ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Π.Ε.Λέσβου ανακοινώνει την επιχορήγηση Αθλητικών Ερασιτεχνικών Σωματείων
ομαδικών Ολυμπιακών Αθλημάτων Εθνικών κατηγοριών βάσει του άρθρου 66 του
Νόμου 4735/2020 ως εξής:
Για την ΠΕ ΛΕΣΒΟΥ 61.000 ΕΥΡΩ που θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0072.2571.0001
βάσει της υπ΄αριθμ πρωτ. 35020/3030/17-06-2021 Απόφαση Ανάληψης
(ΑΔΑ:9Ρ5Ι7ΛΩ-670) και κατανέμονται στα παρακάτω σωματεία ως εξής:
ΑΕΠΣ ΑΙΟΛΙΚΌΣ Γ Εθνική ποδόσφαιρο ανδρών (22.000 ευρώ)
ΓΠΣ ΑΕΤΟΣ ΛΟΥΤΡΏΝ Γ Εθνική ποδόσφαιρο ανδρών (12.000 ευρώ )
ΑΠΣ ΣΑΠΦΩ Β Εθνική ποδόσφαιρο Γυναικών (4.000 ευρώ)
ΑΜΠΣ ΑΘΛΗΣΗ Α2 Βόλεϊ ανδρών (7.000 ευρώ)
ΑΕΣΠ ΘΗΣΕΑΣ Α2 Μπάσκετ Γυναικών (7.000 ευρώ)
ΑΠΣ ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ Γ Εθνική Μπάσκετ Ανδρών (7.000)
ΑΕ ΛΗΜΝΟΥ Γ Εθνική Ποδόσφαιρο Γυναικών (2.000)
Για την Π.Ε ΧΙΟΥ 35.000 ΕΥΡΩ που θα βαρύνει τον ΚΑΕ 2072.2599.0001 βάσει
της υπ΄αριθμ .πρωτ.36656/1663/25-06-2021 Απόφαση Ανάληψης(
ΑΔΑ:6ΑΝ97ΛΩ-Μ4Ω) και κατανέμονται στα παρακάτω σωματεία ως εξής:
ΝΟΧ ΧΙΟΥ Α1 Πόλο Ανδρών (19.000 ευρώ)
ΑΕ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ Γ Εθνική Ανδρών Ποδόσφαιρο (4.000 ευρώ)
Α.Ο.ΒΟΥΡΕΙΟΣ Γ Εθνική Μπάσκετ Ανδρών (4.000 ευρώ)
Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ Γ Εθνική Μπάσκετ Ανδρών (4.000 ευρώ)
Α.Σ.ΑΙΓΕΑΣ ΧΙΟΥ Α2 Μπάσκετ Γυναικών (4.000 ευρώ)
Για την Π.Ε ΣΑΜΟΥ –ΙΚΑΡΙΑΣ 24.000 ΕΥΡΩ θα βαρύνει τον ΚΑΕ
3071.9899.0002 βάσει της υπ’αριθμ.πρωτ. 71858/1914/17-11-2021 Απόφαση
Ανάληψης (ΑΔA:622Χ7ΛΩ-ΜΩΕ) και κατανέμονται στα παρακάτω σωματεία
ως εξής:
ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ Α2 Μπάσκετ Γυναικών(4.000)
ΑΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΑΧΩΝ Β Εθνική ποδόσφαιρο Γυναικών (4.000)
ΑΟ ΜΕΣΣΑΡΙΑΣ Γ Εθνική ποδόσφαιρο Γυναικών (4.000)
ΑΣ ΚΕΡΚΗΣ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ Pro League Βόλεϊ Ανδρών (12.000)

Οι ομάδες θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στην
Διεύθυνση Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου της Περιφέρειας Βορείου
Αιγαίου:

1. Έγγραφο του φορέα, εις διπλούν, στο οποίο να αναγράφεται
συγκεκριμένα η επιχορήγηση για την οποία γίνεται η κατάθεση των
δικαιολογητικών.
2. Απόφαση έγκρισης επιχορήγησης από τον φορέα της Γεν. Κυβέρνησης
( Υπουργείο, Δήμο κ.τ.λ ) προς τον επιχορηγούμενο φορέα.

3. Αντίγραφο αίτησης και προϋπολογισμού που έχει υποβληθεί στο
φορέα της Γεν. Κυβέρνησης ( π.χ Δήμο, Υπουργείο ) για τη λήψη της
επιχορήγησης.
4. Καταστατικό του φορέα.
5. Πρακτικά του ΔΣ του φορέα σχετικά με την αποδοχή της
επιχορήγησης.
6. Πρακτικό συγκρότησης του ΔΣ του φορέα για το οικονομικό έτος λήψης
της επιχορήγησης.
7. Τιμολόγιο-Γραμμάτιο είσπραξης επιχορήγησης.
8. Πρωτότυπα παραστατικά δαπανών που αφορούν μόνο τη ληφθείσα
επιχορήγηση καθώς και αποδεικτικά εξόφλησης των ανωτέρω.(
απόδειξη εξόφλησης ή καταθετήριο τράπεζας για ποσά άνω των
500,00€).
9. Κατάσταση δαπανών επιχορήγησης.
10. Αποδεικτικό ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ των δαπανών της
επιχορήγησης ( για επιχορηγήσεις άνω των 3000€).
11. Συνολικός απολογισμός του έτους που χορηγήθηκε η επιχορήγηση,
εγκεκριμένος από το Δ.Σ του φορέα.
12. Ξεχωριστός απολογισμός της επιχορήγησης εγκεκριμένος από το Δ.Σ
του φορέα.
13. Extrait τράπεζας στο οποίο απεικονίζεται το ταμειακό υπόλοιπο του
έτους λήψης της επιχορήγησης και αντίστοιχα Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο
ελεγχόμενος φορέας δεν διατηρεί άλλους τραπεζικούς λογαριασμούς.
14. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναγράφεται αν ο φορέας
περιλαμβάνεται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ( ΕΛ.ΣΤΑΤ.) και αν όχι ότι εξαιρείται των
όσων ορίζονται στο άρθρο 4 της ΥΑ οικ.2/22717/0094/11 ΦΕΚ
474Β/24-3-2011 και ως εκ τούτου δεν είναι υποχρεωμένο να υποβάλλει
βεβαίωση της Δ39 ( βλ. υπόδειγμα ).
15. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχει λάβει άλλες επιχορηγήσεις για τον ίδιο
σκοπό.
16. Υλικό εκδηλώσεων ( αφίσες, διαφημιστικό έντυπο υλικό κ.τ.λ )
17. Καταστατικό θεωρημένο και τυχόν τροποποιήσεις.
18. Αποδεικτικό φωτοαντίγραφο του Σωματείου, του αποτελέσματος
ελέγχου από την πλατφόρμα εγγραφής αθλητικών σωματείων στο
Μητρώο της Γ.Γ.Α ( Ειδική Αθλητική Αναγνώριση )
19. Πρακτικό εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου και απόφασης Δ.Σ περί
συγκρότησης σε σώμα.
20. Βεβαίωση οικείας ομοσπονδίας αγωνιστικής δράσης του σωματείου για
το αγωνιστικό έτος 2020-2021, συμμετοχής σε εθνικά πρωταθλήματα
Ολυμπιακών αθλημάτων.
ΠΡΟΣΟΧΗ!!!! ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 15417 ΕΞ 2021/21-5-2021 (ΑΔΑ
Ψ2ΡΟ46ΜΤΛΠ-ΞΨ2)

