ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 7ης/15 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 89
Στη Λευκάδα σήµερα στις 29 του µηνός Απριλίου του έτους 2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα
18:00, 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. 7591/24-4-2015 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).
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Παραβρέθηκαν
Γεωργάκης Γεώργιος
Νικητάκης Μάρκος
Περδικάρης Αθανάσιος
Χαλικιάς Ευάγγελος
Κούρτης Φίλιππος
Σέρβος Κων/νος
Πολίτης Σπυρίδων
Βλάχος Κων/νος
Γκογκάκης Γρηγόριος
Αρβανίτης Σπυρίδων
Κατηφόρης Χρήστος
Γαζής Πάνος
Φίλιππας Γεώργιος
Θερµός Ευάγγελος
Κοντογεώργης Ηλίας
Βλάχος Ευστάθιος
Παπαδόπουλος Ανδρέας
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Μαργέλης Σπυροπάνος
Κατωπόδη Ευανθία
Καρφάκη Μαριάννα
Βικέντιος Νικόλαος
Αραβανής Βασίλειος
Καββαδάς Αθανάσιος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Σκληρός Φίλιππος
Σταµατέλου ∆ήµητρα
Γράψας Αθανάσιος
Γληγόρης Κων/νος
Σκληρός Παναγιώτης
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Απουσίαζαν
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία (άδεια απουσίας)
Λώλη Γεωργία
Τριλίβας Χρήστος
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
κ.Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
Η ∆.Σ. κα Λώλη Γεωργία, προσήλθε
ου
πριν την συζήτηση του 1 θέµατος της Η.∆.
Ο ∆.Σ. κ. Ζουριδάκης Ευτύχιος,
αποχώρησε πριν την συζήτηση του
ου
3 θέµατος και επανήλθε πριν την
ου
συζήτηση του 4 θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. κ.κ. Χαλικιάς Ευάγγελος και
Γράψας Αθανάσιος αποχώρησαν πριν
ου
την συζήτηση του 5 θέµατος της Η.∆.
Ο κ. Χαλικιάς Ευάγγελος επανήλθε
ου
πριν την συζήτηση του 15 θέµατος
της Η.∆. το οποίο συζητήθηκε αµέσως
ο
µετά το 5 θέµα της Η.∆.
Οι ∆.Σ. κ.κ. Μαργέλης, Καρφάκη, Καββαδάς
Σκληρός Π., Ζουριδάκης και Κοντογεώργης
ου
αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 15
θέµατος της Η.∆.
Ο ∆.Σ. κ. Περδικάρης Αθ. αποχώρησε πριν
ου
την συζήτηση του 6 θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. κ.κ. Βικέντιος, Σταµατέλου,Γληγόρης
και Γαζής, αποχώρησαν πριν την συζήτηση
ου
του 14 θέµατος το οποίο συζητήθηκε µετά
ο
το 6 θέµα της Η.∆.
ο
ο
Το 23 θέµα, συζητήθηκε µετά το 8 θέµα.
Η ∆.Σ. Κατωπόδη Ευανθία αποχώρησε πριν
ου
την συζήτηση του 10 θέµατος της Η.∆.

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν
παρόντα τριάντα (30) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ο
ΘΕΜΑ 5 της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 7ης/15 Συνεδρίασης του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Aπόφαση ∆.Σ για έγκριση επιχορηγήσεων και διάθεση πιστώσεων σε Πολιτιστικούς - Αθλητικούς
Συλλόγους για την συνδιοργάνωση και την πραγµατοποίηση εκδηλώσεων το έτος 2015.
Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήµαρχος
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Ο Αντιδήµαρχος, κ. Αθανάσιος Περδικάρης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε στο ∆ηµ.
Συµβούλιο την εισήγησή του, η οποία έχει ως εξής:
«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» .
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……»
Οι Πολιτιστικοί – Αθλητικοί Σύλλογοι και τα Σωµατεία του ∆ήµου µας έχουν υποβάλλει
αιτήµατα για να επιχορηγηθούν προκειµένου να πραγµατοποιήσουν εκδηλώσεις το έτος
2015, προτείνοντας ως συνδιοργανωτή τον ∆ήµο Λευκάδας και συγκεκριµένα:
1) Η Φιλαρµονική Εταιρία Λευκάδος µε το από 20/04/2015 έγγραφό της καταθέτει πίνακα των
προγραµµατισµένων εκδηλώσεων για το 2015, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνεται και η
διοργάνωση του 3ο Φεστιβάλ Φιλαρµονικών στη Λευκάδα (6-7/08/2015).Προτείνει τον ∆ήµο
Λευκάδας ως συνδιοργανωτή της εκδήλωσης η οποία έχει προϋπολογισµό 10.000,00 ευρώ.
2) Ο Μουσικοφιλολογικός Όµιλος Λευκάδας «ΟΡΦΕΥΣ» µε το αριθµ Α.Π. 2/9.1.2015 έγγραφό
του προτείνει τη συνδιοργάνωση εκδηλώσεων για την Ένωση, στο διάστηµα 9-31 Μαΐου 2015. Οι
συγκεκριµένες εκδηλώσεις διοργανώνονται από τον «ΟΡΦΕΑ» για περισσότερα από 60 χρόνια
µε την υποστήριξη Φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Περιφέρεια, ∆ήµος). Η
προϋπολογιζόµενη δαπάνη των φετινών εκδηλώσεων ανέρχεται στα 4.490,00 ευρώ.
3) Ο Μουσικοχορευτικός Όµιλος «ΝΕΑ ΧΟΡΩ∆ΙΑ» Λευκάδας µε το αριθµ. 5/15-4-2015 έγγραφo
προτείνει την συνδιοργάνωση εκδηλώσεων για το 2015, όπως την «Παραδοσιακή Χορευτική
Βραδιά» (5-07-2015), την «Βαρκαρόλα» στη δυτική παραλία Λευκάδας (13-8-2015) και το
«Χορωδιακό Φεστιβάλ» το Νοέµβριο 2015 που πραγµατοποιείται µε µεγάλη επιτυχία από το
1983. Προϋπολογισµός των εκδηλώσεων: 11.000,00 ευρώ.
4) Ο Μουσικοφιλολογικός ΄Οµιλος Καρυάς Λευκάδας « Ο ΑΠΟΛΛΩΝ» µε το αριθ. 59/28.1.2015
έγγραφο του, στο οποίο αναφέρονται οι δράσεις του Συλλόγου για το 2015, µας προτείνει τη
συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων: «7ο Παιδικό Φεστιβάλ Χορευτικών» (4-5/7) και
«Χωριάτικος Γάµος» (1-3/8). Σηµειώνεται ότι στο Παιδικό Φεστιβάλ συµµετέχουν όλοι οι
Πολιτιστικοί Σύλλογοι του ∆ήµου, ενώ η αναπαράσταση του Χωριάτικου Γάµου γίνεται για πάνω
από 15 χρόνια. Ο προϋπολογισµός των παραπάνω εκδηλώσεων είναι 15.500,00 ευρώ.
5) Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νικιάνας «ΟΙ ΣΚΑΡΟΙ» µε το από 19-12-2014 έγγραφο, στο οποίο
αναφέρονται οι δράσεις του, προτείνει συνδιοργάνωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων:
Παρουσίαση δύο (2) θεατρικών έργων, ∆ιήµερες Εκδηλώσεις «Μνήµης και Τιµής» αφιερωµένες
στην πρώτη συγκέντρωση των Οπλαρχηγών στου Μαγεµένου το έτος 1807. Ο προϋπολογισµός
των εκδηλώσεων είναι 11.600,00 ευρώ.
6) Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Φίλων Αλεξάνδρου «ΦΗΓΟΣ» προτείνει συνδιοργάνωση της ΣΤ’
Συνάντησης Προβληµατισµού και ∆ιαλόγου, που θα πραγµατοποιηθεί στις 10 – 11 – 12 Ιουλίου
2015 στον Αλέξανδρο µε θέµα την αξιοβίωτη ανάπτυξη της Ορεινής Λευκάδας.
Ο προϋπολογισµός της εκδήλωσης είναι 3.500,00 ευρώ.
7) Στο υπ. αριθµ 2/29-1-2015 έγγραφό του ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σφακιωτών «ΦΩΤΕΙΝΟΣ»
αναφέρει αναλυτικά όλες τις εκδηλώσεις που έχουν προγραµµατιστεί για το 2015 και θα
πραγµατοποιηθούν σε Κάβαλο, Λαζαράτα, Πινακοχώρι, Φρυά,Σπανοχώρι. Επίσης µε το 14/16-4-
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2015 έγγραφο προτείνει την συµµετοχή του ∆ήµου ως συνδιοργανωτή σε δύο (2) εκδηλώσεις ο
προϋπολογισµός των οποίων είναι 2.400,00 ευρώ.
8) Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τσουκαλάδων µε το από 25-1-2015 έγγραφό του, αναφέρει τις
δράσεις που έχουν προγραµµατιστεί για το 2015 µε τον τίτλο «Τσουκαλαδιώτικα», όπου
περιλαµβάνονται και οι εκδηλώσεις «ΒΕΡΓΙΝΕΙΑ 2015» και «Μουσικό Αφιέρωµα σε Έλληνες
Συνθέτες ή Ποιητές» για τις οποίες προτείνει συνδιοργάνωση. Το συνολικό κόστος των
εκδηλώσεων προϋπολογίζεται σε 1.500,00 ευρώ.
9) Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νυδρίου και Περιχώρων «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ» µε το αριθµ. 5/20-4-2015
η
έγγραφό του, προτείνει τη συνδιοργάνωση εκδήλωσης για την 21 Μαΐου (Ένωση Επτανήσου)
που θα πραγµατοποιηθεί στο Νυδρί. Ο προϋπολογισµός της εκδήλωσης είναι 2.100,00 ευρώ.
10) Ο Σύλλογος Αγιοµαυριτών µε έγγραφό του προτείνει στον ∆ήµο την συνδιοργάνωση
εκδηλώσεων που έχουν προγραµµατιστεί για το έτος 2015 και συγκεκριµένα αναβίωση της
Λευκαδίτικης Πρωτοµαγιάς «ΠΑΜΕ ΝΑ ΠΙΑΣΟΥΜΕ ΤΟ ΜΑΗ» στις 30/4/2015 και την
µουσικοχορευτική παράσταση «ΠΑΜΕ ΣΑΝ ΑΛΛΟΤΕ» στις 31/7/2015. Το κόστος των
εκδηλώσεων εκτιµάται ότι θα είναι 1.000,00 ευρώ.
11) Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πλατυστόµων «Κόκκινη Εκκλησιά» στα πλαίσια των εκδηλώσεων
που έχει προγραµµατίσει, προτείνει την συµµετοχή του ∆ήµου ως συνδιοργανωτή στην
εκδήλωση «Παραδοσιακό Πανηγύρι» (25-26/7/2015). Το εκτιµώµενο κόστος ανέρχεται στα
1000,00 ευρώ.
12) Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Εγκλουβής µε αίτηµα του προτείνει συνδιοργάνωση της
εκδήλωσης «Γιορτή Φακής Εγκλουβής 2015» στις 6/8/2015 στο Οροπέδιο του Αη ∆ονάτου
Εγκλουβής. Ο προϋπολογισµός της εκδήλωσης είναι 3.000,00 ευρώ.
13) Ο Γυµναστικός Σύλλογος Λευκάδας µε την από 15/3/2015 αίτησή του ζητά συνδιοργάνωση
οι
της ηµερίδας «5 Ιόνιοι Αγώνες Στίβου» που θα πραγµατοποιηθεί στις 24/5/2015. Εκτιµώµενο
κόστος: 3.110,00 ευρώ.
14) Ο Αθλητικός Σύλλογος Λευκάδας «Ο ΦΙΛΑΝ∆ΡΟΣ» µε το αριθµ.196/12-1-2015 έγγραφό του
προτείνει την συνδιοργάνωση του «5ου Πράσινου Ηµιµαραθώνιου», µιας µεγάλης αθλητικής
εκδήλωσης µε πανελλήνια απήχηση και φιλανθρωπικό χαρακτήρα, στις 17/5/2015. Το κόστος
εκτιµάται σε 3.250,00 ευρώ.
Α._ Εισηγούµαι τη συµµετοχή του ∆ήµου Λευκάδας, ως συνδιοργανωτή, στις εκδηλώσεις
των Πολιτιστικών-Αθλητικών Σωµατείων και Συλλόγων που αναφέρονται παρακάτω και
παράλληλα προτείνω την επιχορήγησή τους µε τα εξής ποσά:
1. Ποσό 2.600,00 ευρώ στη Φιλαρµονική Εταιρία Λευκάδος, για τη συνδιοργάνωση
του 3ου Φεστιβάλ Φιλαρµονικών στη Λευκάδα (6-7/08/2015).
2. Ποσό 2.400,00 ευρώ στο Μουσικοφιλολογικό Όµιλο «ΟΡΦΕΑ» Λευκάδας, για τη
συνδιοργάνωση των εκδηλώσεων της Ένωσης των Επτανήσων (9-31/05/2015).
3. Ποσό 2.200,00 ευρώ στο Μουσικοχορευτικό Όµιλο «ΝΕΑ ΧΟΡΩ∆ΙΑ» Λευκάδας , για
τη συνδιοργάνωση της εκδήλωσης «Βαρκαρόλα» (13-8-2015).
4. Ποσό 2.200,00 ευρώ στο Μουσικοφιλολογικό ΄Οµιλο Καρυάς Λευκάδας
«ΑΠΟΛΛΩΝ», για τη συνδιοργάνωση του «Χωριάτικου Γάµου» (1-3/08/2015).
5. Ποσό 1.000,00 ευρώ στον Πολιτιστικό Σύλλογο Νικιάνας «ΟΙ ΣΚΑΡΟΙ» , για τη
συνδιοργάνωση των διήµερων εκδηλώσεων «Μνήµης και Τιµής» για την επέτειο του
1807 (4-5/07/2015).
6. Ποσό 600,00 ευρώ στον Πολιτιστικό Σύλλογο Φίλων Αλεξάνδρου «ΦΗΓΟΣ» , για τη
συνδιοργάνωση της εκδήλωσης «ΣΤ΄ Συνάντηση 2015» (10,11,12/07/2015).
7. Ποσό 1.000,00 ευρώ στον Πολιτιστικό Σύλλογο Σφακιωτών «ΦΩΤΕΙΝΟΣ» , για τη
συνδιοργάνωση της εκδήλωσης «Γιορτές Κρασιού» (αρχές Αυγούστου 2015).
8. Ποσό 1.000,00 ευρώ στον Πολιτιστικό Σύλλογο Τσουκαλάδων, για τη
συνδιοργάνωση των εκδηλώσεων «ΒΕΡΓΙΝΕΙΑ 2015» και «Μουσικό Αφιέρωµα σε
Έλληνες Συνθέτες - Ποιητές».
9. Ποσό 600,00 ευρώ στον Πολιτιστικό Σύλλογο Νυδρίου - Περιχώρων
«ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ», για συνδιοργάνωση της εκδήλωσης για την Ένωση της Επτανήσου
(23/05/2015).
10. Ποσό 500,00 ευρώ στο Σύλλογο Αγιοµαυριτών για συνδιοργάνωση των
εκδηλώσεων αναβίωση της Λευκαδίτικης Πρωτοµαγιάς «ΠΑΜΕ ΝΑ ΠΙΑΣΟΥΜΕ ΤΟ
ΜΑΗ» ( 30/4/15) και την µουσικοχορευτική παράσταση «ΠΑΜΕ ΣΑΝ ΑΛΛΟΤΕ»
(31/7/15).
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11. Ποσό 600,00 ευρώ στον Πολιτιστικό Σύλλογο Εγκλουβής, για συνδιοργάνωση της
εκδήλωσης «Γιορτή της φακής» (6/8/2015) .
12. Ποσό 300,00 ευρώ στον Πολιτιστικό Σύλλογο Πλατυστόµων «Κόκκινη Εκκλησιά»
για την συνδιοργάνωση της εκδήλωσης «Παραδοσιακό Πανηγύρι» (25-26/7/2015).
13. Ποσό 2.000,00 ευρώ στον Γυµναστικό Σύλλογο Λευκάδας για συνδιοργάνωση της
ηµερίδας «5οι Ιόνιοι Αγώνες Στίβου» που θα πραγµατοποιηθεί στις 24/5/2015.
14. Ποσό 3.250,00 ευρώ στον Αθλητικό Σύλλογο Λευκάδας «ΦΙΛΑΝ∆ΡΟΣ» για
συνδιοργάνωση του «5ου Πράσινου Ηµιµαραθώνιου στη Λευκάδα» στις 17/5/2015.
Συνολικό ποσό προτεινόµενης επιχορήγησης: 20.250,00 ευρώ
Β._ Εισηγούµαι την έγκριση διάθεσης πιστώσεων:
- ποσού 15.000,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α.Ε. 00-6735 (Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς
Συλλόγους και Σωµατεία) του προϋπολογισµού ∆ήµου Λευκάδας έτους 2015
- ποσού 5.250,00 ευρώ σε του Κ.Α.Ε. 00-6734 (Επιχορηγήσεις σε Αθλητικούς Συλλόγους και
Σωµατεία) του προϋπολογισµού ∆ήµου Λευκάδας έτους 2015.
Η εισήγηση έλαβε υπόψη της αφενός τα αιτήµατα των Σωµατείων – Συλλόγων, αφετέρου την
δράση και την γενικότερη προσφορά τους στο κοινωνικό σύνολο.»
Στη συνέχεια ο εισηγητής τροποποίησε την αρχική εισήγησή του, ως προς το ποσό, που
προτείνει να επιχορηγηθεί ο ΦΙΛΑΝ∆ΡΟΣ και συγκεκριµένα να δοθεί το ποσό των 2.990,00
ευρώ.
Στη συνέχεια ακολούθησαν τοποθετήσεις των δηµοτικών συµβούλων, οι οποίες καταγράφονται
στα επίσηµα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά.
Η κα Κατωπόδη Ευανθία, κατέθεσε την παρακάτω πρόταση:
«Προτεινόµενο σύστηµα αντικειµενικής µοριοδότησης – επιχορήγησης
των πολιτιστικών σωµατείων ή συλλόγων
Σκοπός του προτεινόµενου συστήµατος είναι να τερµατιστεί η αυθαίρετη και η συχνά άδικη
κατανοµή των διατιθέµενων κονδυλίων από πλευράς Πνευµατικού Κέντρου ή του ∆ήµου
Λευκάδας που έχει παρατηρηθεί κατά τα προηγούµενα χρόνια και να εφαρµοσθεί ένα λογικό και
προκαθορισµένο σύστηµα οικονοµικής ενίσχυσης, ανάλογα µε το µέγεθος, την πολιτιστική δράση
αλλά και την πολιτιστική εκπαίδευση που παρέχει το κάθε Σωµατείο.
Α΄ ∆ηµιουργία Μητρώου µε εγγραφή και κατάταξη σωµατείων
Α1. ∆ηµιουργείται (και τηρείται) απ΄ το Πνευµατικό Κέντρο του ∆ήµου Λευκάδας Μητρώο
Πολιτιστικών Σωµατείων (ή Συλλόγων), στο οποίο καταχωρούνται όλα τα πολιτιστικά σωµατεία
του ∆ήµου µας που ενδιαφέρονται να τυγχάνουν επιχορήγησης. Ο φάκελος του κάθε Σωµατείου
θα πρέπει να περιέχει:
Α.1.1 Κατάσταση µε τα ονόµατα και τα τηλέφωνα των ενεργών ενήλικων µελών του.
Α.1.2 Κατάσταση µε τα ονόµατα των παιδιών που εκπαιδεύονται στα τµήµατα πολιτιστικών
δεξιοτήτων (π.χ. µουσικής ή χορού) που διατηρεί το κάθε Σωµατείο, αλλά και τα ονόµατα καθώς
και τηλέφωνα των γονέων ή των κηδεµόνων τους.
Α.1.3 Την αναλυτική πολιτιστική δράση του Σωµατείου κατά τον τελευταίο χρόνο.
Α.1.4 Την αναλυτική προγραµµατισµένη πολιτιστική δράση του Σωµατείου για τον επόµενο
χρόνο.
Όλα τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να καταχωρούνται στο Μητρώο κατά το τελευταίο δίµηνο
κάθε έτους.
Β΄ ∆ηµιουργία λίστας µοριοδότησης
Β.1 ∆ηµιουργείται µια ειδική λίστα µοριοδότησης µε βάση το µέγεθος, την πολιτιστική παρουσία
και δράση του κάθε Σωµατείου αλλά και την πολιτιστική εκπαίδευση που αυτό παρέχει, σύµφωνα
µε τα εξής κριτήρια:
Β.1.1 Μοριοδότηση µε βάση τα ενεργά µέλη του Σωµατείου ως εξής:
-Για κάθε 25 ενεργά µέλη το Σωµατείο θα παίρνει 1 µόριο, που σηµαίνει πως αν έχει από 25
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µέχρι 50 µέλη 2 µόρια, στα 100 µέλη 4 µόρια, στα 150 µέλη 6 µόρια κ.ο.κ.
Β.1.2 Για τα παιδιά που εκπαιδεύονται σε τµήµατα πολιτιστικής εκπαίδευσης, το Σωµατείο θα
παίρνει 1 µόριο ανά 10 µαθητές.
Β.2 Μοριοδότηση µε βάση την πολιτιστική δράση του τελευταίου χρόνου ως εξής:
-Για κάθε ενεργή συµµετοχή του Σωµατείου σε τοπική πολιτιστική εκδήλωση 2 µόρια, αριθµός
που διπλασιάζεται στην περίπτωση που το Σωµατείο είναι ο διοργανωτής.
-Για κάθε συµµετοχή του Σωµατείου σε πολιτιστική εκδήλωση εκτός του ∆ήµου µας, αν µεν ο
δήµος που φιλοξενεί ή διοργανώνει την εκδήλωση είναι µεγαλύτερος του δικού µας θα παίρνει 4
µόρια, διαφορετικά θα παίρνει ίδιο µπόνους µε την τοπικής εκδήλωση (2 µόρια).
-Για κάθε συµµετοχή του σε πολιτιστική εκδήλωση πανελλαδικής εµβέλειας 6 µόρια.
-Για κάθε συµµετοχή του σε διεθνή πολιτιστική εκδήλωση του εξωτερικού 10 µόρια.
Β. 3 Μοριοδότηση µε βάση την προγραµµατισµένη πολιτιστική δράση του επόµενου έτους ως
εξής:
-Το κάθε Σωµατείο θα παίρνει το 50% της µοριοδότησης της προηγούµενης παραγράφου (Β.2)
για κάθε προγραµµατισµένη συµµετοχή του σε εκδηλώσεις κατά το επόµενο έτος.
Γ΄ Κατανοµή των κονδυλίων επιχορήγησης
Γ.1 Με την λήξη κάθε χρόνου κι αφού θα έχει καταρτιστεί η ειδική λίστα µοριοδότησης, θα
προστίθενται τα µόρια όλων των Σωµατείων ώστε να προκύπτει το σύνολό τους.
Γ. 2 ∆εδοµένου πως στο τέλος κάθε έτους θα είναι γνωστό (απ΄ τον προϋπολογισµό) το όποιο
συνολικό διαθέσιµο ποσό για την επιχορήγηση των πολιτιστικών Σωµατείων, διαιρώντας αυτό το
ποσό µε τον συνολικό αριθµό των µορίων, ορίζεται η τιµή ανά µόριο εκείνης της χρονιάς.
Γ.3 Το ποσόν της ετήσιας επιχορήγησης του κάθε Σωµατείου συνεπώς, θα προκύπτει
πολλαπλασιάζοντας τον συνολικό ετήσιο αριθµό µορίων του επί την τιµή του µορίου κατά την
συγκεκριµένη χρονιά.
∆΄ Συµπέρασµα
Εφαρµόζοντας το προτεινόµενο σύστηµα θα αποφεύγονται οι αυθαίρετες χρηµατοδοτήσεις των
ηµετέρων σε βάρος των άλλων, που είναι και ο κυριότερος παράγοντας δηµιουργίας
δυσαρεσκειών και πικριών που τόσο συχνά µας ταλαιπώρησαν, αφού θα υπάρχει πλέον
προκαθορισµένη, διαφανής και δίκαιη κατανοµή του οποιουδήποτε διατιθέµενου ποσού, µεγάλου
ή µικρού. Το σηµαντικότερο όµως είναι πως έτσι θα δίδεται κίνητρο στα Σωµατεία, ώστε
αφενός να εντείνουν τη πολιτιστική τους παρουσία και δράση κι αφετέρου να ενισχύσουν
τον εκπαιδευτικό τους ρόλο.
Σηµαντική διευκρίνιση: Ο αριθµός των µορίων που προτείνονται ανά περίπτωση είναι εντελώς
ενδεικτικός. Ο ακριβής αριθµός τους, όπως και γενικότερες πιθανές µετατροπές της παρούσας
πρότασης, θα µπορούσαν να προκύψουν µετά από ευρεία διαβούλευση, στην οποία θεωρώ πως
θα πρέπει να συµµετέχουν και τα ίδια τα πολιτστικά Σωµατεία.
Παραµένω στη διάθεση παντός ενδιαφεροµένου για κάθε πρόσθετη διευκρίνιση.»
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆ηµ. Συµβούλιο οµόφωνα
αποφασίζει:
Α-Τη συµµετοχή του ∆ήµου Λευκάδας, ως συνδιοργανωτή, στις εκδηλώσεις των
Πολιτιστικών-Αθλητικών Σωµατείων και Συλλόγων και την επιχορήγησή τους µε τα εξής ποσά:
1. Ποσό 2.600,00 ευρώ στη Φιλαρµονική Εταιρία Λευκάδος, για τη
ου
συνδιοργάνωση του 3 Φεστιβάλ Φιλαρµονικών στη Λευκάδα (6-7/08/2015).
2. Ποσό 2.400,00 ευρώ στο Μουσικοφιλολογικό Όµιλο «ΟΡΦΕΑ» Λευκάδας, για τη
συνδιοργάνωση των εκδηλώσεων της Ένωσης των Επτανήσων (9-31/05/2015).
3. Ποσό 2.200,00 ευρώ στο Μουσικοχορευτικό Όµιλο «ΝΕΑ ΧΟΡΩ∆ΙΑ» Λευκάδας ,
για τη συνδιοργάνωση της εκδήλωσης «Βαρκαρόλα» (13-8-2015).
4. Ποσό 2.200,00 ευρώ στο Μουσικοφιλολογικό ΄Οµιλο Καρυάς Λευκάδας
«ΑΠΟΛΛΩΝ», για τη συνδιοργάνωση του «Χωριάτικου Γάµου» (1-3/08/2015).
5. Ποσό 1.000,00 ευρώ στον Πολιτιστικό Σύλλογο Νικιάνας «ΟΙ ΣΚΑΡΟΙ» , για τη
συνδιοργάνωση των διήµερων εκδηλώσεων «Μνήµης και Τιµής» για την επέτειο
του 1807 (4-5/07/2015).
6. Ποσό 600,00 ευρώ στον Πολιτιστικό Σύλλογο Φίλων Αλεξάνδρου «ΦΗΓΟΣ» , για
τη συνδιοργάνωση της εκδήλωσης «ΣΤ΄ Συνάντηση 2015» (10,11,12/07/2015).
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7. Ποσό 1.000,00 ευρώ στον Πολιτιστικό Σύλλογο Σφακιωτών «ΦΩΤΕΙΝΟΣ» , για
τη συνδιοργάνωση της εκδήλωσης «Γιορτές Κρασιού» (αρχές Αυγούστου 2015).
8. Ποσό 1.000,00 ευρώ στον Πολιτιστικό Σύλλογο Τσουκαλάδων, για τη
συνδιοργάνωση των εκδηλώσεων «ΒΕΡΓΙΝΕΙΑ 2015» και «Μουσικό Αφιέρωµα
σε Έλληνες Συνθέτες - Ποιητές».
9. Ποσό 600,00 ευρώ στον Πολιτιστικό Σύλλογο Νυδρίου - Περιχώρων
«ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ», για συνδιοργάνωση της εκδήλωσης για την Ένωση της
Επτανήσου (23/05/2015).
10. Ποσό 500,00 ευρώ στο Σύλλογο Αγιοµαυριτών για συνδιοργάνωση των
εκδηλώσεων αναβίωση της Λευκαδίτικης Πρωτοµαγιάς «ΠΑΜΕ ΝΑ ΠΙΑΣΟΥΜΕ
ΤΟ ΜΑΗ» ( 30/4/15) και την µουσικοχορευτική παράσταση «ΠΑΜΕ ΣΑΝ
ΑΛΛΟΤΕ» (31/7/15).
11. Ποσό 600,00 ευρώ στον Πολιτιστικό Σύλλογο Εγκλουβής, για συνδιοργάνωση
της εκδήλωσης «Γιορτή της φακής» (6/8/2015) .
12. Ποσό 300,00 ευρώ στον Πολιτιστικό Σύλλογο Πλατυστόµων «Κόκκινη Εκκλησιά»
για την συνδιοργάνωση της εκδήλωσης «Παραδοσιακό Πανηγύρι» (25-26/7/2015).
13. Ποσό 2.000,00 ευρώ στον Γυµναστικό Σύλλογο Λευκάδας για συνδιοργάνωση
της ηµερίδας «5οι Ιόνιοι Αγώνες Στίβου» που θα πραγµατοποιηθεί στις 24/5/2015.
14. Ποσό 2.990,00 ευρώ στον Αθλητικό Σύλλογο Λευκάδας «ΦΙΛΑΝ∆ΡΟΣ» για
συνδιοργάνωση του «5ου Πράσινου Ηµιµαραθώνιου στη Λευκάδα» στις 17/5/2015.
Συνολικό ποσό προτεινόµενης επιχορήγησης: 19.990,00 ευρώ
Β. Την έγκριση διάθεσης των πιστώσεων:
- ποσού 15.000,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α.Ε. 00-6735 (Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς
Συλλόγους και Σωµατεία) του προϋπολογισµού ∆ήµου Λευκάδας έτους 2015.
- ποσού 4.990,00 ευρώ σε του Κ.Α.Ε. 00-6734 (Επιχορηγήσεις σε Αθλητικούς Συλλόγους και
Σωµατεία) του προϋπολογισµού ∆ήµου Λευκάδας έτους 2015.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Σύµφωνα µε τις δ/ξεις 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»
Η απόφαση αυτή πήρε αρ.89/2015.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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