
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                               
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
                                                                                                           
 
                                                                                               ΑΡΙΘ.  ΑΠΟΦ:   2 / 2023

Απόσπασμα από το πρακτικό της 2ης (έκτακτης)  συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου, έτους 2023

Θέμα:   Δωρεάν  ταφή  και  απόδοση  ελάχιστου  φόρου  τιμής,  στον  πρώην
Δήμαρχο Νίκο Ταμπακίδη

 Στους Αγίους Αναργύρους, σήμερα  στις 23 Ιανουαρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και
ώρα:  17:00,  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου  ΑΓΙΩΝ  ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση, δια περιφοράς, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 1425 /
23-1-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου  κ. Αναστάσιου
Αθανασόπουλου,    σύμφωνα  με  τον  Ν.  4954/22  άρθρο  78  (ΦΕΚ 136/Α/9-7-22),  για
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα
με τις διατάξεις των  άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 .   

   Παρόντος του Δημάρχου κ. Γεωργίου-Σταύρου Τσίρμπα, και παρόντος του υπαλλήλου
του Δήμου κ. Πετούση Ανδρέα διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. πως υπήρχε
νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο σαράντα ένα (41) μελών, παραβρέθηκαν στη
συνεδρίαση και  τα σαράντα ένα (41) μέλη,   ονομαστικά οι :

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ                        ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

(Πρόεδρος Δ.Σ.)
                              ----

2. ΝΤΑΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3. ΒΑΒΛΑΔΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4. ΚΟΤΣΙΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

5. ΤΡΙΓΚΑ ΝΙΚΗ

6. ΖΑΛΑΚΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

7. ΚΑΪΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

8. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΗΛΙΑΣ

9. ΔΑΝΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
10. ΜΑΞΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

11. ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗ-ΓΕΝΤΕΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

12. ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

13. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

14. ΚΟΥΤΕΛΙΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

15. ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

16. ΔΗΜΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

17. ΜΑΝΑΡΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

18. ΣΠΑΘΑΡΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

19. ΚΑΛΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

20. ΜΠΙΖΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
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21. ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

22. ΔΗΜΟΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

       23.  ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

       24. ΣΚΟΛΑΡΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

       25. ΒΑΡΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

       26. ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

       27. ΖΑΧΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

       28. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

       29. ΣΤΙΓΚΑ ΜΑΡΙΑ

       30. ΝΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

       31. ΣΤΑΦΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

       32. ΠΟΤΣΗΣ ΖΗΣΗΣ

       33. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΝΑ

       34. ΜΑΝΤΑΦΟΥΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

       35. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

       36. ΡΕΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

       37. ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΧΑΡΙΖΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

       38. ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

       39. ΤΣΕΛΕΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

       40. ΣΤΑΘΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

       41. ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑ  ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
    κ. Γεωργίου – Σταύρου Τσίρμπα

Παρόν στη συνεδρίαση είναι και ο Πρόεδρος της Δ.Κ.Κ. κ.Κων/νος Δρόσος.

Ο κ.  Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 2ης (έκτακτης)  συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου Αγίων Αναργύρων – Καματερού έτους 2023 και εισηγήθηκε τη συζήτηση του
μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης, που αφορά:

Δωρεάν ταφή και  απόδοση ελάχιστου φόρου τιμής,  στον πρώην   Δήμαρχο
Νίκο Ταμπακίδη 

    Ο κ. Πρόεδρος  ανέγνωσε τη σχετική εισήγηση (με αρ. Πρωτ. 1424/23-1-2023) του 
κ.Δημάρχου, η οποία  αναγράφει τα εξής :

Το άγγελμα του θανάτου, του αείμνηστου πρώην Δημάρχου  Νίκου Ταμπακίδη, ο οποίος 
υπηρέτησε την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τον πρώην Δήμο Αγίων Αναργύρων, με ήθος, 
εντιμότητα και ευσυνειδησία, σκόρπισε θλίψη σε όλους μας. Για τον αδόκητο θάνατό του, 
το Δημοτικό μας Συμβούλιο, οφείλει να αποτίσει τον απαιτούμενο φόρο τιμής στον 
εκλιπόντα και να αποδώσει τις πρέπουσες τιμές σ’αυτόν.

Γιαυτό προτείνουμε στο Σώμα να πάρει απόφαση, με την οποία:

1. Να εκφράζει τη θλίψη του, για την απώλεια του Νίκου Ταμπακίδη – Δημάρχου του 
πρώην Δήμου Αγίων Αναργύρων, ο οποίος με την προσφορά του τίμησε το Δήμο και την 
κοινωνία μας,
2. Να αποφασίζει την παρουσία του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου, στην εξόδιο
ακολουθία και να διατυπώσει τα θερμά συλληπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους 
του
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3.  Να εγκρίνει την κάλυψη της δωρεάν ταφής, στο Δημοτικό μας Νεκροταφείο, “τιμής 
ένεκεν”, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό του Δημ.Νεκροταφείου μας, στο άρθρο 8, 
κεφ. Γ, παράγραφο 1, λόγω της σημαντικής του προσφοράς στο Δήμο μας
4. Να αναρτηθεί το παρόν ψήφισμα στην ιστοσελίδα του Δήμου και να δημοσιευθεί στον 
έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο
5. Να κυματίζει μεσίστια η σημαία στο Δημαρχείο, κατά την ημέρα της κηδείας
6. Να κατατεθεί στεφάνι στη μνήμη του.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος, πρότεινε στο Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

    Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρό του και έλαβε υπόψη του τη σχετική
εισήγηση και τις διατάξεις του Ν.4555/18 

    Αποφάσισε Ομόφωνα

Α.   Εγκρίνει το κατεπείγον για το οποίο προκλήθηκε η έκτακτη αυτή συνεδρίαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου (είναι πολύ μικρό το χρονικό διάστημα που απομένει για τη λήψη της

απόφασης αυτής, μέχρι την ταφή του αείμνηστου πρώην Δημάρχου Νίκου Ταμπακίδη – 

ταφή 24-1-2023 ώρα 15:30)

Β.  Με αφορμή τον αδόκητο θάνατο του αείμνηστου πρώην Δημάρχου Νίκου 

Ταμπακίδη,  ο οποίος υπηρέτησε την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τον πρώην Δήμο Αγίων 

Αναργύρων, με ήθος, εντιμότητα και ευσυνειδησία και που η είδηση του θανάτου μας, μας 

γέμισε όλους θλίψη,  το Δημοτικό μας Συμβούλιο, αποτίει τον απαιτούμενο φόρο τιμής στον 

εκλιπόντα και του αποδίδει τις πρέπουσες τιμές, όπως: 

1. Εκφράζει τη θλίψη του, για την απώλεια του Νίκου Ταμπακίδη – Δημάρχου του 

πρώην Δήμου Αγίων Αναργύρων, ο οποίος με την προσφορά του τίμησε το Δήμο και την 

κοινωνία μας,

2. Αποφασίζει την παρουσία του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου, στην 

εξόδιο ακολουθία και τη διατύπωση των θερμών συλληπητηρίων στην οικογένεια και 

στους οικείους του,
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3. Εγκρίνει την κάλυψη της δωρεάν ταφής, στο Δημοτικό μας Νεκροταφείο, “τιμής 

ένεκεν”, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό του Δημ.Νεκροταφείου μας, στο άρθρο 8,

κεφ. Γ, παράγραφο 1, λόγω της σημαντικής του προσφοράς στο Δήμο μας,

4. Την ανάρτηση της παρούσας απόφασης στην ιστοσελίδα του Δήμου και  τη 

δημοσίευσή της, στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο,

5. Τον κυματισμό μεσίστιας της σημαίας στο Δημαρχείο, κατά την ημέρα της 

κηδείας,

6. Την κατάθεση στεφάνου στη μνήμη του.

   Οι Δ.Σ. της παράταξης “Λαϊκή Συσπείρωση” κ.κ. Σολαρίκος Θεόδωρος, ο κ. Βαρλάς Γεώργιος,
ο κ. Καραβίδας Μιχαήλ και η κ Ζάχαρη Βασιλική δήλωσαν : παρόν. 
   Η Δ.Σ. της παράταξης “Ανυπότακτη Πόλη” κ.Νίκα Γεωργία απείχε της ψηφοφορίας 

  Στον κ.  Δήμαρχο αναθέτει τις παραπέρα ενέργειες.                                      

                                          ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                     ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

                      ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
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