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ΔΗΜΟΣ 
ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το πρακτικό της υπ’αριθμ. 5ης / 2020 Συνεδρίασης του Συμβουλίου 

Κοινότητας Μεσολογγίου 
 

Αριθμ. Απόφασης : 17 / 2020 
   
Σήμερα την 4η του μηνός Μαΐου  του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 
18:30 συνήλθε το Συμβούλιο Κοινότητας Μεσολογγίου σε τακτική συνεδρίαση ύστερα 
από την υπ’αριθμ.πρωτ. ΚΟΙΝ_ΜΕΣ 68/29-05-2020 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου. 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των 
έντεκα (11) μελών ήταν παρόντα επτά  (7) μέλη δηλαδή: 
 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

ΔΑΣΚΑΛΗ   ΟΛΓΑ               
ΓΚΑΝΙΑΤΣΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ   ΝΙΚΟΛΑΟΣ   ΦΡΙΚΑΣΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΧΑΛΑΖΙΑ–ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΥ  
ΑΝΔΡΙΑΝΗ 

 ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΦΟΥΝΤΑΣ   ΧΡΗΣΤΟΣ     
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΜΠΕΤΑΚΗΣ        
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΠΑΝΟΣ     

  ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
   

   
 

Ο ειδικός Γραμματέας ορισθείς σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.1289/2019 απόφαση 
Δημάρχου Δημοτικός υπάλληλος Ντρέλιας Αριστείδης συμμετείχε στην συνεδρίαση 
διατηρώντας τα πρακτικά.  
Εξαιτίας της πανδημίας του κορονοιου που βιώνει ολόκληρη η ανθρωπότητα, η 

συνεδρίαση έγινε τηλεματικά, σε διαδικτυακή πλατφόρμα με την δυνατότητα συμμετοχής 

και πολιτών.  

 
Διαπιστωθείσης νόμιμης απαρτίας η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 
εισάγει το Ημερησίας Διατάξεως θέμα: «Ενημέρωση και προτάσεις για την οικονομική 
ενίσχυση επιχειρήσεων και νοικοκυριών ενόψει πανδημίας κορονοϊου» 
 

Η Πρόεδρος ξεκίνησε κάνοντας την εξής ενημέρωση για το θέμα: 
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Είναι σημαντικό να υπάρξει οικονομική αποτύπωση των επιπτώσεων της πανδημίας στην 

περιοχή μας έτσι ώστε να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε πρόσθετα μέτρα και παρεμβάσεις. 

Ο επόμενος καιρός θα είναι ιδιαίτερα δύσκόλος και θέλει σημαντικές παρεμβάσεις. Μια πρώτη 

ενδεικτική κατάσταση της Κοινότητας Μεσολογγίου όσον αφορά την απώλεια εισοδημάτων 

από τις επιχειρήσεις της πόλης μπορεί να υπολογιστεί με τον εξής τρόπο: Με βάση το 

ποσοστό που αποδίδουν οι επιχειρήσεις εστίασης στον Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, 

δηλαδή 0,5% του ακαθάριστου τζίρου τους ανάλογα με την περιοδική δήλωση ΦΠΑ, 

παρατηρούμε ότι για το 2019 υπάρχει εκτίμηση εισπραχθέντων 15.976,17 ευρώ (στοιχεία 

που προκύπτουν από τον επίσημο προϋπολογισμό του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου).  

Άρα ο τζίρος των επιχειρήσεων εστίασης με βάση τα επίσημα στοιχεία είναι για όλη την χρονιά 

3.195.000 ευρώ. Επομένως το τρίμηνο είναι περίπου 798.000 ευρώ.  

Άρα τις δύο εβδομάδες των Εορτών Βαΐων που υπάρχει αυξημένη κίνηση μπορούμε 

ενδεικτικά να πούμε ότι ο τζίρος με βάση τα επίσημα δηλωθέντα στοιχεία φτάνει τις 132.999 

ευρώ. Δεδομένου ότι κάποιες επιχειρήσεις δεν αποδίδουν το τέλος αυτό, και κάποιες 

επιχειρήσεις εστίασης δεν υποχρεούνται να το αποδώσουν, μπορούμε να μιλάμε σίγουρα για 

διπλασιασμό ή και τριπλασιασμό του τζίρου αυτού. Σε μια πόλη 15.000 κατοίκων μπορούμε 

να κατανοήσουμε την σημασία του τζίρου της περιόδου των Εορτών Εξόδου που αγγίζει με  

βάση τα επίσημα στοιχεία το μισό εκατομμύριο ευρώ. Η περίοδος αυτή για την πόλη μας 

χάθηκε με αποτέλεσμα να υπάρχει πολύ μεγάλη απώλεια εισοδημάτων για τις επιχειρήσεις 

εστίασης. Το συγκεκριμένο το παίρνουμε ως ενδεικτικό παράδειγμα αφού δεν μπορέσαμε να 

έχουμε ασφαλή στοιχεία για άλλους κλάδους επιχειρήσεων.    

Αν μπορεί κάποιος να υπολογίσει και τον τζίρο των λοιπών επιχειρήσεων της πόλης το 2019 

και το 2020, τότε μπορεί με ασφάλεια να εξάγει συμπεράσματα για το μέγεθος των απωλειών 

στην πόλη του Μεσολογγίου. 

 

Στην συνέχεια τον λόγο πήρε ο Σύμβουλος Χρήστος Φούντας, ο οποίος ανέφερε ότι έχει 

συζητήσει με τον Εμπορικό Σύλλογο Μεσολογγίου και ενημερώθηκε ότι έχουν γίνει κινήσεις 

για την δημιουργία ερωτηματολογίου και προσπάθειας υπολογισμού της απώλειας 

εισοδημάτων και στους υπόλοιπους εμπορικούς κλάδους.  

Έπειτα ο Σύμβουλος Δημήτρης Φραγκούλης πήρε τον λόγο και αναφέρθηκε στο γεγονός ότι 

και τα νοικοκυριά έχουν πολύ μεγάλες απώλειες και θα πρέπει να υπάρχουν ελαφρύνσεις 

αλλά και προβλέψεις ώστε να μην υπάρξουν διακοπές ρεύματος και νερού σε τέτοιες 

περιόδους.  

Ο σύμβουλο Νίκος Σταμάτης έκανε λόγο και για τα μέτρα που έχουν λάβει σε άλλους Δήμους, 

με παράδειγμα αυτό του Δήμου Πατρέων, και να έρθουμε σε συνεργασία ώστε να δούμε τι 

άλλες δυνατότητες υπάρχουν για πρόσθετα μέτρα στήριξης επιχειρήσεων και νοικοκυριών.  

 

Ακολούθως η Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης.  
 

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Μεσολογγίου μετά από διαλογική συζήτηση και σκέψη 
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ΟΜΟΦΩΝΑ    Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 

 

1. Προτείνει την σύνταξη έκθεσης οικονομικής αποτύπωσης της πανδημίας 
στην Κοινότητα Μεσολογγίου με την συλλογή επίσημων στοιχείων από 
φορείς και υπηρεσίες. Προτείνει η έκθεση αυτή να αποτυπώνει την απώλεια 
της περιόδου των Εορτών Εξόδου, ως μια ξεχωριστή περίοδος για την πόλη 
του Μεσολογγίου. Με βάση τα παραπάνω να γίνει διεκδίκηση για περαιτέρω 
χρηματοδότησεις και ενισχύσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων εκ μέρους 
του Δήμου Μεσολογγίου.  

2.  Η απόφαση να σταλεί στον Δήμαρχο, στους αρμόδιους Αντιδημάρχους, 
στους δημοτικούς συμβούλους, και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Ιεράς 
Πόλεως Μεσολογγίου προς γνώση τους.  

 
 
               Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό   17 / 2020. 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

ΔΑΣΚΑΛΗ  ΟΛΓΑ 
ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
Ακριβές αντίγραφο 

Ιερή Πόλη Μεσολογγίου 07 – 05– 2020 
Ο  Ειδ. Γραμματέας 

 
 

ΝΤΡΕΛΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

 

 
 

 


