ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΟΥΛΙΔΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Της 1ης Συνεδρίας του Συμβουλίου της Κοινότητας Ιουλίδας του Δήμου Κέας
την Τρίτη 9 Μαρτίου 2020.
Σήμερα, την 10η Μαρτίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα. 19:00 μ.μ. συνήλθε το Συμβούλιο της
Κοινότητας Ιουλίδας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο γραφείο της Κοινότητας Ιουλίδας
στην Ιουλίδα, ύστερα από την 1/5-3-2020 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 4.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1)
2)
3)
4)

Γεώργιος Β. Δεμένεγας
Βρεττού Α. Σταματούλα (Μάτα)
Σαΐτης Σ. Εμμανουήλ
Πορίχης Δ. Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ
Δεμένεγα Δ. Νικολέττα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 1/05.03.2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΥΛΙΔΑΣ
1o θέμα: Λήψη απόφασης για την ονομασία άλσους που βρίσκεται κάτω από την πλατεία της
Ιουλίδας
2ο θέμα: Εργασίες αποκατάστασης τμημάτων οδοστρώματος σε περιοχές της Κοινότητας
Ιουλίδας
3ο θέμα: Δημοτικός φωτισμός
4ο θέμα: Προγραμματισμός για την καθαριότητα στην Ιουλίδα ενόψει των εορτών του Πάσχα
1ο θέμα: Λήψη απόφασης για την ονομασία άλσους που βρίσκεται κάτω από την πλατεία της
Ιουλίδας
Ο Πρόεδρος αναφερόμενος στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι:
Η ονομασία ή μετονομασία οδών, πλατειών ή συνοικιών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 8 του ΚΔΚ, Ν.3463/2006, όπως ισχύει. Με την υπ’αριθμ. εγκύκλιο 6/8257/03.02.2020 του
Υπουργείο Εσωτερικών δίνονται οδηγίες για την εφαρμοζόμενη διαδικασία.
Σύμφωνα λοιπόν με τις οδηγίες, αρχικά το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να λάβει απόφαση με την
οποία διαπιστώνεται η ανάγκη ονομασίας ή μετονομασίας. Εν συνεχεία η απόφαση αυτή
διαβιβάζεται στο Συμβούλιο της Κοινότητας Ιουλίδας προκειμένου να παρέχει την εισήγησή του
εντός τασσόμενης προθεσμίας 15 ημερών.
Με την υπ’αριθμ. 28/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κέας αποφάσισε την
ανάγκη ονομασίας του χώρου στο θεατράκι, ένα μικρό άλσος που βρίσκεται κάτω από την πλατεία
της Ιουλίδας, σε «Άλσος Αντωνίου Ζουλού».
Η απόφαση αυτή διαβιβάστηκε στο Συμβούλιο της Κοινότητα Ιουλίδας προκειμένου να
παρέχει την εισήγησή του εντός προθεσμίας 15 ημερών.
Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Συμβουλίου, ότι επίκειται η επισκευή του χώρου στο
θεατράκι, ένα μικρό άλσος που βρίσκεται κάτω από την πλατεία της Ιουλίδας, υπάρχει η ανάγκη
απόδοσης ονόματος σε αυτόν το χώρο. Για το λόγο αυτό εισηγούμαστε την ονομασία του χώρου
στο θεατράκι, σε «Άλσος Αντωνίου Ζουλού», ως απόδοση φόρου τιμής στην μνήμη του αξέχαστου
συμπατριώτη μας Αντωνίου Ζουλού.
Ο αγαπημένος και γνωστός σε όλους μας, «Αντωνάκης», υπήρξε αυτοδίδαχτος μουσικός, και
δάσκαλος για πολλούς νέους μουσικούς του νησιού και άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στην
προβολή του νησιού και της μουσικής του παράδοσης. Τιμήθηκε αλλεπάλληλα από τους
συμπατριώτες του και όχι μόνο, για την προσφορά του αυτή. Υπήρξε ταυτόχρονα ένας εκλεκτός
Άνθρωπος που υπηρέτησε με αυταπάρνηση, ανιδιοτέλεια και πραγματική αγάπη την Κέα, μέσα από
το θεσμό της Αυτοδιοίκησης ως Αντιδήμαρχος κατά τα έτη 1999 έως 2002, αλλά και από τη θέση
του Προέδρου του Αγροτικού Συνεταιρισμού επί σειρά ετών.

Το Δ.Σ. της Κοινότητας Ιουλίδας μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την
εισήγηση του Προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Να ονομαστεί ο χώρος στο θεατράκι, ένα μικρό άλσος που βρίσκεται κάτω από την πλατεία της
Ιουλίδας, σε «Άλσος Αντωνίου Ζουλού» ως απόδοση φόρου τιμής στην μνήμη του αξέχαστου
συμπατριώτη μας Αντωνίου Ζουλού.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 1/2020
2ο θέμα: Εργασίες αποκατάστασης τμημάτων οδοστρώματος σε περιοχές της Κοινότητας
Ιουλίδας
Ο Πρόεδρος αναφερόμενος στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι υπάρχει άμεση
ανάγκη αποκατάστασης του οδοστρώματος στα ακόλουθα σημεία του οδικού δικτύου:







Αγ.Αιμιλιανός-Κούνδουρος προς Kea Beach
Αγ.Αιμιλιανός προς Φρέα
Περιοχή Παλιόμυλος έξω από οικία Παναγιώτη Αναγνώσταρου
Παντέχα
Πλαγιά-Οικία Κων/νου Γκρέκα
Λούρος

Το Δ.Σ. της Κοινότητας Ιουλίδας μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την
εισήγηση του Προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται την αποκατάσταση τμημάτων οδοστρώματος στα ακόλουθα σημεία του οδικού δικτύου:







Αγ.Αιμιλιανός-Κούνδουρος προς Kea Beach
Αγ.Αιμιλιανός προς Φρέα
Περιοχή Παλιόμυλος έξω από οικία Παναγιώτη Αναγνώσταρου
Παντέχα
Πλαγιά-Οικία Κων/νου Γκρέκα
Λούρος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2020

3ο θέμα: Δημοτικός φωτισμός
Ο Πρόεδρος αναφερόμενος στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι κρίνεται απαραίτητη η
τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στον οικισμό Ιουλίδας και συγκεκριμένα έξω από το
Αρχαιολογικό Μουσείο Κέας όπου ο φωτισμός δεν επαρκεί. Επίσης αναφέρθηκε ότι υπάρχει
ανάγκη τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων κατόπιν αιτήματος στη θέση Ελληνικά προς
Αγ.Παντελεήμονα, πλησίον οικίας Telha Shpetim.
Το Δ.Σ. της Κοινότητας Ιουλίδας μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την
εισήγηση του Προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται την τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στον οικισμό Ιουλίδας και συγκεκριμένα στα
κάτωθι σημεία:
α) έξω από το Αρχαιολογικό Μουσείο Κέας
β) στα Ελληνικά προς Αγ.Παντελεήμονα, πλησίον οικίας Telha Shpetim

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 3/2020

4ο θέμα: Προγραμματισμός για την καθαριότητα στην Ιουλίδα ενόψει των εορτών του Πάσχα
Ο Πρόεδρος αναφερόμενος στο 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι με στόχο έναν
καθαρότερο δήμο εν όψει των εορτών του Πάσχα και της έναρξης της νέας τουριστικής περιόδου,
θα πρέπει να προγραμματιστεί ο καθαρισμός και το ασβέστωμα του οικισμού της Ιουλίδας.
Επίσης θα πρέπει να καθαριστούν και να ανανεωθούν τα φυτά στις γλάστρες της πλατείας και της
διαδρομής από το Ροκομένο έως την Πιάτσα.
Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη ότι θα πρέπει να γίνει διαγράμμιση του χώρου του
parking και να καθαριστούν τα χαντάκια από την στροφή στην οικία Μπαλατσού, έως το
Κτηνιατρείο για την εξυπηρέτηση στάθμευσης των οχημάτων.
Το Δ.Σ. της Κοινότητας Ιουλίδας μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την
εισήγηση του Προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται τον προγραμματισμό για την καθαριότητα και το ασβέστωμα του οικισμού της Ιουλίδας.
ενόψει των εορτών του Πάσχα. Επίσης προτείνει την διαγράμμιση του χώρου του parking και τον
καθαρισμό των χαντακιών από την στροφή στην οικία Μπαλατσού, έως το Κτηνιατρείο για την
εξυπηρέτηση στάθμευσης των οχημάτων.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 4/2020

Λύεται η Συνεδρίαση

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Β. Δεμένεγας

Τα Μέλη
Βρεττού Α. Σταματούλα (Μάτα)
Σαΐτης Σ. Εμμανουήλ
Δεμένεγα Δ. Νικολέττα
Πορίχης Δ. Ιωάννης

