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Καστοριά  01-07-2019 

Αριθµ. Πρωτ.: 10'1Ο9-/ 	Ο6 αή  

ΠΡΟΣ 
1/ 1. Περιφερειακή  ∆ιεύθύνση 
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδεύσης 
Μακρυγιάννη 5 

Τ.Κ. 50132 Κοζάνη 

2. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση 
Ηπείρού  - ∆ντ. Μακεδονίας 

∆/νση Κοινωφελών Περιούσιών 
Γραφείο Κοινωφελών Περιούσιών 

∆ντ. Μακεδονίας 
ΖΕΠ Κοζάνης 

50100 

ΚΟΙΝ.: κ. ∆ήµαρχο 

Περίληψη: Υποβάλλεται ΟΡΟΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της υπ' αριθ. 104/2019 απόφασης 
της Οικονοµικής Επιτροπής τον ∆ήµου Καστοριάς µε 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για τη χορήγηση υποτροφιών κατά  τα σχολικά  και 

ακαδηµαϊκά  έτη 2016-2017, 2017-2018 και 2018-2019 από  το κληροδότηµα 

Ασπασίας χήρας Ιωάννη ∆ήµητσα» 

Σας υποβάλλουµε την παραπάνω απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε το σχετικό  

αποδεικτικό  δηµοσίεύσης και σας παρακαλούµε για τον νόµιµο έλεγχο. 





ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

Στην Καστοριά  σήµερα στις 	 Q\ 	η ∆ηµοτική  Υπάλληλος 
Καραγιαννίδου Κυριακή, τοιχοκόλλησα στο προορισµένο για το σκοπό  αυτό  
µέρος τον ∆ηµοτικού  Καταστήµατος, την υπ' αριθ.  λ9 Ι  L9 -dη6.µαπόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής, η οποία λήφθηκε κατά  τη συνεδρίαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής στις  4 $-  06  Γ Ι 9 	µε το ..  L  .r. πρακτικό. 

Η ανάρτηση έγινε παρουσία των παρακάτω µαρτύρων: 
Σπανίδη Νικολάού  
Θεοφάνη Ρότσικα 

Η ανα τούσα 
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ΟΡΟΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 	 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 	 Αριθ. Πρωτ.: 10902/19-06-2019 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από  το πρακτικό  της 18ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

Στην Καστοριά  και στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα σήµερα, ηµέρα Τρίτη 18 Ιοννίον 2019 και ώρα 
13:00 µ.µ. συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Οικονοµική  Επιτροπή  ύστερα από  την µε αριθµ. 
πρωτ. 10740/14-06-2019 έγγραφη πρόσκληση τον Προέδρού  που γνωστοποιήθηκε νόµιµα µε 
αποδεικτικά  στα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής (άρθρο 75 τον Ν. 3852/10) µε Θέµατα: 

Πριν από  την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν 
παρόντα µέλη, πέντε (5) δηλαδή: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Ι. Στεργιόπονλος Ευάγγελος, Πρόεδρος Ζήσης Λάζαρος 

 Λιάυος Σωκράτης Τόσκος Πέτρος 
 Φωτιάδης Νικόλαος Βελλίδης Βασίλειος 
 Παπαδόπούλος Γεώργιος Τσαϊρίδης Αλέξανδρος 
 Στούµπας Αντώνιος 

Στη συνεδρίαση αυτή  παραβρέθηκε και η Καραγιαννίδου Κυριακή, υπάλληλος τον ∆ήµου για την 
τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος αφού  διαπίστωσε την νόµιµη απαρτία κήρύξε την έναρξη της συνεδρίασης και 
εισηγήθηκε τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης ως εξής: 

ΘΕΜΑ 120 : «Πρόσκληση για τη χορήγηση υποτροφιών κατά  τα σχολικά  και ακαδηµαϊκά  έτη 
2016-2017, 2017-2018 και 2018-2019 από  το κληροδότηµα Ασπασίας χήρας Ιωάννη ∆ήµητσα» 

Αριθµός απόφασης 104/2019 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το ανωτέρω Θέµα έθεσε υπόψη των µελών, ότι η Οικονοµική  
Επιτροπή  τον ∆ήµου Καστοριάς ως ∆ιαχειριστής του Κληροδοτήµατος Ασπασίας χήρας Ιωάωη 
∆ήµητσα, Θα προβεί  στην χορήγηση υποτροφιών, για τα σχολικά  και ακαδηµαϊκά  έτη, 2016-2017, 
2017-2018 και 2018-2019, από  τα έσοδα πού  προέρχονται από  το ακίνητο, που δώρισε η 
κληροδότρια Ασπασία χήρα Ιωάννη ∆ήµητσα, προς το ∆ηµοτικό  Σχολείο Κλεισούρας, στους 
άπορούς και αριστούχους µαθητές, µε καταγωγή  και τόπο µόνιµης κατοικίας την Κλεισούρα 
Καστοριάς, πού  έχούν φοιτήσει στο ∆ηµοτικό  Σχολείο Κλεισούρας και έχούν αποφοιτήσει από  
αυτό  µε άριστα, µέχρι το πέρας των ανωτάτων σπονδών τούς.  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των µελών σχέδιο όρων πρόσκλησης για τη 
χορήγηση των υποτροφιών και κάλεσε τα µέλη να αποφασίσούν σχετικά  

Η Οικονοµική  Επιτροπή  αφού  έλαβε υπόψη τα παραπάνω, τις διατάξεις του άρθρον 56 τον ν. 
4182/2013 και έπειτα από  διαλογική  συζήτηση 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. 	Εγκρίνει τη χορήγηση υποτροφιών για τα σχολικά  και ακαδηµαϊκά  έτη 2016-2017, 2017- 
2018 και 2018-2019 από  το κληροδότηµα της Ασπασίας χήρας Ιωάννη ∆ήµητσα και 
καθορίζει τούς όρούς, όπως αυτοί  αναγράφονται στην συνηµµένη πρόσκληση, η οποία 
αποτελεί  αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης 

Β. 1) Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ύψούς 18.000,00 Ε σε βάρος των ΚΑ: 
6739.01 και 6739.02 του προϋπολογισµού  οικ. έτους 2019, για τη χορήγηση υποτροφιών 
σχολικών και ακαδηµαϊκών ετών 2016-2017, 2017-2018 και 2018-2019. 

2) Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ύψους 300,00 Ε σε βάρος του ΚΑ: 6739.13 
µε τίτλο «∆ηµοσιεύσεις» τον προϋπολογισµού  οικ. έτούς 2019, για τη δηµοσίευση της 
σχετικής πρόσκλησης. 

Η παρούσα έλαβε αύξοντα αριθµό  104/2019 

'Ετσι έγινε το παρόν πρακτικό  και υπογράφεται όπως ακολούθεί: 

Ο Πρόεδρος 

Ευάγγελος Στεργιόπονλος 

Η Γραµµατέας 	Τα Μέλη 
Μάνος Σ. 
Φωτιάδης Ν. 
Παπαδόπούλος Γ. 

Κ. Καραγιαννίδου 	Στούµπας Α. . 

ΑΚΡΙί3ΕΣ Ρ.νΤ► Γ ΡΡΑΦα 

ϊ~- 
Κeιραγιαωίδου Κυριακή  
ΠΕ ∆ιοικητικού  • Οικονοµικού  
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Η Οικονοµική  Επιτροπή  του ∆ήµου Καστοριάς ως ∆ιαχειριστής τον Κληροδοτήµατος 
Ασπασίας χήρας Ιωάννη ∆ήµητσα, θα προβεί  στην χορήγηση υποτροφιών, για τα σχολικά  και 
ακαδηµαϊκά  έτη, 2016-2017, 2017-2018 και 2018-2019, από  τα έσοδα που προέρχονται από  το 
ακίνητο, που δώρισε η κληροδότρια Ασπασία χήρα Ιωάωη ∆ήµητσα, προς το ∆ηµοτικό  Σχολείο 
Κλεισούρας, στούς άπορούς και αριστούχούς µαθητές, µε καταγωγή  και τόπο µόνιµης κατοικίας 
την Κλεισούρα Καστοριάς, που έχούν φοιτήσει στο ∆ηµοτικό  Σχολείο Κλεισούρας και έχούν 
αποφοιτήσει από  αυτό  µε άριστα, µέχρι το πέρας των ανωτάτων σπονδών τούς, έχοντας 
υπόψη:  

Την νπ'αριθµ. 12.381/17-6-1974 ∆ηµόσια ∆ιαθήκη της Ασπασίας χήρας Ιωάννη ∆ήµητσα. 
Το ΦΕΚ µε αριθµό  440/Β' /18-3-2011 περί  «Συγχωνεύσεων και Σχολικών Μονάδων 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδεύσης- Υποβιβασµός, συγχώνευση και κατάργηση ∆ηµοτικών 
Σχολείων και Νηπιαγωγείων- Κατάργηση Σχολικών Μονάδων ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης» 
Το µε αριθµ. πρωτ.: Φ2.1/4541/20-11-2011, έγγραφο της ∆/νσης Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης Νοµού  Καστοριάς, στο οποίο αναφέρεται, ότι µε την υπ' αριθµ. 29984/∆4 
Υ.Α. Υποβιβασµός, συγχώνευση και κατάργηση ∆ηµοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων, το 
∆ηµοτικό  Σχολείο Κλεισούρας καταργήθηκε και ότι οι µαθητές τον φοιτούν στο ∆ηµοτικό  
Σχολείο Κορησού. 
Το άρθρο 33 τον Κανονιστικού  ∆ιατάγµατος 18/23-8-1941, ΦΕΚ 286 τεύχος Α' «Περί  τον 
τρόπον απονοµής υποτροφιών, εκ κληρονοµιών, κληροδοσιών και δωρεών καταλειποµένων 
εις άλλα πρόσωπα νοµικά  ή  φυσικά  πλην του Κράτους» 
Την υπ'αριθµ. 	Απόφαση τον Υπουργού  Οικονοµίας και Οικονοµικών 
10Ι532/7308/Β001/20-12-2002, για τον καθορισµό  των ανωτάτων ορίων µηνιαίων 
υποτροφιών, από  τα έσοδα των κληροδοτηµάτων και ισχύουν σήµερα για τα κληροδοτήµατα. 
Θα χορηγηθεί  το ποσό  των εννέα χιλιάδων εύρώ  (9.000,00€), για το σχολικό  και 

ακαδηµαϊκό  έτος 2016-2017 και το ποσό  των εννέα χιλιάδων εύρώ  (9.000,00€), για τα σχολικά  
και ακαδηµαϊκά  έτη 2017-2018 και 2018-2019, όπως έχούν εγκριθεί  στον προϋπολογισµό  τον 
Κληροδοτήµατος, για το οικονοµικό  έτος 2019, σε δώδεκα (12) συνολικά  δικαιούχους_ φοιτητές, 
σπουδαστές και µαθητές ως εξής:  

Θα διανεµηθεί  το ποσό  των Τριών Χιλιάδων Εξακοσίων Ενρώ  (3.600,00€) σε δύο (2) 
δικαιούχους, άπορούς σπουδαστές και φοιτητές, πού  έχούν εισαχθεί  στα εκπαιδευτικά  
ιδρύµατα των Α.Ε.Ι. και των Τ.Ε.Ι., κατά  το ακαδηµαϊκό  έτος 2016-2017, µε βαθµό  «Λίαν 
Καλώς» και άνω και σε αυτούς που ήδη φοιτούν και έχούν περάσει τα 2/3 των µαθηµάτων 
τούς. Ο καθένας από  αυτούς θα λάβει εφάπαξ το ποσό  των Χιλίων Οκτακοσίων Ενρώ  
(1.800,00€). Για τα ακαδηµαϊκά  έτη 2017-2018 και 2018-2019, θα διανεµηθεί  το ίδιο 
πάσο, δηλαδή  των Τριών Χιλιάδων Εξακοσίων Ενρώ  (3.600,00€) σε δύο (2) 
δικαιούχούς, µε τούς ίδιούς όρούς όπως αναφέρονται παραπάνω και θα λάβει ο καθένας 
εφάπαξ το συνολικό  ποσό  των Χιλίων Οκτακοαίων Ενρώ  (1.800,00€) για τα δύο 
ακαδηµαϊκά  έτη. 
Θα διανεµηθεί  το υπόλοιπο ποσό  των Πέντε Χιλιάδων Τετρακοσίων Ενρώ  (5.400,00€) σε 
τέσσερις (4) δικαιούχούς, άπορούς µαθητές, µε βαθµό  «Λίαν Καλώς» και άνω, όλων των 
σχολικών βαθµίδων έως και των Ι.Ε.Κ. Για το σχολικό  έτος 2016-2017 και θα λάβει ο 
καθένας εφάπαξ το ποσό  των Χιλίων Τριακοσίων Πενήντα Ευρώ  (1.350,00€) . Για τα 
σχολικά  έτη 2017-2018 και 2018-2019, Θα διανεµηθεί  το ίδιο πόσο, δηλαδή  των Πέντε 
Χιλιάδων Τετρακοσίων Ενρώ  (5.400,00€) σε τέσσερις (4) δικαιούχους, µε τούς ίδιούς 
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όρούς όπως αναφέρονται παραπάνω και θα λάβει ο καθένας εφάπαξ το συνολικό  ποσό  
των Χιλίων Τριακοσίων Πενήντα Ενρώ  (1.350,Ο%) για τα δύο σχολικά  έτη. 

Οι δικαιούχοι, θα καθοριστούν µε βάσει τα Π.∆. 465/1981, 8/1995, 323/2003, 60/2006, 71/2007, 
50/2008, 51/2008, µετα οποία καθορίζονται οι βάσεις για τον βαθµό  «Λίαν Καλώς» και άνω. 

Άποροι Θα είναι αυτοί  που Θα προσκοµίσούν εκκαθαριστικό  µε οικογενειακό  εισόδηµα έως 
δέκα πέντε χιλιάδες εύρώ  (15.000,00@), µε δύο παιδιά  και οι τρίτεκνοι και πάνω µε εισόδηµα έως 
τριάντα χιλιάδες ευρώ  (30.000,80€) ετησίως. 

Το εισόδηµα πού  Θα ληφθεί  υπόψη θα είναι το πραγµατικό  και όχι το τεκµαρτό. 

∆ικαιούχοι είναι: 
Νεοεισαχθέντες φοιτητές και σπουδαστές άποροι, πού  εισήχθησαν σε Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., 
κατά  το ακαδηµαϊκό  έτος, 2016-2017, 2017-2018 και 2018-2019 µε βαθµό  «Λίαν Καλώς» 
και άνω, και όσοι ήδη φοιτούσαν, κατά  τα ανωτέρω ακαδηµαϊκά  έτη, µε την προϋπόθεση ότι 
είναι ευδόκιµη η φοίτησή  τούς δηλαδή  να έχουν περάσει τα 2/3 των µαθηµάτων τους και ότι 
έχούν εισαχθεί  στην σχολή  τούς, µε βαθµολογία «Λίαν Καλώς» και άνω.  
Άποροι  µαθητές Ι.Ε.Κ.και Ο.Α.Ε.∆., πού  έχουν αποφοιτήσει από  το λύκειο µε βαθµολογία 
«Λίαν Καλώς» και άνω και έχούν λάβει βαθµολογία «Λίαν Καλώς» και άνω κατά  τα 
σχολικά  έτη 2016-2017, 2017-2018 και 2018-2019 στη σχολή  πού  φοιτούν. 
Άποροι  µαθητές λυκείού, πού  έχούν βαθµολογία «Λίαν Καλώς» και άνω κατά  τα σχολικά  
έτη 2016-2017, 2017-2018 και 2018-2019. 
Άποροι µαθητές γυµνασίού, πού  έχούν βαθµολογία «Λίαν Καλώς» και άνω κατά  τα 
σχολικά  έτη 2016-2017, 2017-2018 και 2018-2019. 
Άποροι µαθητές πού  αποφοίτησαν από  την Στ' τάξη του ∆ηµοτικού  Σχολείου, µε 
βαθµολογία «'Αριστα» και εγγράφηκαν στην Α' τάξη τον Γυµνασίού, κατά  τα σχολικά  έτη 
2016-2017, 2017-2018 και 2018-2019. 

Απαιτούµενα δικαιολογητικά, για όλες τις κατηγορίες: 

Ι. Απολυτήριο ∆ηµοτικού  Σχολείον, όπού  Θα φαίνεται ότι αποφοίτησαν µε βαθµό  «Άριστα». 
Βεβαίωση, ότι φοίτησαν στο ∆ηµοτικό  Σχολείο Κορησού, µε το οποίο συγχωνεύτηκε το 
∆ηµοτικό  Σχολείο Κλεισούρας ή  στο ∆ηµοτικό  Σχολείο Κλεισούρας 
Βεβαίωση µόνιµης κατοικίας. 
Πιστοποιητικό  γεννήσεως, για την απόδειξη από  γεννήσεως της ελληνικής ιθαγένειας ή  
καταγωγής, 
Εκκαθαριστικά  φορολογικών ετών 2016, 2017 και 2018 και Ε9 των γονέων τους. 

Επιπλέον απαιτούνται ανά  κατηγορία, τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

Νεοεισαχθέντες φοιτητές και σπουδαστές 

Απολυτήριο λυκείού, που θα αποδεικνύεται ότι αποφοίτησαν µε βαθµό  «Λίαν Καλώς» και 
άνω. 
Βεβαίωση εγγραφής τούς, από  την σχολή  στην οποία εισήχθησαν, στην οποία Θα 
αναφέρεται και πόσα έτη απαιτούνται για την ολοκλήρωση των σπονδών τούς, στη 
συγκεκριµένη σχολή. 
Υπεύθυνη δήλωση, ότι δεν λαµβάνούν από  άλλη πηγή  υποτροφία. 
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Για τους παλιούς φοιτητές, δηλαδή  πού  βρίσκονται στο δεύτερο και άνω έτος των σπουδών τούς 
απαιτείται επιπλέον η υποβολή  βεβαίωσης, ότι έχούν περάσει τα 2/3 των µαθηµάτων. 

Μαθητές Λυκείου 

1. ∆ελτίο προόδού, πού  Θα αποδεικνύεται ότι κατά  τα σχολικά  έτη 2016-2017, 2017-2018 και 
2018-2019 είχαν βαθµολογία «Λίαν Καλώς» και άνω . 

Μαθητές Γυµνασίού  

1. ∆ελτίο προόδού, πού  Θα αποδεικνύεται ότι κατά  τα σχολικά  έτη 2016-2017, 2017-2018 και 
2018-2019 είχαν βαθµολογία «Λίαν Καλώς» και άνω . 

Μαθητές τον Εργαστηρίού  Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδεύσης 

1. Σε όποιες περιπτώσεις δίνεται βαθµολογία δελτίο προόδού, πού  Θα αποδεικνύεται ότι κατά  
κατά  τα σχολικά  έτη 2016-2017, 2017-2018 και 2018-2019 είχαν βαθµολογία «Λίαν 
Καλώς» και άνω .  

Απόφοιτοι ∆ηµοτικού  Σχολείου 

Απολυτήριο της τελευταίας τάξης τον ∆ηµοτικού  Σχολείον, πού  Θα αποδεικνύουν ότι 
αποφοίτησαν µε βαθµολογία «Άριστα» .  

Βεβαίωση εγγραφής τούς στην Α' τάξη γυµνασίού  κατά  τα σχολικά  έτη 2016-2017, 2017-2018 
και 2018-20]9. 

Η υποβολή  των απαιτούµενων δικαιολογητικών, Θα γίνει στην ∆ηµοτική  Ενότητα Κλεισούρας. 
Αρµόδια κ. Ευαγγέλου Αθανασία. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2467352100 

Η περίληψη της πρόσκλησης να δηµοσιευτεί  σε µία (1) Αθηναϊκή  ηµερήσια εφηµερίδα, να 
αναρτηθεί  στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Καστοριάς και να τοιχοκολληθεί  στον πίνακα ανακοινώσεων 
της ∆ηµοτικής Ενότητας Κλεισούρας. 

Ο Πρόεδρος 
της Οικονοµικής Επιτροπής 

Στεργιόπουλος Ευάγγελος 
Αντιδήµαρχος Οικονοµικών 
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