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Μέγαρα, 24 Νοεμβρίου 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Προικοδότηςη δζκα (10) κοραςίδων
από το ίδρυμα:
“Κληροδότημα Αθαναςίου Στυλ. Γκίνη”
Σφμφωνα με ανακοίνωςη του Δημάρχου Μεγαρζων Γρηγόρη Σταμοφλη θα
γίνει Προικοδότηςη δζκα (10)
Κοραςίδων από το Ιδρυμα “Κληροδότημα
Αθαναςίου Στυλ. Γκίνη” ςτο οποίο είναι Πρόεδροσ και για ενημζρωςη όςων
ενδιαφζρονται γνωςτοποιοφνται τα παρακάτω:
ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ
Ο Πξόεδξνο ηνπ Κνηλωθεινύο Ιδξύκαηνο «Κιεξνδόηεκα Αζαλαζίνπ Σηπι. Γθίλε»
θαη Γήκαξρνο Μεγαξέωλ, θ. Γξεγόξεο Σηακνύιεο
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΔΙ όηη:
Καηά ην ηξέρνλ έηνο 2021 ζα γίλεη πξνηθνδόηεζε κέρξη δέθα (10) θνξαζίδωλ ηωλ
Μεγάξωλ δηα θαηαζέζεωο ζε ινγαξηαζκό ζηελ Δζληθή Τξάπεδα ηνπ ρξεκαηηθνύ πνζνύ
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 5.269,00 €, ρωξίο πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε, άγακεο, δεκόηηζζεο
Μεγάξωλ, ειηθίαο 15-40 εηώλ (γελλεζείζεο θαηά ηα έηε 1981-2006). Πιεξνπκέλωλ ηωλ
παξαπάλω πξνϋπνζέζεωλ πξνηεξαηόηεηα ζα επηδεηρζεί ζηηο νξθαλέο θνξαζίδεο.
Οι αιηήζεις ζσμμεηοτής ηων ενδιαθερόμενων θα σποβάλλονηαι ζηο Γραθείο
Γημάρτοσ από ηις 1/11/2021 έως ηις 30/11/2021.
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 Ταπηόηεηαο
- 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 Ταπηόηεηαο
- 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. Σηακνύιεο
Γήκαξρνο Μεγαξέωλ
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