ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 10ης/15 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 134
Στη Λευκάδα σήµερα στις 8 του µηνός Ιουνίου του έτους 2015, ηµέρα ∆ευτέρα 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. 10756/4-6-15 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
Βλάχος Ευστάθιος
Παπαδόπουλος Ανδρέας
Μαργέλης Σπυροπάνος
Κατωπόδη Ευανθία
Καρφάκη Μαριάννα
Βικέντιος Νικόλαος
Αραβανής Βασίλειος
Καββαδάς Αθανάσιος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Σταµατέλου ∆ήµητρα
Γληγόρης Κων/νος
Σκληρός Παναγιώτης
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Απουσίαζαν
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία (άδεια απουσίας)
Λώλη Γεωργία
Κοντογεώργης Ηλίας
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Τριλίβας Χρήστος
Σκληρός Φίλιππος
Γράψας Αθανάσιος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
κ.Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.

Ο ∆.Σ. κ. Ζουριδάκης Ευτύχιος, αποχώρησε
ου
πριν την ψηφοφορία του 1 θέµατος Ε.Η.∆.
Η ∆.Σ. κα Σταµατέλου ∆ήµητρα, αποχώρησε
ου
πριν την συζήτηση το 2 θέµατος της Η.∆.
Η ∆.Σ. κα Κατωπόδη Ευανθία, αποχώρησε
ου
πριν την συζήτηση το 8 θέµατος της Η.∆.
Ο ∆.Σ. κ. Βλάχος Ευστάθιος, αποχώρησε
ου
πριν την συζήτηση του 10 θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. κ.κ. Σπυροπάνος Μαργέλης, Καρφάκη
Μαριάννα, Βικέντιος Νικόλαος, Καββαδάς
Αθανάσιος και Σκληρός Παναγιώτης,
αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 11ου
θέµατος της Η.∆.

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν
παρόντα είκοσι έξι (26) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 13ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 10ης/15 Συνεδρίασης του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση επιχορήγησης και διάθεσης πίστωσης α) στους πολιτιστικούς
συλλόγους «ΟΙ ΣΚΑΡΟΙ» και «ΦΩΤΕΙΝΟΣ», β) στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Προδρόµου στο
Λιβάδι Καρυάς.
Εισηγητής: Aθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήµαρχος
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Ο Αντιδήµαρχος, κ. Αθανάσιος Περδικάρης, εισηγούµενος το θέµα, είπε στο ∆ηµ.
Συµβούλιο:
«Έχοντας υπόψη:
«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 Σύλλογοι «ΟΙ ΣΚΑΡΟΙ» και «ΦΩΤΕΙΝΟΣ» έχουν υποβάλλει αιτήµατα για να
επιχορηγηθούν προκειµένου να πραγµατοποιήσουν εκδηλώσεις το έτος 2015, προτείνοντας ως
συνδιοργανωτή τον ∆ήµο µας, όπως σχετικά συζητήσαµε και αποφασίσαµε µε την 89/2015
του
∆ηµοτικού
Συµβουλίου.
Απόφαση
Επίσης η Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Προδρόµου στο Λιβάδι Καρυάς µε το αρ. 90/23.3.2015
έγγραφο ζητά οικονοµική ενίσχυση από το ∆ήµο για την αναστήλωση τµήµατος κελιών της Μονής,
µε τον προϋπολογισµό του έργου να ανέρχεται στα 18.800 ευρώ.
Με βάση τα παραπάνω εισηγούµαι τα εξής:
Α. 1. Σε συνέχεια της µε αριθµό 89/2015 Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου προτείνω την
επιχορήγηση των Πολιτιστικών Συλλόγων «ΟΙ ΣΚΑΡΟΙ» και «ΦΩΤΕΙΝΟΣ» προκειµένου να
συνδιοργανώσουν µε το ∆ήµο µας τις εκδηλώσεις που αναφέρονται στην παραπάνω Απόφαση.
Πρόκειται για συµπληρωµατικές επιχορηγήσεις που είχαν προβλεφθεί αλλά προέκυψαν τώρα
λόγω της αναµόρφωσης του Προϋπολογισµού και οι οποίες ανέρχονται στα εξής ποσά:
α) 600 ευρώ για τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νικιάνας «ΟΙ ΣΚΑΡΟΙ»
β) 600 ευρώ γοα τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σφακιωτών «ΦΩΤΕΙΝΟΣ»
2. Προτείνω να αποδεχθούµε το σχετικό αίτηµα και να επιχορηγήσουµε την Ιερά Μονή Αγίου
Ιωάννου Προδρόµου στο Λιβάδι της Καρυάς µε το ποσό των 2.000 ευρώ για την
αναστήλωση της Ν∆ πλευράς των κελιών.
Β. Την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 3.200 ευρώ σε βάρος του Κ.Α.Ε.
00-6735
(Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους - Σωµατεία) του προϋπολογισµού του ∆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».
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆ηµ. Συµβούλιο, µε δέκα έξι (16)
ψήφους υπέρ και µία (1) κατά του κ. Γεωργίου Γεωργάκη, αποφασίζει:
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Α. 1. Την επιχορήγηση των Πολιτιστικών Συλλόγων «ΟΙ ΣΚΑΡΟΙ» και «ΦΩΤΕΙΝΟΣ» προκειµένου
να συνδιοργανώσουν µε το ∆ήµο µας τις εκδηλώσεις που αναφέρονται στην αρ.89/2015 απόφαση
του ∆.Σ. µε τα εξής ποσά:
α) 600 ευρώ για τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νικιάνας «ΟΙ ΣΚΑΡΟΙ»
β) 600 ευρώ γοα τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σφακιωτών «ΦΩΤΕΙΝΟΣ»
2. Την επιχορήγηση της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Προδρόµου στο Λιβάδι της Καρυάς µε το
ποσό των 2.000 ευρώ για την αναστήλωση της Ν∆ πλευράς των κελιών.
Β. Την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 3.200 ευρώ σε βάρος του Κ.Α.Ε. 00-6735
(Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους - Σωµατεία) του προϋπολογισµού του ∆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.134/2015.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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