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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 33ον /28-12-2018 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ 

ΚΟΝΙΤΣΑΣ 

 

211/2018 

ΘΕΜΑ 2ον 

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με κατατεθείσες αιτήσεις, μετά την 
επαναπροκήρυξη της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για επιχορήγηση από το 

Κ.Α.Δ. «ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΡΑΒΑΤΖΗ» της Δ.Κ. Κόνιτσας, σύνταξη πρακτικού και παροχή 
εξουσιοδότησης 

    Στην Κόνιτσα και στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων), σήμερα στις  

28/12/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κόνιτσας,  μετά από πρόσκληση του Προέδρου της με αριθμό 

πρωτ: 9245/24-12-2018, η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του 

Δημαρχείου και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.konitsa.gr)  και επιδόθηκε με 

αποδεικτικό ή γνωστοποιήθηκε στα μέλη της σύμφωνα με το άρθρο 75 § 6 του Ν 3852/2010 

(ΦΕΚ Α 87 07.06.2010). 

           Από τα επτά (07) μέλη στην συνεδρίαση παρευρέθησαν επτά(07) μέλη που απαρτίζουν 

ολομέλεια για συζήτηση και λήψη  απόφασης επί των θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης. 

    Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο κ Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε  σύνολο  επτά (07) 

μελών βρέθηκαν παρόντες  και απόντες οι κατωτέρω, που εκλέχτηκαν με την υπ’ αριθ. 

44/2017 και 173/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κόνιτσας: 

 

Α/Α Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ ΙΔΙΟΤΗΤΑ Α/Α Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  

1. Παπασπύρου Ανδρέας Πρόεδρος  Γκότζου Ελένη Τακτικό Μέλος 

2. Σπανός Βασίλειος Αντιπρόεδρος  Δημάρατου Αικατερίνη Τακτικό Μέλος 

3. Γαϊτανίδη - Νίνου Ελένη Τακτικό Μέλος    

4. Παρασκευάς Χαρίλαος Τακτικό Μέλος    

5. Κοντογιάννης Χαρίλαος Τακτικό Μέλος    

6. Παφίλης Ιωάννης Αναπλ.Μέλος    

7. Ντάφλης Δημήτριος Αναπλ.Μέλος    
      

 

Στη συνεδρίαση παρέστη ως Ειδική Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, τηρώντας τα 

πρόχειρα πρακτικά αυτής, η κα Αθανασίου Μαίρη, του Κλάδου Π.Ε. Διοικητικού, υπάλληλος με 

σύμβαση αορίστου χρόνου του  Δήμου Κόνιτσας. 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ενημέρωσε τα μέλη της και ζήτησε να συζητηθεί εκτός 

ημερήσιας διάταξης το συγκεκριμένο θέμα σε εφαρμογή του άρθρου 75 § 3 του Ν. 3852/2010. Η 

Οικονομική Επιτροπή και γενομένης ψηφοφορίας, ομόφωνα αποδέχτηκε και αποφάσισε να 

συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης το θέμα που πρότεινε ο κ. Πρόεδρος. 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής για το 2ο θέμα της εκτός ημερησίας διάταξης, έδωσε 

τον λόγο στην κ. Νίνου Ελένη, Αντιδήμαρχο, η οποία παρουσίασε την παρακάτω εισήγηση: 

 

http://www.konitsa.gr/
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 Με την υπ. αριθ. 208/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Συζήτηση και λήψη 

απόφασης σχετικά με κατάθεση αίτησης από ΑΜΣ «ΠΙΝΔΟΣ» για επιχορήγηση από το Κεφάλαιο 

Αυτοτελούς Διαχείρισης «ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΡΑΒΑΤΖΗ» της Δ.Κ. Κόνιτσας, σύνταξη πρακτικού, παροχή 

εξουσιοδότησης και επαναπροκήρυξη της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος», εγκρίθηκε η 

επιχορήγηση του Αθλητικού Μορφωτικού Σύλλογου «ΠΙΝΔΟΣ» (ΑΜΣ ΠΙΝΔΟΣ) με το ποσό των 

2.000,00 ευρώ. Η κατατεθείσα αίτηση της «ΠΙΝΔΟΣ» ήταν και η μοναδική αίτηση που 

κατατέθηκε. 

Με την  ίδια απόφαση, 208/2018,  είχε αποφασισθεί η επαναπροκήρυξη της πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση αιτήσεων για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης 

στους αθλητικούς συλλόγους. 

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η οποία είχε καταληκτική ημερομηνία την 27η Δεκεμβρίου 

2018, κατατέθηκαν τρείς αιτήσεις όπως εμφανίζονται στον παρακάτω πρακτικό: 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

1η Αίτηση 

 Αθλητικός Μορφωτικός Σύλλογος «ΠΙΝΔΟΣ» (ΑΜΣ ΠΙΝΔΟΣ) 

Αριθ. πρωτ.: 9204 
 

Δικαιολογητικά 

1. Καταστατικό 

2. Βεβαίωση μέλους της «Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηπείρου» και συμμετοχής  

a. για την αγωνιστική περίοδο 2017-2018 στον 1ο όμιλο στη Β΄ ερασιτεχνικής 

κατηγορίας ΕΠΣΗΠ 

b. για την αγωνιστική περίοδο 2018-2019 στην Α ερασιτεχνική κατηγορία ΕΠΣΗΠ  

3. Υπεύθυνη Δήλωση 

4. Προϋπολογισμός έτους 2018 

5. Απολογισμός έτους 2017 

2η Αίτηση 

 Σωματείο με την επωνυμία «Αθλητική Ένωση Κόνιτσας»  
Αριθ. πρωτ.: 9192 

 
Δικαιολογητικά 
1. Καταστατικό 

2. Προϋπολογισμός έτους 2019 

3η Αίτηση 

 Σωματείο με την επωνυμία Ποδοσφαιρικός Αθλητικός Όμιλος Κόνιτσας (ΠΑΟΚ) 
Αριθ. πρωτ.: 9171 

 

Δικαιολογητικά 
1. Καταστατικό 
2. Συγκεντρωτικό πίνακα εξόδων 

3. Απόδειξη είσπραξης από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηπείρου (συμμετοχή 

πρωτ/τος περιόδου 2018-19) 

 

ΑΔΑ: 60ΡΨΩΛ4-Κ38



 

3 

 

Εκ των ανωτέρω τριών αιτήσεων η μόνη η οποία πληροί τις  τεθείσες,  από την 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προϋποθέσεις είναι η αίτηση του ΑΜΣ «ΠΙΝΔΟΣ» η οποία 

όμως έχει επιχορηγηθεί δύο φόρες με το συνολικό ποσό των εξ χιλιάδων (6.000,00) ευρώ.  

Η 2η αίτηση του σωματείου «Αθλητική Ένωση Κόνιτσας», δεν συνοδεύεται από βεβαίωση 

συμμετοχής σε αθλητικές διοργανώσεις. 

Και η 3η αίτηση του σωματείου «ΠΑΟΚ» δεν συνοδεύεται από προϋπολογισμό έτους 2018 

αλλά από ¨Συγκεντρωτικό Πίνακα Εξόδων¨  

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω  

Εισηγούμαι: 

να Μη  δοθεί οικονομική ενίσχυση σε καμία από τις κατατεθείσες αιτήσεις διότι το ΑΜΣ 

«ΠΙΝΔΟΣ», επιχορηγήθηκε ήδη δύο φορές το 2018, από το ΚΑΔ «ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΡΑΒΑΤΖΗ»,  ενώ 

τα άλλα δύο σωματεία η «Αθλητική ¨Ένωση Κόνιτσας» και ο «ΠΑΟΚ» δεν έχουν προσκομίσει 

όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

Ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Ο ΤΟΠΟΣ ΠΟΥ ΘΕΛΩ ΝΑ ΖΩ» κ. 

Σπανός Βασίλειος – Αντιπρόεδρος της Οικ. Επιτροπής, είπε τα εξής: 

Καταψηφίζουμε την εισήγησή σας γιατί θεωρούμε ότι τα χρήματα πρέπει να δοθούν 

στον Αθλητικό Μορφωτικό Σύλλογο «ΠΙΝΔΟΣ» (ΑΜΣ ΠΙΝΔΟΣ), που έχει υποβάλλει όλα τα 

απαιτούμενα  δικαιολογητικά. 

 

Έπειτα από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, κατά την 

οποία δόθηκαν οι απαιτούμενες διευκρινήσεις από την εισηγήτρια και κατέθεσαν τις απόψεις τους 

τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κάλεσε τα μέλη να 

αποφασίσουν σχετικά. 

 
Η Οικονομική Επιτροπή 

 

Αφού άκουσε την εισήγηση της αντιδημάρχου και έλαβε υπόψη: 

 Τις διατάξεις του Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185 Α΄ 10/09/2013)«Κώδικας Κοινωφελών 

Περιουσιών, Σχολαζουσών  Κληρονομιών και Λοιπές Διατάξεις» 

 Τις διατάξεις του Ν. 3582/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»  

 

Και μετά από διαλογική συζήτηση, αφού ακολούθησε ψηφοφορία. 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 
Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σπανός Βασίλειος και ο κ. Ντάφλης Δημήτριος ψήφισε  

ΟΧΙ για τους λόγους που ειδικότερα ανωτέρω αναφέρονται 

            
1. Να μη  δοθεί οικονομική ενίσχυση από το ΚΑΔ «ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΡΑΒΑΤΖΗ»  σε καμία από τις  

τρείς κατατεθείσες αιτήσεις, διότι το ΑΜΣ «ΠΙΝΔΟΣ», επιχορηγήθηκε ήδη δύο φορές το 2018, 

ενώ τα άλλα δύο σωματεία η «Αθλητική ¨Ένωση Κόνιτσας» και ο «ΠΑΟΚ» δεν έχουν 

προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα, από την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 

δικαιολογητικά. 

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ : Υπέρ : - 5- Κατά : - 2- Λευκά : -0- 
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  2. Εξουσιοδοτεί τον κ Δήμαρχο να προβεί στις απαραίτητες  ενέργειες. 

 3.Η παρούσα να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 

του Δήμου. 

 4.Η παρούσα απόφαση με βάση το άρθρο 2, παρ 4, του ν. 3861/2010 «Πρόγραμμα   

Διαύγεια», πρέπει να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ διαφορετικά δεν εκτελείται. 

 5.Σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον 

μπορεί να προσφύγει ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Ηπείρου –Δυτικής Μακεδονίας, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών. 

 

             
Η  απόφαση αυτή πήρε τον αυξ. αριθμό  211/2018 

 
Εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Πρόεδρος ευχαρίστησε τους 
παριστάμενους για τη συμμετοχή τους, κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης και ζήτησε να 

υπογράψουν στο πρακτικό αυτό όπως παρακάτω: 
 

   

Ο Πρόεδρος της  ΤΑ ΜΕΛΗ 
Οικονομικής Επιτροπής  Σπανός Βασίλειος 

  Γαϊτανίδη –Νίνου Ελένη 

  Κοντογιάννης Χαρίλαος 
  Παρασκευάς Χαρίλαος 
  Ανδρέας Παπασπύρου  Παφίλης Ιωάννης 

      Ντάφλης  Δημήτριος 

 

Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο πρακτικού συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Κόνιτσας. 

 

Κόνιτσα  28-12-2018 
Ο Δήμαρχος  

και κατ’ εντολή Δημάρχου 

Αθανασίου Μαίρη 
 ΠΕ Διοικητικού 
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