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O 
Πρόεδρος της Επιτροπής του Κληροδοτήματος Νικολάου και Αγγελικής Κοντομηνά 

έχοντας την ομόφωνη γνώμη της 

                                        Ανακηρύσσει ότι         
1..Προκειμένου να εκτελεστεί ο σκοπός του Κληροδοτήματος σύμφωνα με  
   την παρ.1β του άρθρου 2 του Καταστατικού του αποφασίζει για το  
   ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 την ανακήρυξη 2 νέων καταγόμενων από  

   την περιοχή Βοιών για την ολοκλήρωση των σπουδών του ενός στο 
   Λύκειο και του δευτέρου σε Ανώτερη ή Ανώτατη Σχολή που θα φέρουν  

   το επώνυμο «Κοντομηνάς» εξ αρρενογονίας από τον ίδιο τον ιδρυτή και  
   από τους αδερφούς του. 
   Σε έλλειψη τέτοιων οι υποτροφίες θα δίδονται σε αγόρια που φέρουν το  

   επώνυμο «Κοντομηνάς» εξ αρρενογονίας άλλων αρρένων συγγενών του  
   ιδρυτή εκ πλαγίου βαθμού.  

   Σε έλλειψη τέτοιων οι υποτροφίες θα δίδονται σε κορίτσια με το επώνυμο 
  «Κοντομηνάς» εκ κατιόντων αρρένων αδερφών του ιδρυτή και σε   
   έλλειψη  τέτοιων, εκ κατιόντων άλλων αρρένων συγγενών του. 

   Σε έλλειψη τέτοιων οι υποτροφίες θα δίδονται σε κορίτσια που η μητέρα  
   τους θα έχει πατρικό επώνυμο «Κοντομηνάς» κατά την ίδια σειρά. Αν δεν 

   υπάρχουν υποψήφιοι καμιάς από τις παραπάνω κατηγορίες, οι  
   υποτροφίες θα δίδονται σε οικονομικά αδύνατους νέους ή κατά σειρά  

   νέες. Σε κάθε περίπτωση απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση  
   υποτροφιών ή προς συνέχιση αυτής είναι η βαθμολογία τους με βαθμό  
   τουλάχιστον «λίαν καλώς» και η οικονομική αδυναμία τους. Αν δεν  

   συντρέχουν αυτές οι προϋποθέσεις οι υποτροφίες δεν παρέχονται, οι δε  
   παρασχεθείσες διακόπτονται. Αν παραμένουν οι προϋποθέσεις η  

   υποτροφία θα χορηγείται μέχρι την περάτωση των σπουδών των  
   υποτρόφων. 
   Σε περίπτωση που υπάρχουν παραπάνω από ένας υποψήφιος υπότροφος 

   στην ίδια βαθμίδα σπουδών, θα προτιμηθεί ο οικονομικά πιο αδύνατος.  
ΚΑΛΕΙ τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν, σε προθεσμία (45) σαράντα-

πέντε ημερών από την ημέρα που θα δημοσιευτεί για πρώτη φορά η 
παρούσα διακήρυξη στην ιστοσελίδα του Κληροδοτήματος, στις τοπικές 
εφημερίδες «Τα Βάτικα» και «Ο Βατικιώτης» στη Λακωνική Εφημερίδα 

«Λακωνικός Τύπος» και στην εφημερίδα «Η Αυγή», στην Επιτροπή του 
Κληροδοτήματος στη Δημοτική Κοινότητα Νεάπολης  αίτηση 

επισυνάπτοντας υποχρεωτικά και τα παρακάτω: 
1)Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης  
2)Βεβαίωση σχολείου του υποψηφίου υποτρόφου με αναλυτική 

   βαθμολογία για κάθε διδασκόμενο μάθημα κατά το σχολικό έτος 
   2015-2016.  

3)Εκκαθαριστικό φορολογικού έτους 2015 
                              

Νεάπολη, 14-11-2016 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 

Ιωάννης Γεωργουδής 


