
 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ                                                                 
 ∆ΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ 
 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της µε αριθµ  14/2018 

συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ψαρών. 
 
 
 

Αρ. Απόφασης: 72/2018 
Στα Ψαρά σήµερα την 24η του µήνα Ιουλίου του έτους 2018 ηµέρα της εβδοµάδας Τρίτη και 

ώρα 20:00 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Ψαρών συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ψαρών, ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 979/19-7-2018 
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: 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1) ∆ηµητρέλης Νικόλαος  
2) Κούτικα Αγγελική  
3) Κουτσοδόντη Αγγελική 
4) Κουτσοδόντη Βασιλική  
5) Μπουλαζέρη Μαργαρίτα 
6) Παπαµιχάλης Ιωάννης 
7) Χατζησκουλίδης Χρήστος 

 
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) Έκδοση Ψηφίσµατος συµπαράστασης για τους πληγέντες και τα θύµατα των φονικών πυρκαγιών 
της Αττικής. 

Το ∆.Σ. λαµβάνοντας υπόψη:  
• 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 έδωσε το λόγο στον κ. ∆ήµαρχο, ο οποίος είπε τα εξής: 
Εκφράζουµε τα ειλικρινή µας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυµάτων και την αµέριστη 
συµπαράστασή µας σε όλους όσοι περνούν δύσκολες ώρες, θρηνώντας και αναζητώντας τα 
αγαπηµένα τους πρόσωπα που αγνοούνται αυτή τη στιγµή στην Αττική λόγω των φονικών πυρκαγιών. 
Ο ∆ήµος Ψαρών θα συνδράµει µε τα µέσα και τους πόρους που διαθέτει προκειµένου να σταθεί 
αρωγός στους πληγέντες και να απαλύνει στο µέτρο του δυνατού τον πόνο τους.    
Παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την έκδοση του κάτωθι ψηφίσµατος, 
 
ΣΧΕ∆ΙΟ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ 
Ο δήµαρχος και τα µέλη του δηµοτικού συµβουλίου του ∆ήµου Ψαρών εκφράζουµε τη βαθύτατη θλίψη 
µας για την ανείπωτη τραγωδία που προκάλεσαν οι φονικές πυρκαγιές στην Αττική. Συµµετέχουµε στο 

          ΑΠΟΝΤΕΣ 
1) Βασιλική Ευαγγελία 
2) Βασιλικής Ιωάννης 
3) Βρατσάνος Μάρκος 
4) Κουτσοδόντη Καλλιόπη 
5) Μπεναρδής Γεώργιος 
6) Χαχούλης Φώτιος 

 (Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόµιµα). 

ΘΕΜΑ: Έκδοση Ψηφίσµατος συµπαράστασης για τους 
πληγέντες και τα θύµατα των φονικών πυρκαγιών της Αττικής. 

ΑΔΑ: Ω4ΔΜΩΗΧ-ΓΤ8



 

Η Πρόεδρος 
 

Υπογραφή 

Τα Μέλη 
 

Υπογραφές 

βαρύ πένθος όλων των οικογενειών που απροσδόκητα και αναίτια έχασαν τα προσφιλή τους άτοµα µε 
τόσο τραγικό τρόπο. 
Εκφράζουµε επίσης την συµπαράσταση και την αλληλεγγύη µας πρωτίστως στους συνανθρώπους µας 
που έχουν διακοµιστεί στα νοσοκοµεία και δίνουν τη µάχη να κρατηθούν στη ζωή, καθώς και στους 
πολίτες της Αττικής που είδαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται και τους κόπους µιας ζωής να 
γίνονται στάχτη µέσα σε λίγες ώρες. 
Ο ∆ήµος Ψαρών σε συνεργασία µε τους συναρµόδιους φορείς και αφού προηγηθεί η συγκεκριµενοποίηση 
των αναγκών θα συνδράµει µε τα µέσα και τους πόρους που διαθέτει προκειµένου να σταθεί αρωγός 
στους πληγέντες και να απαλύνει στο µέτρο του δυνατού τον πόνο τους.    
       

Το ∆.Σ. αφού άκουσε τον κ. ∆ήµαρχο και έλαβε υπόψη του: 
• το άρθρο 67 παρ. 7 του Ν. 3852/2010 
• το σχέδιο ψηφίσµατος 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει την έκδοση Ψηφίσµατος συµπαράστασης για τους πληγέντες και τα θύµατα των φονικών 
πυρκαγιών της Αττικής. 
 
«Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α  
Ο δήµαρχος και τα µέλη του δηµοτικού συµβουλίου του ∆ήµου Ψαρών εκφράζουµε τη βαθύτατη θλίψη 
µας για την ανείπωτη τραγωδία που προκάλεσαν οι φονικές πυρκαγιές στην Αττική. Συµµετέχουµε στο 
βαρύ πένθος όλων των οικογενειών που απροσδόκητα και αναίτια έχασαν τα προσφιλή τους άτοµα µε 
τόσο τραγικό τρόπο. 
Εκφράζουµε επίσης την συµπαράσταση και την αλληλεγγύη µας πρωτίστως στους συνανθρώπους µας 
που έχουν διακοµιστεί στα νοσοκοµεία και δίνουν τη µάχη να κρατηθούν στη ζωή, καθώς και στους 
πολίτες της Αττικής που είδαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται και τους κόπους µιας ζωής να 
γίνονται στάχτη µέσα σε λίγες ώρες. 
Ο ∆ήµος Ψαρών σε συνεργασία µε τους συναρµόδιους φορείς και αφού προηγηθεί η συγκεκριµενοποίηση 
των αναγκών θα συνδράµει µε τα µέσα και τους πόρους που διαθέτει προκειµένου να σταθεί αρωγός 
στους πληγέντες και να απαλύνει στο µέτρο του δυνατού τον πόνο τους.»  

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  72/2018 

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως. 
  

Ακριβές Απόσπασµα 
Ο ∆ήµαρχος Ψαρών 

 
Κωνσταντίνος Βρατσάνος 
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