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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 4ης/16-02-2022 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Βελβεντού.
Αριθ. απόφασης: 12/2022
ΘΕΜΑ: .

Ψήφισμα για τον θάνατο του Χρήστου Σαρτζετάκη

Στο Βελβεντό, σήμερα, στις 16Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Τετάρτη, και ώρα
20:00, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού, συμμετείχαν σε τακτική και
μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση, σύμφωνα με α) τις διατάξεις του άρθρου 67
(παρ.5) του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, β) τις διατάξεις του
άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020/τ.Α’)
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού COVID-19», σε συνδυασμό με την αριθμ. 643/24.09.2021 εγκύκλιο του
Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων
κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της
πανδημίας», ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 500/11-02-2022 πρόσκληση της
Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου καςΜαλλούΒάϊας.
Στη συνεδρίαση, με τη συμμετοχή και του Δημάρχου κ. Στεργίου Εμμανουήλ,
διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο η νόμιμη απαρτία δεδομένου, ότι σε σύνολο - 17 μελών δήλωσαν συμμετοχή -17- μέλη και ονομαστικά οι:
Παρόντες
1

Μαλλού Βάϊα, Πρόεδρος

2

Κουρτέλης Κωνσταντίνος

3

Αγγέλης Δημήτριος

4

Γκίκας Ιωάννης

5

Εμμανουήλ Δημήτριος

6

Τράντα Ιωάννα

7

Καμκούτης Θωμάς

8

Αχίλλας Γεώργιος

9

Ζορζοβίλης Ζήνων

10

Κουκόλη Σοφία

11

Τσιτσιόκας Νικόλαος

Απόντες

12

Τσέγκος Νικόλαος

13

Τέτος Νικόλαος

14

Παπαδημητρίου Ζήνων

15

Θεοχαροπούλου Ελευθερία

16

Μανώλας Αριστείδης

17

Γκαμπράνη Ειρήνη

Από τους Κοινοτικούς Συμβούλους Βελβεντού, συμμετείχαν οι:
Παρόντες

Απόντες

1

Μυλωνά Κατίνα

Μύρος Δημήτριος

2

Ζυγανιτίδου Ειρήνη

Παπανδρίτσα Μαρία

3

Τζάτσου Βάϊα

Κουκάλης Ζήνων

Από τους Προέδρους Κοινοτήτων Βελβεντού, συμμετείχαν οι:
Παρόντες
1

Απόντες

Αθανασόπουλος Α. – Βελβεντού

Βρακόπουλος Αντ.-Πολυφύτου

2

Ζουζώς Δημήτριος-Αγίας Κυριακής

3

Πούλιος Αθανάσιος-Καταφυγίου

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Κανταρτζή Νεκτάριο, υπάλληλο του Δήμου
Βελβεντού, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού.
Η Πρόεδρος προχώρησε τη συνεδρίαση με το 6ο θέμα (2ο έκτακτο) της ημερήσιας
διάταξης και έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο κ. Στεργίου, ο οποίος εισηγήθηκε τα
εξής:
Με αφορμή το θάνατο του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας Χρήστου Σαρτζετάκη
καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει το εξής ψήφισμα:
ΨΗΦΙΣΜΑ
του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού
για τον θάνατο του Χρήστου Σαρτζετάκη
Το Δημοτικό Συμβούλιο Βελβεντού εκφράζει την βαθύτατη θλίψη του για τον θάνατο
του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, Χρήστου Σαρτζετάκη, την 3η Φεβρουαρίου
2022.
Ο Χρήστος Σαρτζετάκης, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη το 1929, υπήρξε παράδειγμα
αδέκαστου δικαστή και συνέδεσε το όνομά του με την υπόθεση της δολοφονίας
Λαμπράκη, την οποία διαχειρίστηκε με υψηλό αίσθημα ευθύνης και με μόνο γνώμονα
το δίκαιο και τους νομικούς κανόνες της χώρας μας.
Η θητεία του στην Προεδρία της Δημοκρατίας χαρακτηρίστηκε επίσης από τον
σεβασμό στα δημοκρατικά ιδεώδη και στους θεσμούς καθώς επίσης και από την
προσήλωσή του στο Σύνταγμα, γεγονός που τον ανέδειξε σε μια από τις πλέον
εξέχουσες προσωπικότητες του δημόσιου βίου.
Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στους οικείους του.
Το παρόν Ψήφισμα να δημοσιευθεί στον τοπικό έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος στη συνέχεια κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την εισήγηση του Δημάρχου και
αφού έθεσε τις απόψεις και τις προτάσεις του στο συζητούμενο θέμα, όπως
διαλαμβάνονται στα μαγνητοσκοπημένα πρακτικά (μέσω Microsoft Teams).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει το κάτωθι Ψήφισμα για τον θάνατο του πρώηνΠροέδρου της Δημοκρατίας,
Χρήστου Σαρτζετάκη, την 3η Φεβρουαρίου 2022.
ΨΗΦΙΣΜΑ
του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού
για τον θάνατο του Χρήστου Σαρτζετάκη
Το Δημοτικό Συμβούλιο Βελβεντού εκφράζει την βαθύτατη θλίψη του για
τον θάνατο του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, Χρήστου Σαρτζετάκη,
την 3η Φεβρουαρίου 2022.
Ο Χρήστος Σαρτζετάκης, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη το 1929, υπήρξε
παράδειγμα αδέκαστου δικαστή και συνέδεσε το όνομά του με την υπόθεση
της δολοφονίας Λαμπράκη, την οποία διαχειρίστηκε με υψηλό αίσθημα
ευθύνης και με μόνο γνώμονα το δίκαιο και τους νομικούς κανόνες της
χώρας μας.
Η θητεία του στην Προεδρεία της Δημοκρατίας χαρακτηρίστηκε επίσης από
τον σεβασμό στα δημοκρατικά ιδεώδη και στους θεσμούς καθώς επίσης και
από την προσήλωσή του στο Σύνταγμα, γεγονός που τον ανέδειξε σε μια από
τις πλέον εξέχουσες προσωπικότητες του δημόσιου βίου.
Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στους οικείους του.
Το παρόν Ψήφισμα να δημοσιευθεί στον τοπικό έντυπο και ηλεκτρονικό
τύπο.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 12/2022
Η Πρόεδρος

Τα Μέλη

(σφραγίδα – υπογραφή)

(υπογραφές)
Ακριβές απόσπασμα

Βελβεντό, 17 Φεβρουαρίου 2022
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού

Μαλλού Βάϊα

