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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αριθμ  3/2016 

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ψαρών.

Αρ. Απόφασης :  28/2016                                               
Στα Ψαρά σήμερα την 12η του μήνα Μαρτίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδος Σάββατο
και ώρα 18:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ψαρών συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ψαρών, ύστερα από την με αριθμό
Πρωτ.  267/8-3-2016  έγγραφη  πρόσκληση  της  Προέδρου  του,  η  οποία  επιδόθηκε  και
δημοσιεύθηκε 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) Χατζησκουλίδης Χρήστος
3) Δημητρέλης Νικόλαος
4) Παπαμιχάλης Ιωάννης
5) Κουτσοδόντη Καλλιόπη
6) Κουτσοδόντη Βασιλική
7) Κούτικα Αγγελική

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 παράτασης προγραμματικής σύμβασης για τη λειτουργία γραφείου ανταποκριτή ΟΑΕΔ

στο Δήμο Ψαρών.
Το  Δ.Σ.  αποδέχεται  ομόφωνα  τη  πρόταση  της  προέδρου  και  εισηγούμενη  το  8ο θέμα  της
ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών το αριθ.
491/17-2-2016  έγγραφο  της  Κεντρικής  Ένωσης  Δήμων  Ελλάδας,(ΚΕΔΕ),  με  το  οποίο
αποστέλλεται  η αριθ.  56/2016 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου αναφορικά με την
πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων των Αδελφοτήτων Ιταλίας την οποία
στηρίζει  η  ΚΕΔΕ,  για  την  καθιέρωση  της  Παγκόσμιας  Ημέρας  Ελληνικής  Γλώσσας  και
Παιδείας,  με  στόχο  την  ευαισθητοποίηση  των  τοπικών  κοινωνικών  στην  προβολή  και  τη
διάδοση της πολιτιστικής μας ταυτότητας. Με το ανωτέρω έγγραφο αποστέλλεται και σχέδιο
ψηφίσματος το οποίο καλούμαστε να εκδώσουμε.

ΣΧΕΔΙΟ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
«Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας, με ομόφωνη απόφασή του στηρίζει και συμμετέχει στην
πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων και Αδελφοτήτων Ιταλίας (ΟΕΚΑΙ) και
της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, για την καθιέρωση 
“Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας” 
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ΘΕΜΑ: Έκδοση  ψηφίσματος  για  τη  καθιέρωση
«Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας»

          ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Βρατσάνος Μάρκος 
2) Μπουλαζέρη Μαργαρίτα
3) Φρατζέσκου Αθηνά
4) Βασιλικής Ιωάννης
5) Θυριανός  Μιχαήλ
6) Μπεναρδής Γεώργιος

 (Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

ΑΔΑ: 7ΙΞΙΩΗΧ-ΝΦ8



Η Πρόεδρος

Υπογραφή

Τα Μέλη

Υπογραφές

με προτεινόμενη ημερομηνία την 20η Μαΐου. 
Πρόκειται  για  μια  κορυφαία  πρωτοβουλία  που  αναδεικνύει  την  ανεκτίμητη  προσφορά  του
Ελληνισμού στον Παγκόσμιο Πολιτισμό και στοχεύει στην προβολή της Ελληνικής Γλώσσας και
Παιδείας και την ανάδειξη της ιστορικής της παρουσίας. 
Η ελληνική γλώσσα και ο ελληνικός πολιτισμός, συνιστούν την ουσία του Ελληνισμού, των αρχών,
των κανόνων, των αξιών και των ιδανικών του. Είναι η πολύτιμη παρακαταθήκη των προγόνων
μας, με αδιάσπαστη ιστορική συνέχεια. 
Αποτελεί  καθήκον  για  όλους  μας,  να  ενισχύσουμε  την  προσπάθεια  αυτή,  και  να  γίνουμε
“συνοδοιπόροι” σε αυτό το “ταξίδι” για την καθιέρωση της “Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής
Γλώσσας και Παιδείας»

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του το αριθ. 491/17-2-2016 έγγραφο της Κ.Ε.Δ.Ε.,
την αριθ.  56/2016 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου,  το σχέδιο ψηφίσματος και τις
διατάξεις των Ν. 3463/2006 & 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την έκδοση του επισυναπτόμενου Ψηφίσματος για την καθιέρωση Παγκόσμιας Ημέρας
Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας, με προτεινόμενη ημερομηνία την 20η Μαΐου.

«Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α 
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας, με ομόφωνη απόφασή του στηρίζει και συμμετέχει στην
πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων και Αδελφοτήτων Ιταλίας (ΟΕΚΑΙ) και
της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, για την καθιέρωση 
“Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας” 
με προτεινόμενη ημερομηνία την 20η Μαΐου. 
Πρόκειται  για  μια  κορυφαία  πρωτοβουλία  που  αναδεικνύει  την  ανεκτίμητη  προσφορά  του
Ελληνισμού στον Παγκόσμιο Πολιτισμό και στοχεύει στην προβολή της Ελληνικής Γλώσσας και
Παιδείας και την ανάδειξη της ιστορικής της παρουσίας. 
Η ελληνική γλώσσα και ο ελληνικός πολιτισμός, συνιστούν την ουσία του Ελληνισμού, των αρχών,
των κανόνων, των αξιών και των ιδανικών του. Είναι η πολύτιμη παρακαταθήκη των προγόνων
μας, με αδιάσπαστη ιστορική συνέχεια. 
Αποτελεί  καθήκον  για  όλους  μας,  να  ενισχύσουμε  την  προσπάθεια  αυτή,  και  να  γίνουμε
“συνοδοιπόροι” σε αυτό το “ταξίδι” για την καθιέρωση της “Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής
Γλώσσας και Παιδείας»

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  28/2016
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
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Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος Ψαρών

Κωνσταντίνος Βρατσάνος
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