ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΟΥΛΙΔΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Της 3ης Συνεδρίας του Συμβουλίου της Κοινότητας Ιουλίδας του Δήμου Κέας
την 29 Ιουνίου 2020.
Σήμερα την 29η Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε δια
ζώσης κεκλεισμένων των θυρών , η 3η Συνεδρίαση 2020 του Συμβουλίου της Κοινότητας Ιουλίδας
κατόπιν της από 6/24-6-2020, πρόσκλησης του Προέδρου της Κοινότητας Ιουλίδας Δήμου Κέας
Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 5 Συμβούλων, ευρέθησαν
παρόντες οι 3.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1)
2)
3)

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

ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Πορίχης Δ. Ιωάννης
2) Δεμένεγα Δ. Νικολέτα

Στη συνεδρίαση παρίσταται η Δήμαρχος Κέας, Ειρήνη Βελισσαροπούλου

Αριθμός Απόφασης :6/2020

Θέμα 1ο : Επίλυση του προβλήματος της κακής ποιότητας νερού στο δίκτυο ύδρευσης του
οικισμού Ιουλίδας.
Διαπιστώνουμε ότι το πρόβλημα της κακής ποιότητας νερού συνεχίζεται παρά τις
προσπάθειες που έχουν γίνει, για τη διάγνωση της αιτίας που το προκαλεί και τη διόρθωσή του.
Σύμφωνα με τη πληροφόρηση που έχουμε ώς τώρα το πρόβλημα εντοπίζεται στον αγωγό υψηλής
πίεσης, για τη μεταφορά του νερού από τη δεξαμενή Μυλοποτάμου στην δεξαμενή των Μύλων.
Ζητούμε, κυρίως για λόγους ασφάλειας από πιθανή ολική φθορά του αγωγού αλλά και για τη
βελτίωση της ποιότητας του νερού να γίνει μελέτη και κατασκευή νέου συστήματος μεταφοράς με
ενδιάμεσο αντλιοστάσιο.
Μετά από διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Συμβουλίου να
αποφασίσουν/ προτείνουν σχετικά
Το Κοινοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγησή του Προέδρου,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Ζητάει, κυρίως για λόγους ασφάλειας από πιθανή ολική φθορά του αγωγού αλλά και για τη
βελτίωση της ποιότητας του νερού να γίνει μελέτη και κατασκευή νέου συστήματος μεταφοράς με
ενδιάμεσο αντλιοστάσιο.
Η Δήμαρχος ανάφερε ότι έχει γίνει ήδη εργασία για να σταματήσει την περαιτέρω οξύδοση
του αγωγού και επίσης έχει ανατεθεί σε αρμόδια υπηρεσία η μελέτη για τη νόμιμη επίλυση του
προβλήματος
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό:6/2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΥΛΙΔΑΣ
ΔΕΜΕΝΕΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΟΥΛΙΔΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Της 3ης Συνεδρίας του Συμβουλίου της Κοινότητας Ιουλίδας του Δήμου Κέας
την 29 Ιουνίου 2020.
Σήμερα την 29η Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε δια
ζώσης κεκλεισμένων των θυρών , η 3η Συνεδρίαση 2020 του Συμβουλίου της Κοινότητας Ιουλίδας
κατόπιν της από 6/24-6-2020, πρόσκλησης του Προέδρου της Κοινότητας Ιουλίδας Δήμου Κέας
Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 5 Συμβούλων, ευρέθησαν
παρόντες οι 3.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1)
2)
3)

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

ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Πορίχης Δ. Ιωάννης
2) Δεμένεγα Δ. Νικολέτα

Στη συνεδρίαση παρίσταται η Δήμαρχος Κέας, Ειρήνη Βελισσαροπούλου

Αριθμός Απόφασης :7/2020

Θέμα 2ο : Καθαριότητα του οικισμού της Ιουλίδας και συντήρηση των διαδρομών ( Chora
Walks).
Μετά την πρώτη φάση της εργολαβίας του καθαρισμού του οικισμού Ιουλίδας , διαπιστώνουμε ότι
δε γίνεται επαρκής καθαρισμός των κεντρικών δρόμων. Επίσης δεν έχει γίνει καθαρισμός της οδού
στη περιοχή Αγίου Αρτεμίου έως την οικία Μαρίας Ξέστερνου , Συγκρότημα οικιών Λιοδάκη.
Ζητάμε να γίνεται καθημερινά συστηματικός καθαρισμός από το προσωπικό της υπηρεσίας
καθαριότητας του Δήμου καθώς ο οικισμός δέχεται μεγάλη επισκεψιμότητα λόγω της προβολής
του σαν κορυφαίο αξιοθέατο του νησιού .Επίσης θα πρέπει να γίνει χρωματισμός της σήμανσης
(βελάκια) των διαδρομών Chora Walks και να γίνει νέα εκτύπωση των χαρτών με τις διαδρομές του
οικισμού.
Μετά από διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Συμβουλίου να αποφασίσουν/
προτείνουν σχετικά
Το Κοινοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγησή του Προέδρου,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Ζητάει να γίνεται καθημερινά συστηματικός καθαρισμός από το προσωπικό της υπηρεσίας
καθαριότητας του Δήμου, καθώς ο οικισμός δέχεται μεγάλη επισκεψιμότητα λόγω της προβολής
του σαν κορυφαίο αξιοθέατο του νησιού .Επίσης θα πρέπει να γίνει χρωματισμός της σήμανσης
(βελάκια) των διαδρομών Chora Walks.
Η Δήμαρχος ενημέρωσε ότι έχει γίνει προκήρυξη για την πρόσληψη οκτώ (8) εργατών
καθαριότητας , διάρκειας δύο μηνών. Επίσης ήδη υποβάλλονται αιτήσεις στο πρόγραμμα
Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ οκτάμηνης διάρκειας, όπου ο Δήμος Κέας έχει ζητήσει μεταξύ
άλλων, δέκα (10) Εργάτες Βοηθητικών Εργασιών. Επίσης έχει δρομολογηθεί εντός των ημερών να
γίνει ο χρωματισμός της σήμανσης (βελάκια) των διαδρομών Chora Walks .
Αριθμός Απόφασης :7/2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΥΛΙΔΑΣ
ΔΕΜΕΝΕΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΟΥΛΙΔΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Της 3ης Συνεδρίας του Συμβουλίου της Κοινότητας Ιουλίδας του Δήμου Κέας
την 29 Ιουνίου 2020.
Σήμερα την 29η Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε δια
ζώσης κεκλεισμένων των θυρών , η 3η Συνεδρίαση 2020 του Συμβουλίου της Κοινότητας Ιουλίδας
κατόπιν της από 6/24-6-2020, πρόσκλησης του Προέδρου της Κοινότητας Ιουλίδας Δήμου Κέας
Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 5 Συμβούλων, ευρέθησαν
παρόντες οι 3.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1)
2)
3)

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

ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Πορίχης Δ. Ιωάννης
2) Δεμένεγα Δ. Νικολέτα

Στη συνεδρίαση παρίσταται η Δήμαρχος Κέας, Ειρήνη Βελισσαροπούλου

Αριθμός Απόφασης :8/2020

Θέμα 3ο :. Αποκατάσταση της τομής του νέου αγωγού ύδρευσης, από τον Άγιο Βλάσιο έως τη
Δάφνη Ιουλίδας.
Το έργο του αγωγού διανομής νερού έχει παραμείνει ημιτελές και δεν έχει αποκατασταθεί η
τομή που δημιουργήθηκε. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο για την ασφάλεια των διερχόμενων
οχημάτων αλλά καταστρέφει και τον ασφαλτοτάπητα του δρόμου.
Μετά από διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Συμβουλίου να
αποφασίσουν/ προτείνουν σχετικά
Το Κοινοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγησή του Προέδρου,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Ζητάμε την αποκατάσταση της τομής που έχει δημιουργηθεί κατά μήκος του δρόμου , για
την αποφυγή ατυχήματος και την καταστροφή του ασφαλτοτάπητα.
Η Δήμαρχος ενημέρωσε ότι έχει δρομολογηθεί η προμήθεια μίγματος για την
ασφαλτόστρωση της τομής, ενώ ο Πρόεδρος θα έρθει σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο κ.
Μουζάκη Δημήτριο για την εξέλιξη και ολοκλήρωση του έργου.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό:8/2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΥΛΙΔΑΣ
ΔΕΜΕΝΕΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΟΥΛΙΔΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Της 3ης Συνεδρίας του Συμβουλίου της Κοινότητας Ιουλίδας του Δήμου Κέας
την 29 Ιουνίου 2020.
Σήμερα την 29η Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε δια
ζώσης κεκλεισμένων των θυρών , η 3η Συνεδρίαση 2020 του Συμβουλίου της Κοινότητας Ιουλίδας
κατόπιν της από 6/24-6-2020, πρόσκλησης του Προέδρου της Κοινότητας Ιουλίδας Δήμου Κέας
Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 5 Συμβούλων, ευρέθησαν
παρόντες οι 3.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1)
2)
3)

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

ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Πορίχης Δ. Ιωάννης
2) Δεμένεγα Δ. Νικολέτα

Στη συνεδρίαση παρίσταται η Δήμαρχος Κέας, Ειρήνη Βελισσαροπούλου

Αριθμός Απόφασης :9/2020

Θέμα 4ο: Σήμανση στα σημεία συλλογής απορριμμάτων.
Παρατηρείται ρίψη οικοδομικών υλικών, κλαδιών και υλικών κατεδάφισης στους κάδους
ανακύκλωσης. Κρίνεται απαραίτητο να τοποθετηθεί ειδική σήμανση με οδηγίες για την ορθή
χρήση και να επισημανθεί η επιβολή προστίμου στους παραβάτες.
Μετά από διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Συμβουλίου να αποφασίσουν/
προτείνουν σχετικά
Το Κοινοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγησή του Προέδρου,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Ζητάει την τοποθέτηση ειδικής σήμανσης με οδηγίες στους κάδους ανακύκλωσης - όπου
συχνά παρατηρείται η ρίψη οικοδομικών υλικών, κλαδιών και υλικών κατεδάφισης- με οδηγίες για
την ορθή χρήση τους καθώς και επισήμανση για την επιβολή προστίμου στους παραβάτες .
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό:9/2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΥΛΙΔΑΣ
ΔΕΜΕΝΕΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΟΥΛΙΔΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Της 3ης Συνεδρίας του Συμβουλίου της Κοινότητας Ιουλίδας του Δήμου Κέας
την 29 Ιουνίου 2020.
Σήμερα την 29η Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε δια
ζώσης κεκλεισμένων των θυρών , η 3η Συνεδρίαση 2020 του Συμβουλίου της Κοινότητας Ιουλίδας
κατόπιν της από 6/24-6-2020, πρόσκλησης του Προέδρου της Κοινότητας Ιουλίδας Δήμου Κέας
Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 5 Συμβούλων, ευρέθησαν
παρόντες οι 3.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1)
2)
3)

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

ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Πορίχης Δ. Ιωάννης
2) Δεμένεγα Δ. Νικολέτα

Στη συνεδρίαση παρίσταται η Δήμαρχος Κέας, Ειρήνη Βελισσαροπούλου

Αριθμός Απόφασης :10/2020

Θέμα 5ο : Βάψιμο του εξωτερικού τοιχίου της πλατείας Ιουλίδας και μικρές επιδιορθώσεις.
Η εικόνα της πλατείας Ιουλίδας, παρατηρώντας από το καφέ « Πανόραμα», παρουσιάζει σημάδια
εγκατάλειψης. Το εξωτερικό τοιχίο της πλατείας πρέπει να βαφτεί καθώς και η παρακείμενη
αποθήκη του Δήμου και η πάροδος που οδηγεί στο θεατράκι. Επίσης θα πρέπει να αποκατασταθούν
οι λακούβες που έχουν δημιουργηθεί στο πλακόστρωτο της πλατείας .
Μετά από διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Συμβουλίου να αποφασίσουν/
προτείνουν σχετικά
Το Κοινοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγησή του Προέδρου,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Ζητάει το βάψιμο του εξωτερικού τοιχίο της πλατείας καθώς και της παρακείμενης
αποθήκης του Δήμου, καθώς και της παρόδου που οδηγεί στο θεατράκι. Επίσης θα πρέπει να
αποκατασταθούν οι λακούβες που έχουν δημιουργηθεί στο πλακόστρωτο της πλατείας.
Η Δήμαρχος ενημέρωσε ότι είναι στο στάδιο ολοκλήρωσης της σύνταξης μελέτης για την
αποκατάσταση του φθαρμένου πλακόστρωτου της πλατείας Ιουλίδας.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό:10/2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΥΛΙΔΑΣ
ΔΕΜΕΝΕΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΟΥΛΙΔΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Της 3ης Συνεδρίας του Συμβουλίου της Κοινότητας Ιουλίδας του Δήμου Κέας
την 29 Ιουνίου 2020.
Σήμερα την 29η Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε δια
ζώσης κεκλεισμένων των θυρών , η 3η Συνεδρίαση 2020 του Συμβουλίου της Κοινότητας Ιουλίδας
κατόπιν της από 6/24-6-2020, πρόσκλησης του Προέδρου της Κοινότητας Ιουλίδας Δήμου Κέας
Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 5 Συμβούλων, ευρέθησαν
παρόντες οι 3.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1)
2)
3)

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

ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Πορίχης Δ. Ιωάννης
2) Δεμένεγα Δ. Νικολέτα

Στη συνεδρίαση παρίσταται η Δήμαρχος Κέας, Ειρήνη Βελισσαροπούλου

Αριθμός Απόφασης :11/2020

Θέμα 6ο: Φωτισμός παρακείμενου πάρκινγκ επί του επαρχιακού δρόμου από το Κτηνιατρείο
έως την οικία Μπαλατσού.
Ο Επαρχιακός δρόμος από το Κτηνιατρείο έως την οικία Μπαλατσού χρησιμοποιείται και
σαν χώρος στάθμευσης οχημάτων, από τους επισκέπτες του οικισμού Ιουλίδας. Για λόγους
ασφάλειας πρέπει να είναι επαρκώς φωτισμένος. Για το λόγο αυτό θα πρέπει μετά από σχετική
μελέτη να τοποθετηθούν επιπλέον φωτιστικά σώματα .
Μετά από διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Συμβουλίου να αποφασίσουν/
προτείνουν σχετικά
Το Κοινοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγησή του Προέδρου,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την υποβολή αιτήματος στο Δημοτικό Συμβούλιο, για τη τοποθέτηση επιπλέον των υπαρχόντων
φωτιστικών σωμάτων και τη τοποθέτηση αυτών, επί του Επαρχιακού δρόμου από το Κτηνιατρείο
έως και την οικία Μπαλατσού. Δεξιά και αριστερά του δρόμου σταθμεύουν οχήματα και υπάρχει
κίνδυνος ατυχήματος.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό:11/2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΥΛΙΔΑΣ
ΔΕΜΕΝΕΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΟΥΛΙΔΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Της 3ης Συνεδρίας του Συμβουλίου της Κοινότητας Ιουλίδας του Δήμου Κέας
την 29 Ιουνίου 2020.
Σήμερα την 29η Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε δια
ζώσης κεκλεισμένων των θυρών , η 3η Συνεδρίαση 2020 του Συμβουλίου της Κοινότητας Ιουλίδας
κατόπιν της από 6/24-6-2020, πρόσκλησης του Προέδρου της Κοινότητας Ιουλίδας Δήμου Κέας
Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 5 Συμβούλων, ευρέθησαν
παρόντες οι 4.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1)
2)
3)

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

ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Πορίχης Δ. Ιωάννης
2) Δεμένεγα Δ. Νικολέτα

Στη συνεδρίαση παρίσταται η Δήμαρχος Κέας, Ειρήνη Βελισσαροπούλου

Αριθμός Απόφασης :12/2020

Θέμα 7ο : Συντήρηση και αποκατάσταση χωμάτινων δρόμων της ευρύτερης περιοχής Κάτω
Μεριάς.
Το πρόγραμμα της ετήσιας συντήρησης των χωμάτινων δρόμων του Δήμου έχει υλοποιηθεί
στις περιοχές των Ποισσών, Οτζιά και Πέρα Μεριάς μέσω ανάθεσης σε εργολάβους . Θεωρούμε ότι
το υπόλοιπο χωμάτινο οδικό δίκτυο που αφορά την ευρύτερη περιοχή της Κάτω Μεριάς θα πρέπει
να γίνει είτε με νέα ανάθεση σε εργολάβο, είτε με ιδία μέσα του Δήμου.
Επειδή υπάρχουν αρκετά κομμάτια που δεν έχουν αποκατασταθεί ως τώρα ( Δεμέτη, Κατεβατή,
Αγιος Σέρρης, τμήμα Αγίας Βαρβάρας Λιπαρό κ.α θα πρέπει να γίνουν το συντομότερο για την
εξυπηρέτηση και ασφάλεια των κατοίκων .
Μετά από διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Συμβουλίου να αποφασίσουν/
προτείνουν σχετικά
Το Κοινοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγησή του Προέδρου,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Να αποκατασταθούν τα κομμάτια που δεν έχουν συντηρηθεί και η Δήμαρχος ενημέρωσε ότι ήδη θα
έχουν γίνει κάποια από αυτά και θα ολοκληρωθούν άμεσα και τα υπόλοιπα.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 12/2020.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΥΛΙΔΑΣ
ΔΕΜΕΝΕΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

