ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 10ης/18 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 123/2018
Στη Λευκάδα σήμερα στις 4 του μηνός Απριλίου του έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00
ήρθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του
Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ.
6134/30-3-2018 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 Δημήτριος
2
Νικητάκης Μάρκος
2
Κοντομίχης Ευάγγελος
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
Κακλαμάνη Αναστασία
4
Χαλικιάς Ευάγγελος
4
Βλάχος Ευστάθιος
5
Κούρτης Φίλιππος
5
Σκληρός Παναγιώτης
6
Σέρβος Κων/νος
6
Σκληρός Φίλιππος
7
Πολίτης Σπυρίδων
7
8
Κατηφόρης Χρήστος
8
9
Φίλιππας Γεώργιος
9
10
Θερμός Ευάγγελος
10
11
Βλάχος Κων/νος
11
12
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
12
13
Παπαδόπουλος Ανδρέας
13
Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο
14
Γιαννιώτης Οδυσσέας
14
κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.
15
Τριλίβας Χρήστος
15
16
Καρφάκη Μαριάννα
16
17
Κατωπόδη Ευανθία
17
18
Γρηγόρη Ασπασία
18
19
Βικέντιος Νικόλαος
19
20
Μήτσουρας Πέτρος
20
21
Αραβανής Βασίλειος
21
22
Σκιαδά - Πετούση Ζωϊτσα
22
23
Ζουριδάκης Ευτύχιος
23
24
Καββαδάς Θωμάς
24
25
Φρεμεντίτης Χριστόφορος
25
26
Γληγόρης Κων/νος
26
27
Αρβανίτης Σπυρίδων
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
εφτά (27) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Συζητήθηκε ένα (1) θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.
ου
Ο Δ.Σ. Καββαδάς Θωμάς αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 1 θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.
ου
Ο Δ.Σ. Αραβανής Βασίλειος αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 3 θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.
ου
Ο Δ.Σ. Φρεμεντίτης Χριστόφορος αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 4 θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.
ου
Η Δ.Σ. Κατωπόδη Ευανθία αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 5 θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.
ου
Ο Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος ήταν εκτός αιθούσης κατά την ψηφοφορία του 6 θέματος της Ημερήσιας Διάταξης καθώς
ου
ου
και κατά την συζήτηση του 7 θέματος και επέστρεψε πριν τη συζήτηση του 8 θέματος της Η.Δ.
ο
ΘΕΜΑ 10 της Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 10ης/2018 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου:
Απόφαση Δ.Σ. α) για έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λευκάδας ως συνδιοργανωτή στις εκδηλώσεις Πολιτιστικών
και Αθλητικών Σωματείων και Συλλόγων και επιχορήγησή τους για το έτος 2018, και β) για υποβολή αιτήματος στον
Αν/τη Πρ/νο της Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών του Δήμου για έκδοση πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης
νομιμότητας δαπανών.
Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος
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Ο Αντιδήμαρχος κ. Αθανάσιος Περδικάρης, εισηγούμενος το θέμα, είπε τα εξής:
«Θέτουμε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
1) Σύμφωνα με το άρθρο 158 παρ.3 του Δημοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006): «Πιστώσεις που είναι
γραμμένες στους οικείους κωδικούς αριθμούς του Πρ/σμού του Δήμου μπορεί να διατεθούν, με απόφαση
του Δημοτικού 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 Δήμος, 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 Δήμος».
2) Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 202 παρ. 1 του Δημοτικού Κώδικα ( Ν. 3463/2006): «Με απόφαση του
Δημοτικού 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 Δήμου, σε τοπικά παραρτήματα οργανώσεων
πανελλήνιας δράσης που αναπτύσσουν κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα, καθώς και σε
πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων στους οικείους Δήμους 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 Δήμους προς τους παραπάνω φορείς προέρχονται από έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις».
3) Σύμφωνα με την παρ. 1α του άρθρου 4 του Π.Δ.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.487/2017 απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατάρτισε και ψήφισε τον προϋπολογισμό και
το ΟΠΔ του έτους 2018.
5) H ανωτέρω απόφαση ελέγχθηκε και βρέθηκε νόμιμη σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ.19490/29-01-2018
ΑΔΑ:ΨΚ8ΘΟΡ1Δ-Τ3Κ απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και
Ιονίου.
Επίσης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της αρ. ΔΗΔ/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 Διαύγεια 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 Δήμου μας έχουν υποβάλλει αιτήματα
για χρηματοδότηση προκειμένου να πραγματοποιήσουν εκδηλώσεις το έτος 2018, προτείνοντας
ως συνδιοργανωτή σε αυτές το Δήμο Λευκάδας και συγκεκριμένα:
1) Ο Μουσικοφιλολογικός Όμιλος Λευκάδας «ΟΡΦΕΥΣ» με το αρίθμ. 4435/8-3-2018 έγγραφό του
προτείνει τη συνδιοργάνωση εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 154ης επετείου της Ένωση της
Επτανήσου, στο διάστημα 8-26 Μαΐου 2018 και της εκδήλωσης Fiesta Del Canale 2018 στις 29/7/2018. Η
προϋπολογιζόμενη δαπάνη των φετινών εκδηλώσεων ανέρχεται στα 7.785,00€ και 16.600,00€,
αντίστοιχα.
2) Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νικιάνας «ΟΙ ΣΚΑΡΟΙ» με το αρίθμ.4203/6-3-18 έγγραφο, 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 14-7-2018 είναι 4.600,00 ευρώ .
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3) Ο «Γυμναστικός Σύλλογος Λευκάδας» με την αρίθμ. 4186/6-3-18 αίτησή του ζητά συνδιοργάνωση
οι
της ημερίδας «8 Ιόνιοι Αγώνες Στίβου» που θα πραγματοποιηθεί στις 27-5-2018. Εκτιμώμενο κόστος
διοργάνωσης 6.270,00 ευρώ.
4) Ο Μουσικοφιλολογικός Όμιλος Καρυάς «Ο ΑΠΟΛΛΩΝ» με το αρίθμ. 4537/09-3-18 έγγραφό του
προτείνει στο Δήμο μας την συνδιοργάνωση των εξής προγραμματισμένων καλοκαιρινών εκδηλώσεων
εκδηλώσεων (σε ημερομηνίες που θα μας γνωστοποιηθούν σύντομα):
α) Αναπαράσταση Χωριάτικου Γάμου
β) 10η Γιορτή Παραδοσιακών Χορών Νεανικών Τμημάτων
Ο Προϋπολογισμός των εκδηλώσεων ανέρχεται στο ποσό των 15.500,00 ευρώ.
5) Ο «Πολιτιστικός Σύλλογος Τσουκαλάδων» με το αρίθμ. 4517/9-3-2018 έγγραφό του προτείνει την
συνδιοργάνωση των εξής προγραμματισμένων εκδηλώσεων:
α) Αγώνες Στίβου «Βιργίνεια 2018», το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου
β) Παρουσίαση παραδοσιακών χορών στις 28 και 29/7/2018.
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη των παραπάνω εκδηλώσεων ανέρχεται στα 3300,00 ευρώ.
6) Ο Μουσικοχορευτικός Όμιλος «ΝΕΑ ΧΟΡΩΔΙΑ» Λευκάδας με το αριθμ. 4671/12-3-18 έγγραφό του
προτείνει την συνδιοργάνωση των εξής προγραμματισμένων εκδηλώσεων:
α) Συναυλία της μικτής χορωδίας στο Κηποθέατρο «Άγγελος Σικελιανός» στις 24/6/2018
β) πολιτιστική εκδήλωσης «Βαρκαρόλα» στη δυτική παραλία Λευκάδας, στις 13/8/2018.
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη των παραπάνω εκδηλώσεων ανέρχεται στα 5000,00 ευρώ
7) Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πλατυστόμων «Η Κόκκινη Εκκλησιά» με το αρίθμ. 4469/9-3-18 έγγραφό του
προτείνει την συνδιοργάνωση των εξής προγραμματισμένων εκδηλώσεων:
α) Εορτασμός της πρωτομαγιάς στην Ιερά Μονή της Κόκκινης Εκκλησιάς, στις 1/5/18.
β) Πανηγύρι Αγίας Παρασκευής, στις 25-26/7/2018.
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη των παραπάνω εκδηλώσεων ανέρχεται στα 10.600,00 ευρώ.
8) Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σφακιωτών «Φωτεινός» με το αρίθμ. 4459/9-3-2018 έγγραφό του προτείνει
την συνδιοργάνωση των προγραμματισμένων εκδηλώσεων:
α) Του Αι-Γιαννιού τα Λάμπαρδα, στο Πινακοχώρι, στις 24-6-2018, με προϋπολογιζόμενο κόστος 1.500,00
ευρώ.
β) Γιορτή Κρασιού στο Φρυά, 16/8/2018 με προϋπολογισμό 2000,00 ευρώ.
γ) Γιορτή του Αγίου Σπυρίδωνα στα Λαζαράτα στις 11/8/18 με προϋπολογισμό 1000,00 ευρώ.
9) Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σύβρου «ΑΝΤΕΛΙΚΟΣ» με το αρίθμ. 4183/6-3-18 έγγραφό του προτείνει
συνδιοργάνωση των εκδηλώσεων:
α) Πρώτη επίσημη διαδρομή (εγκαίνια) στο φαράγγι και τις πηγές-καταρράκτες της Δάφνης, στις
29/6/2018, με προϋπολογισμό 4.000,00 ευρώ
β) εκδήλωσης με θέμα την Φιλοξενία, στις 3/8/2018, με προϋπολογισμό 2.000,00 ευρώ
γ) τα εγκαίνια του αγροτικού Μουσείου, στις 4/8/2018, με προϋπολογισμό 3.000,00 ευρώ
10) Ο «Πολιτιστικός Σύλλογος Εγκλουβής» με το αρίθμ. 4792/13-3-18 έγγραφό του προτείνει την
συνδιοργάνωση των παρακάτω προγραμματισμένων εκδηλώσεων:
α) Γιορτή Φακής 2018 στις 6/8/18 στο οροπέδιο του Αγίου Δονάτου Εγκλουβής, με προϋπολογισμό
2.900,00 ευρώ
β) Λαϊκή Βραδιά στις 15/8/2018 στην Εγκλουβή με προϋπολογισμό 1.600,00 ευρώ.
11) Η «Φιλαρμονική Εταιρία Λευκάδος» με το αρίθμ. 4066/5-3-18 έγγραφό της προτείνει τη
συνδιοργάνωση της κεντρικής της εκδήλωσης που θα πραγματοποιήσει στις 5/8/218.
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της φετινής εκδήλωσης ανέρχεται στα 4.450,00 ευρώ.
12) Η Φιλαρμονική Ένωση «Άγγελος Σικελιανός» με το αρίθμ. 4511/9-3-18 έγγραφό της προτείνει την
συνδιοργάνωση της Καλοκαιρινής Συναυλίας στο Κηποθέατρο στις 28/7/2018 με προϋπολογιζόμενο
κόστος 1490,00 ευρώ.
13) Ο Πανλευκάδιος ΑΣ-Κ με το αρίθμ. 4496/9/3/2018 έγγραφό του προτείνει την συνδιοργάνωση του
Πρώτου Γυναικείου Τουρνουά Ποδοσφαίρου στις 25-26/5/2018 με προϋπολογιζόμενο κόστος 3.700,00
ευρώ.
14) Ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Ακρωτήρι Δουκάτο» Αθανίου με το αρίθμ. 4401/8-3-2018 έγγραφό του
προτείνει την συνδιοργάνωση του Λαϊκού Πανηγυριού της Αγίας Παρασκευής (πολυούχος του χωριού)
στις 26/7/2018 με προϋπολογιζόμενη δαπάνη 5.900,00 ευρώ.
15) O Ναυτικός Όμιλος Λευκάδας με το αρίθμ. 4551/9-3-2018 έγγραφό του προτείνει την
συνδιοργάνωση του Αγώνα Ιστιοπλοΐας Τριγώνου «Νήρικος 2018» (διασυλλογικός αγώνας optimist-laser
4.7) στην περιοχή των αλυκών στους Καρυώτες-Λυγιά στις 6 & 7/10/2018, με προϋπολογιζόμενο κόστος
2.680,00 ευρώ.
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16) Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νυδριού & Περιχώρων «Αλέξανδρος» με το αρίθμ. 6469/4-4-2018
έγγραφό του προτείνει την συνδιοργάνωση εκδήλωσης αφιερωμένης στην Επέτειο της Ένωσης της
Επτανήσου, στις 25/5/2018 με προϋπολογιζόμενη δαπάνη 2.100,00 ευρώ.

Κατόπιν των ανωτέρω
Α._ Εισηγούμαστε τη συμμετοχή του Δήμου Λευκάδας, ως συνδιοργανωτή, στις εκδηλώσεις των
Πολιτιστικών και Αθλητικών Σωματείων - Συλλόγων που αναφέρονται παρακάτω και προτείνουμε
την επιχορήγησή τους ως εξής:
1. Ποσό 2.500,00 ευρώ στο Μουσικοφιλολογικό Όμιλο «ΟΡΦΕΑ» Λευκάδας, για τη συνδιοργάνωση των
εκδηλώσεων της Ένωσης της Επτανήσου και της εκδήλωσης Fiesta Del Canale 2018 (8-26/5/18 και
29/7/18).
2. Ποσό 1.600,00 ευρώ στον Πολιτιστικό Σύλλογο Νικιάνας «ΟΙ ΣΚΑΡΟΙ», για τη συνδιοργάνωση
εκδηλώσεων «Μνήμης και Τιμής» για την επέτειο του 1807 (14/7/218).
οι
3. Ποσό 2.000,00 ευρώ στον Γυμναστικό Σύλλογο Λευκάδας για συνδιοργάνωση της ημερίδας «8
Ιόνιοι Αγώνες Στίβου» που θα πραγματοποιηθεί στις 27-5-2018.
4. Ποσό 2.200,00 ευρώ στον Μουσικοφιλολογικό Όμιλο «Ο ΑΠΟΛΛΩΝ» για την συνδιοργάνωση των
εκδηλώσεων:
α) Αναπαράσταση Χωριάτικου Γάμου
β) 10η Γιορτή Παραδοσιακών Χορών Νεανικών Τμημάτων
5. Ποσό 1.000,00 ευρώ στον «Πολιτιστικό Σύλλογο Τσουκαλάδων» για την συνδιοργάνωση των
εκδηλώσεων:
α) Παρουσίαση παραδοσιακών χορών (28-29/7/2018).
β) Αγώνες Στίβου «Βιργίνεια 2018» (δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου)
6. Ποσό 2.200,00 ευρώ στον Μουσικοχορευτικό Όμιλο «ΝΕΑ ΧΟΡΩΔΙΑ» για την συνδιοργάνωση α)
Συναυλίας της μικτής χορωδίας στο Κηποθέατρο «Άγγελος Σικελιανός (24/6/2018) και
β) της πολιτιστικής εκδήλωσης «Βαρκαρόλα» στη δυτική παραλία Λευκάδας (13/8/2018).
7. Ποσό 600,00 ευρώ Πολιτιστικό Σύλλογο Πλατυστόμων «Η Κόκκινη Εκκλησιά» για την
συνδιοργάνωση της εκδήλωσης α) Εορτασμός της πρωτομαγιάς στην Ιερά Μονή της Κόκκινης Εκκλησιάς,
(1/5/18) και β) Πανηγύρι Αγίας Παρασκευής, (25-26/7/2018).
8. Ποσό 1600,00 ευρώ στον Πολιτιστικό Σύλλογο Σφακιωτών «Φωτεινός» για την συνδιοργάνωση των
εκδηλώσεων:
α) Του Αι-Γιαννιού τα Λάμπαρδα, στο Πινακοχώρι (24-6-2018)
β) Γιορτή Κρασιού στο Φρυά 16/8/2018).
γ) Γιορτή Αγίου Σπυρίδωνα στα Λαζαράτα (11/8/18)
9. Ποσό 1400,00 ευρώ στον Πολιτιστικό Σύλλογο Σύβρου «ΑΝΤΕΛΙΚΟΣ» για την συνδιοργάνωση:
α) της Πρώτης επίσημης διαδρομής (εγκαίνια) στο φαράγγι και τις πηγές-καταρράκτες της Δάφνης, στις
29/6/2018.
β) της εκδήλωσης με θέμα την Φιλοξενία, στις 3/8/2018.
γ) τα εγκαίνια του αγροτικού Μουσείου, στις 4/8/2018.
10. Ποσό 900,00 ευρώ στον «Πολιτιστικό Σύλλογο Εγκλουβής» για την συνδιοργάνωση της
εκδήλωσης Γιορτή Φακής στο οροπέδιο του Αγίου Δονάτου (6/8/18) και Λαϊκή Βραδιά στην Εγκλουβή
(15/8/2018).
11. Ποσό 2900,00 ευρώ στην «Φιλαρμονική Εταιρία Λευκάδος» για την συνδιοργάνωση της κεντρικής
μουσικής εκδήλωσης του σωματείου (5/8/2018).
12. Ποσό 700,00 ευρώ στην Φιλαρμονική Ένωση «Άγγελος Σικελιανός» για την συνδιοργάνωση της
καλοκαιρινής Συναυλίας στο Κηποθέατρο (28/7/18).

4

13. Ποσό 1000,00 ευρώ στον Πανλευκάδιο ΑΣ-Κ για την συνδιοργάνωση
Τουρνουά Ποδοσφαίρου (25-26/5/2018).

του Πρώτου Γυναικείου

14. Ποσό 500,00 ευρώ στον Πολιτιστικό Σύλλογο «Ακρωτήρι Δουκάτο» Αθανίου για την
συνδιοργάνωση Λαϊκού Πανηγυριού της Αγίας Παρασκευής - πολυούχος του χωριού (26/7/2018).
15. Ποσό 1000,00 ευρώ στον Ναυτικό Όμιλο Λευκάδας για την συνδιοργάνωση του Αγώνα Ιστιοπλοΐας
Τριγώνου «Νήρικος 2018» στην περιοχή των αλυκών στους Καρυώτες (6 -7/10/2018).
16. Ποσό 600,00 ευρώ στον Πολιτιστικό Σύλλογο Νυδριού & Περιχώρων «Αλέξανδρος» για την
συνδιοργάνωση εκδήλωσης αφιερωμένης στην Επέτειο της Ένωσης της Επτανήσου (25/5/2018).
Β._ Εισηγούμαστε να υποβληθεί αίτημα προς τον Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών έκδοσης Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας
δαπανών σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικ. έτους 2018, ως
κάτωθι:
Α/Α
ΠΟΣΟ
ΚΑΕ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
1
Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωματεία
18.700,00 00-6736
2
4.000,00 00-6735
Επιχορηγήσεις σε Αθλητικούς Συλλόγους και Σωματεία
Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν είκοσι δύο (22) δημοτικοί σύμβουλοι.
Λευκό ψήφισε ο κ. Γληγόρης Κων/νος.
Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο, κατά πλειοψηφία, αποφασίζει:
Α. Τη συμμετοχή του Δήμου Λευκάδας, ως συνδιοργανωτή, στις εκδηλώσεις των Πολιτιστικών και
Αθλητικών Σωματείων - Συλλόγων που αναφέρονται παρακάτω και προτείνουμε την επιχορήγησή τους
ως εξής:
1. Ποσό 2.500,00 ευρώ στο Μουσικοφιλολογικό Όμιλο «ΟΡΦΕΑ» Λευκάδας, για τη συνδιοργάνωση των
εκδηλώσεων της Ένωσης της Επτανήσου και της εκδήλωσης Festa Del Canale 2018 (8-26/5/18 και
29/7/18).
2. Ποσό 1.600,00 ευρώ στον Πολιτιστικό Σύλλογο Νικιάνας «ΟΙ ΣΚΑΡΟΙ», για τη συνδιοργάνωση
εκδηλώσεων «Μνήμης και Τιμής» για την επέτειο του 1807 (14/7/218).
οι
3. Ποσό 2.000,00 ευρώ στον Γυμναστικό Σύλλογο Λευκάδας για συνδιοργάνωση της ημερίδας «8
Ιόνιοι Αγώνες Στίβου» που θα πραγματοποιηθεί στις 27-5-2018.
4. Ποσό 2.200,00 ευρώ στον Μουσικοφιλολογικό Όμιλο «Ο ΑΠΟΛΛΩΝ» για την συνδιοργάνωση των
εκδηλώσεων:
α) Αναπαράσταση Χωριάτικου Γάμου
β) 10η Γιορτή Παραδοσιακών Χορών Νεανικών Τμημάτων
5. Ποσό 1.000,00 ευρώ στον «Πολιτιστικό Σύλλογο Τσουκαλάδων» για την συνδιοργάνωση των
εκδηλώσεων:
α) Παρουσίαση παραδοσιακών χορών (28-29/7/2018).
β) Αγώνες Στίβου «Βιργίνεια 2018» (δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου)
6. Ποσό 2.200,00 ευρώ στον Μουσικοχορευτικό Όμιλο «ΝΕΑ ΧΟΡΩΔΙΑ» για την συνδιοργάνωση α)
Συναυλίας της μικτής χορωδίας στο Κηποθέατρο «Άγγελος Σικελιανός (24/6/2018) και
β) της πολιτιστικής εκδήλωσης «Βαρκαρόλα» στη δυτική παραλία Λευκάδας (13/8/2018).
7. Ποσό 600,00 ευρώ Πολιτιστικό Σύλλογο Πλατυστόμων «Η Κόκκινη Εκκλησιά» για την
συνδιοργάνωση της εκδήλωσης α) Εορτασμός της πρωτομαγιάς στην Ιερά Μονή της Κόκκινης Εκκλησιάς,
(1/5/18) και β) Πανηγύρι Αγίας Παρασκευής, (25-26/7/2018).
8. Ποσό 1.600,00 ευρώ στον Πολιτιστικό Σύλλογο Σφακιωτών «Φωτεινός» για την συνδιοργάνωση των
εκδηλώσεων:
α) Του Αι-Γιαννιού τα Λάμπαρδα, στο Πινακοχώρι (24-6-2018)
β) Γιορτή Κρασιού στο Φρυά 16/8/2018).
γ) Γιορτή Αγίου Σπυρίδωνα στα Λαζαράτα (11/8/18)
9. Ποσό 1400,00 ευρώ στον Πολιτιστικό Σύλλογο Σύβρου «ΑΝΤΕΛΙΚΟΣ» για την συνδιοργάνωση:
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α) της Πρώτης επίσημης διαδρομής (εγκαίνια) στο φαράγγι και τις πηγές-καταρράκτες της Δάφνης, στις
29/6/2018.
β) της εκδήλωσης με θέμα την Φιλοξενία, στις 3/8/2018.
γ) τα εγκαίνια του αγροτικού Μουσείου, στις 4/8/2018.
10. Ποσό 900,00 ευρώ στον «Πολιτιστικό Σύλλογο Εγκλουβής» για την συνδιοργάνωση της
εκδήλωσης Γιορτή Φακής στο οροπέδιο του Αγίου Δονάτου (6/8/18) και Λαϊκή Βραδιά στην Εγκλουβή
(15/8/2018).
11. Ποσό 2.900,00 ευρώ στην «Φιλαρμονική Εταιρία Λευκάδος» για την συνδιοργάνωση της κεντρικής
μουσικής εκδήλωσης του σωματείου (5/8/2018).
12. Ποσό 700,00 ευρώ στην Φιλαρμονική Ένωση «Άγγελος Σικελιανός» για την συνδιοργάνωση της
καλοκαιρινής Συναυλίας στο Κηποθέατρο (28/7/18).
13. Ποσό 1000,00 ευρώ στον Πανλευκάδιο ΑΣ-Κ για την συνδιοργάνωση του Πρώτου Γυναικείου
Τουρνουά Ποδοσφαίρου (25-26/5/2018).
14. Ποσό 500,00 ευρώ στον Πολιτιστικό Σύλλογο «Ακρωτήρι Δουκάτο» Αθανίου για την
συνδιοργάνωση Λαϊκού Πανηγυριού της Αγίας Παρασκευής - πολυούχος του χωριού (26/7/2018).
15. Ποσό 1000,00 ευρώ στον Ναυτικό Όμιλο Λευκάδας για την συνδιοργάνωση του Αγώνα Ιστιοπλοΐας
Τριγώνου «Νήρικος 2018» στην περιοχή των αλυκών στους Καρυώτες (6 -7/10/2018).
16. Ποσό 600,00 ευρώ στον Πολιτιστικό Σύλλογο Νυδριού & Περιχώρων «Αλέξανδρος» για την
συνδιοργάνωση εκδήλωσης αφιερωμένης στην Επέτειο της Ένωσης της Επτανήσου (25/5/2018).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: «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 Διαύγεια 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».

Β. Την υποβολή αιτήματος προς τον Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
έκδοσης Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας δαπανών σε βάρος των
πιστώσεων του προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικ. έτους 2018, ως κάτωθι:
Α/Α
ΠΟΣΟ
ΚΑΕ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
1
Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωματεία
18.700,00 00-6736
2
4.000,00 00-6735
Επιχορηγήσεις σε Αθλητικούς Συλλόγους και Σωματεία

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 123/2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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