
Σελίδα 1 από 2 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της µε αριθµ  7/2018  

συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ψαρών. 
 
 
 

Αρ. Απόφασης :  36/2018      
Στα Ψαρά σήµερα την 11η του µήνα Απριλίου του έτους 2018 ηµέρα της εβδοµάδας Τετάρτη και 

ώρα 19:30 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Ψαρών συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Ψαρών, ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 461/5-4-2018 
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.Παπαµιχάλης Ιωάννης 2. Βρατσάνος Μάρκος 
3.Κούτικα Αγγελική  3  ∆ηµητρέλης Νικόλαος 
4.Κουτσοδόντη Βασιλική 4. Μπουλαζέρη Μαργαρίτα 

5. Μπεναρδής Γεώργιος 
6. Χαχούλης Φώτης 

5.Κουτσοδόντη Καλλιόπη  
6.Κουτσοδόντη Αγγελική 
7.Χατζησκουλίδης Χρήστος 

 

(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 εισηγούµενη το 3ο 
θέµα της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στο ∆ήµαρχο, ο οποίος έθεσε υπόψη των µελών την 
εισήγηση του αρµόδιου υπαλλήλου: 
Κάθε χρόνο και επί σειρά πολλών δεκαετιών εορτάζεται στο νησί µας η επέτειος του Ολοκαυτώµατος µε την 
πραγµατοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων ως ένδειξη φόρου τιµής στους ένδοξους προγόνους. Κάθε χρόνο 
παρατηρείται σηµαντική αύξηση αριθµού επισκεπτών, οι οποίοι έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν εκτός από 
τις φυσικές οµορφιές, την ιστορικότητα του τόπου που τον κάνει άλλωστε και ιδιαίτερο. Είναι γνωστό, πως 
µέσα από τις εκδηλώσεις αυτές επιτυγχάνεται µε τον καλύτερο τρόπο η τουριστική προβολή του δήµου µας. 
Επίσης πρέπει να υπογραµµιστεί και το γεγονός της µεγάλης επισκεψιµότητας εκπρόσωπων φορέων, οι 
οποίοι µε αυτόν τον τρόπο γνωρίζουν το νησί και τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ως παραµεθόρια 
περιοχή και που µπορούν να σταθούν αρωγοί στην προαγωγή των συµφερόντων των δηµοτών µας. 
Με βάση τα παραπάνω το Αυτοτελές Τµήµα ∆ιοικητικών &Οικονοµικών Υπηρεσιών 

εισηγείται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  
Την έγκριση διοργάνωσης του φετινού εορτασµού της επετείου του Ολοκαυτώµατος των Ψαρών καθώς και 
τον καθορισµό της φετινής ηµεροµηνίας πραγµατοποίησής του. 
 
Το ∆.Σ. αφού άκουσε την ανωτέρω εισήγηση κατόπιν διαλογικής συζήτησης και αφού έλαβε υπόψη 

• το άρθρο 93 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α') ∆ηµοτικός & Κοινοτικός Κώδικας 
• το άρθρο 65 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 Α') 

 

ΘΕΜΑ: Καθορισµός ηµεροµηνίας εορτασµού της επετείου του 
Ολοκαυτώµατος των Ψαρών. 

ΑΔΑ: ΩΣΝΛΩΗΧ-ΨΞΡ



Σελίδα 2 από 2 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
1. Εγκρίνει τη διοργάνωση του φετινού εορτασµού της επετείου του Ολοκαυτώµατος των Ψαρών. 

 
2. Ορίζει ως ηµεροµηνία εορτασµού της επετείου του Ολοκαυτώµατος των Ψαρών την 

 
1 Ιουλίου 2018. 

 
 

  Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  36/2018 
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως 
 
Ο Πρόεδρος                                                      Ακριβές Απόσπασµα                                    Τα Μέλη   
 Υπογραφή                                                        Ο ∆ήµαρχος Ψαρών                                    Υπογραφές 
 
 
                                                                         Κωνσταντίνος Βρατσάνος 
 

ΑΔΑ: ΩΣΝΛΩΗΧ-ΨΞΡ


		2018-04-16T10:58:57+0300
	Athens




