ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 17/11 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 157
Στη Λευκάδα σήμερα στις 9 του μηνός Μαίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα
19.00 μ.μ. ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ.
11177/5-5-2011 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, 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
Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
Αραβανής Ελευθέριος
Αραβανής Ανδρέας
Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
Γαζής Αναστάσιος
Καρτάνος Ιωάννης
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Βικέντιος Νικόλαος
Σούνδιας Πραξιτέλης
Μεσσήνη Κερασούλα
Σώλος Φώτιος
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Μαργέλης Γεώργιος
Καββαδάς Αθανάσιος
Μελάς Βασίλειος
Στραγαλινός Βασίλειος
Γαβρίλης Δημήτριος
Καρβούνης Σπυρίδων
Γεωργάκης Βασίλειος
Δρακονταειδής Κων/νος
Κονιδάρης Κυριάκος
Αραβανής Γεράσιμος
Μεσσήνης Ιωάννης
Γιαννούτσος Πέτρος
Λιβιτσάνος Γεράσιμος
Βεργίνης Ξενοφών
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Απουσίαζαν
Ρεκατσίνας Σπυρίδων
Λάζαρη Πηνελόπη
Ρόκκος Στυλιανός
Σίδερης Αντώνιος
Μικρώνης Ζώης
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Μακρυγιώργου Νίκη

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
παρόντα 32 μέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
Προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος κ.Αθανάσιος Καββαδάς
ΘΕΜΑ 10ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 17/11 Συνεδρίασης του Δ.Σ.
Απόφαση Δ.Σ. για συνδιοργάνωση εκδηλώσεων του Δήμου Λευκάδας για την 147 η επέτειο
Ένωσης των Επτανήσων, στην πόλη της Λευκάδας και στο Νυδρί .
Εισηγητής: κ. Γαζής Αναστάσιος
Εντεταλμένος Δ.Σ. Πολιτισμού
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Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Πολιτισμού, 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 Προϋπολογισμού του Δήμου ή της
Κοινότητας 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) Όμοιες εκδηλώσεις που οργανώνουν άλλοι φορείς και συμμετέχει ο Δήμος ή Κοινότητα»
Α) Ο Μουσικοφιλολογικός Όμιλος ΟΡΦΕΥΣ, στα πλαίσια των εκδηλώσεων για την 147 η
επέτειο της Ένωσης της Επτανήσου έχει προγραμματίσει σειρά εκδηλώσεων στην πόλη της
Λευκάδας.
Μεταξύ των άλλων προτείνεται η συνδιοργάνωση συναυλίας για σοπράνο, μέτζο
σοπράνο, κουαρτέτο εγχόρδων και τσέμπαλο με τις ερμηνεύτριες Ελπινίκη Ζερβού και Θεοδώρα
Μπάκα. Το πρόγραμμα θα παρουσιαστεί στον Ι.Ναό Παντοκράτορα Λευκάδας, την Παρασκευή
20 Μαϊου 2011 και ώρα 20:30.
Το κόστος της συναυλίας είναι 5.310 ευρώ.
Ο προϋπολογισμός της εκδήλωσης είναι:
α) Αμοιβή καλλιτεχνών 4.000,00 € πλέον ΦΠΑ (13%)
β) Έξοδα διαμονής (2 δίκλινα δωμάτια Χ 2 ημέρες)

4.520,00 €
240,00

€
γ) Έξοδα μετακίνησης για 2 άτομα (Αθήνα-Λευκάδα και επιστροφή)
της κας Ελπινίκης Ζερβού και της κας Θεοδώρας Μπάκα
δ) Έξοδα ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης

200,00 €
350,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

5.310,00 €

Β)Όπως είναι γνωστό στο Νυδρί Λευκάδας, κάθε χρόνο στις 21 Μαϊου, διοργανώνεται
εκδήλωση για να τιμηθεί η Ένωση της Επτανήσου με τη Μητέρα Ελλάδα (21 η Μαϊου 1864).
Η εκδήλωση ξεκίνησε από το 1977 με την επωνυμία «ΒΑΛΑΩΡΙΤΕΙΑ» και ήταν και είναι
αφιερωμένη ιδιαίτερα στον πρωτεργάτη της Ένωσης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΒΑΛΑΩΡΙΤΗ, ο οποίος
έζησε και έδρασε στην περιοχή. Γίνεται στο Λιμάνι του Νυδρίου, απέναντι από τη Μαδουρή, το
νησί και την ιστορική έπαυλη του ποιητή. Έχει δε συμβολικό χαρακτήρα η γειτνίαση αυτή και η
εκδήλωση αποτελεί θεσμό πλέον για το Νυδρί και την περιοχή του αλλά και όλη τη Λευκάδα.
Η εκδήλωση διοργανώνεται από το 1991 ανελλιπώς από τον Πολιτιστικό Σύλλογο
Νυδρίου και Περιχώρων «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ», τελούσε υπό την αιγίδα και την υποστήριξη της
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Κοινότητας Νυδρίου (1977-1998) και μετά του Δήμου

Ελλομένου

(1999-2010),

έχει

δε

υποστηριχθεί και από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λευκάδας.
Πρέπει συνεπώς ο νεοσύστατος Δήμος Λευκάδας να θέσει υπό την αιγίδα του και να
υποστηρίξει την εκδήλωση, ώστε να συνεχίσει να πραγματοποιείται.
Προτείνουμε να διοργανωθεί από το Δήμο Λευκάδας, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό
Σύλλογο Νυδρίου και Περιχώρων «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ», η εκδήλωση για την 147 η

επέτειο της

Ένωσης της Επτανήσου.
Η εκδήλωση θα γίνει στην παραλία Νυδρίου, το Σάββατο, 21 η Μαϊου 2011 και ώρα 20:45.
Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει:
-Παρουσίαση του ιστορικού της Ένωσης
-Παρουσίαση ποιημάτων του ποιητή Αριστοτέλη Βαλαωρίτη
-Πρόγραμμα παραδοσιακών χορών από τα χορευτικά τμήματα του Π.Σ.Ν.&Π. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»
(90 αγόρια και κορίτσια)
Ο Προϋπολογισμός της εκδήλωσης είναι:
α) Έξοδα ορχήστρας παραδοσιακής μουσικής (7 άτομα)

1.500 ευρώ

β)Ηχητική και φωτιστική κάλυψη

300 ευρώ

γ) Εκτύπωση αφίσας και προσκλήσεων

200 ευρώ

δ) Κατασκευή παταριού και σκηνικών

500 ευρώ

ε) Ενοικίαση καθισμάτων

400 ευρώ

στ)Ενοικίαση παραδοσιακών στολών

1.000 ευρώ

ζ) Διάφορα απρόβλεπτα μικροέξοδα

200 ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ 4.100 ευρώ

Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. ομόφωνα αποδέχεται την πρόταση
του εισηγητή και αποφασίζει:
Α. Τη συνδιοργάνωση συναυλίας με τον Μουσικοφιλολογικό Σύλλογο «ΟΡΦΕΥΣ» για
σοπράνο, μέτζο σοπράνο, κουαρτέτο εγχόρδων και τσέμπαλο με τις ερμηνεύτριες Ελπινίκη
Ζερβού και Θεοδώρα Μπάκα, στα πλαίσια των εκδηλώσεων για την 147 η επέτειο της Ένωσης
της Επτανήσου. Το πρόγραμμα θα παρουσιαστεί στον Ι.Ναό Παντοκράτορα Λευκάδας, την
Παρασκευή 20 Μαϊου 2011 και ώρα 20:30.
Το κόστος της συναυλίας είναι 5.310 ευρώ.
Ο προϋπολογισμός της εκδήλωσης είναι:
α) Αμοιβή καλλιτεχνών 4.000,00 € πλέον ΦΠΑ (13%)
β) Έξοδα διαμονής (2 δίκλινα δωμάτια Χ 2 ημέρες)

4.520,00 €
240,00

€
γ) Έξοδα μετακίνησης για 2 άτομα (Αθήνα-Λευκάδα και επιστροφή)
της κας Ελπινίκης Ζερβού και της κας Θεοδώρας Μπάκα
δ) Έξοδα ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης

200,00 €
350,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

5.310,00 €
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Β.

Να

διοργανωθεί

από

το

Δήμο Λευκάδας, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό

Σύλλογο Νυδρίου και Περιχώρων «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», η εκδήλωση για την 147 η

επέτειο της

Ένωσης της Επτανήσου.
Η εκδήλωση θα γίνει στην παραλία Νυδρίου, το Σάββατο, 21 η Μαϊου 2011 και ώρα 20:45.
Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει:
-Παρουσίαση του ιστορικού της Ένωσης
-Παρουσίαση ποιημάτων του ποιητή Αριστοτέλη Βαλαωρίτη
-Πρόγραμμα παραδοσιακών χορών από τα χορευτικά τμήματα του Π.Σ.Ν.&Π. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»
(90 αγόρια και κορίτσια)
Ο Προϋπολογισμός της εκδήλωσης είναι:
α) Έξοδα ορχήστρας παραδοσιακής μουσικής (7 άτομα)

1.500 ευρώ

β)Ηχητική και φωτιστική κάλυψη

300 ευρώ

γ) Εκτύπωση αφίσας και προσκλήσεων

200 ευρώ

δ) Κατασκευή παταριού και σκηνικών

500 ευρώ

ε) Ενοικίαση καθισμάτων

400 ευρώ

στ)Ενοικίαση παραδοσιακών στολών
ζ) Διάφορα απρόβλεπτα μικροέξοδα

1.000 ευρώ
200 ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ 4.100 ευρώ

Γ. Το συνολικό ποσό των 9.410 € ψηφίζει σε βάρος του Κ.Α. 00/6443 του
προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2011.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 157/11.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ

Τα παρόντα μέλη
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