ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 14ης/20 Συνεδρίασης
(ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ)
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ. ΑΠΟΦ. 122/2020
Στη Λευκάδα σήµερα στις 8 του µηνός Ιουλίου, του έτους 2020, 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), µε την διαδικασία «ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ», σύµφωνα
µε τις δ/ξεις του άρθρου 163 του Ν. 3463/06, του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν µε αυτές του
άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και συµπληρώθηκαν µε αυτές του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019, καθώς και του άρθρου
10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) και των υπ΄αριθ. 40/20930/31-03-2020 και
163/33282/29.05.2020 εγκ. Υπ. Εσωτερικών, ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 10936/3-07-2020 πρόσκληση του
Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα.
Παρόντες
Απόντες
1
Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)
1
Λιβιτσάνος Ιωάννης
2
Κατωπόδη Νίκη
2
Κονιδάρης Κωνσταντίνος
3
Βικέντιος Νικόλαος
3
Αργυρός Νικόλαος
4
Λύγδας Σπυρίδων
4
Σολδάτος Θεόδωρος
5
Γληγόρης Παναγιώτης
5
Σαρανταένας Ιωάννης
6
Μαργέλη Μαρία
6
Σκληρός Φίλιππος
7
Ζουριδάκης Ευτύχιος
7
Γιαννιώτης Παναγιώτης
8
Γαζής Αναστάσιος
8
Γιαννούτσος Χαράλαµπος
9
Βλάχου Ειρήνη
9
Χαλικιάς Ευάγγελος
10
Σολδάτος Γεώργιος
10
(οι οποίοι δεν προσήλθαν στην συνεδρίαση,
11
∆ρακονταειδής Κωνσταντίνος
11
αν και κλήθηκαν νόµιµα)
12
Σέρβος Κωνσταντίνος
12
13
Περδικάρης Αθανάσιος
13
14
Γληγόρης Χρήστος
14
15
Γληγόρης Κωνσταντίνος
15
16
Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
16
17
Μελάς Γεράσιµος
17
18
Γαζής Νικόλαος
18
19
Λάζαρης Απόστολος
19
20
Βερροιώτης Ευάγγελος
20
21
Βεροιώτης Αλέξανδρος
21
22
Ζαβιτσάνος Πέτρος
22
23
Τυπάλδος Νικόλαος
23
24
Τσιρογιάννης Γεώργιος
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
Ο ∆ήµαρχος κ. Χαράλαµπος ∆. Καλός, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του ∆ήµου, για την τήρηση των πρακτικών.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Συζητήθηκαν δύο (2) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Ο ∆.Σ. Γληγόρης Παναγιώτης, αποχώρησε πριν την συζήτηση των θεµάτων Ε.Η.∆., προσήλθε πριν την έναρξη της Η.∆. και αποχώρησε εκ νέου
πριν την συζήτηση του 4ου θέµατος της Η.∆.
Ο ∆.Σ. Σολδάτος Θεόδωρος προσήλθε πριν την έναρξη της Η.∆. και αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4ου θέµατος της Η.∆.
Ο ∆.Σ. Σολδάτος Γεώργιος, αποχώρησε πριν την έναρξη της Η.∆.
Ο ∆.Σ. Ζαβιτσάνος Πέτρος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 2ου θέµατος της Η.∆.
Ο ∆.Σ. Γαζής Νικόλαος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4ου θέµατος της Η.∆. και επέστρεψε πριν την συζήτηση του 8ου θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. Βλάχου Ειρήνη και Τυπάλδος Νικόλαος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 8ου θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος και Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 10ου θέµατος της Η.∆.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) µέλη, ο
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
ο

ης

ΘΕΜΑ 8 της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 14

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 2020.
Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Εντεταλµένος Σύµβουλος
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Ο Εντεταλµένος Σύµβουλος, κ. Αναστάσιος Γαζής, εισηγούµενος το θέµα, έθεσε 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. 6/2020 (Α∆Α: Ψ19ΑΩΛΙ-ΚΕ9) απόφαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο κατάρτισε και ψήφισε τον
προϋπολογισµό και το ΟΠ∆ του έτους 2020. H ανωτέρω απόφαση ελέγχθηκε και βρέθηκε νόµιµη σύµφωνα µε την
αριθµ. πρωτ. 34448/25-2-20 (Α∆Α: 6ΡΨΩΟΡ1Φ-94Υ) απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου,
∆υτ. Ελλάδας και Ιονίου.
5) Οι µε 64905/11-05-2020 (Α∆Α:6ΒΧΡΟΡ1Φ-Ο5Γ) και 81299/29-05-2020 (Α∆Α:ΩΓΒ90Ρ1Φ-ΟΧΟ) αποφάσεις της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτ. Ελλάδας και Ιονίου σύµφωνα µε τις οποίες βρέθηκαν νόµιµες οι
µε αριθµ.60/2020 και 79/2020 αποφάσεις ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί έγκρισης προϋπολογισµού, 1ης και 2ης
αναµόρφωσης προϋπολογισµού αντίστοιχα έτους 2020.
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 2020, προτείνοντας ως
συνδιοργανωτή σε αυτές το ∆ήµο Λευκάδας.
Λόγω της πανδηµίας του covid-19 ακυρώθηκε η πλειοψηφία των προγραµµατισµένων εκδηλώσεων,
ωστόσο υπάρχουν φορείς που θα πραγµατοποιήσουν εκδηλώσεις που θεωρούνται ότι δεν ενέχουν
κίνδυνο για την δηµόσια υγεία, τηρώντας όλα τα προβλεπόµενα µέτρα προφύλαξης. Τα αιτήµατα θα
εξετάζονται κατά περίπτωση.
Συγκεκριµένα:
1) Η ΑΓΑ Μαχητικών Τεχνών Λευκάδας ΕΥΑΘΛΟΣ µε το αρίθµ. 3324/26-2-20 έγγραφό της αιτήθηκε την
συνδιοργάνωση του Ετήσιου προγράµµατος εξωτερικών προπονήσεων και του Φεστιβάλ Επιδείξεων πολεµικών
τεχνών 2020 (22-28/6/2020), τα οποία δεν πραγµατοποιήθηκαν λόγω της πανδηµίας. Επανήλθε µε το αρίθµ.
10028/23-6-20 αίτηµα µε το οποίο προτείνει την συνδιοργάνωση του Ετήσιου Προγράµµατος Εξωτερικών
Προπονήσεων 2020 από 16-23/7/2020 στο Κλειστό Γυµναστήριο Λευκάδας, στον Άι Γιάννη Λευκάδας, στο
Μεγανήσι και στο Νυδρί, µε συνολικό προϋπολογισµό 1450,00 ευρώ.
2) Ο Μουσικοχορευτικός Όµιλος «ΝΕΑ ΧΟΡΩ∆ΙΑ» Λευκάδας µε τα αριθµ. 2963/19-2-20 και 8837/10-6-20 έγγραφά
του προτείνει την συνδιοργάνωση της καθιερωµένης πολιτιστικής εκδήλωσης «Βαρκαρόλα» στη δυτική παραλία
Λευκάδας, στις 13 Αυγούστου 2020. Ο φορέας θα τηρήσει όλα τα πρωτόκολλά και τους υγειονοµικούς κανόνες για
την υλοποίηση της εκδήλωσης. Η προϋπολογιζόµενη δαπάνη της παραπάνω εκδήλωσης ανέρχεται στα 2700,00
ευρώ.
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Κατόπιν των ανωτέρω:
Εισηγούµαστε τη συµµετοχή του ∆ήµου Λευκάδας, ως συνδιοργανωτή, στις εκδηλώσεις των
Πολιτιστικών/Αθλητικών Σωµατείων - Συλλόγων που αναφέρονται παρακάτω και προτείνουµε την
επιχορήγησή τους ως εξής:
1) Ποσό 800,00 ευρώ στην ΑΓΑ Μαχητικών Τεχνών Λευκάδας ΕΥΑΘΛΟΣ (ΑΦΜ 997916742) για την
συνδιοργάνωση του Ετήσιου Προγράµµατος Εξωτερικών Προπονήσεων 2020 από 16-23/7/2020.
2) 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).

Το συνολικό ποσό επιχορήγησης για τα πολιτιστικά σωµατεία ανέρχεται σε 2200,00 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 800,00 ευρώ και προβλέφθηκε στον Κ.Α. Εξόδων 006735 «Επιχορηγήσεις σε Αθλητικούς Συλλόγους και Σωµατεία», προϋπολογισµού οικ. έτους 2020 ∆ήµου
Λευκάδας.
Τα προαναφερόµενα σωµατεία θα είναι υπεύθυνα για την τήρηση και εφαρµογή των υγειονοµικών µέτρων
προφύλαξης για την αποφυγή διασποράς της νόσου covid-19.»
Ακολούθησε συζήτηση και τοποθετήσεις.
Στη συνέχεια ο εισηγητής αποσύρει το θέµα, για να γίνει έλεγχος της τήρησης των πρωτοκόλλων λόγω
κορωνοϊού.
Το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Την απόσυρση του θέµατος.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 122/2020.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ
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