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Αριθμός Απόφασης :  106 
 
 

Στην Αγία Βαρβάρα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 15
η
 Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και 

ώρα 11:45, το Δημοτικό Συμβούλιο, συνήλθε σε δια περιφοράς έκτακτη συνεδρίαση με βάση το 

άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 11ης Μαρτίου 2020 (ΦΕΚ Α’ 55/11.03.2020) 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 

COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», υπό την Προεδρία του κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

ΒΟΣΣΟΥ και μετά από την 19
η
/2020 πρόσκληση, που επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς 

Συμβούλους στις 15.12.2020.  

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο κ. Δήμαρχος που νόμιμα καλέστηκε. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου διαπίστωσε ότι σε 

σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες 27 Δημοτικοί Σύμβουλοι και ειδικότερα: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ   

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, με συμμετέχοντες 27 

Δημοτικούς Συμβούλους από τους 27 και αφού τηρήθηκαν οι διατάξεις για τη σύγκληση δια 

περιφοράς συνεδρίασης με βάση το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 11
ης

 

Μαρτίου 2020 (ΦΕΚ Α’ 55/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 

1. ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ 15. ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

2. ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  16. ΜΠΑΝΤΟΥΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

3. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 17. ΝΤΑΒΙΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 

4. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 18. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

5. ΒΟΣΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 19. ΠΕΤΡΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΤΑΣΟΥΛΑ) 

6. ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  20. ΠΕΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

7. ΓΙΑΓΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 21. ΠΙΕΡΑΚΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

  8. ΓΚΙΤΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 22. ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

  9. ΔΕΔΕΓΚΙΚΑΣ ΓΙΑΠΙΤΖΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 23. ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 

10. ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 24. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

11. ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 25. ΤΟΥΜΑΖΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 

12. ΚΛΕΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 26. ΦΕΓΓΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

13. ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 27. ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

14. ΜΑΡΣΩΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ - ΜΑΡΙΑ   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση ψηφίσματος για το θάνατο του 

αείμνηστου Αντώνιου Κουντούρη, ο οποίος 

υπηρέτησε ως δημοτικός σύμβουλος και 

Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Αγίας 

Βαρβάρας» 
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συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»  

ζήτησε από  το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει το  κατεπείγον  της συνεδρίασης σε ένδειξη πένθους και 

ελαχίστου φόρου τιμής για το θάνατο του αείμνηστου Αντώνιου Κουντούρη. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αποφασίζει ότι η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα και αρχίζει τη 

συζήτηση του ενός (1) και μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης στην οποία συμμετέχουν 27 

δημοτικοί σύμβουλοι.                                                                                                                   

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Αγαπητοί κυρίες και κύριοι σύµβουλοι είχα το θλιβερό καθήκον να σας µεταφέρω την είδηση του 

θανάτου του Αντώνη Κουντούρη και ζητώ την έκδοση ψηφίσµατος και τη λήψη απόφασης σύµφωνα µε 

την πρόταση του δηµάρχου την οποία αποδέχοµαι και εισηγούµαι προς ψήφιση.  

 

«Ο Αντώνης Κουντούρης δεν είναι απλώς κοµµάτι της ιστορίας της πόλης. Ο Αντώνης Κουντούρης είναι 

η ιστορία της!!! 

Στα 41 χρόνια από τη ζωή του υπηρέτησε την πόλη ως δηµοτικός σύµβουλος και 18 χρόνια ως 

πρόεδρος του δηµοτικού συµβουλίου. Είναι ο µακροβιότερος δηµοτικός σύµβουλος και ο µακροβιότερος 

πρόεδρος δηµοτικού συµβουλίου.  Είναι ο Άνθρωπος της πόλης. Από την µεταπολίτευση και µέχρι 

σήµερα ήταν διαρκώς παρών σε όλες τις υποθέσεις της πόλης. Μόχθησε για όλους και για όλα. Σε όλους 

τους αγώνες µπροστά! Σε όλους τους συλλόγους, δίπλα! ΑΠΕ Αγία Ελεούσα, Επιµορφωτικός 

Φυσιολατρικός Όµιλος, Επιτροπή Αποκατάστασης της ∆ηµοκρατίας και του Συντάγµατος, Αντιβασιλικός 

Αγώνας, Φοιτητικός Σύλλογος3 όπου τον καλούσαν, όπου ένοιωθε ότι χρειαζόταν, χωρίς δεύτερη 

σκέψη3 εκεί. 

Ένας τίµιος ευπατρίδης αγωνιστής , δηµοκράτης, ιδεολόγος και µαχητής και ένας εξαίρετος επιστήµονας 

και δάσκαλος που τίµησε µε την παρουσία και την προσφορά του την Πόλη µας η οποία προσφορά του 

έχει καταγραφεί στην ιστορία της Πόλης και θα µείνει ανεξίτηλη στη µνήµη όσων ζήσαµε τους κοινούς 

αγώνες.» 

Προτείνω να εκδοθεί ψήφισµα µε το παραπάνω περιεχόµενο, το οποίο να τοιχοκολληθεί στο δηµοτικό 

κατάστηµα,  να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του δήµου και να δοθεί προς δηµοσίευση στον τοπικό και 

περιφερειακό τύπο (έντυπο και ηλεκτρονικό). 

Να επιδοθεί το ψήφισµα στην οικογένειά του, από αντιπροσωπεία του δηµοτικού συµβουλίου µε 

επικεφαλής τον Πρόεδρό του. 

Να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στην πρώτη τακτική συνεδρίαση του ∆.Σ. 

Να υποσταλεί η σηµαία του δήµου, µέχρι την ταφή του εκλιπόντος. 

Να θεσπισθεί ετήσιος διαγωνισµός µεταξύ των µαθητών Γυµνασίων και Λυκείων για τη βράβευση και µε 

χρηµατικό έπαθλο της καλύτερης εφαρµόσιµης πρότασης, για έργο από το δήµο,  που να αφορά τα 

παιδιά. 

Να ονοµασθεί, σε ειδική τελετή, η αίθουσα του δηµοτικού συµβουλίου «αίθουσα ΑΝΤΩΝΗ 

ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ» 

ΑΔΑ: ΩΨΦΙΩ6Θ-ΜΥ1



3 

 

 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Αφού άκουσε τον Πρόεδρο,  και ύστερα και από την πρόταση του κ. Γιάγκα να προστεθεί «η κατάθεση 

στεφάνου εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου» 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Παρόντος του δημάρχου κ. Λάμπρου Μίχου 

Την έγκριση και έκδοση του παρακάτω  ψηφίσματος ως ακολούθως: 

 

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α 

για το θάνατο του αείμνηστου Αντώνιου Κουντούρη 

ο οποίος υπηρέτησε ως δημοτικός σύμβουλος και Πρόεδρος δημοτικού συμβουλίου  

 Αγίας Βαρβάρας 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο της Αγίας Βαρβάρας συνεδρίασε έκτακτα σήμερα 15 Δεκεμβρίου 2020,  

αμέσως μόλις πληροφορήθηκε το θάνατο του Αντώνιου Κουντούρη.  

Ο Αντώνης Κουντούρης δεν είναι απλώς κομμάτι της ιστορίας της πόλης. Ο Αντώνης Κουντούρης είναι η 

ιστορία της!!! 

Στα 41 χρόνια από τη ζωή του υπηρέτησε την πόλη ως δημοτικός σύμβουλος και 18 χρόνια ως 

πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου. Είναι ο μακροβιότερος δημοτικός σύμβουλος και ο 

μακροβιότερος πρόεδρος δημοτικού συμβουλίου.  Είναι ο Άνθρωπος της πόλης. Από την 

μεταπολίτευση και μέχρι σήμερα ήταν διαρκώς παρών σε όλες τις υποθέσεις της πόλης. Μόχθησε για 

όλους και για όλα. Σε όλους τους αγώνες μπροστά! Σε όλους τους συλλόγους, δίπλα! ΑΠΕ Αγία 

Ελεούσα, Επιμορφωτικός Φυσιολατρικός Όμιλος, Επιτροπή Αποκατάστασης της Δημοκρατίας και του 

Συντάγματος, Αντιβασιλικός Αγώνας, Φοιτητικός Σύλλογος… όπου τον καλούσαν, όπου ένοιωθε ότι 

χρειαζόταν, χωρίς δεύτερη σκέψη… εκεί. 

Ένας τίμιος ευπατρίδης αγωνιστής , δημοκράτης, ιδεολόγος και μαχητής και ένας εξαίρετος 

επιστήμονας και δάσκαλος που τίμησε με την παρουσία και την προσφορά του την Πόλη μας η οποία 

προσφορά του έχει καταγραφεί στην ιστορία της Πόλης και θα μείνει ανεξίτηλη στη μνήμη όσων 

ζήσαμε τους κοινούς αγώνες. 

 

- Το παρόν περιεχόμενο, θα τοιχοκολληθεί στο δημοτικό κατάστημα,  θα αναρτηθεί στην 
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ιστοσελίδα του δήμου και θα δοθεί προς δημοσίευση στον τοπικό και περιφερειακό τύπο 

(έντυπο και ηλεκτρονικό). 

 

- Το ψήφισμα, θα επιδοθεί στην οικογένειά του εκλιπόντος, από αντιπροσωπεία του δημοτικού 

συμβουλίου με επικεφαλής τον Πρόεδρό του. 

 

- Θα γίνει κατάθεση στεφάνου εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

- Στην πρώτη τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή 

 

- Η σημαία του δήμου, μέχρι την ταφή του εκλιπόντος, θα υποσταλεί 

 

- Θα θεσπισθεί ετήσιος διαγωνισμός μεταξύ των μαθητών Γυμνασίων και Λυκείων για τη 

βράβευση και με χρηματικό έπαθλο της καλύτερης εφαρμόσιμης πρότασης, για έργο από το 

δήμο,  που να αφορά τα παιδιά. 

 

- Η αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου θα ονομαστεί «αίθουσα ΑΝΤΩΝΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ». 

 

 

 

                                                              Απόσπασμα από τα πρακτικά 

                                                               Αγία Βαρβάρα, 15.12.2020 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΟΣΣΟΣ 
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