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Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 8ης / 2020 Τακτικής Συνεδρίασης του Συμβουλίου 
Κοινότητας Μεσολογγίου 

 
Αριθμ. Απόφασης : 27 / 2020 

  
Σήμερα την 22η του μηνός Ιουλίου του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και              
ώρα 6:00 μ.μ. συνήλθε το Συμβούλιο Κοινότητας Μεσολογγίου σε έκτακτη          
συνεδρίαση ύστερα από την υπ’αριθμ.πρωτ. ΚΟΙΝ_ΜΕΣ 89/17-07-2020 έγγραφη        
πρόσκληση της Προέδρου. 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο            
των έντεκα (11) μελών ήταν παρόντα οκτώ  (8) μέλη δηλαδή: 
 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

ΔΑΣΚΑΛΗ   ΟΛΓΑ  ΓΚΑΝΙΑΤΣΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ   ΝΙΚΟΛΑΟΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ 
ΧΑΛΑΖΙΑ–ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΥ 
ΑΝΔΡΙΑΝΗ   

ΦΟΥΝΤΑΣ   ΧΡΗΣΤΟΣ     
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΜΠΕΤΑΚΗΣ      
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΠΑΝΟΣ     
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΦΡΙΚΑΣΕΣ 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 κεκλεισμένων των θυρών.  

Διαπιστωθείσης νόμιμης απαρτίας η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης          
και εισάγει το ημερησίας διατάξεως θέμα: «Αίτημα κυκλοφοριακής ρύθμισης         
(κολωνάκια επί της οδού Ελευθέρων Πολιορκημένων)». 

Η Πρόεδρος ξεκίνησε ως εξής: Λάβαμε την υπ᾽ἀριθμ.πρωτ. 11179/29-06-2020         
αίτηση με θέμα “κολωνάκια επί της οδού Ελ. Πολιορκημένων”. Η αίτηση έχει            
αυτολεξεί ως εξής: “Προς Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου (αρμόδιο αντιδήμαρχο): Για          
δεύτερη επανέρχομαι στο θέμα “κολωνάκια επί της οδού Ελ. Πολιορκημένων”. Το           
πρόβλημα είναι σοβαρό. Στην αρχή βέβαια το είδαμε το θετικά, όσο όμως ο καιρός              

1 



περνάει το πρόβλημα γίνεται πιο δύσκολο, διότι μοναδική είσοδος για το σπίτι μας και              
μοναδική πρόσβαση που έχουμε είναι αυτή επί της Ελ. Πολιορκημένων ῏50῏.Το           
πρόβλημα υγείας μας επιδεινώνεται. Τόσο ο σύζυγός μου ο οποίος προέρχεται από            
ολική αρθροπλαστική γόνατος, όσο και εγώ από ολική αρθροπλαστική ισχίου. Σας           
υποβάλλω συνημμένα ιατρικές βεβαιώσεις από το Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου.         
Επιφυλάσσομαι παντώς νομίμου δικαιώματος.” 

Η αίτηση, μας προωθήθηκε μαζί με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου             
Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου υπ’αριθμ. πρωτ. 11179/07-07-2020, σύμφωνα με την         
οποία: “Σας στέλνουμε φωτοαντίγραφο της παραπάνω σχετικής αίτησης και των          
συνημμένων ιατρικών γνωματεύσεων και σας γνωρίζουμε ότι οι πλαστικοί οριοδείκτες          
(κολωνάκια) επί της οδού Ελευθέρων Πολιορκημένων στο Τμήμα από την οδό           
Ηρώων Πολυτεχνείου μέχρι την συμβολή με την οδό Χατζηκώστα τοποθετήθηκαν          
μετά την με αριθμό 120/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να          
αποφεύγεται η παράνομη στάθμευση οχημάτων επί της οδού, που, δημιουργούσε          
σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλημα. Η παραπάνω απόφαση λήφθηκε μετά από         
εισήγηση της Υπηρεσίας μας και τις σχετικές θετικές γνωμοδοτήσεις της Δημοτικής           
Κοινότητας Μεσολογγίου και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Επισυνάπτουμε        
φωτοαντίγραφο των με αριθμ. πρωτ. 20403/4-11-2019 και 17125/11-10-2018        
εγγράφων μας, με τα οποία είχαν απαντηθεί σχετικές αιτήσεις για το ίδιο θέμα.”  

Η Πρόεδρος αφού έδειξε φωτογραφίες από το σημείο, ανέφερε ότι έκανε επιτόπια            
αυτοψία και μίλησε με την αιτούσα για το θέμα. Η Πρόεδρος ανέφερε στο Συμβούλιο              
το γεγονός ότι όντως η πόρτα είναι επί της οδού. Οι αιτούντες έχουν πρό Εν               
συνεχεία διάβασε όλα τα παραπάνω αναφερόμενα έγγραφα της Τεχνικής Υπηρεσίας          
και εισηγήθηκε ως εξής: Προτείνω να συμφωνήσουμε με την τεχνική υπηρεσία,           
καθώς:  

1. το συγκεκριμένο σημείο δέχεται μεγάλο φόρτο κυκλοφορίας (αποτελεί την βασική           
είσοδο στο κέντρο της πόλης). Δεν έχει εκλείψει ο λόγος για τον οποίο πάρθηκε η               
απόφαση του 2017.  

2. Ο δρόμος είναι κεντρικός, επομένως το παρκάρισμα αριστερά και δεξιά σε αυτόν             
δημιουργεί κίνηση και όχληση στη κυκλοφορία.  

3. Το πρόβλημα της εν λόγω οικογένειας μπορεί να λυθεί με παραχώρηση θέσης             
παρκαρίσματος σε παράπλευρο δρόμο πλησίον της πόρτας της οικίας         
(συγκεκριμένα επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου στην συμβολή με την οδό           
Ελευθέρων Πολιορκημένων επισυνάπτεται φωτογραφία) ή/και τοποθέτηση ειδικής       
πινακίδας εκτός του σπιτιού η οποία να αναγράφει ότι έχουν δικαίωμα για            
ολιγόλεπτη στάση ώστε να μπορούν να κατέβουν έμπροσθεν της πόρτας του           
σπιτιού τους εξαιτίας των κινητικών προβλημάτων (Ν. 2696/1999: «Κύρωση του          
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», ΦΕΚ Τ.Α΄ 57/23.3.1999, Άρθρο 4, Σήμανση οδών με           
πινακίδες,Ρ-72 χώρος στάθμευσης αποκλειστικά για συγκεκριμένο όχημα ατόμων με         
μειωμένη κινητικότητα, ύστερα από ειδική άδεια και με αριθμό κυκλοφορίας). 

Επομένως η εισήγηση μας προτείνω να είναι αρνητική όσον αφορά την αφαίρεση            
των πλαστικών οριοδεικτών (κολωνάκια) στο εν λόγω σημείο της οδού Ελευθέρων           
Πολιορκημένων. 
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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 αρνητικά για την αφαίρεση των πλαστικών οριοδεικτών        

που έχουν τοποθετηθεί επί της οδού Ελευθέρων Πολιορκημένων.        
Εναλλακτικά προτείνει την: α. παραχώρηση θέσης παρκαρίσματος       
σε παράπλευρο δρόμο πλησίον της πόρτας της οικίας ή/και         
τοποθέτηση ειδικής πινακίδας εκτός του σπιτιού η οποία να αναγράφει          
ότι έχουν δικαίωμα για ολιγόλεπτη στάση ώστε να μπορούν να          
κατέβουν έμπροσθεν της πόρτας του σπιτιού τους εξαιτίας των         
κινητικών προβλημάτων (Ν. 2696/1999: «Κύρωση του Κώδικα Οδικής        
Κυκλοφορίας», ΦΕΚ Τ.Α΄ 57/23.3.1999, Άρθρο 4, Σήμανση οδών με πινακίδες,Ρ-72          
χώρος στάθμευσης αποκλειστικά για συγκεκριμένο όχημα ατόμων με μειωμένη         
κινητικότητα, ύστερα από ειδική άδεια και με αριθμό κυκλοφορίας) 

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   27 / 2020. 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

ΔΑΣΚΑΛΗ  ΟΛΓΑ 
ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
Ακριβές αντίγραφο 

Ιερή Πόλη Μεσολογγίου  29 – 07 – 2020 
Ο  Ειδ. Γραμματέας 

 
 

ΝΤΡΕΛΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
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Πρόταση: Η θέση πάρκινγκ να οριστεί πλησίον του μπλε κάδου, στο σημείο που βλέπουμε              
παρκαρισμένο το ασημί αυτοκίνητο, έμπροσθεν του δέντρου. Επί της οδού Ηρώων           
Πολυτεχνείου. Βρίσκεται στα 50 μέτρα από την είσοδο της οικίας των ατόμων με το κινητικό               
πρόβλημα.  
 
 

4 



 
 
 

 
 
 
 
 

5 



 
 
 

6 



 
 
 

7 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

8 



 

9 


