
                                            ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ    ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΞΑΡΧΟΥ 

                    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  ΕΤΟΥΣ  2018. 

Η Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΞΑΡΧΟΥ λαμβάνοντας υπ’οψιν την βούληση του 

διαθέτη,αποφάσισε να χορηγήσει βοηθήματα  σε κατοίκους του χωριού που βρίσκονται εν χηρεία καθώς και 

επιδόματα θέρμανσης στους διαμένοντας κατα την χειμερινή περίοδο στην Πουρνιά  και να πληρούν  τα 

παρακάτω  κριτήρια. 

Α.Βοηθήματα  σε άτομα που βρίσκονται εν χηρεία. 

1.Να έχουν γεννηθεί στην Πουρνιά . 

2.Να είναι δημότες της Τ.Κ.Πουρνιάς του Δήμου Κόνιτσας .  

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ειναι.  

1. Αίτηση ενδιαφερομένου προς την Διαχειριστική Επιτροπή. 

2. Πιστοποιητικό απο τον Δήμο που να προκύπτει ότι η ίδιοι έχουν γεννηθεί στην Πουρνια και  είναι 

δημότες της Τ.Κ.Πουρνιάς  .(Εάν τα ανωτέρω δεν εχουν διαφοροποιηθεί και εχουν  υποβληθει  δεν 

χρειάζεται να προσκομισθεί) 

3. Ληξιαρχική πράξη θανάτου.( ομοίως ως ανωτέρω) 

Β.Επιδόματα θέρμανσης για το διαστημα απο 15/10/2018 εως15/4/2019. 

1.Να έχουν γεννηθεί στην Πουρνιά οι ιδιοι η οι γονείς τους. 

2.Να κατέχουν και διατηρούν σπίτι στην Πουρνιά. 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι. 

1.Αίτηση ενδιαφερομένου προς την Διαχειριστική Επιτροπή. 

        2. Πιστοποιητικό απο τον Δήμο που να προκύπτει οτι οι ιδιοι ειναι δημότες της Τ.Κ Πουρνιάς η 

            εχουν  γεννηθεί στην Πουρνιά. .(Εάν τα ανωτέρω δεν εχουν διαφοροποιηθεί και εχουν  υποβληθει  

            δεν χρειάζεται να προσκομισθεί) 

3.Υπέυθηνη δήλωση του Ν. 1599/86 για την  χρονική περίοδο διαμονής τους κατα την χειμερινή περίοδο 

απο 15/10/2018 εως την 15/4/2019 στην Πουρνιά .  

Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί ανερχεται στο ποσό των 28000,00 Ευρώ. 

 

Η υποβολή των δικαιολογητικών θα διαρκέσει εως την 10
ην 

 Σεπτεμβρίου  2018 και θα γίνει στην Διαχεριστική 

Επιτροπή του Κληροδοτήματος  που εδρεύει στην Πουρνιά (κον Ναπολέοντα Δουγλίδη τηλ 2655024463). 

Μετά την συγκέντρωση των δικαιολογητικών η Διαχειριστική Επιτροπή θα συντάξει Πρακτικό με τους 

δικαιούχους το οποίο θα αναρτήσει στον Πίνακα ανακοινώσεων του Κληροδοτήματος.  Ενστάσεις θα γίνονται 

δεκτές εως την 30/9/2018 .  

                                                                 ΠΟΥΡΝΙΑ 25/7/2018 

                                                          Η Διαχειριστική Επιτροπή 

                                                            Ναπολέων Δουγλίδης  

                                                          Αριστοτέλης Παπατρύφων 

                                                            Χρήστος Παπαγεωργίου 

 



  


