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Αριθ.Αποφ. 206/2019

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 23/2019 της συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζαγορίου

ΘΕΜΑ: «Έγκριση επιλογής για την χορήγηση μιας υποτροφίας στον καλύτερο φοιτητή
εκ των αποροτέρων για το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019 του  κληροδοτήματος
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΑΤΖΗ  Τ.Κ. Κάτω πεδινών».

Στους Ασπραγγέλους, σήμερα, 19/11/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ. στο
Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου  Ζαγορίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Οικονομική Επιτροπή Ζαγορίου,  ύστερα από την 10620/14-11-2019 πρόσκληση του
Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75
του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά  (7)  μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Σουκουβέλος Γεώργιος
2. Ρούσκας Παναγιώτης
3. Τσαπάρης Ιωάννης
4. Κίτσιος Ηλίας
5. Γκρουΐδης Ανδρέας
6. Κούλας Κωνσταντίνος
7. Ζαρκάδας Ελευθέριος

Συζήτηση επί του 13ου θέματος ημερήσιας διάταξης
Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ζαγορίου , ως Διαχειριστική Επιτροπή των
Κεφαλαίων Αυτοτελούς Διαχείρισης του Δήμου σύμφωνα με την αριθ. 119/2019
απόφαση της, προκήρυξε τη χορήγηση μιας υποτροφίας στον καλύτερο φοιτητή εκ των
αποροτέρων για το ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019 του  κληροδοτήματος ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΧΑΤΖΗ  Τ.Κ. Κάτω πεδινών.

Η από 5413/14-06-2019 προκήρυξη συντάχθηκε νομίμως και  εγκρίθηκε από το
υπ. αρ. 90832/28-06-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας και από το υπ. αρ.
Φ.15/5987/20-06-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ιωαννίνων .

Εν συνεχεία, περίληψη της προκήρυξης σύμφωνα με τα όσα προβλέπει ο Ν.
4182/2013 αναρτήθηκε στην Ιστοσελίδα του Δήμου και δημοσιεύτηκε στο υπ.
αρ. 2021/05-08-2019 φύλλο της πανελλαδικής κυκλοφορίας αθηναϊκής εφημερίδας
«espresso».

Τέλος, μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεως στις 19-09-
2019 συγκεντρώθηκαν οι αιτήσεις υποψηφίων φοιτητών,  που είχαν κατατεθεί
εμπροθέσμως στην έδρα του Δήμου, ήτοι:
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ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 – 2019

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΓΟΓΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΣΤΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

Ο καλύτερος φοιτητής εκ των αποροτέρων σύμφωνα με τα δικαιολογητικά
εκκαθαριστικού σημειώματος δήλωσης εισοδήματος που υποβάλλανε είναι ο ΣΤΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ.

Εισηγούμαι την έγκριση καταβολής μιας υποτροφίας στον καλύτερο φοιτητή εκ
των αποροτέρων για το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019 του  κληροδοτήματος
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΑΤΖΗ  Τ.Κ. Κάτω πεδινών και την έγκριση και εξουσιοδότηση του κ.
Παπαδόπουλου Περικλή με Α.Δ.Τ. Λ-513793/05-11-1979, για την ανάληψη - μεταφορά
από τον λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος Υποκατάστημα Ιωαννίνων, με αριθ.
λογαριασμού 359/296062-14 για την πληρωμή της ανωτέρω δαπάνης.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο έλαβε υπόψη της την
εισήγηση του και τον Ν. 3463/2006, τους όρους της προκήρυξης και  αφού έκανε τον
έλεγχο των προβλεπόμενων από την προκήρυξη δικαιολογητικών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ

1)Την επιλογή του καλύτερου μαθητή εκ των αποροτέρων που υποβάλλανε
αίτηση, οι οποίοι βάσει των δικαιολογητικών που κατέθεσαν πληρούν τους όρους της
προκήρυξης για την χορήγηση μιας υποτροφίας στον καλύτερο φοιτητή για το
ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019   του  κληροδοτήματος ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΑΤΖΗ  Τ.Κ. Κάτω
πεδινών, ήτοι:

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 – 2019

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΣΤΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

Η απόφαση αυτή θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην
ιστοσελίδα του Δήμου Ζαγορίου. Από την ημερομηνία ανάρτησης και μέχρι δέκα (10)
ημέρες το αργότερο θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ένσταση κατά της
επιλογής.

Μετά την πάροδο του χρόνου αυτού η απόφαση θα υποβληθεί μαζί με τις
τυχόν υπάρχουσες ενστάσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, στην Διεύθυνση
Κοινωφελών Περιουσιών Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας και
στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων για έγκριση.

2) Εγκρίνει και εξουσιοδοτεί μετά την έγγραφη έγκριση από τις παραπάνω
υπηρεσίες,  τον κ. Παπαδόπουλου Περικλή με Α.Δ.Τ. Λ-513793/05-11-1979, για την
ανάληψη – μεταφορά του  ποσού των 400,00 €,  από τον λογαριασμό της Εθνικής
Τράπεζας Ελλάδος Υποκατάστημα Ιωαννίνων, με αριθ.  λογαριασμού 359/296062-14
του κληροδοτήματος ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΑΤΖΗ Τ.Κ. Κάτω Πεδινών.
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 206/2019.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ

ΣΟΥΚΟΥΒΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ακριβές αντίγραφο
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΟΥΚΟΥΒΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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