
    
         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
                    ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ              
           ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

της 1ης Συνεδρίας εξ αναβολής του Συμβουλίου της  Κοινότητας Κορησσίας του Δήμου Κέας τη
5η Μαρτίου 2020.

Σήμερα, την 5η Μαρτίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα. 17.00 μ.μ. συνήλθε το Συμβούλιο
της Κοινότητας Κορησσίας σε πρώτη 1η για το έτος 2020 δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα
του  Συμβουλίου  στο  κτίριο  "Στ.  Ρέστης»  στην  Κορησσία,  ύστερα  από  την  4/03-03-2020
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

 
1.  Σήμανση  απαγόρευσης  στάσης  /  στάθμευσης  κατα  μήκος  των  οδών  του  οικισμού
Κορησσίας.

Η Πρόεδρος εισηγούμενη το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι θα πρέπει να
γίνει   τοποθέτηση  σήμανσης  κατά  μήκων  τον  οδών  του  οικισμού  Κορησσίας  που  να
απαγορευόμουν την μόνιμη στάθμευση οχημάτων . Παρατηρείται η στάθμευση οχημάτων που θα
έπρεπε να βρίσκονται στο δωρεάν Δημοτικό παρκιγκ , να καταλαμβάνουν θέσεις σε σημεία που
δυσχεραίνουν την μετακίνηση οχημάτων άλλα και τη προσωρινή  στάθμευση των οχημάτων των
μονίμων κατοίκων .

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την τοποθέτηση ειδικής σήμανσης κατά μήκων τον οδών του οικισμού Κορησσίας που να
απαγορευόμουν την μόνιμη στάθμευση οχημάτων.
  Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό :1/2020



2. Καθαρισμός και εξυγίανση ρέματος Αγίων Αναργύρων Βουρκαρίου.
Η Πρόεδρος εισηγούμενη το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι :
Στη περιοχή Βουρκαρίου και συγκεκριμένα στο σημείο που εκρέει το ρέμα που βρίσκεται πλησίον
του  Ιερού  Ναού  Αγίων  Αναργύρων  ,  πρέπει  να  καθαριστεί  από  τα  φθαρτά  υλικά  που
συγκεντρώνονται  από τις βροχές και να εξυγιανθεί .

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τον άμεσο καθαρισμό και την εξυγίανση  του ρέμματος που εκρέει πλησίον του Ιερού Ναού Αγίων 
Αναργύρων Βουρκαρίου. 
  Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό :2/2020

3. Τοποθέτηση τουαλετών στο χώρο στάθμευσης  ΤΑΧΙ στη Κορησσία.
Αναβάλλεται 

4. Προμήθεια και τοποθέτηση παγκακίων και ομπρελών σκίασης , στις παραλίες Κορησσίας
και Οτζιά.

Η Πρόεδρος εισηγούμενη το τέταρτο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι :
 Εν  όψη  του  ερχόμενου  καλοκαιριού  πρέπει  να  προβούμε  στην  τοποθέτηση  παγκακιών  και
ομπρελών σκιάσης στις παραλίες της  Κορησσίας και του Οτζιά. Κάθε χρόνο υπάρχουν φθορές στις
υπάρχουσες  και κάποιες θέλουν συντήρηση ή ακόμα και αντικατάσταση .Το ίδιο ισχύει και για τα
παγκάκια  .Θα  πρέπει  να  ελεγχθούν  και  να  ενημερωθούν  οι  αρμόδιες  υπηρεσίες  (μέσω  των
αρμόδιων αντιδημάρχων ) για  να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΌΦΩΝΑ
Τον έλεγχο πιθανόν φθορών των παγκακίων και ομπρελών σκίασης  στις παραλίες της  Κορησσίας 
και του Οτζιά τη συντήρηση ή αντικατάσταση τους και τη τοποθέτηση τους.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό :3/2020.

5. Επισκευή και συντήρηση κατεστραμμένων οστεοφυλακίων στο Κοιμητήριο Κορησσίας.

 Η Πρόεδρος εισηγούμενη το πέμπτο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι :
 Στο Κοιμητήριο Κορησσίας υπάρχουν οστεοφυλάκεια τα οποία λόγω παλαιότητας, βρίσκονται σε
άσχημη  κατάσταση,  σχεδόν  κατεστραμμένα.  Επειδή  όμως  είναι  παραχωρημένα,  πρέπει  να
καταγραφούν και να ενημερωθούν οι κάτοχοι που λαμβάνουν και τις ειδοποιήσεις του “ τέλους
οστεοφυλακίων τους, ότι θα πρέπει να επισκευαστούν ή να συντηρηθούν.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΌΦΩΝΑ
Τη καταγραφή και ενημέρωση των κατόχων που λαμβάνουν τις ειδοποιήσεις του “ τέλους

οστεοφυλακίων”  του  Κοιμητηρίου  Κορησσίας   για  την  επισκευή  ή  τη  συντήρηση  των
κατεστραμμένων οστεοφυλακίων.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό :4/2020

6. Ηλεκτροφωτισμός στη «Παιδική Χαρά» Κορησσίας .
 Η Πρόεδρος εισηγούμενη το έκτο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι :
  Με  αφορμή  και  τη  τοποθέτηση  της  νέας  Παιδικής  Χαράς  στη  Κορησσία  θα  πρέπει  να
αποκατασταθεί η βλάβη των φωτιστικών σωμάτων κατά μήκος του Επαρχιακού Δρόμου Κορρησίας
(από τη διασταύρωση Κορησσίας – Βουρκαρίου και έως το 6θ Δημοτικό Σχολείο ), γιατί υπάρχει
μεγάλος κίνδυνος ατυχήματος.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΌΦΩΝΑ
Να ενημερωθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες για την αποκατάσταση της βλάβης των φωτιστικών

σωμάτων  κατά μήκος του Επαρχιακού Δρόμου Κορρησίας (από τη διασταύρωση Κορησσίας – 
Βουρκαρίου και έως το 6θ Δημοτικό Σχολείο ), γιατί υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ατυχήματος.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό :5/2020



7. Ηλεκτροφωτισμός της παραλίας Κορησσίας.

 Η Πρόεδρος εισηγούμενη το έβδομο  θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι :

Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων και  τον ισχυρών ανέμων που έπνεαν κατά τη
διάρκεια των τελευταίων μηνών, καταστράφηκαν πολλά φωτιστικά σώματα, τόσο κατά μήκος του
λιμανιού αλλά και σε πολλά άλλα σημεία του οικισμού της Κορησσίας. Ο φωτισμός πλέον έχει
καταστεί ανεπαρκής κάνοντας τη κυκλοφορία πεζών και οχημάτων επικίνδυνη. Θα πρέπει να γίνει
άμεση  καταγραφή   προμήθεια  και  τοποθέτηση  των  σπασμένων  λαμπτήρων,  για  την  άμεση
αποκατάσταση του ηλεκτροφωτισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΌΦΩΝΑ

Την άμεση καταγραφή, προμήθεια και τοποθέτηση των σπασμένων λαμπτήρων, για την άμεση
αποκατάσταση του ηλεκτροφωτισμού της Κορησσίας , τόσο κατά μήκος της παραλίας όσο και σε
άλλα σημεία  του οικισμού.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό :6/2020

8. Ενημέρωση για την αποπεράτωση του έργου γηπέδου μπάσκετ Κορησσίας .

9. Ενημέρωση για τη πορεία της μελέτης για το Περιφερειακό δρόμο Κορησσίας – Αγίου 
Γεωργίου.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΒΩΣΙΚΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ                                                                   ΜΑΝΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
          ΛΕΚΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
          ΤΖΑΝΙΝΗΣ ΚΟΣΜΑ


