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Από το πρακτικό της υπ’αριθμ. 3ης / 2020 Συνεδρίασης του Συμβουλίου 

Κοινότητας Μεσολογγίου 
 

Αριθμ. Απόφασης : 14 / 2020 
   
Σήμερα την 30η του μηνός Μαρτίου  του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και 
ώρα 19:00 συνήλθε το Συμβούλιο Κοινότητας Μεσολογγίου σε τακτική συνεδρίαση 
ύστερα από την υπ’αριθμ.πρωτ. ΚΟΙΝ_ΜΕΣ 51/26-03-2020 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: 
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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: «Προτάσεις ενόψει πανδημίας κορονοϊου» 
 

 

ΑΔΑ: Ψ4ΑΒΩΡΖ-ΡΣΗ



Η συνεδρίαση ξεκίνησε με την εισήγηση της Προέδρου αναφέροντας ότι από το πρώτο 

ξέσπασμα της πανδημίας στην χώρα, έχουν σταλεί τέσσερις επιστολές με προτάσεις 

προς την Δημοτική αρχή με ενέργειες που αφορούν την προάσπιση της υγείας των 

πολιτών και των εργαζομένων του Δήμου, καθώς και την στήριξη της καθημερινότητας 

των ευπαθών ομάδων και των ηλικιωμένων. Αυτή την στιγμή μέσω του προγράμματος 

“Βοήθεια στο σπίτι” έχει ενεργοποιηθεί μια σειρά ενεργειών για τους ηλικιωμένους και τις 

ευπαθείς ομάδες (γεύματα, βοήθεια με τα ψώνια και τα φάρμακα, συνταγογράφηση) 

Στη συνέχεια πήρε τον λόγο ο σύμβουλος Δημήτρης Φραγκούλης ο οποίος αναφέρθηκε 

στην ανάγκη να στηριχθεί καθολικά το σύστημα υγείας της χώρας με προσλήψεις και 

εξοπλισμό. Να ενισχυθούν οι μονάδες εντατικής θεραπείας, να υπάρξει πρόβλεψη για 

απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη και στα νοικοκυριά, να μην γίνει καμιά διακοπή 

ρεύματος και νερού αυτή την κρίσιμη περίοδο, να υπάρξει πρόβλεψη για τους 

δικαιούχους των σχολικών γευμάτων, να προβλεφθεί επάρκεια υγειονομικού υλικού για 

τους υπαλλήλους του Δήμου. 

Τον λόγο πήραν και οι λοιποί σύμβουλοι συμφωνώντας με όλα τα παραπάνω και 

προσθέτοντας την ανάγκη οι επισκέπτες στην πόλη να μένουν σε εθελούσια καραντίνα 

14 μέρες αυστηρά.  

Μετά από διαλογική συζήτηση του Συμβούλιο κατέληξε στις παρακάτω περαιτέρω 

προτάσεις προς τον Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου:  

❖ να υπάρξει μέριμνα για τα σχολικά γεύματα διότι πλέον δεν πραγματοποιούνται και 

μερικές οικογένειες τα έχουν ανάγκη 

❖ οι υπάλληλοι του προγράμματος “Βοήθεια στο σπίτι” του Δήμου μας, δεν έχουν 

πάρει τους μισθούς τους, για τους μήνες Νοέμβριος 2019 - Μάρτιος 2020. Οι άνθρωποι 

αυτοί εργάζονται καθημερινά και ανελλιπώς προσφέροντας αυτή την περίοδο πρόσθετο 

έργο και πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη και μέριμνα για την καθυστέρηση της 

μισθοδοσίας τους. 

❖ πρόβλεψη για περαιτέρω προμήθεια εξοπλισμού (γάντια, μάσκες, αντισηπτικά) για 

τους υπαλλήλους του Δήμου και απολυμάνσεις για τις υπηρεσίες διότι η περίοδος της 

πανδημίας δεικνύει ότι θα είναι μεγάλης διάρκειας 

❖ μείωση δημοτικών τελών και στα νοικοκυριά (αφού δεν πλήττονται μόνο οι 

επιχειρήσεις, πλήττονται σφόδρα τα εισοδήματα της συντριπτικής πλειοψηφίας των 

πολιτών) 

❖ όσοι έρχονται από άλλες πόλεις, να μπαίνουν σε εθελούσια καραντίνα για 14 

ημέρες 

❖ επέκταση κριτηρίων για τους δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου διότι 

υπάρχει μερίδα συμπολιτών που το έχει ανάγκη εξαιτίας της μείωσης των εισοδημάτων 

τους 

❖ πρόβλεψη για εξοπλισμό των υπαλλήλων των νεκροταφείων και των γραφείων 

τελετών με όλα τα μέτρα αυτοπροστασίας σε περίπτωση που προκύψει θέμα ταφής 

ανθρώπου με αιτία θανάτου τον κορονοϊο  

Τέλος όλοι συμφώνησαν στα εξής:  
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Τονίστηκε η ανάγκη για στήριξη του συστήματος υγείας της χώρας όχι μόνο όταν υπάρχει 

ανάγκη, αλλά σε μόνιμη βάση, με προσλήψεις ιατρικού προσωπικού και προμήθεια κατάλληλου 

εξοπλισμού. Επισημάνθηκε το γεγονός ότι το βέλτιστο αποτέλεσμα μπορεί να επιτευχθεί με 

συνδυασμό κρατικής και ατομικής ευθύνης. Αναλύθηκαν τα μέχρι τώρα μέτρα που έχει πάρει ο 

Δήμος μας για την υποστήριξη των πολιτών που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες και τα άτομα 

τρίτης ηλικίας, τα οποία είναι στη σωστή κατεύθυνση και αποδίδουν.  

 

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. Προτείνει περαιτέρω προς τον Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου: 
- να υπάρξει μέριμνα για τα σχολικά γεύματα διότι πλέον δεν 

πραγματοποιούνται και μερικές οικογένειες τα έχουν ανάγκη 

- οι υπάλληλοι του προγράμματος “Βοήθεια στο σπίτι” του Δήμου μας, 

δεν έχουν πάρει τους μισθούς τους, για τους μήνες Νοέμβριος 2019 - 

Μάρτιος 2020. Οι άνθρωποι αυτοί εργάζονται καθημερινά και ανελλιπώς 

προσφέροντας αυτή την περίοδο πρόσθετο έργο και πρέπει να υπάρξει 

πρόβλεψη και μέριμνα για την καθυστέρηση της μισθοδοσίας τους. 

- πρόβλεψη για περαιτέρω προμήθεια εξοπλισμού (γάντια, μάσκες, 

αντισηπτικά) για τους υπαλλήλους του Δήμου και απολυμάνσεις για τις 

υπηρεσίες διότι η περίοδος της πανδημίας δεικνύει ότι θα είναι μεγάλης 

διάρκειας 

- μείωση δημοτικών τελών και στα νοικοκυριά (αφού δεν πλήττονται 

μόνο οι επιχειρήσεις, πλήττονται σφόδρα τα εισοδήματα της συντριπτικής 

πλειοψηφίας των πολιτών) 

- όσοι έρχονται από άλλες πόλεις, να μπαίνουν σε εθελούσια 

καραντίνα για 14 ημέρες 

- επέκταση κριτηρίων για τους δικαιούχους του Κοινωνικού 

Παντοπωλείου διότι υπάρχει μερίδα συμπολιτών που το έχει ανάγκη 

εξαιτίας της μείωσης των εισοδημάτων τους 

- πρόβλεψη για εξοπλισμό των υπαλλήλων των νεκροταφείων και των 

γραφείων τελετών με όλα τα μέτρα αυτοπροστασίας σε περίπτωση που 

προκύψει θέμα ταφής ανθρώπου με αιτία θανάτου τον κορονοϊο  

 

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.  

 
 

ΑΔΑ: Ψ4ΑΒΩΡΖ-ΡΣΗ



               Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό   14 / 2020. 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

ΔΑΣΚΑΛΗ  ΟΛΓΑ 
ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
Ακριβές αντίγραφο 

Ιερή Πόλη Μεσολογγίου  31 – 03 – 2020 
Ο  Ειδ. Γραμματέας 

 
 

ΝΤΡΕΛΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
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