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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ – ΠΡΟΚΛΗΗ

Ζ Οηθνλνκηθή-Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Κιεξνδνηήκαηνο Ζιία Αζεκαθόπνπινπ Σνπηθήο Κνηλόηεηαο
Ακπθιώλ, έρνληαο ππ΄ όςηλ: α) ηελ από 3-2-1979 ηδηόρεηξε δηαζήθε ηνπ Ζιία Αζεκαθόπνπινπ ηνπ Νηθνιάνπ,
εο
ε νπνία δεκνζηεύζεθε από ην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν Αζελώλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο 5 Ηνπιίνπ 1979, δηα
ηνπ αξηζ. 1780/79 πξαθηηθνύ β) ηνλ εγθεθξηκέλν πξνϋπνινγηζκό νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 ηνπ
θιεξνδνηήκαηνο, όπνπ ζηνλ Κ.Α. 14 έρεη εγγξαθεί πίζησζε πνζνύ 630,00 € γηα «Βνήζεκα γάκνπ άπνξεο
θνπέιαο» γ) ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4182/13 «Κώδηθαο θνηλσθειώλ πεξηνπζηώλ, ζρνιαδνπζώλ θιεξνλνκηώλ θαη
ινηπέο δηαηάμεηο», όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρύνπλ

Π ξ ν θ ε ξ ύ ζ ζ ε η ηε ρνξήγεζε βνεζήκαηνο γάκνπ

από ηα έζνδα ησλ ελνηθίσλ ηνπ έηνπο 2020 ηνπ θιεξνδνηήκαηνο, πνζνύ 630,00 € ζηελ πησρόηεξε θνπέια
πνπ είλαη κόληκε θάηνηθνο ηεο Σνπηθήο Κνηλόηεηαο Ακπθιώλ θαη παληξεύηεθε ην έηνο 2019 .
1.Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο.
Οη ελδηαθεξόκελεο πξέπεη λα πιεξνύλ ηηο θαησηέξσ πξνϋπνζέζεηο:
- Να έρνπλ ειηθία από ηε κηθξόηεξε πνπ επηηξέπνπλ νη ηζρύνπζεο θάζε θνξά δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα
γηα ζύλαςε έγθπξνπ γάκνπ κέρξη θαη 45 εηώλ
- Να είλαη νηθνλνκηθά αδύλαηεο (ην εηήζην αηνκηθό θνξνινγεηέν εηζόδεκα ησλ θνξαζίδσλ ηνπ έηνπο πξηλ ηελ
ηέιεζε ηνπ γάκνπ λα κελ μεπεξλά ηηο 6.000,00 € θαη λα κελ δηαζέηνπλ αθίλεηε πεξηνπζία ην έηνο πξηλ
ηελ ηέιεζε ηνπ γάκνπ)
Γηα απηέο πνπ ζα δηεθδηθήζνπλ ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ζα ιεθζνύλ ππ΄ όςηλ ηα εηζνδήκαηα ρξήζεο 2018
(από 1-1-2018 έσο 31-12-2018) θαη ην Δ9 ηνπ αληίζηνηρνπ έηνπο
- Να έρνπλ παληξεπηεί ην έηνο 2019
- Ο γάκνο λα είλαη ζε ηζρύ θαη λα κελ έρνπλ μαλαπάξεη βνήζεκα γάκνπ
- Να είλαη κόληκεο θάηνηθνη ηεο Σνπηθήο Κνηλόηεηαο Ακπθιώλ
2.Τπνβνιή αηηήζεσλ.
Οη ελδηαθεξόκελεο πνπ πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο γηα ηε ρνξήγεζε βνεζήκαηνο γάκνπ κπνξνύλ
λα ππνβάινπλ ζρεηηθή αίηεζε ζην γξαθείν ηνπ θιεξνδνηήκαηνο (Μαγνύια Λαθσλίαο, Σ.Κ. 23100)

εληόο ζαξάληα πέληε εκεξώλ από ηελ ηειεπηαία δεκνζίεπζε
δηθαηνινγεηηθά:

ζπλνδεπόκελε κε ηα παξαθάησ

- Αληίγξαθν ιεμηαξρηθήο πξάμεο γέλλεζεο
- Αληίγξαθν ιεμηαξρηθήο πξάμεο γάκνπ
- ηνηρεία πνπ ζα απνδεηθλύνπλ όηη είλαη νηθνλνκηθά αδύλαηεο (εθθαζαξηζηηθό ζεκείσκα ηεο νηθείαο Γ.Ο.Τ.
γηα ηα εηζνδήκαηα έηνπο 2018 )
- έληππν Δ9 ρξήζεο έηνπο 2018
- Φσηνηππία δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο
- Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο
- Βεβαίσζε κόληκεο θαηνηθίαο
Οη ελδηαθεξόκελεο κπνξνύλ λα απνζηείινπλ ηελ αίηεζή ηνπο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ηαρπδξνκηθά, ην
αξγόηεξν κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ (κε ζθξαγίδα ηαρπδξνκείνπ)
κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή κε ηαρπκεηαθνξά ζην γξαθείν ηνπ θιεξνδνηήκαηνο, ζηε Μαγνύια Λαθσλίαο, Σ.Κ.
23100.
3.Επηινγή ππνςεθίσλ.
Ζ επηινγή ηεο πησρόηεξεο θνπέιαο ζα γίλεη από ηελ Οηθνλνκηθή – Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή ηνπ
θιεξνδνηήκαηνο, κεηά ηε ιήμε ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο, ύζηεξα από εμέηαζε ησλ αηηήζεσλ θαη ησλ
ζρεηηθώλ δηθαηνινγεηηθώλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ.
Ζ Οηθνλνκηθή – Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή ηνπ θιεξνδνηήκαηνο, κε αηηηνινγεκέλε απόθαζή ηεο επηιέγεη θαη
αλαθεξύζζεη ηε λέα πνπ ζα εληζρπζεί νηθνλνκηθά. Δπίζεο κε ηελ ίδηα απόθαζή ηεο θαιεί ηηο ππνςήθηεο πνπ
απνξξίθηεθαλ, εθόζνλ επηζπκνύλ, λα ππνβάιινπλ έλζηαζε θαηά ηεο απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο –
Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ θιεξνδνηήκαηνο.
Ζ απόθαζε επηινγήο θαη αλαθήξπμεο ηεο δηθαηνύρνπ ηνηρνθνιιείηαη κε απνδεηθηηθό ηελ ίδηα ή ηελ επνκέλε
εκέξα ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα πνπ ζηεγάδεηαη ε Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ πάξηεο, ζηε
Μαγνύια, ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα πάξηεο θαη ζην Κνηλνηηθό Καηάζηεκα Ακπθιώλ.
Δπηζεκαίλεηαη όηη ε απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο – Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ θιεξνδνηήκαηνο επηινγήο
θαη αλαθήξπμεο ηεο δηθαηνύρνπ, επεηδή ζα πεξηιακβάλεη ζηνηρεία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα,
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4624/2019, ζα ηνηρνθνιιεζεί κε ηα αξρηθά ηνπ νλνκαηεπσλύκνπ, ην όλνκα
παηξόο ηεο δηθαηνύρνπ θαζώο θαη ηνλ αξηζκό πξσηνθόιινπ ηεο ππνβιεζείζαο αίηεζήο ηεο.
ε πεξίπησζε πνπ νη ππνςήθηεο πνπ πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε έρνπλ ηα ίδηα
πξνζόληα, ε επηινγή κεηαμύ απηώλ γίλεηαη από ηελ Οηθνλνκηθή – Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή ηνπ
θιεξνδνηήκαηνο κε θιήξσζε.
Μεηαμύ ησλ νηθνλνκηθά αδύλαησλ θνξαζίδσλ ην βνήζεκα ζα δνζεί ζ΄ απηή πνπ έρεη ην κηθξόηεξν εηζόδεκα.
Πξνηείλεηαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξμεη ππνςήθηα πνπ λα πιεξνί ηηο πξνϋπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1
ηεο πξνθήξπμεο-πξόζθιεζεο ην αλαινγνύλ πνζό λα παξακέλεη ζηνλ ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό ηνπ
Κιεξνδνηήκαηνο γηα νπνηαδήπνηε κειινληηθή ρξήζε.
4.Ελζηάζεηο.
Οη ελδηαθεξόκελεο πνπ επηζπκνύλ λα ππνβάιινπλ έλζηαζε θαηά ηεο απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο –
Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ θιεξνδνηήκαηνο γηα ηελ επηινγή αλαθήξπμε ησλ δηθαηνύρσλ γηα νηθνλνκηθή
ελίζρπζε, ππνβάιινπλ απηή εληόο δέθα (10) εκεξώλ από ηελ ηνηρνθόιιεζε ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο, ζηε
γξακκαηέα ηνπ θιεξνδνηήκαηνο κε απνδεηθηηθό παξαιαβήο. ε πεξίπησζε ππνβνιήο ελζηάζεσλ
εκπξόζεζκα, ην θιεξνδόηεκα απνζηέιιεη απηέο ζηε Γ/λζε Κνηλσθειώλ Πεξηνπζηώλ ηεο Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδνο θαη Ηνλίνπ, καδί κε ηα δηθαηνινγεηηθά όισλ ησλ ππνςεθίσλ, ηηο

απνθάζεηο επηινγήο – αλαθήξπμεο δηθαηνύρσλ θαζώο θαη ηηο απόςεηο ηεο Οηθνλνκηθήο – Γηαρεηξηζηηθήο
Δπηηξνπήο ηνπ θιεξνδνηήκαηνο επί ησλ ελζηάζεσλ, πξνθεηκέλνπ ην πκβνύιην Δζληθώλ Κιεξνδνηεκάησλ
λα ειέγμεη αλ ηεξήζεθαλ ηα λόκηκα θαη λα γλσκνδνηήζεη ζρεηηθά.
5.Δεκνζηεύζεηο
Πεξίιεςε ηεο πξνθήξπμεο – πξόζθιεζεο ζα δεκνζηεπζεί ζηελ ηνπηθή εκεξήζηα εθεκεξίδα «Λαθσληθόο
ηύπνο» θαη ζηελ εκεξήζηα εθεκεξίδα παλειιαδηθήο θπθινθνξίαο «Δζηία» θαη ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα
ηνπ Γήκνπ πάξηεο.
Αληίγξαθν νιόθιεξεο ηεο πξνθήξπμεο – πξόζθιεζεο ζα αλαξηεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ
Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο πνπ ζηεγάδεηαη ε Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ πάξηεο, ζηε
Μαγνύια, ηνπ Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο πάξηεο θαη ζην Κνηλνηηθό Καηάζηεκα Ακπθιώλ ζαξάληα πέληε (45)
εκέξεο πξηλ ηε ιήμε πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ.
6.Σειηθέο δηαηάμεηο.
Δθόζνλ δελ ππνβιεζεί θακία έλζηαζε θαηά ησλ απνθάζεσλ ηεο Οηθνλνκηθήο
–
Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ θιεξνδνηήκαηνο γηα ηελ αλαθήξπμε ηεο δηθαηνύρνπ πνπ ζα εληζρπζεί
νηθνλνκηθά, ζα απνδνζεί ην ρξεκαηηθό βνήζεκα ζηε δηθαηνύρν, κέζσ ηεο ηξάπεδαο πνπ έρεη ηηο θαηαζέζεηο
ηνπ ην Κιεξνδόηεκα.
7.Πιεξνθνξίεο.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελεο κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα πνπ
ζηεγάδεηαη ε Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ πάξηεο ζηε Μαγνύια Λαθσλίαο, από ηηο 8:00 έσο
ηηο 14:00, αξκόδηνο ππάιιεινο: Υξήζηνο Εάβξαο, ηειέθσλν: 27313-61122.

Ζ Πξόεδξνο
Οηθνλνκηθήο-Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο

Γεσξγία Γεδεδήκνπ
Αληηδήκαξρνο

