
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ                    Φωτεινό, 12 Φεβρουαρίου 2021 

ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΦΩΤΕΙΝΙΩΤΩΝ                Α.Π. 17 

                                                                 ΠΡΟΣ: 

                                                                 Δήμο Νικολάου Σκουφά 

                                                                 Υπ’ όψιν Δημάρχου Ροζίνας Βαβέτση 

Φωτεινό Άρτας, 47100 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6976392261 

Email: foteinopolitistika@yahoo.gr 

Θέματα: Α) Αίτημα για παραχώρηση του Πολιτιστικού Κέντρου Φωτεινού 

(πρώην σχολείο) για χρήση και στέγαση. 

 

Δυνάμει της από την δευτέρα Δεκεμβρίου 2006 ( 2/12/2006 ) Πράξης υπ’ 

αριθμ. 60 του Δ.Σ. του Συλλόγου των Απανταχού Φωτεινιωτών βάσει της 

οποίας έγινε αποδεκτή η χρήση του σχολείου ως Πνευματικού Κέντρου από 

τον Σύλλογο με τον όρο να γίνεται ετήσια έγγραφη αίτηση προς τον Δήμο 

(πρώην Κομποτίου, νυν Νικολάου Σκουφά) και βάσει της απόφασης με αριθμ. 

πρωτ. 244/20-02-2020 της Δημάρχου Νικολάου Σκουφά με την οποία μας 

παραχωρήθηκε το κτίριο: 

Αιτούμαστε την έγγραφη ανανέωση της παραχώρησης του Πολιτιστικού 

Κέντρου Φωτεινού από τον Δήμο Νικολάου Σκουφά στον Σύλλογο Απανταχού 

Φωτεινιωτών για χρήση και στέγαση για το έτος 2021 θεωρώντας πως 

τηρήσαμε τους όρους της απόφασης του προηγούμενου έτους (αρ.πρωτ. 

244/20-02-2020) 

Β) Ενημέρωση για τις επερχόμενες δράσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου και 

αίτημα οικονομικής ή υλικής επιχορήγησης ενός μέρους αυτών. 

 

Είμαστε αισιόδοξοι σχετικά με την πορεία της πανδημίας και θέλουμε να 

πιστεύουμε πως το καλοκαίρι του 2021 θα πραγματοποιήσουμε 12 

εκδηλώσεις: 

1) 2ο  Τουρνουά Μπάσκετ 3on3 

2) 5ος  Αγώνας Δρόμου 1km 

3) Ποδοσφαιρικός αγώνας Παλαίμαχοι-Νέοι 

4) 4ήμερο Φεστιβάλ Κινηματογράφου 

5) Τουρνουά επιτραπέζιων παιχνιδιών 

6) Ημερίδα σεμιναρίων επιμορφωτικού χαρακτήρα γενικών γνώσεων 

7) Επίδειξη Ταε-Κβον-Ντο 

8) Επίδειξη Παραδοσιακού Χορού 

9) 10η Επετειακή  Θεατρική Παράσταση 

10) Πάρτι Νεολαίας 
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11) Ξενάγηση και πεζοπορία στα μονοπάτια του Φωτεινού 

12) Κυνήγι Θησαυρού (Παιχνίδι Γρίφων) 

Θέλουμε να επισημάνουμε πως φυσικά οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν 

αφού έχουμε σιγουρευτεί πως θα τηρούνται αυστηρώς τα προβλεπόμενα 

μέτρα ασφαλείας. 

Όμως θα θέλαμε την βοήθεια σας σχετικά με 4 εκδηλώσεις μας! 

Συγκεκριμένα θα θέλαμε να μας χορηγήσετε για το 4ήμερο Φεστιβάλ 

Κινηματογράφου, την Θεατρική Παράσταση και για τα σεμινάρια καθίσματα για 

τους θεατές καθώς δεν έχουμε την απαιτούμενη οικονομική δυνατότητα για να 

αγοράσουμε. 

Επίσης θα θέλαμε να μας χορηγήσετε ένα πατάρι (σκηνή για την θεατρική μας 

παράσταση) από τις 12/8/21 έως τις 15/8/21 ώστε να πραγματοποιήσουμε 

αρκετές πρόβες επάνω στην σκηνή. 

Τέλος θα θέλαμε να μας χορηγήσετε το ποσό των 50€ το οποίο θα ξοδευτεί 

για τους εξής σκοπούς:  

α) Αγορά στεφάνης για το γήπεδο μπάσκετ 

β) Αγορά αναλώσιμων για το σεμινάριο χημείας και επιστήμης 

γ) Εκτύπωση θεατρικών σεναρίων για τους ηθοποιούς 

δ) Εκτύπωση επαίνων για τον αγώνα δρόμου 

ε) Αγορά αντισηπτικών και μασκών  

Ξέρουμε ότι οι καιροί είναι δύσκολοι και για αυτό τον λόγο ζητάμε και την 

βοήθεια σας. Σας ευχαριστούμε για την στήριξη. Αναμένουμε την απάντηση 

σας. 

 

 

 

 

 

                                                Μετά τιμής για το Δ.Σ. 

                                                       Ο Πρόεδρος 

 

 

 

 

                                                                                                      


