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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της 24
ης

   Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 

Ζαγοράς - Μουρεσίου 

        ΘΕΜΑ: «Καθορισμός και έγκριση των όρων χορήγησης υποτροφιών έτους 

2017, εκ του Κ.Α.Δ. Φιλ. χας Ευθ. Χριστοπούλου το γένος Πανά» 

    Στη Ζαγορά, σήµερα, 29
η
  του µηνός Νοεµβρίου 2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.µ.  

στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου  Ζαγοράς - Μουρεσίου συνήλθε σε δηµόσια 

συνεδρίαση,  η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου,   ύστερα από την 

15022/28-11-2017  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 

και  τα  επτά (7)  µέλη: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                -----------------------                                                                           

2. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                

3. ΣΟΥΛ∆ΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

4.  ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ             

5. ΒΑΣΤΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   

6. ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   

7. ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ       

                 

         Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ Κρινάκη Γεώργιο Δημοτικό Υπάλληλο. 

                Ο πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής και ∆ήµαρχος Ζαγοράς-Μουρεσίου, 

εισηγούµενος το 20
Ο
 
 
θέµα της ηµερήσιας ∆ιάταξης εξέθεσε ότι. 

         Καταθέτει ενώπιον του συµβουλίου το ΑΠ 1048327/1226/Α0011/11-05-2007 

έγγραφο της Γενικής ∆/νσης ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων   

Ζαγορά,   29.11.2017 

Αριθ.Αποφ  170/2017 

Αρ. Πρωτ. :    359 
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του Υπουργείου Οικονοµικών µε το οποίο καθορίζονται οι λεπτοµέρειες 

επωφελέστερης διάθεσης της κληρονοµιαίας περιουσίας Φιλ. χας Ευθ. 

Χριστοπούλου, ήτοι: 

Προκηρύσσει την χορήγηση υποτροφίας για δύο (2) απόφοιτους  του Λυκείου 

Τσαγκαράδας κατά το έτος 2017,  µε τους κάτωθι όρους:  

1. Οι υπότροφοι,  να κατάγονται και να διαμένουν  στα χωριά του Κισσού και 

Αγίου Δημητρίου του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου. [Βεβαίωση μόνιμης 

κατοικίας & Βεβαίωση καταγωγής] 

2. Να έχουν παρακολουθήσει  όλες τις  τάξεις του Λυκείου, στο Λύκειο  

Τσαγκαράδας. [Απολυτήρια Α΄, Β & Γ΄ Λυκείου] 

3. Να έχουν βαθμό απολυτηρίου, εκ του Λυκείου Τσαγκαράδας, Άριστα ή Λίαν 

Καλώς. [Απολυτήριο Γ΄ Λυκείο] 

4. Να έχουν εισαχθεί σε σχολή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω των 

Πανελληνίων Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας. [Βεβαίωση εισαγωγής ή 

εγγραφής ή φοίτησης εκ του αντίστοιχου Ιδρύματος] 

5. Το ανώτατο όριο της μηνιαίας υποτροφίας ανέρχεται σύμφωνα με την  

Αριθμ. Πρωτ. 101532/7308/ΒΟΟ11 Απόφαση του Υπουργού Οικ. & 

Οικονομικών  σε   400,00€/μηνιαίως (τετρακόσια ευρώ). Το ποσό αυτό θα 

χορηγηθεί, στους δικαιούχους υπότροφους και θα διαρκέσει για διάστημα 

όσα τα έτη  της φοίτησης που ορίζει το Ίδρυμα για την συγκεκριμένη Σχολή, 

για 9 μήνες ανά έτος  και θα χορηγείται αξιολογούμενης της ετήσιας 

προόδου του υποτρόφου, με εξαίρεση το πρώτο έτος όπου θα καταβληθεί 

μετά την έγκριση του προϋπολογισμού και των υποτρόφων. Σε περίπτωση 

διακοπής της φοίτησης,  την οποία η Οικονομική και Διαχειριστική Επιτροπή 

του κληροδοτήματος κρίνει ότι δεν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, ο 

υπότροφος θα επιστρέψει την έως τότε χορηγηθείσα υποτροφία στο Ταμείο 

του κληροδοτήματος.  

6. Η υποτροφίες που θα χορηγηθούν με απόφαση της Διαχειριστικής 

Επιτροπής είναι δυνατό να αυξομειώνονται, ανά χορηγούμενο έτος, αλλά να 

παραμένουν ίδιες για όλους, σύμφωνα με την οικονομική δυνατότητα του 

κληροδοτήματος.  

7. Η επιλογή των υποτρόφων θα γίνει από τριμελή επιτροπή καθηγητών του 

Λυκείου  Τσαγκαράδας, λαμβανομένου υπόψη  και των οικονομικών 

αναγκών των υποψηφίων υποτρόφων [Εκκαθαριστικό Εφορίας τριών 

τελευταίων ετών] 

 

    Το συµβούλιο µετά την εισήγηση του προέδρου και τη διαλογική συζήτηση που 

ακολούθησε  βάση των άρθρων 101& 104 του Α.Ν. 2039/1939. 

                                                        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
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Τσαγκαράδας κατά το έτος 2017,  µε τους κάτωθι όρους:  

1. Οι υπότροφοι,  να κατάγονται και να διαμένουν  στα χωριά του Κισσού και 
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2. Να έχουν παρακολουθήσει  όλες τις  τάξεις του Λυκείου, στο Λύκειο  

Τσαγκαράδας. [Απολυτήρια Α΄, Β & Γ΄ Λυκείου] 

3. Να έχουν βαθμό απολυτηρίου, εκ του Λυκείου Τσαγκαράδας, Άριστα ή Λίαν 

Καλώς. [Απολυτήριο Γ΄ Λυκείο] 

4. Να έχουν εισαχθεί σε σχολή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω των 

Πανελληνίων Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας. [Βεβαίωση εισαγωγής ή 

εγγραφής ή φοίτησης εκ του αντίστοιχου Ιδρύματος] 

5. Το ανώτατο όριο της μηνιαίας υποτροφίας ανέρχεται σύμφωνα με την  

Αριθμ. Πρωτ. 101532/7308/ΒΟΟ11 Απόφαση του Υπουργού Οικ. & 

Οικονομικών  σε   400,00€/μηνιαίως (τετρακόσια ευρώ). Το ποσό αυτό θα 

χορηγηθεί, στους δικαιούχους υπότροφους και θα διαρκέσει για διάστημα 

όσα τα έτη  της φοίτησης που ορίζει το Ίδρυμα για την συγκεκριμένη Σχολή, 

για 9 μήνες ανά έτος  και θα χορηγείται αξιολογούμενης της ετήσιας 

προόδου του υποτρόφου, με εξαίρεση το πρώτο έτος όπου θα καταβληθεί 

μετά την έγκριση του προϋπολογισμού και των υποτρόφων. Σε περίπτωση 

διακοπής της φοίτησης,  την οποία η Οικονομική και Διαχειριστική Επιτροπή 

του κληροδοτήματος κρίνει ότι δεν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, ο 

υπότροφος θα επιστρέψει την έως τότε χορηγηθείσα υποτροφία στο Ταμείο 

του κληροδοτήματος.  

6. Η υποτροφίες που θα χορηγηθούν με απόφαση της Διαχειριστικής 

Επιτροπής είναι δυνατό να αυξομειώνονται, ανά χορηγούμενο έτος, αλλά να 

παραμένουν ίδιες για όλους, σύμφωνα με την οικονομική δυνατότητα του 

κληροδοτήματος.  

7. Η επιλογή των υποτρόφων θα γίνει από τριμελή επιτροπή καθηγητών του 

Λυκείου  Τσαγκαράδας, λαμβανομένου υπόψη  και των οικονομικών 

αναγκών των υποψηφίων υποτρόφων [Εκκαθαριστικό Εφορίας τριών 

τελευταίων ετών] 

 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζαγορας Μουρεσίου την λήψη 

απόφασης έγκρισης των όρων πρόσκλησης προκήρυξης υποτρόφων εκ  του 

Κληροδοτήματος Φιλ. Χριστοπούλου.  

 

   
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 170/2017 

.Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο πρόεδρος                                                                          Τα µέλη 

(υπογραφή)                                                                        (υπογραφές) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

& 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ 
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