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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

ΔΗΜΟΣ  ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

AΠΟΣΠΑΣΜΑ  

 

Από το πρακτικό της υπ’ αριθ. 5 / 2018 συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Φολεγάνδρου . 

Αριθμός Απόφασης  37 / 2018 

 

Θέμα   : «Ενημέρωση ανάρτησης της Πρόσκλησης ΙΙ του Προγράμματος 

<<ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» και λήψη απόφασης για την υποβολή τεχνικού δελτίου» 
  

Στη Φολέγανδρο και στο Δημοτικό Κατάστημα  σήμερα την 22 / 5 / 2018 , ημέρα της 

εβδομάδας Τρίτη και ώρα 20:00 μ.μ. συνήλθαν σε δημόσια  συνεδρίαση τα μέλη του   

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φολεγάνδρου, κατόπιν της υπ'   αριθμό                          

508 / 18 - 5- 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 εννέα  ( 9 ) ήτοι : 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΑΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ Κ. 1. ΨΑΡΟΜΗΛΙΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ 2. ΛΙΖΑΡΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

3. ΜΑΚΚΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 3. ΔΕΚΑΒΑΛΛΑ ΕΙΡΗΝΗ 

4. ΒΕΝΙΕΡΗ ΜΑΡΙΑ 

 

4. ΟΘΩΝΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

5. ΚΑΡΥΣΤΙΝΑΙΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ 

6. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

7. ΔΙΒΟΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 

8.  ΜΠΑΛΛΗ ΤΙΛΛΑ - ΜΑΡΙΑ 

9. ΛΙΖΑΡΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΝ ΚΑΙ ΚΛΗΘΗΚΑΝ ΝΟΜΙΜΑ 

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

πρακτικών .  

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε  : 
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Το Υπουργείο Εσωτερικών με την υπ'  αριθμό 18341 / 10-5-22018 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΙ  , που αφορά την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο 

Πρόγραμμα  «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Βελτίωση 

των βασικών περιβαλλοντικών υποδομών και ιδίως αυτών της 
επεξεργασίας των λυμάτων» ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «Ολοκληρωμένη διαχείριση 

αστικών λυμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας και την 
βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων, επιφανειακών υδάτων και 

των ακτών κολύμβησης» ΚΑΛΕΙ τους Δήμους, Δημοτικές Επιχειρήσεις 

Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) και Συνδέσμους Αποχέτευσης 

της χώρας για την υποβολή προτάσεων προκειμένου να ενταχθούν στο 
Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση των 

βασικών περιβαλλοντικών υποδομών και ιδίως αυτών της 

επεξεργασίας των λυμάτων» . 
 

Η πρόσκληση αυτή αφορά στη χρηματοδότηση των Δήμων και ΔΕΥΑ της χώρας 

για την κατασκευή έργων και την προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού με στόχο 

την ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων για την προστασία της δημόσιας 

υγείας και την βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων, επιφανειακών υδάτων και 

των ακτών κολύμβησης . 

 

Το ανώτατο όριο χρηματοδότησης του Δήμου μας είναι το ποσό των 
45.000,00 € ( ΟΜΑΔΑ Β ) . 
Το πρόγραμμα υλοποιείται έως την 31η Δεκεμβρίου 2022 , με δυνατότητα 

παράτασης . 

 
Σας καλώ όπως αποφασίσουμε σχετικά . 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο  , αφού έλαβε υπόψη του : 

 

1.- Την εισήγηση του κ. Προέδρου  

2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/ 07-06-2010 ) «Νέα αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκέντρωσης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

3.- Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» 

4.- Την υπ'  αριθμό 18341 / 10-5-22018 Πρόσκληση του ΥΠΕΣ 

ύστερα από διαλογική συζήτηση που ακολούθησε  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τη σύνταξη και υποβολή τεχνικού δελτίου για την Πρόσκληση ΙΙ του 

Υπουργείου Εσωτερικών για το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι" στον άξονα 

προτεραιότητας «Βελτίωση των βασικών περιβαλλοντικών υποδομών και 

ιδίως αυτών της επεξεργασίας των λυμάτων» με τίτλο : «Ολοκληρωμένη 

διαχείριση αστικών λυμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας 
και την βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων, επιφανειακών υδάτων 
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και των ακτών κολύμβησης» με την προϋπόθεση να έχουν ολοκληρωθεί οι 
σχετικές μελέτες . 
 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω : 

 

      

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ 

2. ΜΑΚΚΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ  

3. ΟΘΩΝΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   

ΑΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  4. ΚΑΡΥΣΤΗΝΑΙΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ         

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 5. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ       

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 6. ΔΙΒΟΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ       

 7. ΜΠΑΛΛΗ ΤΙΛΛΑ - ΜΑΡΙΑ       

ΑΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 8. ΛΙΖΑΡΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 
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