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Αριθμ. Απόφασης : 6 / 2020 

   
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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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: Εορτές Εξόδου 2020 
Η Πρόεδρος ξεκίνησε την εισήγηση της αναφερόμενη στο γεγονός ότι οι Εορτές Εξόδου 
αποτελούν κορυφαίο γεγονός για την πόλη του Μεσολογγίου. υνέχισε τονίζοντας την 
αναγκαιότητα της συνεργασίας και της ετοιμότητας ολόκληρου του υμβουλίου να 
παράσχει κάθε βοήθεια προς το Πνευματικό Κέντρο και τον Δήμο Ιεράς Πόλεως 
Μεσολογγίου για την άρτια διεξαγωγή των εορτασμών της Εξόδου.  
Η σύμβουλος, Ανδριανή Φαλαζιά, πρότεινε στο υμβούλιο να γίνει εκ μέρους του 
υμβουλίου πρόταση στο Πνευματικό Κέντρο για την διεξαγωγή στο Μεσολόγγι θεατρικής 
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παράστασης στα πλαίσια των εορτών Εξόδου 2020 “"Προς εγκαταστασίν V… : Γυναίκα τής 
Ζακυθος" στήρίγμενή εξ ολοκλήρου στο κείμενο του Δίονυσίου ολώμου ‘Γυναίκα τής 
Ζάκυθος", σκηνοθέτης Γιάννης Σσορτέκης.  
 
Τπήρξε στη συνέχεια διαλογική συζήτηση για το θέμα.  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. ότι το υμβούλιο Κοινότητας Μεσολογγίου δηλώνει παρόν και διαθέσιμο για την 
διοργάνωση και υλοποίηση των Εορτών Εξόδου 2020. Όλοι οι ύμβουλοι 
δηλώνουν την στήριξη τους στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου μας και 
προσβλέπουν σε κάθε συνεργασία. 

2. Προτείνουν ως εκδήλωση στα πλαίσια των Εορτών Εξόδου 2020 την θεατρική 
παράσταση "Προς εγκαταστασίν V… : Γυναίκα τής Ζακυθος", σκηνοθέτης Γιάννης 
Τσορτέκης. Για το συγκεκριμένο θέμα ορίζεται υπεύθυνη επικοινωνίας με το 
Πνευματικό Κέντρο η σύμβουλος Ανδριανή Φαλαζιά.  

3. Η απόφαση να σταλεί στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιεράς Πόλεως 
Μεσολογγίου, στους αρμόδιους Αντιδημάρχους προς γνώση και ενημέρωσή τους, 
στους δημοτικούς συμβούλους και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Ιεράς 
Πόλεως Μεσολογγίου.  

 
 

               Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό   6 / 2020. 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟ 

 

ΔΑΚΑΛΗ  ΟΛΓΑ 

ΣΑ ΜΕΛΗ 

 

Ακριβές ανηίγραθο 

Ιερή Πόλη Μεζολογγίοσ  04 – 02 – 2020 

Ο  Ειδ. Γραμμαηέας 

 

 

ΝΣΡΕΛΙΑ ΑΡΙΣΕΙΔΗ 
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