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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ
& ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
Ο Δήμος Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων, αναγνωρίζοντας τη
συνεισφορά των Συλλόγων στην προαγωγή του πολιτιστικού και αθλητικού
έργου του,

ΚΑΛΕΙ τους Πολιτιστικούς και Αθλητικούς Συλλόγους που εδρεύουν
εντός των ορίων αρμοδιότητάς του κι επιθυμούν να επιχορηγηθούν για το
έτος 2016, να καταθέσουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τα κάτωθι
δικαιολογητικά:

1.Φωτοαντίγραφο Κατασταστικού του Συλλόγου, στο οποίο να
εμπεριέχονται όλες οι τροποποίήσεις του
2. Βεβαίωση του Πρωτοδικείου, περί ισχύος του ανωτέρω καταστατικού
3. Αντίγραφο απόφασης Γενικής Συνέλευσης, περί εκλογής μελών Δ.Σ.
4. Αντίγραφο απόφασης Δ.Σ, περί συγκρότησής του σε Σώμα
5. Πρακτικό Γ.Σ (Απολογισμός συνολικής δραστηριότητας για το έτος
2015, έσοδα- έξοδα αναλυτικά)
6. Πρακτικό Γ.Σ (Απολογισμός της επιχορήγησης για το έτος 2015, με
θέμα αναλυτική κατανομή εσόδων - εξόδων που καλύφθηκαν από την
επιχορήγηση)
7. Αντίγραφο Βιβλίου Εσόδων - Εξόδων
8. Αναλυτική έκθεση δραστηριοτήτων του Συλλόγου κατά το έτος 2015
9. Πρακτικό Γ.Σ περί έγκρισης προϋπολογισμού 2016
10. Πρόγραμμα πολιτιστικών ή αθλητικών δραστηριοτήτων - εκδηλώσεων
του Συλλόγου, για το έτος 2016, με αντίστοιχη προϋπολογισθείσα δαπάνη
11. Αναλυτική Κατάσταση όλου του εν ενεργεία δυναμικού του Συλλόγου, η
οποία θα περιλαμβάνει:
Για τους Πολιτιστικούς Συλλόγους: ονοματεπώνυμο & ημερομηνία
εγγραφής
Για τους αθλητικούς Συλλόγους: ονοματεπώνυμο, χρονολογία γέννησης,
άθλημα, ημερομηνία έκδοσης δελτίου αθλητικής ιδιότητας ή ημερομηνία
εγγραφής στο Σύλλογο για τους μικρότερους αθλητές.

Επισήμανση: Σύμφωνα με τα άρθρα 3 & 4 της υπ’ αριθμ.
ΔΗΔ/Φ40/1057/14-1-2015 Υ.Α. Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα, οι Σύλλογοι που κατά τη
διάρκεια του έτους 2015 εισέπραξαν από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης
(Δήμους, Γενική Γραμματεία κλπ) επιχορηγήσεις ποσού άνω των 3.000,00 €
οφείλουν να εγγραφούν στο «Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του
Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέτουν τις αιτήσεις τους στο Πρωτόκολλο του
Δήμου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι), κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες, το αργότερο μέχρι και τις 13 Μαΐου 2016, ημέρα Παρασκευή.

Υπεύθυνος για την παραλαβή αιτήσεων: κ. Γιάννης Μαυροειδής Γενικός Γραμματέας Δήμου (τηλ. 2744360126)
Αρμόδια υπάλληλος για πληροφορίες: κα Σιώκου (τηλ. 2744360138)

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στον πίνακα
ανακοινώσεών του, καθώς και στα Γραφεία των Δημοτικών Κοινοτήτων και της
Τοπικής Κοινότητας.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Πολιτισμού - Αθλητισμού

Αναστάσιος ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

ΔΗΔ/Φ40/1057/14-1-2015
Υ.Α.
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Διοικητικής

Μεταρρύθμισης

&

Άρθρο 3
Ένταξη στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του «Προγράμματος
Διαύγεια»
1. Κάθε επιχορηγούμενος φορέας σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 2
της παρούσας απόφασης εγγράφεται στο «Μητρώο Επιχορηγούμενων
Φορέων
του
Προγράμματος
Διαύγεια».
2. Η ένταξη στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του «Προγράμματος
Διαύγεια» πραγματοποιείται κατόπιν υποβολής σχετικού ηλεκτρονικού
αιτήματος, εκ μέρους του επιχορηγούμενου φορέα, μέσω της Εφαρμογής
Ανάρτησης Δαπανών Επιχορηγούμενων Φορέων που διατίθεται στον
Δικτυακό Τόπο diavgeia.gov.gr.
3. Για την πιστοποίηση του υπόχρεου φορέα κατά την υποβολή του αιτήματος
ένταξης χρησιμοποιούνται οι κωδικοί εισόδου στο πληροφοριακό σύστημα της
Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (taxisnet). Στο Μητρώο
Επιχορηγούμενων Φορέων του «Προγράμματος Διαύγεια» καταχωρίζονται με
αυτοματοποιημένο τρόπο από το πληροφοριακό σύστημα της Γενικής
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (taxisnet) τα εξής στοιχεία του
επιχορηγούμενου φορέα: επωνυμία, έδρα, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου.
4. Η έγκριση του αιτήματος, καθώς και οι σχετικές οδηγίες για την
αρχικοποίηση και τη χρήση της εφαρμογής αποστέλλονται στην ηλεκτρονική
διεύθυνση του φορέα που επιχορηγείται, όπως έχει δηλωθεί στη φόρμα
εγγραφής.
5. Σε περίπτωση κατάργησης ή συγχώνευσης φορέα που έχει ενταχθεί στο
Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος Διαύγεια υποβάλλεται
από τον επιχορηγούμενο φορέα, σχετική ενημέρωση στην Εφαρμογή
Ανάρτησης Δαπανών Επιχορηγούμενων Φορέων. Στην περίπτωση αυτή
απενεργοποιούνται τα δικαιώματα πρόσβασης αλλά παραμένουν εμφανείς οι
πραγματοποιηθείσες εγγραφές και το ιστορικό του επιχορηγούμενου φορέα.
Άρθρο 4
Υποχρεώσεις παροχών επιχορηγήσεων
1. 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 Διαύγεια 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»
2. Η παράλειψη της δημοσίευσης των στοιχείων δαπανών, σύμφωνα με τις
προβλέψεις του άρθρου 10Β Ν. 3861/2010 και της παρούσας απόφασης
συνεπάγεται τον αποκλεισμό των υπόχρεων φορέων από παντός είδους
επιχορήγηση ή χρηματοδότηση από φορείς της γενικής κυβέρνησης στο
μέλλον. Οι πάροχοι επιχορηγήσεων της γενικής κυβέρνησης οφείλουν να
προβαίνουν στο σχετικό έλεγχο πριν την έγκριση της επιχορήγηση

