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Κατάθεση δικαιολογητικών επιχορηγούμενων Συλλόγων 

έως Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019 

 
                                                         

Καλούνται όσοι εκ των Συλλόγων, Σωματείων, Φορέων και Ιερών Ναών του Δήμου Διονύσου 

επιθυμούν την παροχή χρηματικής επιχορήγησης από τον Δήμο, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 202 του Ν.3463/2006 , να υποβάλλουν αίτηση έως την Παρασκευή 

29 Μαρτίου 2019, η οποία να συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά: 
  
1. Αίτηση ποσού επιχορήγησης με τις εκδηλώσεις στις οποίες αφορά η επιχορήγηση συνοδευόμενη 

με αναλυτικό προϋπολογισμό εξόδων αυτών.  
2.  Επικυρωμένο καταστατικό του φορέα με ημερομηνία επικύρωσης 2019. (ΦΕΚ για τους Ιερούς Ναούς). 

     3. Πρόσφατο πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός και το 

έτος κατάθεσης στο Μητρώο του Πρωτοδικείου , καθώς και τυχόν μεταβολές. 
  4. Απόσπασμα πρακτικού συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα. 

5. Απολογισμό της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας (Έσοδα-Έξοδα)  έτους 2018. 
6. Ξεχωριστό οικονομικό απολογισμό της επιχορήγησης που έλαβαν από τον Δήμο το προηγούμενο έτος ( 

για τους φορείς που επιχορηγήθηκαν το 2018). 
7. Προϋπολογισμό (Έσοδα-Έξοδα) έτους 2019. 
8. Πρόγραμμα Δράσης 2019, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι συγκεκριμένες εκδηλώσεις-δράσεις 

(με ημερομηνία και με προϋπολογισμό δαπάνης) για την πραγματοποίηση των οποίων θα διατεθεί το ποσό 

της επιχορήγησης. 
9. Αποδεικτικό υποβολής κατάθεσης των οικονομικών στοιχείων του φορέα στο Ελεγκτικό Συνέδριο από 

το οποίο και εποπτεύεται ( Ταχ.δ/νση:Ελεγκτικό Συνέδριο Υπηρεσία Ελέγχου ΑπολογισμώνΝΠΔΔ & 

ΝΠ ΙΔ Τσόχα & Βουρνάζου 4 -ΑΘΗΝΑ-T.K.: 115 21).Αναλυτικά τα εξής: α) Απολογισμό της 

συνολικής οικονομικής δραστηριότητας έτους 2018, β) Ξεχωριστό οικονομικό απολογισμό της 

επιχορήγησης από τον Δήμο το 2018 και γ) Προϋπολογισμό έτους 2019. 
10. Αποδεικτικό υποβολής κατάθεσης των οικονομικών στοιχείων του φορέα στη Περιφέρεια 

Ανατ.Αττικής από την οποία εποπτεύεται,σύμφωνα με τον Ν.44403/20-10-11-ΦΕΚ 2494/τ΄Β΄/4-11-11 και 

το άρθρο 41 του Ν. 4129/13 (Ταχ.δ/νση: 17ο Χιλ. Λ. Μαραθώνος -Παλλήνη, τηλ: 213 2005259 email: 

imilidakis@patt.gov.gr . 

* Για τους Ιερούς Ναούς , αποδεικτικό υποβολής κατάθεσης των οικονομικών Στοιχείων στην 

Ιερά Μητρόπολη στην οποία ανήκουν. 
11. Αποδεικτικό ανάρτησης απολογιστικών στοιχείων δαπανών στη Διαύγεια (υπόχρεοι όσοι 

επιχορηγήθηκαν από το Δήμο το 2018 με ποσό άνω των 3.000,00 ευρώ). 
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