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ΑΠΟΦΑΣΗ

174/2022

ΘΕΜΑ : Έγκριση του υπ΄αρ. 1/03-04-2022 (θέμα 1ο) πρακτικού της Κοινότητας
Βήσσανης σχετικά με την επιλογή της δικαιούχου για την χορήγηση οικονομικής
ενίσχυσης προικοδότησης άπορης κόρης έτους 2020 από το Κληροδότημα «ΛΟΥΚΑ
ΚΟΝΤΗ».
Στο Καλπάκι και στο κεντρικό δημοτικό κατάστημα Δήμου Πωγωνίου, σήμερα την 12η
Ιουλίου 2022, ημέρα Τρίτη 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) τις διατάξεις του Ν.4940/2022 γ) την
ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 34692/14.06.2022 (ΦΕΚ 3004 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 Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022 και ώρα 6:00 έως και την Παρασκευή, 15
Ιουλίου 2022 και ώρα 6:00 και μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, με αριθ. πρωτ.
4142/08-07-2022, 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 [5], ήτοι:
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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 το 1ο και 2ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης διότι αφορούσε την Κοινότητα του.
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
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Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου Μπόνια Αθανασία ως ειδικός
Γραμματέας της ΟΙΚ.ΕΠ. [τήρηση πρακτικών].
Ο Πρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

ΑΔΑ: ΨΧΞ1Ω1Ω-ΔΑΨ
Με την παρ.4 του άρθρου 84 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄)" η αποδοχή κληροδοτήματος,
κληρονοµιάς ή δωρεάς,η οποία διατίθεται ρητά και αποκλειστικά για τοπικό διαµέρισµα, γίνεται από την
Οικονοµική Επιτροπή µετά από σύµφωνη γνώµη του οικείου τοπικού συµβουλίου .
Θέτει υπόψη της Ο.Ε. α) το υπ. αρ. 6143/18-01-22 έγγραφο της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών με
θέμα «Πρόσκληση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης για το έτος 2019 για την προίκιση μιας άπορης
κόρης, από τα έσοδα του κληρ/τος «Λουκά Κόντη» που διαχειρίζεται ο Δήμος Πωγωνίου» , β) την υπ.
αρ. 169/21 (ΑΔΑ: ΩΤΘ7Ω1Ω-ΛΓΣ)απόφαση της Ο.Ε. με θέμα: Περί έκδοσης πρόσκλησης για
χορήγηση οικονομικής
ενίσχυσης για προίκιση μιας άπορης κόρης δημότισσας της Κοινότητας
Βήσσανης (που έχει συνάψει γάμο κατά το έτος 2020) του Κληροδοτήματος «ΛΟΥΚΑ ΚΟΝΤΗ»γ)την υπ.
αρ. 4701/16-07-20 πρόσκληση του κληρ/τος «ΛΟΥΚΑ ΚΟΝΤΗ» για την εν λόγω οικονομική ενίσχυση
και τέλος δ) το αρ.1/03-04-22 (θέμα 1ο) πρακτικό του Συμβουλίου της Κοινότητας Βήσσανης που
προτείνει να μην δοθεί η εν λόγω οικονομική ενίσχυση για προίκιση μιας άπορης κόρης δημότισσας της
Κοινότητας Βήσσανης (που έχει συνάψει γάμο κατά το έτος 2020) λόγω ότι δεν κατατέθηκε καμία
αίτηση.
Στη συνέχεια κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή - Διαχειριστική Επιτροπή του κληροδοτήματος «ΛΟΥΚΑ ΚΟΝΤΗ»
αφού
άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη του το ανωτέρω πρακτικό του Συμβουλίου της
Κοινότητας Βήσσανης , τον πλήρη φάκελο της εν λόγω προικοδότησης, τον προϋπολογισμό του εν λόγω
κληροδοτήματος κ.λ.π. , και µετά από διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ:
1.Εγκρίνει ως έχει το υπ. αρ.1/03-04-2022 (θέμα 1ο) πρακτικό του Συμβουλίου της Κοινότητας
Βήσσανης με το οποίο προτείνει να μην δοθεί η εν λόγω οικονομική ενίσχυση για προίκιση μιας άπορης
κόρης δημότισσας της Κοινότητας Βήσσανης (που έχει συνάψει γάμο κατά το έτος 2020) , λόγω μη
εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως την ημερομηνία λήξης υποβολής δικαιολογητικών της αρ. 992/16-0222 πρόσκλησης του κληρ/τος «ΛΟΥΚΑ ΚΟΝΤΗ» για την εν λόγω οικονομική ενίσχυση.
2. Η εγγεγραμμένη πίστωση 3.000,00€ στο κεφάλαιο Β΄ άρθρο 2 προϋπολογισμού 2022 με τίτλο «
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΙΚΙΣΙΝ ΜΙΑΣ ΑΠΟΡΗΣ ΚΟΡΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΒΗΣΣΑΝΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ ΓΑΜΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 (συνεχ.)»| του κληροδοτήματος ΛΟΥΚΑ ΚΟΝΤΗ
θα μείνει αδιάθετη .
Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 174/2022.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
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