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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 15/12 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 258
Στη Λευκάδα σήµερα στις 23 του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 14.30 µ.µ.
ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθµ. 15/19813/18-7-2012
έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε
νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
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Μακρυγιώργου Νίκη
Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
Γεωργάκης Βασίλειος
Ρόκκος Στυλιανός
Βικέντιος Νικόλαος
Καρτάνος Ιωάννης
Σούνδιας Πραξιτέλης
Γαζής Αναστάσιος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Αραβανής Ανδρέας
Σώλος Φώτιος
Νικητάκης Μάρκος
Αραβανής Ελευθέριος
Αραβανής Σπυρίδων
Μεσσήνη Κερασούλα
Λιβιτσάνος Γεράσιµος
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
∆ρακονταειδής Κων/νος
Σάντα Μακρή Αικατερίνη
Γιαννούτσος Πέτρος
Μελάς Βασίλειος
Καρβούνης Σπυρίδων
Μαργέλης Γεώργιος
Βεργίνης Ξενοφών
Καββαδάς Αθανάσιος
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Σίδερης Αντώνιος
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Λάζαρη Πηνελόπη
Μεσσήνης Ιωάννης
Στραγαλινός Βασίλειος
Κονιδάρης Κυριάκος
Αραβανής Γεράσιµος
Γαβρίλης ∆ηµήτριος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο ∆ήµαρχο
κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών
Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
παρόντα 30 µέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
Πριν το ψήφισµα αποχώρησε η κα Π.Λάζαρη
Προτάσσεται οµόφωνα το 6ο θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης.
ΘΕΜΑ 6ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 15/12 Συνεδρίασης του ∆.Σ.

Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση επιχορήγησης πολιτιστικών Συλλόγων για εκδηλώσεις καλοκαιριού
2012.
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Εισηγητής: Γαζής

Αναστάσιος, Εντεταλµένος

Σύµβουλος,

Αντιπρόεδρος Πνευµατικού Κέντρου.

Ο Εντεταλµένος Σύµβουλος κ.Γαζής Αναστάσιος, εισηγούµενος το θέµα, είπε στο ∆.Σ.:
1)Σύµφωνα µε το άρθρο 202 παρ. 1 του Ν. 3463/2006 (∆ΚΚ)

µε απόφαση του

∆ηµοτικού Συµβουλίου είναι δυνατή η παροχή χρηµατικών επιχορηγήσεων σε νοµικά πρόσωπα
δηµοσίου δικαίου, περιλαµβανοµένων και των εκκλησιαστικών, σε αθλητικούς και πολιτιστικούς
συλλόγους που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου, σε τοπικά
παραρτήµατα οργανώσεων πανελλήνιας δράσης, που αναπτύσσουν κοινωνική και πολιτιστική
δραστηριότητα καθώς και σε πρωτοβάθµιες συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζοµένων στους
οικείους ∆ήµους για την πραγµατοποίηση κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.
2) Σύµφωνα µε το άρθρο 94 του Ν. 3852 /2010, προστίθενται αρµοδιότητες στο άρθρο 75
παρ. Ι του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων υπό τον τοµέα στ΄(Παιδείας, Πολιτισµού και
Αθλητισµού) στο οποίο αναφέρεται: «Η επιχορήγηση φορέων που αναπτύσσουν πολιτιστικού
χαρακτήρα δραστηριότητες στη χωρική αρµοδιότητα του ∆ήµου, καθώς και όσων συµβάλλουν
στην τουριστική ανάπτυξη και προβολή του, ύστερα από απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου
που λαµβάνεται µε πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των µελών του».
1)Ο Μουσικοφιλολογικός ΄Οµιλος «AΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡΥΑΣ»,µε την αριθ. πρωτ: 8/12-1-2012
αίτησή του, ζητά επιχορήγηση από τον ∆ήµο Λευκάδας για την συνδιοργάνωση εκδηλώσεων
Αναπαράστασης Λευκαδίτικου Γάµου στις 4 και 5 Αυγούστου µε προϋπολογιζόµενη δαπάνη
ποσού 7.000 € όπως αναλυτικά αναφέρεται στην ανωτέρω αίτησή του.
2)Ο Α.Μ.Π.Ο Αγ. Πέτρου µε την αριθ. Πρωτ: 269/21-6-2012 αίτησή του ,ζητά επιχορήγηση
από τον ∆ήµο µας για την συνδιοργάνωση εκδηλώσεων µε τίτλο «Πολιτιστικό Καλοκαίρι στον Αγ.
Πέτρο» µε προϋπολογιζόµενη δαπάνη ποσού 3.000€
3)Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τσουκαλάδων µε αίτησή του ζητά επιχορήγηση από τον ∆ήµο
Λευκάδας για την συνδιοργάνωση εκδήλωσης µε προϋπολογιζόµενη δαπάνη ποσού 2.000 €.
4)Ο Πολιτιστικός Επιµορφωτικός & Αθλητικός Σύλλογος Κατούνας µε την από 2/7/2012
αίτησή του ζητά επιχορήγηση από το ∆ήµο Λευκάδας για την συνδιοργάνωση της καθιερωµένης
εκδήλωσης «ΓΙΟΡΤΗ ΨΑΡΙΟΥ» στις 1/9/2012 µε προϋπολογιζόµενη δαπάνη ποσού 8.200€
5)Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αϊλιωτών «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» µε αίτησή του ζητά
επιχορήγηση από τον ∆ήµο Λευκάδας για την συνδιοργάνωση εκδήλωσης στις 25 και 26/7/2012
µε προϋπολογιζόµενη δαπάνη ποσού 3.000€.
6)Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Εγκλουβής µε αίτησή του ζητά

επιχορήγηση από το ∆ήµο

Λευκάδας για την συνδιοργάνωση εκδήλωσης «Γιορτή φακής» στις 6 και 7 Αυγούστου στον
Αγιο ∆ονάτο Εγκλουβής µε προϋπολογιζόµενη δαπάνη ποσού 5.000€
7) Ο Σύλλογος Φίλων Αλεξάνδρου «ΦΗΓΟΣ» µε την απο 26/6/2012 αίτησή του ζητά
επιχορήγηση

από

το

∆ήµο

Λευκάδας

προϋπολογιζόµενη δαπάνη ποσού 3.000€

για

την

συνδιοργάνωση

εκδηλώσεων

µε
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Προτείνουµε λοιπόν την συνδιοργάνωση

των ανωτέρω εκδηλώσεων όπως ανωτέρω

περιγράφονται και την επιχορήγηση από το ∆ήµο Λευκάδας
1)Του Μουσικοφιλολογικού Οµίλου «AΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡΥΑΣ» για την πραγµατοποίηση
εκδηλώσεων Αναπαράστασης Λευκαδίτικου Γάµου στις 4 και 5 Αυγούστου µε το ποσό των
3.500€
2)Του Αθλητικού Οµίλου Αγ.Πέτρου για την πραγµατοποίηση εκδήλωσης µε το ποσό των
500€
3)Του Πολιτιστικού Συλλόγου Τσουκαλάδων για την πραγµατοποίηση εκδήλωσης µε το
ποσό των 500€
4)Tου Πολιτιστικού Επιµορφωτικού & Αθλητικού Συλλόγου Κατούνας

για την

πραγµατοποίηση της καθιερωµένης εκδήλωσης «ΓΙΟΡΤΗ ΨΑΡΙΟΥ» στις 1/9/2012 µε το ποσό
των 500€
5)Του Πολιτιστικού Συλλόγου Αϊλιωτών «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» για την πραγµατοποίηση
εκδήλωσης µε το ποσό των 500€
6)Του Πολιτιστικού Συλλόγου Εγκλουβής για την πραγµατοποίηση εκδήλωσης «Γιορτή
φακής» στις 6 και 7 Αυγούστου στον Άγιο ∆ονάτο Εγκλουβής µε το ποσό των 1.500€
7)Του Συλλόγου Φίλων Αλεξάνδρου «ΦΗΓΟΣ» για την πραγµατοποίηση εκδηλώσεων µε το
ποσό των 500€
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης και µετά από τοποθετήσεις ∆ηµοτικών Συµβούλων
σχετικά µε το θέµα, ο κ.Γαζής αναφέρει ότι εκκρεµούν και άλλες αιτήσεις Συλλόγων για τη
διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, τις οποίες θέτει υπόψη του Συµβουλίου, εισηγείται δε την
επιχορήγηση και αυτών των Συλλόγων:
1) O Πολιτιστικός Σύλλογος Απόλπαινας µε την αριθ. 298/2-7-2012 αίτησή του ζητά
επιχορήγηση από το ∆ήµο Λευκάδας για την συνδιοργάνωση εκδήλωσης «Γιορτής ΤρύγουΚρασιού»στις 25/8/2012 µε προϋπολογιζόµενη δαπάνη ποσού 2.000 €
2) O Πολιτιστικός Σύλλογος Καλαµιτσίου «Ο ΝΕΡΟΜΥΛΟΣ» µε την αριθ. 302/3-7-2012
αίτησή του ζητά

επιχορήγηση από το ∆ήµο Λευκάδας

για την συνδιοργάνωση διήµερων

εκδηλώσεων στις 14 και 15 Αυγούστου µε προϋπολογιζόµενη δαπάνη ποσού 2.500 €
3)Το ∆ηµοτ. ∆ιαµέρισµα Βουρνικά, το Εκκλησιαστικό Συµβούλιο Αγ.Στεφάνου
Βουρνικά και ο Σύλλογος Βουρνικιωτών ο Αϊ Γιάννης στο Ροδάκι µε αίτησή τους ζητάνε
επιχορήγηση από το ∆ήµο Λευκάδας για την συνδιοργάνωση εκδήλωσης στις 12/8/2012 µε
προϋπολογιζόµενη δαπάνη ποσού 2.000 €
4 )Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πλατυστόµων « Η ΚΟΚΚΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ» µε την αριθ.πρωτ:
306/5-7-2012 αίτησή του ζητά επιχορήγηση από το ∆ήµο Λευκάδας για την συνδιοργάνωση
εκδήλωσης µε προϋπολογιζόµενη δαπάνη ποσού 2.000 €
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5)Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αθανίου «ΣΑΠΦΩ» µε αίτησή του ζητά επιχορήγηση από το
∆ήµο Λευκάδας

για την συνδιοργάνωση εκδήλωσης

µε προϋπολογιζόµενη δαπάνη ποσού

2.000 €
6)Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νυδριού και Περιχώρων «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ» µε αίτησή του ζητά
επιχορήγηση από το ∆ήµο Λευκάδας για την συνδιοργάνωση εκδήλωσης µε προϋπολογιζόµενη
δαπάνη ποσού 2.500 €.
Προτείνουµε λοιπόν τη συνδιοργάνωση και των ανωτέρω εκδηλώσεων, όπως ανωτέρω
περιγράφονται και την επιχορήγηση από το ∆ήµο Λευκάδας ως εξής:
1) Του Πολιτιστικού Συλλόγου Απόλπαινας για την πραγµατοποίηση εκδήλωσης «Γιορτής
Τρύγου-Κρασιού»στις 25/8/2012 µε το ποσό των 500€
2) Του Πολιτιστικού Συλλόγου Καλαµιτσίου «Ο ΝΕΡΟΜΥΛΟΣ» για την πραγµατοποίηση
διήµερων εκδηλώσεων στις 14 και 15 Αυγούστου µε το ποσό των 500 €.
3) Του Εκκλησιαστικού Συµβουλίου Αγ.Στεφάνου Βουρνικά για την πραγµατοποίηση
εκδήλωσης στις 12/8/2012 µε το ποσό των 500 €
4) Του Πολιτιστικού Συλλόγου Πλατυστόµων « Η ΚΟΚΚΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ»

για την

πραγµατοποίηση εκδήλωσης µε το ποσό των 500 €
5) Του Πολιτιστικού Συλλόγου Αθανίου «ΣΑΠΦΩ» για την πραγµατοποίηση εκδήλωσης µε
το ποσό των 500 €
6) Του Πολιτιστικού Συλλόγου Νυδριού και Περιχώρων «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ» για την
πραγµατοποίηση εκδήλωσης µε το ποσό των 1000 €
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την
παραπάνω εισήγηση και τις επιµέρους προτάσεις,
Οµόφωνα αποφασίζει
Τη συνδιοργάνωση εκδηλώσεων όπως ανωτέρω περιγράφονται και την επιχορήγηση
από το ∆ήµο Λευκάδας
1)Του Μουσικοφιλολογικού Οµίλου «AΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡΥΑΣ» για την πραγµατοποίηση
εκδηλώσεων Αναπαράστασης Λευκαδίτικου Γάµου στις 4 και 5 Αυγούστου µε το ποσό των
3.500€
2)Του Αθλητικού Οµίλου Αγ.Πέτρου για την πραγµατοποίηση εκδήλωσης µε το ποσό των
500€
3)Του Πολιτιστικού Συλλόγου Τσουκαλάδων για την πραγµατοποίηση εκδήλωσης µε το
ποσό των 500€
4)Tου Πολιτιστικού Επιµορφωτικού & Αθλητικού Συλλόγου Κατούνας

για την

πραγµατοποίηση της καθιερωµένης εκδήλωσης «ΓΙΟΡΤΗ ΨΑΡΙΟΥ» στις 1/9/2012 µε το ποσό
των 500€
5)Του Πολιτιστικού Συλλόγου Αϊλιωτών «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» για την πραγµατοποίηση
εκδήλωσης µε το ποσό των 500€
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6)Του Πολιτιστικού Συλλόγου Εγκλουβής για την πραγµατοποίηση εκδήλωσης «Γιορτή
φακής» στις 6 και 7 Αυγούστου στον Αγιο ∆ονάτο Εγκλουβής µε το ποσό των 1.500€
7)Του Συλλόγου Φίλων Αλεξάνδρου «ΦΗΓΟΣ» για την πραγµατοποίηση εκδηλώσεων µε το
ποσό των 500€
8)Του Πολιτιστικού Συλλόγου Απόλπαινας για την πραγµατοποίηση εκδήλωσης «Γιορτής
Τρύγου-Κρασιού»στις 25/8/2012 µε το ποσό των 500€
9)Του Πολιτιστικού Συλλόγου Καλαµιτσίου «Ο ΝΕΡΟΜΥΛΟΣ» για την πραγµατοποίηση
διήµερων εκδηλώσεων στις 14 και 15 Αυγούστου µε το ποσό των 500 €
10)Του Εκκλησιαστικού Συµβουλίου Αγ.Στεφάνου Βουρνικά για την πραγµατοποίηση
εκδήλωσης στις 12/8/2012 µε το ποσό των 500 €
11)Του Πολιτιστικού Συλλόγου Πλατυστόµων « Η ΚΟΚΚΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ»

για την

πραγµατοποίηση εκδήλωσης µε το ποσό των 500 €
12)Του Πολιτιστικού Συλλόγου Αθανίου «ΣΑΠΦΩ» για την πραγµατοποίηση εκδήλωσης
µε το ποσό των 500 €
13)Του Πολιτιστικού Συλλόγου Νυδριού και Περιχώρων «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ» για την
πραγµατοποίηση εκδήλωσης µε το ποσό των 1000 €
Στο σηµείο αυτό αποχώρησε ο κ.Ξ.Βεργίνης
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 258/12.

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ

Τα παρόντα µέλη

