
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ  
Αποδεικτικό τοιχοκόλλησης

   Στο  Μαυρομμάτι  σήμερα  την  5-8-2013 ημέρα  Δευτέρα και  ώρα  10:30  π.μ. η  υπογραφόμενη  υπάλληλος  Βλάχου
Στυλιανή με εντολή  του  Προέδρου  του Συμβουλίου  της  Δ.Κ.  τοιχοκόλλησα στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού
Καταστήματος πίνακα με τα συζητηθέντα θέματα της ημερήσιας διάταξης κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου την 2-8-
2013 και στον οποίο περιλαμβάνεται και η παρούσα απόφαση παρουσία των μαρτύρων:
α) Καλύβα Φωτίου και β) Ανυφαντή Θωμά
Αφού συντάχθηκε και υπογράφεται το πρακτικό αυτό.

Το τοιχοκόλλησε                                                                                                                 
        Τ.Σ.Υ.                                                                                                                               
Βλάχου Στυλιανή                                                         Ακριβές Αντίγραφο

Μαυρομμάτι   5-8-2013
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δ.Κ.

Γκινής Επαμεινώνδας

  Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό 8/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ.

Αριθμός Απόφασης : 15/2013

Περίληψη: Περί εξέτασης αίτησης Τσιβόλα Παρμενίων.

                                                                  
Σήμερα  την  2-8-2013 ημέρα Παρασκευή  και  ώρα 14:00 η  Δημοτική Κοινότητα ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ

συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την αριθ. 12850/5-7-2013
πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του καταστήματος και
επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. και του άρθρου 88 του Ν.
3852/2010/(ΦΕΚ  87)7-6-2010  τεύχος  Α΄)   «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτ/σης  και  της  Αποκεντρωμένης
Διοίκησης  –Πρόγραμμα Καλλικράτης»,  για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα  θέματα  της  ημερησίας
διατάξεως .

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε  (5)  μελών
ήταν:

Α/Α  Μ   έ   λ  η Παρόντες Απόντες

1. Γκινής Επαμεινώνδας                          Πρόεδρος Χ

2. Νάσιος Γεώργιος                                    Μέλος Χ
3. Πάπαρη Βασιλεία                                   Μέλος Χ

4. Κοσμάς Προκόπης                                  Μέλος Χ

5. Τσίντζου Μαρία                                      Μέλος Χ

Τα απόντα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παρέστη και η υπάλληλος του Δήμου Βλάχου Στυλιανή για την τήρηση των πρακτικών.



           
Αριθμός απόφασης 15/2013

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε το
1ο θέμα ημερησίας διάταξης, ήτοι περί: εξέτασης αίτησης Τσιβόλα Παρμενίων και συνεχίζοντας εξέθεσε ότι:

Ο κ. Τσιβόλας Παρμενίων, κάτοικος Δημοτικής Κοινότητας Μαυρομματίου, υπέβαλε στο Δήμο μας την
αριθμ.  13282/11-7-2013 αίτηση με  την οποία  μας  γνωστοποιεί  την άσχημη οικονομική  κατάστασή του,
καθότι έχει αρκετά προβλήματα υγείας, με αποτέλεσμα να στερείται βασικών μέσων διαβίωσης.
    Στη συνέχεια διάβασε την αίτηση για να λάβει γνώση το σώμα και πρότεινε να χορηγηθεί στο δημότη
Τσιβόλα Παρμενίων οικονομική βοήθεια  και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο,  αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου έλαβε υπόψη τα άρθρα 83 και  84 του Ν.
3852/2010 και μετά από διαλογική συζήτηση 

 
Αποφασίζει Ομόφωνα 

Προτείνει  να  χορηγηθεί  οικονομική  ενίσχυση  στο  δημότη  Τσιβόλα  Παρμενίων,  κάτοικο  Δημοτικής
Κοινότητας Μαυρομματίου. 

  Η παρούσα απόφαση πήρε Αυξ. Αριθμ:15/2013

    Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω:

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ
                                                                                                                       Ακολουθούν υπογραφές 
  

                          
      Γκινής Επαμεινώνδας
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