ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
της 3ης Συνεδρίασης του Συμβουλίου Κορησσίας Κέας
την 20 Ιουλίου 2020
Σήμερα, 20 Ιουλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς (ΠΝΠ
ΦΕΚ55/11-3-2020) η 3η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Κορησσίας , ύστερα από
την 11/15-7-2020 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του
Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 και 79 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
Επιβεβαιώνεται η απαιτούμενη συμμετοχή των μελών, δεδομένου ότι σε σύνολο 5 μελών δήλωσαν
τη συμμετοχή τους 5 μέλη.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑΣ
1)
2)
3)
4)
5)

Βώσικα Νικολέτα
Μάνεσης Δημήτριος
Τζανίνης Κοσμάς
Λεκάκη Ευφροσύνη
Στέφας Βασίλειος

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
--

Αριθμός Απόφασης :8/2020

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Δήμαρχος Κέας Ειρήνη Βελισσαροπούλου.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ

1. Μονοδρόμηση οδών παραπλεύρως ρέματος Κορησσίας.
Κατόπιν αιτήματος κατοίκου της Κορησσίας , σύμφωνα με το οποίο ζητά τη μονοδρόμηση των
οδών παραπλεύρως του ρέμματος Κορησσίας και σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει το
συμβούλιο μας και της ιδιαιτερότητας της τοποθεσίας , κρίνουμε ότι έχουμε ελλειπή γνώση της
νομοθεσίας και ζητάμε από το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Λόγω της ιδιαιτερότητας της τοποθεσίας και την ελλειπή γνώση της νομοθεσίας για τη μονοδρόμηση
των οδών παραπλεύρως του ρέματος Κορησσίας, ζητούμε από το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει σχετικά .
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό :8/2020
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΒΩΣΙΚΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΜΑΝΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΕΚΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΤΖΑΝΙΝΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΣΤΕΦΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
της 3ης Συνεδρίασης του Συμβουλίου Κορησσίας Κέας
την 20 Ιουλίου 2020
Σήμερα, 20 Ιουλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς (ΠΝΠ
ΦΕΚ55/11-3-2020) η 3η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Κορησσίας , ύστερα από
την 11/15-7-2020 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του
Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 και 79 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
Επιβεβαιώνεται η απαιτούμενη συμμετοχή των μελών, δεδομένου ότι σε σύνολο 5 μελών δήλωσαν
τη συμμετοχή τους 5 μέλη.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑΣ
1.Βώσικα Νικολέτα
2.Μάνεσης Δημήτριος
3.Τζανίνης Κοσμάς
4.Λεκάκη Ευφροσύνη
5. Στέφας Βασίλειος

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
--

Αριθμός Απόφασης :9/2020

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Δήμαρχος Κέας Ειρήνη Βελισσαροπούλου.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ

2. Καθαρισμός Δημοτικού Parking Κορησσίας
Εν όψη της θερινής περιόδου που διανύουμε θα πρέπει άμεσα να γίνει αποψίλωση χόρτων
στο Δημοτικό Πάρκινγκ Κορησσίας να βελτιωθεί το οδόστρωμα ώστε να εξοικονομηθούν
περισσότερες θέσεις στάθμευσης.
Το συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Να γίνει αποψίλωση χόρτων στο Δημοτικό Πάρκινγκ Κορησσίας και να βελτιωθεί το
οδόστρωμα ώστε να εξοικονομηθούν περισσότερες θέσεις στάθμευσης.
Η Δήμαρχος ενημέρωσε ότι έχουν προγραμματιστεί οι εργασίες για την αποψίλωση χόρτων και τη
βελτίωση του οδοστρώματος.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό :9/2020
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΒΩΣΙΚΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΜΑΝΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΕΚΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΤΖΑΝΙΝΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΣΤΕΦΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
της 3ης Συνεδρίασης του Συμβουλίου Κορησσίας Κέας
την 20 Ιουλίου 2020
Σήμερα, 20 Ιουλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς (ΠΝΠ
ΦΕΚ55/11-3-2020) η 3η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Κορησσίας , ύστερα από
την 11/15-7-2020 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του
Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 και 79 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
Επιβεβαιώνεται η απαιτούμενη συμμετοχή των μελών, δεδομένου ότι σε σύνολο 5 μελών δήλωσαν
τη συμμετοχή τους 5 μέλη.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑΣ
1.Βώσικα Νικολέτα
2.Μάνεσης Δημήτριος
3.Τζανίνης Κοσμάς
4.Λεκάκη Ευφροσύνη
5 .Στέφας Βασίλειος

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
--

Αριθμός Απόφασης :10/2020

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Δήμαρχος Κέας Ειρήνη Βελισσαροπούλου.
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3. Καθαρισμός δρόμων στη Κορησσία.
Εν όψη της θερινής περιόδου που διανύουμε καθώς και της επισκεψιμότητας που δέχεται το νησί θα
πρέπει να γίνει συστηματικός καθαρισμός των οικισμών (στενά και ρέμα ) από χόρτα .
Το συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Να γίνει άμεσα συστηματικός καθαρισμός των οικισμών (στενά και ρέμα ) από χόρτα.
Η Δήμαρχος προτείνει να προγραμματιστούν άμεσα οι εργασίες καθαρισμού σε συνεργασία με τους
Αντιδήμαρχους .
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό :9/2020
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΒΩΣΙΚΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΜΑΝΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΕΚΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΤΖΑΝΙΝΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΣΤΕΦΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
της 3ης Συνεδρίασης του Συμβουλίου Κορησσίας Κέας
την 20 Ιουλίου 2020
Σήμερα, 20 Ιουλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς (ΠΝΠ
ΦΕΚ55/11-3-2020) η 3η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Κορησσίας , ύστερα από
την 11/15-7-2020 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του
Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 και 79 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
Επιβεβαιώνεται η απαιτούμενη συμμετοχή των μελών, δεδομένου ότι σε σύνολο 5 μελών δήλωσαν
τη συμμετοχή τους 5 μέλη.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑΣ
1. Βώσικα Νικολέτα
2. Μάνεσης Δημήτριος
3 .Τζανίνης Κοσμάς
4. Λεκάκη Ευφροσύνη
5. Στέφας Βασίλειος

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
--

Αριθμός Απόφασης :11/2020

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Δήμαρχος Κέας Ειρήνη Βελισσαροπούλου.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ

4. Καθαρισμός και κόψιμο θάμνων από το ρέμα του Οτζιά προς Κάλαμο.
Εχει παρατηρηθεί δυσκολία στη πρόσβαση οχημάτων στο ρέμα από τη παραλία του Οτζιά προς το
Κάλαμο, λόγω της πυκνής βλάστησης που υπάρχει δεξιά και αριστερά αυτού. Αλλα και σημαντικός
κίνδυνος πυρκαγιάς . Κρίνεται αναγκαίο να γίνει κόψιμο των θάμνων και αποψίλωση των χόρτων
στη περιοχή για την αποφυγή δυσάρεστων συνεπειών.
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Να γίνει άμεσα το κόψιμο των θάμνων και αποψίλωση των χόρτων στο ρέμα από τη παραλία του
Οτζιά προς το κάλαμο για την αποφυγή δυσάρεστων συνεπειών.
Η Δήμαρχος προτείνει να προγραμματιστούν άμεσα οι εργασίες σε συνεργασία με τους
Αντιδήμαρχους .
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό :11/2020
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΒΩΣΙΚΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΜΑΝΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΕΚΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΤΖΑΝΙΝΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΣΤΕΦΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

