
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ        

 
Από το πρακτικό της με αριθ. 7/2021  Τακτικής Συνεδρίασης (μέσω Τηλεδιάσκεψης) του  Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου Ξηρομέρου. 

 
Αριθμός Αποφάσεως : 33/2021 
 

 Έγκριση της πρότασης της Επιτροπής για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την επανάσταση του 1821  

  για την  ‘’Kαθιέρωση της 25ης Μαϊου κάθε έτους ως ημέρας τοπικής εορτής , ιστορικής σημασίας και  

     ημέρα αργίας για τον Δήμο Ξηρομέρου’’. 
 
Στον Αστακό και στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου, σήμερα την  Εικοστή Τρίτη (23η) του 
μηνός Απριλίου  του έτους 2021 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 20:00 μ.μ , συνήλθε σε Τακτική 
Συνεδρίαση (μέσω Τηλεδιάσκεψης) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξηρομέρου, μετά την από αριθ. 
πρωτ. 2743/19.4.2021 έγγραφη Πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου  Κατσαούνη 
Ελευθερίου, η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα,  με τις σύμφωνα με τις από 11-3-2020 και 30-3-2020 ΠΝΠ 
“Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού covid-19 και 
της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του” (ΦΕΚ Α’55) και με τις αριθμ.πρωτ 18318/13-3-2020 
(ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και  της υπ’ αριθμ. 163/33282/29.5.2020 Α.Δ.Α. : Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7 εγκυκλίου 
του ΥΠ-ΕΣ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών . 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) Μελών 
ευρέθησαν παρόντα  Δέκα Εννιά (19) Μέλη, ήτοι :  
           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ      

 
1.Κατσαούνης Ελευθέριος (Πρόεδρος)                                          1.Γαζέτας Παναγιώτης 
2.Γερόλυμος Σωτήριος                                                                       2.Γεωργούλας Κων/νος                                                                
3.Γκόλιας Παναγιώτης                                                                       3.Καρφής Θωμάς                                                                    
4.Λαϊνάς Κων/νος                                                                               4.Ρετούλης Θωμάς                                                                            
5.Μακρής Σωτήριος                                                                            5.Ζορμπάς Ιωάννης                                                                    
6.Μάντζαρης Ελευθέριος                                                                  6.Κολοβός Χρήστος                                                    
7.Μπαμπούρης Κων/νος                                                                   7.Παπαναστάσης Στυλιανός                                                        
8.Ντίνος Απόστολος 
9.Παληογιάννης Παναγιώτης 
10.Πολύζος Βασίλειος 
11.Σαμαλέκος Φίλιππος 
12.Τζαχρήστας Παναγιώτης 
13.Γαλούνης Ερωτόκριτος  (μείζονα μειοψηφία) 
14.Κακούρης Ηλίας 
15.Λιβάνης Θεόδωρος 
16.Στάϊκος Παναγιώτης   (ελάσσονα μειοψηφία) 
(αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 6ου Θ.Η.Δ) 
17.Κομπλίτσης Δημήτριος  (ήσσονα μειοψηφία ) 
18.Ζαφείρης Ιωάννης 
19.Ζώγας Νικόλαος   (Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος) 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
20.Ταπραντζή –Πέττα Χριστίνα  (προσήλθε κατά την διάρκεια των ερωτήσεων ) 
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν  και συμμετείχαν  ο Δήμαρχος  Τριανταφυλλάκης Ιωάννης  και η 
Προϊσταμένη της Τεχνικής Υπηρεσίας κ.Ραλάτου Ζαχαρούλα. 

 
Στην συνεδρίαση  συμμετείχε και  η υπάλληλος του Δήμου Πανταζή Πανωραία  για την τήρηση των  
Πρακτικών  της τηλεδιάσκεψης. 
 
Ο πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον  Δημοτικό Σύμβουλο Πολύζο Βασίλειο  ,ο οποίος εισηγούμενος το 
πρώτο  θέμα ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής : 

 
Με το υπ’αριθμ.2782/18-4-2021 έγγραφό  της η Επιτροπή για τον Εορτασμό των 200 ετών από την 
Επανάσταση του 1821 αιτείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την  καθιέρωση της 25ης Μαΐου ως 
ημέρας τοπικής εορτής για τον Δήμο Ξηρομέρου . 
 
 
Εισηγούμαι  υπέρ της παραπάνω ημερομηνίας καθώς η 25η Μαΐου είναι η ημέρα κατά την οποία 

με την προκήρυξη του Γεωργίου Βαρνακιώτη κηρύχθηκε η επανάσταση στην Αιτωλία και την 

Ακαρνανία και αποτέλεσε αφετηρία του ένοπλου αγώνα στην περιοχή μας. Η συγκεκριμένη 

ημερομηνία αναγράφεται στην προκήρυξη, η οποία γράφτηκε στην Ιερά Μονή Ζαπατίνας, εντός 

των ορίων του Δήμου Ξηρομέρου.  

Παράλληλα, ο Δήμος Ξηρομέρου, σε αντίθεση με άλλους Δήμους της χώρας μας, δεν έχει καθορίσει 

κάποια συγκεκριμένη ημέρα τοπικού εορτασμού σχετικού με το 1821. Ο καθορισμός του 

εορτασμού της ημέρας αυτής ανήκει στον Δήμο και η συμμετοχή των πολιτών και των φορέων 

(ειδικά των σχολείων) σε αυτόν θα αποτελέσει έναυσμα για περαιτέρω ενασχόληση των παιδιών 

μας με την τοπική ιστορία. Τέλος, ο εορτασμός της συγκεκριμένης ημέρας εμπεριέχει τη 

δυνατότητα ανάδειξης ιστορικών τόπων και μνημείων, προβάλλοντας το Ξηρόμερο και την ιστορία 

του. 

 

Στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 25ης Μαΐου θα λαμβάνουν μέρος  οι σχολικές μονάδες 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που εδρεύουν στο Δήμο Ξηρομέρου, ενώ  οι 

εκδηλώσεις  θα περιλαμβάνουν γενικό σημαιοστολισμό από την 8η πρωινή της προηγούμενης 

ημέρας της εορτής μέχρι τη δύση του ηλίου της ημέρας της εορτής και φωταγώγηση του δημοτικού 

καταστήματος και των λοιπών δημοσίων κτηρίων, από τη δύση του ηλίου της προηγούμενης 

ημέρας της εορτής μέχρι τις πρωινές ώρες της επόμενης. 

Το πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων να καταρτίζεται με απόφαση του Δημάρχου 

Ξηρομέρου . 
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Έχοντας   υπόψη   τις    διατάξεις : 

 

1. Του άρθρου 1 του α.ν. 198/1967 ̈Περί τρόπου καθιερώσεως και τελέσεως δημοσίων εορτών και 

τελετών και περί αντικαταστάσεως και καταργήσεως διατάξεών τινων του α.ν. 447/1937 ‘περί 

τρόπου απονομής σεβασμού εις την Εθνικήν Σημαίαν και γενικώς τα Εθνικά Σύμβολα  ̈(Α215), και 

του άρθρου μόνου του π.δ/τος 555/1977 ̈Περί βελτιώσεως διαδικασιών τινων κατά την έκδοσιν 

διοικητικών  πράξεων επί αντικειμένων αρμοδιότητος Υπουργείων Εξωτερικών, Εθνικής Αμύνης, 

Εσωτερικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ̈ (Α184), σύμφωνα με τις οποίες οι Δημόσιες 

εορτές, που αφορούν τον εορτασμό επετείων εθνικών ή ιστορικών γεγονότων πανελλήνιας ή 

τοπικής σημασίας, ρυθμίζονται με Προεδρικά Διατάγματα, τα οποία εκδίδονται με κοινή πρόταση 

των υπουργών Εσωτερικών, Εθνικής Αμύνης, Εξωτερικών και Εθνικής παιδείας και Θρησκευμάτων.  

2. Της παραγράφου 10 του άρθρου 35 του ν. 3274/2004 ̈Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού ̈ (Α ́195) σύμφωνα με την οποία ορίζεται ότι, 

με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας 

Διοίκησης & Αποκέντρωσης, Οικονομίας & Οικονομικών και Απασχόλησης & Κοινωνικής 

Προστασίας, μπορεί να ορίζεται ημέρα αργίας σε πόλεις, νομούς και Περιφέρειες της Χώρας, για 

τον εορτασμό ιστορικού ή θρησκευτικού γεγονότος τοπικού, αντιστοίχως, χαρακτήρα.  

3. Τις διατάξεις του άρθρου 76 παρ. 6 του Π.Δ./τος 611/77, που προέβλεπε ότι μπορεί να ορίζεται 

με Π.Δ/γμα, έπειτα από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, μία κατά έτος ημέρα αγίας για κάθε 

περιφέρεια, για τον εορτασμό θρησκευτικού ή ιστορικού γεγονότος και οι οποίες καταργήθηκαν με 

τις όμοιες της παρ. 14 του άρθρου 1 του Ν.1157/81, η οποία δε συμπίπτει με την έννοια της 

Περιφέρειας στη διοικητική διαίρεση της Χώρας.  

4. Της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του π.δ. 64/2014 ̈Περιορισμός συναρμοδιοτή- των Υπουργών 

κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων ̈ (Α ́106). 

 

5. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 

κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 ̈Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα ̈ (Α ́ 98).  
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6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/2005 τ. Α ́) του Κώδικα Νομοθεσίας για 

την κυβέρνηση & τα κυβερνητικά όργανα, περί ελέγχου των δαπανών που προκαλούν οι 

κανονιστικές διοικητικές πράξεις. 

                                                     ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ  

1. Την αποδοχή του αιτήματος της Επιτροπής για τον Εορτασμό των 200 ετών από την Επανάσταση 

του 1821 στο Δήμο Ξηρομέρου για καθιέρωση της 25ης Μαΐου ως ημέρας  Δημόσιας Τοπικής 

Εορτής για τον Δήμο Ξηρομέρου. 

2. Την συμμετοχή των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που 

εδρεύουν στο Δήμο Ξηρομέρου στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 25 ης Μαΐου. 

3. Τον γενικό σημαιοστολισμό από την 8η πρωινή της προηγούμενης ημέρας της εορτής μέχρι τη δύση 

του ηλίου της ημέρας της εορτής και φωταγώγηση του δημοτικού καταστήματος και των λοιπών 

δημοσίων κτηρίων, από τη δύση του ηλίου της προηγούμενης ημέρας της εορτής μέχρι τις πρωινές 

ώρες της επόμενης. 

4. Το πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων θα καταρτίζεται με απόφαση του Δημάρχου 

Ξηρομέρου. 

5. Την αποστολή́ σχετικού αιτήματος στον Υπουργό ́ Εσωτερικών για την προώθηση έκδοσης 

Προεδρικού́ διατάγματος και δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με τα 

παραπάνω. 

6. Την ανάθεση στον Δήμαρχο Ξηρομέρου για τις περαιτέρω ενέργειες. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.  

Το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν ονομαστικής ψηφοφορίας 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

                  

1.Αποδέχεται  το αίτημα της Επιτροπής για τον Εορτασμό των 200 ετών από την Επανάσταση    

   του 1821 στο Δήμο Ξηρομέρου για καθιέρωση της 25ης Μαΐου ως ημέρας  Δημόσιας τοπικής  

    εορτής για τον Δήμο Ξηρομέρου. 

2.Αποφασίζει την συμμετοχή των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας      

    Εκπαίδευσης που εδρεύουν στο Δήμο Ξηρομέρου στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό της  

     25 ης Μαΐου. 

 
3.Τον γενικό σημαιοστολισμό από την 8η πρωινή της προηγούμενης ημέρας της εορτής μέχρι τη  

    δύση του ηλίου της ημέρας της εορτής και φωταγώγηση του δημοτικού καταστήματος και των  

     λοιπών δημοσίων κτηρίων, από τη δύση του ηλίου της προηγούμενης ημέρας της εορτής μέχρι  
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     τις πρωινές ώρες της επόμενης. 

4.Το πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων θα καταρτίζεται με απόφαση του Δημάρχου  

    Ξηρομέρου . 

5.Την αποστολή́ σχετικού αιτήματος στον Υπουργό́ Εσωτερικών για την προώθηση έκδοσης  

    Προεδρικού́ διατάγματος και δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με  

     τα παραπάνω. 

6.Την ανάθεση στον Δήμαρχο Ξηρομέρου για τις περαιτέρω ενέργειες. 

 

               Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα Αριθμό 33/2021 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 

Για το ανωτέρω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

 

                                             

                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

                                      ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
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