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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από το πρακτικό της αριθ. 04/2020
συνεδριάσεως του Συμβουλίου Κοινότητας Νέου Ρυσίου του Δήμου Θέρμης

αριθ. απόφασης 05/2020                                                    

«Ενίσχυση απόρων οικογενειών».

   Στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κοινότητας Νέου Ρυσίου του Δήμου Θέρμης, σήμερα 18
Ιουνίου  ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00, συνήλθε το Συμβούλιο της Κοινότητας Νέου Ρυσίου του
Δήμου Θέρμης σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθ. 19856/12ης  06.2020
έγγραφη  πρόσκληση  του  προέδρου,  που  επιδόθηκε  με  αποδεικτικό  σε  κάθε  σύμβουλο  και
δημοσιεύτηκε  στον  ειδικό  χώρο  ανακοινώσεων  της  Κοινότητας,  σύμφωνα  με  τις  σχετικές
διατάξεις  της  παρ.  1  άρθρου  88 του Ν.  4855/2018,  για  συζήτηση και  λήψη απόφασης  στο
παρακάτω θέμα. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία, γιατί σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7 μέλη. 

                                        

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ

1.   ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΩΜΑΡΕΪΣ
2.   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ          
3.   ΒΛΑΣΙΟΣ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ               ΚΑΝΕΙΣ      

   4.   ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΡΑΝΤΖΙΔΗΣ         
   5. ΜΑΡΙΑ ΧΡΟΝΤΣΙΟΥ
   6. ΑΚΡΙΒΗ ΑΣΗΜΟΠΟΥΛΟΥ – ΜΠΥΡΟΥ 
   7.   ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ                               

                   
 O πρόεδρος κ.  Χρήστος Θωμάρεϊς κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου

της Κοινότητας Νέου Ρυσίου και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  
«Ενίσχυση απόρων οικογενειών» και αφού έλαβε υπόψη:

1. το άρθρο 84 την παραγ. 3΄ του Ν. 3852/2010 περί οικονομικής ενίσχυσης ή την απαλλαγή
δημοτικών  φόρων  ή  τελών  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες  διατάξεις  ευπαθών  κοινωνικών
ομάδων

2. την αίτηση της Καραμανώλη Αγγελικής του Σπύρου κατοίκου Νέου Ρυσίου και
3. την έκθεση της κοινωνικής λειτουργού κας Χατζηδάκη Άννας 
4. την εισήγηση του προέδρου 

υποστήριξε ότι:

παρά το γεγονός ότι οι αιτήσεις για ενίσχυση απόρων στην κοινότητά μας συνεχώς αυξάνονται
και ο Δήμος αδυνατεί να τις ικανοποιήσει όλες, επιλέγουμε αυτή την αίτηση και ζητάμε την
ικανοποίησή της γιατί πρόκειται για μία οικογένεια  η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας
και  επιπλέον  λόγω της οικονομικής δυσπραγίας δεν δύναται  να ανταπεξέλθει  στις  διάφορες
υποχρεώσεις της. Επιπλέον δεν δύναται να σιτίσει τα ζώα του τα οποία λιμοκτονούν.



   Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.      

   Το Συμβούλιο της Κοινότητας μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα
ανωτέρω:

     
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

την  οικονομική  ενίσχυση  Καραμανώλη  Αγγελικής  του  Σπύρου  κατοίκου  Νέου  Ρυσίου
σύμφωνα  με  την  έκθεση  της  κοινωνικής  λειτουργού  και  με  το  παραπάνω  σκεπτικό  του
προέδρου.  

        Επειδή εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται  η συνεδρίαση.  
  

      Στο Συμβούλιο παραβρέθηκε και ο υπάλληλος Ηρακλής Μητακίδης για την τήρηση των
πρακτικών.

     

                          ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                                             ΤΑ ΜΕΛΗ

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

        ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΥ ΡΥΣΙΟΥ

               
                    ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΩΜΑΡΕΪΣ
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