
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ: 18/12/2018 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: κα ΝΙΚΟΥ ΓΙΑΝΝΑ 2655360349 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ. ΚΟΝΙΤΣΑΣ 

Σήμερα, ημέρα Παρασκευή 14/12/2018 και ώρα 13:00 συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή 

του Δ. Κόνιτσας με παρόντα μέλη τους κάτωθι:  

• κ. Παπασπύρου Ανδρέα (Πρόεδρος)  

• κ. Σπανό Βασίλειος 

• κα Δημάρατου Αικατερίνη 

• κα Γαιτανίδου Νίνου Ελένη  

• κ. Παρασκευά Χαρίλαο  

• κ. Καλλιντέρη Γεώργιο 

• κ. Ντάφλη Δημήτριο 

Στη συνεδρίαση κλήθηκε αλλά δεν παρευρέθηκε ο κ. Βασίλειος Γιάγκος, Εκπρόσωπος της Τ.Κ. 

Αηδονοχωρίου. 

ΘΕΜΑ: Επιλογή δικαιούχων οικονομικής ενίσχυσης από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς 

Διαχείρισης «ΦΩΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ» της Τ.Κ. Αηδονοχωρίου και έγκριση Πρακτικού 

επιλογής. 

Η κα Δημάρατου Αικατερίνη, Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών, προσκόμισε το φάκελο 

με τα δικαιολογητικά, που κατέθεσαν οι  δύο υποψήφιοι και την γραπτή εισήγηση του 

Εκπροσώπου της Τ.Κ. Αηδονοχωρίου, ζητώντας από την Επιτροπή να πάρει απόφαση ως προς 

την επιλογή των δύο υποψηφίων, που θα λάβουν την οικονομική ενίσχυση από το ΚΑΔ 

«ΦΩΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ » της Τ.Κ. Αηδονοχωρίου. 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού εξέτασε τα δικαιολογητικά και έλαβε υπόψη την εισήγηση 

του Εκπροσώπου της Τ.Κ. και μετά από διαλογική συζήτηση, στην οποία κατέθεσαν τις 

απόψεις τους τα μέλη ακολούθησε ψηφοφορία, 

Η Επιτροπή με ψήφους: Υπέρ = 7/ Κατά = 0 

να δοθεί η οικονομική ενίσχυση και στα δύο άτομα που κατέθεσαν αίτηση ως εξής 

1. ΖΑΧΑΡΙΑ ΚΑΙΤΗ  του Χρήστου  

2. ΜΠΟΝΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ του Χρήστου  

Η πρώτη εξ αυτών κα Κ. ΖΑΧΑΡΙΑ, διαμένουσα στο Αηδονοχώρι,  θα λάβει το ποσό των χιλίων 

(1.000,00) ευρώ ενώ η κα Ο. ΜΠΟΝΙΟΥ θα λάβει το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ 

διότι σπουδάζει στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων τμήμα Οικονομικών Επιστημών και  έχει 

αυξημένα έξοδα λόγω σπουδών.  

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ενστάσεων (στο Δημαρχείο Κόνιτσας) μέσα σε δέκα 

(10) ημέρες από την ημερομηνία δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του 

Δήμου Κόνιτσας. 

Η χορήγηση της Οικονομικής Ενίσχυσης θα δοθεί, μετά την έγκριση της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας. 

Προς κύρωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό. 

 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
Ανδρέας Παπασπύρου 

 


