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           ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 

Κ.Α.Δ. «ΦΩΤΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ» της ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΗΔΟΝΟΧΩΡΙΟΥ 

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κόνιτσας διακηρύσσει τη 

Χορήγηση Οικονομικών Ενισχύσεων για το Έτος 2020, από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς 

Διαχείρισης (ΚΑΔ)  «Φώτιος Ευαγγέλου» της Κοινότητας Αηδονοχωρίου του Δήμου 

Κόνιτσας. 

Οι οικονομικές ενισχύσεις θα δοθούν σε άπορες και ανήμπορες οικονομικά 

οικογένειες ή μεμονωμένα πρόσωπα, φτωχούς  μαθητές ή φοιτητές  και άπορες κορασίδες 

που έχουν παντρευτεί το 2020. 

Οι οικονομικές ενισχύσεις ανέρχονται στο συνολικό ποσό των τριών χιλιάδων 

3.000,00 ευρώ.   

Λαμβάνοντας υπόψη: 

Το Νόμο 4182/2013 Άρθρο 56 
 

 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 ποίους 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………» 

Κόνιτσα 4/1/2021 
Αρ. Πρωτ.: 9 

Ταχ. Διεύθυνση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 
 44100, ΚΟΝΙΤΣΑ 
Τηλέφωνο: 2655360349 
Fax: 2655024000 
 www.konitsa.gr 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΚΑΔ «ΦΩΤΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ» 

http://www.konitsa.gr/
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 Την 172/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Κόνιτσας με την Έγκριση 
του Προϋπολογισμού  Εσόδων – Εξόδων για το  ΚΑΔ «ΦΩΤΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ» 
Κοινότητας Αηδονοχωρίου.  

 την απόφαση 59849 /2-06-20 (ΑΔΑ:6ΛΓ6ΟΡ1Γ-ΜΧΖ) του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Ηπείρου – Δ. Μακεδονίας με θέμα «Έγκριση προϋπολογισμού χρήσης 
Διαχειριστικού έτους 2020 του Κ.Α.Δ. Δήμου Κόνιτσας με την επωνυμία 
«Κληροδότημα Φωτίου Ευαγγέλου». 

 Το ύψος του ποσού της εγκεκριμένης οικονομικής ενίσχυσης το οποίο ανέρχεται σε 
3.000,00 ευρώ δεν είναι ικανό να καλύψει την εκτέλεση έργων υποδομής. 

 Τη σύμφωνη γνώμη της Προέδρου της Κοινότητας Αηδονοχωρίου κας Στυλιανής 
Τάσσου.  

 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος, στη διαδικασία επιλογής, μπορούν να  καταθέσουν 

αίτηση με  τα παρακάτω δικαιολογητικά, μετά την ανάρτηση της πρόσκλησης στο site του 

Δήμου Κόνιτσας: 

 Αίτηση (προς την Οικονομική Επιτροπή του Δ. Κόνιτσας) με τα πλήρη στοιχεία του 

ενδιαφερομένου 

 

1. Πιστοποιητικό που να αποδεικνύει ότι είναι δημότες της  Κ. Αηδονοχωρίου 

 

2. Αντίγραφο (δύο όψεων) του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας 

 

3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. 

 

4. Ληξιαρχική/ές πράξη/εις  θανάτου (σε περίπτωση θανάτου ενός ή και των δύο 

γονέων) 

 

5. Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος (εισοδήματα από 1/1/2019-

31/12/2019). Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στην υποβολή 

φορολογικής δήλωσης, υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 θεωρημένη από την αρμόδια 

Δ.Ο.Υ. 

 

6. Δήλωση στοιχείων ακινήτων Ε9 αν υποβάλει, διαφορετικά Υ.Δ. ότι δεν υποβάλει 

(δεν κατέχει ακίνητα).  

 

7. Βεβαίωση σπουδών από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, που ν’ αποδεικνύεται η φοίτησή 

του για το ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020. (Επιπλέον για μαθητές ή φοιτητές) 

 

8. Φωτοτυπία Βιβλιαρίου Τραπεζικού Λογαριασμού (κατά προτίμηση της Εθνικής 

Τραπέζης), στον οποίο θα είναι δικαιούχος ο/η υποψήφιος/α.  

 

9. Πρόσφατο απόσπασμα Ποινικού Μητρώου.  
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10. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν λαμβάνει για το σκοπό αυτό οικονομική ενίσχυση από 

άλλη πηγή. 

 

11. Υπεύθυνη δήλωση ότι όλα τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι αληθή και ακριβή 

αντίγραφα των πρωτοτύπων.  

 

Κατά την αξιολόγηση των υποψηφίων, όπως αυτά θα αποδεικνύονται από τα υποβληθέντα 

δικαιολογητικά, βαρύνουσα σημασία θα έχει η οικονομική και κοινωνική κατάσταση του 

υποψηφίου και της οικογένειάς του ⃰⃰. 

Σχετική αναφορά στο δελτίο τύπου της ΕΛΣΤΑΤ που ακολουθεί: 

Από το Δελτίο Τύπου (19-06-2020) ‘‘Κίνδυνος Φτώχειας’’- Έρευνα Εισοδήματος και 

Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών: Έτος 2019 – (περίοδος αναφοράς εισοδήματος: 

έτος 2018).  

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα της δειγματοληπτικής 

Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών (SILC), έτους 2019, με 

περίοδο αναφοράς εισοδήματος το έτος 2018. 

Β. Πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχειας και κατώφλι κινδύνου φτώχειας μετά τις κοινωνικές 

μεταβιβάσεις. 

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.  

Θα επιλεγούν κατά προτεραιότητα όσοι/ες πληρούν τα περισσότερα από τα παρακάτω 

κριτήρια συνδυαστικά:  

 Οι οικονομικά ασθενέστεροι  

 Μονογενεϊκές οικογένειες  

 Τα ορφανά τέκνα (από έναν ή δύο γονείς) 

 Μόνιμοι κάτοικοι της Κ. Αηδονοχωρίου.   
 

Η πρόσκληση θα σταλεί για έγκριση στην Α.Δ.  Ηπείρου – Δ. Μακεδονίας Δ/νση 

Κοινωφελών Περιουσιών και στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου.  

Μετά την έγκριση της θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου Κόνιτσας, 

στην Κ. Αηδονοχωρίου και στον δικτυακό τόπο του Δήμου Κόνιτσας. Επίσης, περίληψη 

αυτής θα αναρτηθεί σε μια εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας (Αρθρ. 56 Ν.4182/2013). 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται σε 45 ημερολογιακές  ημέρες και αρχίζει 

από την επομένη της ανάρτησης αυτής στην ιστοσελίδα του Δήμου Κόνιτσας 

(www.konitsa.gr). Τελική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων 17 Φεβρουαρίου και ώρα 

14:00.  

http://www.konitsa.gr/
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Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός της 

καθορισμένης προθεσμίας. Εκπρόθεσμες αιτήσεις ή με ελλιπή  δικαιολογητικά δεν 

αξιολογούνται. 

Οι αξιολόγηση των αιτήσεων, που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια και έχουν κατατεθεί 

εμπρόθεσμα,  θα γίνει από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κόνιτσας 

συμμετέχουσας της Εκπροσώπου της Κοινότητας Αηδονοχωρίου.  

Για τα αποτελέσματα θα συνταχθεί οικείο πρακτικό, το οποίο τοιχοκολλάται στους πίνακες 

ανακοινώσεων του Δημαρχείου Κόνιτσας και της Κ. Αηδονοχωρίου και αναρτάται στην 

ιστοσελίδα του Δήμου Κόνιτσας. 

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 τελική έγκριση των υποτρόφων θα γίνει από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-

Δυτικής Μακεδονίας. 

Η καταβολή των οικονομικών βοηθημάτων θα γίνει με κατάθεση στον Τραπεζικό 

Λογαριασμό του δικαιούχου, όπως δηλώθηκε με το υπ αριθ. 8, ανωτέρω δικαιολογητικό.  

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την κα Γιάννα Νίκου,  στο Δημαρχείο 

Κόνιτσας στο τηλέφωνο 2655360349 και ώρες 09:00 – 13:00 Δευτέρα έως  Παρασκευή.  

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

Νικόλαος Εξάρχου  


