
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 
                                                  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

         Πρακτικού από τη ∆ηµόσια Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου ∆ιρφύων 
- Μεσσαπίων, µε αριθµό 9/2019 από 18/8/2019. 

  Στην ∆ηµοτική Κοινότητα Ψαχνών, έδρα του ∆ήµου ∆ιρφύων - Μεσσαπίων και στο ∆ηµαρχείο  (Αίθουσα 
Λευτέρης Μυλωνάς),  στην οδό Αβάντων 18,  σήµερα την 18η του µηνός Αυγούστου  του έτους 2019 
ηµέρα της εβδοµάδας Κυριακή και ώρα 13:00        µ. µ , συνήλθε σε ∆ηµόσια Κατεπείγουσα Συνεδρίαση 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου ∆ιρφύων - Μεσσαπίων, ύστερα από την αριθ. Πρωτ. 12505/18-8-
2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δηµοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και στην 
ιστοσελίδα του ∆ήµου και  επιδόθηκε στον κ. ∆ήµαρχο,  στα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και στους 
Προέδρους  των Τ.Κ που είχαν θέµατα αποκλειστικά της Τ.Κ τους,  µε αποδεικτικό επίδοσης και σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του άρθρου 95 του ∆.Κ.Κ. (Ν.3463/06), για να αποφασίσει για τα θέµατα που έχουν 
εγγραφεί στην Ηµερήσια ∆ιάταξη. 
    Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, γιατί σε 
σύνολο  27 µελών, βρέθηκαν παρόντα 25 µέλη.  Ήτοι : 
 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

1.  ΑΚΡΙΤΙ∆Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1. ΠΥΘΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 
2.  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ – ΓΛΥΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 2. ΧΑΣΑΝ∆ΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
3.  ΓΑΡΕΦΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

4.  ΓΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  
5.  ΗΛΙΑ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
6.  ΚΑΛΑΒΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

7.  ΚΕΡΑΜΙ∆ΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ  
8.  ΚΙΑΠΕΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
9.  ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  

10.  ΚΟΡΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ  
11.  ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ  
12.  ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

13.  ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
14.  ΜΑΚΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
15.  ΜΑΤΡΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

16.  ΜΙΧΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  
17.  ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ  
18.  ΜΠΟΥΡΟ∆ΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
19.  ΜΥΤΑΛΑ – ΤΖΕΡΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  

20.  ΡΑΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
21.  ΡΟΥΜΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
22.  ΣΠΑΘΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

23.  ΣΤΟΥΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
24.  ΤΖΑΘΑ ΓΕΩΡΓΙΑ  
25.  ΤΣΟΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ  

 

  Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο ∆ήµαρχος Γεώργιος Ψαθάς  και η δηµοτική υπάλληλος  
Τζαβάρα Ευαγγελία,   για την τήρηση των πρακτικών. 
     
  Το Συµβούλιο οµόφωνα αποφάσισε για το κατεπείγον και το  έκτακτο χαρακτήρα του ανωτέρω θέµατος, 
λόγω της σηµερινής αγγελίας του θανάτου του τέως ∆ηµάρχου Ψαχνών Σπύρου Σπυρόπουλου, προς λήψη 
σχετικής απόφασης για την έκδοση ψηφίσµατος από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
 
  Το Συµβούλιο, οµόφωνα αποφάσισε  για την αναγκαιότητα λήψης αποφάσεων επί του  θέµατος κατά της 
διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, όπως 
ισχύει.   
 
 
 
 
 
 
 
ΘΕΜΑ 1ο                                            ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 115 / 2019 

ΑΔΑ: 92ΗΗΩ92-ΞΑΚ



 
 «Λήψη απόφασης για την έκδοση ψηφίσµατος από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, µετά το 
άγγελµα του θανάτου του τέως ∆ηµάρχου Ψαχνών Σπύρου Σπυρόπουλου και 
αναµόρφωση Προϋπολογισµού οικ.έτους 2019 για ψήφιση σχετικής πίστωσης ». 
 
 
   Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι σήµερα ανηγγέλθη ο θάνατος του τέως ∆ηµάρχου Ψαχνών Σπύρου 
Σπυρόπουλου, ο οποίος διετέλεσε ∆ήµαρχος επί δέκα έξι συνεχή έτη (1983-1998) και προτείνει 
όπως του ∆ηµοτικό Συµβούλιο προβεί σε ενέργειες προκειµένου να τιµήσει δεόντως τον τέως 
∆ήµαρχο κατά τα προβλεπόµενα από τον ∆ηµοτικό Κώδικα (Ν.3463/06). 
  Κατόπιν των ανωτέρω, καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
  Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη του τις διατάξεις του 
(Ν.3463/06), το άρθρο 140 παρ. 4 αυτού που προβλέπει ότι η  κηδεία δηµάρχων και όσων 
κατείχαν τα αντίστοιχα αξιώµατα,  καθώς και των εν ενεργεία δηµοτικών συµβούλων µπορεί να 
γίνεται µε δαπάνη  του οικείου ∆ήµου. Το ανώτατο όριο της δαπάνης αυτής καθορίζεται µε 
απόφαση  του δηµοτικού συµβουλίου και εγγράφεται στον αντίστοιχο  προϋπολογισµό και µετά 
από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων 
  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
   
Α. Την «Έκδοση ψηφίσµατος σε ένδειξη πένθους για τον θάνατο του τέως ∆ηµάρχου Ψαχνών 
Σπύρου Σπυρόπουλου» σε ένδειξη πένθους και ελάχιστου φόρου τιµής: 
ΨΗΦΙΣΜΑ 
1. Να εκφράσει προς την οικογένεια του εκλιπόντος τη βαθιά του θλίψη και τα ειλικρινή του 
συλλυπητήρια. 
2. Να παραστεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου ∆ιρφύων-Μεσσαπίων στην τελετή της κηδείας 
του και ο ∆ήµαρχος να εκφωνήσει επικήδειο λόγο. 
3. Να κατατεθεί στην µνήµη του εκλιπόντος στεφάνι εκ µέρους του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
4. Η κηδεία του εκλιπόντος να τελεστεί µε δηµοτική δαπάνη και µε τις τιµές εν ενεργεία 
∆ηµάρχου. 
5. Να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή  στην πρώτη τακτική συνεδρίαση αυτού. 
7. Να κυµατίσουν µεσίστιες οι σηµαίες στο  ∆ηµοτικό Κατάστηµα   επί διηµέρου. 
8. Να συνοδεύει η φιλαρµονική την περιφορά της σορού και κατά την ώρα της ταφής. 
9. Να αποδοθεί, σε ένδειξη τιµής, το όνοµά του σε κάποιο σηµείο της πόλης των Ψαχνών  µε 
νεότερη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
10. Να επιδοθεί το παρόν ψήφισµα στην οικογένεια του εκλιπόντος και να δηµοσιευθεί στον 
τοπικό τύπο και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. 
 
Β. 1. Καθορίζει το ανώτατο όριο εξόδων κηδείας του άρθρου 140 του ν. 3463/06 σε 2.000,00 
ευρώ.  
 
2. Εγκρίνει το ποσό των εξόδων κηδείας για τη ∆ηµοτική ∆απάνη του τέως ∆ηµάρχου σε 
2.000,00 ευρώ.     
 
3. Η Εγγραφή το παραπάνω ποσού στον προϋπολογισµό του οικ. έτους 2019 στον ΚΑ 00-6124 
«Έξοδα κηδείας ∆ηµάρχων κλπ», θα γίνει στην πρώτη συνεδρίαση του ∆.Σ. που θα 
ακολουθήσει. 
 
 
  Η απόφαση αυτή έλαβε  αύξοντα αριθµό  115/2019. 
  Αφού εξαντλήθηκαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση. 
  Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το Πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως ορίζει ο   Νόµος. 
  Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. ∆ιρφύων-Μεσσαπίων      Τα µέλη του ∆.Σ. ∆ιρφύων -  Μεσσαπίων 
         Κοντογιάννης ∆ηµήτριος  
              (υπογραφή)                                      (ακολουθούν   υπογραφές) 

Ακριβές απόσπασµα 
Ψαχνά,  18/8/2019 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. ∆ιρφύων - Μεσσαπίων 
 

Κοντογιάννης ∆ηµήτριος 

ΑΔΑ: 92ΗΗΩ92-ΞΑΚ
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