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52/2021 
 

ΘΕΜΑ  5ον   

 

Επιλογή δικαιούχων οικονομικής ενίσχυσης από το  Κεφάλαιο Αυτοτελούς 

Διαχείρισης «ΦΩΤΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ» της Κοινότητας Αηδονοχωρίου που 

διαχειρίζεται ο Δήμος Κόνιτσας και έγκριση πρακτικού επιλογής 

 

       Στην Κόνιτσα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις  09-03-2021  ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10:00, έγινε με τηλεδιάσκεψη η τακτική συνεδρίαση, της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Κόνιτσας,  μετά από πρόσκληση του Προέδρου της, με αριθμό πρωτ: 1235/05-03-
2021, η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου, αναρτήθηκε 
στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.konitsa.gr)  και επιδόθηκε με αποδεικτικό ή γνωστοποιήθηκε 

στα μέλη της σύμφωνα  με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 
87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και τις εγκυκλίους του Υπουργείου 

Εσωτερικών με αριθμό πρωτ. 60249/22-9-2020, 18318/13-3-2020, 10/20930/31-3-2020, 

33282/29-5-2020 και 426/77233/13-11-2020. 

         Από τα επτά (07) μέλη στην συνεδρίαση παρευρέθησαν πέντε (5) 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. 

202/8-9-2019 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. Εξάρχου Νικόλαος Πρόεδρος 1. Σπανός Βασίλειος Τακτικό Μέλος 

2. Τσιαλιαμάνης Νικόλαος Τακτικό Μέλος 2. Ρόμπολος Γεώργιος Τακτικό Μέλος 

3. Χήρας Δημήτριος Τακτικό Μέλος    

4. Σπανός Γεώργιος Τακτικό Μέλος    

5. Δημάρατου Αικατερίνη Τακτικό Μέλος    

 

Στη συνεδρίαση παρέστη ως γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, τηρώντας τα 

πρόχειρα πρακτικά αυτής, η κα Αθανασίου Μαίρη,  υπάλληλος με σύμβαση αορίστου χρόνου.  

Η κα Δημάρατου Αικατερίνη, μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, αποχώρησε πριν τη 

συζήτηση και ψηφοφορία των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, για τους λόγους που 

αναφέρονται σε έγγραφό της με αρ. πρωτ. Δήμου Κόνιτσας 1322/9-3-2021, που εστάλη από 

Βούρμπιανη στις 9/3/2021. 

Ο Πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής κ. Νικόλαος Εξάρχου έδωσε το λόγο στον  

αντιδήμαρχο  κ. Χήρα Δημήτριο για το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο οποίος 

παρουσίασε την παρακάτω εισήγηση: 

http://www.konitsa.gr/
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Μετά τη δημοσίευση του Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης» και του Ν. 4182/2013 

«Κοινωφελών Περιουσιών» η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κόνιτσας ενεργεί ως 

Διαχειριστική Επιτροπή για τα Κεφάλαια Αυτοτελούς Διαχείρισης του Δήμου Κόνιτσας, και είναι 

το αρμόδιο όργανο για να αποφανθεί.  

Από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κόνιτσας ελήφθη η απόφαση υπ’ αριθ.: 

168/2020, με θέμα: «Έγκριση προϋποθέσεων για χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων για το 

έτος 2020 από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης «ΦΩΤΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ» της Κοινότητας 

Αηδονοχωρίου, ψήφιση πίστωσης και παροχή εξουσιοδότησης» και στη συνέχεια από τη  

Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δ. Μακεδονίας 

Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών, στην οποία διαβιβάσθηκε η απόφαση, μας κοινοποιήθηκε το 

υπ. αριθ. πρωτ. 165583/22-12-2020 έγγραφο, με το οποίο εγκρίνεται η προκήρυξη για την 

χορήγηση των οικονομικών ενισχύσεων.  

Επιπρόσθετα, λάβαμε σχετική έγκριση της πρόσκλησης χορήγησης των οικονομικών 

ενισχύσεων από το Τμήμα Α’ Διοικητικών Υποθέσεων της Περιφερειακής Δ/νσης Π. & Δ. 

Εκπ/σης Ηπείρου και από το Παράρτημα Προστασίας του Παιδιού στην Κόνιτσα του Κέντρου 

Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου.   

Η δημοσίευση της πρόσκλησης έγινε 4/01/2021 στον Πίνακα Ανακοινώσεων του 

Δημαρχείου Κόνιτσας, στον ιστότοπο του Δήμου Κόνιτσας και σε μία εφημερίδα πανελλαδικής 

κυκλοφορίας. Επίσης, ενημερώθηκε η πρόεδρος της Κοινότητας Αηδονοχωρίου, ώστε να 

λάβουν γνώση οι κάτοικοι της Κ. Αηδονοχωρίου. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 

ήταν η 17/02/2020. 

Υποβλήθηκαν τρεις (3) αιτήσεις όπως αναφέρονται παρακάτω: 

1. Καίτη Ζαχαρία του Χρήστου / Αριθμ. Πρωτ.: 79/08/01/2021 

2. Χριστίνα Ζαχαρία του Αντωνίου / Αριθμ. Πρωτ.: 86/08/01/2021 

3. Βασιλική Ζηκάκη του Παντελή / Αριθμ. Πρωτ.: 407/25/01/2021.  

Τα δικαιολογητικά που κατέθεσαν οι τρεις υποψήφιες εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΨΘ0ΙΩΛ4-ΝΩ5



3 

 

Κ.Α.Δ. «ΦΩΤΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ» ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΗΔΟΝΟΧΩΡΙΟΥ  

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 2020 

  ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ 

 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

   

  

ΖΑΧΑΡΙΑ ΚΑΙΤΗ ΖΑΧΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΗΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

1. Αίτηση – Αρ. Πρωτ.:  
79/08-01-2021 86/08-01-2021 407/25-01-2021 

2. Πιστοποιητικό-βεβαίωση μονίμου κατοικίας 
✓ ✓ — 

3. Αντίγραφο δύο όψεων Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ✓ ✓ ✓ 

4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης 
✓ ✓ ✓ 

5. Ληξιαρχική πράξη θανάτου και των δύο γονέων 
✓ — — 

6. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος 2019 ✓ ✓ ✓ 

 Δηλωθέν εισόδημα ατομικό  
285,00€ - - 

 Δηλωθέν εισόδημα οικογενειακό  
- 4.436,59€ 5.915,83€ 

7. Δήλωση στοιχείων ακινήτων Ε9 
✓ — — 

8. Φωτοτυπία Βιβλιαρίου  Τραπεζικού Λογαριασμού 
✓ ✓ ✓ 

9. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου 
✓ ✓ ✓ 
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10. 

 Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν λαμβάνει οικονομική ενίσχυση από 
άλλη πηγή και ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι αληθή και 
ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων 

✓ ✓ ✓ 

11. Βεβαίωση Σπουδών 
— ✓ ✓ 

12. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχουν ακίνητα στην κατοχή της — ✓ ✓ 

13. 
Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι υπόχρεη σε υποβολή Φορολογικής 
Δήλωσης για το έτος 2019 

— — ✓ 

14. Πιστοποιητικό Γέννησης  
✓ ✓ ✓ 

15. Ε1 
✓ ✓ ✓ 
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Λαμβάνοντας υπόψη:  

- τη βούληση του διαθέτη, η οποία εκφράζεται στην από 9 Ιουνίου 1995 και με αριθμό 15.350 

δημόσια διαθήκη του η οποία αναφέρει: «Η Κοινότητα Αηδονοχωρίου Κονίτσης Ιωαννίνων να 

λάβει το ποσό των 10.000.000 δραχμών το οποίο θα μείνει εσαεί στην Τράπεζα και η ανωτέρω 

Κοινότητα θα λαμβάνει μόνο τους τόκους από το ποσό αυτό τους οποίους θα διαχειρίζεται 

πάντοτε το εκάστοτε Κοινοτικό Συμβούλιο του ιδίου χωρίου για έργα υποδομής του και για 

φιλανθρωπικούς σκοπούς σε άπορες και ανήμπορες οικονομικά οικογένειες ή μεμονωμένα 

πρόσωπα ως για προίκες απόρων κορασίδων και σπουδές φτωχών μαθητών και φοιτητών, αφού 

αφαιρούνται πρώτα τα έξοδα των ετήσιων μνημόσυνων…»,  

- την οικονομική κρίση και τα στοιχεία του από 19/07/2020 Δελτίου Τύπου της ΕΛ.ΣΤΑΤ. με 

θέμα: «Κίνδυνος Φτώχειας Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών: Έτος 

2019» - «Το μέσο ισοδύναμο ατομικό διαθέσιμο εισόδημα ανήλθε σε 9.382 ευρώ, 

υψηλότερο κατά 3,9% από το προηγούμενο έτος»…  «Το κατώφλι της φτώχειας ανέρχεται στο 

ποσό των 4.917 ευρώ ετησίως ανά μονοπρόσωπο νοικοκυριό και σε 10.326 ευρώ για 

νοικοκυριά με δύο ενήλικες και δύο εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών και 

ορίζεται δε στο 60% του διάμεσου συνολικού ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος των 

νοικοκυριών, το οποίο εκτιμήθηκε σε 8.195 ευρώ, ενώ το μέσο ετήσιο διαθέσιμο εισόδημα των 

νοικοκυριών της Χώρας εκτιμήθηκε σε 16.147 ευρώ»,  

εισηγούμαι:  

1. τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να προβούνε σε αξιολόγηση των αιτήσεων 

συντάσσοντας το σχετικό πρακτικό.  

2. Να επιμεριστεί το ποσό και δοθεί οικονομική ισόποση ενίσχυση των χιλίων ευρώ 

(1.000€) και στις τρεις υποψήφιες που κατέθεσαν αίτηση: Καίτη Ζαχαρία, Βασιλική Ζηκάκη, 

Χριστίνα Ζαχαρία.  

 

Η οικονομική ενίσχυση προς τους δικαιούχους θα δοθεί από τον Τραπεζικό Λογαριασμό του 

Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης «ΦΩΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ» (386/001250-5), που τηρείται στην 

Εθνική Τράπεζα. Τα ποσά της οικονομικής ενίσχυσης θα κατατεθούν αντίστοιχα στους τραπεζικούς 

λογαριασμούς των δικαιούχων.  

Για το σκοπό αυτό εισηγούμαι την εξουσιοδότηση του Δημοτικού Ταμία του Δήμου Κόνιτσας 

για τη διενέργεια των απαιτούμενων τραπεζικών συναλλαγών.  

 

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών 

Δημήτριος Χήρας 

 

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

δόθηκαν οι απαιτούμενες διευκρινήσεις από τον εισηγητή 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 έλαβε υπόψη: 

 Την εισήγηση του Αντιδημάρχου 

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

Σχολαζουσών  Κληρονομιών και Λοιπές Διατάξεις» 

 Τις διατάξεις του Α.Ν. 2039/1939 

 Τις διατάξεις του Β.Δ. 20/1939  

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

Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»  

 Ν.2539/1997 (Σχέδιο “Καποδίστριας”)  
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 Την εισήγηση του Προέδρου της Κοινότητας Αηδονοχωρίου 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Με τη σύμφωνη γνώμη της Προέδρου της Κ. Αηδονοχωρίου 

 

1. Εγκρίνει να δοθεί ισόποση οικονομική ενίσχυση ποσού χιλίων ευρώ (1.000€) και στις τρεις 

υποψήφιες που κατέθεσαν αίτηση: Καίτη Ζαχαρία, Βασιλική Ζηκάκη, Χριστίνα Ζαχαρία.  

2. Εγκρίνει την ανάληψη χρημάτων από τον τραπεζικό λογαριασμό (386/001250-5)  

      του ΚΑΔ «Φώτιου Ευαγγέλου» στην Εθνική Τράπεζα με κατάθεση των ποσών στους   

      αντίστοιχους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.  

3. Εξουσιοδοτεί τον Δημοτικό Ταμία του Δ. Κόνιτσας για τη διενέργεια των απαιτούμενων 

τραπεζικών συναλλαγών. 

Στη συνέχεια συντάσσεται το ακόλουθο πρακτικό:  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ. ΚΟΝΙΤΣΑΣ 

Σήμερα, ημέρα Τρίτη  09/03/2021 και ώρα 13:00 συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δ. 

Κόνιτσας με παρόντα μέλη τους κάτωθι:  

 κ. Εξάρχου Νικόλαο (Πρόεδρος)  

 κ. Σπανός Γεώργιο 

 κα Τσιαλιαμάνη Νικόλαο 

 κα Χήρα Δημήτριο  

ΘΕΜΑ: Επιλογή δικαιούχων οικονομικής ενίσχυσης από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς 

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

επιλογής. 

Ο κ. Χήρας Δημήτριος, Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών, προσκόμισε το φάκελο με 

τα δικαιολογητικά, που κατέθεσαν οι  τρεις υποψήφιες και την γραπτή εισήγηση της Προέδρου 

της Κ. Αηδονοχωρίου, ζητώντας από την Επιτροπή να πάρει απόφαση ως προς την επιλογή των 

τριών υποψηφίων, που θα λάβουν την οικονομική ενίσχυση από το ΚΑΔ «ΦΩΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ» 

της Κ. Αηδονοχωρίου. 

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

της Προέδρου της Κοινότητας και μετά από διαλογική συζήτηση, στην οποία κατέθεσαν τις 

απόψεις τους τα μέλη ακολούθησε ψηφοφορία, 

Η Επιτροπή με ψήφους: Υπέρ = 4   Κατά = 0 

να δοθεί η οικονομική ενίσχυση και στις τρεις υποψήφιες, που κατέθεσαν αίτηση ως εξής: 

1. Καίτη Ζαχαρία 

2. Βασιλική Ζηκάκη  

3. Χριστίνα Ζαχαρία 

Η καθεμία θα λάβει το ποσό των χιλίων (1.000,00) ευρώ.  

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ : Υπέρ : -4- Κατά : -0 - Λευκά : -0- 

ΑΔΑ: ΨΘ0ΙΩΛ4-ΝΩ5



7 

 

Οι υποψήφιες 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 

Νικόλαος Εξάρχου 

4. Την εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου Νικολάου Εξάρχου, ως Νόμιμο Εκπρόσωπο 
του Δήμου Κόνιτσας, για κάθε περαιτέρω ενέργεια. 

  

                  Η  απόφαση αυτή πήρε τον αυξ. αριθμό  52/2021 

   

Ο Πρόεδρος   

Οικονομικής Επιτροπής 

 Χήρας Δημήτριος 

Τσιαλιαμάνης Νικόλαος 

Σπανός Γεώργιος 

 

      Νικόλαος Εξάρχου   

      

 

  

 

Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο πρακτικού συνεδριάσεων της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Κόνιτσας. 

 

Κόνιτσα  09-03-2021 

Ο Δήμαρχος  

και κατ’ εντολή Δημάρχου 

Αθανασίου Μαίρη 
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