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Ανακοίνωση σποβολής αιτήσεων για επιτορηγήσεις 
Πολιτιστικών-Αθλητικών σλλόγων Δήμοσ Μσκόνοσ 

Ο Γήκνο Μπθόλνπ αλαθνηλώλεη ηελ έλαξμε ηεο  πξνζεζκίαο γηα ηελ 
ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ Πνιηηηζηηθώλ θαη Αζιεηηθώλ πιιόγσλ γηα ηελ 
αλάπηπμε πνιηηηζηηθήο θαη αζιεηηθήο δξαζηεξηόηεηαο. 

Η πξόζθιεζε αθνξά: 

α)πνιηηηζηηθνύο ζπιιόγνπο, πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο εληόο ησλ 
δηνηθεηηθώλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ, 

β)αζιεηηθνύο ζπιιόγνπο πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο εληόο ησλ 
δηνηθεηηθώλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ, 

γ)ηνπηθά παξαξηήκαηα νξγαλώζεσλ παλειιήληαο δξάζεο, πνπ 
αλαπηύζζνπλ θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή δξαζηεξηόηεηα εληόο ησλ νξίσλ 
ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ.  

Καηόπηλ απηώλ θαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 202 παξ. 1 Ν 3463/2006 θαη 

ηηο πξάμεηο ηνπ Διεγθηηθνύ ζπλεδξίνπ, θαινύληαη εθόζνλ ην επηζπκνύλ 
λα θαηαζέζνπλ ηηο αηηήζεηο ηνπο κέρξη ηελ ΠΑΡΑΚΕΤΗ 29/10/2021 

και ΩΡΑ 14:00 ζην γξαθείν Πνιηηηζκνύ, Αζιεηηζκνύ, Νέαο Γεληάο ηνπ 
Γήκνπ Μπθόλνπ, ζην ηζόγεην ηνπ Γεκνηηθνύ Κηηξίνπ.  

Σν αίηεκα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηηο εθδειώζεηο ηηο νπνίεο αθνξά απηή 

ε επηρνξήγεζε ζπλνδεπόκελε κε αλαιπηηθό πξνϋπνινγηζκό εμόδσλ ησλ 
εθδειώζεσλ απηώλ θαη πξνϋπνινγηζκό ηεο ζπλνιηθήο νηθνλνκηθήο 
δξαζηεξηόηεηαο ηνπ ζπιιόγνπ γηα ην ηξέρνλ έηνο.  

Τπελζπκίδεηαη όηη κε ην άξζξν 10Β Ν.3861/2010, όπσο πξνζηέζεθε κε 
ην άξζξν 16 ηνπ Ν.4305/2014 θαζηεξώζεθε ε ππνρξέσζε ησλ θνξέσλ 

πνπ επηρνξεγνύληαη λα αλαξηνύλ ηα απνινγηζηηθά ζηνηρεία δαπαλώλ 
ηνπο ζηε Γηαύγεηα. Δπηπιένλ, κε ην άξζξν 4 ηεο Απόθαζεο 

Γηνηθ.Μεη.&Η.Γ. ΓΗΓ/Φ.40/1057/14.01.2015 θαζηεξώζεθε ε 



ππνρξέσζε ησλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο πνπ παξέρνπλ ηελ 
επηρνξήγεζε λα αλαγξάθνπλ ζε εκθαλέο ζεκείν ζε θάζε πξάμε 

έγθξηζεο επηρνξήγεζεο πξνο ηνπο επηρνξεγνύκελνπο θνξείο ηελ εμήο 
ζεκείσζε: «ε πεξίπησζε πνπ ην πνζό ησλ ζπλνιηθώλ επηρνξεγήζεσλ 

από θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο ππεξβεί ηηο ηξεηο ρηιηάδεο (3.000) 
επξώ ζπλνιηθά εηεζίσο, νη επηρνξεγνύκελνη θνξείο νθείινπλ λα 

αλαξηνύλ ζην Μεηξών Δπηρνξεγνύκελσλ Φνξέσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο 
Γηαύγεηα ηα ζηνηρεία ησλ δαπαλώλ νη νπνίεο αθνξνύλ ζηα πνζά ησλ 

επηρνξεγήζεσλ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 10 Β Ν. 3861/2010 όπσο 
πξνζηέζεθε κε ην άξζξ. 16 Ν. 4305/2014». Η παξάιεηςε ηεο 

δεκνζίεπζεο ησλ ζηνηρείσλ δαπαλώλ, ζύκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ 
άξζξνπ 10Β Ν. 3861/2010 θαη ηεο Απόθαζεο Γηνηθ.Μεη.&Η.Γ. 

ΓΗΓ/Φ.40/1057/14.01.2015 ζπλεπάγεηαη ηνλ απνθιεηζκό ησλ 
ππόρξεσλ θνξέσλ από παληόο είδνπο επηρνξήγεζε ή ρξεκαηνδόηεζε 
από θνξείο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο ζην κέιινλ.  

Ο ζύιινγνο πξέπεη λα έρεη ηελ έδξα ηνπ εληόο ησλ δηνηθεηηθώλ νξίσλ 
ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ Γήκνπ, πνπ παξέρεη ηελ επηρνξήγεζε θαη λα 
αλαθέξεηε ζηνπο ζθνπνύο ηνπ, ζην θαηαζηαηηθό ηνπ, ε δηνξγάλσζε 
πνιηηηζηηθώλ ή αζιεηηθώλ εθδειώζεσλ. 

Σα δηθαηνινγεηηθά (εηο δηπινύλ) πνπ πξέπεη λα ππνβάιεη κε ηελ αίηεζε 
ν θάζε ζύιινγνο είλαη: 

1. Αίηεζε ηνπ ζπιιόγνπ πξνο ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ 

Μπθόλνπ ζηελ νπνία ζα πεξηιακβάλνληαη νη εθδειώζεηο γηα ηηο νπνίεο 
δεηείηαη επηρνξήγεζε κε αλαιπηηθό πξνϋπνινγηζκό εμόδσλ γηα ηελ θάζε 

εθδήισζε ή, αλ πξόθεηηαη γηα έμνδα κεηαθίλεζεο αζιεηώλ θαη 
αζιεηηθώλ νκάδσλ, αλαθέξεηαη ην εζληθό πξσηάζιεκα ηνπ νιπκπηαθνύ 
αζιήκαηνο γηα ηε ζπκκεηνρή ζην νπνίν δηελεξγείηαη ε κεηαθίλεζε. 

2. Απόζπαζκα πξαθηηθώλ ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γ.., ζην νπνίν 
αλαθέξνληαη ηα πξόζσπα, πνπ εθπξνζσπνύλ ή δεζκεύνπλ κε ηελ 

ππνγξαθή ηνπο ην ζύιινγν ή ην ζσκαηείν, εθόζνλ παξέρεηαη από ην 
θαηαζηαηηθό ε δπλαηόηεηα απηή. Δάλ δελ παξέρεηαη ηέηνηα δπλαηόηεηα 

από ην θαηαζηαηηθό, ηόηε απαηηείηαη πξαθηηθό ηνπ δηνηθεηηθνύ 
ζπκβνπιίνπ κε ην νπνίν παξέρεηαη εμνπζηνδόηεζε ζε νξηζκέλν κέινο 
ηνπ γηα ηελ είζπξαμε ηεο επηρνξήγεζεο 

3. Απνινγηζκό ζπιιόγνπ πξνεγνύκελνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο θαη εάλ έρεη 

ιάβεη επηρνξήγεζε ην πξνεγνύκελν έηνο απνινγηζκό δαπαλώλ ηεο 
επηρνξήγεζεο. 

4. Πξνϋπνινγηζκό ζπιιόγνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνύ έηνπο. 



5.Σν Καηαζηαηηθό ηνπ ζπιιόγνπ κε βεβαίσζε ηνπ Γξακκαηέα ηνπ 
Πξσηνδηθείνπ όηη έρεη θαηαρσξεζεί ζην βηβιίν ζσκαηείσλ (Δγθ. Τπ. 

Δζση. 59774/2591986, Απόθ. Τπ. Οηθνλ. 1109228/8434/0016/2006). 

6. ε πεξίπησζε πνπ ην πνζό ησλ ζπλνιηθώλ επηρνξεγήζεσλ πνπ έιαβε 

ν ζύιινγνο ην πξνεγνύκελν έηνο έρεη ππεξβεί ηηο ηξεηο ρηιηάδεο (3.000) 
επξώ ζπλνιηθά εηεζίσο, ν ζύιινγνο νθείιεη λα ππνβάιεη αλαξηεκέλα 
ζην Μεηξών Δπηρνξεγνύκελσλ Φνξέσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γηαύγεηα ηα 

ζηνηρεία ησλ δαπαλώλ νη νπνίεο αθνξνύλ ζηα πνζά ησλ 
επηρνξεγήζεσλ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 10 Β Ν. 3861/2010 όπσο 
πξνζηέζεθε κε ην άξζξ. 16 Ν. 4305/2014. 

7. Δάλ ε επηρνξήγεζε είλαη κέρξη 3.000,00€ ππεύζπλε δήισζε ηνπ 
εθπξνζώπνπ, όηη λνκηκνπνηείηαη λα εηζπξάμεη γηα ινγαξηαζκό ηνπ 

ζπιιόγνπ ή ηνπ ζσκαηείνπ. ηε ζέζε ηεο ππνγξαθήο ηεο δήισζεο, 
ηίζεηαη ε ζθξαγίδα ηνπ ζπιιόγνπ ή ηνπ ζσκαηείνπ, ελώ ε δήισζε 
πξέπεη λα θέξεη αξηζκό πξσηνθόιινπ. 

8. Δάλ ε επηρνξήγεζε είλαη πάλσ από ην πνζό ησλ 3.000 επξώ: α) Σν 
θαηαζηαηηθό κε βεβαίσζε ηνπ Γξακκαηέα ηνπ Πξσηνδηθείνπ όηη έρεη 

εγγξαθεί (θαηαρσξεζεί) ζην βηβιίν σκαηείσλ. β) Απόζπαζκα 
πξαθηηθώλ ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γ.., ζην νπνίν αλαθέξνληαη ηα πξόζσπα, 

πνπ εθπξνζσπνύλ ή δεζκεύνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο ην ζύιινγν ή ην 
ζσκαηείν, εθόζνλ παξέρεηαη από ην θαηαζηαηηθό ε δπλαηόηεηα απηή. 

9. Φνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα, νη νπνίεο δύλαηαη λα 
ππνβιεζνύλ κεηαγελέζηεξα 

10. Δλεξγό ινγαξηαζκό ηξαπέδεο πνπ ηεξεί ζε νπνηαδήπνηε ηξάπεδα επ’ 
νλόκαηη ηνπ ελ ιόγσ ζσκαηείνπ ή ζπιιόγνπ. 

Η θαηάζεζε ηνπ θαθέινπ ζα γίλεη ζην γξαθείν ηεο Δληεηαικέλεο 
Πνιηηηζκνύ, Αζιεηηζκνύ, Νέαο Γεληάο ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ Διέλεο 
Κνληηδά, ζην ηζόγεην ηνπ Γεκαξρείνπ.  

Σει. επηθνηλσλίαο 22893 – 60140 θαζεκεξηλά εθηόο /Κ 08:00-15:00. 

         

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ,  

   ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΔΗΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ 

 


