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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αριθμ  05/2019

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Η.Ν. Ψαρών.

Αρ. Απόφασης: 45/2019
Στα Ψαρά σήμερα την 9η του μήνα Απριλίου του έτους 2019 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και

ώρα  18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Η.Ν. Ψαρών συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Η.Ν. Ψαρών, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.
565/5-4-2019 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 επτά (7) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Κουτσοδόντη Αγγελική
2) Κούτικα Αγγελική
3) Παπαμιχάλης Ιωάννης
4) Κουτσοδόντη Καλλιόπη
5) Χατζησκουλίδης Χρήστος
6) Δημητρέλης Νικόλαος
7) Κουτσοδόντη Βασιλική

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 πρότεινε να
συζητηθεί και το εξής εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα:

1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών και της
Ε.Ε.Τ.Α.Α για την εκπόνηση της μελέτης «Μελέτη Κατασκευής Νέου Ιατρείου Δήμου Ψαρών»

Το κατεπείγον του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος έγκειται  στο γεγονός ότι υπάρχει ανάγκη
επίσπευσης  και  ολοκλήρωσης  των  διαδικασιών  ανάθεσης  εκπόνησης  της  μελέτης  με  τίτλο
«Κατασκευή Νέου Ιατρείου Δήμου Ψαρών» αφενός μεν διότι η εν λόγω μελέτη έχει ενταχθεί στο
Χρηματοδοτικό  Πρόγραμμα  του  Τ.Π.&Δ.,  αφετέρου  δε  η  ανέγερση  νέου  ιατρείου  στο  νησί  θα
αποτελέσει  έργο  υποδομής  και  είναι  υψίστης  σημασίας  λόγω της  σημαντικότητας  του  τομέα  της
πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης στην καθημερινότητα των κατοίκων και των επισκεπτών.

Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς 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.

Σελίδα 1 από 3

          ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Βρατσάνος Μάρκος
2) Μπουλαζέρη Μαργαρίτα
3) Βασιλική Ευαγγελία 
4) Βασιλικής Ιωάννης
5) Μπεναρδής Γεώργιος
6) Τσαπής Μάρκος

 (Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

ΘΕΜΑ: Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού της επετείου του Ολοκαυτώματος των Ψαρών

ΑΔΑ: ΩΙΣΗΩΗΧ-ΜΥ3



Στη συνέχεια η πρόεδρος εισηγούμενη το  7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  έδωσε το λόγο στον κ.
Δήμαρχο, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών την εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών &
Οικονομικών Υπηρεσιών:

Κάθε χρόνο και επί σειρά πολλών δεκαετιών εορτάζεται στο νησί η επέτειος του Ολοκαυτώματος με
την πραγματοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων ως ένδειξη φόρου τιμής στους ένδοξους προγόνους της
νήσου των Ψαρών. 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. Μέσα από τις εκδηλώσεις αυτές επιτυγχάνεται με τον καλύτερο τρόπο η
τουριστική  προβολή του δήμου μας.  Πρέπει  όμως  να  υπογραμμιστεί  και  το  γεγονός  της  μεγάλης
επισκεψιμότητας  εκπρόσωπων φορέων,  οι  οποίοι  με  αυτόν  τον  τρόπο  γνωρίζουν  το  νησί  και  τα
προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ως παραμεθόρια περιοχή και που μπορούν να σταθούν αρωγοί στην
προαγωγή των συμφερόντων των δημοτών μας.
Σας  παραθέτουμε  το  πρόγραμμα  των  εκδηλώσεων  του  φετινού  εορτασμού  της  επετείου  του
Ολοκαυτώματος και εισηγούμαστε την έγκριση διοργάνωσης του φετινού εορτασμού της επετείου του
Ολοκαυτώματος των Ψαρών καθώς και τον καθορισμό της φετινής ημερομηνίας πραγματοποίησής
του.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση καθώς και:
 το  άρθρο  93  του  Ν.  3463/06  (ΦΕΚ  114/08.06.2006  τεύχος  Α')  Δημοτικός  &  Κοινοτικός

Κώδικας
 το άρθρο 65 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 Α')

και κατόπιν διαλογικής συζήτησης

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:

23η Ιουνίου 2019.

3. Εγκρίνει το πρόγραμμα των εκδηλώσεων του φετινού εορτασμού της επετείου του Ολοκαυτώματος
που έχει ως εξής:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΝΗΜΗΣ 195ης ΕΠΕΤΕΙΟΥ        ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ
ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΨΑΡΩΝ 2019

Παρασκευή 21/06/2019
Πλατεία Ηρώων Ολοκαυτώματος
21:00  Αφιέρωμα  στην  παγκόσμια  ημέρα  μουσικής  από  τη  Χορωδία  Ψαρών  και  μαέστρο  τον  κ.
Γεώργιο Παυλάκο. «Με τα ψαριανά καράβια» παραδοσιακό γλέντι με τη συμμετοχή των μουσικών
Λαμπρινή  Κάμπουρα  (κανονάκι-τραγούδι),  Δημήτρης  Κοντός  (λαούτο),  Γιώργος  Πολιτάκης
(κλαρίνο), Ιγνάτιος Αναγνώστου (κρουστά),  Μάρκος Παυλιδάκης (κιθάρα-τραγούδι) 

Σάββατο 22/06/2019
Μαύρη Ράχη
19:30   Πανηγυρικός Εσπερινός στα εκκλησάκια της Μαύρης Ράχης  χοροστατούντος     του 

σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου Χίου, Ψαρών & Οινουσσών κ.κ. Μάρκου
20:00 Τρισάγιο στο Mνημείο των Πεσόντων, απαγγελία ποιήματος «Η καταστροφή των Ψαρών» 

      Προσκλητήριο νεκρών 
Πλατεία Ηρώων Ολοκαυτώματος
21:30   Χαιρετισμοί επισήμων 

 «Στων Ψαρών την Ολόμαυρη Ράχη» Επετειακή εκδήλωση από τη Χορωδία Ψαρών 

Σελίδα 2 από 3
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Η Πρόεδρος

Υπογραφή

Τα Μέλη

Υπογραφές

 Παρουσίαση  παραδοσιακών  χορών  από  τα  χορευτικά  τμήματα  του  Μορφωτικού  και
Εξωραϊστικού Συλλόγου Ψαρών «Κωνσταντίνος Κανάρης» 

 Παρουσίαση του χρονικού του Ολοκαυτώματος από την Ελένη Καραγιώργη.
 Λαμπαδηδρομία 
 Αναπαράσταση της ανατίναξης της πυριτιδαποθήκης
 Ρίψη πυροτεχνημάτων 

Κυριακή 23/06/2019
07:00   Όρθρος - Αρχιερατική θεία λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου.
10:00   Δοξολογία για το Ολοκαύτωμα των Ψαρών - εκφώνηση πανηγυρικού  από      
            τη φιλόλογο κυρία Λίλα Παπαδημητρίου. 
10:30   Τρισάγιο στο χώρο  που υπήρχε η οικία του Κωνσταντίνου Κανάρη
11:00 Κατάθεση στεφάνων στο μνημείο πεσόντων στην Πλατεία Ηρώων Ολοκαυτώματος.
     -    Απαγγελία ποιήματος «Η καταστροφή των Ψαρών» από τη μαθήτρια Αθηνά  Κλίτσα.
     -  Παραδοσιακοί χοροί από τα χορευτικά τμήματα του Μορφωτικού και   Εξωραϊστικού Συλλόγου

Ψαρών «Ο Κωνσταντίνος Κανάρης».
11:45 Παρουσίαση ιστορικού ντοκιμαντέρ αφιερωμένο στον Ιωάννη Καποδίστρια, τον γεννήτορα και

αναμορφωτή του Νέου Ελληνικού Κράτους, από τη φιλόλογο κυρία Λίλα Παπαδημητρίου στη
Αίθουσα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών.

13:30 Παράθεση γεύματος από το Δήμο Ηρωικής Νήσου Ψαρών σε επίσημους προσκεκλημένους.

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  45/2019
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
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Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος Η.Ν. Ψαρών

Κωνσταντίνος Βρατσάνος
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