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Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 9ης / 2020 Έκτακτης Συνεδρίασης του Συμβουλίου 
Κοινότητας Μεσολογγίου 

 
Αριθμ. Απόφασης : 29 / 2020 

  
Σήμερα την 29η του μηνός Ιουλίου του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και              
ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε το Συμβούλιο Κοινότητας Μεσολογγίου σε έκτακτη          
συνεδρίαση ύστερα από την υπ’αριθμ.πρωτ. ΚΟΙΝ_ΜΕΣ 91/29-07-2020 έγγραφη        
πρόσκληση της Προέδρου. 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο            
των έντεκα (11) μελών ήταν παρόντα οχτώ  (8) μέλη δηλαδή: 
 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

ΔΑΣΚΑΛΗ   ΟΛΓΑ  ΓΚΑΝΙΑΤΣΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ   ΝΙΚΟΛΑΟΣ   ΦΡΙΚΑΣΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΧΑΛΑΖΙΑ–ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΥ 
ΑΝΔΡΙΑΝΗ   

ΦΟΥΝΤΑΣ   ΧΡΗΣΤΟΣ     
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΜΠΕΤΑΚΗΣ      
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΠΑΝΟΣ     
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ 
  
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 δια περιφοράς.  
Διαπιστωθείσης νόμιμης απαρτίας η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης          
και εισάγει το Ημερησίας Διατάξεως θέμα: «Αίτηση για αφαίρεση δέντρων (2           
νερατζιές) στην οδό Σπύρου Τρικούπη » 
Η Πρόεδρος ξεκίνησε ως εξής: Έχει κατατεθεί στην αρμόδια υπηρεσία πρασίνου του            
Δήμου μας, η υπ’ αριθμ. πρωτ. 13059/23-07-2020 αίτηση για αφαίρεση δύο δέντρων            
(είδος νερατζιά) που βρίσκονται στην συμβολή των οδών Σπύρου Τρικούπη και           
Κατσή. Ο λόγος της απομάκρυνσης είναι η ελεύθερη και απρόσκοπτη διέλευση           
πεζών και ΑΜΕΑ, επειδή παραπλεύρως έχει παραχωρηθεί κοινόχρηστος χώρος για          
εναπόθεση εμπορευμάτων καταστήματος με οπωροκηπευτικά. Έγινε επιτόπια       
αυτοψία στο χώρο και παρατηρήθηκε ότι όντως η διέλευση ενός ατόμου με ειδικές             
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ανάγκες είναι αδύνατη, όπως επίσης και η διέλευση πεζού με καρότσι. Για τον λόγο              
αυτό προτείνεται η αφαίρεση των δέντρων με την ΑΜΕΣΗ όμως αποκατάσταση τους            
με τέσσερα (4) νέα δέντρα, δαπάνη του αιτούντα. Η φύτευση των δέντρων θα γίνει              
σε σημείο της πόλης που θα προτείνει το Συμβούλιο Κοινότητας με την σύμφωνη             
γνώμη της Υπηρεσίας Πρασίνου. (Νομοθεσία για θέματα προσβασιμότητας σε         
πεζοδρόμια: Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ αρ. 52488/16-11-2001 (ΦΕΚ 18 B’) και          
Εγκύκλιος 6 αριθμ.πρωτ. 8303/08-02-2008 Υπουργείο Εσωτερικών) 

Οι Σύμβουλοι συμφώνησαν με την εισήγηση της Προέδρου τονίζοντας ότι η           
απομάκρυνση δέντρων δεν είναι ευχάριστο γεγονός, παρ’όλα αυτά γίνεται δεκτό για           
λόγους απρόσκοπτης διέλευσης των πεζών και ΑΜΕΑ στο συγκεκριμένο σημείο, με           
την προϋπόθεση της αντικατάστασης των δέντρων σε άλλο σημείο της πόλης με            
δαπάνη του αιτούντα. 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 των δέντρων (2 δέντρα τύπου          

νερατζιά) από πεζοδρόμιο της οδού Σπύρου Τρικούπη στη συμβολή με          
την οδό Κατσή, μετά την υπ’αριθμ. 13059/23-07-2020 αίτηση που         
κατατέθηκε αρμοδίως στην υπηρεσία πρασίνου με την προϋπόθεση να         
αντικατασταθούν τα αφαιρούμενα δέντρα με τέσσερα άλλα δέντρα,        
δαπάνη του αιτούντα, με φύτευση των νέων δέντρων σε σημείο που θα            
προτείνει το Συμβούλιο Κοινότητας Μεσολογγίου μετά από σύμφωνη        
γνώμη της Υπηρεσίας Πρασίνου. Δαπάνη του αιτούντα θα        
αποκατασταθεί και το πεζοδρόμιο μετά την απομάκρυνση των        
δέντρων.  

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   29 / 2020. 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

ΔΑΣΚΑΛΗ  ΟΛΓΑ 
ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
Ακριβές αντίγραφο 

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

 
 

ΝΤΡΕΛΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
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