
                  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 

 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της αρίθμ. 7/2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας, 

Αριθ. Απόφασης: 41/2018 
 

 

ΘΕΜΑ: Έκδοση ψηφίσματος έπειτα από την είδηση θανάτου του Ευεργέτη-Δωρητή,  Αργύρη Πετρή. 

 

 

Στη Στυλίδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 10
η
  του μήνα  Απριλίου του έτους 

2018  και ώρα 2:00 μ.μ. συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από 

την αριθ. 2943/10-04-2018 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου που δημοσιεύθηκε και 

γνωστοποιήθηκε τηλεφωνικά την 10/04/2018  στους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 μελών 

ήταν παρόντα τα 27 μέλη του, ήτοι: 
 

           Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  
1) ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

2)  ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

3)  ΚΟΝΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ  

4)  ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ  

5)  ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

6)  ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ  

7)  ΨΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

8)  ΦΟΥΝΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  

9)  ΧΑΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

10) ΖΑΓΚΑΝΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  

11) ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

12) ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ-ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  

13) ΣΚΑΡΛΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ  

14) ΧΑΡΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

15) ΠΑΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

16) ΜΑΛΙΣΣΟΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

17) ΑΧΙΝΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ  

18) ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

19) ΜΠΑΚΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

20) ΔΡΟΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

21) ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

22) ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

23) ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  

24) ΣΠΥΡΟΚΩΣΤΑ-ΒΟΡΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  

25) ΜΠΟΥΡΧΑΣ ΗΛΙΑΣ  

26) ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ  

27) ΚΑΡΑΠΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
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Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης την 2:00 μμ ώρα για συζήτηση και λήψη 

απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

 Ο Δήμαρχος ΓΚΛΕΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ προσκλήθηκε και παρίσταται στην συνεδρίαση. 

Στην συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και η Σπυριδούλα Τριανταφύλλου, υπάλληλος του Δήμου, για 

την τήρηση των πρακτικών. 

Το σώμα αποφάσισε ομόφωνα το κατεπείγον του θέματος της συνεδρίασης σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010. 

 Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το μόνο θέμα της ημερήσιας διάταξης και είπε τα εξής : 

Ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Στυλίδας με την αγγελία του αιφνίδιου 

θανάτου του αειμνήστου Αργύρη Πετρή, Μεγάλου Ευεργέτου της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος 

και της τοπικής κοινωνίας , συνέρχεται  εκτάκτως σήμερα, την 10η Απριλίου 2018, ημέρα Τρίτη και 

ώρα 2:00 μ.μ., για να αποτίσουν φόρο τιμής στον εκλιπόντα, λαμβάνοντας υπόψη την εκτίμηση, το 

σεβασμό, την αποδοχή και την αγάπη, με την οποία τον αντιμετώπιζαν οι δημότες και όλοι όσοι τον 

γνώριζαν, εκτιμώντας την προσφορά του στην τοπική κοινωνία. 

Καλούμαστε να αποδώσουμε την πρέπουσα και επιβαλλόμενη τιμή σε αυτόν, που 

διακρίθηκε για την εργατικότητα, την ευσυνειδησία, την εντιμότητα, το ήθος και την ηπιότητα του 

χαρακτήρα του, αλλά και το πάθος του για την πρόοδο και την επίλυση των προβλημάτων του 

Δήμου μας. 

Κατόπιν των ανωτέρω,  προτείνουμε την  έκδοση ψηφίσματος ως ελάχιστη αναγνώριση της 

προσφοράς του στον τόπο μας. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και έπειτα από διαλογική 

συζήτηση,  

ΨΗΦΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Την έκδοση ψηφίσματος, σε ένδειξη πένθους και ελάχιστου φόρου τιμής, για το θάνατο του 

Αργύρη Πετρή, Μεγάλου Ευεργέτη του Δήμου, ως ακολούθως: 

- Να εκφράσει τη βαθύτατη θλίψη και τα ειλικρινή συλλυπητήρια του Δημάρχου και των μελών του 

Δημοτικού Συμβουλίου στους συγγενείς και οικείους του εκλιπόντος. 

-Ως ελάχιστο φόρο τιμής να κυματίζουν μεσίστιες οι σημαίες στο Δημαρχείο Στυλίδας και σε όλα τα 

Δημοτικά Καταστήματα του Δήμου στις 11 Απριλίου 2018. 

- Να παραστεί σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο κατά την τέλεση της εξοδίου ακολουθίας του. 

- Να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στην προγραμματισμένη τακτική συνεδρίαση αυτού. 

-Αντί στεφάνου, το Δημοτικό Συμβούλιο θα δώσει χρήματα τα οποία θα διατεθούν στο Γηροκομείο   

Στυλίδας. 

- Να αναγνωσθεί το παρόν ΨΗΦΙΣΜΑ από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την τέλεση 

της εξοδίου ακολουθίας του και να επιδοθεί στους συγγενείς του εκλιπόντος. 
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- Να αναρτηθεί το παρόν ψήφισμα στην ιστοσελίδα του Δήμου και να δημοσιευθεί στον έντυπο και 

ηλεκτρονικό τύπο. 

 

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                         ΤΑ ΜΕΛΗ 

(Ακολουθούν υπογραφές) 

 

Πιστό Απόσπασμα 

Στυλίδα 10η Απριλίου 2018 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΠΑΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
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