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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ
Ζ Οικονομική-Γιασειπιζηική Δπιηποπή ηος Κληποδοηήμαηορ Ζλία Αζημακόποςλος Σοπικήρ Κοινόηηηαρ
Αμςκλών, π π ο κ η π ύ ζ ζ ε ι ηη σοπήγηζη βοηθήμαηορ γάμος από ηα έζοδα ηυν ενοικίυν ηος έηοςρ 2020
ηος κληποδοηήμαηορ, ποζού 630,00 € ζηην πηυσόηεπη κοπέλα πος είναι μόνιμη κάηοικορ ηηρ Σοπικήρ
Κοινόηηηαρ Αμςκλών και πανηπεύηηκε ηο έηορ 2019.
1.Δικαίωμα ζσμμεηοτής.
Οι ενδιαθεπόμενερ ππέπει να πληπούν ηιρ καηυηέπυ πποϋποθέζειρ:
- Να έσοςν ηλικία από ηη μικπόηεπη πος επιηπέποςν οι ιζσύοςζερ κάθε θοπά διαηάξειρ ηος Αζηικού Κώδικα
για ζύνατη έγκςπος γάμος μέσπι και 45 εηών
- Να είναι οικονομικά αδύναηερ (ηο εηήζιο αηομικό θοπολογηηέο ειζόδημα ηυν κοπαζίδυν ηος έηοςρ ππιν ηην
ηέλεζη ηος γάμος να μην ξεπεπνά ηις 6.000,00 € και να μην διαθέηοσν ακίνηηη περιοσζία ηο έηος πριν
ηην ηέλεζη ηοσ γάμοσ)
Για αςηέρ πος θα διεκδικήζοςν ηην οικονομική ενίζσςζη θα ληθθούν ςπ΄ ότιν ηα ειζοδήμαηα σπήζηρ 2018
(από 1-1-2018 έυρ 31-12-2018) και ηο Δ9 ηος ανηίζηοισος έηοςρ
- Να έσοςν πανηπεςηεί ηο έηορ 2019
- Ο γάμορ να είναι ζε ιζσύ και να μην έσοςν ξαναπάπει βοήθημα γάμος
- Να είναι μόνιμερ κάηοικοι ηηρ Σοπικήρ Κοινόηηηαρ Αμςκλών
2.Τποβολή αιηήζεων.
Οι ενδιαθερόμενες ποσ πληρούν ηις προϋποθέζεις για ηη τορήγηζη βοηθήμαηος γάμοσ μπορούν
να σποβάλοσν ζτεηική αίηηζη ζηο γραθείο ηοσ κληροδοηήμαηος (Μαγούλα Λακωνίας, Σ.Κ. 23100)
ενηός ζαράνηα πένηε ημερών από ηην ηελεσηαία δημοζίεσζη ζσνοδεσόμενη με ηα παρακάηω
δικαιολογηηικά:
- Ανηίγπαθο ληξιαπσικήρ ππάξηρ γέννηζηρ
- Ανηίγπαθο ληξιαπσικήρ ππάξηρ γάμος
- ηοισεία πος θα αποδεικνύοςν όηι είναι οικονομικά αδύναηερ (εκκαθαπιζηικό ζημείυμα ηηρ οικείαρ Γ.Ο.Τ.
για ηα ειζοδήμαηα έηοςρ 2018 )
- ένηςπο Δ9 σπήζηρ έηοςρ 2018
- Φυηοηςπία δεληίος αζηςνομικήρ ηαςηόηηηαρ
- Πιζηοποιηηικό οικογενειακήρ καηάζηαζηρ
- Βεβαίυζη μόνιμηρ καηοικίαρ
Οι ενδιαθεπόμενερ μποπούν να αποζηείλοςν ηην αίηηζή ηοςρ και ηα δικαιολογηηικά ηασςδπομικά, ηο
απγόηεπο μέσπι ηην ημεπομηνία λήξηρ ηηρ πποθεζμίαρ ςποβολήρ ηυν αιηήζευν (με ζθπαγίδα ηασςδπομείος)
με ζςζηημένη επιζηολή ή με ηασςμεηαθοπά ζηο γπαθείο ηος κληποδοηήμαηορ, ζηη Μαγούλα Λακυνίαρ, Σ.Κ.
23100.
Για πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ οι ενδιαθεπόμενερ μποπούν να απεςθύνονηαι ζηο Γπαθείο ηος
Κληποδοηήμαηορ, ζηη Μαγούλα Λακυνίαρ, από ηιρ 8:00 έυρ ηιρ 14:00, απμόδιορ ςπάλληλορ: Υπήζηορ
Εάβπαρ, ηηλέθυνο: 2731361122.
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