
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

        Χορήγησης Οικονομικών Ενισχύσεων από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης 

«ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΡΑΒΑΤΖΗ» 

 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κόνιτσας διακηρύσσει την Χορήγηση 

Οικονομικών Ενισχύσεων για το έτος 2020 προς Αθλητικούς συλλόγους, σωματεία κλπ 

που ασχολούνται με τον αθλητισμό. 

Οι ενισχύσεις θα δοθούν από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης (ΚΑΔ) «ΧΡΗΣΤΟΥ 

ΠΡΑΒΑΤΖΗ» της Κοινότητας Κόνιτσας. 
Οι οικονομικές ενισχύσεις με βάση τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό έτους 2020 

ανέρχονται στο συνολικό ποσό των έξι χιλιάδων (6.000,00€) ευρώ. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

 

 Τη βούληση του διαθέτη, η οποία εκφράζεται στην από 29 Απριλίου 1979 ιδιόγραφη 

διαθήκη του η οποία αναφέρει: «… δια τον αθλητισμόν της γενέτειρας μου ωραίας 

Κονίτσης» 

 Το Νόμο 4182/2013 

 Την με αριθ. 59701/ 2-06-2020, (ΑΔΑ: ΩΗΓΟΟΡ1Γ-ΨΒΔ) απόφαση του Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας κ. Μιχελάκη, σχετικά με την 

έγκριση του Προϋπολογισμού έτους 2020 του Κ.Α.Δ. «ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΡΑΒΑΤΖΗ» 

 Την 131/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Κόνιτσας σχετικά με τον 

καθορισμό της διαδικασίας και των όρων για την χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε 

αθλητικούς συλλόγους 

 Τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου της Κ. Κόνιτσας κ. Πρόδρομου Χατζηεφραιμίδη.  

 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος, στη διαδικασία επιλογής, θα πρέπει να καταθέσουν στο 

Δημαρχείο Κόνιτσας έγγραφη αίτηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 

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

στοιχεία του συλλόγου, σωματείου κλπ. 

                    Στην αίτηση θα αναφέρεται ο σκοπός για τον οποίο θα διατεθούν τα 

χρήματα. 

 Καταστατικό 

 Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2020 

 Αποδεδειγμένη συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες 

 Υπεύθυνη δήλωση ότι όλα τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι αληθή και 

ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων 

 

      Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί προς ενημέρωση  των 

ενδιαφερομένων    για 20  

     ημερολογιακές ημέρες, 

 

 στο site του Δήμου Κόνιτσας 

 και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου Κόνιτσας.  

 

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. 

Κόνιτσας συμμετέχοντος  

     του Προέδρου της Κοινότητας Κόνιτσας. 

 



     Αναφορικά με το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης θα ληφθούν υπόψη τα παρακάτω 

δεδομένα: 

 Ο αριθμός των εγγεγραμμένων μελών και 

 Η συμμετοχή σε εκδηλώσεις, διοργανώσεις, αγώνες, πρωταθλήματα κλπ. 

τα τελευταία τρία (3) χρόνια 

 

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

ανακοινώσεων του   

   Δημαρχείου Κόνιτσας και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δ. Κόνιτσας. 

 
  Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την κα Γιάννα Νίκου καθημερινά από 

Δευτέρα μέχρι   

  Παρασκευή 09:00-14:00 στο τηλ. 2655360349. 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής 

Επιτροπής 

Νικόλαος Β. Εξάρχου  

 

 


