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                                                 Α Π Ο Φ Α Σ Η  9/2018

Της 8ης Συνεδρίασης που έγινε στις 12 Νοεμβρίου 2018 
Ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30

Στην Αίγινα και στην αίθουσα συνεδριάσεων που βρίσκεται στο Δημοτικό κτίριο επί των
οδών Αγ. Παρασκευής & Μεριστού στην πόλη της Αίγινας σήμερα στις  12 Νοεμβρίου
2018 ,  ημέρα Δευτέρα και  ώρα 17:30 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας ως
Διαχειριστική  Επιτροπή  των  Κληροδοτημάτων  του  Δήμου  Αίγινας   μετά  την  υπ’  αρ.
29/08-11-18 Πρόσκληση του Προέδρου, Δημάρχου κ. Δημητρίου Μούρτζη  που δόθηκε
σύμφωνα με τον νόμο.

Παρόντα  Μέλη  :  1.  Δημήτριος  Μούρτζης  –  Δήμαρχος  ως  Πρόεδρος,  2.  Μούρτζης
Αντώνιος,  3.  Σκαλτσιώτης  Γεώργιος,  4.  Ζορμπάς Ιωάννης,  5.  Μούρτζης Γεώργιος,  6.
Βατικιώτης  Δημήτριος,  7.  Πάλλης  Στυλιανός,  8.  Δέδες  Ευάγγελος,  9.  Λορέντζος  Γ.
Αθανάσιος, 10. Σαλπέα – Στάθη Αικατερίνη, 11. Θεριανός Στυλιανός,  12. Μαρμαρινός
Σταμάτιος, 13. Τσούρης Αργύριος, 14. Πτερούδης Νικόλαος, 15. Ντελής Αντώνιος

Απόντες  :  1.  Γενίτσαρης  Κωνσταντίνος,  2.  Οικονόμου  Νικόλαος,  3.  Μαρμαρινός
Παναγιώτης,  4.  Πάλλης  Ελευθέριος,  5.  Λεούσης  Νεκτάριος,  6.  Πούντος  Νικόλαος,  7.
Πούντος  Ιωάννης,  8.  Δούκας  Σωκράτης,  9.  Τρίμης  Κυριάκος,  10.  Παπαδόπουλος
Ιωάννης, 11. Τσατήρης Γεώργιος, 12. Τζίτζης Φίλιππος, 13. Λαμπαδάριος Στυλιανός

 1ο Θέμα ημερήσιας διάταξης                                           Απόφαση 9/2018

«  Λήψη  απόφασης  σχετικά  με  την  εκτέλεση  σκοπού  του  Κληροδοτήματος
Ταρσίτσας Θωμαϊδου έτους 2019 (οικονομική ενίσχυση απόρων κοριτσιών μετά το
γάμο τους καταγόμενων από την Αίγινα) »

Ο κ. Πρόεδρος ξεκινώντας τη συνεδρίαση είπε τα εξής: Όπως γνωρίζετε,  ο σκοπός του
Κληροδοτήματος ΤΑΡΣΙΤΣΑΣ ΘΩΜΑΪΔΟΥ είναι η οικονομική ενίσχυση μετά το γάμο ενός
ή και περισσότερων κοριτσιών καταγόμενων από την Αίγινα.

Στον  προϋπολογισμό  οικονομικού  έτους  2019 του  Κληροδοτήματος  υπάρχει
εγγεγραμμένη πίστωση ποσού € 50.00,00 για την εκτέλεση του σκοπού.

Προτείνεται να ενισχυθούν οικονομικά μετά το γάμο τους 12 κορίτσια με το ποσό των
τεσσάρων χιλιάδων εκατόν πενήντα ευρώ (4.150,00 €) το καθένα.

Σήμερα θα πρέπει να καθορίσουμε τις προϋποθέσεις και τις λεπτομέρειες    προκειμένου
να προχωρήσουμε στην εκτέλεση του σκοπού του Κληροδοτήματος για το έτος 2019
σύμφωνα  με  τον  οργανισμό  Διοικήσεως  και  διαχειρίσεως  του  Κληροδοτήματος
Ταρσίτσας Θωμαϊδου (ΦΕΚ 310/1942) και το άρθρο 56 παρ. 1 του Ν. 4182/2013 

O  εντεταλμένος  δημοτικός  σύμβουλος  για  τα  Κληροδοτήματα  και  μέλος  της
Διαχειριστικής Επιτροπής κ. Ζορμπάς Ιωάννης παίρνει το λόγο και αναφέρει ότι όπως
έγινε και πέρυσι με την εκτέλεση του σκοπού των Κληροδοτημάτων Ιουλίας Κάτσα και
Π&Α  Κάππου,  έτσι  και  φέτος  στην  προσπάθειά  τους  να  προσεγγίσουν  το  όρο  της
απορίας και λαμβάνοντας υπόψιν τα όρια των εισοδημάτων που προβλέπονται για τους
δικαιούχους του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης, προτείνουν ως προϋπόθεση για
να δικαιούται  κάποια κοπέλα την οικονομική ενίσχυση μετά το γάμο της τα εξής όρια
εισοδημάτων:
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Συνολικό ετήσιο  ατομικό φορολογητέο εισόδημα: μέχρι 4.320,00€
Συνολικό  ετήσιο   οικογενειακό  φορολογητέο  εισόδημα:  μέχρι  8.640,00  και  1.000,00€
προσαύξηση ανά προστατευόμενο τέκνο.

Η Διαχειριστική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου της και την
πρόταση του μέλους της κ. Ζορμπά Ιωάννη, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή
απόψεων, ΟΜΟΦΩΝΑ 

Η  Διαχειριστική  Επιτροπή  μετά  από  διαλογική  συζήτηση  και  ανταλλαγή  απόψεων,
ΟΜΟΦΩΝΑ

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Α)  Να  γίνουν  όλες  οι  απαιτούμενες  ενέργειες  για  την  εκτέλεση  του  σκοπού  του
Κληροδοτήματος  ΤΑΡΣΙΤΣΑΣ  ΘΩΜΑΪΔΟΥ  για  το  έτος  2019,  που  είναι  η  οικονομική
ενίσχυση μετά το γάμο ενός ή και περισσότερων απόρων κοριτσιών  καταγόμενων από
την Αίγινα .

Β) Θα ενισχυθούν οικονομικά μετά το γάμο τους, δώδεκα (12) κορίτσια με το ποσό των €
4.150,00 το καθένα

Γ) Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα της ενδιαφερόμενης θα πρέπει να
είναι μέχρι 4.320 ευρώ.

Δ)  Το  συνολικό  ετήσιο  οικογενειακό  φορολογητέο  εισόδημα  της  ενδιαφερόμενης  θα
πρέπει  να  είναι  μέχρι  8.640  ευρώ.  Για  κάθε  ανήλικο  ή  προστατευόμενο  τέκνο,  το
οικογενειακό εισόδημα αυξάνεται κατά 1.000,00€.

Ε) Η συνολική αξία των ακινήτων της οικογένειας να μην υπερβαίνει τις 120.000,00€ . Για
κάθε ανήλικο ή προστατευόμενο τέκνο, η συνολική αξία των ακινήτων αυξάνεται κατά
15.000,00€ 

ΣΤ) Αιτήσεις  μπορούν να υποβάλλουν κορίτσια ηλικίας από 16 έως 45 ετών. Επίσης
μπορούν  να  υποβάλλουν  αίτηση  περισσότερα  του  ενός  κοριτσιού  από  την  ίδια
οικογένεια.

Ζ)  Σε  περίπτωση  που  κάποια  ενδιαφερόμενη κληρωθεί  από  άλλο  Κληροδότημα  στο
οποίο έχει υποβάλλει αίτηση επίσης, δεν χάνει το δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση
του συγκεκριμένου Κληροδοτήματος.

Η)  Εάν  κάποια  ενδιαφερόμενη  κληρώθηκε  από  το  συγκεκριμένο  Κληροδότημα  σε
κλήρωση προηγούμενου έτους, δεν μπορεί να συμμετάσχει  εκ νέου.

Θ) Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή των αιτήσεων είναι:
1. Αίτηση (διανέμεται από το γραφείο Κληροδοτημάτων του Δήμου Αίγινας)
2. Πρόσφατο Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται η μόνιμη κατοικία της και ότι δεν

έχει κληρωθεί  από το συγκεκριμένο Κληροδότημα σε κλήρωση προηγούμενου
έτους. 

4. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
5. Φωτοαντίγραφο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος φορολογικού έτους 2017 της

ενδιαφερόμενης (εφόσον υποβάλλει)
6. Φωτοαντίγραφο  του  Οικογενειακού  Εκκαθαριστικού  Σημειώματος  φορολογικού

έτους 2017 
7. Φορολογική  δήλωση  φορολογικού  έτους  2017  μόνο  σε  περίπτωση  που  η

οικογένεια έχει προστατευόμενα τέκνα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της
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ηλικίας τους και το οικογενειακό τους εισόδημα ξεπερνά το ποσό των 8.640,00 ή
συνολική αξία των ακινήτων της οικογένειας ξεπερνά τις 120.000,00€.

8. Εκκαθαριστικό  ΕΝΦΙΑ  έτους  2018  ξεχωριστά  για  κάθε  μέλος  της  οικογένειας
(ενδιαφερόμενης  και  γονέων)  Σε  περίπτωση  που  κάποιο  μέλος  δεν  διαθέτει
ακίνητη  περιουσία  θα  υποβάλλει  μηδενικό  εκκαθαριστικό  ΕΝΦΙΑ  ή  υπεύθυνη
δήλωση περί μη κατοχής ακίνητης περιουσίας.

Σε  περίπτωση που υπάρχει  διαζύγιο  ή διάσταση μεταξύ  των γονέων,  θα λαμβάνεται
υπόψιν σαν οικογενειακό εισόδημα, το εισόδημα του γονέα που έχει την επιμέλεια της
ενδιαφερόμενης προσκομίζοντας σχετική δικαστική απόφαση ή ένορκη βεβαίωση. Όσον
αφορά τη συνολική αξία των ακινήτων της οικογένειας θα λαμβάνεται υπόψιν η συνολική
αξία των ακινήτων  της ενδιαφερόμενης και του γονέα που έχει την επιμέλεια. 

Ι)  Για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων θα εκδοθεί  Πρόσκληση σύμφωνα με τους
παραπάνω  όρους  και  προϋποθέσεις  η  οποία  θα  τοιχοκολληθεί  στους  Πίνακες
Ανακοινώσεων  του  Δημοτικού  Καταστήματος,  των  Δημοτικών  Κοινοτήτων  Βαθέος,
Κυψέλης,  Μεσαγρού  και  της  Τοπικής  Κοινότητας  Πέρδικας  και  των  σχολείων
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νησιού. Επίσης, θα σταλεί σε όλους του Ιερούς Ναούς
προκειμένου να διαβαστεί από τους Εφημέριους στη Θεία Λειτουργία και θα δημοσιευτεί
στον Τοπικό Τύπο (ηλεκτρονικό ή και έντυπο) ενώ και στην ιστοσελίδα του Δήμου μας.

ΙΙ)Η εκλογή των κοριτσιών θα γίνει από την Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος
κατόπιν συνεδρίασης και αν η εκλογή αυτών συμπέσει με την εκλογή περισσότερων των
δώδεκα κοριτσιών, τότε θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση. 
Τα αποτελέσματα της εκλογής ή κλήρωσης των κοριτσιών θα αναρτηθούν για δεκαπέντε
(15)  ημέρες  στην  ιστοσελίδα  του  Δήμου  Αίγινας  και  στο  πίνακα  ανακοινώσεων  του
Δημοτικού Καταστήματος  για τυχόν υποβολή ένστασης από τις  ενδιαφερόμενες εντός
τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση.     

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 9/2018.
Για πίστωση συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται.

                                                                                      Τα μέλη

                                                                                  Μούρτζης Αντώνιος
                                                                                  Σκαλτσιώτης Γεώργιος
                                                                                  Ζορμπάς Ιωάννης
                                                                                 Μούρτζης Γεώργιος
                                                                                 Βατικιώτης Δημήτριος
                                                                                 Πάλλης Στυλιανός
                                                                                 Δέδες Ευάγγελος
                                                                                Λορέντζος Γ. Αθανάσιος

                                                              Σαλπέα-Στάθη Αικατερίνη 
                                                       Θεριανός Στυλιανός 

                                                                        Μαρμαρινός Σταμάτιος             
                                                          Τσούρης Αργύριος   

                                                                         Πτερούδης Νικόλαος                    
                                                                                  Ντελής Αντώνιος            
                                                                          
                                                      
                                                      Ακριβές Απόσπασμα

Ο Δήμαρχος
Ως Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΜΟΥΡΤΖΗΣ
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