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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
                                                                         

  

Η Διαχειριστική Αρχή του Κληροδοτήματος Ευσεβίου Ντούλα της 

Κοινότητας Καταφύτου , περί χορήγησης του γαμήλιου βοηθήματος , 
καλούνται οι καταγόμενες από την Κοινότητα Καταφύτου – των οποίων 

αμφότεροι οι γονείς ή τουλάχιστον ο πατέρας να είναι δημότης Κατάφυτου- , 

που τέλεσαν Γάμους κατά τα έτη 2016, 2017,2018,2019,2020 και 2021, να 
μας προσκομίσουν αίτηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά , προκειμένου να 

τύχουν οικονομικού βοηθήματος λόγω γάμου από το κληροδότημα του 

Ευσεβίου Ντούλα . 
Σύμφωνα με την απόφαση 180/2022 Απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής του κληροδοτήματος του Ευσεβίου Ντούλα της Κοινότητας 

Καταφύτου , που κρίθηκε νόμιμη , για να κριθεί οποιαδήποτε ενδιαφερόμενη 

ως δικαιούχος του εν λόγω βοηθήματος , πρέπει το ετήσιο ατομικό εισόδημα 
(πραγματικό και όχι πλασματικό ) των ετών τέλεσης των Γάμων να μην 

υπερβαίνει το ποσό των 8.000,00€ . 

 
Δικαιολογητικά : 

 
1. Αίτηση σε ειδικό έντυπο του Δήμου 
2. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας 
3. Φωτοαντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου θρησκευτικού ή ιερολογημένου 

πολιτικού ή σύμφωνο συμβίωσης 
4. Φωτοαντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος της ιδίας  για το αντίστοιχο 

έτος . Στην περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση , ο 
ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από 
την Δ.Ο.Υ , περί μη υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος . 

5. Υπεύθυνη δήλωση περί μη λήψης παρόμοιου βοηθήματος από άλλο 
κληροδότημα . 

6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που να προκύπτει η καταγωγή των 

γονέων της αιτούσας    
 

Η υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών θα αρχίσει από 01-09-2022 έως 
30-09-2022 . Η κατάθεση θα γίνει στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου 
Μετεώρων (οδός Ευθυμίου Βλαχάβα 1 Καλαμπάκα ) , στο ΚΕΠ 



Ασπροποτάμου (οδός Μακεδονίας 2 Τρίκαλα ) και στην ιστοσελίδα του Δήμου 
Μετεώρων (info@dimosmeteoron.com). 
  

Συνημμένα : 

Αίτηση ειδικού εντύπου                                     

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ  
 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΛΕΚΟΣ  
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