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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Του πρακτικού της από 26-10-2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός απόφασης 74 / 2021
Περίληψη:

έκδοση ψηφίσματος για τον θάνατο της Φώφης Γεννηματά

Στη Σκύρο, σήμερα 26 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2021 ημέρα τρίτη και ώρα
11:00
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε
ΕΚΤΑΣΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.
4682/2020 ( Α’ 76),όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του Ν 4830/21 (ΦΕΚ
169/18.09.2021 τεύχος Α’), και ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 5986 από 26-10-2021
έγγραφη πρόσκληση του κ. Πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε και
δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε από τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 17
μελών συμμετείχαν 17 μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. Ευγενικός Ιωάννης του Δημητρίου
2. Βασιλάκος Στέργιος του Δημητρίου
3. Λάμπρος Γεώργιος του Δημητρίου
4. Λάμπρος Σταμάτιος του Εμμανουήλ
5. Μαλαματίνης Γεώργιος του Ιωάννη
6. Ξανθούλη Μαρία του Ζαχαρία
7. Λαμπαθάκης Γεώργιος του Δημητρίου
8. Μακρής Γεώργιος του Μακρή
9. Φτούλης Δημήτριος του Γεωργίου
10. Φεργάδη Σπυριδούλα του Γεωργίου
11. Αντωνόπουλος Κυριάκος του Γεωργίου
12. Κωστής Ιπποκράτης του Πέτρου
13. Λέκκας Στρατής του Ελευθερίου
14. Κυριαζής Δημήτριος του Μαντζουράνη
15. Φτούλης Ιωάννης του Γεωργίου
16. Τραχανάς Δημήτριος του Εμμανουήλ
17. Μικές Ευθύμιος του Δημητρίου
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Ο κ. Πρόεδρος θέτει προς συζήτηση το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης το οποίο
εισάγεται στην συνεδρίαση μετά από την ανακοίνωση του θανάτου της προέδρου του
ΚΙΝΑΛ Φώφης Γεννηματά.
Το δημοτικό συμβούλιο έχοντας υπόψη την ζωή και την δράση της Φώφης Γεννηματά
και την σχέση της με το νησί της Σκύρου,
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ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνει και εκδίδει το πιο κάτω ψήφισμα
Το δημοτικό συμβούλιο Σκύρου , εκφράζει την βαθύτατη θλίψη του για τον θάνατο της
Φώφης Γεννηματά.
Τιμούμε την Φώφη Γεννηματά , ως την γυναίκα στην πρωτοπορία της πολιτικής ζωής της
Χώρας, ως την μαχήτρια της ζωής και αγωνίστρια στην μάχη κατά του καρκίνου, ως
παράδειγμα θάρρους, αξιοπρέπειας και αισιοδοξίας.
Η Φώφη Γεννηματά δέθηκε άρρηκτα με το νησί και του ανθρώπους της Σκύρου και η
απώλειά της βαθαίνει ακόμα περισσότερο την θλίψη των Σκυριανών, πέρα από
οποιαδήποτε κομματική τοποθέτηση .
Σύσσωμο το δημοτικό συμβούλιο εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και
τους οικείους της και αποφάσισε να είναι μεσίστια η σημαία του Δήμου την ημέρα της
εξόδιας ακολουθίας καθώς επίσης οι υπηρεσίες του Δήμου την ημέρα αυτή να
λειτουργήσουν έως ώρας 11:00.
Το παρόν ψήφισμα να δημοσιευθεί στον τοπικό ηλεκτρονικό Τύπο και στον επίσημο
ιστότοπο του Δήμου Σκύρου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α. α. 74 / 2021
Συντάχθηκε και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό
Ο Πρόεδρος

Τα μέλη
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος
Ευγενικός Ιωάννης

Ο Γραμματέας
Αντωνόπουλος Κυριάκος

