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ΔΗΜΟΣ 

ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της υπ’αριθμ. 2ης / 2020 Συνεδρίασης του Συμβουλίου 
Κοινότητας Μεσολογγίου 

 
Αριθμ. Απόφασης : 12 / 2020 

   
Σήμερα την 26η του μηνός Φεβρουαρίου  του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη 
και ώρα 18:00 συνήλθε το Συμβούλιο Κοινότητας Μεσολογγίου σε τακτική συνεδρίαση 
ύστερα από την υπ’αριθμ.πρωτ. ΚΟΙΝ_ΜΕΣ 34/21-02-2020 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               
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΜΠΕΤΑΚΗΣ 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ   ΝΙΚΟΛΑΟΣ   ΦΡΙΚΑΣΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΧΑΛΑΖΙΑ–ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΥ  
ΑΝΔΡΙΑΝΗ 

  

ΦΟΥΝΤΑΣ   ΧΡΗΣΤΟΣ     
ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ         
ΜΠΑΡΜΠΕΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ     

  ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
  ΓΚΑΝΙΑΤΣΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 

   
 

Ο ειδικός Γραμματέας ορισθείς σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.1289/2019 απόφαση 
Δημάρχου Δημοτικός υπάλληλος Ντρέλιας Αριστείδης δήλωσε ασθενής λίγη ώρα πριν την 

συνεδρίαση για τον λόγο αυτό χρέη Γραμματέα εκτέλεσε η σύμβουλος Χαλαζιά - 
Βαλλιάνατου Ανδριανή μετά από ομόφωνη απόφαση των μελών του Συμβουλίου.  
 
Διαπιστωθείσης νόμιμης απαρτίας η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 
εισάγει το Ημερησίας Διατάξεως θέμα: Πρόγραμμα φωτογράφησης σημείων της 
περιοχής του Μεσολογγίου από επίσημο φωτογράφο του ΕΟΤ  
 

Η Πρόεδρος ξεκίνησε την εισήγηση της λέγοντας ότι Ο ΕΟΤ κάθε χρόνο δίνει την 
δυνατότητα σε μερικές περιοχές της Ελλάδας να φωτογραφηθούν από τον έμπειρο φακό 
των φωτογράφων που έχει στην διάθεσή του. Οι φωτογραφίες  αναρτώνται στην 
πλατφόρμα visitgreece και το υπόλοιπο υλικό το παρέχει ο φωτογράφος ελεύθερα στον 
φορέα που τον έχει καλέσει. Προϋπόθεση είναι να καλυφθούν τα έξοδα μετάβασης, 
μετακίνησης εντός της περιοχής και φιλοξενίας (διαμονή, διατροφή) του φωτογράφου, 
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από τον φορέα που καλεί. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής αναλύονται στην υπ’αριθμ. 
514666/24-12-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Τουρισμού.  
Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να αναδείξουμε σημεία της περιοχής που δεν έχουν 

αναδειχθεί, να φωτογραφηθούν με έμπειρο μάτι, να καταχωρηθούν σε επίσημη 

ιστοσελίδα του Ελληνικού κράτους, να χρησιμοποιηθούν περαιτέρω από την ιστοσελίδα 

του Δήμου μας. Μετά από επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ο ΕΟΤ δέχτηκε να 

έρθει στο Μεσολόγγι. Αυτό που θα χρειαστεί είναι να εξασφαλίσουμε την φιλοξενία και τα 

λοιπά έξοδα, καθώς και άδειες για τους δημόσιους χώρους που θα φωτογραφηθούν. 

Πρόταση: Να αναλάβουμε σαν Συμβούλιο Κοινότητας να φέρουμε εις πέρας αυτό το 

πρόγραμμα. Να βρούμε ποιες ημερομηνίες μας εξυπηρετούν, και να δούμε πως 

μπορούμε να καλύψουμε τα έξοδα μιας εβδομάδας φιλοξενίας, ένα γεύμα την ημέρα, 

μετάβαση από και προς την Αθήνα και μετακινήσεις εντός της περιοχής. Να 

επικοινωνήσουμε και με άλλους φορείς αν θέλουν να συμβάλλουν στο εγχείρημα 

(Ναυτικός Όμιλος, Εμποροβιομηχανικός σύλλογος, άλλες κοινότητες). Να 

επικοινωνήσουμε την πρότασή μας στον Δήμο Μεσολογγίου και να είμαστε σε πλήρη 

επικοινωνία και συντονισμό για τις ενέργειες που θα γίνουν, να εξασφαλίσουμε τις 

απαραίτητες άδειες για αρχαιολογικούς χώρους (Εφορεία Αρχαιοτήτων), Μουσεία (Δήμος 

Μεσολογγίου) κλπ. Προτεινόμενες ημερομηνίες από τον φωτογράφο είναι: 8 με 16 Μαΐου 

2020.  

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

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Μεσολογγίου  
μετά από διαλογική συζήτηση και σκέψη 

ΟΜΟΦΩΝΑ     Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 

1. Αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας αυτό το πρόγραμμα. Προτεινόμενες 
ημερομηνίες υλοποίησης 8 με 16 Μαΐου 2020. Το Συμβούλιο Κοινότητας 
Μεσολογγίου αναλαμβάνει να συντονίσει την κάλυψη των εξόδων 
μετάβασης, μετακίνησης εντός της περιοχής και φιλοξενίας (διαμονή, 
διατροφή) του επίσημου φωτογράφου του ΕΟΤ που θα έρθει στην πόλη του 
Μεσολογγίου. Το Συμβούλιο Κοινότητας αναλαμβάνει να εξασφαλίσει τις 
απαραίτητες άδειες εισόδου και φωτογράφησης αρχαιολογικών και λοιπών 

σημείων της πόλης. Υπεύθυνος επικοινωνίας και συντονισμού αναλαμβάνει 
η Όλγα Δασκαλή, Πρόεδρος του Συμβουλίου Κοινότητας 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   12 / 2020. 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

ΔΑΣΚΑΛΗ  ΟΛΓΑ 
ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
Ακριβές αντίγραφο 
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Ιερή Πόλη Μεσολογγίου  28 – 02 – 2020 
Ο Ειδ. Γραμματέας 

 
 

ΝΤΡΕΛΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
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