ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
Ιωάννινα, 31/08/2020.
ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Αρικ. Πρωτ.49565/13700
ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ
Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ
Σαχ. Δ/νςθ: Αβζρωφ 3
Σ.Κ. 45221
ΣΗΛ: 2651361373
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ - ΠΡΟΚΛΗΗ
«Χοριγθςθ από το “Κλθροδότθμα Αγλαΐασ Χαραλάμπουσ” για το ζτοσ 2018
επιδόματοσ ανατροφισ τζκνου ι τζκνων ςε ανφπανδρεσ, διαηευγμζνεσ ι χιρεσ
μθτζρεσ που ζχουν ςυμπλθρώςει το 18ο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ, ζχουν ελλθνικι
υπθκοότθτα και θπειρωτικι καταγωγι και τυγχάνουν δθμότιςςεσ του Διμου
Ιωαννιτών ι εφόςον τζτοιεσ δεν ανευρεκοφν και μόνο τότε, δθμότιςςεσ ετζρου
Διμου του Νομοφ Ιωαννίνων».
Ο Αντιδιμαρχοσ Οικονομικϊν Φϊτιοσ Βάββασ που ορίςτθκε με τθν υπ.
αρικμ. 54340/4499/4-9-2019 Απόφαςθ του Δθμάρχου Ιωαννίνων και τθν υπ. αρικμ.
589/2019 ΑΔΣ ωσ Πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ για τθν εκτζλεςθ του ςκοποφ του
«Κλθροδοτιματοσ Αγλαΐασ Χαραλάμπουσ» ζχοντασ υπόψθ :
Α. Τθν αρικμ. 12239/06-04-1995 δθμόςια διακικθ τθσ Αγλαΐασ
Χαραλάμπουσ, που δθμοςιεφτθκε με τα αρικμ. 236/1998 Πρακτικά του
Μονομελοφσ Πρωτοδικείου Ιωαννίνων
Β. Τθν αρικμ. 1273 / 12-09-2005/ τ. Β' Φ.Ε.Κ. Κφρωςθ Οργανιςμοφ του
υπζρ του Διμου Ιωαννιτϊν Κεφαλαίου Αυτοτελοφσ Διαχείριςθσ με τθν επωνυμία
«Κλθροδότθμα Αγλαΐασ Χαραλάμπουσ».
Γ. Τισ διατάξεισ του Ν. 4182/2013 «Κϊδικασ Κοινωφελϊν Περιουςιϊν,
Σχολαηουςϊν Κλθρονομιϊν και λοιπζσ διατάξεισ» (Φ.Ε.Κ. αρικ. 185/Α'/1Ο.Ο9.2Ο13),
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει ςιμερα.
Δ. Τθν με αρικμ.87/2020 Απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου του Διμου
Ιωαννιτϊν που αφορά τθν ζγκριςθ των όρων προκιρυξθσ – πρόςκλθςθσ χοριγθςθσ
οικονομικϊν ενιςχφςεων (Βοικθμα Γάμου ζτουσ 2018) από τα ζςοδα του
αυτοτελοφσ κεφαλαίου διαχείριςθσ με τθν επωνυμία «Κλθροδότθμα Αγλαΐα
Χαραλάμπουσ».
Ε. Τον προχπολογιςμό οικονομικοφ ζτουσ 2020 του Κλθροδοτιματοσ
«Αγλαΐασ Χαραλάμπουσ» που καταρτίςτθκε με τθν αρικμ. 120/2020 απόφαςθ τθσ
Οικονομικισ Επιτροπισ και εγκρίκθκε με τθν αρικμ. 43392/16-4-2020 απόφαςθ
του Συντονιςτι τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίασ
ςφμφωνα με τον οποίο ςτον Κ.Α. 2.1 είναι εγγεγραμμζνθ πίςτωςθ 50.000,00€ για
Χοριγθςθ οικονομικϊν ενιςχφςεων λόγω γάμου οικονομικά αδυνάτων ορφανϊν
κοριτςιϊν τθσ πόλεωσ των Ιωαννίνων ι αν δεν υπάρχουν και του νομοφ Ιωαννίνων.
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Προκθρφςςει
για το ζτοσ 2018 από τα ζςοδα του «Κλθροδοτιματοσ Αγλαΐασ Χαραλάμπουσ» τθν
χοριγθςθ δζκα (10) επιδομάτων ανατροφισ τζκνου ι τζκνων ςε ανφπανδρεσ,
διαηευγμζνεσ ι χιρεσ μθτζρεσ που ζχουν ςυμπλθρϊςει το 18ο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ,
ζχουν ελλθνικι υπθκοότθτα και θπειρωτικι καταγωγι και τυγχάνουν δθμότιςςεσ
του Διμου Ιωαννιτϊν ι εφόςον τζτοιεσ δεν ανευρεκοφν και μόνο τότε, δθμότιςςεσ
ετζρου Διμου του Νομοφ Ιωαννίνων
Το φψοσ τθσ κάκε οικονομικισ ενίςχυςθσ ορίηεται ςε Πζντε χιλιάδων
(5.000,00 €) ευρώ για κάκε δικαιοφχο.
ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΧΟΡΗΓΗΗ ΕΠΙΔΟΜΑΣΟ
Δικαίωμα να αιτθκοφν τθσ οικονομικισ ενίςχυςθσ ζχουν οι υποψιφιεσ που πλθροφν
τισ παρακάτω προχποκζςεισ ,
1.Ζχουν ςυμπλθρϊςει το 18ο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ.
2. Είναι ανφπανδρεσ μθτζρεσ, διαηευγμζνεσ μθτζρεσ ι χιρεσ μθτζρεσ.
3. Ζχουν ελλθνικι υπθκοότθτα και θπειρωτικι καταγωγι.
4. Τυγχάνουν δθμότιςςεσ του Διμου Ιωαννιτϊν ι εφόςον τζτοιεσ δεν ανευρεκοφν
και μόνο τότε, δθμότιςςεσ ετζρου Διμου του Νομοφ Ιωαννίνων.
5. Το τζκνο ι τα τζκνα τουσ : α) δεν ζχουν ςυμπλθρϊςει το 18 ο ζτοσ τθσ θλικίασ
τουσ, β) δεν ζχουν ςυμπλθρϊςει το 22ο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ ςτθν περίπτωςθ που
φοιτοφν ςε ΑΕΙ, ΤΕΙ, Εκκλθςιαςτικζσ Ακαδθμίεσ και Σχολζσ Καλϊν Τεχνϊν τθσ
θμεδαπισ, γ) δεν ζχουν ςυμπλθρϊςει το 23ο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ ςτθν περίπτωςθ
που φοιτοφν ςε Πολυτεχνείο και Φαρμακευτικι Σχολι τθσ θμεδαπισ και δ) δεν
ζχουν ςυμπλθρϊςει το 24ο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ ςτθν περίπτωςθ που φοιτοφν ςε
Ιατρικι Σχολι τθσ θμεδαπισ.
Εξαιροφνται του επιδόματοσ μθτζρεσ με τζκνα που φοιτοφν ςε Στρατιωτικζσ και
Αςτυνομικζσ Σχολζσ κακϊσ και ςτισ Σχολζσ τθσ Ακαδθμίασ του Εμπορικοφ Ναυτικοφ
και τθσ Πυροςβεςτικισ.
6. Ζχουν κακαρό ετιςιο ειςόδθμα (όχι το τεκμαρτό αλλά το πραγματικό) οι ίδιεσ και
τα προςτατευόμενα μζλθ τθσ οικογενείασ τουσ για το προθγοφμενο τθσ λιψεωσ του
επιδόματοσ ζτοσ, μαηί με όλα τα τυχόν επιδόματα ι χρθματικζσ παροχζσ που θ
εκείνεσ και τα τζκνα τουσ λαμβάνουν (από το ελλθνικό ι ζτερο κράτοσ ι οιοδιποτε
φορζα δθμοςίου ι ιδιωτικοφ δικαίου εδρεφοντοσ ςτθν Ελλάδα ι ςτθν αλλοδαπι)
για οιονδιποτε λόγο και αιτία το αυτό χρονικό διάςτθμα, μζχρι το ποςό των
τεςςάρων χιλιάδων (4.000,00) ευρϊ.
7. Δεν διακζτουν ακίνθτθ περιουςία ι διακζτουν κφρια και μοναδικι κατοικία ι και
λοιπι ι μόνον λοιπι ακίνθτθ περιουςία ςυνολικισ αντικειμενικισ αξίασ (τθσ όλθσ
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ακίνθτθσ περιουςίασ, κατοικίασ και λοιπισ) ζωσ 10.000 ευρϊ. Εφόςον διακζτουν
κφρια και μοναδικι κατοικία ι και λοιπι ι μόνον λοιπι ακίνθτθ περιουςία
ςυνολικισ αντικειμενικισ αξίασ (τθσ όλθσ ακίνθτθσ περιουςίασ, κατοικίασ και
λοιπισ) από 10.000 ευρϊ ζωσ 20.000 ευρϊ κα καταβλθκεί επίδομα μειωμζνο ςε
ποςοςτό 50 % από εκείνο που κα καταβλθκεί ςτθν πρϊτθ περίπτωςθ.
8. Εφόςον οι υποψιφιεσ είναι μθτζρεσ περιςςότερων του ενόσ τζκνων και
πλθροφνται ωσ προσ αυτζσ και ωσ προσ όλα τα τζκνα τουσ οι προχποκζςεισ για τθν
λιψθ του επιδόματοσ, το επίδομα δεν κα αποδίδεται αυτοφςιο και αυτοτελϊσ ςε
κάκε τζκνο τουσ ξεχωριςτά αλλά τοφτο (το ζνα επίδομα) κα προςαυξάνεται κατά
1.000,00 ευρϊ για κάκε τζκνο τουσ πζραν του πρϊτου.
9. Το επίδομα κα χορθγείται ςτισ δθμότιςςεσ του Διμου Ιωαννιτϊν οι οποίεσ
ανεξαρτιτωσ του αρικμοφ των τζκνων τουσ και τθσ μοριοδότθςισ τουσ κα
προθγοφνται πάντοτε ςτθν λιψθ του από τισ δθμότιςςεσ άλλου διμου του νομοφ
Ιωαννίνων. Στισ δθμότιςςεσ ετζρου διμου του νομοφ Ιωαννίνων το επίδομα κα
χορθγείται μόνον εφόςον μετά τθν καταβολι του επιδόματοσ ςτισ δικαιοφχεσ
δθμότιςςεσ του Διμου Ιωαννιτϊν υπάρχει υπόλοιπο από το εγκρικζν ανά ζτοσ
κονδφλιο του κλθροδοτιματοσ για τον ςκοπό αυτό και μζχρι εξαντλιςεϊσ του (του
εγκεκριμζνου ανά ζτοσ κονδυλίου). Για τισ δθμότιςςεσ διάφορου του διμου
Ιωαννιτϊν διμου του νομοφ Ιωαννίνων κα εφαρμόηεται ξεχωριςτά το αυτό
ςφςτθμα μοριοδότθςθσ που ιςχφει και για τισ δθμότιςςεσ του διμου Ιωαννιτϊν και
κα ςυντάςςεται ζνασ και μόνον ειδικόσ πίνακασ κατατάξεϊσ τουσ ανεξαρτιτωσ του
διμου προελεφςεϊσ τουσ. Εάν δεν εμφανιςτεί για τθν λιψθ του επιδόματοσ
δθμότιςςα του διμου Ιωαννιτϊν το επίδομα δεν κα χορθγείται αλλά κα ακροίηεται
ςτο ποςό που κα δοκεί από το κλθροδότθμα για τον ςκοπό αυτό το επόμενο ζτοσ.
10. ΠΙΝΑΚΑ ΜΟΡΙΟΔΟΣΗΗ
ΕΣΗΙΟ ΕΙΟΔΗΜΑ
Α) ΑΠΟ ΜΗΔΕΝ ΕΤΡΩ ΕΩ ΧΙΛΙΑ ΕΤΡΩ

ΜΟΡΙΑ :70

Β) ΑΠΟ ΧΙΛΙΑ ΕΤΡΩ ΕΩ ΔΤΟ ΧΙΛΙΑΔΕ ΕΤΡΩ

ΜΟΡΙΑ :65

Γ) ΑΠΟ ΔΤΟ ΧΙΛΙΑΔΕ ΕΤΡΩ ΕΩ ΣΡΕΙ ΧΙΛΙΑΔΕ ΕΤΡΩ

ΜΟΡΙΑ :60

Δ) ΑΠΟ ΣΡΕΙ ΧΙΛΙΑΔΕ ΕΤΡΩ ΕΩ
ΣΕΕΡΙ ΧΙΛΙΑΔΕ ΕΤΡΩ

ΜΟΡΙΑ: 55

ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ
Α) ΧΩΡΙ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ

ΜΟΡΙΑ : 40

Β) ΜΕ ΙΔΙΟΚΣΗΣΗ ΠΡΩΣΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ

ΜΟΡΙΑ : 20

3) ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΠΟΨΗΦΙΑ ΣΟΤΛΑΧΙΟΝ
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Ε ΠΟΟΣΟ 50%

ΜΟΡΙΑ: 30

4) ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΕΚΝΟΤ
ΣΟΤΛΑΧΙΣΟΝ Ε ΠΟΟΣΟ 50%

ΜΟΡΙΑ: 30

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
Οι παραπάνω προχποκζςεισ διαπιςτϊνονται με τθν προςκόμιςθ των παρακάτω
δικαιολογθτικϊν.
1.Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ.
2.Αντίγραφο Αςτυνομικισ Ταυτότθτασ.
3.Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1 599/86 ότι, οι ίδιεσ και τα προςτατευόμενα μζλθ τθσ
οικογενείασ τουσ για το προθγοφμενο τθσ λιψεωσ του επιδόματοσ ζτοσ, μαηί με όλα
τα τυχόν επιδόματα ι χρθματικζσ παροχζσ που αυτι και τα τζκνα λαμβάνουν (από
το ελλθνικό ι ζτερο κράτοσ ι οιοδιποτε φορζα δθμοςίου ι ιδιωτικοφ δικαίου
εδρεφοντοσ ςτθν Ελλάδα ι ςτθν αλλοδαπι) για οιονδιποτε λόγο και αιτία το αυτό
χρονικό διάςτθμα, δεν υπερβαίνει το ποςό των τεςςάρων χιλιάδων (4.000,00)
ευρϊ.
6. Αντίγραφο εκκακαριςτικοφ τθσ Φορολογικισ Αρχισ και Διλωςθσ Ε9 τθσ
υποψθφίασ του προθγοφμενου οικονομικοφ ζτουσ. Στθν περίπτωςθ που το τζκνο ι
τα τζκνα υποψθφίασ υποβάλλει/ουν φορολογικι διλωςθ αντίγραφο
εκκακαριςτικοφ τθσ Φορολογικισ Αρχισ εκείνου/νων του προθγοφμενου
οικονομικοφ ζτουσ. Εάν θ υποψθφία και το τζκνο/τζκνα τθσ δεν υποχρεοφνται να
υποβάλλουν φορολογικι διλωςθ, τότε αυτι κα προςκομίηει υπεφκυνθ διλωςθ του
Ν. 1599/86 κεωρθμζνθ από τθν οικεία Δ.Ο.Υ., ςτθν οποία κα δθλϊνει ότι δεν
υποχρεοφται εκείνθ και το τζκνο/τζκνα τθσ να υποβάλλουν φορολογικι διλωςθ.
7. Βεβαιϊςεισ Σπουδϊν εφόςον το τζκνο ι τα τζκνα τουσ φοιτά ι φοιτοφν ςε
ςχολζσ.
8. Πιςτοποίθςθ αναπθρίασ υποψθφίασ ι τζκνου/ων από αρμόδιο δθμόςιο φορζα.
ΕΠΙΛΟΓΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΧΟΡΗΓΗΗ
Η Επιτροπι που ορίςτθκε με απόφαςθ Δ.Σ. για τθν εκτζλεςθ του ςκοποφ του
«Κλθροδοτιματοσ Αγλαΐασ Χαραλάμπουσ» μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ για τθν
κατάκεςθ των αιτιςεων, εξετάηει αυτζσ και τα λοιπά δικαιολογθτικά που
υποβλικθκαν και προτείνει τισ υποψιφιεσ οι οποίεσ επιλζγονται - ανακθρφςςονται
από το Δθμοτικό Συμβοφλιο με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ.
Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία ο αρικμόσ των υποψθφίων, που πλθροφν τισ
προχποκζςεισ λιψθσ του επιδόματοσ και ζχουν τα ίδια προςόντα, είναι
μεγαλφτεροσ από τον αρικμό των επιδομάτων που πρόκειται να δοκοφν, θ επιλογι
μεταξφ αυτϊν γίνεται από το Δθμοτικό Συμβοφλιο με δθμόςια κλιρωςθ.
Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία κάποιο δικαιολογθτικό των υποψθφίων είναι ατελζσ,
ωσ προσ ζνα ι περιςςότερα ςτοιχεία του, θ Επιτροπι καλεί τισ ενδιαφερόμενεσ με
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ζγγραφθ πρόςκλθςθ τθσ, πριν προτείνει τισ προσ επιλογι δικαιοφχουσ, να
ςυμπλθρϊςουν τισ ατζλειεσ αυτζσ, μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν επίδοςθ με
ςχετικι απόδειξθ τθσ παραπάνω πρόςκλθςθσ.
Η απόφαςθ εκλογισ και ανακιρυξθσ των δικαιοφχων τοιχοκολλάται τθν ίδια ι τθν
επόμενθ θμζρα, ζξω από το γραφείο Κλθροδοτθμάτων κακϊσ και ςτουσ πίνακεσ
ανακοινϊςεων του Διμου Ιωαννιτϊν.
Με τθν απόφαςθ αυτι καλοφνται επίςθσ οι υπόλοιπεσ ενδιαφερόμενεσ υποψιφιεσ
που απορρίφκθκαν να υποβάλουν, εφόςον το επικυμοφν, ςχετικι ζνςταςθ κατά τθσ
παραπάνω απόφαςθσ του Διμου, μζςα ςε δζκα (10) θμζρεσ αφοφ τουσ
κοινοποιθκεί με αποδεικτικό θ απόφαςθ.
Οι υποψιφιεσ για τθ χοριγθςθ του επιδόματοσ κα πρζπει να υποβάλουν ςτο
Πρωτόκολλο τθσ Δ/νςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου Ιωαννιτϊν αίτθςθ
ςυνοδευόμενθ από τα παραπάνω δικαιολογθτικά εντόσ τθσ προκεςμίασ που ορίηει
θ παρακάτω παράγραφοσ. Το ζγκυρο τθσ κατάκεςθσ κα προκφπτει από τον αρικμό
πρωτοκόλλου-θμερομθνία που κα φζρει θ αίτθςθ
Η προκεςμία υποβολισ αιτιςεων είναι ςαράντα πζντε (45) θμερολογιακζσ θμζρεσ
και αρχίηει από τθν επομζνθ τθσ δθμόςιασ ανακοίνωςθσ τθσ παροφςασ ςτθν
ιςτοςελίδα του Διμου και από τθν επομζνθ τθσ δθμοςίευςθσ τθσ παροφςασ ςε μία
(1) εφθμερίδα των Ακθνϊν πανελλινιασ κυκλοφορίασ και ςε μία (1) εφθμερίδα των
Ιωαννίνων.
Το ζντυπο αίτθςθσ και θ προκιρυξθ-πρόςκλθςθ κα διατίκεται από το Τμιμα
Κλθροδοτθμάτων του Διμου (οδόσ : Αβζρωφ 3 , τθλ. 26513 61373) αλλά και
θλεκτρονικά μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του ςτθ διεφκυνςθ
https://www.ioannina.gr/κλθροδοτιματα
Oι υποψιφιεσ αφοφ προμθκευτοφν τθν αίτθςθ ςυμπλθρϊνουν ςωςτά τα
απαραίτθτα πεδία, ςυγκεντρϊνουν όλα τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και τα
κατακζτουν/αποςτζλλουν όλα μαηί (αίτθςθ και δικαιολογθτικά) ςτθν ακόλουκθ
διεφκυνςθ:
Διμοσ Ιωαννιτϊν
Δ/νςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν
Πρωτόκολλο Οικονομικισ Υπθρεςίασ
(επίδομα ανατροφισ τζκνου ι τζκνων ζτουσ 2018, από τα ζςοδα του
«Κλθροδοτιματοσ Αγλαΐασ Χαραλάμπουσ»)
Καπλάνθ 9, Τ.Κ. 45444 , Ιωάννινα
Η αποςτολι τθσ αίτθςθσ δεν ςυνεπάγεται τθν αποδοχι τθσ. Μόνον οι αιτιςεισ που
κα πλθροφν όλεσ τισ προχποκζςεισ τθσ παροφςθσ κα ςυμπεριλθφκοφν ςτθν
διαδικαςία αξιολόγθςθσ μζχρι τθν τελικι επιλογι των υποψθφίων.
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Οι υποψιφιεσ υποχρεοφνται να υποβάλλουν όλα τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά
εντόσ τθσ κακοριςμζνθσ προκεςμίασ που αναγράφεται ςτθν παροφςα Προκιρυξθ.
Παράλειψθ υποβολισ οποιουδιποτε δικαιολογθτικοφ εντόσ τθσ κακοριςμζνθσ
προκεςμίασ ςυνεπάγεται τθν απόρριψθ τθσ αίτθςθσ.

Ιωάννινα 31/08/2020
Ο Αντιδιμαρχοσ Οικονομικών
Βάββασ Φώτιοσ
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