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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  8 / 2018 

 

Θέμα   : «Χρηματοδότηση προμελέτης – Χωροθέτηση , από Περιφέρεια 

Νοτίου Αιγαίου Πολυχώρου Πολιτισμού» 

  

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 8ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε  :       
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 Τα τελευταία χρόνια και μετά από μεγάλη προσπάθεια ο Δήμος μας έχει 

αναπτύξει με πρόγραμμα τον τουρισμό , ο οποίος και είναι μεγάλης διάρκειας 

αλλά και ποιότητας , σίγουρα υπάρχουν δραστηριότητες οι οποίες και μπορούν 

να καλύψουν εν μέρει όμως την παραμονή των επισκεπτών στο νησί μας . 

Κρίνεται απαραίτητο από το Δημοτικό Συμβούλιο , τους Επιχειρηματίες του 

νησιού και την Τοπική Κοινωνία να δημιουργηθεί ένας                                     

«Πολυχώρος Αθλητισμού και Πολιτισμού»,  ώστε να καλύψει τις ανάγκες των 

κατοίκων αλλά και των επισκεπτών του νησιού . 

Ο Δήμος Φολεγάνδρου διαθέτει μεγάλη έκταση (οικόπεδο) στην είσοδο του 

οικισμού της Χώρας , όπου και προτείνεται να δημιουργηθεί ο«Πολυχώρος 

Αθλητισμού και Πολιτισμού»  . 

Στον χώρο αυτό προτείνεται να δημιουργηθούν τα παρακάτω τα οποία και είναι 

απαραίτητα για την τοπική ανάπτυξη και στήριξη όλων των προσπαθειών μας : 

1.  Γήπεδο 8Χ8 με τους βοηθητικούς χώρους , (ντουζ , τουαλέτες , κ.λπ.) . 

2.  Ανοιχτό θέατρο για τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις , συναυλίες , θεατρικά, κ.λπ. . 

3.  Πινακοθήκη μόνιμη καθώς η Φολέγανδρος έχει αντικείμενο με αξιόλογα έργα 

Ζωγραφικής, του δικού μας Καλλιτέχνη Μάρκου Βενιού . 

4.  Εκθεσιακό χώρο για περιοδικές  εκθέσεις γλυπτών , πινάκων ζωγραφικής και 

άλλων αντικειμένων . 

5.  Περιβάλλον χώρος και θέσεις στάθμευσης , για τα οχήματα που εξυπηρετούν 

τις ανάγκες του Πολυχώρου , αλλά και των επισκεπτών του χώρου . 

6. Μικρό συνεδριακό χώρο . 

 Το έργο θα πρέπει να ξεκινήσει εξ αρχής κατ αρχάς με την χωροθέτησή του , 

αλλά και τις μελέτες οι οποίες απαιτούνται για την ένταξη του και 

χρηματοδότηση του από το ΕΣΠΑ , ΣΔΙΤ , άλλοι φορείς και ιδρύματα , αλλά και 

με την αξιοποίηση τοπικών πρωτοβουλιών , LEADER , ΟΠΑΑΧ , κ.λπ. .                         

Η εκτίμηση μας είναι ότι για την ολοκλήρωση των ανωτέρω θα απαιτηθούν περί 

τις 75.000,00 ευρώ . 

Παρακαλούμε το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού , την Περιφέρεια 

Νοτίου Αιγαίου και το Ίδρυμα  ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ όπως μας χρηματοδοτήσουν για τα 

ανωτέρω , ώστε να προχωρήσει ένα σημαντικό έργο για το νησί μας . 
                  

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» . 
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ύστερα από διαλογική συζήτηση 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

1.- Αιτούμε χρηματοδότηση ποσού 75.00,00 € για τις μελέτες οι οποίες 

απαιτούνται ,  προκειμένου να δημιουργηθεί ένας  «Πολυχώρος Αθλητισμού 

και Πολιτισμού» ,  ώστε να καλύψει τις ανάγκες των κατοίκων αλλά και των 

επισκεπτών του νησιού και συγκεκριμένα :  

α.  Γήπεδο 8Χ8 με τους βοηθητικούς χώρους , (ντουζ , τουαλέτες , κ.λπ.) . 

β.  Ανοιχτό θέατρο για τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις , συναυλίες , θεατρικά, κ.λπ. . 

γ.  Πινακοθήκη μόνιμη καθώς η Φολέγανδρος έχει αντικείμενο με αξιόλογα έργα 

Ζωγραφικής, του δικού μας Καλλιτέχνη Μάρκου Βενιού . 

δ.  Εκθεσιακό χώρο για περιοδικές  εκθέσεις γλυπτών , πινάκων ζωγραφικής και 

άλλων αντικειμένων . 

ε.  Περιβάλλον χώρος και θέσεις στάθμευσης , για τα οχήματα που εξυπηρετούν 

τις ανάγκες του Πολυχώρου , αλλά και των επισκεπτών του χώρου . 

στ. Μικρό συνεδριακό χώρο . 

2.- Η απόφαση αυτή να σταλεί : 

α.- στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού 

β.- στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και 

γ.- στο Ίδρυμα ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ 

 

με την παράκληση χρηματοδότησης για την δημιουργία ενός «Πολυχώρου 

Αθλητισμού και Πολιτισμού» στο νησί μας . 
 

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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