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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

ΔΗΜΟΣ  ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

AΠΟΣΠΑΣΜΑ  

 

Από το πρακτικό της υπ’ αριθ. 1 / 2018 συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Φολεγάνδρου . 

Αριθμός Απόφασης  7 / 2018 

 

Θέμα   : «Οικονομική Ενίσχυση για Περίφραξη ΧΥΤΑ και Αποκατάσταση 

Υπόστεγου φύλαξης οχημάτων» 

  

Στη Φολέγανδρο και στο Δημοτικό Κατάστημα  σήμερα την 7 / 2 / 2018 , ημέρα της 

εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:30 μ.μ. συνήλθαν σε δημόσια  συνεδρίαση τα μέλη του   

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φολεγάνδρου, κατόπιν της υπ'   αριθμό                          

105 / 2 -2-2018 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που 

επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ A΄ 

87), στο Δήμαρχο και στο Συμβούλιο του Δήμου και δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο 

ανακοινώσεων του Δήμου Φολεγάνδρου.   

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, ότι επί συνόλου δέκα (13) μελών 

βρέθηκαν παρόντα επτά ( 7 ) ήτοι : 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΑΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ Κ. 1.  ΜΑΚΚΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 

2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ 2.  ΒΕΝΙΕΡΗ ΜΑΡΙΑ 

3. ΨΑΡΟΜΗΛΙΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3. ΛΙΖΑΡΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

4. ΚΑΡΥΣΤΗΝΑΙΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ 4. ΟΘΩΝΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

5. ΔΙΒΟΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 5. ΔΕΚΑΒΑΛΛΑ ΕΙΡΗΝΗ 

6. ΜΠΑΛΛΗ ΤΙΛΛΑ - ΜΑΡΙΑ 6. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

7. ΛΙΖΑΡΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ  ΑΝ ΚΑΙ ΚΛΗΘΗΚΑΝ ΝΟΜΙΜΑ 

 

Παραβρέθηκε ο Νικόλαος Παπαδόπουλος, υπάλληλος του Δήμου , για την τήρηση των 

πρακτικών .  

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε  :                        
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Με τους ισχυρούς ανέμους που αντιμετώπισε το νησί μας έχουν καταστραφεί το 

υπόστεγο φύλαξης και συντήρησης οχημάτων , αλλά και η περίφραξη του ΧΥΤΑ 

ιδιαίτερα στο Νότιο μέρος . 

Επίσης τελευταία με τις αυξομειώσεις και τις διακοπές του ηλεκτρικού ρεύματος 

έχει πρόβλημα και όλο το ηλεκτρολογικό κύκλωμα στο ΧΥΤΑ .                                       

Ο προϋπολογισμός των έργων αυτών αποκατάστασης είναι συνολικά 100.000,00 

ευρώ .  Επειδή ο δήμος μας αδυνατεί να καλύψει τη δαπάνη επισκευής καθώς 

είναι πολύ σημαντική , υπάρχει δε διαδικασία χρηματοδότησης της επισκευής 

του υπόστεγου από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με 16.000,00 ευρώ τα οποία 

και σίγουρα δεν επαρκούν για τις παρεμβάσεις οι οποίες και απαιτούνται για να 

ολοκληρωθούν οι εργασίες και να έχει ο Δήμος Φολεγάνδρου τη εκ του νόμου 

άδεια λειτουργίας η οποία και απαιτείται .                                                                 

Παρακαλούμε το Υπουργείο Εσωτερικών , το Υπουργείο Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την χρηματοδότηση των 

εργασιών αυτών , οι οποίες και απαιτούνται , ώστε να ολοκληρώσουμε τις 

εργασίες . 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του :                                                                                                

1.- Την εισήγηση του προέδρου                                                                                                                   

2.-  Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α!) . 

3.- Τις διατάξεις του Ν.3463/06 (ΦΕΚ Α! 114/2006) «Ο νέος Δημοτικός και 

Κοινοτικός Κώδικας» . 

ύστερα από διαλογική συζήτηση 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

1.- Αιτούμε χρηματοδότηση ποσού 100.00,00 € προκειμένου να 

αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες ζημιές που υπέστη το υπόστεγο φύλαξης και 

συντήρησης οχημάτων , αλλά και η περίφραξη του ΧΥΤΑ ιδιαίτερα στο Νότιο 

μέρος καθώς και το ηλεκτρολογικό κύκλωμα στο ΧΥΤΑ , λόγω των ισχυρών 

ανέμων που αντιμετώπισε το νησί μας και των αυξομειώσεων της τάσης και των 

διακοπών του ηλεκτρικού ρεύματος . 

 

2.- Η απόφαση αυτή να σταλεί : 

α.- στο Υπουργείο Εσωτερικών 

β.- στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και 

γ.- στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

 

με την παράκληση χρηματοδότησης για την αποκατάσταση των μεγάλων ζημιών 

που προκλήθηκαν στο νησί μας . 
 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΨΗΦ8ΩΗΘ-1ΘΣ



 3 

 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω . 

      

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ 

2. ΨΑΡΟΜΗΛΙΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

3.  ΚΑΡΥΣΤΗΝΑΙΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ      

ΑΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  4.  ΔΙΒΟΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ     

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 5.  ΜΠΑΛΛΗ ΤΙΛΛΑ - ΜΑΡΙΑ    

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  6. ΛΙΖΑΡΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 

   

ΑΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ   
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