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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
 

 
       Η Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΑΤΖΗ» 
της Τοπικής Κοινότητας Κάτω Πεδινών του Δήμου Ζαγορίου , σύμφωνα με:  
Α) Την από 06-04-1939 ιδιόγραφη διαθήκη του Αναστασίου Χατζή 
Β) Την 1191/1979 Απόφαση του Εφετείου Αθηνών 
Γ) Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν.4182/2013 
Δ) Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του κληροδοτήματος έτους 2019 
Ε) Την αριθμ. 118/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζαγορίου 
περί έγκρισης της διαδικασίας χορήγησης των χρηματικών βραβείων, ως 
Διαχειριστική Επιτροπή των Κεφαλαίων Αυτοτελούς Διαχείρισης του Δήμου 
Ζαγορίου  
θα  χορηγήσει  « τρία χρηματικά βραβεία σχολικού έτους 2018-2019, εις τους 
τρεις καλλιτέρους εκ των απορωτέρων μαθητών του Δημοτικού Σχολείου, 
Γυμνασίου και Λυκείου αντιστοίχως (Δημοσίας Εκπαιδεύσεως) ή ετέρων 
ισοτίμων Δημοσίων Σχολείων, καταγομένων εκ της Κοινότητας Κάτω Πεδινών 
του Δήμου Ζαγορίου». 
      Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις καλούνται να υποβάλουν τις 
αιτήσεις τους ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως, μέχρι 19 Σεπτεμβρίου 2019 στα 
γραφεία του Δήμου Ζαγορίου στη διεύθυνση Ασπράγγελοι Ζαγορίου Τ.Κ 44007.  
  
      Τα  δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής: 
1.  Αίτηση του ενδιαφερόμενου με όλα τα στοιχεία του (διεύθυνση, τηλέφωνο κ.λ.π.) 

στην οποία να εκτίθεται η οικογενειακή και η οικονομική κατάσταση της 
οικογένειας του. 

2. Πιστοποιητικό σπουδών ή βεβαίωση αριστείας, με αναγραφή του βαθμού 
προαγωγής /απόλυσης για το σχολικό έτος 2018-2019 από την αντίστοιχη 
βαθμίδα εκπαίδευσης. 

3.  Πιστοποιητικό ότι είναι Δημότης ή Δημότισσα του Τοπικού Διαμερίσματος  Κάτω 
Πεδινών. 

4. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος δήλωσης εισοδήματος φορολογικού 
έτους 2018. 

5.  Αντίγραφο εκκαθαριστικού δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2018 και αντίγραφο του εντύπου 
Ε9 (ακίνητης περιουσίας) των γονέων εφόσον υποβάλλουν. 

6. Φωτοαντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού στο οποίο θα αναγράφεται το 
ονοματεπώνυμου του δικαιούχου μαθητή ή των γονέων. 

7.  Οποιοδήποτε άλλο , ενισχυτικό της αίτησής του, δικαιολογητικό. 
     Το συνολικό χρηματικό ποσό των βραβείων σχολικού  έτους 2018-2019 για τους  
μαθητές, ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων πενήντα (450,00) ευρώ. 

             Για περισσότερες  πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα 
γραφεία του Δήμου Ζαγορίου στους Ασπραγγέλους, στο τηλέφωνο 26533 60300 και  
26533 60322.                                                                
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