
 
                                                                         

 
                                                                                                                                                                  

 
 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΓΖΜΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΤΡΧΝ – ΚΑΜΑΣΔΡΟΤ                         
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΚΑΜΑΣΔΡΟΤ 
 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α  
Από ηο πρακηικό ηης  σνεδρίαζης ηοσ σμβοσλίοσ  

ηης  Κοινόηηηας Καμαηερού 
ηης  7ης 

Έκηακηης σνεδρίαζης  
14ης Νοεμβρίοσ 2022   

      
 

ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΖ : 27/ 2022  
 

ΘΔΜΑ 
 

 
 
 
 
 
ην Κακαηεξό, ζήκεξα ηελ 14η ηνπ κελόο ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ ηνπ έηνπο 2022, εκέξα 
ΣΔΣΑΡΣΖ  θαη ώξα 14.00 ην πκβνύιην ηεο Κνηλόηεηαο Κακαηεξνύ ηνπ Γήκνπ Αγ. 
Αλαξγύξσλ-Κακαηεξνύ, ζπλήιζε ζε ΔΚΣΑΚΣΖ σνεδρίαζη δια περιθοράς ύζηεξα 
από ηελ κε αξηζκό πξση. 24427/14-11-2022  έγγξαθε πξόζθιεζε  ηνπ Πξνέδξνπ πνπ 
επηδόζεθε λόκηκα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 88 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α’87), 
όπσο απηέο αληηθαηαζηάζεθαλ θαη ηζρύνπλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 89 ηνπ Ν.4555/18 
(ΦΔΚ133/19.07.2018 ηεύρνο Α΄), ζην πκβνύιην ηεο  Κνηλόηεηαο θαη δεκνζηεύζεθε ζην 
ρώξν αλαθνηλώζεσλ ηνπ γξαθείνπ ηύπνπ ηεο  Κνηλόηεηαο. 
       Γηαπηζηώζεθε πσο ππήξρε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 11 κειώλ 
βξέζεθαλ παξόληα ένηεκα (11) θαη νλνκαζηηθά νη : 
    

ΠΑΡΟΝΣΔ      ΑΠΟΝΣΔ  

 ΓΡΟΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ  

 ΘΔΟΓΧΡΟΤ ΗΧΑΝΝΖ  

 ΣΑΓΚΑΡΖ ΧΣΖΡΗΟ  

 ΚΑΣΔΛΖ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ  

 ΠΑΝΟΤ ΜΑΡΗΑ-ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ  

 ΥΗΕΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ  

 ΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟΤ ΒΑΡΒΑΡΑ  

 ΑΘΑΝΑΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ  

 ΛΤΣΡΑ-ΠΑΠΑΧΣΖΡΗΟΤ ΒΑΗΑ  

 ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟΤ ΑΝΓΡΟΜΑΥΖ  

 ΜΠΗΕΑ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ  

 
ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ  :  
 

 

 

   «Έκδοζη ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ για ηον θάναηο ηοσ 

     ΚΟΥΝΤΟΥΡΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

διαηελέζανηος Δημοηικού Σσμβούλοσ ζηον πρώην 

Δήμο Καμαηερού» 
 

  



 

 

 

         Παξνύζεο  θαη ηεο  δεκνηηθήο ππαιιήινπ Μσξατηνπ Υξηζηίλαο γηα ηελ ηήξεζε 

ησλ πξαθηηθώλ ηεο πλεδξίαζεο,  ν Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ΔΚΣΑΚΣΖ 

πλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο  ην 1ο  θέμα    ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο εμέζεζε όηη:  

1. ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ Ν.3852/2010 πξόγξακκα 

«ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ» όπσο απηέο αληηθαηαζηάζεθαλ θαη ηζρύνπλ κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ  84 ηνπ Ν.4555/2018(ΦΔΚ133/19.07.2018 ηεύρνο Α΄) 

πξόγξακκα «ΚΛΔΙΘΔΝΗ» 

2. Σελ εγθύθιην 88/ΑΠ:59846/21.08.2019 ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ-Γεληθή 

Γηεύζπλζε Απνθέληξσζεο & Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο-Γ/λζε Οξγάλσζεο θαη 

Λεηηνπξγίαο Σ.Α-Σκήκα Οξγάλσζεο Σ.Α Α΄ Βαζκνύ 

 

         Ο Πρόεδρος 

 
  Καιεί ην ζώκα λα εθδώζεη ΦΖΦΗΜΑ γηα ηνλ ζάλαην ηνπ ΚΟΤΝΣΟΤΡΔΛΖ 
ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ πνπ απεβίφζε ζηις 11 Νοεμβρίοσ 2022. Ο εθιηπώλ δηεηέιεζε επί 
ζεηξά εηώλ Γεκνηηθόο ύκβνπινο θαη Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ζηνλ 
πξώελ Γήκν Κακαηεξνύ. Σέζεθε επηθεθαιήο ζην ςεθνδέιηην πνπ ζηήξημε ην ΚΚΔ σο 
ππνςήθηνο Γήκαξρνο Κακαηεξνύ. Πξσηνζηάηεζε σο ελεξγόο πνιίηεο ζηε βειηίσζε 
ηεο πνηόηεηαο δσήο ησλ πνιηηώλ ηνπ Κακαηεξνύ    
  
 
                                                          «ΦΖΦΗΜΑ» 
 
Με αθνξκή ηελ αλαγγειία ηνπ ζαλάηνπ ηνπ ΚΟΤΝΣΟΤΡΔΛΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ πνπ 
απεβίφζε ζηις 11 Νοεμβρίοσ 2022.  
 
«Σν Κνηλνηηθό πκβνύιην ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Κακαηεξνύ, ηνπ Γήκνπ Αγίσλ 
Αλαξγύξσλ Κακαηεξνύ, ζπλήιζε εκηάκηφς ηελ 14ε Ννεκβξίνπ 2022, εκέξα 
ΓΔΤΣΔΡΑ, ζε δηα πεξηθνξάο ζπλεδξίαζε κε αθνξκή ηην αναγγελία ηοσ θανάηοσ 
ηοσ ΚΟΤΝΣΟΤΡΔΛΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ. 
 Ο εθιηπώλ είρε πνιπεηή πξνζθνξά θαη παξνπζία  ζηα θνηλά θαζόζνλ δηεηέιεζε επί 
ζεηξά εηώλ Γεκνηηθόο ύκβνπινο θαη Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ζηνλ 
πξώελ Γήκν Κακαηεξνύ. Σέζεθε επηθεθαιήο ζην ςεθνδέιηην πνπ ζηήξημε ην ΚΚΔ σο 
ππνςήθηνο Γήκαξρνο Κακαηεξνύ. Πξσηνζηάηεζε σο ελεξγόο πνιίηεο ζηε βειηίσζε 
ηεο πνηόηεηαο δσήο ησλ πνιηηώλ ηνπ Κακαηεξνύ. Γηαθξίζεθε γηα ην ήζνο, ηελ 
εξγαηηθόηεηα θαη ηελ ζπλνιηθή πξνζθνξά ηνπ ζηνλ ηόπν. 
Χς εκ ηούηοσ: 

 

 
 

     Σν ώκα  κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηα παξαπάλσ   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ 

 

1.Να  εκθράζει ηη βαθιά θλίυη και ηα ειλικρινή ζσλλσπηηήρια ηφν μελών, ζηην 

οικογένειά ηοσ εκλιπόνηος 

 

2.Να επιδοθεί ηο παρόν υήθιζμα ζηην οικογένειά ηοσ. 

 

3. Ανηίγραθο ηοσ παρόνηος υηθίζμαηος να αναρηηθεί ζηο Καηάζηημα ηης 

Γημοηικής Κοινόηηηας Καμαηερού. 

 

4.Σο παρόν υήθιζμα να αποζηαλεί για ανάρηηζη ζηην ιζηοζελίδα ηοσ Γήμοσ 

Αγίφν Αναργύρφν Καμαηερού και να κοινοποιηθεί ζηον Γήμαρτο Αγίφν 

Αναργύρφν Καμαηερού.   

 

5. Σο παρόν υήθιζμα να αποζηαλεί ζηον Πρόεδρο ηοσ Γημοηικού σμβοσλίοσ 

και να αναγνφζηεί ζηο Γημοηικό σμβούλιο  

 
 

 

 

 

Η παξαπάλσ απόθαζε πήξε α/α 27/ 2022 

 

Ο Πρόεδρος              Σα μέλη 

 

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

   Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ  ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ 
   ΚΑΜΑΣΔΡΟΤ 

 
 

      ΓΡΟΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 


