ΙΔΡΥΜΑ ΟΛΓΑΣ &
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΡΔΑΚΟΥΛΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΟΛΓΑΣ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΡΔΑΚΟΥΛΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 παρ.3 του Ν.4182/2013, και
βάσει της με αριθ. 28808/28-7-1976 διαθήκης της Όλγας χήρας Βασιλείου Βαρδακουλά, η
οποία δημοσιεύθηκε με το υπ’ αριθμ. 379/8-2-1979 πρακτικό του Μον. Πρωτοδικείου
Αθηνών, θα χορηγήσει οικονομική ενίσχυση σε πτωχά κορίτσια, καταγόμενα από τον
Δήμο Αρταίων, για την αντιμετώπιση των δαπανών του γάμου τους.
Δικαίωμα οικονομικής ενίσχυσης έχουν οι υποψήφιες που πληρούν τις παρακάτω
προϋποθέσεις.
Α) Έχουν ηλικία, από την μικρότερη που επιτρέπουν οι ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις του
Αστικού Κώδικα τη σύναψη έγκυρου γάμου μέχρι και σαράντα (40) ετών.
Β) Είναι οικονομικά αδύνατες
Γ) Είναι άγαμες
Δ) Κατάγονται από τον Δήμο Αρταίων.
Ε) Όριο εισοδήματος: 8.800,00€ [Oικογενειακό Γονέων & Ατομικό ενδιαφερομένης]
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
• Αίτηση με όλα τα στοιχεία τους
• Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
• Ληξιαρχική πράξη γάμου.
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
• Ε1 φορολογικής δήλωσης γονέων
• Εκκαθαριστικό γονέων
• Ε1 φορολογικής δήλωσης ενδιαφερομένης
• Εκκαθαριστικό ενδιαφερομένης.
• Φωτοτυπία λογαριασμού Τράπεζας
• Οποιοδήποτε άλλο ενισχυτικό της αίτησής τους δικαιολογητικό
Σημείωση: Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται εις διπλούν
Το ποσό που θα διανεμηθεί βάσει του προϋπολογισμού έτους 2017 ανέρχεται στις
2.000,00 €.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα εξετασθούν κατά προτεραιότητα από το
Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, το δε ποσό της εκάστης οικονομικής ενίσχυσης δεν θα
υπερβαίνει το ποσό των χιλίων (1.000,00 €) και θα καταβληθεί εφάπαξ.
Μετά τον έλεγχο των αιτήσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος και την
επιλογή των δικαιούχων, θα αναρτηθεί ο σχετικός πίνακας στο γραφείο του Ιδρύματος και οι
ενδιαφερόμενοι θα έχουν προθεσμία δέκα (10) ημερών για την υποβολή ενστάσεων σε τυχόν
μη έγκρισή τους.
Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως 2/12/2017 καταληκτική ημερομηνία.
Οι όροι της παρούσας θα γνωστοποιηθούν στην Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ.Μακεδονιας, και στην ιστοσελίδα της Ιεράς
Μητρόπολης Άρτης: www.imartis.gr.
Πληροφορίες παρέχονται στο γραφείο του ιδρύματος (Μ.Ιγνατίου 24, τηλ.
2681027092 ΑΡΤΑ)
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
† Ο Μητροπολίτης Άρτης Καλλίνικος

