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ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ  

 

Αριθμός  Απόφασης   620/2015 

Από το  Πρακτικό της  αρίθ.  46/2015 συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου  Μεγαλόπολης 

 

 «Εκλογή Υποτρόφων Κληροδοτήματος Γ.Δ. Πετρόπουλου Τ.Δ. Παραδεισίων Δήμου 

Μεγαλόπολης, ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 » 

 

   Στη Μεγαλόπολη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την δεκάτη πέμπτη (15
η
) του μήνα 

Δεκεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου  Μεγαλόπολης, μετά  την από 21902/11-12-2015 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με 

το άρθρο 75 του Ν. 3852/10 και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε 

σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντες  6, ήτοι: 

                    Παρόντες                                                                                Απόντες 

   1.Διονύσιος Παπαδόπουλος – Πρόεδρος                                                       

   2.Αθανάσιος Δάρρας                                                                 1. Ιωάννης  Γεωργακόπουλος 

   3.Πολύβιος Κακκαβάς                                                                                                                                                                                                   

   4.Ιωάννης  Φουσέκης                                                                                                                                                                                                                                               

   5.Νικήτας Τζιούβελης 

   6. Νικόλαος Μπελιάς              

   

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Ιωάννη Μπουγιούκο, υπάλληλο του Δήμου. 

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο εκπρόσωπος της Τ. Κ. Παραδεισίων κ. Γεώργιος 

Μιχαλόπουλος ο οποίος νομίμως είχε κληθεί βάση του Ν.4182/2013 άρθρο. 78. 

            Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως και εισηγούμενος το 15
ο
 θέμα της

 
  

ημερήσιας διάταξης «Εκλογή Υποτρόφων Κληροδοτήματος Γ.Δ. Πετρόπουλου Τ.Δ. 

Παραδεισίων Δήμου Μεγαλόπολης, ακαδημαϊκού έτους 2014-2015» ανέφερε ότι: 

     Η Οικονομική Επιτροπή στο θέμα αυτό ενεργεί ως Διαχειριστική Επιτροπή του 

κληροδοτήματος Γ.Δ. Πετρόπουλου τοπ. κοινότητας Παραδεισίων Δήμου Μεγαλόπολης 

σύμφωνα με την 366/2014 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης με την οποία το 

Δημοτικό Συμβούλιο εκχώρησε στην Οικονομική Επιτροπή την αρμοδιότητα Διαχείρισης των 

κληροδοτημάτων-Κεφαλαίων Αυτοτελούς Διαχείρισης του Δήμου Μεγαλόπολης. 

Η  Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεγαλόπολης με την αριθμ. 436/2015 απόφασή της 

προκήρυξε τη χορήγηση υποτροφιών του «κληροδοτήματος Γ. Δ. Πετρόπουλου της τοπικής 

κοινότητας Παραδεισίων του Δήμου Μεγαλόπολης». Συγκεκριμένα αποφάσισε την χορήγηση  α) 4 

υποτροφιών με επιλογή, για τους μαθητές γυμνασίου, λυκείου, κατωτέρων μέσων τεχνικών 

σπουδών και β) 2 υποτροφιών με επιλογή, για φοιτητές ανωτέρων και ανωτάτων σχολών, όπως 

προβλέπει ο σκοπός του κληροδοτήματος, για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.  

Ακολουθώντας τις νόμιμες διαδικασίες βάση του Ν. 4182/2013, η προκήρυξη θεωρήθηκε 

από την Δ/νση β/θμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας με το αρίθμ. 5648/21-9-2015 έγγραφο της, 

δημοσιεύθηκε την 12
η
/10/2015 στην πανελλαδικής κυκλοφορίας ημερήσια εφημερίδα «Ακρόπολη» 

και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Αποκ/νης Διοίκησης Πελ/σου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, σε 

τοπικές ιστοσελίδες, αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, των Λυκείων & του 

Γυμνασίου Μεγαλόπολης, στο χώρο αναρτήσεων της τοπικής κοινότητας Παραδεισίων, και 

αποστάλθηκε στην Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκ/νης Διοίκησης Πελ/σου Δυτ. 

Ελλάδας & Ιονίου της οποίας η έγκριση τεκμαίρεται εφόσον δεν απάντησε  εγγράφως εντός 15 

ημερών όπως ορίζεται με το άρθρο 56 του Ν 4182/13. Η προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων & 

δικαιολογητικών ( 45 ημέρες από την δημοσίευση) έληξε στις 25/11/2015.  
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Κατόπιν των ανωτέρω η Οικονομική Επιτροπή καλείται να εξετάσει τους φακέλους των 

αιτούντων και να επιλέξει τους δικαιούχους των υποτροφιών σύμφωνα με τους όρους της 

προκήρυξης.  

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τις δύο κατηγορίες των δικαιούχων είναι τα ακόλουθα: 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Α΄ κατηγορίας ( μαθητές γυμνασίου, λυκείου, κατωτέρων μέσων τεχνικών 

σπουδών) 

1. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης 

2. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων 

3. Βεβαίωση αποφοίτησης από το 4
ο
  Δημοτικό Σχολείο Μεγαλόπολης  

4. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Γυμνάσιο ή Λύκειο ή σε κατώτερη  και μέση Τεχνική Σχολή.   

5. Αποδεικτικό παρακολούθησης (έλεγχος προόδου,) τάξης Γυμνασίου ή Λυκείου στο όποιο 

να φαίνεται η βαθμολόγια αποφοίτησης και η διαγωγή ή βεβαίωση φοίτησης σε κατώτερη & 

μέση Τεχνική Σχολή για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.  

6. Βεβαίωση φοίτησης μαθητών για όλα τα έτη Γυμνασίου ή Λυκείου 

7. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86 του υποψηφίου, ότι δεν έλαβε ούτε λαμβάνει υποτροφία 

για τις ίδιες σπουδές από την ίδια ή άλλη κληρονομιά, κληροδοσία ή δωρεά  και ότι δεν έχει 

εκπέσει λόγω υπαιτιότητας του από υποτροφία η οποία του έχει απονεμηθεί προηγουμένως. 

8. Εκκαθαριστικό σημείωμα της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., για το δηλωμένο ατομικό και οικογενειακό 

εισόδημα του προηγούμενου έτους, καθώς και αντίγραφο του εντύπου Ε9 που έχει 

κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.  

 

  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Β΄ κατηγορίας (φοιτητές ανωτέρων και ανωτάτων σχολών) 

1. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης 

2. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων  

3. Βεβαίωση αποφοίτησης από το 4
ο
  Δημοτικό Σχολείο Μεγαλόπολης  

4. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του υποψηφίου  

5. Αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου  

6. Βεβαίωση ή πιστοποιητικό ότι φοίτησαν σε Τμήμα Ανώτερης ή Ανώτατης  Σχολής, το 

ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 

7. Βεβαίωση εγγραφής στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος 

8. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων από το οποίο προκύπτει η ευδόκιμος 

φοίτηση του/της υποτρόφου 

9. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (για το οποίο θα γίνει αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την  

αρμόδια Υπηρεσία). 

10. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86 του υποψηφίου , ότι δεν έλαβε ούτε λαμβάνει υποτροφία 

για τις ίδιες σπουδές από την ίδια ή άλλη κληρονομιά, κληροδοσία ή δωρεά  και ότι δεν έχει 

εκπέσει λόγω υπαιτιότητας του από υποτροφία η οποία του έχει απονεμηθεί προηγουμένως. 

11. Εκκαθαριστικό σημείωμα της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., για το δηλωμένο ατομικό και οικογενειακό 

εισόδημα του προηγούμενου έτους, καθώς και αντίγραφο του εντύπου Ε9 που έχει 

κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.  

 

Για κάθε δικαιούχο υπότροφο  της Α΄ κατηγορίας το ποσό της κάθε υποτροφίας θα ανέρχεται 

στο ποσό των 564,30 € ετησίως προσαυξανόμενο κατά 30%, ήτοι 733,59 € για όσους προάγονται 

με βαθμό «λίαν καλώς» ή «άριστα», (το μισό του ποσού που ορίζει ο κανονισμός υποτροφιών 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του ΙΚΥ) 

Για κάθε δικαιούχο υπότροφο της Β΄ κατηγορίας το ποσό της κάθε υποτροφίας θα ανέρχεται 

στο ποσό των 1.467,35 € ετησίως, (το ποσό που ορίζει ο κανονισμός υποτροφιών τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης του ΙΚΥ) έως το τέλος των κανονικών σπουδών του υποτρόφου για όσα χρόνια 

ορίζεται η φοίτηση στις σχολές αυτές, εφόσον θα έχουν καλή επίδοση στις σπουδές τους, δηλαδή 

θα περνούν ικανοποιητικό αριθμό μαθημάτων τους, σε κάθε εξεταστική περίοδο  κάθε έτους, 

διαφορετικά ή υποτροφία θα διακόπτεται. 
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Στο προβλεπόμενο, από την προκήρυξη, χρονικό διάστημα υποβολής των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών, υποβλήθηκαν οι αιτήσεις με τα σχετικά δικαιολογητικά, των υποψηφίων που 

παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες, ανάλογα με την κατηγορία των υποτροφιών που 

διεκδικούν.  

Τα δικαιολογητικά λόγω έλλειψης χώρου στους πίνακες, αναφέρονται κωδικοποιημένα 

σύμφωνα με την αρίθμηση που έχουν πάρει στην ανωτέρω λίστα των δικαιολογητικών (π.χ. στον 

πίνακα αιτούντων- δικαιολογητικών της κατηγορίας Β΄-φοιτητές, στη  στήλη με τίτλο ΔΙΚ. 9  

εννοείται το Απόσπασμα ποινικού μητρώου) και τσεκάρονται με ΝΑΙ ή ΟΧΙ στο αντίστοιχο πεδίο. 

Τυχόν παρατηρήσεις σημειώνονται με * στον πίνακα και θα αναλύονται κάτω από αυτόν. 

 

 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ  ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ 

Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 
ΔΙΚ. 1 ΔΙΚ. 2 ΔΙΚ. 3 ΔΙΚ. 4 ΔΙΚ. 5 ΔΙΚ. 6 ΔΙΚ. 7 ΔΙΚ. 8 

1.  
Ξηρόκωστα Γεωργία 

του Χρήστου 
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΒΑΘΜ/ΓΙΑΣ 

ΕΠΙΤΥΧΗΣ 

2.  
Ξηρόκωστα Δέσποινα 

του Χρήστου 
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Μ.Ο. 
ΒΑΘΜ/ΓΙΑΣ 

14&1/15 

3. 
Βασιλοπούλου Μαρία 

του Δημητρίου 
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Μ.Ο. 
ΒΑΘΜ/ΓΙΑΣ 

14&8/10 

4. 

Βασιλόπουλος 

Κωνσταντίνος 

του Δημητρίου 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ  ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
Μ.Ο. 
ΒΑΘΜ/ΓΙΑΣ 
ΔΕΝ 

ΠΡΟΗΧΘΗ 

 

 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ  ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ 

Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 
ΔΙΚ. 

1 

ΔΙΚ. 

2 

ΔΙΚ. 

3 

ΔΙΚ.

4 

ΔΙΚ. 

5 

ΔΙΚ. 

6 

ΔΙΚ. 

7 

ΔΙΚ. 

8 

ΔΙΚ. 

9 

ΔΙΚ. 

10 

ΔΙΚ. 

11 

1.  Βασιλοπούλου 

Παναγιώτα 

του Δημητρίου 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

 

Κατόπιν των ανωτέρω η Οικονομική Επιτροπή καλείται να εξετάσει τους φακέλους των 

αιτούντων και να επιλέξει τους δικαιούχους των υποτροφιών σύμφωνα με τους όρους της 

προκήρυξης.  

 

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβαν υπόψη 

τους τις διατάξεις του Ν. 4182/2013, Ν. 3852/2010, τους όρους της προκήρυξης  την ανωτέρω 

εισήγηση του Προέδρου, τον Ν. 4009/2011, αφού έκαναν τον έλεγχο των προβλεπόμενων από 

την προκήρυξη δικαιολογητικά 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 Την επιλογή των παρακάτω υποτρόφων, οι οποίοι βάσει των δικαιολογητικών που κατέθεσαν 

πληρούν τους όρους της προκήρυξης υποτροφιών του κληροδοτήματος Γ.Δ. Πετρόπουλου της τοπ. 

κοιν. Παραδεισίων Δήμου Μεγαλόπολης για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015. 
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1. Στην κατηγορία Α΄ (μαθητές γυμνασίου, λυκείου, κατωτέρων μέσων τεχνικών σπουδών) 

επιλέγονται οι:  

 Ξηρόκωστα Γεωργία του Χρήστου, στην οποία θα καταβληθεί εφάπαξ το ποσό των 564,30 

€, καθότι λόγω Βαθμολογίας δεν δικαιούται προσαύξηση 30%. 

 Ξηρόκωστα Δέσποινα του Χρήστου, στην οποία θα καταβληθεί εφάπαξ το ποσό των 

564,30 €, καθότι λόγω Βαθμολογίας δεν δικαιούται προσαύξηση 30%. 

 Βασιλοπούλου Μαρία του Δημητρίου, στην οποία θα καταβληθεί εφάπαξ το ποσό των 

564,30 €, καθότι λόγω Βαθμολογίας δεν δικαιούται προσαύξηση 30%. 

 

2. Η αίτηση του  Βασιλόπουλου Κωνσταντίνου του Δημητρίου ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ διότι ΔΕΝ 

ΠΡΟΗΧΘΗ και σύμφωνα με την ΚΥΑ 3638/1008/1983
  

απαραίτητη προϋπόθεση της χορήγησης 

υποτροφίας από το κληροδότημα είναι οι δικαιούχοι να προάγονται κατ’ έτος. 
 

3. Στην κατηγορία B΄ (φοιτητές ανωτέρων και ανωτάτων σχολών) επιλέγεται η:  

 Βασιλοπούλου Παναγιώτα του Δημητρίου, στην οποία θα καταβληθεί εφάπαξ, το ποσό των 

1.467,35 € 

 

4. Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα  για 10 ημέρες και μετά την 

πάροδο του χρόνου αυτού θα  υποβληθεί  μαζί με τις τυχόν υπάρχουσες ενστάσεις,  στην 

Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Πελοποννήσου Δ/νση Δ. Ε Αρκαδίας, σύμφωνα 

με την αριθμ. Φ353.1/324/105657/Δ1 Υ.Α «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και 

αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης). 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  620/2015 

 

Γι’  αυτό συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται όπως πιο κάτω: 

 

                                 Ο  Πρόεδρος                                                      Τα  Μέλη 

                                       Υπ/φή                                                               Υπ/φές  

 

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  Δήμαρχος 

 

 

                                              Διονύσιος  Παπαδόπουλος                                      
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