Προεδρικό Διάταγμα υπ'Αριθμ. 210
Καθιέρωση της πρώτης Κυριακής του Ιουλίου, ως δημόσιας εορτής
τοπικής σημασίας για την Κοινότητα Καλαρρυτών Νομού
Ιωαννίνων.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του α.ν. 198/1967 «Περί τρόπου καθιερώσεως και τελέσεως δημοσίων εορτών και
τελετών και περί αντικαταστάσεως και καταργήσεως διατάξεων τινων του α.ν. 447/1937 “περί τρόπου
απονομής σεβασμού εις την Εθνικήν Σημαίαν και γενικώς τα Εθνικά Σύμβολα”» (Α΄ 215).
2. Τις διατάξεις 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» (Α΄ 184).
3. Τις διατάξεις 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).
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού.
5. Την υπ’ αριθμ. Δ 189/2007 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού
Εσωτερικών,

Αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1.

Η πρώτη Κυριακή του Ιουλίου καθιερώνεται, ως δημόσια εορτή τοπικής σημασίας για την Κοινότητα
Καλαρρυτών Νομού Ιωαννίνων, σε ανάμνηση της έναρξης της επανάστασης των Καλαρρυτών το 1821

Άρθρο 2
1.

Οι εκδηλώσεις του εορτασμού, οι οποίες θα γίνονται στην Κοινότητα Καλαρρυτών, περιλαμβάνουν
γενικό σημαιοστολισμό από την 8η πρωινή μέχρι τη δύση του ηλίου της ημέρας της εορτής και
φωταγώγηση του κοινοτικού καταστήματος και των λοιπών δημόσιων κτιρίων, από τη δύση του ηλίου

της ημέρας της εορτής μέχρι τις πρωινές ώρες της επομένης

Άρθρο 3
1.

Το πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων καταρτίζεται με απόφαση του Νομάρχη Ιωαννίνων

Άρθρο 4
1.

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
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