
                                                                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       
ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ

Απόσπασμα  από  το  πρακτικό  της  31/2020  Έκτακτης  Διά  Περιφοράς Συνεδρίασης  του  Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Αμοργού.

Αριθμ. Απόφασης: 165/2020.
'Eκδοση ψηφίσματος για το θάνατο του κ. Γαβρά Μάρκου,  εν ενεργεία Υπαλλήλου και  Προϊσταμένου

του Τμήματος των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αμοργού.

Στην Αμοργό, σήμερα την 26η του μήνα Δεκεμβρίου του Έτους 2020, ημέρα Σάββατο και ώρα 13:00 μ.μ., το
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε Έκτακτη Διά Περιφοράς Συνεδρίαση, ύστερα από την απόφαση
του Προέδρου κ.Γρίσπου Σταματίου, βάσει της οποίας εξεδόθη η με ημερομηνία 26/12/2020 πρόσκληση του
Προέδρου,  η  οποία  εστάλθη  με  email στον  κ.  Δήμαρχο  καθώς και  στους  κ.  κ.  Δημοτικούς  Συμβούλους,
σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του άρθρου 67 του Ν.3852/2010,  όπως έχει  τροποποιηθεί  με  τις  διατάξεις  του
άρθρου 184 του Ν. 4635/2019, του άρθρου 96 του Ν.3463/2006, του άρθρου 74 του Ν. 4555/18, αλλά και του
άρθρου 10 παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ΄55/11-3-2020 με τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης  των  αρνητικών  συνεπειών  της  εμφάνισης  του  κορωνοϊού  COVID  –  19  και  της  ανάγκης
περιορισμού της διάδοσής του», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Α΄87), αλλά και με όσα
αναφέρονται στις με αριθ.18318/13-3-2020 , 33282/29-5-2020 και 60249/22-9-2020 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ., με
την  οποία  πρόσκληση  καλείται  το  Δ.Σ.  να  συνεδριάσει  σήμερα   Διά  περιφοράς εκτάκτως,  για  έκδοση
ψηφίσματος  λόγω  του  αιφνιδίου  θανάτου  του  κ.  Γαβρά  Μάρκου,  εν  ενεργεία  Προϊσταμένου  του  Δήμου
Αμοργού.
Επισημαίνεται  –  ως  προελέχθη  -  ότι  η  παρούσα  Συνεδρίαση λαμβάνει  χώρα  δια  περιφοράς,  όπως αυτό
προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019, το οποίο συμπλήρωσε την παρ. 5 του άρθρου
67 του Ν. 3852/2010 και ορίζει τα εξής: «Εφόσον ανακύπτουν θέματα κατεπείγοντος χαρακτήρα, για τα οποία
είναι αναγκαία η άμεση λήψη απόφασης και βάσιμα πιθανολογείται κίνδυνος εκ της αναβολής, είναι δυνατόν,
ύστερα από απόφαση του Προέδρου, οι σχετικές  διαδικασίες  να λαμβάνουν χώρα  διά περιφοράς,  με τη
συμμετοχή τουλάχιστον των 2/3 των μελών Δημοτικού Συμβουλίου. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά το
προηγούμενο εδάφιο,  ανακοινώνονται  από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου στην πρώτη,  μετά τη λήψη της
απόφασης,  τακτική  συνεδρίαση.»,  αλλά  και  τα  διαλαμβανόμενα  στις  με  αριθμ.  πρωτ.  18318/13-3-2020
40/20930/31-3-2020 και 60249/22-9-2020 σχετικές εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ.
Δυνάμει των ανωτέρω διατάξεων και κατόπιν της συναίνεσης όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου
Αμοργού, αποφασίζεται ομόφωνα η παρούσα δια περιφοράς σύγκλιση του Δ.Σ. για το λόγο που αναφέρεται
στην πρόσκληση του Προέδρου.
Στην διά περιφοράς σύγκλιση του Δ.Σ. συμμετείχαν όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι όλων των Παρατάξεων του
Δήμου που αποτελούν το Δ.Σ.:

Συμμετέχοντες  Δημοτικοί Σύμβουλοι                           Μη συμμετέχοντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
Γρίσπος Σταμάτιος (Πρόεδρος)                                                  ----------------------------                        
Βασσάλος Εμμανουήλ                                                                             
Γρίσπος Κων/νος
Δεσποτίδη Καλλιόπη                                                                        
Νομικού - Ψακή Δήμητρα
Ψυχογυιού Ελευθερία
Λουδάρος Γεώργιος
Γιαννακοπούλου Ειρήνη
Συνοδινός Ελευθέριος
Γαβαλά Άννα
Παναγάκης Γεώργιος   
Σπανός Θεόδωρος
Σίμος Σταμάτιος
    
Στη  συνεδρίαση  αυτή  επίσης  συμμετείχε  ο  Δήμαρχος  Αμοργού  κ.Καραϊσκος  Ελευθέριος,  καθώς  και  η
Γραμματέας του Δήμου κα Μενδρινού Ειρήνη για τη τήρηση των πρακτικών την συνεδρίασης.  
Ο Πρόεδρος  του  Δ.Σ.  κήρυξε  τη  συνεδρίαση  και  ανέφερε  στα  μέλη  του  Δ.Σ.  ότι  το  Δημοτικό  Συμβούλιο
συνεδριάζει εκτάκτως, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, για να εκδώσει ψήφισμα λόγω του θλιβερού
αγγέλματος του θανάτου του κ. Γαβρά Μάρκου, εν ενεργεία Υπαλλήλου και Προϊσταμένου του Τμήματος των
Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών  του Δήμου μας, προκειμένου να αποτίσει φόρο τιμής στον εκλιπόντα.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα προαναφερθέντα, καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 65,67 και 69
του Ν.3852/2010 & των άρθρων 75 και 93 του Δ.Κ.Κ.  (Ν.3463/06) του άρθρου  74 του Ν. 4555/18 & του
άρθρου 184 του Ν. 4635/2019,  του άρθρου 10 παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ΄55/11-3-
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2020 με τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού
COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, αλλά και  τα διαλαμβανόμενα στις με αριθμ.
πρωτ.18318/13-3-2020 και 40/20930/31-3-2020 σχετικές εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ,

                                                              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1) Εγκρίνει  την  Διά  περιφοράς  Έκτακτη  σύγκλιση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  και  το  κατεπείγον  της
συζήτησης του θέματος, όπως αυτό προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4635/2019, το
άρθρο 10 παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ΄55/11-3-2020 με τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID – 19 και της ανάγκης
περιορισμού της διάδοσής του»,  στο οποίο προβλέπεται η διά περιφοράς σύγκλισή του, αλλά και  τα
διαλαμβανόμενα στις  με  αριθμ.  πρωτ.18318/13-3-2020 και  40/20930/31-3-2020,  33282/29-5-2020 και
60249/22-9-2020 σχετικές εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ.

2) Εγκρίνει  το κατεπείγον  της  συνεδρίασης  προκειμένου  να  εκδώσει  ψήφισμα  λόγω  του  θλιβερού
αγγέλματος του θανάτου του κ.Γαβρά Μάρκου, εν ενεργεία Υπαλλήλου και Προϊσταμένου του Τμήματος
των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών  του Δήμου μας, προκειμένου να αποτίσει φόρο τιμής στον
εκλιπόντα.

3) Την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος:
 Ο Δήμος Αμοργού να καλύψει τα έξοδα της κηδείας του εκλιπόντος.
 Εκ μέρους του Δήμου να αποχαιρετήσει τον εκλιπόντα ο Δήμαρχος ή ο αντικαταστάτης που θα

οριστεί από τον ίδιο.
 Να κατατεθεί  στεφάνι  στην σορό του κ.  Γαβρά, εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου και του

προσωπικού του Δήμου.
 Να υποβάλει ο Δήμος τα συλλυπητήρια του στην οικογένεια του εκλιπόντος.
 Να ονοματοδοθεί η αίθουσα που στεγάζει την αρχειακή συλλογή σε Αίθουσα Μάρκου Γαβρά.
 Να κυματίσει η σημαία του Δήμου μεσίστια σαν ένδειξη πένθους την ημέρα της κηδείας του.
 Να παραμείνει ο Δήμος κλειστός κατά την ημέρα της κηδείας του.
 Να δημοσιευτεί το παρόν στον τύπο και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

4) Να διαβιβαστεί το παρόν στην Οικονομική Επιτροπή για την έκδοση των πιστώσεων.
5) Η παρούσα Απόφαση του Δ.Σ., η οποία ελήφθη κατά τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019, να

ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου στην επόμενη Τακτική Συνεδρίαση του Δ.Σ.

                                           Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 165/2020

                             Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

                
Ο Πρόεδρος                                                                                              Τα μέλη

Γρίσπος Σταμάτιος                                                                             Βασσάλος Εμμανουήλ  
                                                                                                           Γρίσπος Κων/νος
                                                                                                           Δεσποτίδη Καλλιόπη
                                                                                                           Νομικού – Ψακή Δήμητρα
                                                                                                           Ψυχογυιού Ελευθερία
                                                                                                           Λουδάρος Γεώργιος
                                                                                                           Γαβαλά Άννα
                                                                                                           Παναγάκης Γεώργιος  
                                                                                                           Γιαννακοπούλου Ειρήνη
                                                                                                           Συνοδινός Ελευθέριος
                                                                                                           Σπανός Θεόδωρος    
                                                                                                           Σίμος Σταμάτιος     
                                                                                                                     
  Η Γραμματέας                                                                                                     
 
Μενδρινού Ειρήνη                                     

Πιστό απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΡΙΣΠΟΣ  ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
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