
       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
        ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ              
 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΟΥΛΙΔΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

                     Της 2ης Συνεδρίας του Συμβουλίου της  Κοινότητας Ιουλίδας του Δήμου Κέας
                                                   την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019.

Σήμερα, την 9η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα. 20:30 μ.μ. συνήλθε το Συμβούλιο
της  Κοινότητας  Ιουλίδας  σε  τακτική  δημόσια  συνεδρίαση  στο  κατάστημα  του  Ιστορικού
Δημαρχείου Κέας στην Ιουλίδα, ύστερα από την 6/4-10-2019 πρόσκληση του κ. Προέδρου,  η
οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 και 79
του Ν.3852/2010.
Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 5 Συμβούλων, ευρέθησαν
παρόντες οι 5.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ                       

1)     Γεώργιος Β. Δεμένεγας                                    Ουδείς                            
2)     Βρεττού Α. Σταματούλα (Μάτα)                      
3)     Σαΐτης Σ. Εμμανουήλ
4)     Δεμένεγα Δ. Νικολέττα
5)     Πορίχης Δ. Ιωάννης



ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 6/04.10.2019 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΥΛΙΔΑΣ 

1ο θέμα: Περί ορισμού έδρας της  Κοινότητας Ιουλίδας

2ο θέμα: Λήψη απόφασης για την πραγματοποίηση των συνεδριάσεων του  Δ.Σ.  Κοινότητας
Ιουλίδας σε χώρο εκτός έδρας.

3ο θέμα:  Πρόταση για δημιουργία  e-mail  και  banner  της Δημοτικής Κοινότητας Ιουλίδας
στην ιστοσελίδα του Δήμου Κέας

  

4ο θέμα:  Προτάσεις Δ.Σ. Δημοτικής Κοινότητας Ιουλίδας για συντήρηση και αποκατάσταση
πινάκων ανακοινώσεων στον οικισμό της Ιουλίδας

5ο θέμα:   Προτάσεις Δ.Σ. Δημοτικής Κοινότητας Ιουλίδας για τη σήμανση των υπηρεσιών
που εδρεύουν στον οικισμό της Ιουλίδας

6ο θέμα:   Προτάσεις Δ.Σ. Δημοτικής Κοινότητας Ιουλίδας για την καθαριότητα του οικισμού
της Ιουλίδας



  1ο θέμα: Περί ορισμού έδρας της  Κοινότητας Ιουλίδας

  Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στη συνέχεια αναφερόμενος στο 

     1ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι το  Συμβούλιο Κοινότητας Ιουλίδας με απόφασή του

θα πρέπει να ορίσει τον χώρο για τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων του συμβουλίου. Ο Πρόεδρος

συνεχίζοντας ενημερώνει τα μέλη για την πρόταση της Δημάρχου κας Ειρήνης Βελισσαροπούλου,

να οριστεί ως έδρα της Κοινότητας Ιουλίδας, το κτίριο στο οποίο στεγάζεται  το αρχείο και η

Βιβλιοθήκη Δήμου Κέας  κάτω από το κεντρικό κτίριο του Νέου Δημαρχείου.

     Σύμφωνα με τα ανωτέρω καλούμαστε να ορίσουμε την έδρα της Κοινότητας Ιουλίδας.

Το  Δ.Σ.  της   Κοινότητας  Ιουλίδας  μετά  από  διαλογική  συζήτηση  και  αφού  έλαβε  υπόψη  την
εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει  ως  έδρα  της  Κοινότητας  Ιουλίδας,  το  κτίριο  στο  οποίο  στεγάζεται  το  αρχείο  και  η

Βιβλιοθήκη Δήμου Κέας  κάτω από το κεντρικό κτίριο του Νέου Δημαρχείου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 5/2019

  2ο θέμα:  Λήψη απόφασης για την πραγματοποίηση των συνεδριάσεων του  Δ.Σ.  Κοινότητας

Ιουλίδας σε χώρο εκτός έδρας.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι κρίνεται αναγκαίο να

οριστεί ένας χώρος, για την πραγματοποίηση των εκτός έδρας συνεδριάσεων του Δ.Σ Κοινότητας

Ιουλίδας  και  αυτός  προτείνεται  να  είναι  το  κατάστημα  του  Ιστορικού  Δημαρχείου  Κέας,  στην

κεντρική πλατεία Ιουλίδας.

Το  Δ.Σ.  της   Κοινότητας  Ιουλίδας  μετά  από  διαλογική  συζήτηση  και  αφού  έλαβε  υπόψη  την
εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει  το κατάστημα του Ιστορικού Δημαρχείου Κέας, στην κεντρική πλατεία Ιουλίδας για την

πραγματοποίηση των εκτός έδρας συνεδριάσεων του Δ.Σ Κοινότητας Ιουλίδας

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 6/2019



3ο θέμα:   Πρόταση  για  δημιουργία  e-mail  και  banner  της Κοινότητας  Ιουλίδας  στην
ιστοσελίδα του Δήμου Κέας

Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το  3ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι κρίνεται αναγκαία η

δημιουργία e-mail και banner της Κοινότητας Ιουλίδας, στην ιστοσελίδα του Δήμου Κέας,,  που θα

συμβάλει στην ενημέρωση των κατοίκων της Κοινότητας, του Νησιού και των παραθεριστών εν

γένει.  Θα  περιλαμβάνει  τις  αποφάσεις  των  συνεδριάσεων  του  Συμβουλίου  της  Κοινότητας,  τα

δρώμενα της Κοινότητας και χρήσιμες πληροφορίες. 

Το  Δ.Σ.  της   Κοινότητας  Ιουλίδας  μετά  από  διαλογική  συζήτηση  και  αφού  έλαβε  υπόψη  την
εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Υποβάλει πρόταση για  δημιουργία  e-mail  και  banner της Κοινότητας Ιουλίδας,  στην ιστοσελίδα

του Δήμου Κέας.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 7/2019

4ο θέμα: Προτάσεις  Δ.Σ.  Κοινότητας Ιουλίδας για συντήρηση και αποκατάσταση πινάκων
ανακοινώσεων στον οικισμό της Ιουλίδας

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι θα πρέπει το σύνολο

των πινάκων ανακοινώσεων που βρίσκονται σε κεντρικά σημεία της Ιουλίδας, να συντηρηθεί και

αποκατασταθεί  αναλόγως.  Συγκεκριμένα  απαιτείται  ανακατασκευή των  πινάκων ανακοινώσεων

στις θέσεις Πλατεία και Πιάτσα του οικισμού, καθώς και τοποθέτηση νέου πίνακα στην έδρα της

κοινότητας.

Το  Δ.Σ.  της   Κοινότητας  Ιουλίδας  μετά  από  διαλογική  συζήτηση  και  αφού  έλαβε  υπόψη  την
εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Υποβάλει  πρόταση  για  τη  συντήρηση  και  αποκατάσταση  πινάκων  ανακοινώσεων  στις  θέσεις

Πλατεία και Πιάτσα του οικισμού, καθώς και τοποθέτηση νέου πίνακα στην έδρα της κοινότητας.

.ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 8/2019



5ο θέμα:   Προτάσεις Δ.Σ.  Κοινότητας Ιουλίδας για τη σήμανση των υπηρεσιών που εδρεύουν
στον οικισμό της Ιουλίδας

Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το  5ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  ανέφερε ότι  για την καλύτερη

ενημέρωση  και  πληροφορία  επισκεπτών  αλλά  και  μόνιμων  κατοίκων  της  Ιουλίδας,  κρίνεται

αναγκαία η τοποθέτηση πινακίδων σε  κεντρικά σημεία της Ιουλίδας, για τον προσδιορισμό της

θέσης των υπηρεσιών που εδράζουν στην Ιουλίδα (ΚΕΠ,ΓΕΦ, Ιστορικό Δημαρχείο, Δήμος Κέας,

Κοινότητα Ιουλίδας).

Το  Δ.Σ.  της   Κοινότητας  Ιουλίδας  μετά  από  διαλογική  συζήτηση  και  αφού  έλαβε  υπόψη  την
εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Υποβάλει  πρόταση  για  τη  σήμανση  των  υπηρεσιών  που  εδρεύουν  στον  οικισμό  της  Ιουλίδας

(ΚΕΠ,ΓΕΦ, Ιστορικό Δημαρχείο, Δήμος Κέας, Κοινότητα Ιουλίδας).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 9/2019

6ο θέμα:   Προτάσεις  Δ.Σ.  Κοινότητας  Ιουλίδας  για  την  καθαριότητα  του  οικισμού  της
Ιουλίδας

Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το 6ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι θα ήταν χρήσιμο να

διαμορφωθεί μια πρόταση για την καθαριότητα του οικισμού της Ιουλίδας. Έχοντας γνώση της

γενικότερης κατάστασης, προτείνεται να οριστούν δύο άτομα καθαριότητας που θα παρέχουν τις

υπηρεσίες τους καθημερινά στον οικισμό Ιουλίδας και θα φροντίζουν για το σκούπισμα και το

ασβέστωμα των κεντρικών δρόμων. Επιπλέον να φροντίζουν για την καθαριότητα των κάδων και

των χώρων πέριξ των κάδων απορριμάτων.

Προτείνεται επίσης η διαμόρφωση ενός προγράμματος που θα κοινοποιείται και θα ελέγχεται και
από την Κοινότητα.

Το  Δ.Σ.  της   Κοινότητας  Ιουλίδας  μετά  από  διαλογική  συζήτηση  και  αφού  έλαβε  υπόψη  την
εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Υποβάλει προτάσεις για την  καθαριότητα του οικισμού της Ιουλίδας και προτείνει τη διαμόρφωση

ενός προγράμματος που θα κοινοποιείται και θα ελέγχεται και από την Κοινότητα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 10/2019



                                                       Λύεται η Συνεδρίαση

   Ο Πρόεδρος                                                                           Τα Μέλη

  Γεώργιος Β. Δεμένεγας                                          Βρεττού Α. Σταματούλα (Μάτα)                      

                                             Σαΐτης Σ. Εμμανουήλ

                                                                                          Δεμένεγα Δ. Νικολέττα

                                                               Πορίχης Δ. Ιωάννης 
   
                                          


