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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αριθμ  7/2016 

έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ψαρών.

Αρ. Απόφασης :  52/2016   
Στα Ψαρά σήμερα την 5η του μήνα Ιουνίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδος Κυριακή και ώρα
20:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ψαρών συνήλθε σε  έκτακτη δημόσια συνεδρίαση
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ψαρών, ύστερα από την με αριθμό Πρωτ.
616/4-6-2016 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87). 
Διαπιστώθηκε  πως  υπάρχει  νόμιμη  απαρτία  δεδομένου  ότι  σε  σύνολο  δεκατριών  (13)  μελών
παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση οκτώ (8) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Κουτσοδόντη Αγγελική
2) Μπουλαζέρη Μαργαρίτα
3) Χατζησκουλίδης Χρήστος
4) Δημητρέλης Νικόλαος
5) Παπαμιχάλης Ιωάννης
6) Κουτσοδόντη Καλλιόπη
7) Κουτσοδόντη Βασιλική
8) Κούτικα Αγγελική

Ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Βρατσάνος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η Γιάννη Αρχόντισσα, υπάλληλος του Δήμου.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εξήγησε ότι
η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα βάσει των διατάξεων του Ν.3852/2010 αρ.67 παρ.5 εξαιτίας
του θλιβερού αγγέλματος του θανάτου του εν ενεργεία Δημοτικού Συμβούλου Θυριανού Μιχαήλ.
Το Δ.Σ. αποδέχεται ομόφωνα την πρόταση της προέδρου και αναγνωρίζει τον έκτακτο χαρακτήρα
της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο, ο οποίος είπε τα εξής:
Μαζευτήκαμε εδώ σήμερα για να αποτίσουμε φόρο τιμής σ’ έναν νέο άνθρωπο, ο οποίος ήταν εν
ενεργεία  δημοτικός  σύμβουλος.  Νομίζω ότι  όλοι  έχουμε  την ίδια  άποψη για τον  συγκεκριμένο
άνθρωπο τον οποίο τον χαρακτήριζε η ευγένεια, η πραότητα του χαρακτήρα αλλά και η διάθεση για
ζωή και προσφορά. 
Ως  Δημοτικό  Συμβούλιο  εκφράζουμε  τη  βαθύτατη  οδύνη  και  τα  ειλικρινή  συλλυπητήρια  στην
οικογένεια και στους οικείους του.
Λαμβάνοντας υπόψη την εκτίμηση, το σεβασμό, την αποδοχή και την αγάπη που έχαιρε ο εκλιπών
τόσο  μεταξύ  των  μελών  του  δημοτικού  συμβουλίου  όσο  και  μεταξύ  των  δημοτών  του  δήμου,
εισηγούμαστε την έκδοση ψηφίσματος σε ένδειξη πένθους και απότισης ελάχιστου φόρου τιμής για
τον πρόωρο θάνατο του.
Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών το άρθρο 140 παρ.4 Ν.3463/06, στο οποίο αναφέρονται τα
εξής:
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ΘΕΜΑ: Έκδοση Ψηφίσματος του Δημοτικού Συμβουλίου Ψαρών για
τον εκλιπόντα Δημοτικό Σύμβουλο Θυριανό Μιχαήλ.

          ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Βρατσάνος Μάρκος
2) Φρατζέσκου Αθηνά
3) Βασιλικής Ιωάννης
4) Θυριανός  Μιχαήλ
5) Μπεναρδής Γεώργιος

 (Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

ΑΔΑ: 6Ν3ΘΩΗΧ-ΧΜΚ



Η Πρόεδρος

Υπογραφή

Τα Μέλη

Υπογραφές

«Η κηδεία δημάρχων και προέδρων Κοινοτήτων και όσων κατείχαν τα αντίστοιχα αξιώματα,   καθώς
και των εν ενεργεία δημοτικών και κοινοτικών συμβούλων μπορεί να γίνεται με δαπάνη  του οικείου
Δήμου ή Κοινότητας. Το ανώτατο όριο της δαπάνης αυτής καθορίζεται με απόφαση  του δημοτικού ή
κοινοτικού συμβουλίου στην αρχή κάθε έτους και εγγράφεται στον αντίστοιχο  προϋπολογισμό».
Το Δ.Σ.  μετά  από διαλογική  συζήτηση  και  αφού έλαβε  υπόψη το  σχέδιο  του  ψηφίσματος,  τις
διατάξεις των άρθρων 65 του Ν. 3852/2010 και 140 παρ.4 του Ν.3463/06 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την έκδοση Ψηφίσματος, το κείμενο του οποίου έχει ως εξής:

«Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ψαρών σε ένδειξη πένθους και απότισης ελάχιστου φόρου τιμής
για τον πρόωρο θάνατο του εν ενεργεία δημοτικού συμβούλου Θυριανού Μιχαήλ και λαμβάνοντας
υπόψη την εκτίμηση, το σεβασμό, την αποδοχή και την αγάπη που έχαιρε ο εκλιπών τόσο μεταξύ των
μελών του δημοτικού συμβουλίου όσο και μεταξύ των δημοτών του δήμου μας αποφασίζει ομόφωνα:

1. Να εκφράσει τη βαθύτατη οδύνη και τα ειλικρινή συλλυπητήρια του Δημάρχου και των μελών
του Δημοτικού Συμβουλίου στους οικείους του εκλιπόντος.

2. Να συμμετέχει ο Δήμος Ψαρών στη δαπάνη των εξόδων κηδείας.

3. Να παραστεί σύσσωμο το Δ.Σ. κατά την τέλεση της εξόδιου ακολουθίας του.

4. Να κατατεθεί στεφάνι στη σωρό του εκ μέρους του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου.

5. Να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του, από τα μέλη του Δ.Σ. κατά την πρώτη μετά τον
θάνατό του τακτική συνεδρίαση.

6. Να παραμείνουν κλειστές οι υπηρεσίες του δήμου κατά τη διάρκεια της κηδείας.

7. Να αναρτηθεί μεσίστια η ελληνική σημαία στο δημοτικό κατάστημα ανήμερα της κηδείας.

8. Το  παρόν  ψήφισμα  να  σταλεί  στους  οικείους  του  εκλιπόντος  και  να  δημοσιευθεί  στην
ιστοσελίδα του δήμου, καθώς και στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο».

Β) Καθορίζει το ανώτατο όριο εξόδων κηδείας του άρθρου 140 του ν. 3463/06 σε 2.500,00 ευρώ. 

Γ) Εγγράφει το παραπάνω ποσό στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2016 στον ΚΑ 00-6124.

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  52/2016
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
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Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος Ψαρών

Κωνσταντίνος Βρατσάνος
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