
                                                                                                         

        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
    ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                     

                 ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ                                                                                                      
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

                 Της 4ης Συνεδρίας του Συμβουλίου της  Κοινότητας  Κορησσίας του Δήμου Κέας 
                                                                 την 11η Νοεμβρίου 2020. 
 
 Σήμερα την 11η  Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 12:00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε 
δια περιφοράς , η 4η Συνεδρίαση 2020 του Συμβουλίου της Κοινότητας Κορησσίας  κατόπιν της 
από 13/06-11-2020, πρόσκλησης του Προέδρου της  Κοινότητας Κορησσίας Δήμου Κέας. 
Δήλωσαν τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση τα κάτωθι 4 μέλη. Η δήλωση συμμετοχής έγινε με 
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

 
 
 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑΣ                                                  ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 
 

1) Βώσικα Νικολέτα                                                             1) Στέφας Βασίλειος 
2) Μάνεσης Δημήτριος 
3) Τζανίνης Κοσμάς 
4) Λεκάκη Ευφροσύνη 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αριθμός  Απόφασης:  13/2020 
 
Ο συντονισμός της διαδικασίας για τη λήψη αποφάσεων και την συγγραφή του συνοπτικού 
πρακτικού έγινε από τη δημοτική υπάλληλο κ. Μυκωνιάτη Σωτηρία. 
 
 
 
 



 
Θέμα 1ο 
Προτάσεις της Κοινότητας Κορησσίας για το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Κέας. 
 
Η Πρόεδρος εισηγούμενη το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικά με το Τεχνικό 
Πρόγραμμα του Δήμου Κέας για το έτος 2021 αναφέρει 

 
1.Μελέτη για την κατασκευή Περιφερειακού δρόμου Παράκαμψης Βουρκαρίου. 

Λόγω της πολύ αυξημένης κινησης του επαρχιακού δρόμου Κορησσίας Οτζιά, ειδικά το Καλοκαίρι, 
δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα ασφάλειας των πεζών που κινούνται για τουρισμό και αναψυχή 
στην παραλιακή ζώνη του Βουρκαρίου. Για τον λόγο αυτό επιβάλεται η κατασκευή 
παρακαμπτήριου δρόμου του Οικισμού Βουσκαρίου - Γιαλισκαρίου. 
 

2 Μελέτη και κατασκευή πεζοδρομίου από το Δημοτικό Σχολείο Κορησσίας μέχρι το 
λιμάνι κ προς την Αλφα τράπεζα. 

Λόγω έλλειψης πεζοδρομίου από το Δημοτικό Σχολείο Κορησσίας μέχρι το λιμάνι κ προς την Αλφα 
τράπεζα είναι επικίνδυνη η κυκλοφορία των πεζών και κυρίως των μαθητών που κινούνται εντός 
του οικισμού, στον επαρχιακό δρόμο Κορησσίας προς Βουρκάρι ή προς Ιουλίδα. Επιβάλλεται να 
φτιαχτεί άμεσα πεζοδρόμιο. 
  

3 Αποκατάσταση λακουβών στους Δημοτικούς δρόμους του οικισμού Κορησσίας και 
στον δρόμο Επαρχιακό δρομο Κορησσίας προς Βουρκάρι και προς Ιουλίδα.   

Οι δρόμοι του οικισμού της Κορησσίας είναι κατεστραμένοι από βαριά οχήματα και καθιστούν 
επικίνδυνη την διέλευση πεζών κ οχημάτων. Επιβάλεται η αποκατάσταση του οδοστρώματος. 
  
4. Κατασκευή του αγωγού Ομβρίων Ξηροποτάμου Σταυρωτης. 
Τα νερά που κατεβαίνουν από το βουνό της Σταυρωτής εισέρχονται στον οικισμό της Κορησσίας 
από το ρέμα Ξηροποτάμου πλυμμηρίζουντας τους δρόμους του προσφυγικού Συνοικισμού και 
παγιδεύονται πίσω απο το οικόπεδο Λευκαδίτη. Πρέπει να υλοποιηθεί η μελέτη για την Κατασκευή 
του αγωγού Ομβρίων Ξηροποτάμου για την προστασία του οικισμού από πλυμμήρα. 
  

5. Μελέτη και προμήθεια Αφαλάτωσης για την βελτίωση της ποιότητας του νερού στα 
δίκτυα ύδρευσης των οικισμών Κορησσίας και Βουρκαρίου. 

Τους καλοκαιρινούς μήνες λόγω της πολύ μεγάλης ζήτησης και κατανάλωσης νερού, γίνεται 
υπεράντληση από τα δημοτικά πηγάδια και τίς γεωτρήσεις με αποτέλεσμα την μεγάλη υποβάθμιση 
τις ποιότητας του νερού ύδρευσης. Το νερό γίνεται υφάλμυρο και είναι ακατάλληλο για χρήση 
προκαλώντας επιπλέον καταστροφές σε δίκτυα και εξοπλισμό. Επιβάλεται άμεσα η Μελέτη και 
προμήθεια του αναγκαίου συστήματος Αφαλάτωσης για την βελτίωση της ποιότητας του νερού στα 
δίκτυα ύδρευσης των οικισμών Κορησσίας και Βουρκαρίου. 
 

6. Κατασκευή της Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας λυμμάτων Κορησσίας 
Βουρκαρίου και απομάκρυνση της παροπλισμένης μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού 
από το άλσος Γιαλισκαρίου.   

Μετά την ολοκλήρωση των δικτύων αποχέτευσης, πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία της 
Κατασκευής της Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας λυμμάτων Κορησσίας Βουρκαρίου και να 
απομακρυνθεί η παροπλισμένη μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού από το άλσος Γιαλισκαρίου.   
Επίσης πρέπει να γίνει επέκταση του δικτύου αποχέτευσης για μελοντική συνδεση του οικισμού 
Οτζιά με την μονάδα βιολογικού καθαρισμού. 
 
 
 



7. Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης του επαρχιακού δρόμου Κορησσίας Οτζιά στον 
Κορασανό. 

Λόγω καταστροφής τμήματος του τοιχείου αντιστήριξης του επαρχιακού δρόμου Κορησσίας Οτζιά 
στην θέση Κορασσανός πρέπει να επισκευαστεί λόγω επικινδυνότητας για τα διερχόμενα οχήματα. 
 
8.Προμήθεια και εγκατάσταση ράμπας πρόσβασης ΑμεΑ στην θάλασσα στην παραλία Οτζιά. 
Για να είναι φιλική η παραλία Οτζιά σε άτομα με αναπηρία επιβάλεται η προμήθεια και 
εγκατάσταση ράμπας που θα εξασφαλίζει την αυτόνομη πρόσβαση των ΑμεΑ στην θάλασσα. 

9. Τοιχία για τους κάδους 
Στις περιοχές Κορησσία στην θέση ρέμα στο Γυαλισκάρι και στο Βουρκάρι στην στροφή προς 
Οτζιά θα πρέπει να κατασκευαστούν τοιχία που εντός τους θα τοποθετηθούν και οριοθετηθούν οι 
κάδοι απορρυμάτων και ανακύκλωσης. 
 

10 Ασφαλτόστρωση στην περιοχή Γυαλισκάρι 
Στην στροφή που ανεβαίνουμε για τα ενοικιαζόμενα δωμάτια του Γυαλισκαριού επιβάλλεται να 
ασφαλτοστρωθεί καθώς ο δρόμος είναι συχνής  διέλευσης οχημάτων και είναι κατεστραμμένος. 
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  
 

1.Μελέτη για την κατασκευή Περιφερειακού δρόμου Παράκαμψης Βουρκαρίου. 
Λόγω της πολύ αυξημένης κινησης του επαρχιακού δρόμου Κορησσίας Οτζιά, ειδικά το Καλοκαίρι, 
δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα ασφάλειας των πεζών που κινούνται για τουρισμό και αναψυχή 
στην παραλιακή ζώνη του Βουρκαρίου. Για τον λόγο αυτό επιβάλεται η κατασκευή 
παρακαμπτήριου δρόμου του Οικισμού Βουσκαρίου - Γιαλισκαρίου. 
 

2 Μελέτη και κατασκευή πεζοδρομίου από το Δημοτικό Σχολείο Κορησσίας μέχρι το 
λιμάνι κ προς την Αλφα τράπεζα. 

Λόγω έλλειψης πεζοδρομίου από το Δημοτικό Σχολείο Κορησσίας μέχρι το λιμάνι κ προς την Αλφα 
τράπεζα είναι επικίνδυνη η κυκλοφορία των πεζών και κυρίως των μαθητών που κινούνται εντός 
του οικισμού, στον επαρχιακό δρόμο Κορησσίας προς Βουρκάρι ή προς Ιουλίδα. Επιβάλλεται να 
φτιαχτεί άμεσα πεζοδρόμιο. 
  

3 Αποκατάσταση λακουβών στους Δημοτικούς δρόμους του οικισμού Κορησσίας και 
στον δρόμο Επαρχιακό δρομο Κορησσίας προς Βουρκάρι και προς Ιουλίδα.   

Οι δρόμοι του οικισμού της Κορησσίας είναι κατεστραμένοι από βαριά οχήματα και καθιστούν 
επικίνδυνη την διέλευση πεζών κ οχημάτων. Επιβάλεται η αποκατάσταση του οδοστρώματος. 
  
4. Κατασκευή του αγωγού Ομβρίων Ξηροποτάμου Σταυρωτης. 
Τα νερά που κατεβαίνουν από το βουνό της Σταυρωτής εισέρχονται στον οικισμό της Κορησσίας 
από το ρέμα Ξηροποτάμου πλυμμηρίζουντας τους δρόμους του προσφυγικού Συνοικισμού και 
παγιδεύονται πίσω απο το οικόπεδο Λευκαδίτη. Πρέπει να υλοποιηθεί η μελέτη για την Κατασκευή 
του αγωγού Ομβρίων Ξηροποτάμου για την προστασία του οικισμού από πλυμμήρα. 
  

5. Μελέτη και προμήθεια Αφαλάτωσης για την βελτίωση της ποιότητας του νερού στα 
δίκτυα ύδρευσης των οικισμών Κορησσίας και Βουρκαρίου. 

Τους καλοκαιρινούς μήνες λόγω της πολύ μεγάλης ζήτησης και κατανάλωσης νερού, γίνεται 
υπεράντληση από τα δημοτικά πηγάδια και τίς γεωτρήσεις με αποτέλεσμα την μεγάλη υποβάθμιση 
τις ποιότητας του νερού ύδρευσης. Το νερό γίνεται υφάλμυρο και είναι ακατάλληλο για χρήση 
προκαλώντας επιπλέον καταστροφές σε δίκτυα και εξοπλισμό. Επιβάλεται άμεσα η Μελέτη και 



προμήθεια του αναγκαίου συστήματος Αφαλάτωσης για την βελτίωση της ποιότητας του νερού στα 
δίκτυα ύδρευσης των οικισμών Κορησσίας και Βουρκαρίου. 
 

6. Κατασκευή της Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας λυμμάτων Κορησσίας 
Βουρκαρίου και απομάκρυνση της παροπλισμένης μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού 
από το άλσος Γιαλισκαρίου.   

Μετά την ολοκλήρωση των δικτύων αποχέτευσης, πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία της 
Κατασκευής της Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας λυμμάτων Κορησσίας Βουρκαρίου και να 
απομακρυνθεί η παροπλισμένη μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού από το άλσος Γιαλισκαρίου.   
Επίσης πρέπει να γίνει επέκταση του δικτύου αποχέτευσης για μελοντική συνδεση του οικισμού 
Οτζιά με την μονάδα βιολογικού καθαρισμού. 
 
 

7. Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης του επαρχιακού δρόμου Κορησσίας Οτζιά στον 
Κορασανό. 

Λόγω καταστροφής τμήματος του τοιχείου αντιστήριξης του επαρχιακού δρόμου Κορησσίας Οτζιά 
στην θέση Κορασσανός πρέπει να επισκευαστεί λόγω επικινδυνότητας για τα διερχόμενα οχήματα. 
 
8.Προμήθεια και εγκατάσταση ράμπας πρόσβασης ΑμεΑ στην θάλασσα στην παραλία Οτζιά. 
Για να είναι φιλική η παραλία Οτζιά σε άτομα με αναπηρία επιβάλεται η προμήθεια και 
εγκατάσταση ράμπας που θα εξασφαλίζει την αυτόνομη πρόσβαση των ΑμεΑ στην θάλασσα. 

9. Τοιχία για τους κάδους 
Στις περιοχές Κορησσία στην θέση ρέμα στο Γυαλισκάρι και στο Βουρκάρι στην στροφή προς 
Οτζιά θα πρέπει να κατασκευαστούν τοιχία που εντός τους θα τοποθετηθούν και οριοθετηθούν οι 
κάδοι απορρυμάτων και ανακύκλωσης. 
 

10 Ασφαλτόστρωση στην περιοχή Γυαλισκάρι 
Στην στροφή που ανεβαίνουμε για τα ενοικιαζόμενα δωμάτια του Γυαλισκαριού επιβάλλεται να 
ασφαλτοστρωθεί καθώς ο δρόμος είναι συχνής  διέλευσης οχημάτων και είναι κατεστραμμένος. 
 
 
Η παρούσα απόφασης πήρε αύξοντα αριθμό 13/2020. 
 
 

          

  Το παρόν απόσπασμα πρακτικού με τις αποφάσεις, θα ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο στην πρώτη 
συνεδρίαση, μετά τη λήξη των μέτρων για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID 19, οπότε 
θα υπογραφεί και από τους συμμετέχοντες. 

 

 

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ 

Μάνεσης Δημήτριος 
 
Τζανίνης Κοσμάς 
 
Λεκάκη Ευφροσύνη 

              Βώσικα Νικολέτα 



                                                                                                      

        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
    ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                     

                 ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ                                                                                                      
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

                 Της 4ης Συνεδρίας του Συμβουλίου της  Κοινότητας  Κορησσίας του Δήμου Κέας 
                                                                 την 11η Νοεμβρίου 2020. 
 
 Σήμερα την 11η  Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 12:00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε 
δια περιφοράς , η 4η Συνεδρίαση 2020 του Συμβουλίου της Κοινότητας Κορησσίας  κατόπιν της 
από 13/06-11-2020, πρόσκλησης του Προέδρου της  Κοινότητας Κορησσίας Δήμου Κέας. 
Δήλωσαν τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση τα κάτωθι 4 μέλη. Η δήλωση συμμετοχής έγινε με 
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

 
 
 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑΣ                                                  ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 
 

5) Βώσικα Νικολέτα                                                             1) Στέφας Βασίλειος 
6) Μάνεσης Δημήτριος 
7) Τζανίνης Κοσμάς 
8) Λεκάκη Ευφροσύνη 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αριθμός  Απόφασης:  14/2020 
 
Ο συντονισμός της διαδικασίας για τη λήψη αποφάσεων και την συγγραφή του συνοπτικού 
πρακτικού έγινε από τη δημοτική υπάλληλο κ. Μυκωνιάτη Σωτηρία. 
 
 
 
 



 
Θέμα 2ο: Προτάσεις της Κοινότητας Κορησσίας για το Τεχνικό Πρόγραμμα του Λιμενικού 
Ταμείου Σύρου, Κέας κλπ. 
 Η Πρόεδρος εισηγούμενη το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης   

1. Επισκευή ηλεκτροφωτισμού της παραλιακής ζώνης Κορησσίας 
Λόγω παλαιότητας και συνεχών βλαβών επιβάλεται η αντικατάσταση των φωτιστικων σωμάτων 
της παραλιακής ζώνης στο λιμάνι της Κορησσίας. 

2. Ελεγχος και επισκευή του μόλου στο λιμάνι Βουρκαρίου 
Το τμήμα του κρηπιδόματος που επισκευάστηκε τον Απρίλη του 2019 φαίνεται πως είναι και πάλι 
σπασμένο και έτοιμο να αποκολληθεί από τον υπόλοιπο μόλο. Πρέπει να γίνει επανέλεγχος και 
επισκευή. 

3. Τοποθέτηση μηχανημάτων παροχής ρεύματος κ νερού. 
Στην παραλιακή ζώνη Βουρκαρίου-Κορησσίας τα μηχανήματα παροχής ρεύματος κ νερού στα 
σκάφη είναι στην πλειοψηφία τους χαλασμένα. Πρέπει να τοποθετηθούν νέα. 

4. Καθαρισμός βυθών στο λιμανι Βουρκαριου, Οτζια και Κορησσιας. 
Λόγω της ορατής ρύπανσης του βυθού στα λιμάνια Κορησσίας, Βουρκαρίου και στον όρμο Οτζιά 
επιβάλλεται ο καθαρισμός για απομάκρυνση φερτών υλικών και σκουπιδιών.  

5. Χάραξη χερσαίας ζώνης σε υφιστάμενη προβλήτα Οτζιά. 
Η υφιστάμενη μικρή προβλήτα για προσέγγιση μικρών σκαφών στην θέση Άγιος Σώστης στον 
όρμο Οτζιά πρέπει να αποκτήσει νομιμότητα με την προβλεπόμενη διαδικασία χαρακτηρισμού 
εξομιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα. 

6. Τοποθέτηση μικρής πλωτής εξέδρας 
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μικρών φουσκωτών σκαφών που προσεγγίζουν για αναψυχή 
τον όρμο Βουρκαρίου και τον οικισμό, είναι απαραίτητη η τοποθετηση μιας πλωτης εξέδρας 
(εμβαδού έως150τμ) για τους προσωρινά 6 θερινούς μηνες κάθε χρόνο. Πρέπει να γίνει μελέτη για 
την αδειοδότηση, την προμήθεια και την εγκατάσταση της εξέδρας καθώς και η ένταξη σε 
χρηματοδοτικό πρόγραμμα. 

7. Επισκευή υφιστάμενων μόλων στην Αγ .Ειρηνη και στην θεση Στροφη του Μιμη. 
Οι δύο υφιστάμενοι μικροί μώλοι πρόσδεσης μικρών σκαφών στον όρμο Βουρκαρίου στις θέσεις 
«Αγ .Ειρηνη» και «Στροφη του Μιμη» έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες και επιβάλλεται η επισκευή 
τους. 
    8. Επισκευή τουαλετών 
Άμεση αντικατάσταση ειδών υγιεινής και πλακιδίων στις τουαλέτες στο λιμάνι Κορησσίας. 
9.Επισκευή όχτας στο Βουρκάρι 
Άμεση επισκευή της όχτας στην θέση Βουρκάρι από το νέο ξενοδοχείο μέχρι και το παλίο Βινύλιο, 
καθώς είναι έτοιμο να πέσει και υπάρχει σοβαρός κίνδυνος τραυματισμού και ατυχήματος.Όπως 
επίσης στο ίδιο σημείο επισκευή του πεχοδρομίου γαι την ασφαλή διέλευση των πεζών. 

 
 
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  
 

1.Επισκευή ηλεκτροφωτισμού της παραλιακής ζώνης Κορησσίας 
Λόγω παλαιότητας και συνεχών βλαβών επιβάλεται η αντικατάσταση των φωτιστικων σωμάτων 
της παραλιακής ζώνης στο λιμάνι της Κορησσίας. 

2 Ελεγχος και επισκευή του μόλου στο λιμάνι Βουρκαρίου 



Το τμήμα του κρηπιδόματος που επισκευάστηκε τον Απρίλη του 2019 φαίνεται πως είναι και πάλι 
σπασμένο και έτοιμο να αποκολληθεί από τον υπόλοιπο μόλο. Πρέπει να γίνει επανέλεγχος και 
επισκευή. 

3.Τοποθέτηση μηχανημάτων παροχής ρεύματος κ νερού. 
Στην παραλιακή ζώνη Βουρκαρίου-Κορησσίας τα μηχανήματα παροχής ρεύματος κ νερού στα 
σκάφη είναι στην πλειοψηφία τους χαλασμένα. Πρέπει να τοποθετηθούν νέα. 

4.Καθαρισμός βυθών στο λιμανι Βουρκαριου, Οτζια και Κορησσιας. 
Λόγω της ορατής ρύπανσης του βυθού στα λιμάνια Κορησσίας, Βουρκαρίου και στον όρμο Οτζιά 
επιβάλλεται ο καθαρισμός για απομάκρυνση φερτών υλικών και σκουπιδιών.  

5.Χάραξη χερσαίας ζώνης σε υφιστάμενη προβλήτα Οτζιά. 
Η υφιστάμενη μικρή προβλήτα για προσέγγιση μικρών σκαφών στην θέση Άγιος Σώστης στον 
όρμο Οτζιά πρέπει να αποκτήσει νομιμότητα με την προβλεπόμενη διαδικασία χαρακτηρισμού 
εξομιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα. 

6.Τοποθέτηση μικρής πλωτής εξέδρας 
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μικρών φουσκωτών σκαφών που προσεγγίζουν για αναψυχή 
τον όρμο Βουρκαρίου και τον οικισμό, είναι απαραίτητη η τοποθετηση μιας πλωτης εξέδρας 
(εμβαδού έως150τμ) για τους προσωρινά 6 θερινούς μηνες κάθε χρόνο. Πρέπει να γίνει μελέτη για 
την αδειοδότηση, την προμήθεια και την εγκατάσταση της εξέδρας καθώς και η ένταξη σε 
χρηματοδοτικό πρόγραμμα. 

7.Επισκευή υφιστάμενων μόλων στην Αγ .Ειρηνη και στην θεση Στροφη του Μιμη. 
Οι δύο υφιστάμενοι μικροί μώλοι πρόσδεσης μικρών σκαφών στον όρμο Βουρκαρίου στις θέσεις 
«Αγ .Ειρηνη» και «Στροφη του Μιμη» έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες και επιβάλλεται η επισκευή 
τους. 
    8. Επισκευή τουαλετών 
Άμεση αντικατάσταση ειδών υγιεινής και πλακιδίων στις τουαλέτες στο λιμάνι Κορησσίας. 
9.Επισκευή όχτας στο Βουρκάρι 
Άμεση επισκευή της όχτας στην θέση Βουρκάρι από το νέο ξενοδοχείο μέχρι και το παλίο Βινύλιο, 
καθώς είναι έτοιμο να πέσει και υπάρχει σοβαρός κίνδυνος τραυματισμού και ατυχήματος.Όπως 
επίσης στο ίδιο σημείο επισκευή του πεχοδρομίου γαι την ασφαλή διέλευση των πεζών. 
 

 Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 14/2020. 

                 

   Το παρόν απόσπασμα πρακτικού με τις αποφάσεις, θα ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο στην πρώτη 
συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID 19, οπότε 
θα υπογραφεί και από τους συμμετέχοντες. 

 

 

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ 

Μάνεσης Δημήτριος 
 
Τζανίνης Κοσμάς 
 
Λεκάκη Ευφροσύνη 

              Βώσικα Νικολέτα 


