ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 8ης/19 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 144/2019
Στη Λευκάδα σήµερα στις 12 του µηνός Απριλίου του έτους 2019, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 ήρθε σε
συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ∆ιοικητηρίου Λευκάδας
(Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 6536/8-4-2019 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
Παραβρέθηκαν
Απουσίαζαν
1
Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
1
Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
2
Νικητάκης Μάρκος
2
Κοντοµίχης Ευάγγελος
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
Κακλαµάνη Αναστασία
4
Χαλικιάς Ευάγγελος
4
Γιαννιώτης Οδυσσέας
5
Κούρτης Φίλιππος
5
Τριλίβας Χρήστος
6
Σέρβος Κων/νος
6
Κατωπόδη Ευανθία
7
Πολίτης Σπυρίδων
7
Σκληρός Παναγιώτης
8
Αρβανίτης Σπυρίδων
8
Πετούση-Σκιαδά Ζωή
9
Κατηφόρης Χρήστος
9
(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
10
Φίλιππας Γεώργιος
10
11
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
11
12
Βλάχος Ευστάθιος
12
13
Βλάχος Κων/νος
13
14
Θερµός Ευάγγελος
14
15
Παπαδόπουλος Ανδρέας
15
16
Καρφάκη Μαριάννα
16
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
17
Γρηγόρη Ασπασία
17
18
Βικέντιος Νικόλαος
18
κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
19
Μήτσουρας Πέτρος
19
20
Αραβανής Βασίλειος
20
21
Ζουριδάκης Ευτύχιος
21
22
Σκληρός Φίλιππος
22
23
Καββαδάς Θωµάς
23
24
Φρεµεντίτης Χριστόφορος
24
25
Γληγόρης Κων/νος
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα
είκοσι πέντε (25) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον πρακτικογράφο κ. Ζαβιτσάνο Νικόλαο, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
Συζητήθηκαν τέσσερα (4) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ο
ο
ο
ο
Προτάχθηκαν οµόφωνα και συζητήθηκαν µετά το 2 θέµα της Η.∆. τα θέµατα: 5 , 6 και 12 της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Αραβανής Βασίλειος αποχώρησε πριν την συζήτηση του 3 θέµατος Ε.Η.∆.
ου
Οι ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος και Χαλικιάς Ευάγγελος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 1 θέµατος της Η.∆.
ου
Οι ∆.Σ. Γρηγόρη Ασπασία, Καρφάκη Μαριάννα, και Φρεµεντίτης Χριστόφορος αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 2 θέµατος
ου
της Η.∆. Ο ∆.Σ. Χαλικιάς Ευάγγελος, επέστρεψε πριν την συζήτηση του 2 θέµατος. Η ∆.Σ. Καρφάκη Μαριάννα επέστρεψε πριν
ου
την συζήτηση του 7 θέµατος της Η.∆. Οι ∆.Σ. Βλάχος Κων/νος, Βικέντιος Νικόλαος και Μήτσουρας Πέτρος, αποχώρησαν πριν
ου
την συζήτηση του 9 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Ζουριδάκης Ευτύχιος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 11 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Σκληρός Φίλιππος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 16 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 22 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 8ης/2019 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
Απόφαση ∆.Σ για έγκριση συµµετοχής του ∆ήµου Λευκάδας ως συνδιοργανωτή στις εκδηλώσεις Πολιτιστικών και
Αθλητικών Σωµατείων και Συλλόγων και επιχορήγησή τους για το έτος 2019.
Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήµαρχος

1

Ο Αντιδήµαρχος κ. Αθανάσιος Περδικάρης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση της υπηρεσίας, η
οποία έχει ως εξής:
«Θέτουµε υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τα εξής:
1) Σύµφωνα µε το άρθρο 158 παρ.3 του ∆ηµοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006): «Πιστώσεις που είναι γραµµένες στους
οικείους κωδικούς αριθµούς του Πρ/σµού του ∆ήµου µπορεί να διατεθούν, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για
τις πληρωµές δαπανών, που αφορούν: α) Εθνικές ή τοπικές γιορτές ή άλλες ιδίως πολιτιστικές, µορφωτικές,
ψυχαγωγικές, αθλητικές εκδηλώσεις, συνέδρια και συναντήσεις που οργανώνει ο ∆ήµος, εφόσον σχετίζονται µε την
εδαφική του περιφέρεια και συνδέονται µε την προαγωγή των κοινωνικών και οικονοµικών συµφερόντων ή των
πολιτιστικών και πνευµατικών ενδιαφερόντων των κατοίκων του.
β) Όµοιες εκδηλώσεις που οργανώνουν άλλοι φορείς και συµµετέχει ο ∆ήµος».
2) Επίσης σύµφωνα µε το άρθρο 202 παρ. 1 του ∆ηµοτικού Κώδικα ( Ν. 3463/2006): «Με απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου είναι δυνατή η παροχή χρηµατικών επιχορηγήσεων σε νοµικά πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου
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. Η απόφαση
λαµβάνεται εφόσον έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον οικείο προϋπολογισµό για το σκοπό αυτό, που σε καµιά
περίπτωση δεν µπορεί να υπερβαίνει το ένα και µισό εκατοστό (1,5%) των τακτικών εσόδων του, εκτός εάν τα ποσά
των χορηγούµενων ενισχύσεων από τους ∆ήµους προς τους παραπάνω φορείς προέρχονται από έκτακτες
οικονοµικές ενισχύσεις».
3) Σύµφωνα µε την παρ. 1α του άρθρου 4 του Π.∆.80/2016 (ΦΕΚ 145 Α/5-08-2016)
«Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» ορίζεται ότι «Για την έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης
ακολουθείται η εξής διαδικασία: Κατόπιν τεκµηριωµένου αιτήµατος του διατάκτη, ο Προϊστάµενος Οικονοµικών
Υπηρεσιών καταρτίζει σε δύο (2) αντίτυπα το σχέδιο της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και συντάσσει
βάσει των τηρούµενων στοιχείων τη βεβαίωση της παρ.2 του άρθρου 3 του παρόντος, εφόσον: i)συντρέχουν οι
οριζόµενες στο άρθρο 66 παρ.2 του Ν.4270/2014, όπως ισχύει, προϋποθέσεις, ii) η δαπάνη στην οποία αφορά είναι
νόµιµη κατά την έννοια του άρθρου 91, παρ.2, εδάφιο β΄ του Ν.4270/2014, iii) η σχετική απαίτηση δεν έχει υποπέσει
σε παραγραφή και iv) το αίτηµα για την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης προηγείται οποιασδήποτε άλλης
ενέργειας πραγµατοποίησης της δαπάνης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο παρόν διάταγµα».
4) Με την αριθµ. 513/2018 (Α∆Α: Ψ3Ε7ΩΛΙ-ΜΒΨ) απόφαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο κατάρτισε και ψήφισε τον
προϋπολογισµό και το ΟΠ∆ του έτους 2019. H ανωτέρω απόφαση ελέγχθηκε και βρέθηκε νόµιµη σύµφωνα µε την
αριθµ. πρωτ.15926/23-01-2019 (Α∆Α:Ψ648ΟΡ1Φ-ΙΜ4) απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου,
∆υτ. Ελλάδας και Ιονίου.
Επίσης και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 της αρ. ∆Η∆/Φ.40/1057/15 (ΦΕΚ 116 Β/21-1-2015) κάθε
πράξη έγκρισης επιχορήγησης από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης προς Αστικές µη Κερδοσκοπικές Εταιρείες,
Σωµατεία, Ιδρύµατα, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και λοιπούς µη κερδοσκοπικούς φορείς φέρει σε
εµφανές σηµείο, την εξής σηµείωση:
«Σε περίπτωση που το ποσό των συνολικών επιχορηγήσεων από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υπερβεί τις τρεις
χιλιάδες (3.000) ευρώ συνολικά ετησίως, οι επιχορηγούµενοι φορείς οφείλουν να αναρτούν στο Μητρώο
Επιχορηγούµενων Φορέων του Προγράµµατος ∆ιαύγεια τα στοιχεία των δαπανών οι οποίες αφορούν στα ποσά των
επιχορηγήσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 10 Β Ν. 3861/2010 όπως προστέθηκε µε το άρθρ. 16 Ν. 4305/2014».
Οι Πολιτιστικοί – Αθλητικοί Σύλλογοι και τα Σωµατεία του ∆ήµου µας έχουν υποβάλλει αιτήµατα για
χρηµατοδότηση προκειµένου να πραγµατοποιήσουν εκδηλώσεις το έτος 2019, προτείνοντας ως
συνδιοργανωτή σε αυτές το ∆ήµο Λευκάδας και συγκεκριµένα:
1) Ο Αθλητικός Σύλλογος Λευκάδας ΦΙΛΑΝ∆ΡΟΣ µε το αριθµ. 5959/01-04-2019 έγγραφό του προτείνει την
ου
συνδιοργάνωση του «9 Πράσινου Ηµιµαραθώνιου» που θα πραγµατοποιηθεί από 3-5/5/2019 και αιτείται την
κάλυψη µέρους της δαπάνης για την αγορά µεταλλίων ποσού 2940,00 ευρώ.
2) Ο Πανλευκάδιος ΑΣ-Κ µε το αρίθµ. 5916/29-3-2019 έγγραφό του προτείνει την συνδιοργάνωση του ∆εύτερου
Γυναικείου Τουρνουά Ποδοσφαίρου στο ∆ηµοτικό Γήπεδο Λευκάδας «Πλάτωνας Γρηγόρης» στις 1-2/6/2019 µε
προϋπολογιζόµενο κόστος 3.700,00 ευρώ.
3) Ο Γυµναστικός Σύλλογος Λευκάδας µε την αρίθµ. 5434/21-3-2019 αίτησή του ζητά συνδιοργάνωση της
οι
ηµερίδας στίβου «9 Ιόνιοι Αγώνες Στίβου» που θα πραγµατοποιηθεί στις 25-5-2019. Εκτιµώµενο κόστος
διοργάνωσης 6.450,00 ευρώ.
4) Η ΑΓΑ Μαχητικών Τεχνών Λευκάδας ΕΥΑΘΛΟΣ µε το αρίθµ. 4532/7-3-19 έγγραφό του αιτείται την
συνδιοργάνωση του ετήσιου προπονητικού Summer Camp Taek Won-Do που θα πραγµατοποιηθεί από 1-7/7/2019
στη Λευκάδα, µε προϋπολογισµό 1800,00 ευρώ.
5) O Ναυτικός Όµιλος Λευκάδας µε το αρίθµ. 6277/3-4-2019 έγγραφό του προτείνει την συνδιοργάνωση του
Αγώνα Ιστιοπλοΐας Τριγώνου «Νήρικος 2019» (διασυλλογικός αγώνας optimist-laser 4.7) στην περιοχή των αλυκών
Καρυωτών και την Λυγιά στις 5 & 6/10/2019, µε προϋπολογιζόµενο κόστος 3.420,00 ευρώ.
6) Ο Αθλητικός Όµιλος Καρυάς µε το αρίθµ. 6405/4-4-19 έγγραφό του αιτείται την συνδιοργάνωση του Τουρνουά
Παλαιµάχων που θα πραγµατοποιηθεί στις 25/4/2019 στο ∆ηµοτικό Στάδιο Πλάτωνας Γρηγόρης, µε προϋπολογισµό
1420,00 ευρώ.
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7) Η Φιλαρµονική Ένωση «Άγγελος Σικελιανός» µε το αρίθµ. 5918/29-3-19 έγγραφό της προτείνει την
συνδιοργάνωση της Καλοκαιρινής Συναυλίας στο Κηποθέατρο στις 27/7/2019 µε προϋπολογιζόµενο κόστος 1490,00
ευρώ.
8) Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νυδριού & Περιχώρων «Αλέξανδρος» µε το αρίθµ. 6066/01-04-2019 έγγραφό του
προτείνει την συνδιοργάνωση εκδήλωσης αφιερωµένης στην Επέτειο της Ένωσης της Επτανήσου, στις 20/5/2019 µε
προϋπολογιζόµενη δαπάνη 2.100,00 ευρώ.
9) Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νικιάνας «ΟΙ ΣΚΑΡΟΙ» µε το αρίθµ.5888/29-3-19έγγραφο, προτείνει την συνδιοργάνωση
εκδηλώσεων «Μνήµης και Τιµής» που είναι αφιερωµένες στην πρώτη συγκέντρωση των Οπλαρχηγών στου
Μαγεµένου το έτος 1807. Ο προϋπολογισµός των εκδηλώσεων, που θα πραγµατοποιηθούν στις 13-7-2019 είναι
4.600,00 ευρώ.
10) Ο Πολιτιστικός-Μουσικοχορευτικός Σύλλογος «Άγιος Αθανάσιος» Φρυνίου µε το αρίθµ. 5747/28-3-2019
έγγραφό του προτείνει την συνδιοργάνωση της καλοκαιρινής µουσικοχορευτικής εκδήλωσης στο χώρο του παλαιού
σχολείου Φρυνίου στις 3/8/2019 µε προϋπολογιζόµενη δαπάνη 1900,00 ευρώ.
11) Ο Μουσικοχορευτικός Όµιλος «ΝΕΑ ΧΟΡΩ∆ΙΑ» Λευκάδας µε το αριθµ. 5782/28-3-19 έγγραφό του προτείνει την
συνδιοργάνωση της πολιτιστικής εκδήλωσης «Βαρκαρόλα» στη δυτική παραλία Λευκάδας, στις 16/8/2019. Η
προϋπολογιζόµενη δαπάνη της παραπάνω εκδήλωσης ανέρχεται στα 2500,00 ευρώ.
12) Το Σωµατείο οι Φίλοι του Χορού και του Θεάτρου «Τερψιχόρη» µε το αρίθµ. 5327/20-3-2019 έγγραφό του
προτείνει την συνδιοργάνωση της Παράστασης «Ματωµένος Γάµος» στο Κηποθέατρο Άγγελος Σικελιανός στις 20 και
21/7/2019 µε προϋπολογιζόµενη δαπάνη 2.750,00 ευρώ.
13) Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νεοχωρίου Μελάνυδρος µε το αρίθµ. 5393/21-3-19 έγγραφό του προτείνει την
συνδιοργάνωση των εκδηλώσεων α) Βιωµατικό Σεµινάριο Παραδοσιακής Κατασκευής Ξυλόφουρνου στις 2429/6/2019 στον προαύλιο χώρο του παλιού δηµοτικού σχολείου, β) ∆ιοργάνωση µουσικών δρώµενων µε τους «Luc
and the Lovingtons» στις 19-22/7/2019 στο Νεοχώρι, µε συνολικό προϋπολογισµό 3.000,00 ευρώ.
14) Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Συβριωτών Λευκάδας «ΑΝΤΕΛΙΚΟΣ» µε το αρίθµ. 5762/28-3-19 έγγραφό του προτείνει
την συνδιοργάνωση α) εκδήλωσης µε θέµα την Φιλοξενία, στις 18/8/2019, µε προϋπολογισµό 3.000,00 ευρώ και β)
της γιορτής Τρύγου και Μούστου στις 8/9/2019 µε προϋπολογισµό 2.000,00 ευρώ.
15) Ο Σύλλογος Απανταχού ∆ραγανιτών «Η Υπαπαντή του Κυρίου» µε το αρίθµ. 4863/14-3-19 έγγραφό του
προτείνει την συνδιοργάνωση της εκδήλωσης «Γιορτή Μελιού» στις 10/8/2019 µε προϋπολογισµό 12.100,00 ευρώ.
16) Ο Μουσικοφιλολογικός Όµιλος Λευκάδας «ΟΡΦΕΥΣ» µε το αρίθµ. 3038/27-02-2019 έγγραφό του προτείνει τη
ης
συνδιοργάνωση εκδηλώσεων για τον εορτασµό της 155 επετείου της Ένωση της Επτανήσου, στο διάστηµα 3 Μαΐου
έως 10 Ιουνίου 2019 και της εκδήλωσης Fiesta Del Canale 2019 στις 28/7/2019. Η προϋπολογιζόµενη δαπάνη των
φετινών εκδηλώσεων ανέρχεται στα 24.650,00 ευρώ συνολικά.
17) Η «Φιλαρµονική Εταιρία Λευκάδος» µε το αρίθµ. 2135/6-2-19 έγγραφό της προτείνει τη συνδιοργάνωση της
κεντρικής καλοκαιρινής της εκδήλωσης που θα πραγµατοποιήσει στις 4/8/219. Η προϋπολογιζόµενη δαπάνη της
εκδήλωσης ανέρχεται στα 5.450,00 ευρώ.
18) Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Απόλπαινας µε το αρίθµ. 5384/21-3-2019 έγγραφό του προτείνει την
συνδιοργάνωση της εκδήλωσης «Γιορτή τρύγου και κρασιού» που θα πραγµατοποιηθεί στην Απόλπαινα το διάστηµα
από 24-8 έως 10/9/2019. Η προϋπολογιζόµενη δαπάνη της εκδήλωσης είναι 2.650,00 ευρώ.
19) Ο «Πολιτιστικός Σύλλογος Εγκλουβής» µε το αρίθµ. 4969/15-3-19 έγγραφό του προτείνει την συνδιοργάνωση
των παρακάτω προγραµµατισµένων εκδηλώσεων:
α) Γιορτή Φακής 2019 στις 6/8/19 στο οροπέδιο του Αγίου ∆ονάτου Εγκλουβής, µε προϋπολογισµό 3.850,00 ευρώ
β) Λαϊκή Βραδιά στις 15/8/2019 στην Εγκλουβή µε προϋπολογισµό 5.050,00 ευρώ.
20) Ο Μουσικοφιλολογικός Όµιλος Καρυάς «Ο ΑΠΟΛΛΩΝ» µε το αρίθµ. 5387/21-3-19 έγγραφό του προτείνει στο
ο
∆ήµο µας την συνδιοργάνωση των εξής προγραµµατισµένων καλοκαιρινών εκδηλώσεων εκδηλώσεων: α) 11
Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών Νεανικών Τµηµάτων στις 5-6/7/2019 και β) Αναπαράσταση Χωριάτικου Γάµου στις
3-4/8/2019. Ο Προϋπολογισµός των εκδηλώσεων ανέρχεται στο ποσό των 3.350,00 ευρώ.
21) Ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Ακρωτήρι ∆ουκάτο» Αθανίου µε το αρίθµ. 6417/4-4-2019 έγγραφό του προτείνει
την συνδιοργάνωση του Λαϊκού Πανηγυριού της Αγίας Παρασκευής (πολυούχος του χωριού) στις 26/7/2019 µε
προϋπολογιζόµενη δαπάνη 5.900,00 ευρώ.
22) Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πλατυστόµων «Η Κόκκινη Εκκλησιά» µε το αρίθµ. 6236/3-4-19 έγγραφό του προτείνει
την συνδιοργάνωση των εξής προγραµµατισµένων εκδηλώσεων:
α) Εορτασµός της πρωτοµαγιάς στην Ιερά Μονή της Κόκκινης Εκκλησιάς, στις 1/5/19.
β) Πανηγύρι Αγίας Παρασκευής, στις 25-26/7/2019.
Η προϋπολογιζόµενη δαπάνη των παραπάνω εκδηλώσεων ανέρχεται στα 11.100,00 ευρώ.
Κατόπιν των ανωτέρω:
Α. Εισηγούµαστε τη συµµετοχή του ∆ήµου Λευκάδας, ως συνδιοργανωτή, στις εκδηλώσεις των Πολιτιστικών και
Αθλητικών Σωµατείων - Συλλόγων που αναφέρονται παρακάτω και προτείνουµε την επιχορήγησή τους ως εξής:
1) Ποσό 2900,00 ευρώ στον Αθλητικό Σύλλογο Λευκάδας ΦΙΛΑΝ∆ΡΟΣ (ΑΦΜ 997916594) για την συνδιοργάνωση
ου
του «9 Πράσινου Ηµιµαραθώνιου» που θα πραγµατοποιηθεί από 3-5/5/2019.
2) Ποσό 1000,00 ευρώ στον Πανλευκάδιο ΑΣ-Κ (ΑΦΜ 090406703) για την συνδιοργάνωση του ∆εύτερου
Γυναικείου Τουρνουά Ποδοσφαίρου (1-2/6/2019).
3) Ποσό 2.300,00 ευρώ στον Γυµναστικό Σύλλογο Λευκάδας (ΑΦΜ 090406715) για συνδιοργάνωση της ηµερίδας
οι
«9 Ιόνιοι Αγώνες Στίβου» που θα πραγµατοποιηθεί στις 25-5-2019.
4) Ποσό 800,00 ευρώ στην ΑΓΑ Μαχητικών Τεχνών Λευκάδας ΕΥΑΘΛΟΣ (ΑΦΜ 997916742) για την
συνδιοργάνωση του ετήσιου προπονητικού Summer Camp Taek Won-Do (1-7/7/2019).
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5) Ποσό 1.200,00 ευρώ στον Ναυτικό Όµιλο Λευκάδας (ΑΦΜ 800183834) για την συνδιοργάνωση του Αγώνα
Ιστιοπλοΐας Τριγώνου «Νήρικος 2019» στην περιοχή των αλυκών στους Καρυώτες (5 -5/10/2019).
6) Ποσό 1.200,00 ευρώ στον Αθλητικό Όµιλο Καρυάς (ΑΦΜ 090406611) για την συνδιοργάνωση του Τουρνουά
Παλαιµάχων (25/4/2019).
7) Ποσό 600,00 ευρώ στην Φιλαρµονική Ένωση «Άγγελος Σικελιανός» (ΑΦΜ 997915284) για την
συνδιοργάνωση της καλοκαιρινής Συναυλίας στο Κηποθέατρο (27/7/19).
8) Ποσό 800,00 ευρώ στον Πολιτιστικό Σύλλογο Νυδριού & Περιχώρων «Αλέξανδρος» (ΑΦΜ 090406912) για
την συνδιοργάνωση εκδήλωσης αφιερωµένης στην Επέτειο της Ένωσης της Επτανήσου (20/5/2019).
9) Ποσό 1.600,00 ευρώ στον Πολιτιστικό Σύλλογο Νικιάνας «ΟΙ ΣΚΑΡΟΙ» (ΑΦΜ 090377280), για τη συνδιοργάνωση
εκδηλώσεων «Μνήµης και Τιµής» για την επέτειο του 1807 (13/7/219).
10) Ποσό 700,00 ευρώ στον Πολιτιστικό-Μουσικοχορευτικό Σύλλογο «Άγιος Αθανάσιος» (ΑΦΜ 997235346)
Φρυνίου για την συνδιοργάνωση εκδήλωσης παραδοσιακών χορών (3/8/2019).
11) Ποσό 2.200,00 ευρώ στον Μουσικοχορευτικό Όµιλο «ΝΕΑ ΧΟΡΩ∆ΙΑ» (ΑΦΜ 090038465) για την
συνδιοργάνωση της πολιτιστικής εκδήλωσης «Βαρκαρόλα» στη δυτική παραλία Λευκάδας(16/8/2019).
12) Ποσό 1000,00 ευρώ στο Σωµατείο οι Φίλοι του Χορού και του Θεάτρου «Τερψιχόρη» (ΑΦΜ 090038510) για
την συνδιοργάνωση της Παράστασης «Ματωµένος Γάµος» στο Κηποθέατρο Άγγελου Σικελιανού (20 και 21/7/2019).
13) Ποσό 1.000,00 ευρώ στον Πολιτιστικό Σύλλογο Νεοχωρίου Μελάνυδρος (ΑΦΜ 997234872) για την
συνδιοργάνωση των εκδηλώσεων α) Βιωµατικό Σεµινάριο Παραδοσιακής Κατασκευής Ξυλόφουρνου (24-29/6/2019)
και β) διοργάνωση µουσικών δρώµενων µε τους «Luc and the Lovingtons» (19-22/7/2019) στο Νεοχώρι.
14) Ποσό 1.400,00 ευρώ στον Πολιτιστικό Σύλλογο Συβριωτών Λευκάδας «ΑΝΤΕΛΙΚΟΣ (ΑΦΜ 998706355) για την
συνδιοργάνωση της εκδήλωσης µε θέµα την Φιλοξενία (18/8/2019) και της Γιορτής Τρύγου και Μούστου (8/9/2019).
15) Ποσό 600,00 ευρώ στον Σύλλογο Απανταχού ∆ραγανιτών «Η Υπαπαντή του Κυρίου» (ΑΦΜ 997234534) για
την συνδιοργάνωση της Γιορτής Μελιού (10/8/2019).
16) Ποσό 2.500,00 ευρώ στο Μουσικοφιλολογικό Όµιλο «ΟΡΦΕΑ» Λευκάδας (ΑΦΜ 090038430), για τη
συνδιοργάνωση των εκδηλώσεων της Ένωσης της Επτανήσου και της εκδήλωσης Fiesta Del Canale 2019 (3/510/6/2019 και 28/7/19).
17) Ποσό 2.900,00 ευρώ στην «Φιλαρµονική Εταιρία Λευκάδος» (ΑΦΜ 090038404) για την συνδιοργάνωση της
κεντρικής µουσικής εκδήλωσης του σωµατείου (4/8/2019).
18) Ποσό 800,00 ευρώ στον Πολιτιστικό Σύλλογο Απόλπαινας (ΑΦΜ 090406487) για την συνδιοργάνωση της
εκδήλωσης «Γιορτή τρύγου και κρασιού» που θα πραγµατοποιηθεί στην Απόλπαινα (τέλος Αυγούστου 2019).
19) Ποσό 1.000,00 ευρώ στον «Πολιτιστικό Σύλλογο Εγκλουβής» (ΑΦΜ 997917529) για την συνδιοργάνωση της
εκδήλωσης Γιορτή Φακής στο οροπέδιο του Αγίου ∆ονάτου (6/8/19) και Λαϊκή Βραδιά στην Εγκλουβή (15/8/2019).
20) Ποσό 2.200,00 ευρώ στον Μουσικοφιλολογικό Όµιλο Καρυάς Λευκάδας «Ο ΑΠΟΛΛΩΝ» (ΑΦΜ 090406870) για
ου
την συνδιοργάνωση του 11
Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών Νεανικών Τµηµάτων (5-6/7/2019) και την
Αναπαράσταση Χωριάτικου Γάµου (3-4/8/2019).
21) Ποσό 1.000,00 ευρώ στον Πολιτιστικό Σύλλογο «Ακρωτήρι ∆ουκάτο» (ΑΦΜ 997235082) για την
συνδιοργάνωση του Λαϊκού Πανηγυριού της Αγίας Παρασκευής (26/7/2019).
22) Ποσό 800,00 ευρώ Πολιτιστικό Σύλλογο Πλατυστόµων «Η Κόκκινη Εκκλησιά» (997917020) για την
συνδιοργάνωση της εκδήλωσης Εορτασµού της πρωτοµαγιάς στην Ιερά Μονή της Κόκκινης Εκκλησιάς, (1/5/19) και
για το Πανηγύρι Αγίας Παρασκευής, (25-26/7/2019).
Το συνολικό ποσό επιχορήγησης για τα πολιτιστικά σωµατεία ανέρχεται σε 21.100,00 ευρώ και προβλέφθηκε στον
Κ.Α. Εξόδων 00-6736 «Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωµατεία» και αντίστοιχα το συνολικό
ποσό επιχορήγησης για τα αθλητικά σωµατεία ανέρχεται σε 9.400,00 ευρώ και προβλέφθηκε στον Κ.Α. Εξόδων 006735 «Επιχορηγήσεις σε Αθλητικούς Συλλόγους και Σωµατεία», προϋπολογισµού οικ. έτους 2019 ∆ήµου
Λευκάδας.»
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο οµόφωνα µε δεκαέξι (16) ψήφους, αποφασίζει:
Τη συµµετοχή του ∆ήµου Λευκάδας, ως συνδιοργανωτή, στις εκδηλώσεις των Πολιτιστικών και Αθλητικών
Σωµατείων - Συλλόγων που αναφέρονται κατωτέρω και την επιχορήγησή τους ως εξής:
1) Ποσό 2.900,00 ευρώ στον Αθλητικό Σύλλογο Λευκάδας ΦΙΛΑΝ∆ΡΟΣ (ΑΦΜ 997916594) για την συνδιοργάνωση
ου
του «9 Πράσινου Ηµιµαραθώνιου» που θα πραγµατοποιηθεί από 3-5/5/2019.
2) Ποσό 1.000,00 ευρώ στον Πανλευκάδιο ΑΣ-Κ (ΑΦΜ 090406703) για την συνδιοργάνωση του ∆εύτερου
Γυναικείου Τουρνουά Ποδοσφαίρου (1-2/6/2019).
3) Ποσό 2.300,00 ευρώ στον Γυµναστικό Σύλλογο Λευκάδας (ΑΦΜ 090406715) για συνδιοργάνωση της ηµερίδας
οι
«9 Ιόνιοι Αγώνες Στίβου» που θα πραγµατοποιηθεί στις 25-5-2019.
4) Ποσό 800,00 ευρώ στην ΑΓΑ Μαχητικών Τεχνών Λευκάδας ΕΥΑΘΛΟΣ (ΑΦΜ 997916742) για την
συνδιοργάνωση του ετήσιου προπονητικού Summer Camp Taek Won-Do (1-7/7/2019).
5) Ποσό 1.200,00 ευρώ στον Ναυτικό Όµιλο Λευκάδας (ΑΦΜ 800183834) για την συνδιοργάνωση του Αγώνα
Ιστιοπλοΐας Τριγώνου «Νήρικος 2019» στην περιοχή των αλυκών στους Καρυώτες (5 -5/10/2019).
6) Ποσό 1.200,00 ευρώ στον Αθλητικό Όµιλο Καρυάς (ΑΦΜ 090406611) για την συνδιοργάνωση του Τουρνουά
Παλαιµάχων (25/4/2019).
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7) Ποσό 600,00 ευρώ στην Φιλαρµονική Ένωση «Άγγελος Σικελιανός» (ΑΦΜ 997915284) για την
συνδιοργάνωση της καλοκαιρινής Συναυλίας στο Κηποθέατρο (27/7/19).
8) Ποσό 800,00 ευρώ στον Πολιτιστικό Σύλλογο Νυδριού & Περιχώρων «Αλέξανδρος» (ΑΦΜ 090406912) για
την συνδιοργάνωση εκδήλωσης αφιερωµένης στην Επέτειο της Ένωσης της Επτανήσου (20/5/2019).
9) Ποσό 1.600,00 ευρώ στον Πολιτιστικό Σύλλογο Νικιάνας «ΟΙ ΣΚΑΡΟΙ» (ΑΦΜ 090377280), για τη συνδιοργάνωση
εκδηλώσεων «Μνήµης και Τιµής» για την επέτειο του 1807 (13/7/219).
10) Ποσό 700,00 ευρώ στον Πολιτιστικό-Μουσικοχορευτικό Σύλλογο «Άγιος Αθανάσιος» (ΑΦΜ 997235346)
Φρυνίου για την συνδιοργάνωση εκδήλωσης παραδοσιακών χορών (3/8/2019).
11) Ποσό 2.200,00 ευρώ στον Μουσικοχορευτικό Όµιλο «ΝΕΑ ΧΟΡΩ∆ΙΑ» (ΑΦΜ 090038465) για την
συνδιοργάνωση της πολιτιστικής εκδήλωσης «Βαρκαρόλα» στη δυτική παραλία Λευκάδας(16/8/2019).
12) Ποσό 1.000,00 ευρώ στο Σωµατείο οι Φίλοι του Χορού και του Θεάτρου «Τερψιχόρη» (ΑΦΜ 090038510) για
την συνδιοργάνωση της Παράστασης «Ματωµένος Γάµος» στο Κηποθέατρο Άγγελου Σικελιανού (20 και 21/7/2019).
13) Ποσό 1.000,00 ευρώ στον Πολιτιστικό Σύλλογο Νεοχωρίου Μελάνυδρος (ΑΦΜ 997234872) για την
συνδιοργάνωση των εκδηλώσεων α) Βιωµατικό Σεµινάριο Παραδοσιακής Κατασκευής Ξυλόφουρνου (24-29/6/2019)
και β) διοργάνωση µουσικών δρώµενων µε τους «Luc and the Lovingtons» (19-22/7/2019) στο Νεοχώρι.
14) Ποσό 1.400,00 ευρώ στον Πολιτιστικό Σύλλογο Συβριωτών Λευκάδας «ΑΝΤΕΛΙΚΟΣ (ΑΦΜ 998706355) για την
συνδιοργάνωση της εκδήλωσης µε θέµα την Φιλοξενία (18/8/2019) και της Γιορτής Τρύγου και Μούστου (8/9/2019).
15) Ποσό 600,00 ευρώ στον Σύλλογο Απανταχού ∆ραγανιτών «Η Υπαπαντή του Κυρίου» (ΑΦΜ 997234534) για
την συνδιοργάνωση της Γιορτής Μελιού (10/8/2019).
16) Ποσό 2.500,00 ευρώ στο Μουσικοφιλολογικό Όµιλο «ΟΡΦΕΑ» Λευκάδας (ΑΦΜ 090038430), για τη
συνδιοργάνωση των εκδηλώσεων της Ένωσης της Επτανήσου και της εκδήλωσης Fiesta Del Canale 2019 (3/510/6/2019 και 28/7/19).
17) Ποσό 2.900,00 ευρώ στην «Φιλαρµονική Εταιρία Λευκάδος» (ΑΦΜ 090038404) για την συνδιοργάνωση της
κεντρικής µουσικής εκδήλωσης του σωµατείου (4/8/2019).
18) Ποσό 800,00 ευρώ στον Πολιτιστικό Σύλλογο Απόλπαινας (ΑΦΜ 090406487) για την συνδιοργάνωση της
εκδήλωσης «Γιορτή τρύγου και κρασιού» που θα πραγµατοποιηθεί στην Απόλπαινα (τέλος Αυγούστου 2019).
19) Ποσό 1.000,00 ευρώ στον «Πολιτιστικό Σύλλογο Εγκλουβής» (ΑΦΜ 997917529) για την συνδιοργάνωση της
εκδήλωσης Γιορτή Φακής στο οροπέδιο του Αγίου ∆ονάτου (6/8/19) και Λαϊκή Βραδιά στην Εγκλουβή (15/8/2019).
20) Ποσό 2.200,00 ευρώ στον Μουσικοφιλολογικό Όµιλο Καρυάς Λευκάδας «Ο ΑΠΟΛΛΩΝ» (ΑΦΜ 090406870) για
ου
την συνδιοργάνωση του 11
Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών Νεανικών Τµηµάτων (5-6/7/2019) και την
Αναπαράσταση Χωριάτικου Γάµου (3-4/8/2019).
21) Ποσό 1.000,00 ευρώ στον Πολιτιστικό Σύλλογο «Ακρωτήρι ∆ουκάτο» (ΑΦΜ 997235082) για την
συνδιοργάνωση του Λαϊκού Πανηγυριού της Αγίας Παρασκευής (26/7/2019).
22) Ποσό 800,00 ευρώ Πολιτιστικό Σύλλογο Πλατυστόµων «Η Κόκκινη Εκκλησιά» (997917020) για την
συνδιοργάνωση της εκδήλωσης Εορτασµού της πρωτοµαγιάς στην Ιερά Μονή της Κόκκινης Εκκλησιάς, (1/5/19) και
για το Πανηγύρι Αγίας Παρασκευής, (25-26/7/2019).
Το συνολικό ποσό επιχορήγησης για τα πολιτιστικά σωµατεία ανέρχεται σε 21.100,00 ευρώ και προβλέφθηκε στον
Κ.Α. Εξόδων 00-6736 «Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωµατεία» και αντίστοιχα το συνολικό
ποσό επιχορήγησης για τα αθλητικά σωµατεία ανέρχεται σε 9.400,00 ευρώ και προβλέφθηκε στον Κ.Α. Εξόδων 006735 «Επιχορηγήσεις σε Αθλητικούς Συλλόγους και Σωµατεία», προϋπολογισµού οικ. έτους 2019 ∆ήµου
Λευκάδας.»
«Σε περίπτωση που το ποσό των συνολικών επιχορηγήσεων από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υπερβεί τις τρεις
χιλιάδες (3.000) ευρώ συνολικά ετησίως, οι επιχορηγούµενοι φορείς οφείλουν να αναρτούν στο Μητρώο
Επιχορηγούµενων Φορέων του Προγράµµατος ∆ιαύγεια τα στοιχεία των δαπανών οι οποίες αφορούν στα ποσά των
επιχορηγήσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 10 Β Ν. 3861/2010 όπως προστέθηκε µε το άρθρ. 16 Ν. 4305/2014».
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 144/2019.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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