Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2021.08.12 08:19:01
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 6ΕΤΨΩ1Δ-ΙΧΙ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 109/2021
Α.Π.:4811
ΗΜΕΡ. ΠΡΩΤ.:10-08-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
Πληροφορίες: Προβιά Αικατερίνη
Τηλέφωνο: 24243 50105
E-mail: kprovia@skopelos.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της Τακτικής Συνεδρίασης (12ης)
του Δημοτικού Συμβουλίου Σκοπέλου
Θέμα: «Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 12/2021 απόφασης του Συμβουλίου της
Κοινότητας Γλώσσης, με θέμα: Περί έγκρισης ή μη της υπ. αριθ. 115/2021 απόφασης
της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: ‘Έγκριση

της υπ. αριθ. 3/2021 απόφασης της

Επιτροπής Κρίσεως του Κληροδοτήματος Ιωάννου Β. Τσουκαλά, της Κοινότητας
Γλώσσης του Δήμου Σκοπέλου (εξέταση της υπ. αριθ. 2931/18.5.2021 αίτησης της κ.
Ε. Μ.)‘’»
Στη Σκόπελο σήμερα, την 09η Αυγούστου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 20:00
σύμφωνα με το άρθρο 67, του ν. 3852/2010, την από 11-03-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/Α/11-032020), του υπ’ αριθ. 18318/13-03-2020 εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ. την υπ’ αριθ. 40 Εγκύκλιο Α. Π.
20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), την υπ’ αριθ. 163 εγκύκλιο Α.Π. 33282/29-052020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) και την υπ’ αριθ. 426 εγκύκλιο Α.Π. 77233/13-11-2020 (ΑΔΑ:
6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) αποφυγή διάδοσης του κορωνοιού COVID-19, συνήλθε

το Δημοτικό

Συμβούλιο Σκοπέλου σε τακτική με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση ύστερα από την υπ’ αριθμ.
4709/05-08-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με
αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Άγγελος
Ξηντάρης, διαπίστωσε την ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, δεδομένου ότι σε σύνολο 17 μελών
συμμετείχαν στη συνεδρίαση οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
01

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ξηντάρης Άγγελος (Πρόεδρος)

01

Τσουκαλάς Ευάγγελος

02

Βούλγαρης Αριστείδης

02

Παπαχρήστος Ηλίας

03

Σοφικίτου-Σίσκου Μαρία

03

Αναγνώστου Γεώργιος

04

Σάββα-Γκόλια Μαρία

04

Κατσάρης Δημήτριος

05

Ευσταθίου Ιωάννα

05

Ξηρογιάννης Ιωάννης

06

Βαφίνης Νικόλαος (έως και το 14
της Η.Δ.)

07

Κουκουρίνη-Φύβγα Σταματούλα (έως και

ο

θέμα
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το 14ο θέμα της Η.Δ.)
08

Ευσταθίου Δημήτριος

09

Λεμονής Κωνσταντίνος

10

Καρβέλη Σπυριδούλα

11

Πατσής Ρηγίνος

12

Ρόδιος Βασίλειος

Ο Δήμαρχος κ. Σταμάτιος Περίσσης προσκλήθηκε και παρίσταται στη Συνεδρίαση.
Προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση, ο Πρόεδρος της

Κοινότητας Κλήματος κ.

Βαρσαμάς- Χρήστος Καραγιώργος.
Αν και προσκλήθηκαν νόμιμα δεν παρίστανται στη συνεδρίαση, ο Πρόεδρος της

Κοινότητας

Σκοπέλου κ. Παντελής Χρυσοφός και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Γλώσσης κ. Αγάλος
Φωτόπουλος.
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται η κα. Αικατερίνη Προβιά, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση
των πρακτικών.
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, καθώς από το σύνολο δεκαεπτά (17) μελών ευρέθησαν παρόντα
δώδεκα (12) μέλη κατά την έναρξή της, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος, εισηγήθηκε το 14ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και στη συνέχεια έδωσε το λόγο
στον Αντιδήμαρχο, για την εισήγηση του θέματος, ο οποίος ανέφερε τα εξής: Με την υπ’ αριθ.
12/2021 απόφασή του το Συμβούλιο της Κοινότητας Γλώσσης, Εγκρίνει την 115/2021 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκοπέλου, σύμφωνα με την οποία απορρίπτεται η αίτηση
της Ε. Μ., για τους εξής λόγους :
1.Η αίτησή της ήταν εκπρόθεσμη, διότι η πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών των ενδιαφερόμενων επιτυχόντων πρωτοετών φοιτητών και σπουδαστών για τον διορισμό έξι (6) υποτρόφων του Κληροδοτήματος Ιωάννου Β. Τσουκαλά για το
δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
αιτήσεις θα έπρεπε να υποβληθούν

ακαδημαϊκό έτος 2020-2021,

ΤΥΠΟΣ στις 23/2/2021 και όπως αναφέρει οι

εντός προθεσμίας 15 ημερών από την δημοσίευσή

της δηλαδή έως 10/3/2021. Η αίτηση από την ανωτέρω υπεβλήθη στις 18/5/2021.
Επίσης ήδη η Επιτροπή Κρίσεως του Κληροδοτήματος με την υπ. αριθ. 1/2021
απόφασή της, η οποία επικυρώθηκε με την υπ. αριθ.82/2021 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Σκοπέλου έχει προχωρήσει στην εξέταση των

δικαιολογητικών και

έγκριση 2 υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.
2.Στα δικαιολογητικά που υπέβαλλε δεν υπάρχει το απολυτήριο Λυκείου Γλώσσης όπως ρητά
αναφέρεται στην 1204/2008 απόφαση του Εφετείου Αθηνών, στην 171/2020 απόφαση του
Συμβουλίου της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Σκοπέλου, η οποία έχει εγκριθεί με την

23/2020 απόφαση της Κοινότητας Γλώσσης και την 180/2020 απόφαση του Δήμου
Σκοπέλου καθώς και στην υπ. αριθ.533/27.1.2021 (Νο 7 δικαιολογητικό) πρόσκληση
υποβολής

δικαιολογητικών των ενδιαφερόμενων επιτυχόντων πρωτοετών φοιτητών και

σπουδαστών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, που δημοσιεύθηκε στην
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ., αλλά απολυτήριο ΕΠΑ.Λ. Νέου Κλήματος.
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Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, ανταλλαγή γνωμών, έκθεση απόψεων
(λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά) και αφού έλαβε υπόψη το με αριθ. πρωτ.
12/2021 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Γλώσσης
Αποφασίζει Ομόφωνα
Απορρίπτει την υπ’ αριθ. πρωτ. 2931/18.5.2021 αίτηση της Ε. Μ. για τους εξής λόγους :
1.Η αίτησή της ήταν εκπρόθεσμη, διότι η πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών των ενδιαφερόμενων επιτυχόντων πρωτοετών φοιτητών και σπουδαστών για τον διορισμό έξι (6) υποτρόφων του Κληροδοτήματος Ιωάννου Β. Τσουκαλά για το
δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
αιτήσεις θα έπρεπε να υποβληθούν

ακαδημαϊκό έτος 2020-2021,

ΤΥΠΟΣ στις 23/2/2021 και όπως αναφέρει οι

εντός προθεσμίας 15 ημερών από την δημοσίευσή

της δηλαδή έως 10/3/2021. Η αίτηση από την ανωτέρω υπεβλήθη στις 18/5/2021.
Επίσης ήδη η Επιτροπή Κρίσεως του Κληροδοτήματος με την υπ. αριθ. 1/2021
απόφασή της, η οποία επικυρώθηκε με την υπ. αριθ.82/2021 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Σκοπέλου έχει προχωρήσει στην εξέταση των

δικαιολογητικών και

έγκριση 2 υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.
2.Στα δικαιολογητικά που υπέβαλλε δεν υπάρχει το απολυτήριο Λυκείου Γλώσσης όπως ρητά
αναφέρεται στην 1204/2008 απόφαση του Εφετείου Αθηνών, στην 171/2020 απόφαση του
Συμβουλίου της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Σκοπέλου, η οποία έχει εγκριθεί με την

23/2020 απόφαση της Κοινότητας Γλώσσης και την 180/2020 απόφαση του Δήμου
Σκοπέλου καθώς και στην υπ. αριθ.533/27.1.2021 (Νο 7 δικαιολογητικό) πρόσκληση
υποβολής

δικαιολογητικών των ενδιαφερόμενων επιτυχόντων πρωτοετών φοιτητών και

σπουδαστών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, που δημοσιεύθηκε στην
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ., αλλά απολυτήριο ΕΠΑ.Λ. Νέου Κλήματος.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 109/2021
Συντάχθηκε και υπογράφθηκε
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Ακολουθούν οι υπογραφές

Απόσπασμα πρακτικού
Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Άγγελος Ξηντάρης
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