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ήμερα την 29η του μηνός Ιανουαρίου  του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδος Σετάρτη και 
ώρα 18:00 συνήλθε το υμβούλιο Κοινότητας Μεσολογγίου σε τακτική συνεδρίαση 
ύστερα από την υπ‟αριθμ.πρωτ. ΚΟΙΝ_ΜΕ 28/24-01-2020 έγγραφη πρόσκληση της 
Προέδρου. 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των 
έντεκα (11) μελών ήταν παρόντα εννέα  (9) μέλη δηλαδή: 
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ΥΟΤΝΣΑ   ΦΡΗΣΟ     
ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟ         
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  ΔΕΝΔΡΙΝΟ  ΕΤΘΤΜΙΟ 
  ΓΚΑΝΙΑΣΟ  ΙΩΑΝΝΗ 
   
 

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 συνεδρίασης και 
εισάγει το Ημερησίας Διατάξεως θέμα: Μαρίνα Μεσολογγίου: Η θέση του υμβουλίου 
Κοινότητας Μεσολογγίου 
 
Η Πρόεδρος ξεκίνησε την εισήγηση της μιλώντας για ένα έργο πνοής και κομβικής 
σημασίας για την πόλη του Μεσολογγίου. Σα οφέλη από την ύπαρξη μιας Μαρίνας είναι 
πολλά: δημοσιονομικά έσοδα που προκύπτουν από το ετήσιο μίσθωμα, φόροι 
εισοδήματος των επιχειρήσεων που λειτουργούν μέσα και έξω από τη Μαρίνα,  
εργοδοτικές και ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων και διάφορα άλλα τέλη που 
επιβαρύνουν τα σκάφη αναψυχής. Σα οφέλη εντοπίζονται σε τρία επίπεδα: σε επίπεδο 
κράτους, επίπεδο Δήμου και επίπεδο κοινωνίας. τη συνέχεια παρουσίασε ένα 
παράδειγμα από πόλη της Κροατίας η οποία επενδύοντας στην δημιουργία Μαρίνας μέσα 
σε 10 χρόνια είδε να διπλασιάζεται ο πληθυσμός της, να αυξάνονται οι επιχειρίσεις, να 
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δεκαπλασιάζονται οι εργαζόμενοι και να συμπαρασύρονται με τον τρόπο αυτό πολλοί 
τομείς (δημιουργία σχολείων, υπηρεσιών). Έπειτα η Πρόεδρος παρουσίασε στοιχεία από 
την ελληνική επικράτεια με βάση τα οποία (38%) των μαρίνων της χώρας βρίσκονται υπό 
καθεστώς ιδιωτών, (30%) υπό καθεστώς της Εταιρείας Σουριστικών Ακινήτων, (24%) υπό 
καθεστώς Δήμων, και (8%) υπό καθεστώς Λιμενικών Σαμείων. Αν και η Αιτωλοακαρνανία 
είναι ο μεγαλύτερος σε έκταση νομός της χώρας με πολύ μεγάλη ακτογραμμή εντούτοις 
οι περισσότερες μαρίνες είναι χωροθετημένες στην Περιφέρεια Αττικής (27,5%), και 
ακολουθούν η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (14,1%), η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (11%), 
η Περιφέρεια Πελοποννήσου(10,8%) και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (10,3%).  
υνέχισε παρουσιάζοντας το χρονοδιάγραμμα ενεργειών για την πλήρη ολοκλήρωση 
έργου Μαρίνας το οποίο είναι 2,5 έτη το ελάχιστο με 3,5 έτη το μέγιστο. Έπειτα έδωσε ένα 

ιστορικό για τις ενέργειες που έχουν γίνει από πλευράς των αρμόδιων αρχών για την 
δημιουργία Μαρίνας στο Μεσολόγγι.  
υγκεκριμένα ανέφερε τα εξής: 
Σο 1993 με τον Νόμο 2160/1993 ρυθμίζονται τα θέματα τουριστικών λιμένων. Σην ίδια 
χρονιά γίνεται αίτηση από το τότε Λιμενικό και Εξυγιαντικό ταμείο Μεσολογγίου για 
χωροθέτηση του τουριστικού λιμένα εντός της ζώνης του Λιμένος Μεσολογγίου, δηλαδή να 
προσδιοριστεί “που” και “τι” μπορεί να γίνει. Η χωροθέτηση αυτή ολοκληρώνεται και 
δημοσιεύεται σε ΥΕΚ το 1997. Σο 2000 με απόφαση του Προέδρου της Λιμενικής 
Επιτροπής Ν. Αιτωλ/νίας προκηρύχθηκε Διεθνής Δημόσιος Διαγωνισμός με σφραγισμένες 
προσφορές (χωρίς αντιπροσφορές) για την ανάδειξη αναδόχου – επενδυτή που: α) θα 
αναλάβει την εκτέλεση των απαιτούμενων συμπληρωματικών έργων του Σουριστικού 
Λιμένα Μεσολογγίου και β) θα συστήσει με το Λιμενικό Σαμείο Αιτωλ/νίας Ανώνυμη 
Εταιρεία που θα είναι ο φορέας διαχείρισης του Σουριστικού Λιμένα Μεσολογγίου. Σο 
Υεβρουάριο του 2007 το Λιμενικό Σαμείο Αιτωλ/νίας εξέδωσε το Σεύχος Δημοπράτησης 
για την αξιοποίηση του Σουριστικού Λιμένα (Μαρίνας) Μεσολογγίου μέσω μακροχρόνιας 
εκμίσθωσης. τις 10-07-2008, συντάσσεται καταστατικό και ιδρύεται η «Μαρίνα 
Μεσολόγγι Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης Σουριστικού λιμένα». Σο μετοχικό της 
κεφάλαιο προσδιορίζεται στα 60.000 ευρώ και καλύπτεται από τους μετόχους (50% 
έκαστος). τις 08-08-2008 με έγγραφο της Δ/νσης Δημοσίων Έργων της Γενικής Δ/νσης 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας εγκρίνεται το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του 
έργου “Αξιοποίηση τουριστικού Λιμένα Μαρίνας Μεσολογγίου του Λιμενικού Σαμείου 
Αιτ/νίας. Με ιδιωτικά συμφωνητικά τον Οκτώβριο και Νοέμβριο του 2008 παραχωρείται 
άνευ ανταλλάγματος ποσοστό 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Ανώνυμης Εταιρείας στο 
Λιμενικό Σαμείο Αιτ/νίας. τις 05-03-2009 υπογράφεται σύμβαση του Ελληνικού 
Δημοσίου με την εταιρεία «ΜΑΡΙΝΑ ΜΕΟΛΟΓΓΙ Α.Ε» για την υλοποίηση του έργου. τη 
σύμβαση ορίζεται: α) εγγύηση καλής εκτέλεσης έργων 400.000 € (το 5% του συνολικού 
κόστους επένδυσης) και β) εγγύηση καλής εκτέλεσης σύμβασης 63.480 € (το πρώτο 
ετήσιο αντάλλαγμα) που πρέπει να καταβληθούν εντός οκταμήνου από την υπογραφή της 
σύμβασης. Οι προαναφερόμενες εγγυήσεις θα παραμένουν με την ρήτρα ότι θα είναι 
πληρωτέες από τις εγγυήτριες Σράπεζες «χωρίς όρους ή αντιρρήσεις» και σε «πρώτη 
ζήτηση» του Δημοσίου. Η μη καταβολή των εγγυήσεων θεωρείται λόγος αυτοδίκαιης λύσης 
της σύμβασης, δηλαδή έκπτωσης της εταιρείας. Η εταιρεία δεν προσκόμισε στο Τπουργείο 
Πολιτισμού και Σουρισμού τις εγγυητικές επιστολές εντός οκταμήνου με αποτέλεσμα  στις 
03-11-2009 να επέλθει αυτοδίκαιη λύση της σύμβασης παραχώρησης. «Με την παρέλευση 
αυτής της ημερομηνίας, η χρήση και η διαχείριση του τουριστικού λιμένα Μεσολογγίου – που 
βρίσκεται εντός του λιμένα Μεσολογγίου – επανήλθε στη διαχείριση του Λιμενικού Ταμείου  
Ν. Αιτωλ/νίας, που  έχει εκ του νόμου την χρήση και εκμετάλλευση του χώρου, βάση του 
άρθρου 22 του Ν.2971/2001. Επομένως από τις 3-11-2009 και μετά, το Λιμενικό Ταμείο 
Αιτν/νιας – όπως είχε ενημερωθεί από την υπηρεσία μας – όφειλε να έχει τον απόλυτο 

https://koinotitamessolonghi.gr/wp-content/uploads/2020/01/82604512_1805496236242047_5903656646860603392_n.pdf
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έλεγχο και χρήση της Μαρίνας, αποβάλλοντας τρίτους που τυχόν εκμεταλλεύονταν το χώρο 
του λιμένα και αποκόμιζαν κέρδη, ασκώντας παράνομη εμπορική δραστηριότητα» (Πηγή: 
Υπουργείο Τουρισμού Α.Π. Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου: 290/05-11-2013) . 
Παρόμοια αναφέρονται σε έγγραφα του Τπουργείου ως απάντηση σε σχετικά ερωτήματα 
του Λιμενικού Σαμείου ή άλλων φορέων. Σο γεγονός της αυτοδίκαιης έκπτωσης της 
εταιρείας έδινε τη δυνατότητα στο τότε Λιμενικό Σαμείο Αιτωλ/νιας είτε μόνο του, είτε 
μετά από πλειοδοτικό διαγωνισμό να αναδείξει το φορέα διαχείρισης της μαρίνας. Δεν 
έγινε κάτι από τα παραπάνω και στις 12-07-2010 το Λιμενικό Σαμείο ζητά την 
τροποποίηση χωροθέτησης τουριστικού λιμένα. Η τροποποίηση δημοσιεύτηκε σε ΥΕΚ 
στις 18-04-2012. υγκεκριμένη αλληλογραφία του Τπουργείου Σουρισμού (έγγραφο 
υπ‟αριθμ. 16729/29-11-2012) υποδεικνύει στο Λιμενικό Σαμείο τις ενέργειες που 

οφείλει να ακολουθήσει. Παράλληλα το Δημοτικό υμβούλιο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου 
στις 13-12-2012 συντάσσεται με την άποψη του Τπουργείου και αποφασίζει 
επαναδημοπράτηση του έργου. Σελικά επαναδημοπράτηση δεν γίνεται και έχουμε στις 
17-12-2013 νέα σύμβαση του Τπουργείου Σουρισμού με την προηγουμένως κηρυχθείσα 
ως έκπτωτη εταιρεία ΜΑΡΙΝΑ Μεσολόγγι Α.Ε. ε αυτή την σύμβαση ορίζεται ότι τα έργα 
θα ολοκληρωθούν μέχρι το 2016 με δυνατότητα παράτασης άλλα τρία έτη. Μόνο αν 
ολοκληρωθούν τα έργα μπορεί να γίνει αίτηση για αδειοδότηση της Μαρίνας. Μέχρι τότε 
μπορεί να λειτουργεί τμηματικά και εφόσον προκύπτουν άδειες από τα αρμόδια τμήματα 
του Τπουργείου. τη σύμβαση αυτή μειώνεται το ύψος της επένδυσης από 8.000.000 
ευρώ σε 5.000.000 ευρώ ενώ δεν υπάρχει το άρθρο για εγγύηση καλής εκτέλεσης των 
έργων υπερ του Ελληνικού Δημοσίου (που υπήρχε στην προηγούμενη σύμβαση και ήταν 
400.000 ευρώ). τις 09-01-2015 συστήνεται με νόμο το Δημοτικό Λιμενικό Σαμείο 
Μεσολογγίου. ε όλο το διάστημα από 2014 μέχρι 2019 δεν γίνεται  κανένα καινούργιο 
έργο μεγάλης εμβέλειας στον χώρο της Μαρίνας. το διάστημα αυτό δεν γίνεται καμία 
αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αν και υπήρχαν δημοσιεύματα και διαβεβαιώσεις προς 
τούτο.  Ο φορέας διαχείρισης της Μαρίνας δηλαδή η εταιρεία ΜΑΡΙΝΑ ΜΕΟΛΟΓΓΙ Α.Ε. 
ενώ έχει συγκεκριμένες συμβατικές υποχρεώσεις να ολοκληρώσει μέσα σε τρία χρόνια το 
έργο, δεν καταφέρνει να το κάνει αυτό. Μάλιστα εξαντλεί σχεδόν και την παράταση των 
τριών ετών και ερχόμαστε στον Ιανουάριο του 2019,  όπου γίνεται εκ νέου χωροθέτηση 
για να υπογραφεί πάλι νέα σύμβαση τον Μάιο του 2019. Η πολιτική βούληση του 
Δημοτικού Λιμενικού Σαμείου την περίοδο 2016-2019 είναι να στηρίξει το εταιρικό 
σχήμα της ΜΑΡΙΝΑ ΜΕΟΛΟΓΓΙ Α.Ε. παρά το γεγονός ότι δεν γίνεται ΚΑΜΙΑ αύξηση 
μετοχικού κεφαλαίου ούτε υπάρχει εξέλιξη στα έργα. την νέα σύμβαση  (2019) η οποία 

θεωρείται τροποποιητική της σύμβασης του 2013 δίνονται στην εταιρεία ΜΑΡΙΝΑ 
ΜΕΟΛΟΓΓΙ Α.Ε. άλλα 4 χρόνια να ολοκληρώσει τα έργα και σε περίπτωση μη 
υπαιτιότητας της για την μη περάτωση των έργων θα δοθεί και άλλη παράταση. Σον Ιούνιο 
του 2019 για πρώτη φορά δίνεται τμηματική άδεια για λειτουργία μαρίνας ορίζοντας ως 
χρήσεις: ελλιμενισμό 84 σκαφών και 50 θέσεις  χερσαίας εναπόθεσης σκαφών 
(σημειώνεται ότι η δυναμικότητα του τουριστικού λιμένα Μεσολογγίου ανέρχεται σε 267 
θέσεις ελλιμενισμού με βάση την από 2-05-2019 τροποποιημένη σύμβαση αντί για 220 
θέσεις που προβλέπονταν στην σύμβαση του 2013 και 250 που προβλέπονταν στην 
σύμβαση του 2008). Από τον Ιούνιο του 2019 μέχρι σήμερα  οι πολίτες είναι καθημερινοί 
αυτόπτες μάρτυρες ότι δεν προχωρά κανένα ουσιαστικό έργο το οποίο να αποδεικνύει ότι 

θα λειτουργήσει σύντομα Μαρίνα με αξιώσεις και προοπτικές. 

Η Πρόεδρος συνέχισε αντιπαραβάλλοντας στοιχεία από την λειτουργία δύο μαρίνων της 
Γλυφάδας και του Αλίμου με παρόμοια χωρητικότητα αλλά διαφορετικές διοικήσεις (η 

https://koinotitamessolonghi.gr/wp-content/uploads/2020/01/jpg2pdf-1.pdf
https://koinotitamessolonghi.gr/wp-content/uploads/2020/01/jpg2pdf-1.pdf
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%95%CE%A6%CE%98%CE%A9%CE%A1%CE%96-%CE%A0%CE%A93?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%95%CE%A6%CE%98%CE%A9%CE%A1%CE%96-%CE%A0%CE%A93?inline=true
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πρώτη υπό καθεστώς Δήμου και η δεύτερη υπό καθεστώς της Ε.Σ.Α. Α.Ε.). υνέχισε  
λέγοντας ότι το υμβούλιο Κοινότητας Μεσολογγίου με βάση την νομοθεσία εκφράζει 
γνώμη και διατυπώνει προτάσεις προς το δημοτικό συμβούλιο  για την εκτέλεση νέων 
έργων εντός της κοινότητας, καθώς και για τη συντήρηση και τη λειτουργία των έργων που 
έχουν εκτελεστεί. Επίσης είναι υπεύθυνο για την προστασία της δημοτικής περιουσίας 
και έχει καθήκον να αναφέρει ζημιές ή προσβολές των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων του 
δήμου. Για τον λόγο αυτό προτείνει προς ψήφιση το εξής: 

Tο μέλλον της Μαρίνας Μεσολογγίου έγκειται στην ανεύρεση υπεύθυνου, ποιοτικού και 
οικονομικά υγιή φορέα διαχείρισης. Ο χώρος της Μαρίνας Μεσολογγίου είναι ιδιοκτησία 

του Ελληνικού Δημοσίου. Φρήστης του χώρου είναι το Δημοτικό Λιμενικό Σαμείο Ιεράς 
Πόλεως Μεσολογγίου (πρώην Λιμενικό Σαμείο Αιτ/νίας). Ο νόμιμος χρήστης του χώρου 
οφείλει να πράξει με βάση την ισχύουσα νομοθεσία κάθε ενέργεια που θα θέσει στο 
περιθώριο την υπάρχουσα κατάσταση. Ο τρόπος διαχείρισης του χώρου έγκειται στην 
εύρεση χρηματοδότησης για την υλοποίηση του έργου της Μαρίνας. Η χρηματοδότηση 
αυτή προκρίνουμε να προέλθει από δημόσιους πόρους και το Δημοτικό Λιμενικό Σαμείο 
να είναι διαχειριστής του έργου και επικαρπωτής όλων των ωφελειών. Αν η εξασφάλιση 
δημόσιων πόρων δεν είναι δυνατή τότε το Δημοτικό Λιμενικό Σαμείο οφείλει να 
προχωρήσει σε επαναδημοπράτηση του χώρου ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την 
σύμπραξη ιδιωτικών κεφαλαίων. Η επαναδημοπράτηση οφείλει να γίνει με δημόσιο 
διαγωνισμό όπως επιβάλλει η κείμενη νομοθεσία και οι όροι δημοπράτησης να είναι 
τέτοιοι ώστε να εξασφαλίζουν την ανάδειξη ενός φορέα οικονομικά υγιή, αξιόπιστου και 
ποιοτικού. 

Τπήρξε στη συνέχεια διαλογική συζήτηση για το θέμα. Ο σύμβουλος Γιάννης Γκανιάτσος 
αναφέρθηκε στις προσπάθειες του Δημάρχου και Προέδρου του Λιμενικού Σαμείου για 
να συνυπάρξουν οι δύο μεγάλοι-μέτοχοι στο Διοικητικό υμβούλιο της Μαρίνας και στην 
πίεση του για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Ο σύμβουλος πρότεινε να 
αναβληθεί η συζήτηση του θέματος μέχρι τις 13 Υεβρουαρίου 2020, ημερομηνία 
συνεδρίασης του Διοικητικού υμβουλίου της Μαρίνας Α.Ε. ώστε να γνωρίζει το 
υμβούλιο Κοινότητας αυτή την εξέλιξη και στην συνέχεια το υμβούλιο Κοινότητας να 

προχωρήσει σε απόφαση. Η πρόταση αυτή ζήτησε να μπει σε ψηφοφορία. 

Ο σύμβουλος Νίκος Μπαρμπετάκης πρότεινε το υμβούλιο Κοινότητας να προτείνει το 
θέμα να έρθει σε δημοτικό συμβούλιο και εκεί να προσκληθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι, 
πρώην Δήμαρχοι, μέτοχοι, δικηγόροι και αφού ακουστούν όλοι, το δημοτικό συμβούλιο 
να λάβει απόφαση επί του θέματος. Η πρόταση αυτή ζήτησε να μπει σε ψηφοφορία. 
 
Η σύμβουλος Ανδριανή Φαλαζιά, αναφέρθηκε στο γεγονός ότι πρέπει να τηρηθεί η 
νομιμότητα και να γίνουν όλες εκείνες οι ενέργειες ώστε να εξασφαλιστεί άμεσα η 
λειτουργία του έργου. Για την πρόταση του συμβούλου Νίκου Μπαρμπετάκη με την 
οποία πρότεινε το θέμα να μεταφερθεί στο δημοτικό συμβούλιο, η Ανδριανή Φαλαζιά 
υποστήριξε ότι η συζήτηση του θέματος στο υμβούλιο Κοινότητας δεν αποτρέπει να γίνει 
Δημοτικό υμβούλιο για το ίδιο θέμα. Η παρούσα συζήτηση γίνεται με σκοπό να 
εκφραστεί και η βούληση του υμβουλίου Κοινότητας Μεσολογγίου.  Ο σύμβουλος 
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Δημήτρης Υραγκούλης έθεσε το ερώτημα αν θα μπορούσε η διοίκηση της Μαρίνας να 
γίνει από διαπαραταξιακή δημοτική επιχείρηση.  
Σον λόγο πήραν πολίτες οι οποίοι βρέθηκαν στο υμβούλιο: κ. Κώστας Καραδήμας, κ. 
ταυρούλα Σσακμακλή, κ. Ιάκωβος Παλαιολόγος, κ. Γιάννης Κανής, κ. Γιώργος Δάλλας, 
κ. Δημήτρης Βασιλείου, κ. Κώστας Σριαντακωσταντής, κ. Κώστας Κούστας -περιφερειακός 
σύμβουλος.  
Ακολούθως η Πρόεδρος κάλεσε το υμβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης. 
Σέθηκαν σε ψηφοφορία τρεις προτάσεις με την σειρά που παρουσιάστηκαν. Πρώτα έγινε 
ψηφοφορία για την πρόταση της Προέδρου: Τπερ της πρότασης της Προέδρου ψήφισαν 
τέσσερις σύμβουλοι (Νικόλαος ταμάτης, Ανδριανή Φαλαζιά, Φρήστος Υούντας, Όλγα 
Δασκαλή). Κατά της πρότασης ψήφισε ένας σύμβουλος (Γιάννης Γκανιάτσος). Παρόν 

ψήφισαν οι υπόλοιποι σύμβουλοι (Δημήτρης Υραγκούλης, Νίκος Μπαρμπετάκης, 
Γιώργος Καραδήμας, Θύμιος Δενδρινός).   
„Επειτα έγινε ψηφοφορία για την πρόταση του συμβούλου Γιάννη Γκανιάτσου. Τπέρ της 
πρότασης ψήφισαν οι σύμβουλοι Γιάννης Γκανιάτσος, Γιώργος Καραδήμας, Θύμιος 
Δενδρινός, Νίκος Μπαρμπετάκης. Κατά της πρότασης ψήφισαν οι Όλγα Δασκαλή, Νίκος 
ταμάτης, Ανδριανή Φαλαζιά, Φρήστος Υούντας, Δημήτρης Υραγκούλης.  
Σέλος έγινε ψηφοφορία για την τρίτη πρόταση του συμβούλου Νίκου Μπαρμπετάκη. 
Τπερ της πρότασης ψήφισαν ο Νίκος Μπαρμπετάκης και Γιάννης Γκανιάτσος. Παρόν 
ψήφισαν οι Γιώργος Καραδήμας και Θύμιος Δενδρινός. Κατά της πρότασης ψήφισαν οι: 
Όλγα Δασκαλή, Νίκος ταμάτης, Ανδριανή Φαλαζιά, Φρήστος Υούντας, Δημήτρης 
Υραγκούλης.  
 

Σο υμβούλιο της Κοινότητας Μεσολογγίου  
μετά από διαλογική συζήτηση και σκέψη 

ΚΑΣΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 

1. Να προτείνει για το έργο της Μαρίνας Μεσολογγίου: το μέλλον της Μαρίνας 
Μεσολογγίου έγκειται στην ανεύρεση υπεύθυνου, ποιοτικού και οικονομικά υγιή 
φορέα διαχείρισης. Ο χώρος της Μαρίνας Μεσολογγίου είναι ιδιοκτησία του 
Ελληνικού Δημοσίου. Φρήστης του χώρου είναι το Δημοτικό Λιμενικό Σαμείο Ιεράς 
Πόλεως Μεσολογγίου (πρώην Λιμενικό Σαμείο Αιτ/νίας). Ο νόμιμος χρήστης του 
χώρου οφείλει να πράξει με βάση την ισχύουσα νομοθεσία κάθε ενέργεια που θα 
θέσει το έργο σε πλήρη ανάπτυξη. Ο τρόπος διαχείρισης του χώρου έγκειται στην 

εύρεση χρηματοδότησης για την υλοποίηση του έργου της Μαρίνας. Η 
χρηματοδότηση αυτή προκρίνουμε να προέλθει από δημόσιους πόρους και το 
Δημοτικό Λιμενικό Σαμείο να είναι διαχειριστής του έργου και επικαρπωτής όλων 
των ωφελειών. Αν η εξασφάλιση δημόσιων πόρων δεν είναι δυνατή τότε το Δημοτικό 
Λιμενικό Σαμείο οφείλει να προχωρήσει σε επαναδημοπράτηση του χώρου ώστε να 
ολοκληρωθεί το έργο με την σύμπραξη ιδιωτικών κεφαλαίων. Η 
επαναδημοπράτηση οφείλει να γίνει με δημόσιο διαγωνισμό όπως επιβάλλει η 
κείμενη νομοθεσία και οι όροι δημοπράτησης να είναι τέτοιοι ώστε να 
εξασφαλίζουν την ανάδειξη ενός φορέα οικονομικά υγιή, αξιόπιστου και ποιοτικού 

2. Η απόφαση να σταλεί στους αρμόδιους Αντιδημάρχους, στους δημοτικούς 
συμβούλους και στο Δημοτικό Λιμενικό Σαμείο Μεσολογγίου προς ενημέρωσή 
τους.  

 
 

               Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό    2 / 2020. 
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Η ΠΡΟΕΔΡΟ 

 

ΔΑΚΑΛΗ  ΟΛΓΑ 

ΣΑ ΜΕΛΗ 

 

Ακριβές ανηίγραθο 

Ιερή Πόλη Μεζολογγίοσ  04 – 02 – 2020 

Ο  Ειδ. Γραμμαηέας 

 

 

ΝΣΡΕΛΙΑ ΑΡΙΣΕΙΔΗ 
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