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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  8ΗΣ  Οκτωβρίου  2021 
          ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ  - ΥΜΗΤΤΟΥ                          
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                           

                    ΘΕΜΑ: Αποδοχή δωρεάς ποσού 

 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η    Νο  : 173 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 7           ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ :2 
Σήμερα την  8η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10:00 π.μ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δάφνης Υμηττού στο Δημοτικό Κτίριο της Κοινότητας Υμηττού (πρώην 
Δημαρχείο Υμηττού)  Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, στην αίθουσα συνεδριάσεων, 2ος όροφος, κατόπιν της 
αριθμ. πρωτ: 10927/4-10-2021 πρόσκλησης του κ. Δημάρχου – Προέδρου της Επιτροπής. Η πρόσκληση 
επιδόθηκε σε κάθε μέλος (τακτικά και αναπληρωματικά) της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 
4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και 
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 , ενώ 

παρίσταντο τα κατωτέρω μέλη:  
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΩΝ/ 

ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

1                                                                                                                                                                                                                                 ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΑΙ 

2 
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ  ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΝΑΙ 

3 
ΛΙΟΥΤΑΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ  

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ 
ΜΕΛΟΣ   

ΝΑΙ 

4 
ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΟΧΙ 

5 ΚΑΤΣΑΡΟΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

6 
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 

ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΟΧΙ 

7  
ΝΤΙΝΟΣ   

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΟΧΙ 

8 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  ΗΛΙΑΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ 

9 ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ  ΝΑΥΣΙΚΑ  ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

10 ΚΑΡΑΚΩΝΗ  ΒΑΡΒΑΡΑ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
(ΒΕΡΙΝΑ) 

ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ 

11 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ  ΚΛΕΑΝΘΗ (ΚΛΕΙΩ) ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

12 ΤΣΙΛΙΦΗΣ  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΟΧΙ 

13 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΝΑΙ 

14 ΘΑΝΟΥ  
ΧΡΥΣΟΥΛΑ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΟΧΙ 

15 ΚΡΟΥΣΟΣ  ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

16 ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

17 ΜΠΟΚΑΡΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

18 ΛΕΜΠΕΣΗΣ 
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ  

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

Η συνεδρίαση αυτή, πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Δημάρχου – Προέδρου κ. 
Αναστάσιου Αθ. Μπινίσκου, παρίσταντο  τα παραπάνω 5 τακτικά μέλη και 2 αναπληρωματικά μέλη. 
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Αφού ο κ. Δήμαρχος – Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 
εισηγούμενος το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης όπως αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω πρόσκληση έθεσε 
υπόψη του σώματος το αριθμ.πρωτ. 10807/01-10-2021 έγγραφο του τμήματος Κοινωνικής Προστασίας 
και Παιδείας του Δήμου Δάφνης Υμηττού  το οποίο αναφέρει ότι: 
«Κύριε Πρόεδρε,  

Σας ενημερώνουμε ότι η οικογένεια του αείμνηστου δημότη και κατοίκου Υμηττού Αντώνη Βγόντζα θέλοντας να 
τιμήσουν την μνήμη, τον αγώνα και το βαθύ αποτύπωμα που άφησε πίσω του, αποφάσισε κάθε χρόνο και για 
πέντε συνεχή χρόνια, να επιβραβεύει τον μαθητή που θα επιτύχει τη μεγαλύτερη βαθμολογία στις Πανελλαδικές 
εξετάσεις, δημότη ή κάτοικο Υμηττού, τουλάχιστον την τελευταία πενταετία, με το ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ 
(2.000,00€) με την διαδικασία που θα επιλέξει ο Δήμος μας . Ειδικότερα μετά από έγκριση της διαδικασίας θα 
κατατεθεί το ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00€) στην Τράπεζα για πλήρη κάλυψη των πέντε ετών. 
Ως εκ τούτου κι έχοντας υπόψη την παρ. ιστ’ του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 με την οποία ορίζεται ότι μία από τις 
αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής είναι και η αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών, δωρεών,  
παρακαλούμε  
Α) Την αποδοχή δωρεάς ποσού 10.000€ για επιβράβευση μαθητή και   
Β) Καθορισμός κριτηρίων – διαδικασίας επιλογής βραβείου αριστείας, ως κατωτέρω.  
i) Αντίγραφο της πράξεως των Συλλόγων Καθηγητών των Λυκείων Υμηττού που επιλέγει τον άριστο μαθητή, 
αναγράφοντας την βαθμολογία στις Πανελλαδικές εξετάσεις και επιλογή του πρώτου αρίστου, σε περίπτωση 
ισοψηφίας το ποσό θα κατανεμηθεί ισόποσα.. 
ii) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του μαθητή – μαθήτριας. 
iii) Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ από ΔΟΥ ή φωτοαντίγραφο αυτής. 
iv) Βεβαίωση του Δήμου περί της μονίμου διαμονής του (οικογενειακώς) στη Δημοτική Κοινότητα Υμηττού επί 
πέντε χρόνια συνεχώς, μέχρι την αποφοίτησή του από το Λύκειο σύμφωνα με τη θέληση της οικογένειας. 
Το "Βραβείο Αριστείας Αντώνη Βγόντζα" θα απονέμεται στις αρχές Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια ειδικής 
εκδήλωσης, παρουσία του μαθητή, τής  οικογενείας του, της οικογενείας Βγόντζα και των εκπροσώπων της 
μαθητικής κοινότητας.»        

         Κατόπιν των ανωτέρω  παρακαλώ όπως αποφασίσουμε σχετικά. 

Η  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Αφού άκουσε την εισήγηση  του κ. Δήμαρχου – Προέδρου, έλαβε γνώση του περιεχομένου των 

εγγράφων του σχετικού φακέλου και ειδικότερα το αριθμ.πρωτ. 10807/1-10-2021 έγγραφο του τμήματος 
Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας και το αριθμ. 559/13-01-2020 έγγραφο του κ. Βγότζα Διονύσιου, 
έχοντας υπόψιν τις διατάξεις της παρ. ιστ’ του άρθρου 40 του Ν.4735/2020, του Ν. 3463/06 (ΔΚΚ)  σε 
συνδυασμό με τις όμοιες του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν του Ν.4555/2018, του 
Ν.4623/2019 και του Ν. 4071/2012,  μετά από διαλογική συζήτηση  και αφού κάθε σύμβουλος 
τοποθετήθηκε σχετικά σκέφθηκε και  

ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Α) Αποδέχεται  τη δωρεά ποσού δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00€) της οικογένειας Βγόντζα εις μνήμην 

του δημότη Αντώνη Βγόντζα όπως αυτή αναφέρεται στο αριθμ. 559/13-01-2020 έγγραφο του κ. Βγόντζα 

Διονύσιου και η οποία αφορά στην επιβράβευση του μαθητή που θα επιτύχει τη μεγαλύτερη βαθμολογία 

στις Πανελλαδικές εξετάσεις, δημότη ή κάτοικο Υμηττού, τουλάχιστον την τελευταία πενταετία, με το 

ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00€) ενώ το ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00€) θα 

κατατεθεί  στην Τράπεζα για πλήρη κάλυψη των πέντε ετών. 

Β) Καθορίζει τα κριτήρια- διαδικασίες επιλογής βραβείου αριστείας ως κατωτέρω: 
i) Αντίγραφο της πράξεως των Συλλόγων Καθηγητών των Λυκείων Υμηττού που επιλέγει τον 
άριστο μαθητή, αναγράφοντας την βαθμολογία στις Πανελλαδικές εξετάσεις και επιλογή του πρώτου 
αρίστου, σε περίπτωση ισοψηφίας το ποσό θα κατανεμηθεί ισόποσα.. 
ii) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του μαθητή – μαθήτριας. 
iii) Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ από ΔΟΥ ή φωτοαντίγραφο αυτής. 
iv) Βεβαίωση του Δήμου περί της μονίμου διαμονής του (οικογενειακώς) στη Δημοτική Κοινότητα 
Υμηττού επί πέντε χρόνια συνεχώς 
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Σημειώνεται ότι: 

 Το "Βραβείο Αριστείας Αντώνη Βγόντζα" θα απονέμεται στις αρχές Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια 
ειδικής εκδήλωσης, παρουσία του μαθητή, τής  οικογενείας του, της οικογενείας Βγόντζα και των 
εκπροσώπων της μαθητικής κοινότητας. 

Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ευχαριστούν την οικογένεια Βγόντζα για την ευγενική 
Προσφορά – Δωρεά της  προς το Δήμο. 

Αναθέτει τις περεταίρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.  
Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται ως εξής:  

Η  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 
    ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ.ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ                    ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ 

      ΛΙΟΥΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
      ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
      ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ 

                                                                                        ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
             ΚΑΡΑΚΩΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
                                                            
         
 
 
 
 
          ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ           
               ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ  
             
 
      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 
 
     ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ.ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ 
 


