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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙ@ΔΙΚΤΥΟ  

 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

 

Από το πρακτικό της 5ης/2021 τακτικής συνεδρίασης  

του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγρινίου 

 

Αριθμός Απόφασης  51/2021 

 
ΘΕΜΑ: Καθιέρωση της 11

ης
 Ιουνίου κάθε έτους, επέτειο της 

απελευθέρωσης του Βραχωρίου από τον τουρκικό ζυγό το 1821, ως 

δημόσια εορτή τοπικής και ιστορικής σημασίας και ημέρα αργίας για 

το Αγρίνιο.  

 
 

Στο Αγρίνιο σήμερα την 12
η
 του μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ του έτους 2021, ημέρα 

της εβδομάδας ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 17:00 μ.μ., διεξήχθη ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ η 

5
η
/2021 ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγρινίου, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006, του άρθρου 67 του Ν. 

3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 τις 

διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1 της ΠΝΠ όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 55, τ. 

Α΄, 11-3-2020 και όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020, (σχετ. η υπ’ 

αριθμ. 426/2020 εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ., ΑΠ: 77233/13-11-2020), ύστερα από  την 

υπ’ αριθμ. πρωτ. 20723/8-4-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. Ιωάννη 

Φαρμάκη, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις  

του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006  και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010,  όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018,  στους Προέδρους Κοινοτήτων 

Δήμου Αγρινίου, σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006  και του 

άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 
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4555/2018,  καθώς και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 95 του 

Ν. 3463/2006  και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από 

το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, και δημοσιεύτηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του 

Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018. 

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο Δήμαρχος Αγρινίου κ. Γεώργιος 

Παπαναστασίου. 

Συμμετείχε επίσης και ο Γενικός Γραμματέας κ. Δημήτριος Τζιώλης. 

Στη συνεδρίαση παρέστη ο Υπάλληλος του Τμήματος Υποστήριξης Αιρετών 

Οργάνων του Δήμου Αγρινίου κ. Παναγιώτης Ζωναράς, υπεύθυνος για την τήρηση 

των πρακτικών της συνεδρίασης και η Προϊσταμένη του Τμήματος κ. Μαρία Καρρά. 

Για την τεχνική υποστήριξη της συνεδρίασης εργάστηκαν οι κ. Καβαλλάρης 

Πέτρος και Πανταζής Αθανάσιος, Υπάλληλοι του Τμήματος Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Δήμου Αγρινίου. 

 

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν και ψήφισαν με ηλεκτρονική επιστολική ψήφο 

οι κάτωθι Σύμβουλοι: 

  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1.Φαρμάκης Ιωάννης (Πρόεδρος) 

2.Βασιλείου Ιωάννης 3.Γιαννιώτης Παναγιώτης 4.Γκούντας Χρήστος 

5.Γκρίζης Νικόλαος 6.Γρίβας Ευθύμιος 7.Ζαρκαβέλης Χρήστος 

8.Καλαμπαλίκης Ανδρέας 9.Καλαντζής Κων/νος 10.Καρακώστας Βασίλ. 

11.Κιτσοπάνος Κων/νος 12.Κολοβός Σωτήριος 13.Μελιάδης Γεώργιος 

14.Παπαγεωργίου Μαρία 15.Παπαδημητρίου Χριστ. 16.Σκορδόπουλος Δημήτ. 

17.Σοφρώνης Κων/νος 18.Φλώρος Σπυρίδων 19.Φωτάκης Βασίλειος 

20.Αραχωβίτης Ελευθέρ. 21.Γιαννακά Αμαλία 22.Ζώης Δημήτριος 

23.Θεοδωρόπουλος Νικ. 24.Καραγκούνη Βασιλική 25.Καψάλης Παναγιώτης 

26.Κορδολαίμης Χρήστος 27.Κουτρομάνος Χρήστος 28.Κραβαρίτη Ευαγγελία 

29.Μπελεβώνης Γεράσιμ. 30.Παπαευθυμίου Κων. 31.Παπαχρήστος Ηλίας 

32.Σταρακά Χριστίνα 33.Ζέρης Παντελεήμων 34.Καμμένος Σταύρος 

35.Κοντονάσιος Αθανάσ. 36.Κουρουμπλής Δημήτρ. 37.Μολώνης Δημήτριος 

38.Ζώης Κωνσταντίνος 39.Καζαντζής Νικόλαος 40.Κατσαρής Κων/νος 

41.Μαρνέζος Παναγιώτης 42.Καρναβιάς Ιωάννης 43.Παπανικολάου Τιμολ. 

44.Μερμίγκης Στυλιανός 45.Καραμητσόπουλος Γ.  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  

Ουδείς 

 

Συνεπώς οι παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι που ψήφισαν σε κάθε θέμα έχουν ως εξής: 

 
ΘΕΜΑ 1

ο
  2ο 3ο 4ο 

ΨΗΦΙΣΑΝ 45 - 45 45 

 

Με την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας, 

ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

………………………………………………………………………………………….. 
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Ο Πρόεδρος εισήγαγε προς συζήτηση το 1
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης και 

ερώτησε τους έχοντες δικαίωμα ψήφου αν για κάποιους από αυτούς συντρέχει 

κώλυμα ή ασυμβίβαστο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 7 του Ν. 

2690/1999, του άρθρου 99 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 14 του Ν. 3852/2010, 

όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 11 του Ν. 4555/2018, προκειμένου να 

απέχουν από τη συζήτηση του. Ουδείς εδήλωσε ότι έχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο. 

 

 Κατόπιν ο Πρόεδρος αναφερόμενος στο θέμα έδωσε το λόγο στον εισηγητή 

Δήμαρχο κ. Γεώργιο Παπαναστασίου, ο οποίος έθεσε υπ’ όψιν του Σώματος έγγραφη 

εισήγησή του, η οποία αναφέρει τα εξής: 

 

«Ο Δήμος Αγρινίου ανέκαθεν τιμά με τη διοργάνωση εκδηλώσεων, την 

επέτειο της απελευθέρωσης της πόλης από τον τουρκικό ζυγό, η οποία εορτάζεται 

αδιάλειπτα κάθε χρόνο την 11
η
 Ιουνίου. Ο εορτασμός πραγματοποιείται με 

λαμπρότητα και κάθε επισημότητα και αν και δεν καθιερώθηκε με τον τυπικά 

προβλεπόμενο τρόπο (έκδοση Προεδρικού Διατάγματος για καθιέρωση Τοπικής 

Ιστορικής Εορτής), ήταν και είναι καθιερωμένος ως τέτοιος τόσο στην πατριωτική 

συνείδηση των κατοίκων, όσο και στην πράξη, με εκδηλώσεις που διοργανώνονται 

από το Δήμο, δυνάμει εθιμικού δικαίου. 

Επιπρόσθετα, η έλλειψη καθιέρωσης, κατά τον προβλεπόμενο τύπο, της εν 

λόγω τοπικής ιστορικής εορτής, δυσχεραίνει την συμμετοχή των μαθητών 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις πάγιες καθιερωμένες 

εορταστικές εκδηλώσεις. 

 

Η ισχύουσα νομοθεσία που ρυθμίζει το εν λόγω ζήτημα έχει ως ακολούθως: 

 

         Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Α.Ν. 198/1967 (ΦΕΚ 215/67 τεύχος Α') – «Περί 

τρόπου καθιερώσεως και τελέσεως δημοσίων εορτών και τελετών, και περί 

αντικαταστάσεως και καταργήσεως διατάξεων τινών του Α.Ν.447/1937 "περί τρόπου 

απονομής σεβασμού εις την Εθνικήν Σημαίαν και γενικώς τα εθνικά σύμβολα», 

προβλέπονται τα εξής: 

Δημόσιαι εορταί, αφορώσαι εις τον εορτασμόν επετείων εθνικών ή ιστορικών 

γεγονότων πανελληνίου ή τοπικής σημασίας, καθιερούνται δια βασιλικών 

διαταγμάτων, εκδιδομένων κοινή προτάσει των Υπουργών Εσωτερικών, Εθνικής 

Αμύνης, Εξωτερικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η μέριμνα της 

καταρτίσεως, υπογραφής, δημοσιεύσεως και εκτελέσεως των διαταγμάτων τούτων 

ανατίθεται εις τον επί των Εσωτερικών Υπουργόν. 

 

          Σύμφωνα με το άρθρο μόνον του Π.Δ. 55/1977 (ΦΕΚ 184/1977 τεύχος Α ́) 

«Περί βελτιώσεως διαδικασιών τινών κατά την έκδοσιν διοικητικών πράξεων επί 

αντικειμένων αρμοδιότητος Υπουργείων Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών 

και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων», προβλέπονται τα εξής: 

         Το κατωτέρω θέμα δια την ρύθμισην του οποίου απαιτείται διάταγμα, 

εκδιδόμενον τη προτάσει των Υπουργών Εξωτερικών, Εθνικής Αμύνης, Εσωτερικών 

και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, εφεξής ρυθμίζεται δια Προεδρικού 

Διατάγματος εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού Εσωτερικών: 

 
Σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 35 του Ν. 3274/2004 (ΦΕΚ 

195/19- 10-04 τεύχος Α')  «Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού», προβλέπονται τα εξής: 
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           Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών 

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών 

και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, μπορεί να ορίζεται ημέρα αργίας σε 

πόλεις, νομούς και περιφέρειες της Χώρας, για τον εορτασμό ιστορικού ή 

θρησκευτικού γεγονότος τοπικού, αντιστοίχως, χαρακτήρα». 

 

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Π.Δ. 64/14 (ΦΕΚ 

106/05.05.2014 τεύχος Α') «Περιορισμός συναρμοδιοτήτων Υπουργών κατά την 

έκδοση διοικητικών πράξεων», προβλέπονται τα εξής: 

Περιορισμός της συναρμοδιότητας του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 

και Πρόνοιας: 

Το Προεδρικό διάταγμα, η έκδοση του οποίου προβλέπεται στην παρ. 10 του 

άρθρου 35 του ν. 3274/2004 (195 Α'), σχετικά με τον ορισμό ως ημέρας αργίας σε 

πόλεις, νομούς και περιφέρειες της Χώρας, για τον εορτασμό ιστορικού ή 

θρησκευτικού γεγονότος τοπικού, αντιστοίχως, χαρακτήρα, εκδίδεται εφεξής μόνο με 

πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών. 

 

                Μια μικρή αναφορά στην ιστορία της απελευθέρωσης:  

Το Βραχώρι ήταν πρωτεύουσα του Κάρλελι επί τουρκοκρατίας. Περιελάμβανε την 

Αιτωλία και την Ακαρνανία και ονομάστηκε έτσι απ’ τους Οθωμανούς επειδή επί 

ενετοκρατίας, πριν τη συνθήκη του Κάρλοβιτς, την περιοχή διαφέντευε ο Κάρολος. 

Ήταν μεγάλο αστικό και διοικητικό κέντρο της εποχής και πρώτη πρωτεύουσα του 

νομού μετά την απελευθέρωση και φυσικά πλήρωσε ακριβά τον αγώνα για την 

Ελευθερία. 

Ένας αγώνας που δεν ήταν καθόλου εύκολη υπόθεση, αφού στο Βραχώρι οι Τούρκοι 

διοικητές είχαν συγκεντρώσει μεγάλο αριθμό φρουράς και πυρομαχικών, ενώ τα 

σπίτια των Τούρκων είχαν οχύρωση. Για τους Έλληνες οπλαρχηγούς, όμως, η 

κατάληψη του Βραχωρίου είχε μεγάλη σημασία, αφού μόνο αν απελευθέρωναν την 

πόλη αυτή και έδιωχναν τους Τουρκαλβανούς θα εδραίωναν τη νίκη και θα 

μπορούσαν να διαπραγματευτούν από θέση ισχύος. 

Με τη βοήθεια όλων των υπόδουλων Βραχωριτών και του μεγάλου φιλέλληνα 

Χένδερσον τα κατάφεραν και το βράδυ της 11ης Ιουνίου 1821 «πήραν» το τουρκικό 

προπύργιο της Δυτικής Ρούμελης. 

 

Μετά τα παραπάνω, εισηγούμαστε τα ακόλουθα: 

 

         1. Την καθιέρωση της ημέρας εορτασμού της 11
ης

 Ιουνίου κάθε έτους, επέτειο 

απελευθέρωσης του Αγρινίου από τον τουρκικό ζυγό, ως δημόσια εορτή τοπικής 

ιστορικής σημασίας και ημέρα αργίας για τις Δημόσιες Υπηρεσίες και για τα σχολεία 

της πόλης μας. 

         2. Οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που 

εδρεύουν στο Δήμο Αγρινίου, δύνανται να λαμβάνουν μέρος στις εορταστικές 

εκδηλώσεις της τοπικής ιστορικής εορτής, σύμφωνα με το πρόγραμμα εορτασμού του 

Δήμου Αγρινίου και σε συνεργασία με τους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

         3. Το πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων καταρτίζεται με απόφαση του 

Δημάρχου Αγρινίου. Οι εκδηλώσεις του εορτασμού περιλαμβάνουν γενικό 

σημαιοστολισμό από την 8
η
 πρωινή της προηγούμενης ημέρας της εορτής μέχρι τη 

δύση του ηλίου της ημέρας της εορτής και φωταγώγηση του δημοτικού 
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καταστήματος και των λοιπών δημοσίων κτηρίων, από τη δύση του ηλίου της 

προηγούμενης ημέρας της εορτής μέχρι τις πρωινές ώρες της επόμενης. 

         4. Η παρούσα να αποσταλεί στον Υπουργό Εσωτερικών για την προώθηση 

έκδοσης Προεδρικού Διατάγματος. 

         5. Ειδικά για το έτος 2021 και μέχρι την έκδοση του ως άνω Προεδρικού 

Διατάγματος, εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για 

την έγκριση των προγραμματιζόμενων εορταστικών εκδηλώσεων, την 11
η
 Ιουνίου 

2021». 

 

Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη, έγινε διαλογική 

συζήτηση επί του θέματος, ενώ η ψηφοφορία επί αυτού επιβεβαιώθηκε με την 

αποστολή ηλεκτρονικής επιστολικής ψήφου από τους Δημοτικούς Συμβούλους. 

 

Με το πέρας της με τηλεδιάσκεψη συνεδρίασης, ακολούθησε από τον 

Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και από τον αρμόδιο υπάλληλο, η καταμέτρηση 

των ηλεκτρονικών επιστολικών ψήφων και αναγνώσθηκαν (με ηλεκτρονική 

καταγραφή, ώστε να ακολουθήσει απομαγνητοφώνηση πρακτικών της συνεδρίασης) 

οι Δημοτικοί Σύμβουλοι που ψήφισαν, καθώς και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας. 

 

………………………………………………………………………………………...... 

 

Κατόπιν της καταμέτρησης των ηλεκτρονικών επιστολικών ψήφων  ο 

Πρόεδρος ανακοίνωσε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για το 1
ο
 θέμα της ημερήσιας 

διάταξης το οποίο ήταν το εξής: 

 

 

ΕΨΗΦΙΣΑΝ: 45 

ΝΑΙ: 45 

ΟΧΙ: 0 

ΛΕΥΚΟ: 0 

ΑΠΕΙΧΑΝ: 0 

ΠΑΡΩΝ: 0 

 

 

Λαμβανομένου υπ’ όψιν του αποτελέσματος της ψηφοφορίας και δεδομένου ότι 

τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην 

καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 

4555/2019), το Δημοτικό Συμβούλιο: 

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Π Α Μ Ψ Η Φ Ε Ι 
 

 

Α) Εγκρίνει την υποβολή αιτήματος προς τον Υπουργό Εσωτερικών, για την θετική 

του εισήγηση με σκοπό την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος καθιέρωσης της ημέρας 

εορτασμού της 11
ης

 Ιουνίου κάθε έτους, επέτειο απελευθέρωσης του Αγρινίου από 

τον τουρκικό ζυγό, ως δημόσια εορτή τοπικής ιστορικής σημασίας και ημέρα αργίας 

για τις Δημόσιες Υπηρεσίες και για τα σχολεία της πόλης μας. 
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Β) Οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που 

εδρεύουν στο Δήμο Αγρινίου, δύνανται να λαμβάνουν μέρος στις εορταστικές 

εκδηλώσεις της τοπικής ιστορικής εορτής, σύμφωνα με το πρόγραμμα εορτασμού του 

Δήμου Αγρινίου και σε συνεργασία με τους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Γ) Το πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων καταρτίζεται με απόφαση του 

Δημάρχου Αγρινίου. Οι εκδηλώσεις του εορτασμού περιλαμβάνουν γενικό 

σημαιοστολισμό από την 8
η
 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 επόμενη. 

Δ) Η παρούσα απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου να αποσταλεί στον Υπουργό 

Εσωτερικών για την προώθηση έκδοσης Προεδρικού Διατάγματος. 

Ε) Ειδικά για το έτος 2021 και μέχρι την έκδοση του ως άνω Προεδρικού 

Διατάγματος, εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος Αγρινίου κ. Γεώργιος Παπαναστασίου να 

προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την έγκριση των προγραμματιζόμενων 

εορταστικών εκδηλώσεων, την 11
η
 Ιουνίου 2021. 

 

 
 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  51/2021 
Γι΄ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΦΑΡΜΑΚΗΣ 
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