ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 20/13 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 253
Στη Λευκάδα σήμερα στις 25 του μηνός Ιουλίου του έτους 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00
ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ. 20396/19-72013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε και
δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
Παραβρέθηκαν
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Αραβανής Ελευθέριος -Πρόεδρος
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Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
Αραβανής Ανδρέας
Ρόκκος Στυλιανός
Βικέντιος Νικόλαος
Σούνδιας Πραξιτέλης
Γαζής Αναστάσιος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Σώλος Φώτιος
Καρτάνος Ιωάννης
Μακρυγιώργου Νίκη
Αραβανής Σπυρίδων
Μελάς Βασίλειος
Γεωργάκης Βασίλειος
Καββαδάς Αθανάσιος
Βλάχος Σπυρίδων
Βεργίνης Ξενοφών
Σάντα Μακρή Αικατερίνη

Απουσίαζαν
Λάζαρη Πηνελόπη
Σίδερης Αντώνιος
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Καρβούνης Σπυρίδων
Φίλιππας Γεώργιος
Μαργέλης Γεώργιος
Μεσσήνης Ιωάννης
Γιαννούτσος Πέτρος
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Στραγαλινός Βασίλειος
Μεσσήνη Κερασούλα
Γαβρίλης Δημήτριος
Νικητάκης Μάρκος
Δρακονταειδής Κων/νος
Αραβανής Γεράσιμος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
κ.Κώστα Αραβανή, ο οποίος ήταν
παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
παρόντα 23 μέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 26ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 20/13 Συνεδρίασης του Δ.Σ.
Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση επιχορήγησης πολιτιστικών σωματείων.
Εισηγητής: Γαζής Αναστάσιος, Αντιδήμαρχος.
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Ο Αντιδήμαρχος κ.Αναστάσιος Γαζής, εισηγούμενος το θέμα, είπε στο Δ.Σ.:
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 ή κοινοτικού συμβουλίου για την πληρωμή δαπανών,
που αφορούν:
α)Εθνικές ή τοπικές γιορτές ή άλλες ιδίως πολιτιστικές, μορφωτικές, ψυχαγωγικές,
αθλητικές εκδηλώσεις , συνέδρια και συναντήσεις που οργανώνει ο Δήμος ή η Κοινότητα,
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)΄Ομοιες εκδηλώσεις που οργανώνουν άλλοι φορείς και συμμετέχει ο Δήμος ή Κοινότητα»
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 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.
Θέτω υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
1) Ο Μουσικοφιλολογικός ΄Ομιλος«AΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡΥΑΣ»,με την αριθ. 29/4-2-2013 αίτησή
του, αιτείται επιχορήγηση από το Δήμο Λευκάδας για τη συνδιοργάνωση των εκδηλώσεων
του καλοκαιριού με προϋπολογιζόμενη δαπάνη όπως αναλυτικά αναφέρεται στην ανωτέρω
αίτησή του.
2) Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Εγκλουβής με την αριθ. 12013/13-5-2013 αίτησή του , αιτείται
επιχορήγηση από το Δήμο Λευκάδας για τη συνδιοργάνωση της εκδήλωσης «Γιορτή Φακής»
με προϋπολογιζόμενη δαπάνη όπως αναλυτικά αναφέρεται στην ανωτέρω αίτησή του
3) Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σφακιωτών «Ο ΦΩΤΕΙΝΟΣ» με την αριθ. 14844/4-6-2013
αίτησή του αιτείται επιχορήγηση από το Δήμο Λευκάδας για τη συνδιοργάνωση

των

εκδηλώσεων του καλοκαιριού με προϋπολογιζόμενη δαπάνη όπως αναλυτικά αναφέρεται στην
ανωτέρω αίτησή του
4)Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τσουκαλάδων με την αριθ. 15651/7-6-2013 αίτησή του, αιτείται
επιχορήγηση από το Δήμο Λευκάδας για τη συνδιοργάνωση των εκδηλώσεων με τον τίτλο:
«Τσουκαλαδιώτικα 2013» με προϋπολογιζόμενη δαπάνη όπως αναλυτικά αναφέρεται στην
ανωτέρω αίτησή του.
Προτείνουμε λοιπόν τη συνδιοργάνωση

των ανωτέρω εκδηλώσεων όπως ανωτέρω

περιγράφονται και την επιχορήγηση από το Δήμο Λευκάδας ως εξής:
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1)Του Μουσικοφιλολογικού Ομίλου «AΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡΥΑΣ», για τη διοργάνωση του
χωριάτικου γάμου και των λοιπών εκδηλώσεων που αναφέρονται στην αίτησή του

με το

ποσό των 6.500,00€.
2)Του Πολιτιστικού Συλλόγου Εγκλουβής, για τη διοργάνωση της εκδήλωσης «Γιορτή
Φακής» όπως αναφέρεται στην αίτησή του με το ποσό των 2.000,00€.
3)Του Πολιτιστικού Συλλόγου Σφακιωτών «Ο ΦΩΤΕΙΝΟΣ», για τη διοργάνωση των
Εκδηλώσεων που αναφέρονται στην αίτησή του με το ποσό των 2.000,00€.
4)Του Πολιτιστικού Συλλόγου Τσουκαλάδων, για τη διοργάνωση των Εκδηλώσεων με
τον τίτλο: «Τσουκαλαδιώτικα 2013» που αναφέρονται στην αίτησή του

με το ποσό των

1.000,00€.
Το ανωτέρω συνολικό ποσό επιχορήγησης 11.500,00 € θα διατεθεί εις βάρος του Κ.Α.
00-6735 “Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία”, όπως αναμορφώθηκε με
την αριθμ. 211/17-6-2013 απόφαση του Δ.Σ. και εντός του ορίου του 1,50% των ετήσιων
τακτικών εσόδων του προϋπολογισμού, όπως οι σχετικές διατάξεις ορίζουν.
Στη συνέχεια ο κ.Δήμαρχος κατέθεσε την αριθμ. 14049/29-5-13 αίτηση της ΝΕΑΣ
ΧΟΡΩΔΙΑΣ, με την οποία αιτείται επιχορήγηση από τον Δήμο Λευκάδας για τη διοργάνωση της
βαρκαρόλας και πρότεινε να επιχορηγηθεί με το ποσό των 1.500,00 ευρώ.
Ακολουθεί ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης, όπως συμπληρώθηκε από τον κ.Δήμαρχο, ψήφισαν 17 Δημοτικοί
Σύμβουλοι.
Κατά 1, ο κ.Σ.Βλάχος
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ.

αφού έλαβε υπόψη του την

παραπάνω εισήγηση
Κατά πλειοψηφία αποφασίζει
Τη συνδιοργάνωση

των εκδηλώσεων όπως ανωτέρω περιγράφονται και την

επιχορήγηση από το Δήμο Λευκάδας ως εξής:
1)Του Μουσικοφιλολογικού Ομίλου «AΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡΥΑΣ», για τη διοργάνωση του
χωριάτικου γάμου και των λοιπών εκδηλώσεων που αναφέρονται στην αίτησή του

με το

ποσό των 6.500,00€.
2)Του Πολιτιστικού Συλλόγου Εγκλουβής, για τη διοργάνωση της εκδήλωσης «Γιορτή
Φακής» όπως αναφέρεται στην αίτησή του με το ποσό των 2.000,00€.
3)Του Πολιτιστικού Συλλόγου Σφακιωτών «Ο ΦΩΤΕΙΝΟΣ», για τη διοργάνωση των
Εκδηλώσεων που αναφέρονται στην αίτησή του με το ποσό των 2.000,00€.
4)Του Πολιτιστικού Συλλόγου Τσουκαλάδων, για τη διοργάνωση των Εκδηλώσεων με
τον τίτλο: «Τσουκαλαδιώτικα 2013» που αναφέρονται στην αίτησή του

με το ποσό των

1.000,00€.
5) Του Μουσικοχορευτικού Ομίλου

“ΝΕΑ ΧΟΡΩΔΙΑ”

για τη διοργάνωση της

“ΒΑΡΚΑΡΟΛΑΣ” , όπως αναφέρεται στην αίτησή του, με το ποσό των 1.500,00 ευρώ.
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Το ανωτέρω συνολικό ποσό επιχορήγησης 11.500,00 € θα διατεθεί εις βάρος του Κ.Α.
00-6735 “Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία”, όπως αναμορφώθηκε με
την αριθμ. 211/17-6-2013 απόφαση του Δ.Σ. και εντός του ορίου του 1,50% των ετήσιων
τακτικών εσόδων του προϋπολογισμού, όπως οι σχετικές διατάξεις ορίζουν.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 253/13.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
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