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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

  
 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 33ον /28-12-2018 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ 

ΚΟΝΙΤΣΑΣ 

 

210/2018 

ΘΕΜΑ 1ον 

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με οικονομικές ενισχύσεις έτους 2018 του 
Κληροδοτήματος Χρ. Πούχα της Τ.Κ Παλαιοσελλίου 

    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. 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Εκπρόσωπος της Τ.Κ. Παλαιοσελλίου κ. 

Ηλίας Πίσπας. 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής για το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον 

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

 

http://www.konitsa.gr/
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Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κόνιτσας έλαβε την απόφαση υπ’ αριθ.: 102/2018, με 

θέμα: Έγκριση προϋποθέσεων για χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σπουδών έτους 2018 

από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης «ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΥΧΑ». 

Η δημοσίευση της Πρόσκλησης έγινε στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημαρχείου 

Κόνιτσας, στον ιστότοπο του Δ. Κόνιτσας και σε μία εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας και 

εστάλη προς δημοσίευση και ενημέρωση των κατοίκων της Τ.Κ. Παλαιοσελλίου. Καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ήταν η 19/10/2018. 

Υποβλήθηκαν τέσσερεις συνολικά αιτήσεις όπως αναφέρονται παρακάτω: 

1. ΤΖΙΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΟΦΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Αριθ. πρωτ.: 7179/09-10-

2018) 

2. ΡΑΜΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΩΜΑ (Αριθ. πρωτ.: 7282/12-10-2018) 

3. ΓΡΕΝΤΖΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΟΥΛΙΟΥ (Αριθ. πρωτ.: 7317/15-10-

2018) 

4. ΒΩΤΤΗ ΧΑΙΝΤΙ ΑΝΤΩΝΕΛΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Αριθ. πρωτ.: 7330/16-10-

2018) 

Τα δικαιολογητικά, που κατέθεσαν οι τέσσερεις  υποψήφιοι εμφανίζονται στον παρακάτω 

πίνακα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΙ0ΙΩΛ4-ΣΥΖ



3 

 

Κ.Α.Δ. «ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΥΧΑΣ» Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΣΕΛΛΙΟΥ 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2018 

 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ 

ΒΩΤΤΗ ΧΑΪΝΤΙ ΑΝΤΩΝΕΛΛΑ 
του Γεωργίου 

ΓΡΕΝΤΖΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
του Πούλιου 

(για την κόρη του) 

ΡΑΜΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   του  
Θωμά 

ΤΖΙΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ- ΣΟΦΙΑ 
του Δημητρίου 

Αίτηση  Αριθ. Πρωτ.: 7330/16-10-2018 7317/15-10-2018 7282/12-10-2018 7179/ 09-10-2018 

1) Πιστοποιητικό Γέννησης - - - ν 

2) Αντίγραφο Δ.Α.Τ. ν ν ν ν 

3) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ν ν ν ν 

4) Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου γονέα - - - - 

5) Εκκαθαριστικό 2016 (του γονέα) ν ν ν ν 

  Δηλωθέν Εισόδημα οικογενειακό   14.672,66 €  528,17€ 
 

0€ 2.778,80 

Δηλωθέν εισόδημα ατομικό  
(του υποψηφίου) 

- 
 

- - 383,70  

Υπεύθυνη Δήλωση δεν υποχρεούται στην 
υποβολή Φ.Δ.   

ν ν ν - 

6) Υπεύθυνη Δήλωση- Δεν κατέχουν ακίνητα ν ν ν ν 

7) Βεβαίωση Σπουδών 2017-2018 Φοιτήτρια Ιατρικής Μαθήτρια Δημοτικού Φοιτητής – Τμήμα Μηχανικών 
Επιστήμης Υλικών 

Φοιτήτρια Παντείου  

8) Αρ. Λογαριασμού Τραπέζης  ν ν ν ν 

9) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου  ν ν ν ν 

10) Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν λαμβάνει 
οικονομική ενίσχυση από άλλη πηγή 

ν ν ν ν 

11). Υπεύθυνη Δήλωση ότι όλα τα 
προσκομιζόμενα έγγραφα είναι αληθή και 
ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων  

ν ν ν ν 
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Λαμβάνοντας υπόψη του 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» 

Η Οικονομική Επιτροπή του Δ. Κόνιτσας με την υπ. αριθ.: 189/23-11-2018 απόφαση της, 

αποφάσισε να δοθεί η οικονομική ενίσχυση ισόποσα στους κάτωθι:  

 ΡΑΜΜΟ ΙΩΑΝΝΗΣ του Θωμά, Φοιτητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίων – Τμήμα Μηχανικών 

Επιστήμης Υλικών 

 ΓΡΕΝΤΖΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Πούλιου (για την κόρη του Ευρυδίκη – Χαρισία, μαθήτρια Β’ 

Δημοτικού Σχολείου Κόνιτσας) 

Μετά τη δημοσίευση, στο site του Δ. Κόνιτσας, του Πρακτικού επιλογής δικαιούχων 

οικονομικής ενίσχυσης από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης «ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΥΧΑΣ» της Τ.Κ. 

Παλαιοσελλίου υποβλήθηκε μια ένσταση από την κα  ΤΖΙΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΟΦΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

(υπ. αριθ. πρωτοκόλλου: 8689/06-12-2018). Κατόπιν τούτου ο Δ. Κόνιτσας υπέβαλλε προς την 

Α.Δ. Ηπείρου – Δ. Μακεδονίας, Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών έγγραφο (αριθ. πρωτ.:9172/21-

12-18) με το οποίο ζήτησε διευκρινήσεις σχετικά με την έννοια του όρου ¨μόρφωση¨ που 

αναφέρεται στην διαθήκη του Ευεργέτη «ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΥΧΑ» και συγκεκριμένα, εάν με τον όρο 

αυτό περιλαμβάνει και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση.  

Η Α.Δ. Ηπείρου – Δ. Μακεδονίας με το υπ. αριθ. πρωτ.:210092/2018 έγγραφό της μας 

γνώρισε ότι θα πρέπει να προσφύγουμε στο αρμόδιο Δικαστήριο  του άρθρου 10 του 

Ν4182/2013 (Εφετείο Ιωαννίνων), «προκειμένου να υπάρξει ερμηνεία της διαθήκης του Χρήστου 

Πούχα αναφορικά με την εκτέλεση του σκοπού και συγκεκριμένα αν υπάρχει η δυνατότητα 

χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης…» 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εισηγούμαι: 

 Την απόρριψη της ένστασης ως εκπρόθεσμης, διότι η ένσταση αναφέρεται στην απόφαση 

102/03-07-2018 με βάση την οποία έλαβε μέρος στη διαδικασία και η ίδια η ενιστάμενη κα 

Τζίμα Γεωργία Σοφία, και όχι στο Πρακτικό επιλογής των δικαιούχων. 

 Την ανάκληση της υπ. αριθ.: 189/23-11-2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

σχετικά με την επιλογή δικαιούχων 

 Τη δρομολόγηση δικαστικής διαδικασίας στο αρμόδιο Δικαστήριο με σκοπό να διερευνηθεί 

το νόημα της βούλησης του διαθέτη αναφορικά  με τον όρο μόρφωση όπως προτείνει  η 

Α.Δ. Ηπείρου Δ. Μακεδονίας, Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών με το υπ. αριθ.: 

210092/21-12-18 έγγραφο της 

 Να δοθεί μέρος της οικονομικής ενίσχυσης ποσού 4.000,00 ευρώ στον κ. ΡΑΜΜΟ ΙΩΑΝΝΗ 

του Θωμά, που φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων – Τμήμα 

Μηχανικών Επιστήμης Υλικών) και όχι το συνολικό ποσό των 8.000,00 ευρώ,  μέχρι να 

εκδοθεί η απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου 

 Μετά την απόφαση του αρμόδιου Δικαστηρίου, σχετικά με τη δυνατότητα χορήγησης η μη 

οικονομικής ενίσχυσης σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,  να 

γίνει επαναπροκήρυξη  της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το μη διανεμηθέν 

ποσό των 4.000,00 ευρώ για το έτος 2018.  

 Την εξουσιοδότηση του Δημοτικού Ταμία για τις αναγκαίες τραπεζικές συναλλαγές 

 
Στης συνέχεια ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.  
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Ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Ο ΤΟΠΟΣ ΠΟΥ ΘΕΛΩ ΝΑ ΖΩ» κ. 

Σπανός Βασίλειος – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, είπε τα εξής: 

Ψηφίζουμε Λευκό γιατί με βάση την 102/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής δεν 

προκύπτει όπως όφειλε η κατανομή των χρημάτων στις 2 κατηγορίες εκπαίδευσης, την 

Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια. 

 

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  της Οικ.Επιτροπής 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. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» Ν.2539/1997 (Σχέδιο 

“Καποδίστριας”)  

Και μετά από διαλογική συζήτηση, αφού ακολούθησε ψηφοφορία. 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σπανός Βασίλειος και ο κ. Ντάφλης Δημήτριος ψήφισαν  
ΛΕΥΚΟ για τους λόγους που ειδικότερα ανωτέρω αναφέρονται 

 

Με τη σύμφωνη γνώμη του Εκπρόσωπου της Τοπικής Κοινότητας Παλαιοσελλίου κ. Ηλία Πίσπα.  

 

1. Την απόρριψη της ένστασης της κας Τζίμα Γεωργίας Σοφίας ως εκπρόθεσμης, διότι η  

ένσταση αναφέρεται στην απόφαση 102/03-07-2018 με βάση την οποία έλαβε μέρος στη 

διαδικασία και η ίδια η ενιστάμενη, και όχι στο Πρακτικό επιλογής των δικαιούχων 

2. Την ανάκληση της υπ. αριθ.: 189/23-11-2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής  

σχετικά με την επιλογή δικαιούχων 

3. Τη δρομολόγηση δικαστικής διαδικασίας στο αρμόδιο Δικαστήριο με σκοπό να διερευνηθεί  

το νόημα της βούλησης του διαθέτη αναφορικά  με τον όρο μόρφωση όπως προτείνει  η Α.Δ. 

Ηπείρου Δ. Μακεδονίας, Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών με το υπ. αριθ.: 210092/21-12-18 

έγγραφο της 

4. Να δοθεί μέρος της οικονομικής ενίσχυσης ποσού 4.000,00 ευρώ στον κ. ΡΑΜΜΟ ΙΩΑΝΝΗ  

του Θωμά, που φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων – Τμήμα 

Μηχανικών Επιστήμης Υλικών) και όχι το συνολικό ποσό των 8.000,00 ευρώ,  μέχρι να 

εκδοθεί η απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου 

5. Να γίνει επαναπροκήρυξη  της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το μη  

διανεμηθέν ποσό των 4.000,00 ευρώ για το έτος 2018, μετά την απόφαση του αρμόδιου 

Δικαστηρίου, σχετικά με τη δυνατότητα χορήγησης η μη οικονομικής ενίσχυσης σε μαθητές 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,   

6. Την εξουσιοδότηση του Δημοτικού Ταμία του Δ. Κόνιτσας για τη διενέργεια των  

αναγκαίων τραπεζικών συναλλαγών. 

 

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

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

του Δήμου. 

 10.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. 

 11.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  210/2018 

 
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 

  Παρασκευάς Χαρίλαος 
  Κοντογιάννης Χαρίλαος 
  Ανδρέας Παπασπύρου  Καλλιντέρης Γεώργιος 

      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 

ΑΔΑ: ΩΙ0ΙΩΛ4-ΣΥΖ
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