
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                                                 
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ 
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
Τ.Κ. ΚΑΠΕΣΟΒΟΥ                   
 ΑΡ.ΠΡΩΤ. 11005                                    
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
 
      Η Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ» της Τοπικής Κοινότητας Καπεσόβου του Δήμου Ζαγορίου , θα 
διαθέσει το χρηματικό ποσό των τριών χιλιάδων (3.000,00 €) ευρώ για  τη χορήγηση 
οικονομικής ενίσχυσης νυμφευόμενων Καπεσοβιτών έτους 2016 και έτους 2017 
σύμφωνα με:  
Α) Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν.4182/2013 
Β) Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του κληροδοτήματος έτους 2017 
Γ) Την αριθμ.190/2016 και αριθμ.181/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Ζαγορίου περί έγκρισης της διαδικασίας χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης 
νυμφευόμενων Καπεσοβιτών έτους 2016 και έτους 2017 από το Κληροδότημα 
«ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ» Τ.Κ. Καπεσόβου Ζαγορίου . 
      Οι υποψήφιες που πληρούν τις προϋποθέσεις καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις 
τους, μέχρι τις 07 Μαΐου 2018 στα γραφεία του Δήμου Ζαγορίου. 
 

   Οικονομική ενίσχυση προικοδότησης δικαιούνται οι υποψήφιες που πληρούν τις 
παρακάτω προϋποθέσεις: 
1.  Έχουν ηλικία από τη μικρότερη που επιτρέπουν οι ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις 

του Αστικού Κώδικα για την σύναψη έγκυρου γάμου, μέχρι και 45 ετών. 
2.  Έχουν ήδη παντρευτεί εντός του έτους 2016 ή 2017.  
3.  Κατάγονται από το Καπέσοβο και να είναι εγγεγραμμένες στο Δημοτολόγιο της Τ.Κ 

Καπεσόβου του Δήμου Ζαγορίου. 
4.   Δεν έχουν λάβει άλλη οικονομική ενίσχυση για τον ίδιο σκοπό από άλλο φορέα. 
 
Οι αιτήσεις τους θα συνοδεύονται από τα εξής δικαιολογητικά: 
1.  Αίτηση της ενδιαφερόμενης με όλα τα στοιχεία της (διεύθυνση, τηλέφωνο κ.λ.π.) 
2.  Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.  
3.  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 
     Δημότισσα της Τ.Κ Καπεσόβου του Δήμου Ζαγορίου. 
4.  Ληξιαρχική πράξη γάμου που τελέσθηκε εντός του έτους 2016 ή του έτους 2017. 
5.  Φωτοτυπία λογαριασµού Τράπεζας.   
6.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με την οποία η δικαιούχος να δηλώνει ότι, δεν 

έλαβε ούτε πρόκειται να λάβει άλλη οικονομική ενίσχυση για τον ίδιο σκοπό από 
άλλο φορέα. 

     Το συνολικό ποσό διάθεσης των τριών χιλιάδων (3.000,00 €) ευρώ, θα διανεμηθεί 
αναλόγως του αριθμού των αιτήσεων των δικαιούχων που θα κατατεθούν. 

           Η απόδοση της οικονομικής ενίσχυσης γίνεται μετά την τέλεση γάμου, με την 
προσκόμιση από την δικαιούχο ληξιαρχικής πράξης γάμου.  
     Για περισσότερες  πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα 
γραφεία του Δήμου Ζαγορίου στους Ασπραγγέλους, στο τηλέφωνο 26533 60300 ή 
26533 60322.      
 

Ο Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής 
Ο Δήμαρχος 

  Βασίλειος Σπύρου 


