ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΟΥΛΙΔΑΣ

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

1)
2)
3)
4)
5)

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

Αριθμός Απόφασης : 18/2020

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Θέμα 6ο : Καθαριότητα οικισμού Ιουλίδας.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι θα πρέπει
για την καθαριότητα του οικισμού της Ιουλίδας να εργάζεται καθημερινά ένας (1) εργάτης
καθαριότητας από τον Οκτώβριο ως Μάρτιο και δυο (2) από τον Απρίλιο ως και το Σεπτέμβριο οι
οποίοι, θα τηρούν συγκεκριμένο καθημερινό πρόγραμμα που θα τους υποδεικνύεται απο τον υπεύθυνο
καθαριότητας.
Επίσης να γίνουν άμεσα οι αποκαταστάσεις φθορών του οδικού δικτύου, επισημαίνουμε κάποιες οι
οποίες είναι επικίνδυνες για πρόκληση ατυχημάτων:
θέση Άγιος Αιμιλιανός, πηγή Πύργου, ανηφόρα μετά τον Γυριστή, Βελάδο στην διασταύρωση για
Ορκό.
Το Κοινοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγησή του Προέδρου,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τη τοποθέτηση ενός (1) εργάτη καθαριότητας στον οικισμό Ιουλίδας για τη περίοδο Οκτώβριο έως
και Μάρτιο και τη τοποθέτηση δύο (2) εργατών καθαριότητας από τον Απρίλιο ώς και το Σεπτέμβριο
οι οποίοι, θα τηρούν συγκεκριμένο καθημερινό πρόγραμμα που θα τους υποδεικνύεται από τον
υπεύθυνο καθαριότητας.
Να γίνουν άμεσα οι αποκαταστάσεις φθορών του οδικού δικτύου, επισημαίνοντας κάποιες οι οποίες
είναι επικίνδυνες για πρόκληση ατυχημάτων:
θέση Άγιος Αιμιλιάνος, πηγή Πύργου, ανηφόρα μετά τον Γυριστή, Βελάδο στην διασταύρωση για
Ορκό.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 18/2020.
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