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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12/18-05-2022, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ

118/2022

ΘΕΜΑ : Έκδοση πρόσκλησης για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε φτωχές
οικογένειες καταγόμενες από την Κοινότητα Βήσσανης του Κληροδοτήματος
«ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΛΑΡΙΔΗ» για το έτος 2021.
Στο Καλπάκι και στο κεντρικό δημοτικό κατάστημα Δήμου Πωγωνίου, σήμερα την 18η Μαΐου
2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 το μεσημέρι συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε τακτική
συνεδρίαση δια ζώσης ( σχετ. α) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως
αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 40 Ν.4735/20, β)το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα
μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της
ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»-ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020, γ)την αρ.643/69472/24-09-21 (ΑΔΑ:
ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Σύγκλιση και λειτουργία των
συλλογικών οργάνων των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της
πανδημίας» δ) την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 27397/14.05.2022 (ΦΕΚ 2369 τεύχος Β'): Έκτακτα μέτρα
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο
σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Δευτέρα 16 Μαϊου 2022 και ώρα 6:00 έως και τη
Τετάρτη, 01 Ιουνίου 2022 και ώρα 6:00.και μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, με αριθ.
πρωτ. 2845/13-05-2022, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ειδικό χώρο
ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε στα μέλη , σύμφωνα με το άρθρο 75 του
Ν. 3852/2010 όπως ισχύει σήμερα.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα [7] μέλη της Ο.Ε., βρέθηκαν
παρόντα τα [6], ήτοι:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ

ΠΑΡΩΝ

1

ΚΑΨΑΛΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΑΙ

2

ΣΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

NAI

3

ΓΙΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ(ΑΝΤ/ΡΧΟΣ)

ΝΑΙ

4

ΓΚΟΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΝΑΙ

5

ΜΠΟNΤΙΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
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ΝΑΙ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΠροσκλήθηκΕ με δικαίωμα λόγου ο Πρόεδρος της Κοινότητας Βήσσανης σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 8 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 όπως ισχύουν σήμερα για τα 1 ο ,2ο,3ο,4ο,5ο και 6ο θέματα της
ημερήσιας διάταξης διότι αφορούσαν την Κοινότητα του.
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

1.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΗΣΣΑΝΗΣ

ΠΑΡΩΝ
ΟΧΙ

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου Μπόνια Αθανασία ως ειδικός
Γραμματέας της ΟΙΚ.ΕΠ. [τήρηση πρακτικών]. Στη συζήτηση του ανωτέρω θέματος παραβρέθηκε η
υπάλληλος του γραφείου κληροδοτημάτων κ. Μήτσιου Ελένη.
O Πρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση και εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
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Έχοντας υπόψη του Ν.4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών , σχολαζουσών κληρονομιών και
λοιπές διατάξεις» , όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει καθώς και το άρθρο 40 του Ν.4735/2020, ΦΕΚ
197/΄12-10-20 « Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού» που αντικατέστησε το
άρθρο 72 του Ν.3852/10 θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα κάτωθι:


Την από 25/05/1903 ιδιόγραφη διαθήκη του «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΛΑΡΙΔΗ», όπου
αναφέρονται οι όροι διαχείρισης του κληροδοτήματος «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΛΑΡΙΔΗ» Κοινότητας
Βήσσανης.



Το αρ.3/08-05-2022 πρακτικό (θέμα 6ο) του Κοινοτικού Συμβουλίου Βήσσανης , με το οποίο
προτείνει να προβούμε στην λήψη απόφασης για την έκδοση πρόσκλησης για χορήγηση
οικονομικής ενίσχυσης σε φτωχές οικογένειες καταγόμενες από την Κοινότητα Βήσσανης του
Κληροδοτήματος «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΛΑΡΙΔΗ» για το έτος 2021.

Στη συνέχεια θέτει υπόψη της Ο.Ε. σχέδιο διακήρυξης της εν λόγω προικοδότησης που συνέταξε το
Γραφείο Κληροδοτημάτων και κάλεσε αυτή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή ως Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΛΑΡΙΔΗ»
αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, το σχέδιο διακήρυξης , το αρ. 3/08-05-2022 (θέμα
6ο) πρακτικό του Συμβουλίου Κοινότητας Βήσσανης , τον συνταχθέντα προϋπολογισμό 2022, τις
σχετικές διατάξεις περί κληροδοτημάτων και μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1.Εγκρίνει τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε φτωχές οικογένειες
καταγόμενες από την Κοινότητα Βήσσανης έτους 2021,από τα έσοδα του Κληροδοτήματος
«ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΛΑΡΙΔΗ» της Κοινότητας Βήσσανης , όπως αυτοί περιλαμβάνονται στο συνημμένο
Σχέδιο Πρόσκλησης το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης ως εξής:
ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
«Περί χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε φτωχές οικογένειες καταγόμενες από Τ.Κ.
Βήσσανης Δ.Ε. Δελβινακίου από το Κληροδότημα «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΛΑΡΙΔΗ» για το έτος 2021
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ως Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής
του Κληροδοτήματος «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΛΑΡΙΔΗ» έχοντας υπόψη:
 Την με αρ. 162/25-5-1903 δημόσια διαθήκη του Αναστάσιου Δ. Ιλαρίδη, ο οποίος
κατάγονταν από το χωριό Βήσσανη Ιωαννίνων
 Τις διατάξεις του ν.4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών , σχολάζουσων κληρονομιών
και λοιπές διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
 Τον προϋπολογισμό έτους 2021 στον οποίο έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση

Το με αρ.
/2022 πρακτικό του Τοπικού Συμβουλίου της Τ.Κ. Βήσσανης
 Την αρ.
/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πωγωνίου με θέμα
«Έγκριση όρων πρόσκλησης χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε φτωχές οικογένειες
καταγόμενες από Τ.Κ. Βήσσανης Δ.Ε. Δελβινακίου για το έτος 2021 από το
Κληροδότημα «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΛΑΡΙΔΗ
καλεί τις περισσότερο πτωχές οικογένειες της Τοπικής Κοινότητας Βήσσανης του Δήμου
Πωγωνίου όπως, σύμφωνα με την επιθυμία του διαθέτη η οποία έχει ως εξής:
«μετά το
θάνατο της συζύγου μου οι τόκοι
και τα μερίσματα των πέντε μετοχών και εις τα
κατατεθειμένα ποσά θα διανέμωνται καλοκαγάθως και δικαίως κάθε εξάμηνίαν πάντοτε και
αματατρέπως εις τας μάλλον πτωχοτέρας οικογενείας της πατρίδας μου Βησσάνης..),
υποβάλλουν αιτήσεις στα γραφεία του Δήμου στο Καλπάκι ή στον πρόεδρο της τοπικής
κοινότητας Βήσσανης κ. Νικολάου Κωνσταντίνο μέχρι τις
…./…../2022 με τα κάτωθι
δικαιολογητικά:
1) Αίτηση ενδιαφερομένου (με όλα τα στοιχεία του, διεύθυνση, τηλέφωνο κ.λ.π.)
2) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης με την προϋπόθεση οι ενδιαφερόμενοι να είναι
δημότες της Τοπικής Κοινότητας Βήσσανης.
Δικαίωμα συμμετοχής έχει από κάθε οικογένεια ένα μέλος.
3) Αντίγραφο εκκαθαριστικό σημειώματος έτους 2022 που αφορά το οικονομικό έτος 2021
4) Αντίγραφο εκκαθαριστικού δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α.2021
και εκτύπωση περιουσιακής
κατάστασης έτους 2021 ( Ε9 )
5) Υπεύθυνη Δήλωση που θα δηλώνουν ότι δεν έχουν εισπράξει τέτοιου είδους οικονομική
ενίσχυση από άλλο Νομικό πρόσωπο
Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται αρχικώς από το τοπικό συμβούλιο της Τοπ. Κοινότητας
Βήσσανης το οποίο μετά το πέρας της κατάθεσης των δικαιολογητικών ελέγχει όλα τα
δικαιολογητικά και προτείνει τους δικαιούχος, με σχετικό πρακτικό του.
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Κατόπιν στέλνει στην οικονομική επιτροπή ως η διαχειριστική επιτροπή του κληροδοτήματος
το πρακτικό του τοπικού συμβουλίου μαζί με όλο το σχετικό φάκελο για την έγκριση αυτού
Κατόπιν η απόφαση της οικονομικής επιτροπής με τους τελικούς δικαιούχους θα
τοιχοκολληθεί στην Τοπική Κοινότητα Βήσσανης, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου
καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.pogoni.gr) και οι υποψήφιοι που απορρίφθηκαν
θα μπορούν εντός προθεσμίας (10) δέκα ημερών από την τοιχοκόλληση να υποβάλλουν
ένσταση κατά της σχετικής απόφασης
Τέλος η οικονομική επιτροπή διαβιβάζει όλο τον φάκελο μαζί με τις σχετικές αποφάσεις στο
κέντρο κοινωνικής πρόνοιας περιφέρειας ηπείρου και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου
Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών για να ελεγχθεί η όλη διαδικασία και εγκριθεί αρμοδίως
Το ποσό που θα διανεμηθεί για το έτος 2021 είναι 750,00€ σύμφωνα με σχετική απόφαση
του τοπικού συμβουλίου της Τοπικής κοινότητας
και της οικονομικής επιτροπήςδιαχειριστικής του Κληροδοτήματος «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΛΑΡΙΔΗ»
Η παρούσα προκήρυξη (σύμφωνα με το αρθρ 56 παρ 1 του ν. 4182/2013) θα δημοσιευθεί σε
μια εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας και θα αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων του
Δήμου Πωγωνίου στο Δημοτικό Κατάστημα Καλπακίου και στην τοπική κοινότητα Βήσσανης
καθώς και στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου και στο διαδίκτυο στη
διεύθυνση http:// www.pogoni.gr.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο στα
τηλέφωνα 2653 360 125 ή 6977410159 Πρόεδρος τοπικού συμβουλίου Βήσσανης
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2.Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες .
3. H ψήφιση δαπάνης με τίτλο «Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης προς πτωχότερες
οικογένειες της Βήσσανης για το 2021» συνολικού ποσού 750,00€ θα γίνει μετά την έγκριση
του προϋπολογισμού έτους 2022 του κληροδοτήματος ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΛΑΡΙΔΗ από την Αποκ/νη
Διοίκηση
Ηπείρου
–
Δυτικής
Μακεδονίας
–Διεύθυνση
Εθνικών
Κληροδοτημάτων.
4.Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας στην Αποκ/νη Διοίκηση
Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας –Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 118/2022.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ

ΜΕΛΗ

Ακολ. Υπογραφές
ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ
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