
 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
  ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 
 ∆ΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ 
 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
                                                                    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
                                              Από το Πρακτικό της µε αριθµ  18/2017 
                                         συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ψαρών. 
            

ΘΕΜΑ: Ορισµός εκπροσώπου του ∆.Ψαρών στη Συντονιστική 
Επιτροπή Τουρισµού Χίου- Οινουσσών- Ψαρών 

Αρ. Απόφασης: 86/2017 
Στα Ψαρά σήµερα την  16η  του µήνα Οκτωβρίου του έτους 2017 ηµέρα της εβδοµάδας ∆ευτέρα και 
ώρα  20:00 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Ψαρών συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Ψαρών, ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 1467/12-10-
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). 
∆ιαπιστώθηκε πως υπάρχει νόµιµη  απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο δεκατριών (13) µελών 
παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση επτά (7) 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.∆ηµητρέλης Νικόλαος                                                                                 2.Βρατσάνος Μάρκος                                                                                    
3.Κούτικα Αγγελική                                                                                    3.Κουτσοδόντη Αγγελική                                                                                
4.Κουτσοδόντη Βασιλική                                                                                4.Μπεναρδής Γεώργιος                                                                                  
5.Κουτσοδόντη Καλλιόπη                                                                                5.Μπουλαζέρη Μαργαρίτα                                                                                
6.Παπαµιχάλης Ιωάννης                                                                                 6.Χατζησκουλίδης Χρήστος                                                                              
7.Χαχούλης Φώτης                                                                                      (Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν 

 νόµιµα) 
 
Ο ∆ήµαρχος Κωνσταντίνος Βρατσάνος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. 
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η Γιάννη Αρχόντισσα, υπάλληλος του ∆ήµου. 
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και πρότεινε να 
συζητηθεί και το εξής εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµα: 
 

1) Ορισµός εκπροσώπου του ∆. Ψαρών στη Συντονιστική Επιτροπή Τουρισµού Χίου- Οινουσσών- 
Ψαρών 

 
Το κατεπείγον έγκειται στο γεγονός ότι το δηµοτικό συµβούλιο πρέπει άµεσα να αποφασίσει σχετικά 
µε τον ορισµό εκπροσώπου του ∆. Ψαρών στη Συντονιστική Επιτροπή Τουρισµού Χίου- Οινουσσών- 
Ψαρών κατόπιν του υπ’ αριθµ. 56252/16 της 13/10/2017 εγγράφου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 
στο οποίο ορίζεται ως καταληκτική ηµεροµηνία η 20/10/2017. 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και το άρθρο 67 παρ. 7 του Ν. 3852/2010 
     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
Εγκρίνει το κατεπείγον του ανωτέρω εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµατος και αποδέχεται την πρόταση 
της προέδρου για συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης. 
 
Στη συνέχεια η πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. ∆ήµαρχο, ο οποίος εισηγούµενος το εκτός ηµερήσιας 
διάταξης θέµα έθεσε υπόψη των µελών τα εξής: 
Με το υπ’ αριθµ. 56252/16 της 13/10/2017 έγγραφο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ζητείται ο 
ορισµός εκπροσώπου του ∆. Ψαρών στη Συντονιστική Επιτροπή Τουρισµού Χίου- Οινουσσών- 
Ψαρών µε καταληκτική ηµεροµηνία την 20/10/2017. 
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Το ∆.Σ. αφού άκουσε την ανωτέρω εισήγηση, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και αφού έλαβε υπόψη: 
− το υπ’ αριθµ. 56252/16 της 13/10/2017 έγγραφο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Ορίζει ως εκπρόσωπο  του ∆. Ψαρών στη Συντονιστική Επιτροπή Τουρισµού Χίου-Οινουσσών-
Ψαρών το ∆ήµαρχο κ. Βρατσάνο Κωνσταντίνο µε αναπληρώτριά του την κα Κούτικα Αγγελική 
δηµοτική σύµβουλο 
     

  Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 86/2017 
 
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως 
 
 
Ο Πρόεδρος                                         Ακριβές Απόσπασµα                                       Τα Μέλη   
 Υπογραφή                                          Ο ∆ήµαρχος Ψαρών                                       Υπογραφές 
 
                                                          Κωνσταντίνος Βρατσάνος 
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