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ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 8ης / 2020 Τακτικής Συνεδρίασης του Συμβουλίου 
Κοινότητας Μεσολογγίου 

 
Αριθμ. Απόφασης : 28 / 2020 

  
Σήμερα την 22η του μηνός Ιουλίου του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και              
ώρα 6:00 μ.μ. συνήλθε το Συμβούλιο Κοινότητας Μεσολογγίου σε έκτακτη          
συνεδρίαση ύστερα από την υπ’αριθμ.πρωτ. ΚΟΙΝ_ΜΕΣ 89/17-07-2020 έγγραφη        
πρόσκληση της Προέδρου. 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο            
των έντεκα (11) μελών ήταν παρόντα οκτώ  (8) μέλη δηλαδή: 
 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

ΔΑΣΚΑΛΗ   ΟΛΓΑ  ΓΚΑΝΙΑΤΣΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ   ΝΙΚΟΛΑΟΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ 
ΧΑΛΑΖΙΑ–ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΥ 
ΑΝΔΡΙΑΝΗ   

ΦΟΥΝΤΑΣ   ΧΡΗΣΤΟΣ     
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΜΠΕΤΑΚΗΣ      
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΠΑΝΟΣ     
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΦΡΙΚΑΣΕΣ 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 κεκλεισμένων των θυρών.  
Διαπιστωθείσης νόμιμης απαρτίας η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης          
και εισάγει το ημερησίας διατάξεως θέμα: «Πρόταση-εισήγηση για την υποβολή          
πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020» με          
τίτλο «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ        
ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» (Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63.1 του Καν. 508/2014 ‘Εφαρμογή          
στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων’        
[για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα])». 
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Η Πρόεδρος ξεκίνησε ως εξής: Με την εισήγηση για το συγκεκριμένο θέμα έχετε             
λάβει και την πρόσκληση του προγράμματος από την Αιτωλική Αναπτυξιακή. Η           
προθεσμία λήξης είναι 07-08-2020. Σας έχει επίσης σταλεί έγγραφο για απαλλαγή           
όρων από περιβαλλοντική αδειοδότηση για τις προτεινόμενες παρεμβάσεις. Τα         
συγκεκριμένα έγγραφα καταθέτω και σήμερα ενώπιον του Συμβουλίου μας και θα           
αποτελέσουν μαζί με άλλα έγγραφα μέρος του φακέλου που θα καταθέσουμε στην            
Δημοτική Αρχή για το θέμα. Οι φωτογραφίες που επισυνάπτονται στην          
παρουσίαση του θέματος και στην παρούσα εισήγηση αποτελούν μέρος         
μελέτης και είναι αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της μελετήτριας που         
αναγράφεται. Δεν είναι προς δημοσίευση. Χρησιμοποιούνται καθαρά για την         
παρούσα εισήγηση και για τον φάκελο προς την Δημοτική αρχή.  

Στην πρόσκληση της Αιτωλικής Αναπτυξιακής αναφέρονται τα εξής: Στο πλαίσιο          
υλοποίησης των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης, με την εφαρμογή της Τοπικής          
Ανάπτυξης με την Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ - CLLD), το           
ΕΤΘΑ δύναται να χρηματοδοτήσει Δημόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη          
των αλιευτικών περιοχών, επιλεγμένων περιοχών παρέμβασης. Δύναται να        
υποβληθούν προτάσεις/δράσεις οι οποίες συμβάλλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο          
στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης των         
περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων της περιοχής και της προώθησης της πολιτιστικής         
κληρονομιάς. Το ΕΤΘΑ, ενδεικτικά, δύναται να χρηματοδοτήσει:  

Υποδομές που μεγιστοποιούν τη συμμετοχή αλιείας / υδατοκαλλιέργειας στην         
βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, εφόσον μπορεί να          
τεκμηριωθεί η διαχείρισή τους σε τοπικό επίπεδο. 

Υποδομές για την ενθάρρυνση της τουριστικής δραστηριότητας (θαλάσσια πάρκα,         
καταδυτικά κέντρα, παρατηρητήρια θαλάσσιου περιβάλλοντος, υποδομές μικρής       
κλίμακας για την ανάδειξη περιοχών φυσικού κάλλους, αξιοθέατων και μνημείων της           
φύσης ή του πολιτισμού κ.α.).  

Υποδομές και Υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αλιευτικές           
περιοχές (αποκατάσταση κτιρίων για κοινωφελή χρήση, βελτίωση και ανάπλαση         
κοινόχρηστων χώρων, δημιουργία χώρων πρασίνου κ.α.).  

Με βάση τα παραπάνω η πρόταση που προτείνουμε να γίνει προς την            
Δημοτική Αρχή, η οποία είναι κοστολογημένη, με έτοιμο φάκελο προς          
κατάθεση είναι η εξής: 

1. Εξέδρες πρόσδεσης σκαφών στην Τουρλίδα: Αφορά έργο αντικατάστασης         
υφιστάμενων υποδομών ελλιμενισμού στην Τουρλίδα. Εξαιτίας του χαρακτήρα τους         
δεν υπάρχει υποχρέωση περιβαλλοντικής αδειοδότησης δεδομένου ότι έχει εκδοθεί         
για τα συγκεκριμένα έργα Απόφαση Απαλλαγής από υποχρέωση έκδοσης ΑΕΠΟ          
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από την ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ(Α.Π.13253/14-3-2017) και από τις 20/6/2019 έγγραφο          
της αρμόδιας Δ/νσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Η σχετική διαδικασία         
απαλλαγής έγινε από τους αλιευτικούς συνεταιρισμούς προκειμένου να καλυφθούν         
συνολικά οι ανάγκες της περιοχής. Η όλη διαδικασία ξεκίνησε μετά από συνεννόηση            
με τον Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου το 2016 και ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2017             
προκειμένου να υπάρχει ωριμότητα για την ένταξη των έργων αυτών αμέσως μετά            
την έκδοση σχετικών προσκλήσεων από το ΕΣΠΑ λόγω της ζωτικής αναγκαιότητας           
τους. Στις εξέδρες αυτές που γίνονται αποκλειστικά στα αβαθή νερά της           
λιμνοθάλασσας καθώς και στο μέτωπό της προσδένονται και ελλιμενίζονται οι          
μικρές επαγγελματικές αλιευτικές βάρκες τύπου γαϊτα. Όλες οι παρεμβάσεις         
αφορούν υφιστάμενες θέσεις ελλιμενισμού που έχουν ζωτική ανάγκη        
ανακατασκευής. Για το συγκεκριμένο υπάρχει και εναλλακτική πρόταση το υλικό          
κατασκευής αντί για κυπαρίσσι να είναι ξύλο ιρόκο, το οποίο όμως έχει μεγαλύτερο             
κόστος, αλλά είναι ανθεκτικότερο. 

2. Ανακατασκευή οικίσκου στην θέση 4ή Καμάρα Κλείσοβας: Με την πρόταση           
αυτή επιδιώκεται η δημιουργία ανεξάρτητου και λειτουργικού χώρου υποδοχής στους          
οικίσκους της 4ης καμάρας, μεταφέροντας την διαμονή των ψαράδων που          
εργάζονται στην θέση 4η Καμάρα. Στόχος η αξιοποίηση των υφιστάμενων εκεί           
οικίσκων σαν βάση ανάπτυξης δράσεων εναλλακτικού τουρισμού. Η υποδομή αυτή          
είναι απαραίτητη ώστε οι δραστηριότητες αυτές αφενός μεν να μην αποκόπτονται           
από την γνωριμία με την λιμνοθάλασσα και αφετέρου να μην διαταράσσουν τον            
προσωπικό χώρο των εργαζόμενων εκεί ψαράδων αλλά να αξιοποιούν την          
παρουσία τους εκεί και την εμπειρία που έχουν αποκτήσει μετά από περισσότερα            
από 10 χρόνια αλιευτικού τουρισμού. Οι υφιστάμενες υποδομές στην 4η καμάρα           
εφόσον θα αποδεσμευτούν από την χρήση τους για την διαμονή των ψαράδων του             
ιβαριού θα εξυπηρετήσουν την υποδοχή-ενημέρωση επισκεπτών, την ανάπτυξη        
δραστηριοτήτων ψυχαγωγικής αλιείας, την επίδειξη χρήσης παραδοσιακών       
αλιευτικών εργαλείων αλλά και την προβολή/γνωριμία των επισκεπτών με τα          
παραδοσιακά αλιευτικά προϊόντα και τις τοπικές γεύσεις. Ιδιαίτερες δυνατότητες θα          
δοθούν μετά την ανάπτυξη της νέας υποδομής στην αξιοποίηση της          
υφιστάμενης υποδομής για την υποστήριξη των ιαματικών λουτρών στην Αγία          
Τριάδα. 
 
3. Αποχέτευση των οικίσκων της 4ης καμάρας: Δεν υπάρχει αποχέτευση με           
αποτέλεσμα τα λήμματα να καταλήγουν απευθείας στην λιμνοθάλασσα. Είναι         
ντροπή να μιλάμε για επισκέψιμο χώρο και να μην υπάρχει υποδομή αποχέτευσης.            
Αν θέλουμε να συμβάλλουμε στην μείωση της ρύπανσης της λιμνοθάλασσας          
οφείλουμε να ξεκινήσουμε από μικρές αλλά κομβικής σημασίας παρεμβάσεις         
δίνοντας έτσι το έναυσμα για μια σειρά έργων που θα συμβάλλουν στην αναβάθμιση             
του περιβάλλοντος. Η δημιουργία της αποχέτευσης θεωρείται εφικτή επειδή υπάρχει          
αγωγός στον δρόμο της Τουρλίδας. Επομένως χρειάζεται σύνδεση και ίσως          
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δημιουργία αντλιοστασίου αναλόγως το υψόμετρο. Ακολουθούν τα όσα        
παρουσιάστηκαν με μέσα προβολής στο Συμβούλιο: 
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Ακολούθως η Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης. Το            
Συμβούλιο της Κοινότητας Μεσολογγίου μετά από διαλογική συζήτηση και σκέψη          
εγκρίνει την εισήγηση της Προέδρου και  

ΟΜΟΦΩΝΑ    Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 

1. Προτείνει προς τον Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, ως δικαιούχο         
του προγράμματος LEADER, την κατάθεση πρότασης στο πρόγραμμα        
«ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020» με τίτλο «ΔΗΜΟΣΙΕΣ        
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ       
ΠΕΡΙΟΧΩΝ» (Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63.1 του Καν. 508/2014 ‘Εφαρμογή         
στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών       
κοινοτήτων’ [για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα], με      
προτεινόμενα έργα: α. Εξέδρες πρόσδεσης σκαφών στην       
Τουρλίδα, β. Ανακατασκευή οικίσκου στην θέση 4ή Καμάρα        
Κλείσοβας, γ. Αποχέτευση των οικίσκων της 4ης καμάρας όπως         
αυτά περιγράφονται και αναλύονται στο σώμα της παρούσας        
απόφασης 

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

 
               Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό   28 / 2020. 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

ΔΑΣΚΑΛΗ  ΟΛΓΑ 
ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
Ακριβές αντίγραφο 

Ιερή Πόλη Μεσολογγίου  30 – 07 – 2020 
Ο  Ειδ. Γραμματέας 

 
 

ΝΤΡΕΛΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
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