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ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ:  5 / 2023 
 

Απόζπαζκα από ην πξαθηηθό ηεο 4εο (Σαθηηθήο)  ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ 
πκβνπιίνπ, έηνπο 2023 

 
Θέκα: Ψήθηζκα γηα ηνπο πιεγέληεο από ηνλ ζεηζκό, ζε Σνπξθία θαη πξία 
 

ηνπο Αγίνπο Αλαξγύξνπο, ζήκεξα  ζηηο  15 Φεβνπαξίνπ 2023, εκέξα Σεηάξηε θαη 
ώξα: 17:00, ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ ΑΓΗΩΝ ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ-ΚΑΜΑΣΔΡΟΤ 
ζπλήιζε ζεηαθηηθή ζπλεδξίαζε (κεηθηή, δει. δηα δώζεο θαη ηαπηόρξνλα κε ηειεδηάζθεςε) 
ζην Γεκνηηθό θαηάζηεκα θαη  ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, 
ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό πξση. 3621 / 10-2-2023 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ 
ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  θ. Αλαζηάζηνπ Αζαλαζόπνπινπ,   ζύκθσλα κε ηνλ Ν. 
4954/22 άξζξν 78 (ΦΔΚ 136/Α/9-7-22), γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ ζηα 
παξαθάησ ζέκαηα  ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ  άξζξσλ 65 & 
67 ηνπ Ν. 3852/2010   

 
Παξόληνο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Γεσξγίνπ-ηαύξνπ Σζίξκπα, θαη παξόληνο ηνπ ππαιιήινπ 
ηνπ Γήκνπ θ. Πεηνύζε Αλδξέα δηαπηζηώζεθε από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Γ.. πσο ππήξρε 
λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν ζαξάληα έλα (41) κειώλ, παξαβξέζεθαλ ζηε 
ζπλεδξίαζε ηα  ηξηάληα  (30) κέιε θαη απόληα ηα έληεθα (11) κέιε,  νλνκαζηηθά νη : 
 
 
ΠΑΡΟΝΣΔ ΑΠΟΝΣΔ 

1. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ ΑΝΑΣΑΗΟ 
(Πξόεδξνο Γ..) 

1.   ΚΑΡΚΑΛΔΣΖ-ΓΔΝΣΔΚΟΤ ΠΑΝΑΓΗΩΣΑ 

2. ΝΣΑΟΤΣΖ ΓΔΩΡΓΗΟ 2.   ΚΑΜΑΡΗΝΟΠΟΤΛΟ ΩΣΖΡΗΟ 

3. ΒΑΒΛΑΓΔΛΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 3.   ΓΖΜΑΚΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

4. ΚΟΣΗΝΖ ΠΤΡΟ 4.   ΜΑΝΑΡΑ ΣΑΜΑΣΗΟ 

5. ΣΡΗΓΚΑ ΝΗΚΖ 5.ΓΖΜΖΣΡΟΠΟΤΛΟ ΑΝΓΡΔΑ 

6. ΕΑΛΑΚΟΤΓΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 6.   ΚΑΡΑΒΗΓΑ ΜΗΥΑΖΛ 

7. ΚΑΪΖ ΑΓΓΔΛΗΚΖ 7.   ΝΗΚΖΣΟΠΟΤΛΟ ΣΑΤΡΟ 

8. ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΖΛΗΑ 8.  ΣΗΓΚΑ ΜΑΡΗΑ 

9. ΓΑΝΑΚΟ ΣΔΦΑΝΟ 9.    ΑΘΑΝΑΗΟΤ ΑΝΝΑ 

10. ΠΑΠΑΝΑΓΗΩΣΑΚΖ ΜΑΡΗΑ 10. ΦΡΑΓΚΟΠΟΤΛΟΤ-ΥΑΡΗΕΑΝΟΤ ΑΓΓΔΛΗΚΖ 

11. ΜΑΛΣΔΕΟ ΗΩΑΝΝΖ 11. ΓΗΑΝΝΗΡΖ ΩΣΖΡΗΟ 

12. ΚΟΤΣΔΛΗΔΡΖ ΗΩΑΝΝΖ  
13. ΠΑΘΑΡΗΩΣΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ  
14. ΚΑΛΑΡΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ  

15. ΜΠΗΕΑ ΑΦΡΟΓΗΣΖ  
16. ΠΑΣΟΤΡΑ ΝΗΚΟΛΑΟ  
17. ΓΖΜΟΚΑ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ  

18. ΚΟΛΑΡΗΚΟ ΘΔΟΓΩΡΟ  



19. ΒΑΡΛΑ ΓΔΩΡΓΗΟ  

20. ΕΑΥΑΡΖ ΒΑΗΛΗΚΖ  

21. ΝΗΚΑ ΓΔΩΡΓΗΑ  

22. ΣΑΦΤΛΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ  

23. ΠΟΣΖ ΕΖΖ  

24. ΜΑΝΣΑΦΟΤΝΖ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ  

25. ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΗΟΤ ΠΔΡΗΚΛΖ  
26. ΡΔΠΠΑ ΗΩΑΝΝΖ ΠΑΡΟΤΗΑ  ΣΟΤ ΓΖΜΑΡΥΟΤ 

κ. Γεωργίου – Σταύρου Τσίρμπα 27. ΣΔΛΔΚΑ ΜΗΥΑΖΛ 

28. ΣΑΘΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ 

29. ΠΑΝΣΔΛΗΑ ΝΗΚΟΛΑΟ 

30. ΜΑΞΟΤΡΑ ΘΔΟΓΩΡΟ 

Σηε ζπλεδξίαζε παξεπξίζθεηαη ν Πξόεδξνο ηεο Δεκ.Κνηλ.  Κακαηεξνύ θ.  Κωλ/λνο Δξόζνο. 
Ο αλεμάξηεηνο Δεκ.. Σύκβνπινο θ. Μαμνύξαο Θεόδωξνοπαξεπξέζεθε ζηε Σπλεδξίαζε, αιιάαπνρώξεζε πξηλ ηε  
ζπδήηεζε ηωλ ζεκάηωλ, ακέζωο κεηά ηελ αλάγλωζε ηεο δήιωζεο αλεμαξηεηνπνίεζήο ηνπ. 

 

 
 

Ο θ. Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο 4εο (ηαθηηθήο) ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ 
πκβνπιίνπ Αγίσλ Αλαξγύξσλ – Κακαηεξνύ έηνπο 2023 θαη εηζεγήζεθε ηε ζπδήηεζε ηνπ κε 
αξηζ. 1  ζέκαηνο εθηόο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο (σο θαηεπείγνλ), πνπ αθνξά: 

 

Ψήθηζκα γηα ηνπο πιεγέληεο από ηνλ ζεηζκό, ζε Σνπξθία θαη πξία 

 

Ο θ. Πξόεδξνο αλέγλσζεην ζρεηηθό ςήθηζκα (15-2-2023) ηνπ θ. Γεκάξρνπ , ην νπνίν  
αλαγξάθεη ηα εμήο : 

“Τν Δεκνηηθό Σπκβνύιην ηνπ Δήκνπ Αγίωλ Αλαξγύξωλ Κακαηεξνύ, εθθξάδεη ηα 

εηιηθξηλή ζπιιππεηήξηά ηνπ, θαζώο θαη ηεο ηνπηθήο θνηλωλίαο, ζηνλ Τνπξθηθό θαη Σπξηαθό 

ιαό, γηα ηελ απώιεηα ρηιηάδωλ αλζξώπηλωλ δωώλ, εμαηηίαο ηνπ θνληθνύ ζεηζκνύ πνπ 

ζεκεηώζεθε ηα μεκεξώκαηα ηεο 6εο Φεβξνπάξηνπ ζηελ Ννηηναλαηνιηθή Τνπξθία θαη ηε 

Σπξία. 

Δειώλνπκε απεξίθξαζηα ηελ ζπκπαξάζηαζε θαη ηελ αιιειεγγύε καο πξνο ηνπο 

πιεγέληεο θαη δξνκνινγνύκε άκεζα πξωηνβνπιία γηα ηε ζπιινγή θαη απνζηνιή 

αλζξωπηζηηθήο βνήζεηαο. 

Μπξνζηά ζηνλ αλζξώπηλν πόλν θαη ηελ θαηαζηξνθή δελ ππάξρνπλ πνιηηηθέο 

ζθνπηκόηεηεο θαη δηαρωξηζκνί. 

Η αιιειεγγύε ηωλ ιαώλ είλαη ην κόλν όπιν πνπ έρεη αμία”. 

 

  ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξόεδξνο, πξόηεηλε ζην ώκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

 

Σν Γεκνηηθό πκβνύιην αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξό ηνπ θαη έιαβε ππόςε ηνπ ην ζρεηηθό 
ςήθηζκα (15-2-2023) ηνπ θ. Γεκάξρνπ   θαζώο θαη ηηο. δηαηάμεηο ηνπ Ν.4555/18  

 

 

     

 



     Απνθάζηζε νκόθσλα 

 

Δγθξίλεη ην παξαθάησ ςήθηζκα γηα ηνπο πιεγέληεο από ηνλ ζεηζκό, ζε Σνπξθία θαη 

πξία : 

“Σν Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Αγίσλ Αλαξγύξσλ Κακαηεξνύ, εθθξάδεη ηα 

εηιηθξηλή ζπιιππεηήξηά ηνπ, θαζώο θαη ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, ζηνλ Σνπξθηθό θαη 

πξηαθό ιαό γηα ηελ απώιεηα ρηιηάδσλ αλζξώπηλσλ δσώλ, εμαηηίαο ηνπ θνληθνύ 

ζεηζκνύ πνπ ζεκεηώζεθε ηα μεκεξώκαηα ηεο 6εο Φεβξνπάξηνπ ζηελ Ννηηναλαηνιηθή 

Σνπξθία θαη ηε πξία. 

Γειώλνπκε απεξίθξαζηα ηελ ζπκπαξάζηαζε θαη ηελ αιιειεγγύε καο πξνο ηνπο 

πιεγέληεο θαη δξνκνινγνύκε άκεζα πξσηνβνπιία γηα ηε ζπιινγή θαη απνζηνιή 

αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο. 

Μπξνζηά ζηνλ αλζξώπηλν πόλν θαη ηελ θαηαζηξνθή δελ ππάξρνπλ πνιηηηθέο 

ζθνπηκόηεηεο θαη δηαρσξηζκνί. 

Η αιιειεγγύε ησλ ιαώλ είλαη ην κόλν όπιν πνπ έρεη αμία”. 

 

 

     ηνλ θ.  Γήκαξρν αλαζέηεη ηηο παξαπέξα ελέξγεηεο.                                  

ΑΚΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ                     ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΟΤ Γ.. 

 

ΑΝΑΣΑΙΟ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 



 

 
   


