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ήμερα την 11η του μηνός Νοεμβρίου  του έτους 2019 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 18:00 
συνήλθε το υμβούλιο Κοινότητας Μεσολογγίου σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την 
υπ’αριθμ.πρωτ. ΚΟΙΝ_ΜΕ 07/06-11-2019 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου. 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των έντεκα (11) 
μελών ήταν παρόντα έντεκα  (11) μέλη δηλαδή : 

 
 

ΠΑΡΟΝΣΕ  

ΔΑΚΑΛΗ   ΟΛΓΑ    
ΣΑΜΑΣΗ   
ΝΙΚΟΛΑΟ 

   

ΦΑΛΑΖΙΑ–
ΒΑΛΛΙΑΝΑΣΟΤ  
ΑΝΔΡΙΑΝΗ 

  

ΥΟΤΝΣΑ   ΦΡΗΣΟ     
ΠΑΝΟ   ΑΝΔΡΕΑ    
ΚΑΡΑΔΗΜΑ 
ΓΕΩΡΓΙΟ     

    

ΜΠΑΡΜΠΕΣΑΚΗ 
ΝΙΚΟΛΑΟ 

    

             ΥΡΑΓΚΟΤΛΗ  ΔΗΜΗΣΡΙΟ 
          ΔΕΝΔΡΙΝΟ  ΕΤΘΤΜΙΟ 
          ΓΚΑΝΙΑΣΟ  ΙΩΑΝΝΗ 
          ΥΡΙΚΑΕ  ΔΗΜΗΣΡΙΟ 
 

Ως ειδικός Γραμματέας παρέστη ο ορισθείς σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.1289/2019 απόφαση 
Δημάρχου Δημοτικός υπάλληλος Ντρέλιας Αριστείδης .  

 
 

 
Διαπιστωθείσης νόμιμης απαρτίας η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως και εισάγει το 
Ημερησίας Διατάξεως θέμα:  
Προτάσεις εκδηλώσεων-δράσεων για τις εορτζς των Χριστουγζννων και της Πρωτοχρονιάς 2019-2020 στην 
Κοινότητα Μεσολογγίου.  
Η Πρόεδροσ ανζφερε ότι λαμβάνοντασ υπόψη την ανάγκη τησ πόλησ να δημιουργήςει εορταςτικό κλίμα και να 
προςφζρει ςτουσ πολίτεσ τησ ψυχαγωγία εν όψει των εορτϊν Χριςτουγζννων και Πρωτοχρονιάσ, η Κοινότητα 
Μεςολογγίου οφείλει για την φροντίδα τησ εορταςτικήσ ατμόςφαιρασ να διατυπϊςει τισ προτάςεισ τησ προσ τα 
αρμόδια όργανα του Δήμου. Επειδή δεν υπήρξε ςαφήσ ενημζρωςη προσ το Συμβοφλιο Κοινότητασ από το 
Πνευματικό Κζντρο ή τον Δήμο Ιερήσ Πόλησ Μεςολογγίου για τον προχπολογιςμό των εορτϊν, οφτε ενημζρωςη για 
τον ςχεδιαςμό του ςτολιςμοφ ςτην πόλη (αν και η Πρόεδροσ ζςτειλε τόςο μηνφματα ηλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, 
αλλά και μίληςε τηλεφωνικά με την Πρόεδρο του Πνευματικοφ Κζντρου και τουσ αντιδημάρχουσ), προτείνεται η 
δημιουργία μιασ επιτροπήσ μελϊν του Συμβουλίου, οι οποίοι θα ςυντονίςουν δράςεισ και θα αναλάβουν τον 
διάκοςμο μιασ πλατείασ εντόσ τησ Κοινότητασ Μεςολογγίου εκτόσ τησ κεντρικήσ.  
τη συνέχεια το λόγο έλαβαν και άλλα μέλη του υμβουλίου.  
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Το μζλοσ του Συμβουλίου, Δημήτρησ Φραγκοφλησ, πρότεινε ο όποιοσ ςτολιςμόσ να διακρίνεται από ποιοτικά 
χαρακτηριςτικά και να μην γίνουν άςκοπεσ ςπατάλεσ. Ο Νίκοσ Σταμάτησ μίληςε για τα παραδοςιακά τοπικά 
χαρακτηριςτικά και πρότεινε για το μζλλον ςτολιςμό μιασ γαϊτασ (βάρκασ). Ο Νίκοσ Μπαρμπετάκησ μίληςε για 
προςπάθεια ςτολιςμοφ όλων των πλατειϊν, για δράςεισ ςε κεντρικοφσ δρόμουσ, μουςικά ςχήματα, εκδηλϊςεισ από 
τισ Φιλαρμονικζσ μπάντεσ τησ πόλησ. Ο Χρήςτοσ Φοφντασ αναφζρθηκε ςε ενδεχόμενη προςπάθεια ςυνεργαςίασ με 
τα ΚΔΑΠ τησ πόλησ.  
 
 
  Ακολούθως η Πρόεδρος κάλεσε το υμβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης. 
 

Σο υμβούλιο της Κοινότητας Μεσολογγίου  
μετά από διαλογική συζήτηση και σκέψη 

ΟΜΟΦΩΝΑ    Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 
1.Εγκρίνει την δημιουργία επιτροπής η οποία αποτελείται από τους: Ανδριαννή Φαλαζιά, Νικόλαο 
ταμάτη, Αντρέα πανό και Όλγα Δασκαλή. Η επιτροπή αυτή αναλαμβάνει να καταλήξει σε 
προτάσεις για τον διάκοσμο μιας πλατείας της Κοινότητας Μεσολογγίου, εκτός της κεντρικής, καθώς 
και να προτείνει εκδηλώσεις και δράσεις για την περίοδο των Φριστουγέννων εντός της Κοινότητας, 

ενθαρρύνοντας την συμμετοχή των πολιτών.  
2. Οι προτάσεις θα σταλούν προς το Πνευματικό Κέντρο της πόλης και τους αρμόδιους 
αντιδημάρχους, προς γνώση και ενημέρωση τους.  
 
 
 

               Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό    19 / 2019. 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟ 

 

ΔΑΚΑΛΗ  ΟΛΓΑ 

ΣΑ ΜΕΛΗ 

 

Ακριβές ανηίγραθο 

Ιερή Πόλη Μεζολογγίοσ  12 – 11 – 2019 

Ο  Ειδ. Γραμμαηέας 

 

 

ΝΣΡΕΛΙΑ ΑΡΙΣΕΙΔΗ 
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