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Έγκριση προϋποθέσεων για χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σπουδών έτους 
2018  από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης «ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΥΧΑ» της Τ.Κ. 

Παλαιοσελλίου, ψήφιση πίστωσης και παροχή εξουσιοδότησης» 
 

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

03/07/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Κόνιτσας,  μετά από πρόσκληση του Προέδρου της, με αριθμό πρωτ: 

4549/28-06-2018 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 Αντιπρόεδρος 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 Ζ. Ανδρέας Πρόεδρος 1. Γκότζου Ελένη Τακτικό Μέλος 

2. Σπανός Βασίλειος Αντιπρόεδρος     2. Κοντογιάννης Χαρίλαος Τακτικό Μέλος 

3. Δημάρατου Αικατερίνη Τακτικό Μέλος     3. Γαϊτανίδη - Νίνου Ελένη Τακτικό Μέλος 

4. Παρασκευάς Χαρίλαος Τακτικό Μέλος    

5. Καλλιντέρης Γεώργιος Αναπλ. Μέλος    

6. Παφίλης Ιωάννης Αναπλ. Μέλος    

    7. Ντάφλης Δημήτριος Αναπλ. Μέλος    

 
Στη συνεδρίαση παρέστη ως Ειδικός 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. 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε αλλά δεν παραβρέθηκε ο Εκπρόσωπος της Τ.Κ. Παλαιοσελλίου 
κ. Ηλίας Πίσπας 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής για το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,  
έδωσε το λόγο στην κ. Δημάρατου Αικατερίνη Αντιδήμαρχο  Οικονομικών, η οποία 
παρουσίασε την παρακάτω εισήγηση: 

 
Μετά τη δημοσίευση του Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης» και του Ν. 4182/2013 

«Κοινωφελών Περιουσιών» η Οικονομική Επιτροπή του Δ. Κόνιτσας ενεργεί ως Διαχειριστική 

Επιτροπή για το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης «ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΥΧΑ» της Τ.Κ. 
ΠΑΛΑΙΟΣΕΛΛΙΟΥ,  και είναι το αρμόδιο όργανο για να αποφανθεί. 

Με την απόφαση 172095/6-11-2017 (ΑΔΑ: 7ΥΗ1ΟΡ1Γ-Υ03)  του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Ηπείρου – Δ. Μακεδονίας με θέμα «Έγκριση προϋπολογισμού χρήσης 
Διαχειριστικού έτους 2018 του Κ.Α.Δ. Δήμου Κόνιτσας με την επωνυμία « Κληροδότημα 
Χρήστου Πούχα». 

http://www.konitsa.gr/
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Στον προϋπολογισμό 2018 στο κωδικό εξόδων 67.03.04.00 «Οικονομικές Ενισχύσεις» 

υπάρχει εγκεκριμένο ποσό ύψους οκτώ χιλιάδων (8.000,00) ευρώ. 
Επομένως μπορούμε πλέον να προχωρήσουμε στην εκτέλεση της βούλησης του 

διαθέτη Χρήστου Πούχα η οποία εκφράζεται στην από 25 Μαρτίου 1977 ιδιόχειρη διαθήκη του 

η οποία αναφέρει:  «Αφίνω στην Κοινότητα του Χωρίου Παλαιοσελλίου Κονίτσης Ηπείρου τα 
παρακάτω  και επιθυμώ η Κοινότητα αυτή να λαμβάνη πάντοτε τα εκ της εκμεταλλεύσεως των 
χρημάτων τα οποία να διαθέτη αποκλειστικώς και μόνο δια την μόρφωσιν ενός ή και δύο 

πτωχών ή ορφανών της Κοινότητος Παλαιοσελλίου Κονίτσης Ηπείρου» 
Λαμβάνοντας υπόψη αφ ενός τη σύμφωνη  γνώμη, του Εκπροσώπου της Τ.Κ. 

Παλαιοσελλίου κ. Ηλία Πίσπα, και με βάση  τα παραπάνω εισηγούμαι να διατεθούν τα 

χρήματα, σύμφωνα με τη βούληση του διαθέτη, «….αποκλειστικώς και μόνο δια την μόρφωσιν 
ενός ή και δύο πτωχών ή ορφανών της Κοινότητος Παλαιοσελλίου Κονίτσης Ηπείρου» 

Επίσης εισηγούμαι την εξουσιοδότηση του Δημοτικού Ταμία του Δ. Κόνιτσας για τις 

συναλλαγές με τη Εθνική Τράπεζα στην οποία το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης «ΧΡΗΣΤΟΥ 
ΠΟΥΧΑ» διατηρεί  λογαριασμό. 
Επισυνάπτεται  το σχέδιο της προκήρυξης 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
Χορήγησης Οικονομικών Ενισχύσεων Σπουδών 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ «ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΥΧΑΣ»  
της ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΙΟΣΕΛΛΙΟΥ 

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κόνιτσας διακηρύσσει τη Χορήγηση 

Οικονομικών Ενισχύσεων Σπουδών για το Έτος 2018, από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης 

(ΚΑΔ)  «Χρήστος Πούχας» της Τ.Κ. Παλαιοσελλίου του Δήμου Κόνιτσας. 

Οι οικονομικές ενισχύσεις ανέρχονται στο συνολικό ποσό των ……………………………………………. 

………………………………………….. 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

 Το Νόμο 4182/2013 Άρθρο 56 

 Τη βούληση του διαθέτη, η οποία εκφράζεται στην από 25 Μαρτίου 1977 ιδιόχειρη διαθήκη 

του η οποία αναφέρει: «Αφίνω στην Κοινότητα του Χωρίου Παλαιοσελλίου Κονίτσης Ηπείρου 

τα παρακάτω  και επιθυμώ η Κοινότητα αυτή να λαμβάνη πάντοτε τα εκ της εκμεταλλεύσεως 

των χρημάτων τα οποία να διαθέτη αποκλειστικώς και μόνο δια την μόρφωσιν ενός ή και 

δύο πτωχών ή ορφανών της Κοινότητος Παλαιοσελλίου Κονίτσης Ηπείρου» 

 Την απόφαση 172095/6-11-2017 (ΑΔΑ: 7ΥΗ1ΟΡ1Γ-Υ03)  του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Ηπείρου – Δ. Μακεδονίας με θέμα «Έγκριση προϋπολογισμού χρήσης 

Κόνιτσα: ……………. 
 
Αριθμ. Πρωτ.: ………… ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Ταχ. Διεύθυνση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 
 44100, ΚΟΝΙΤΣΑ 
Τηλέφωνο: 2655360339 (κα Νίκου) 
Fax: 2655024000 
 www. konitsa.gr 
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Διαχειριστικού έτους 2018 τουΚ.Α.Δ. Δήμου Κόνιτσας με την επωνυμία «Κληροδότημα 

Χρήστου Πούχα ». 

 Τη σύμφωνη γνώμη του Εκπροσώπου της Τ.Κ. Παλαιοσελλίου κ. Ηλία Πίσπα 

 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος, στη διαδικασία επιλογής, θα πρέπει να καταθέσουν μέχρι 
…………………………… 2018 στο Δημαρχείο  Κόνιτσας έγγραφη αίτηση με  τα δικαιολογητικά: 

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

ενδιαφερομένου  

 
1. Βεβαίωση που να αποδεικνύει ότι κατάγονται από την Τ.Κ. Παλαιοσελλίου 

 
2. Αντίγραφο (δύο όψεων) του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας 

 
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (Δικαίωμα συμμετοχής έχει ένα μέλος από κάθε 

οικογένεια) 

 

4. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του/των γονέα/ων (σε περίπτωση ορφανού τέκνου) 

 

5. Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος φορολογικού έτους 2016 (εισοδήματα από 

1/1/2016-31/12/2016) του γονέα του υποψηφίου, καθώς και του ιδίου του υποψηφίου, σε 

περίπτωση που υποβάλλει ατομικά δήλωση φόρου εισοδήματος. 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 2017-2018. 

 
8. Φωτοτυπία Βιβλιαρίου Τραπεζικού Λογαριασμού (κατά προτίμηση της Εθνικής Τραπέζης), 

στον οποίο θα είναι δικαιούχος ο/η  υποψήφιος/α  

 
9. Πρόσφατο απόσπασμα ποινικού μητρώου 

 
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. 
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Στη διαδικασία δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση μαθητές/σπουδαστές Α’ βάθμιας,            Β’ 

βάθμιας, Γ’ βάθμιας εκπαίδευσης,  μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί σπουδαστές, που είναι δημότες 

της  Τ.Κ. Παλαιοσελλίου. 

 
Η οικονομική ενίσχυση θα δοθεί σε ένα ή δύο άτομα ανάλογα με τις κατατεθείσες αιτήσεις 
 
Η οικονομική ενίσχυση όταν οι δικαιούχοι είναι δύο θα δοθεί ισόποσα σε έκαστο εξ αυτών. 

Σε περίπτωση κατά την οποία περισσότεροι των δύο υποψήφιοι πληρούν τις ίδιες ακριβώς 

προϋποθέσεις, για την εκλογή των υποτρόφων θα διενεργηθεί κλήρωση από την Οικονομική 

Επιτροπή,  παρουσία των ενδιαφερομένων και του Εκπροσώπου της Τ.Κ. Παλαιοσελλίου.  
 

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

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

υποψηφίου υποτρόφου και της οικογένειάς του. 

 

Σχετική αναφορά στο δελτίο τύπου της ΕΛΣΤΑΤ που ακολουθεί: 
Από το Δελτίο Τύπου (22-06-2018) ‘‘Κίνδυνος Φτώχειας’’ Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών 
Διαβίωσης των Νοικοκυριών: Έτος 2017  
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα της δειγματοληπτικής Έρευνας 
Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών (SILC), έτους 2017, με περίοδο αναφοράς 
εισοδήματος το έτος 2016. 
Β. Πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχειας και κατώφλι κινδύνου φτώχειας μετά τις κοινωνικές 
μεταβιβάσεις. 
Το κατώφλι της φτώχειας ανέρχεται στο ποσό των 4.560 ευρώ ετησίως ανά άτομο και σε 9.576 ευρώ 
για νοικοκυριά με δύο ενήλικες και δύο εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών 
Θα επιλεγούν κατά προτεραιότητα οσοι/ες πληρούν τα περισσότερα από τα παρακάτω κριτήρια 
συνδυαστικά:  

 Οι οικονομικά ασθενέστεροι  

 Τα ορφανά τέκνα 

 Οι κατέχοντες τα λιγότερα ή καθόλου ακίνητα 

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

Περιουσιών και στην Περιφερειακή Δ/νση Π. & Δ. Εκπ/σης Ηπείρου 

Μετά την έγκριση της θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου Κόνιτσας, στην Τ.Κ. 

Παλαιοσελλίου 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 ) 

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλλουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός της 

καθορισμένης προθεσμίας. Εκπρόθεσμες αιτήσεις ή με ελλιπή δικαιολογητικά δεν αξιολογούνται. 

 

http://www.konitsa.gr/
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Οι αξιολόγηση των αιτήσεων που πληρούν τα παραπάνω, κριτήρια και έχουν κατατεθεί 

εμπρόθεσμα,  θα γίνει από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Κόνιτσας συμμετέχοντος του 

Εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας Παλαιοσελλίου. 

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

ανακοινώσεων του Δημαρχείου Κόνιτσας και της Τ.Κ. Παλαιοσελλίου και αναρτάται στην ιστοσελίδα 

του Δ. 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 τον Εκπρόσωπο της Τ.Κ. Παλαιοσελλίου κ. Ηλία 

Πίσπα (6974 473 712) και την κα Γιάννα Νίκου (2655360349) 

Ο 
Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

Ανδρέας Παπασπύρου 
 

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 κ. Αντιδημάρχου και έλαβε υπόψη: 

 Την εισήγηση της κας Αντιδημάρχου 

 Την εισήγηση του Εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας Παλαιοσελλίου 

 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”)  

Και μετά από διαλογική συζήτηση, αφού ακολούθησε ψηφοφορία. 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

       Με τη σύμφωνη γνώμη του Εκπροσώπου της Τ.Κ. Παλαιοσελλίου 
 

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ : Υπέρ : - 7- Κατά : - 0- Λευκά : -0- 

ΑΔΑ: 6ΜΒ2ΩΛ4-ΥΘΖ



1. Εγκρίνει την πρόσκληση Χορήγησης Οικονομικών Ενισχύσεων, από το Κεφάλαιο 

Αυτοτελούς Διαχείρισης «ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΥΧΑ» της Τ.Κ. Παλαιοσελλίου, όπως ανωτέρω 

παρατίθεται. 

2. Εγκρίνει η ψήφιση της δαπάνης ποσού των 8.000,00 ευρώ, σε βάρος του εγκεκριμένου  

προϋπολογισμού για το έτος 2018, να  γίνει από τον κωδικό εξόδων 67.03.04.00 

«Οικονομικές Ενισχύσεις».  

3. Εγκρίνει την εξουσιοδότηση του Δημοτικού Ταμία του Δ. Κόνιτσας για τις συναλλαγές με τη 

Εθνική Τράπεζα στην οποία το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης «ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΥΧΑ» διατηρεί  

λογαριασμό. 

4.Εξουσιοδοτεί τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, να προβεί στις απαραίτητες   

ενέργειες. 

5.Η παρούσα να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και να αναρτηθεί στην   

ιστοσελίδα του Δήμου. 

6.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. 

7.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  102/2018 

 

Εξαντλήθηκε το θέμα 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  ΤΑ ΜΕΛΗ 
Οικονομικής Επιτροπής 1. Σπανός Βασίλειος 

 2. Δημάρατου Αικατερίνη 

 3. Παρασκευάς Χαρίλαος 

 4. Καλλιντέρης Γεώργιος 

     Παπασπύρου Ανδρέας 5. Παφίλης Ιωάννης 

                                 6.  Ντάφλης Δημήτριος 

 

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

Κόνιτσας 03/07/2018 

Ο Δήμαρχος  
Και κατ’ εντολή Δημάρχου 

Αθανασίου Μαίρη 
Π.Ε.Διοικητικού 

ΑΔΑ: 6ΜΒ2ΩΛ4-ΥΘΖ
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