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ΔΗΜΟΣΔΩΔΩΝΗΣ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ»
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΜΑΡΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δωδώνης που είναι και η Διαχειριστική Επιτρο
πή του Κληροδοτήματος «Νικολάου Δημήτρη» Κοινότητας Κουμαριάς του Δήμου 
Δωδώνης έχοντας υπόψη:
1. Την αριθ. 2454/16-01-1919 δημόσια διαθήκη του Νικολάου Δημήτρη, που δη
μοσιεύτηκε με το αριθμ. 41/28-02-1968 πρακτικό του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων.
2. Την αριθ. 7325/2008 απόφαση του 1ου τμήματος του Εφετείου Αθηνών,
3. Τις διατάξεις του Ν. 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών 
κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ αρ. 185/Α710.09.2013) όπως τροποποι
ήθηκε και ισχύει σήμερα
4. Την αριθ. 190/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δωδώνης 
με θέμα «Έγκριση όρων και καθορισμός ποσού οικονομικής ενίσχυσης μαθητών- 
σπουδαστών και φοιτητών, ανεξαρτήτως βαθμίδας εκπαιδεύσεως, ήτοι στοιχειώδους, 
μέσης, ανώτερης και ανώτατης, καθώς και όσους παρακολούθησαν μεταπτυχιακά 
προγράμματα στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό για το σχολικό ή ακαδημαϊκό έτος 
2021-2022, από τα έσοδα του Κληροδοτήματος «Νικολάου Δημήτρη» Κοινότητας 
Κουμαριάς».

Προκηρύσσει από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Νικολάου Δημήτρη» την οικο
νομική ενίσχυση μαθητών, σπουδαστών και φοιτητών, ανεξαρτήτως βαθμίδας εκ- 
παιδεύσεως, ήτοι στοιχειώδους, μέσης, ανώτερης και ανώτατης, καθώς και όσους 
παρακολούθησαν μεταπτυχιακά προγράμματα στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό το 
σχολικό ή ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
1. Να κατάγονται και να είναι εγγεγραμμένοι στα Δημοτολόγια της Κοινότητας Κου
μαριάς της Δημοτικής Ενότητας Σελλών του Δήμου Δωδώνης.
2. Να ήταν μαθητές, σπουδαστές, φοιτητές ή μεταπτυχιακοί φοιτητές κατά το σχολικό 
ή ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Το συνολικό ποσό της οικονομικής ενίσχυσης ανέρχεται στο ύψος των δέκα χιλιά
δων ευρώ (10.000)€ και θα δοθούν ανάλογα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης ως εξής:
- Μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: ποσό οικονομικής ενίσχυσης εκατό ευρώ 
(100,00)€
- Μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: ποσό οικονομικής ενίσχυσης διακόσια 
ευρώ (200,00)€
- Φοιτητές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Μεταπτυχιακούς φοιτητές: ποσό οικονο
μικής ενίσχυσης τριακόσια ευρώ (300,00)€

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:
1) βεβαίωση σπουδών (θεωρημένη - επίσημα μεταφρασμένη για τις βεβαιώσεις του 
εξωτερικού) που να φαίνεται ότι ο μαθητής, σπουδαστής, φοιτητής, φοίτησε κατά το 
σχολικό έτος 2021-2022 στην αντίστοιχη βαθμίδα εκπαίδευσης,
2) φωτοαντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού στο οποίο θα αναγράφεται κατά σειρά: 
α) το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου μαθητή, σπουδαστή, φοιτητή.
β) το ονοματεπώνυμο του γονέα/κηδεμόνα.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: εντός σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών 
ημερών και αρχίζει από την επομένη της δημόσιας ανακοίνωσης της παρούσας 
στην ιστοσελίδα του Δήμου. (Στην περίπτωση νέων δικαιούχων που δεν είναι εφικτό, 
εντός της προθεσμίας των δέκα (10) ημερολογιακών ημερών για την υποβολή των 
αιτήσεων, μπορεί να γίνει μεταφορά σε ήδη υπάρχοντες λογαριασμούς των γονέων- 
κηδεμόνων τους με την προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης θεωρημένης για το γνήσιο 
της υπογραφής τους ότι δεν είναι διαζευγμένοι ή σε διάσταση).
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: Μετά την ανάρτηση της κατάστασης των δικαιούχων (πίνακας ανακοινώ
σεων Δημαρχείου), οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα ενστάσεων εντός 10 ημερών. 
Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 56 του Ν. 4182/2013, η παρούσα προκή
ρυξη να δημοσιευτεί σε μια εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας και να αναρτηθεί 
στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
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