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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Διαχειριστική Επιτροπή Κληροδοτήματος «ΛΑΖ. I. ΓΚΕΚΑ» του Δήμου 

Κοζάνης σύμφωνα με:

1. Τη διαθήκη του «ΛΑΖ. I. ΓΚΕΚΑ», που σκοπό έχει τη χορήγηση 

οικονομικής βοήθειας σε 10 άπορες οικογένειες το Πάσχα .

2. Την έγκριση του προϋπολογισμού του Κληροδοτήματος «ΛΑΖ. I. ΓΚΕΚΑ» 

χρήσης 2019.

Προκηρύσσει

Διαγωνισμό για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε 10 άπορες 

οικογένειες το Πάσχα εκ ποσού 600,00€ σε κάθε μία, από έσοδα του 

Κληροδοτήματος «ΛΑΖ. I. ΓΚΕΚΑ» με τους παρακάτω όρους:

1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι υποψήφιοι που πληρούν τις παρακάτω 

προϋποθέσεις:

α) Είναι οικονομικά αδύνατοι

β)Κατάγονται από την πόλη της Κοζάνης Δημοτικής Κοινότητας Κοζάνης είναι 
μόνιμοι κάτοικοι της Κοζάνης και είναι εγγεγραμμένες στα Δημοτολόγια του 
Δήμου Κοζάνης.
γ)Του δικαιώματος μπορεί να κάνει χρήση μόνο ένα (1) μέλος της 

οικογένειας.

2. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν μέσα σε σαράντα πέντε (45) 

ημέρες από τη δημοσίευση της παρούσας, στο Δημαρχείο Κοζάνης ( 

Πλατεία Νίκης 1, Γραφείο Ακίνητης Περιουσίας και Κληροδοτημάτων, τηλ. 

24613- 50346) τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Σχετική αίτηση

β. Πιστοποιητικό εγγραφής του ενδιαφερομένου στα δημοτολόγια της 

Πόλης του Δήμου Κοζάνης 

γ. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης



δ. Εκκαθαριστικό σημείωμα ή βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., που 

αφορά στα εισοδήματα του ενδιαφερομένου χρήσης 2017 το ύψος του 

οποίου δεν πρέπει να ξεπερνά το ποσό των 6.000,00€ ετησίως, 

(πραγματικό οικογενειακό όχι τεκμαρτό) προσαυξανόμενο κατά 1.200,00€ 

για κάθε προστατευόμενο μέλος της οικογένειας (σύζυγος, ανήλικα τέκνα 

έως 18 ετών και έως 25 ετών εάν σπουδάζουν σε Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.) 

ε. Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού 

στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό , δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολο της το 

ποσό των 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό , προσαυξανόμενη 

κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως του ποσού των 180.000 

ευρώ.

Στ. Δήλωση Ενφια 2018 του ενδιαφερομένου και των πρόσθετων μελών του . 

ζ. Άτομα με αναπηρία (67% και πάνω). Να προσκομίζεται βεβαίωση από την 

Αρμόδια Αρχή. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να παραστεί ο ίδιος να 

εξουσιοδοτείται μέλος της οικογένειας, από το οποίο εξυπηρετείται, 

η. Υπεύθυνη δήλωση, ότι ο ενδιαφερόμενος ή οποιοδήποτε 

προστατευόμενο μέλος της οικογένειάς του, δεν έχει λάβει παρόμοιο 

βοήθημα από οποιοδήποτε φορέα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου.

0. Βεβαίωση σπουδών σε περίπτωση τέκνων που σπουδάζουν.

ι. Σε περίπτωση πολυτέκνων απαιτείται ανάλογη βεβαίωση από την

ΑΣΠΕ.

3. Αιτήσεις εκπρόθεσμες και χωρίς να είναι πλήρη τα δικαιολογητικά δεν θα 

γίνονται δεκτές.

4. Η ανακήρυξη των δικαιούχων θα γίνει σύμφωνα με τη σειρά των κριτηρίων 

κατάταξης(παρ.2 α έως ι) Αν εξαντληθούν τα κριτήρια χωρίς να υπάρξει 

ανακήρυξη θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση. Η απόφαση εκλογής ανακήρυξης 

των δικαιούχων θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου 

Κοζάνης και σε Ιερούς Ναούς. Δικαίωμα ένστασης κατά της παραπάνω 

απόφασης μπορεί να υποβληθεί μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την 

τοιχοκόλληση αυτής.

Η ένσταση καταθέτεται στο γραμματέα του Κληροδοτήματος Λαζάρου I Γκέκα.



5. Η παρούσα θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Κοζάνης στην 
ιστοσελίδα του Δήμου Κοζάνης και θα δημοσιευτεί μια φορά σε εφημερίδα 
πανελλαδικής κυκλοφορίας.




