Μέγαξα 8 Ννεκβξίνπ 2018
ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Προικοδόηηζη κοραζίδων
από ηο Κληροδόηημα
ΑΘΑΝΑΙΟΤ ΣΤΛ.ΓΚΙΝΗ
Ο αείκλεζηνο ζπκπνιίηεο, ΑΘΑΝΑΙΟ ΣΤΛ. ΓΚΙΝΗ από ρξόληα, είρε
δωξίζεη ζην Γήκν Μεγαξέωλ θάπνηα αθίλεηα, ηα νπνία ύζηεξα από ζεηξά δηαδηθαζηώλ
εθπνηήζεθαλ θαη κε ηα ρξήκαηα απηά θαη ηνπο ηόθνπο κέζω ηνπ “Ιδξύκαηνο ΓΚΙΝΗ”
γηλόηαλ από παιηόηεξα ΠΡΟΙΚΟΓΟΣΗΗ Κνξαζίδωλ ζύκθωλα κε ηελ επηζπκία ηνπ
δηαζέηε.
Πξόεδξνο ηνπ Ιδξύκαηνο είλαη ν εθάζηνηε Γήκαξρνο.
Έηζη ινηπόλ θέηνο απνθαζίζηεθε από ην “Ίδρσμα ΓΚΙΝΗ” λα γίλεη κέρξη ην ηέινο
ηνπ ρξόλνπ, ΠΡΟΙΚΟΓΟΣΗΗ κέρξη (10) δέθα Κνξαζίδωλ, κε πξνηεξαηόηεηα ζηηο
Οξθαλέο Κνξαζίδεο θαη γηα ην ζέκα απηό γλωζηνπνηείηαη από ην Γήκν Μεγαξέωλ ζηηο
ελδηαθεξόκελεο , λα ππνβάιινπλ αξκνδίωο ζρεηηθή αίηεζε, ζύκθωλα κε ηα παξαθάηω:

«ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ
Ο Πξόεδξνο ηνπ Κνηλωθεινύο Ιδξύκαηνο «Κιεξνδόηεκα Αζαλαζίνπ ηπι. Γθίλε»
θαη Γήκαξρνο Μεγαξέωλ, θ. Γξεγόξεο ηακνύιεο
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΔΙ όηη:
Καηά ην ηξέρνλ έηνο 2018 ζα γίλεη πξνηθνδόηεζε κέρξη δέθα (10) θνξαζίδωλ ηωλ
Μεγάξωλ δηα ρνξεγήζεωο βηβιηαξίνπ θαηαζέζεωο ηεο ΔΣΔ κε ην πνζό ηωλ 500 €, κεηά
ηελ πξνζθόκηζε ιεμηαξρηθήο πξάμεο γάκνπ, ζύκθωλα κε ην άξζξν 3 ηνπ Οξγαληζκνύ
Γηνηθήζεωο θαη Λεηηνπξγίαο ηνπ Ιδξύκαηνο (ΦΔΚ 131/5-6-1979 η. Α).
Γηθαίωκα ππνβνιήο αηηήζεωλ ζπκκεηνρήο έρνπλ θνξαζίδεο, ην εηήζην εηζόδεκα ηωλ
νπνίωλ δελ μεπεξλά ηηο 4.500€ (όρη ηεθκαξηό) ρωξίο πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε, άγακεο,
δεκόηηζζεο Μεγάξωλ, ειηθίαο 15-40 εηώλ (γελλεζείζεο θαηά ηα έηε 1978-2003).
Πιεξνπκέλωλ ηωλ παξαπάλω πξνϋπνζέζεωλ πξνηεξαηόηεηα ζα επηδεηρζεί ζηηο νξθαλέο
θνξαζίδεο.
Οη αηηήζεηο ζπκκεηνρήο ηωλ ελδηαθεξόκελωλ ζα ππνβάιινληαη ζην Γξαθείν
Γεκάξρνπ από ηηο 9/11/2018 έωο ηηο 9/12/2018.
Καηά ηελ ππνβνιή ηωλ αηηήζεώλ ηνπο νη ελδηαθεξόκελεο ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ
ζπλεκκέλα ηα παξαθάηω δηθαηνινγεηηθά:
Α. Γηα λέεο άλω ηωλ 18 εηώλ
- Αίηεζε ζπκκεηνρήο πνπ παξέρεηαη ζηνλ Γήκν Μεγαξέωλ
- Φωηναληίγξαθν Αζηπλνκηθήο Σαπηόηεηαο

- Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο (δελ ην πξνζθνκίδεηε, δεηείηαη
απηεπάγγειηα από ηελ ππεξεζία καο)
- Βεβαίωζε Μνλίκνπ Καηνηθίαο
- Δθθαζαξηζηηθό ζεκείωκα ηωλ δύν ηειεπηαίωλ εηώλ ηεο θνξαζίδνο θαη ηωλ γνλέωλ
- Δ9
Β. Γηα λέεο 15-18 εηώλ
- Αίηεζε ζπκκεηνρήο πνπ παξέρεηαη ζηνλ Γήκν Μεγαξέωλ θαη ππνβάιιεηαη από ηνλ
γνλέα
- Φωηναληίγξαθν Αζηπλνκηθήο Σαπηόηεηαο
- Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο (δελ ην πξνζθνκίδεηε, δεηείηαη
απηεπάγγειηα από ηελ ππεξεζία καο)
- Βεβαίωζε Μνλίκνπ Καηνηθίαο
- Δθθαζαξηζηηθό ζεκείωκα ηωλ δύν ηειεπηαίωλ εηώλ ηωλ γνλέωλ ηνπ
αλειίθνπ
- Δ9 ηωλ γνλέωλ ηνπ αλειίθνπ
Ο Πξόεδξνο ηνπ Ιδξύκαηνο
Γξεγόξηνο Ι. ηακνύιεο
Γήκαξρνο Μεγαξέωλ»
Δκ ηοσ Γραθείοσ Δπικοινωνίας
& Γημοζίων τέζεων

