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Ψήφισμα για την Κοίμηση του
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καστορίας
κ.κ. Σεραφείμ

Σήμερα 29ην του μηνός Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 π.μ.
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ΄΄δια περιφοράς΄΄ το Δημοτικό Συμβούλιο
Νεστορίου, ύστερα από την με αριθ.πρωτ: 5865/24-12-2020 πρόσκληση της
Προέδρου του, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο
και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ1 του αρ. 10 της ΠΝΠ – ΦΕΚ 55/Α/11-032020 /ΠΝΠ 75/Α΄/30-03-2020,αρ.εγκ.:40/31-03-2020 ΥΠ.ΕΣ & παρ.5 του
αρ.67 του ν. 3852/2010, τροπ. παρ.1 αρ. 184 του ν 4635/2019.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο (17) μελών
βρέθηκαν παρόντα (17) μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. Σουκαλοπούλου Ανδρομάχη Πρόεδρος Δ.Σ.
2. Καραβασίλης Γεώργιος
Αντιδ/ρχος
3. Νταούτη Ιωάννα
Αντιδ/ρχος
4. Βανόπουλος Νικόλαος
Μέλος
5. Βασιλειάδου Αναστασία
>>
6. Γιούπας Κωνσταντίνος
>>
7. Κεραμάρης Αργύριος
>>
8. Κοσμάς Χρήστος
>>
9. Λέκκος Κωνσταντίνος
>>
10. Μπαμπούλης Δημήτριος
>>
11. Σουκαλόπουλος Σπυρίδων
>>
12. Τοτονίδης Ιωάννης
>>
13. Τοτονίδης Κυριάκος
>>
14. Φιλιάδου Αικατερίνη
>>
15. Δημητριάδης Κωνσταντίνος
>>
16. Σινάνη Χάϊδω
>>
17. Τζήμας Κωνσταντίνος
>>

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και
προσκλήθηκαν νόμιμα

ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ:

Μετά την διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος κα Σουκαλοπούλου Ανδρομάχη
κήρυξε την έναρξη της ΄΄ δια περιφοράς΄΄
τακτικής συνεδρίασης –
΄΄Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του΄΄ καθώς και

για την ανάγκη της εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου .
Ο Δήμαρχος κ. Γκοσλιόπουλος Χρήστος προσκλήθηκε και παρίσταται στη
΄΄δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση΄΄.
Η Πρόεδρος πρότεινε τη συζήτηση του α΄ θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης
με τον τίτλο: << Ψήφισμα για την Κοίμηση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Καστορίας κ.κ. Σεραφείμ>> μετά το θλιβερό άγγελμα της κοιμήσεως του
αξιαγάπητου ποιμενάρχη και Μακαριστού Μητροπολίτου Καστοριάς κ.κ.
Σεραφείμ.

Η μνήμη του ας είναι αιώνια και το χώμα που θα τον σκεπάσει ελαφρύ
Το Δημοτικό Συμβούλιο έχοντας υπόψη το ανωτέρω ξαφνικό γεγονός
ενέκρινε την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος σαν ένα μικρό δείγμα τιμής
στον αείμνηστο Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Καστορίας κ.κ. Σεραφείμ

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α
ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεστορίου που συνήλθε σήμερα 29 Δεκεμβρίου του
2020 και ώρα 11:30 π.μ. ΄΄δια περιφοράς΄΄, μετά το θλιβερό άγγελμα της
κοιμήσεως του αξιαγάπητου ποιμενάρχη και Μακαριστού Μητροπολίτου
Καστοριάς κ.κ. Σεραφείμ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Να εκφράσει τα θερμά και ειλικρινή συλλυπητήριά του προς την
Ιεραρχία της Ελλάδος, την Ιερά Μητρόπολη Καστοριάς και προς τους
οικείους του εκλιπόντα, αναγνωρίζοντας το σημαντικό εκκλησιαστικό,
ποιμαντορικό, θεολογικό, φιλανθρωπικό και πατριωτικό του έργο για την
Καστοριά και τους ανθρώπους της.
2. Να διαθέσει ένα συμβολικό ποσό για την Τράπεζα αγάπης της
Μητροπόλεως.
3. Να κηρυχθεί ημέρα πένθους η σημερινή μέρα, που ο λαός της Π.Ε.
Καστοριάς και του δήμου Νεστορίου κατευοδώνουν στην αιώνια κατοικία
του τον αξιαγάπητο Μητροπολίτη.
4. Να κυματίζει σήμερα η σημαία του δήμου μεσίστια.
5. Να επιδοθεί το παρόν ψήφισμα στην Ι.Μ. Καστοριάς.

- Να αναρτηθεί το παρόν ψήφισμα στην ιστοσελίδα του δήμο

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 134/2020
Αφού τελείωσαν τα θέματα ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση
ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΩΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

AΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΣΟΥΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ

