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ΓΖΜΟ 
ΗΔΡΑ ΠΟΛΔΩ ΜΔΟΛΟΓΓΗΟΤ 

 
ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ 

 
ΑΠΟΠΑΜΑ 

 
Από ην πξαθηηθό ηεο ππ’ αξηζκ. 8εο / 2020 Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ 

Κνηλόηεηαο Μεζνινγγίνπ 
 

Αξηζκ. Απόθαζεο : 25 / 2020 
   
ήκεξα ηελ 22ε ηνπ κελόο Ηνπιίνπ  ηνπ έηνπο 2020 εκέξα ηεο εβδνκάδνο Σεηάξηε θαη 
ώξα 6:00 κ.κ. ζπλήιζε ην πκβνύιην Κνηλόηεηαο Μεζνινγγίνπ ζε έθηαθηε 
ζπλεδξίαζε ύζηεξα από ηελ ππ’αξηζκ.πξση. ΚΟΗΝ_ΜΔ 89/17-07-2020 έγγξαθε 
πξόζθιεζε ηεο Πξνέδξνπ. 
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη από ην ζύλνιν 
ησλ έληεθα (11) κειώλ ήηαλ παξόληα νθηώ  (8) κέιε δειαδή: 
 

 
ΠΑΡΟΝΣΕ ΑΠΟΝΣΕ 

ΓΑΚΑΛΖ   ΟΛΓΑ               
ΓΚΑΝΗΑΣΟ  ΗΩΑΝΝΖ 
ΓΔΝΓΡΗΝΟ ΔΤΘΤΜΗΟ 

ΣΑΜΑΣΖ   ΝΗΚΟΛΑΟ   ΓΔΩΡΓΗΟ ΚΑΡΑΓΖΜΑ 
ΥΑΛΑΕΗΑ–ΒΑΛΛΗΑΝΑΣΟΤ  
ΑΝΓΡΗΑΝΖ 

  

ΦΟΤΝΣΑ   ΥΡΖΣΟ     
ΝΗΚΟΛΑΟ ΜΠΑΡΜΠΔΣΑΚΖ        
ΑΝΓΡΔΑ ΠΑΝΟ     
ΦΡΑΓΚΟΤΛΖ  ΓΖΜΖΣΡΗΟ 
ΦΡΗΚΑΔ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 
   
Ο εηδηθόο Γξακκαηέαο νξηζζείο ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ.1289/2019 απόθαζε 
Γεκάξρνπ Γεκνηηθόο ππάιιεινο Νηξέιηαο Αξηζηείδεο ζπκκεηείρε ζηελ ζπλεδξίαζε 
δηαηεξώληαο ηα πξαθηηθά.  
Δμαηηίαο ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξνλνηνπ πνπ βηώλεη νιόθιεξε ε αλζξσπόηεηα, ε 

ζπλεδξίαζε έγηλε θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξώλ.  

Γηαπηζησζείζεο λόκηκεο απαξηίαο ε Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο 
θαη εηζάγεη ην ππο ημεπηζίαρ διαηάξεωρ ζέκα: «Αίηηζη για ηοποθέηηζη πάμπαρ 
ζηην ζςμβολή ηηρ οδού . Σπικούπη και Κάηζη». 
 
Ζ Πξόεδξνο μεθίλεζε σο εμήο: Έρεη θαηαηεζεί ζηελ αξκόδηα ηερληθή ππεξεζία ηνπ 
Γήκνπ καο, ε ππ’ αξηζκ. πξση. 11224/29-06-2020 αίηεζε γηα απόηκεζε 
πεδνδξνκίνπ θαη θαηαζθεπή ξάκπαο ΑΜΔΑ ζε πεδνδξόκην επί ηεο νδνύ . Σξηθνύπε 
θαη Κ. Καηζή. 
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Ζ Γηεύζπλζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Ηεξάο Πόιεσο Μεζνινγγίνπ καο 
έζηεηιε ηελ ππ’αξηζκ. 11224/21-07-2020 εηζήγεζε ηεο γηα ην ελ ιόγσ ζέκα ηεο 
απόηκεζεο πεδνδξνκίνπ θαη θαηαζθεπή ξάκπαο ΑΜΔΑ ζε πεδνδξόκην επί ηεο νδνύ 
. Σξηθνύπε θαη Κ. Καηζή. Ζ εηζήγεζε έρεη απηνιεμεί σο εμήο καδί κε ην 
επηζπλαπηόκελν ζρέδην ηεο εηζήγεζεο. Ζ Πξόεδξνο δηάβαζε όιε ηελ εηζήγεζε πνπ 
επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνύζα απόθαζε θαη έδεημε ην ζρέδην ζηνπο πκβνύινπο.  

Οη ύκβνπινη ζπδήηεζαλ ην ζέκα θαη ζπκθώλεζαλ κε ηελ εηζήγεζε ηεο δηεύζπλζεο 
ηερληθώλ ππεξεζηώλ, γηα ζεηηθή γλσκνδόηεζε όζνλ αθνξά ηελ απόηκεζε 
πεδνδξνκίνπ θαη θαηαζθεπή ξάκπαο ΑΜΔΑ ζε πεδνδξόκην επί ηεο νδνύ . Σξηθνύπε 
θαη Κ. Καηζή, ηεξώληαο όινπο ηνπο θαλόλεο ηεο ηέρλεο θαη επηζηήκεο ώζηε λα 
δηαζθαιίδνληαη επηθάλεηεο ηζόπεδεο, ζπλερείο, ζηαζεξέο, αληηνιηζζεξέο, ζα έρνπλ 
επηκειέο αξκνιόγεκα θαη ην θόζηνο ζα θαιπθζεί από ηνλ αηηνύληα.   

Αθνινύζσο ε Πξόεδξνο θάιεζε ην πκβνύιην γηα ηε ιήςε ζρεηηθήο απόθαζεο. Σν 
πκβνύιην ηεο Κνηλόηεηαο Μεζνινγγίνπ κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη ζθέςε 

ΟΜΟΦΩΝΑ    Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η 
1. Γλσκνδνηεί ζεηηθά γηα ηελ απόηκεζε πεδνδξνκίνπ θαη θαηαζθεπή 

ξάκπαο ΑΜΔΑ ζε πεδνδξόκην επί ηεο νδνύ . Σξηθνύπε θαη Κ. Καηζή 
ιακβάλνληαο ππόςε όια όζα αλαθέξνληαη ζηελ ππ’αξηζκ. 11224/21-
07-2020 εηζήγεζε ηεο Γηεύζπλζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ 
Ηεξάο Πόιεσο Μεζνινγγίνπ, εηζήγεζε πνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ 
παξνύζα. Σν θόζηνο ζα θαιπθζεί από ηνλ αηηνύληα θαη ζα ηεξεζνύλ 
όινη νη θαλόλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο. Σελ επίβιεςε ζα έρεη ε 
Γηεύζπλζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Ηεξάο Πόιεσο 
Μεζνινγγίνπ.  

2. Ζ απόθαζε λα ζηαιεί ζηνλ Γήκαξρν, ζηνπο αξκόδηνπο 
Αληηδεκάξρνπο, ηελ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο, θαη ηηο αξκόδηεο 
ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Ηεξάο Πόιεσο Μεζνινγγίνπ πξνο γλώζε ηνπο.  

 
               Ζ παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό   25 / 2020. 
 

Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ 
 

ΓΑΚΑΛΖ  ΟΛΓΑ 
ΣΑ ΜΔΛΖ 

 
Αθξηβέο αληίγξαθν 

Ηεξή Πόιε Μεζνινγγίνπ  22 – 07 – 2020 
Ο  Δηδ. Γξακκαηέαο 

 
 

ΝΣΡΔΛΗΑ ΑΡΗΣΔΗΓΖ 
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Υφιστάμενες πλάκες 
πεζοδρομίου (40 χ 40)σηπ

Νέα ράμπα πρόσβασης 
ΑΜΕΑ (100 χ 100) οιτι 

με κλίση

8 0 0  ΟΓΠ ■

ΟΔΟΣ ΣΠ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ
·>  Υφιστάμενο κράσπεδο πεζοδρομίου 10 ογπ

Νέες πλάκες πεζοδρομίου (40 χ 40) ογπ 
απόχρωσης γκρι

Πελάτης Α σ η μ α κ ό π ο υ λ ο ς  Δ η μ ή τρ ιο ς

'ίργο Κ α τα σ κ ευ ή  υφ ισ τά μ ενου  
Φ α ρ μ α κείου ' σ ε  ν έο  σημείο

Τοποθεσία Μ εσ ο λ ό γ γ ι

Αριθμός
σχεδίου Κ 2

Τίτλος
σχεδίου

Κάτοψη εξωτερικού χώρου με 
αποτύπωση εξοπλισμού ράμπας ΑΜΕΑ

Ημ.: Μ ά ιο ς 2 0 2 0  Κλίμακα 1:5 0

Αρχιτεκτονική Μελέτη

^  Ρ Κ 0 6 Ε Τ Τ 0  Ρ Α Κ Μ Α  = Γ

Σ π ερ χειο ύ  5 7 \ Π εριστέρι | 1 2 1 3 7  | Α θήνα  

Τηλ. 210 53249211 ρΐΌ92 ίίο@ρΐΌς<ζίίοίαπτια.9 ΐ· 

ωαιυυ.ρίΌςιβΐΐοίαιτηα.ςΐ'



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ Ι.Π.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 11224

I. Π. Μεσολογγίου: 21.07.2020

Ταχ. Διεύθυνση : Σταυροττούλου 31 
Ταχ. Κώδικας : 30200 
Πληροφορίες :Μ. Μαστοράκη 
Τηλέφωνο :26313 63301 
Γοχ :26313 25041
Ε-πιοΐΙ: ιη»8ΐθΓ3Κΐ@2607.8γζ6ΓχΪ8.§ον.§Γ

Τοπική Κοινότητα Μεσολογγίου

Κοιν. Δημήτριο Ασημακόπουλο

ΘΕΜΑ: «Εισήγηση για Απότμηση πεζοδρομίου και κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ σε 
πεζοδρόμιο επί της οδού Σ. Τρικούπη και Κ. Κάτση γωνία.

ΣΧΕΤ: α) η αριθμ. 11224/29-6-2020 αίτηση του κ. Δημήτριου Ασημακόπουλου. 
β)Το σχέδιο κάτοψης εξωτερικού χώρου.

Κατόπιν της ανωτέρω σχετικής αίτησης βάσει της οποίας ο κ. Ασημακόπουλος , (στα 
πλαίσια της κατασκευής νέου φαρμακείου επί της δημοτικής οδού Σ. Τρικούπη και Κ. Κάτση 
γωνία στο Μεσολόγγι) ζητά την απότμηση του πεζοδρομίου και την κατασκευή ράμπας 
ΑΜΕΑ σας γνωρίζουμε ότι μετά από αυτοψία που διενεργήθηκε από υπάλληλο της 
Υπηρεσίας μας στο πεζοδρόμιο , εισηγούμαστε την έγκριση απότμησης πεζοδρομίου 
(υποβιβασμός κρασπέδου και στάθμης πεζοδρομίου) επί της δημοτικής Σ. Τρικούπη και Κ. 
Κάτση γωνία για κατασκευή ράμπας πρόσβασης ΑΜΕΑ στο σημείο όπως επισημαίνεται επί 
του προσκομισθέντος Σχεδίου, δεδομένου της υψομετρικής διαφοράς που υφίσταται 
μεταξύ του δαπέδου του πεζοδρομίου με την στάθμη του οδοστρώματος με τις εξής 
προϋποθέσεις:
1. Η απότμηση του κρασπέδου και η διαμόρφωση θα είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές 
που ορίζει η νομοθεσία ώστε να γίνεται ομαλά και χωρίς κανένα πρόβλημα η διέλευση 
των πεζών στο πεζοδρόμιο τόσο κατά το μήκος όσο και το πλάτος αυτού. Ο κ.
Ασημακόπουλος οφείλει να κατασκευάσει με δική του ευθύνη και μέριμνα ράμπα 
συναρμογής με κλίση 2% στο πεζοδρόμιο και πλάτους 1,50 μέτρων όπως φαίνεται στο 
σχέδιο που επισυνάπτεται στην αίτηση.
2. Για την επίστρωση θα χρησιμοποιηθούν πλάκες όμοιου τύπου υλικών και διαστάσεων με 
τις υφιστάμενες και το μπετόν που θα χρησιμοποιηθεί για την βάση θα είναι κατηγορίας 
016/20 και πάχους αντίστοιχου με το υπάρχον.
Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και επιστήμης ώστε να 
διασφαλίζονται επιφάνειες ισόπεδες, συνεχείς, σταθερές, αντιολισθηρές θα έχουν επιμελές 
αρμολόγημα και το κόστο τους θα καλυφθεί από τον κ. Ασημακόπουλο.



3. Προκειμένου για την έναρξη, επίβλεψη έγκριση και παραλαβή του έργου από την 
Υπηρεσία μας γνωστοποιήστε μας το χρόνο κατασκευής του.

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Μεσολογγίου να 
αποφασίσει σχετικά.

ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ:
1) Σχέδιο κάτοψης εξωτερικού χώρου

Η Δ/τρια Τεχν. Υπηρεσιών 
Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου

ΕυφροσίιλΤρϊΐαμάτη 
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.


