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Από ηο πρακηικό ηης σπ’ αριθμ. 7ης / 2019 Σσνεδρίαζης ηοσ Σσμβοσλίοσ 
Κοινόηηηας Μεζολογγίοσ 

 

Αριθμ. Απόφασης : 24 / 2019 
    

 
ήμερα την 18η του μηνός Δεκεμβρίου   του έτους 2019 ημέρα της εβδομάδος Σετάρτη    

και ώρα 18:00 συνήλθε το υμβούλιο Κοινότητας Μεσολογγίου σε τακτική συνεδρίαση 
ύστερα από την υπ’αριθμ.πρωτ. ΚΟΙΝ_ΜΕ 12/06-12-2019 έγγραφη πρόσκληση της 
Προέδρου. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των έντεκα 
(11) μελών ήταν παρόντα έντεκα  (7) μέλη δηλαδή : 

 
 

ΠΑΡΟΝΣΕ ΑΠΩΝ  

ΔΑΚΑΛΗ       ΟΛΓΑ    

ΣΑΜΑΣΗ   ΝΙΚΟΛΑΟ   
ΚΑΡΑΔΗΜΑ    

ΓΕΩΡΓΙΟ 

ΦΑΛΑΖΙΑ–ΒΑΛΛΙΑΝΑΣΟΤ  

ΑΝΔΡΙΑΝΗ 
 

ΔΕΝΔΡΙΝΟ  

ΕΤΘΤΜΙΟ 
ΥΟΤΝΣΑ   ΦΡΗΣΟ  ΓΚΑΝΙΑΣΟ  ΙΩΑΝΝΗ   

ΠΑΝΟ   ΑΝΔΡΕΑ  
ΥΡΑΓΚΟΤΛΗ  

ΔΗΜΗΣΡΙΟ 
 

ΜΠΑΡΜΠΕΣΑΚΗ     

ΝΙΚΟΛΑΟ     

               ΥΡΙΚΑΕ  ΔΗΜΗΣΡΙΟ 
 

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

 

   Δηαπηζησζείζεο λόκηκεο απαξηίαο ε Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζάγεη ην 
πξν  Ηκεξεζίαο Δηαηάμεσο ζέκα: διοπγάνυζη δπάζηρ ζε ζςνεπγαζία με ηο Κένηπο 
Ππόλητηρ ηυν Εξαπηήζευν & Πποαγυγή ηηρ Ψςσοκοινυνικήρ Υγείαρ ΠΕ Αιηυλ/νίαρ 
“Οδςζζέαρ”- Ο.ΚΑ.ΝΑ. 
Σν πκβνύιην ζπκθσλεί λα ζπδεηεζεί ην ζέκα πξν εκεξεζίαο δηαηάμεσο.  
Η Πξόεδξνο μεθίλεζε ηελ εηζήγεζή ηεο ιέγνληαο όηη ε Κνηλόηεηα Μεζνινγγίνπ έρεη επηιεγεί καδί κε 
άιιεο 7 θνηλόηεηεο ηνπ λνκνύ Αηη/ληαο λα ζπκκεηέρνπλ ζην πηινηηθό πξόγξακκα ΚΟΘΝΟΣΘΚΗ 
ΠΡΟΛΗΦΗ “ηόπνο λα δεηο”. Τπεύζπλε ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε  Δξ. Αζαλαζία Δεκεηξίνπ, 
Φπρνιόγνο-Δηδάθησξ Θαηξηθήο ρνιήο, Επηζηεκνληθά Τπεύζπλε ΚΠ “ΟΔΤΕΑ”. Η Πξόεδξνο 
έρεη ήδε θάλεη κηα πξώηε ζπλάληεζε κε ηελ ππεύζπλε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπδεηώληαο ην 
πεξηερόκελν ηεο δξάζεο (αλαδήηεζε ςπρνθνηλσληθώλ αλαγθώλ ηεο Κνηλόηεηαο Μεζνινγγίνπ). Η 
δξάζε ζα γίλεη ζην Μεζνιόγγη ηελ πεξίνδν Θαλνπάξηνο 2020-Θνύληνο 2020.  
ηόρνη ηεο δξάζεο: ε ζύλδεζε ηεο πξόιεςεο κε ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, ε δηθηύσζε ηνπηθώλ 
θνξέσλ αλά Δεκνηηθό δηακέξηζκα, ε αλάδεημε ηνπηθώλ πνιηηηζκηθώλ απνζεκάησλ θαη ζρεκάησλ 
ηεο θαζεκεξηλόηεηαο, αλίρλεπζε αλαγθώλ θαη αλαζρεδηαζκόο ηεο πξόιεςεο ζε ηνπηθό επίπεδν, 
επαθή κε νκάδεο-ζηόρνπο πνπ δελ έρνπλ πξόζβαζε ζε ππεξεζίεο θαη θνξείο πξόιεςεο θαη 
ςπρηθήο πγείαο.  
Η Πξόεδξνο πξόηεηλε ηελ δεκηνπξγία επηηξνπήο ε νπνία ζα ζπλεξγαζηεί κε ηελ ππεύζπλε ηνπ 
πξνγξάκκαηνο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο.  
Απηνπξνηάζεθαλ νη εμήο ζύκβνπινη: Αλδξηαλή Υαιαδηά, Νηθόιανο ηακάηεο, Αληξέαο παλόο θαη 
Όιγα Δαζθαιή.  

ΑΔΑ: 6ΝΑΓΩΡΖ-2Σ5



 

 

Σν πκβνύιην ηεο Κνηλόηεηαο Μεζνινγγίνπ  
κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη ζθέςε 

ΟΜΟΦΧΝΑ    Α Π Ο Φ Α  Θ Ζ Ε Θ 
 

 

1. Εγθξίλεη ηελ δεκηνπξγία επηηξνπήο ηνπ πκβνπιίνπ Κνηλόηεηαο Μεζνινγγίνπ ην νπνίν ζα 
ζπλεπηθνπξεί ζηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο “ηόπνο λα δεηο” ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί 
ζην Μεζνιόγγη κέρξη ην ηέινο Μαΐνπ 2020. Η επηηξνπή απνηειείηαη από ηνπο: Αλδξηαλή 
Υαιαδηά, Νηθόιαν ηακάηε, Αλδξέα παλό θαη Όιγα Δαζθαιή.  

 

                   Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό    24 / 2019. 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟ 

 

ΔΑΚΑΛΗ  ΟΛΓΑ 

ΣΑ ΜΕΛΗ 

 

Ακριβές ανηίγραθο 

Ιερή Πόλη Μεζολογγίοσ  31 – 12 – 2019 

Ο  Ειδ. Γραμμαηέας 
 
 

ΝΣΡΕΛΙΑ ΑΡΙΣΕΙΔΗ 

 

 

ΑΔΑ: 6ΝΑΓΩΡΖ-2Σ5
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