
1 

 

ΔΗΜΟΣ 
ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 5ης / 2020 Συνεδρίασης του Συμβουλίου 

Κοινότητας Μεσολογγίου 
 

Αριθμ. Απόφασης : 19 / 2020 
   
Σήμερα την 4η του μηνός Μαΐου  του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 
18:30 συνήλθε το Συμβούλιο Κοινότητας Μεσολογγίου σε τακτική συνεδρίαση ύστερα 
από την υπ’αριθμ.πρωτ. ΚΟΙΝ_ΜΕΣ 68/29-05-2020 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: 
 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

ΔΑΣΚΑΛΗ   ΟΛΓΑ               
ΓΚΑΝΙΑΤΣΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ   ΝΙΚΟΛΑΟΣ   ΦΡΙΚΑΣΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΧΑΛΑΖΙΑ–ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΥ  
ΑΝΔΡΙΑΝΗ 

 ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΦΟΥΝΤΑΣ   ΧΡΗΣΤΟΣ     
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΜΠΕΤΑΚΗΣ        
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΠΑΝΟΣ     

  ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
   

   
 

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: «Αίτηση για αφαίρεση δέντρου στα Ανατολικά 
Αλίπεδα» 
Έχει κατατεθεί στην αρμόδια υπηρεσία πρασίνου του Δήμου μας, η υπ’ αριθμ. πρωτ. 
7116/27-04-2020 αίτηση για αφαίρεση ενός δέντρου που βρίσκεται στα Ανατολικά 
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Αλίπεδα. Πρόκειται για μία λεύκα κανονική, η οποία φυτεύτηκε από ιδιώτη και όχι από την 
υπηρεσία πρασίνου με σκοπό την σκίαση και τα οφέλη που έχει το πράσινο μέσα στον 
αστικό ιστό. Υπάρχουν όμως τα εξής προβλήματα πλέον: α) οι ρίζες έχουν σηκώσει το 
πεζοδρόμιο και απειλούν τις σωληνώσεις, β) πρόκειται για έντονα αλλεργιογόνο φυτό και 
το φύλλωμα δημιουργεί συμφόρηση στα φρεάτια. Το δέντρο αυτό όπως μας ενημέρωσε 
η υπηρεσία δεν ενδείκνυται για αστικό ιστό. Ο χώρος είναι δημοτικός χώρος πρασίνου. 
Προτάσεις: Απομάκρυνση-αφαίρεση του δέντρου και αντικατάσταση του με άλλα δέντρα 
συμβατά με τον χώρο πρασίνου και την περιοχή 

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. Γνωμοδοτεί θετικά για την απομάκρυνση του δέντρου από τον 
συγκεκριμένο δημοτικό χώρο (Ανατολικά Αλίπεδα), μετά την υπ’αριθμ. 
7116/27-04-2020 αίτηση) με την προϋπόθεση να αντικατασταθεί από άλλο 
κατάλληλο δέντρο για τον αστικό ιστό.  

2. Η απόφαση να σταλεί στον Δήμαρχο, στους αρμόδιους Αντιδημάρχους, την 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Ιεράς 
Πόλεως Μεσολογγίου προς γνώση τους.  

 
 
               Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό   19 / 2020. 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

ΔΑΣΚΑΛΗ  ΟΛΓΑ 
ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
Ακριβές αντίγραφο 

Ιερή Πόλη Μεσολογγίου  07 – 05 – 2020 
Ο  Ειδ. Γραμματέας 

 
 

ΝΤΡΕΛΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

 

 


