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ΘΕΜΑ 3ον 

Καθορισμός προϋποθέσεων για την διάθεση του εναπομείναντος ποσού της 
διαλυθείσας περιουσίας του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης (ΚΑΔ) του Δ. 

Κόνιτσας με την επωνυμία «Κληροδότημα Δημητρίου Ι. Σαμαρά» 
 

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

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

αριθμό πρωτ: 1484/02-03-2018 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 Ανδρέας Πρόεδρος 1. Γκότζου Ελένη Τακτικό Μέλος 

2. Σπανός Βασίλειος Αντιπρόεδρος     2. Κοντογιάννης Χαρίλαος Τακτικό Μέλος 
3. Δημάρατου Αικατερίνη Τακτικό Μέλος    

4. Γαϊτανίδη - Νίνου Ελένη Τακτικό Μέλος    
5. Παρασκευάς Χαρίλαος Τακτικό Μέλος    

6. Ντάφλης Δημήτριος Αναπλ.  Μέλος    

    7. Παφίλης Ιωάννης 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 και παραβρέθηκε ο Εκπρόσωπος  της Τ.Κ. Αρμάτων  κ. 
Αθανάσιος Παπαναστασίου. 

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής για το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,  

έδωσε το λόγο στην στην κ. Δημάρατου Αικατερίνη Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών η 
οποία παρουσίασε την παρακάτω εισήγηση: 

 

Όπως γνωρίζετε στις 22/2/2016 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κόνιτσας πήρε την 

με αριθμό 26/2016 (ΑΔΑ:Ω5ΨΝΩΛ4-ΘΞΓ) απόφαση για διάλυση του Κεφαλαίου Αυτοτελούς 
Διαχείρισης «Δημήτριος Σαμαράς» της Τοπικής Κοινότητας Αρμάτων. 

Με το υπ αριθ. πρωτ.: 174418/10-11-2016 έγγραφο της Α.Δ. Ηπείρου-Δ. Μακεδονίας 

ζητήθηκε η υποβολή απόψεων, σχετικά με την αίτηση για έκδοση δικαστικής απόφασης, για 
τη διάλυση του Κληροδοτήματος «Δημητρίου Σαμαρά». 

Όπως γνωρίζετε στις 01/12/2016 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κόνιτσας πήρε την με 

αριθμό 180/2016 (ΑΔΑ:7Ε9ΤΩΛ4-Ψ2Υ) απόφαση  σχετικά  με τον τρόπο αξιοποίησης των 
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χρήματων (568,50 Ευρώ) από την διάλυση του ΚΑΔ Δημητρίου Σαμαρά σύμφωνα με τη 

βούληση του διαθέτη η οποία αναφέρει, «….για την αγορά βιβλίων, γραφικής ύλης, 
εκπαιδευτικών βοηθημάτων και σχολικών ειδών οποιασδήποτε φύσεως θωρούμενα 
δικαιολογημένως αναγκαία ή βοηθητικά δια την εκπαίδευση των παιδιών του ως άνω σχολείου 

και τα οποία δεν είναι διαθέσιμα από οιανδήποτε άλλη πηγή»: 
 είτε στους εγγεγραμμένους/καταγόμενους μαθητές από την Τ.Κ. Αρμάτων που φοιτούν 

σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κόνιτσας, 

 είτε να διατεθούν στην Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου 

Κόνιτσας, 

 είτε στο πλησιέστερο στα Άρματα, εν λειτουργία Δημοτικό Σχολείο, το οποίο είναι το 

Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο της Τ.Κ. Διστράτου. 

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Ιωαννίνων με την υπ. αριθ.: 346/2017 Απόφαση: 

«Δέχεται την αίτηση.  
Διαλύει την περιουσία του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης του Δήμου Κόνιτσας με 

την επωνυμία «Κληροδότημα Δημητρίου Ι. Σαμαρά.» 

Διαθέτει το εναπομείναν ποσό, από την, κατά τα ανωτέρω διαλυθείσα περιουσία, των 
568,50 ευρώ ή όπως αυτό διαμορφωθεί με την προσθήκη τυχόν τόκων, σε μαθητές 
καταγόμενους από την τοπική κοινότητα Αρμάτων ή εγγεγραμμένους σε αυτήν που φοιτούν 

σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Δήμο Κόνιτσας, όπως αυτοί θα καθορισθούν 
από την αρμόδια αρχή. 

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στα Ιωάννινα σε έκτακτη δημόσια 

συνεδρίαση στο ακροατήριο του στις 1-11-2017»  
Καταθέτουμε προς ενημέρωσή σας την με αριθ.: 346/2017 Απόφαση του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Ιωαννίνων. 

Επομένως σύμφωνα με την προαναφερθείσα απόφαση οφείλουμε, ως αρμόδια αρχή, να 
καθορίσουμε τον τρόπο διάθεσης του εναπομείναντος ποσού από την διάλυση της περιουσίας 
του Ευεργέτη Δημητρίου Σαμαρά. 

Εισηγούμαι να δοθούν τα χρήματα από την διαλυθείσα περιουσία του Ευεργέτη 
Δημητρίου Σαμαρά, ισόποσα σε όσους μαθητές/τριες φοιτούν σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Κόνιτσας μετά από κατάθεση σχετικής αίτησης του γονέα.  

Οι μαθητές πρέπει να κατάγονται από την Κοινότητα Αρμάτων ή να είναι εγγεγραμμένοι 
στην Κοινότητα Αρμάτων, για το σκοπό αυτό πρέπει να προσκομίσουν:  

 Υπεύθυνη Δήλωση του Εκπροσώπου της Τ.Κ. Αρμάτων σχετικά με την καταγωγή 

 Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης 
 Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας του Γονέα του ενδιαφερομένου μαθητή/τριας 
 Βεβαίωση Φοίτησης του οικείου Δημοτικού Σχολείου, της Κόνιτσας 

 
Επίσης, εισηγούμαι την εξουσιοδότηση του Δημοτικού Ταμία του Δήμου Κόνιτσας κ. 

Κων/νου Τσαβίδη για τις σχετικές συναλλαγές με την Εθνική Τράπεζα στην οποία το ΚΑΔ 

διατηρεί τον υπ.  αριθ.: 386/001253-06   λογαριασμό, καθώς και τις απαιτούμενες ενέργειες 
για το κλείσιμο του σχετικού λογαριασμού. 

 

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 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. 3582/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»  

Και μετά από διαλογική συζήτηση, αφού ακολούθησε ψηφοφορία. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

     Με τη σύμφωνη γνώμη του Εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας Αρμάτων 

1. Εγκρίνει να διατεθεί το εναπομείναν ποσό, από την διαλυθείσα περιουσία, των 568,50  

ευρώ ή όπως αυτό διαμορφωθεί με την προσθήκη τυχόν τόκων, σε μαθητές καταγόμενους 

από την τοπική κοινότητα Αρμάτων ή εγγεγραμμένους σε αυτήν που φοιτούν σε σχολεία 

της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Δήμο Κόνιτσας, όπως αυτοί καθορίζονται στο 

συνημμένο σχέδιο της πρόσκλησης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. 

 

 

      
  
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

Διάθεση εναπομείναντος ποσού της διαλυθείσας περιουσίας 
του «Κληροδότημα Δημητρίου Ι. Σαμαρά», της Τ.Κ. Αρμάτων 

του Δήμου Κόνιτσας 
 

(Σχετικά:  Υπ. αριθ.: 346/2017 Απόφαση Του Μονομελούς  Πρωτοδικείου) 

 

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κόνιτσας με τη σύμφωνη γνώμη του Εκπροσώπου της Τ. Κ. 

Αρμάτων αφού έλαβε υπόψη:  

1. Την υπ. αριθ.: 346/2017 Απόφαση Του Μονομελούς  Πρωτοδικείου  Ιωαννίνων, ως κάτωθι: 

«Δέχεται την αίτηση.  

Διαλύει την περιουσία του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης του Δήμου Κόνιτσας με την 

επωνυμία «Κληροδότημα Δημητρίου Ι. Σαμαρά.» 

Διαθέτει το εναπομείναν ποσό, από την, κατά τα ανωτέρω διαλυθείσα περιουσία, των 568,50 

ευρώ ή όπως αυτό διαμορφωθεί με την προσθήκη τυχόν τόκων, σε μαθητές καταγόμενους από 

την τοπική κοινότητα Αρμάτων ή εγγεγραμμένους σε αυτήν που φοιτούν σε σχολεία της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Δήμο Κόνιτσας, όπως αυτοί θα καθορισθούν από την αρμόδια 

αρχή. 

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στα Ιωάννινα σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο 

ακροατήριο του στις 1-11-2017»  

2. Την με αριθμό 26/2016 (ΑΔΑ:Ω5ΨΝΩΛ4-ΘΞΓ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 

σχετικά με τη διάλυση του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης «Δημήτριος Σαμαράς» της 

Τοπικής Κοινότητας Αρμάτων. 

Κόνιτσα: ……/……/2018 

 

Αριθμ. Πρωτ.:  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 

Ταχ. Διεύθυνση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 

 44100, ΚΟΝΙΤΣΑ 

Τηλέφωνο: 

(κα Νίκου Γιάννα) 

2655360349 

Fax: 2655024000 

 www. konitsa.gr 

E-mail ngianna@yahoo.com  
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3. Το υπ αριθ. πρωτ.: 174418/10-11-2016 έγγραφό της Α.Δ. Ηπείρου-Δ. Μακεδονίας σχετικά με  

υποβολή απόψεων, για την κατάθεση αίτησης για έκδοση δικαστικής απόφασης, για τη 

διάλυση του Κληροδοτήματος «Δημητρίου Σαμαρά» 

4. Την με αριθμό 180/2016 (ΑΔΑ:7Ε9ΤΩΛ4-Ψ2Υ) απόφαση  της Οικονομική Επιτροπή του 

Δήμου Κόνιτσας, σχετικά  με τον τρόπο αξιοποίησης των χρήματων (568,50 Ευρώ) από την 

διάλυση του ΚΑΔ Δημητρίου Σαμαρά 

Αποφασίζει να διατεθεί το εναπομείναν ποσό, από την διαλυθείσα περιουσία των 568,50 ευρώ ή 
όπως αυτό διαμορφωθεί με την προσθήκη τυχών τόκων, σε μαθητές/τριες καταγόμενους από την 
τοπική κοινότητα Αρμάτων ή εγγεγραμμένους σε αυτήν που φοιτούν σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης στο Δήμο Κόνιτσας 
 
Καλεί όσους επιθυμούν να λάβουν μέρος, στη διαδικασία να καταθέσουν Αίτηση στο Δημαρχείο 
Κόνιτσας (πρωτόκολλο) με τα παρακάτω: 
 

 Αίτηση (προς την Οικονομική Επιτροπή Δ. Κόνιτσας) με τα πλήρη στοιχεία του γονέα του 
δικαιούχου μαθητή/τριας  και την ένδειξη «για το Κληροδότημα Δημητρίου Σαμαρά» 

o Την αίτηση μπορούν να παραλάβουν από το Δημαρχείο Κόνιτσας (κα Γιάννα Νίκου) 

 Υπεύθυνη Δήλωση του Εκπροσώπου της Τ.Κ. Αρμάτων σχετικά με την καταγωγή του 
μαθητή/τριας  

 Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης 

 Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας του Γονέα του ενδιαφερομένου μαθητή/τριας 

 Βεβαίωση Φοίτησης του οικείου Δημοτικού Σχολείου, του Δ. Κόνιτσας 

 Φωτοτυπία Βιβλιαρίου Τραπεζικού Λογαριασμού (ει δυνατόν της Εθνικής Τραπέζης), στον 

οποίο θα είναι δικαιούχος ο γονέας του ενδιαφερομένου μαθητή/τριας  

Τα χρήματα θα δοθούν ισόποσα σε όλους τους δικαιούχους μαθητές 
 

Η πρόσκληση θα σταλεί για έγκριση στην Α.Δ.  Ηπείρου – Δ. Μακεδονίας Δ/νση Κοινωφελών 
Περιουσιών.  
Μετά την έγκριση της θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου Κόνιτσας, στην Τ.Κ. 
Αρμάτων και στον δικτυακό τόπο του Δήμου Κόνιτσας.  
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 υποβάλουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός της 
καθορισμένης προθεσμίας. Εκπρόθεσμες αιτήσεις ή με ελλιπή  δικαιολογητικά δεν αξιολογούνται. 
Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Κόνιτσας, 
συμμετέχοντος του Εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας Αρμάτων.  
Για τα αποτελέσματα θα συνταχθεί οικείο πρακτικό, το οποίο τοιχοκολλάται στους πίνακες 
ανακοινώσεων του Δημαρχείου Κόνιτσας και της Τ.Κ. Αρμάτων και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δ. 
Κόνιτσας. 
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 χρημάτων  θα γίνει με κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό γονέα του δικαιούχου 
μαθητή/τριας.  
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την κα Νίκου Γιάννα,  στο Δημαρχείο Κόνιτσας στο 
τηλέφωνο 2655360349 και ώρες 09:00 – 14:00 Δευτέρα έως  Παρασκευή.  

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
Ανδρέας Παπασπύρου 

Δήμαρχος Κόνιτσας  
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A. Εγκρίνει την εξουσιοδότηση του Δημοτικού Ταμία του Δ. Κόνιτσας κ. Κ. Τσαβίδη για τις 

συναλλαγές με τη Εθνική Τράπεζα, στην οποία το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης 

«ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΑΜΑΡΑ» διατηρεί  τον υπ αριθ.: (386/001253-06)   λογαριασμό, καθώς και 

τις απαιτούμενες ενέργειες για το κλείσιμο του σχετικού λογαριασμού 

 
     2.Εξουσιοδοτεί   τον   Πρόεδρο   της   Οικονομικής   Επιτροπής,   να προβεί  στις  

απαραίτητες ενέργειες. 

3.Η παρούσα να τοιχοκολληθεί    στον πίνακα    ανακοινώσεων και να   αναρτηθεί στην  
ιστοσελίδα του Δήμου. 
4.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. 
5.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  37/2018 

 

Εξαντλήθηκε το θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος ευχαρίστησε τους παριστάμενους 

για τη συμμετοχή τους, κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης και ζήτησε να υπογράψουν στο 

πρακτικό αυτό όπως παρακάτω: 

  ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ο Πρόεδροςτης 1. Σπανός Βασίλειος 

Οικονομικής Επιτροπής 2. Γαϊτανίδη – Νίνου Ελένη 

 3. Δημάρατου Αικατερίνη 

 4. Παρασκευάς Χαρίλαος 

 5. Ντάφλης Δημήτριος 

     Παπασπύρου Ανδρέας 6. Παφίλης Ιωάννης 

   

   

 
Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο πρακτικού συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Κόνιτσας. 
Κόνιτσα  07-03-2018 

Ο Δήμαρχος  

και κατ’ εντολή Δημάρχου 
Αθανασίου Μαίρη 
Π.Ε.Διοικητικού 

ΑΔΑ: 7Θ9ΔΩΛ4-Θ89
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