ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 2ο πρακτικό της συνεδρίασης της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κιµµερίων Ξάνθης, της 26ης
Φεβρουαρίου 2016
Αριθ. απόφασης 4
Περίληψη
Πρόταση για την ενίσχυση άπορου δηµότη
(Μπ. Ρ.)
Στα Κιµµέρια Ξάνθης και στο Κοινοτικό Κατάστηµα Κιµµερίων σήµερα 26 Φεβρουαρίου 2016 ηµέρα
Παρασκευή και ώρα 18.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας
Κιµµερίων ύστερα από την αριθµ. πρωτ. 6409/23-02-16 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, κ.
Μπουδούρ Χουσεϊν Χουσεϊν, όπου επιδόθηκε κανονικά στον καθένα από τα µέλη τoυ συµβουλίου
σύµφωνα µε το άρθρο 88 του Ν. 3852/10 παρ. 6, προκειµένου να συζητηθούν τα θέµατα της ηµερήσιας
διάταξης και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του ∆ήµου Ξάνθης Μαυροµάτη Αικατερίνη για την τήρηση
των πρακτικών.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, γιατί σε σύνολο πέντε (5) µελών βρέθηκαν παρόντα τρία (3) µέλη
δηλαδή:
Απόντες
Μαλκότς Ορχάν
Τοπ Ιµπραήµ Μπεσµέ

Παρόντες
Μπουδούρ Χουσεϊν Χουσεϊν
Εµίν Ραµαδάν
Μπαντάκ Μπεσήµ

ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού εισηγήθηκε το 2ο θέµα της ηµερήσιας
διάταξης, έθεσε υπόψη των µελών, το µεγάλο οικονοµικό πρόβληµα διαβίωσης που αντιµετωπίζει η Μπ.
Ρ. του Σ.. Η εν λόγω κάτοικος και συνδηµότισσα αντιµετωπίζει σοβαρότατα προβλήµατα υγείας, πλην
όµως της έχει διακοπεί το επίδοµα αναπηρίας λόγω µείωσης του ποσοστού από 67 % σε 41%, είναι
άνεργη - ο σύζυγός της επίσης άνεργος, κατοικεί σε ενοικιαζόµενη οικία όπου αδυνατεί να ανταποκριθεί
στις µηνιαίες υποχρεώσεις της, έχει ενταχθεί σε πρόγραµµα διανοµής τροφίµων (ΤΕΒΑ- δεν έχει
ενεργοποιηθεί ακόµη) διότι ανήκει στα άτοµα που διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας και είναι
δικαιούχος Κοινωνικού Τιµολογίου ∆ΕΗ. Στην παρούσα φάση, της έχει διακοπή η παροχή νερού λόγω
χρεών (865,50€) από τη ∆.Ε.Υ.Α.Ξ. µε αποτέλεσµα καθηµερινά να µετακινείται δύο και τρεις φορές
προς την κοινοτική βρύση, προκειµένου να προµηθευτεί και να µεταφέρει νερό για τις προσωπικές και
οικιακές της ανάγκες. Προτείνεται να επιληφθούν του θέµατος οι αρµόδιες υπηρεσίες της ∆/νσης
Κοινωνικής Προστασίας προκειµένου να συνταχθεί έκθεση κοινωνικού λειτουργού και να δροµολογηθεί
κάθε ενέργεια οικονοµικής ενίσχυσης της καθώς επίσης και να ενηµερωθεί η ∆ΕΥΑΞ, για την ανάγκη
σύνδεσης της παροχής νερού στην οικία της και να εξεταστεί το ενδεχόµενο ένταξης της στις οµάδες
ευπαθούς πληθυσµού, προκειµένου να τύχει ευεργετικών διατάξεων και µείωσης τελών ύδρευσης.
Στη συνέχεια ζήτησε από τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΉΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.3852/10
Τα σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα της Μπ. Ρ. του Σ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Προτείνει : α) προς την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου (∆/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας,
Πολιτισµού, Αθλητισµού) να προβεί σε κάθε απαιτούµενη ενέργεια οικονοµικής ενίσχυσης της,
προκειµένου να καλύψει τις βιοτικές ανάγκες της ίδιας και της οικογένειας της
β) προς τη ∆.Ε.Υ.Α.Ξάνθης να προβεί σε κάθε απαιτούµενη ενέργεια για την επανασύνδεση της παροχής
ύδρευσης για σοβαρούς ιατρικούς και βιοποριστικούς λόγους καθώς και ένταξης της στις οµάδες
ευπαθούς πληθυσµού, προκειµένου να τύχει ευεργετικών διατάξεων και µείωσης τελών ύδρευσης.
(Σηµειώνεται ότι ο λογαριασµός ύδρευσης εκδίδεται στο όνοµα του ιδιοκτήτη και όχι του ενοικιαστή).
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 4/2016.
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ
Ο Πρόεδρος
Μπουδούρ Χουσεϊν Χουσεϊν
(Υπογραφή)

Τα Μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές
των παρόντων µελών)

Ακριβές απόσπασµα
Ξάνθη 29-02-2016
Η γραµµατέας της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κιµµερίων

Μαυροµάτη Αικατερίνη

