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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

της 4ης Συνεδρίασης του  Συμβουλίου Ιουλίδας Κέας 

την  25 Σεπτεμβρίου  2020 

 

Σήμερα, 25 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς 

(ΠΝΠ ΦΕΚ55/11-3-2020) και εγκύκλιος ΥΠ ΕΣ 6024/22-0-9-2020, η 4η τακτική συνεδρίαση του 

Συμβουλίου Κοινότητας Ιουλίδας , ύστερα από την 10/21-9-2020 έγγραφη πρόσκληση του  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                                                  ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

 

 

1)     Γεώργιος Β. Δεμένεγας                                                              
2)     Βρεττού Α. Σταματούλα (Μάτα)                                                            

3)     Σαΐτης Σ. Εμμανουήλ     

4)     Πορίχης Δ. Ιωάννης 

5)     Δεμένεγα Δ. Νικολέτα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός Απόφασης : 13/2020 

 

 

 

 

 

 



Θέμα 1ο: Καθαρισμός ρεμάτων. 

            

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι εν όψη του χειμώνα θα 

πρέπει  να γίνει ο ετήσιος καθαρισμός στα ρέματα των περιοχών : 

Σπαθί, Ποίσσες, Κούνδουρο (Φρέα), Καμπί, Λιπαρό, Ορκός, επίσης να γίνει  και κόψιμο κλαδιών. 

Επίσης, θα πρέπει στο ρέμα του Σπαθιού να γίνει κατασκευή τοιχίου προφύλαξης στο σημείο 

ιδιοκτησίας  Ειρήνης Κοζαδίνου επειδή υπάρχει αλλαγή πορείας του ρέματος (στροφή), με αποτέλεσμα 

να μπαίνουν  τα  νερά με ορμή στο συγκεκριμένο κτήμα και κατά συνέπεια και σε όλα τα γειτονικά και 

να προκαλούν  καταστροφές. 

            

 Το Κοινοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, 

 

         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εν όψη του χειμώνα  να γίνει ο ετήσιος καθαρισμός στα ρέματα των περιοχών : 

Σπαθί , Ποίσσες, Κούνδουρο (Φρέα), Καμπί, Λιπαρό, Ορκός, και να  γίνει  και κόψιμο κλαδιών. 

Επίσης, θα πρέπει στο ρέμα του Σπαθιου να γίνει κατασκευή τοιχίου προφύλαξης στο σημείο 

ιδιοκτησίας  Ειρήνης Κοζαδίνου επειδή υπάρχει αλλαγή πορείας του ρέματος (στροφή), με αποτέλεσμα 

να μπαίνουν  τα  νερά με ορμή στο συγκεκριμένο κτήμα και κατά συνέπεια και σε ολα τα γειτονικά και 

να προκαλούν  καταστροφές. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 13/2020. 

 

 

 

 

 

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΔΕΜΕΝΕΓΑΣ Β. ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                     ΒΡΕΤΤΟΥ Α. ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ(ΜΑΤΑ) 

                                                                                                     ΣΑΪΤΗΣ Σ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

                                                                                                     ΠΟΡΙΧΗΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ 

                                                                                                     ΔΕΜΕΝΕΓΑ Δ. ΝΙΚΟΛΕΤΑ 

 

 

          

 

 


