικό πρόγραμμα.

7. Επισκευη υφιστάμενων μόλων στην Αγ .Ειρηνη και στην θεση Στροφη του Μιμη.
Οι δύο υφιστάμενοι μικροί μώλοι πρόσδεσης μικρών σκαφών στον όρμο Βουρκαρίου στις θέσεις 
«Αγ .Ειρηνη» και «Στροφη του Μιμη» έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες και επιβάλλεται η επισκευή 
τους.

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Υποβάλει  στην  Εκτελεστική  Επιτροπή  του  Λιμενικού  Ταμείου  Σύρου  τα  κάτωθι  έργα  ,
προκειμένου να συμπεριληφθούν στο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2020 :

1.Επισκευή ηλεκτροφωτισμού της παραλιακης ζωνης Κορησσιας
Λόγω παλαιότητας και συνεχών βλαβών επιβάλεται η αντικατάσταση των φωτιστικων σωμάτων 
της παραλιακης ζωνης στο λιμάνι της Κορησσιας.

2.Ελεγχος και επισκευή του μολου στο λιμανι Βουρκαριου
Το τμήμα του κρηπιδόματος που επισκευαστηκε τον Απριλη του 2019 φαίνεται πως ειναι και παλι 
σπασμενο και ετοιμο να αποκοληθει απο τον υπολοιπο μολο. Πρέπει να γίναι επανέλεγχος και 
επισκευή.

3.Τοποθέτηση μηχανημάτων παροχής ρεύματος κ νερού.
Στην παραλιακη ζώνη Βουρκαρίου-Κορησσίας τα μηχανήματα παροχής ρεύματος κ νερού στα 
σκάφη ειναι στην πλειοψηφία τους χαλασμένα. Πρέπει να τοποθετηθούν νέα.

4. Καθαρισμός βυθών στο λιμανι Βουρκαριου, Οτζια και Κορησσιας.
Λόγω της ορατής ρύπανσης του βυθού στα λιμανια Κορησσιας, Βουρκαριου και στον όρμο Οτζια 
επιβάέται ο καθαρισμός για απομακρυνση φερτων υλικών και σκουπιδιών.

5. Χαραξη χερσαιας ζωνης σε υφισταμενη προβλητα Οτζια.
Η υφιστάμενη μικρή προβλήτα για προσέγγιση μικρών σκαφών στην θέση Άγιος Σώστης στον 
όρμο Οτζιά πρέπει να αποκτήσει νομιμότητα με την προβλεπόμενη διαδικασία χαρακτηρισμού 
εξομιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα.

6. Τοποθετηση μικρης πλωτης εξεδρας
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μικρών φουσκωτών σκαφών που προσεγγίζουν για αναψυχή 
τον όρμο Βουρκαρίου και τον οικισμό, είναι απαραίτητη η τοποθετηση μιας πλωτης εξέδρας 
(εμβαδού έως150τμ) για τους προσωρινά 6 θερινούς μηνες κάθε χρόνο. Πρέπει να γίνει μελέτη για 
την αδειοδότηση, την προμήθεια και την εγκατάσταση της εξέδρας καθώς και η ένταξη σε 
χρηματοδοτικό πρόγραμμα.

7. Επισκευη υφιστάμενων μόλων στην Αγ .Ειρηνη και στην θεση Στροφη του Μιμη.
Οι δύο υφιστάμενοι μικροί μώλοι πρόσδεσης μικρών σκαφών στον όρμο Βουρκαρίου στις θέσεις
«Αγ .Ειρηνη» και «Στροφη του Μιμη» έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες και επιβάλλεται η επισκευή
τους.



Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό:8/2019

Θέμα 3ο Φωτισμός της παραλίας Οτζιά.

Η πρόεδρος αναφέρει ότι είναι επιτακτική ανάγκη να γίνει Βελτίωση φωτισμού παραλιακού 
τμήματος του δρόμου Αγ.Γεωργίου - Αγ.Σωστη κ αντικατασταση καμμενων λαμπτηρων,
λόγω του ότι ο δημοτικος φωτισμός είναι ανεπαρκής
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τ ανωτέρω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

να γίνει Βελτίωση φωτισμού παραλιακού τμήματος του δρόμου Αγ.Γεωργίου - Αγ.Σωστη κ 
αντικατασταση καμμενων λαμπτηρων.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό:9/2019

Θέμα 4οΤοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων σε αφώτιστα σημεία στον δρομο Βουρκάρι – 
Οτζια .

Η προέδρος αναφέρει οτι στη διαδρομή από τη ταβερνα Βουρκαριων εως ταβερνα Μαρουλη δεν
υπάρχει  επαρκής δημοτικός φωτισμός και  ζητά τη τοποθετηση νεων φωτιστικων σωματων απο
ταβερνα Βουρκαριων εως ταβερνα Μαρουλη.
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ζητεί τη τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωματων απο ταβερνα Βουρκαριων εως ταβερνα Μαρουλη.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό:10/2019

ΛΥΕΤΑΙ Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Η πρόεδρος                Τα μέλη
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