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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ»
της Τοπικής Κοινότητας Καπεσόβου του Δήμου Ζαγορίου , θα διαθέσει το
χρηματικό ποσό των χιλίων (1.000,00 €) ευρώ για τη χορήγηση οικονομικής
ενίσχυσης φοιτητών και μαθητών από το Καπέσοβο σχολικού ή ακαδημαϊκού έτους
2018-2019 σύμφωνα με:
Α) Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν.4182/2013
Β) Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του κληροδοτήματος έτους 2019
Γ) Την αριθμ. 145/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζαγορίου,
περί έγκρισης της διαδικασίας χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης φοιτητών και
μαθητών από το Καπέσοβο σχολικού ή ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, από το
Κληροδότημα «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ» Τ.Κ. Καπεσόβου Ζαγορίου.
Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις
τους, μέχρι τις 03 Δεκεμβρίου 2019 στα γραφεία του Δήμου Ζαγορίου.
Οικονομική ενίσχυση δικαιούνται οι υποψήφιοι που πληρούν τις παρακάτω
προϋποθέσεις:
1. Ήταν μαθητές ή φοιτητές κατά το σχολικό ή ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.
2. Είναι οικονομικά αδύνατοι .
3. Κατάγονται από το Καπέσοβο και να είναι εγγεγραμμένοι στο Δημοτολόγιο της Τ.Κ
Καπεσόβου του Δήμου Ζαγορίου.
Οι αιτήσεις τους θα συνοδεύονται από τα εξής δικαιολογητικά:
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 οικογενειακής κατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι
Δημότης ή Δημότισσα της Τ.Κ Καπεσόβου του Δήμου Ζαγορίου.
3. Βεβαίωση φοίτησης για το σχολικό ή ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 από την
αντίστοιχη βαθμίδα εκπαίδευσης.
4. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος δήλωσης εισοδήματος φορολογικού έτους
2018 του ίδιου ή των γονέων.
5. Αντίγραφο εκκαθαριστικού δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2019 και αντίγραφο του εντύπου
Ε9 (ακίνητης περιουσίας) του ίδιου ή των γονέων εφόσον υποβάλλουν.
6. Φωτοτυπία λογαριασµού Τράπεζας.
7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με την οποία ο 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 χιλίων (1.000,00 €) ευρώ, θα διανεμηθεί αναλόγως
του αριθμού των αιτήσεων των δικαιούχων που θα κατατεθούν.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα
γραφεία του Δήμου Ζαγορίου στους Ασπραγγέλους, στο τηλέφωνο 26533 60300.
Ο Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής
Ο Δήμαρχος
Γεώργιος Σουκουβέλος

