
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ       Ιωάννινα 18/02/2023 

ΨΗΦΙΣΜΑ 

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιωαννιτών, μόλις πληροφορήθηκε το θάνατο του 
Δημάρχου Μωυσή Ελισάφ, συνήλθε σήμερα 18.2.2023 ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 σε έκτακτη 
και κατεπείγουσα συνεδρίαση, προκειμένου να αποδώσει την πρέπουσα και επιβαλλόμενη τιμή 
στον άνθρωπο που υπηρέτησε με όλες του τις δυνάμεις τα συμφέροντα του τόπου μας. 

Ο Μωυσής Ελισάφ υπηρέτησε την Τοπική Αυτοδιοίκηση ως Δημοτικός Σύμβουλος, ως 
Πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου και ως Δήμαρχος της πόλης των Ιωαννίνων. Υπηρέτησε το 
Πανεπιστήμιο ως Καθηγητής Ιατρικής και υπηρέτησε τον άνθρωπο ως γιατρός. 

Πέρα από την επαγγελματική και την αυτοδιοικητική του πορεία είχε συνεχή, αδιάκοπη και 
ενεργή συμμετοχή στην κοινωνική πραγματικότητα του τόπου μας. 

Σε ένδειξη πένθους και ελάχιστου φόρου τιμής προς τον Δήμαρχο Μωυσή Ελισάφ το 
Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την έκδοση του παρόντος ψηφίσματος ως ακολούθως: 

 Να εκφράσει στην αγαπημένη του σύζυγο και στους οικείους του τη βαθιά του θλίψη και τα 
ειλικρινή του συλλυπητήρια. 

 Να παραστεί σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων στην τελετή της κηδείας του και ο 
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Δημήτριος Παπαγεωργίου να εκφωνήσει επικήδειο 
λόγο. 

 Η κηδεία του εκλιπόντος να γίνει δημοτική δαπάνη και με τις τιμές που αρμόζουν σε εν 
ενεργεία Δήμαρχο. 

 Να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή τόσο στην παρούσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 
όσο και στην πρώτη τακτική συνεδρίαση αυτού. 

 Να ανασταλούν οι διοικητικές δραστηριότητες του Δήμου από το πρωί και μέχρι τέλους του 
ωραρίου, κατά την ημέρα της κηδείας. 

 Να υψωθεί μεσίστια η σημαία στα δημοτικά κτίρια. 

 Να αναρτηθεί η προσωπογραφία του μεταστάντος στον προθάλαμο του κτιρίου του 
κεντρικού Δημαρχείου. 

 Να δοθεί το όνομά του σε δημοτική οδό της πόλης. 
 Να επιδοθεί το παρόν ψήφισμα στη σύζυγό του και να δημοσιευθεί στον τοπικό τύπο και 

στην ιστοσελίδα του Δήμου. 
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