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Πρόταση για κάλυψη εξόδων κηδείας του εκλιπόντος πρώην Προέδρου Κοινότητας

Βασιλικών ∆ηµητρίου Φυτώκα

Στα  Βασιλικά,  σήµερα  την  25-4-2017  ηµέρα  Τρίτη  και  ώρα  18:30  στο  γραφείο  της  ∆ηµοτικής

Κοινότητας Βασιλικών, συνήλθε το κοινοτικό συµβούλιο Βασιλικών σε τακτική συνεδρίαση ύστερα

από την υπ΄αριθµ. 21767/20-4-2017 έγγραφή πρόσκληση του Προέδρου, η οποία ανακοινώθηκε και

επιδόθηκε εις ένα έκαστον των συµβούλων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρ.88 Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  η  νόµιµη  απαρτία,  γιατί  σε  σύνολο πέντε  (5)  µελών  βρέθηκαν

παρόντα πέντε (5) µέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ     ΑΠΟΝΤΕΣ

1.∆ούµπλιος Στυλιανός                     Κανείς

2.Βέργος Χρήστος

3.Μιχαλάκα Αγγελική

4.Τσολάκη Ελευθερία          

5.Γραµµένος Λεωνίδας

    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ελευθερία-Τριανταφυλλιά Κυρκούδη, υπάλληλος

του ∆ήµου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Σύµβουλος κ.Βέργος Χρήστος ζήτησε την αναβολή της συνεδρίασης για τους 

λόγους όπως αυτοί κατατέθηκαν εγγράφως.

Το Συµβούλιο απέρριψε το αίτηµά του και κηρύχθηκε η  συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 2ο θέµα της

ηµερήσιας διατάξεως είπε ότι στις 24 Μαρτίου 2017 απεβίωσε ο πρώην Πρόεδρος

της  Κοινότητας  Βασιλικών  ∆ηµήτριος  Φυτώκας.  ∆ιατέλεσε  Πρόεδρος  της

Κοινότητας από το 1975 έως το 1978 µε σπουδαίο έργο στην τοπική αυτοδιοίκηση

αφού επί προεδρίας του ξεκίνησαν αναπτυξιακά έργα για τα Βασιλικά,  σε αγροτικά

θέµατα και γενικότερα στα κοινά, αφιερώνοντας τη ζωή του σε αυτή µέχρι και την

τελευταία στιγµή.

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος πρότεινε την κάλυψη των εξόδων κηδείας του εκλιπόντος

από το ∆ήµο Θέρµης µε το ποσό των 1.800,00€ και την απαλλαγή των συγγενών από

τα τέλη πενταετούς ενταφιασµού τα οποία ανέρχονται στο ποσό των 200,00€.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Το Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την

εισήγηση του Προέδρου



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  κατά πλειοψηφία

Να προτείνει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αναλάβει την κάλυψη των εξόδων κηδείας,

µε το ποσό των 1.800,00€, του εκλιπόντος πρώην Προέδρου Κοινότητας Βασιλικών

∆ηµητρίου  Φυτώκα  ο  οποίος  απεβίωσε  στις  24-3-2017  καθώς  επίσης   και  την

απαλλαγή των συγγενών από τα τέλη πενταετούς ενταφιασµού τα οποία ανέρχονται

στο ποσό των 200,00€.

Ο Σύµβουλος κ Βέργος Χρήστος απείχε από τη ψηφοφορία.

  

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 4/2017

Αφού συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω

    Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασµα

Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικής Κοινότητας Βασιλικών

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ∆ΟΥΜΠΛΙΟΣ

 


