
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
 ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
                                                                               ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
                                                         Από το Πρακτικό της με αριθμ  11/2017
                                         συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ψαρών.
           
                                                    ΘΕΜΑ: Ανακήρυξη της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας
                                                   Κ. Προκοπίου Παυλοπούλου, σε επίτιμο δημότη Ψαρών.

Αρ. Απόφασης: 56/2017
Στα Ψαρά σήμερα την 14η του μήνα Ιουνίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα
18:00 το  Δημοτικό  Συμβούλιο  του Δήμου Ψαρών συνήλθε  σε  έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στην
αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Καταστήματος  Ψαρών,  ύστερα  από  την  με  αριθμό  πρωτ.
749/13-6-2017 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
Διαπιστώθηκε  πως  υπάρχει  νόμιμη   απαρτία  δεδομένου  ότι  σε  σύνολο  δεκατριών  (13)  μελών
παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση οκτώ (8) και ονομαστικά οι:

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
1.Βασιλική Ευαγγελία                                            1.Βασιλικής Ιωάννης                                              
2.Κούτικα Αγγελική                                               2.Βρατσάνος Μάρκος                                             
3.Κουτσοδόντη Αγγελική                                       3.Μπεναρδής Γεώργιος 

4. Παπαμιχάλης Ιωάννης
5.Χατζησκουλίδης Χρήστος  
(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν
 νόμιμα)

4.Κουτσοδόντη Βασιλική                                       
5.Κουτσοδόντη Καλλιόπη                                      
6.Μπουλαζέρη Μαργαρίτα                                     
7.Δημητρέλης Νικόλαος                               
8.Χαχούλης Φώτης                                 

Ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Βρατσάνος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η Γιάννη Αρχόντισσα, υπάλληλος του δήμου.
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εξήγησε ότι η
συνεδρίαση κρίνεται  κατεπείγουσα  βάσει  των  διατάξεων  του Ν.3852/2010  αρ.67 παρ.5,  λόγω των
χρονικών περιορισμών και της αναγκαιότητας επίσπευσης και άμεσης δρομολόγησης των διαδικασιών
εκείνων  που  απαιτούνται  για  τη  διοργάνωση  της  τελετής  ανακήρυξης  της  Α.Ε.  Προέδρου  της
Δημοκρατίας  κ.κ.  Προκόπιο  Παυλόπουλο  ως  επίτιμου  δημότη  Δ.  Ψαρών κατόπιν  της  προ  ολίγων
ημερών  αποδοχής  του  αιτήματός  μας  να  τιμήσει  με  την  παρουσία  του  τις  φετινές  εκδηλώσεις
εορταστικές εκδηλώσεις μνήμης του Ολοκαυτώματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και το άρ. 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το κατεπείγον της συνεδρίασης και του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνέχεια η πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο, ο οποίος εισηγούμενος το μοναδικό θέμα
της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών τα εξής: 
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Η  απόφαση  της  Αυτού  Εξοχότητας  του  Προέδρου  της  Ελληνικής  Δημοκρατίας  Κ.  Προκοπίου
Παυλοπούλου να ανταποκριθεί στην πρόσκληση που του αποστείλαμε και να τιμήσει με την παρουσία
του τις φετινές εορταστικές εκδηλώσεις μνήμης του Ολοκαυτώματος, αποτελεί ύψιστη τιμή για το νησί
μας και τους δημότες του. 

Η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας στις εορταστικές εκδηλώσεις μνήμης του Ολοκαυτώματος
των Ψαρών, που κατά το Σύνταγμα είναι ρυθμιστής του πολιτεύματος (αρθρ. 30 παρ. 1 Συντ.) και που
αποτελεί ζωντανό εκφραστή όχι μόνο της ενότητας και συνέχειας της πολιτείας αλλά και της πίστης
των πολιτών στους δημοκρατικούς θεσμούς, της εθνικής ενότητας και της ομοψυχίας, ενέχει ισχυρό
συμβολισμό, διότι το Ολοκαύτωμα των Ψαρών αποτελεί κορυφαία στιγμή ηρωισμού, αυτοθυσίας και
αυταπάρνησης στον αγώνα επίτευξης του κοινού σκοπού και της ελευθερίας.
Επίσης με την επίσκεψή του αυτή υπογραμμίζεται η σημασία των νησιωτικών συνόρων και η σημασία
της νησιωτικής Ελλάδας ως ζωτικού εθνικού χώρου.

Συνεκτιμώντας  το  κύρος  του  Ανωτάτου  Πολιτειακού  Θεσμού  του  Προέδρου  της  Ελληνικής
Δημοκρατίας, τον συμβολισμό και την τιμή που προσδίδει η παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής
Δημοκρατίας  στις  εορταστικές  εκδηλώσεις  μνήμης  του  Ολοκαυτώματος  των  Ψαρών,  τη  μεγάλη
προσφορά  και  συνδρομή  Του  στην  επιστήμη,  στην  πνευματική  ζωή,  στην  ενίσχυση  της  Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και στο Δημόσιο Βίο της χώρας, προτείνουμε την ανακήρυξη της Αυτού Εξοχότητας
του Προέδρου της Δημοκρατίας Κ. Προκοπίου Παυλοπούλου σε Επίτιμο Δημότη Ψαρών.

Το Δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Δημάρχου, τις διατάξεις: 
 των άρθρων 93 έως 102 του Ν. 3463/2006,
 των άρθρων 65, 67, 69, και 94 του Ν. 3852/2010

και κατόπιν διαλογικής συζήτησης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την ανακήρυξη της Αυτού Εξοχότητας, του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κ. Προκοπίου
Παυλοπούλου ως Επίτιμου Δημότη Ψαρών, ως ένδειξη βαθιάς εκτίμησης σεβασμού και εμπιστοσύνης
προς  τους  δημοκρατικούς  θεσμούς  και  προς  το  πρόσωπό  Του  από  το  σύνολο  των  Ψαριανών  και
επιπλέον ως ένδειξη αναγνώρισης της πολύτιμης προσφοράς και συνδρομής Του στην Επιστήμη, στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση και στο Δημόσιο Βίο της Πατρίδας μας.

Β) Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Ψαρών, να επιδώσει το σχετικό ψήφισμα ανακήρυξης του Προέδρου της
Δημοκρατίας ως Επίτιμου Δημότη στη τελετή που θα πραγματοποιηθεί  στην αίθουσα πολιτιστικών
εκδηλώσεων  του  δήμου,  την  Κυριακή  25  Ιουνίου  2017,  αμέσως  μετά  τις  εορταστικές  εκδηλώσεις
μνήμης του Ολοκαυτώματος των Ψαρών.

Επισυνάπτεται σχέδιο του ανωτέρω ψηφίσματος.

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 56/2017

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως

Η Πρόεδρος                                       Ακριβές Απόσπασμα                                       Τα Μέλη  
 Υπογραφή                                         Ο Δήμαρχος Ψαρών                                       Υπογραφές

                                                          Κωνσταντίνος Βρατσάνος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ
Ψαρά, 25 Ιουνίου 2017

Ο ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ 
με την υπ’ αριθμόν 56/2017 ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΙ

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
 

ΤΗΝ ΑΥΤΟΥ ΕΞΟΧΟΤΗΤΑ 

ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΥΡΙΟ ΠΡΟΚΟΠΙΟ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ

ΣΕ ΕΠΙΤΙΜΟ ΔΗΜΟΤΗ ΨΑΡΩΝ

ως ένδειξη βαθιάς εκτίμησης σεβασμού και εμπιστοσύνης 
προς τους δημοκρατικούς θεσμούς και προς το πρόσωπό Του 

από το σύνολο των Ψαριανών 
και επιπλέον ως ένδειξη αναγνώρισης 

της πολύτιμης προσφοράς και συνδρομής Του 
στην Επιστήμη, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και στο Δημόσιο Βίο της Πατρίδας μας.

Ο Δήμαρχος Ψαρών

Κωνσταντίνος Βρατσάνος

Η Πρόεδρος Δ.Σ.

Βασιλική Κουτσοδόντη 
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