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Έβρος | Αναστάτωση στο ΚΥΤ με την πι-
θανή επέκταση του – Στο Νοσοκομείο ο 
Πρόεδρος Χ. Τυρμπάκης

Αδιανόητη η συμπε-
ριφορά της κυβέρνη-
σης στους Ακρίτες του 
Έβρου και σίγουρα η 
παρέμβαση του Πρω-
θυπουργού θεωρείται 
επιβεββλημένη προκει-
μένου να μην ερημώσει 
και άλλο ο ακριτικός 
νομός.
Αναστάτωση υπήρξε την  
(Πέμπτη 13/01) στο ΚΥΤ 
Φυλακίου Έβρου κα-
θώς έκαναν την εμφά-
νιση τους μηχανήματα 
τα οποία επρόκειτο να 
προχωρήσουν σε εργα-

σίες επέκτασης του ΚΥΤ.

Άμεσα στο σημείο βρέ-
θηκε αντιπροσωπεία κα-
τοίκων της περιοχής οι 
οποίοι προχώρησαν σε κα-
θιστική διαμαρτυρία παρου-
σία αστυνομικών δυνάμεων.

Μάλιστα στο σημείο ήταν 
και ο πρόεδρος της κοινό-
τητας του Φυλακίου Χρή-
στος Τυρμπάκης ο οποίος 
χρειάστηκε να διακομιστεί 
στο Νοσοκομείο καθώς μετά 
από ένα συγκεκριμένο ση-
μείο έχασε τις αισθήσεις του!

Ο Δήμος Αβδήρων στο πλευρό των 
αδύναμων συνδημοτών του

Στο πλευρό των αδύναμων νοικοκυ-
ριών στέκεται ο δήμος Αβδήρων αφού 
προτρέπει στους αδύναμους να κά-
νουν χρήση του σχετικού νόμου και δι-
εκπεραιώνει όλες τις γραφειοκρατι-
κές διαδικασίες ποιο συγκεκριμένα:

Ο Δήμος Αβδήρων ενημερώνει 
τους κατοίκους του ότι σύμφωνα 
με το υπ.αρ.6302/Β/29-12-2021 
παρατείνεται η χορήγηση εφάπαξ 
ειδικού βοηθήματος για την επα-
νασύνδεση παροχών ηλεκτρικού 
ρεύματος  σε καταναλωτές με χα-
μηλά εισοδήματα. Ως κριτήριο 
ορίζεται οι  αιτούντες να  έχουν 
ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι και 
τις 31/12/2021, να αποσυνδε-
θούν ή να έχουν αποσυνδεθεί  
από το δίκτυο παροχής  μέχρι  
τις 15/02/2022 και να παραμέ-
νουν αποσυνδεδεμένοι μέχρι την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Απαραίτητες προϋποθέσεις:
– Διακοπή της παροχής ηλε-
κτρικού ρεύματος μόνο λόγω 

χρέους μέχρι και
15 Φεβρουαρίου 2022
– Λογαριασμός ΔΕΗ 
στο όνομα του ιδιοκτή-
τη ή ενοικιαστή του ακι-
νήτου είτε στης/στου

συζύγου αυτού.
– Να πρόκειται για την κύρια 
κατοικία του νοικοκυριού.

Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α :

Αίτηση η οποία επέχει 
θέση υπεύθυνης δήλωσης 
του νόμου 1599/1986.
Δήλωση εισοδήματος φυ-
σικών προσώπων (Ε1) 
του τελευταίου φορολο-
γικού έτους όλων των με-
λών του νοικοκυριού.
Δήλωση στοιχείων ακινή-
των (Ε9) όλων των μελών 
του νοικοκυριού, εφό-
σον προβλέπεται η υπο-
χρέωση υποβολής της.
Πράξη διοικητικού προσ-
διορισμού του φόρου εισο-
δήματος (εκκαθαριστικό) 
του τελευταίου φορολο-
γικού έτους όλων των με-
λών του νοικοκυριού.

Πράξη διοικητικού προσ-
διορισμού του Ενιαίου Φό-
ρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων 
(ΕΝ.Φ.Ι.Α) του τελευταίου 
φορολογικού έτους όλων 
των μελών του νοικοκυριού.
Πιστοποιητικό οικογε-
νειακής κατάστασης (τε-
λευταίου τριμήνου).
Γνωμάτευση πιστοποίησης 
αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α 
για νοικοκυριό που στη 
σύνθεσή του περιλαμβά-
νει και άτομο ή άτομα 
με αναπηρία εξήντα επτά 
τοις εκατό (67%) και άνω.
Βεβαίωση του ασφαλιστι-
κού φορέα ή Κρατικού Νο-
σοκομείου, με την οποία 
πιστοποιείται η ανάγκη 
κατ’ οίκον χρήσης συσκευ-
ής μηχανικής υποστήριξης 
απαραίτητης για τη ζωή 
ατόμου ή ατόμων που πε-
ριλαμβάνονται στην σύν-
θεση του νοικοκυριού.
Αντίγραφο λογαρια-
σμού κατανάλωσης ηλε-
κτρικής ενέργειας.
Για περισσότερες πληροφο-
ρίες, υποβολή των αιτήσεων 
και των δικαιολογητικών στο 
Κέντρο Κοινότητας Αβδή-
ρων στον οικισμό Σελέρου:  
Τηλ. : 2541355531 – 30


