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Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικό της με αρ. 16/2009 Συνεδρίασης της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου ΔΡΟΣΙΑΣ Αν. Αττικής

Αρ. Απόφασης : 050/2009

ΘΕΜΑ 1ο : Σύνταξη κατάστασης άπορων δημοτών του Δήμου, για  την
          ενίσχυση αυτών με είδη ένδυσης και διατροφής κατά τις
          εορτές Χριστουγέννων και νέου έτους

   Στη Δροσιά και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 09η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2009, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 15:00, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή, ύστερα από την υπ' αρ. 016/05-11-2009 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που δόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ. 6 του Ν.3463/06 (νέος Κ.Δ.& Κ.).
   Μετά τη διαπίστωση νόμιμης απαρτίας, αφού σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5), άρχισε η συνεδρίαση.

  ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1.-Πασιπουλαρίδης Αβραάμ, 2-Καραγιάννης Κων/νος,
            3.-Δημοπούλου Αδαμαντία, 4.-Ζαμάνης Διονύσιος &
            5.-Μπάρμπας Βασίλειος.

  ΑΠΟΝΤΕΣ:  1.-Κανείς.

  Πρόεδρος: Με το άρθρο 37 του Ν.3801/09, οι Ο.Τ.Α. δύνανται περιοδικά να ενισχύουν άπορους δημότες τους με είδη ένδυσης, φάρμακα και αναγκαία για τη διατροφή τους είδη, κατά τις εορτές Χριστουγέννων, νέου έτους και Πάσχα. 
  Η κατάσταση απόρων για τη λήψη των ως άνω παροχών συντάσσεται από την Δημαρχιακή Επιτροπή.  
  Σύμφωνα με τα ανωτέρω και με κριτήρια το ανεπαρκές ετήσιο εισόδημα υποτυπώδους διαβίωσης των 6.500,00 €, το βεβαρημένο της υγείας ηλικιωμένων, των κακών συνθηκών διαβίωσης τους και τη μη δυνατότητα οικονομικής βοήθειας των με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, προτείνεται η κατάσταση να έχει ως ακολούθως:
 1.-Σωτηριάδης Νικόλαος του Ισαάκ
 2.-Ξυνοπούλου Ευαγγελία του Ιωάννη
 3.-Τεμίδης-Σταθάτος Ιωάννης του Γεωργίου
 4.-Σκλαβούνου Ελένη χήρα Νικολάου
 5.-Ρουσογιαννάκη Σοφία του Αντωνίου
 6.-Κέστ Νάγκουα του Ναγκίμπ
 7.-Γιαταγάνα Ιωάννα χήρα Βασιλείου
 8.-Τριανταφυλλίδης Μιλτιάδης του Μιχαήλ
  Η άνω κατάσταση μπορεί να συμπληρωθεί, εφ’ όσον εμφανισθούν ενδιαφερόμενοι, μέχρι τις 10-12-2009.

   Μετά την ανάγνωση της εισήγησης και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε, η Δημαρχιακή Επιτροπή

Ομόφωνα
εγκρίνει

   Την κατάσταση με τους Δημότες του Δήμου μας, που θα ενισχυθούν με είδη ένδυσης και διατροφής κατά την περίοδο των εορτών Χριστουγέννων και νέου έτους, η οποία έχει ως ακολούθως:
 

 1.-Σωτηριάδης Νικόλαος του Ισαάκ
 2.-Ξυνοπούλου Ευαγγελία του Ιωάννη
 3.-Τεμίδης-Σταθάτος Ιωάννης του Γεωργίου
 4.-Σκλαβούνου Ελένη χήρα Νικολάου
 5.-Ρουσογιαννάκη Σοφία του Αντωνίου
 6.-Κέστ Νάγκουα του Ναγκίμπ
 7.-Γιαταγάνα Ιωάννα χήρα Βασιλείου
 8.-Τριανταφυλλίδης Μιλτιάδης του Μιχαήλ

  Η άνω κατάσταση μπορεί να συμπληρωθεί, εφ’ όσον εμφανισθούν ενδιαφερόμενοι, μέχρι τις 10-12-2009.

   Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 050/2009 και υπογράφεται από όλα τα μέλη της Δημαρχιακής Επιτροπής που συμμετείχαν στην συνεδρίαση.


          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          ΤΑ ΜΕΛΗ

     ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ               ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

                                         ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ

                                         ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

                                         ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ


       Ακριβές απόσπασμα
         Ο Πρόεδρος της
      Δημαρχιακής Επιτροπής





      Αβραάμ Πασιπουλαρίδης

