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ήμερα την 11η του μηνός Νοεμβρίου  του έτους 2019 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 18:00 
συνήλθε το υμβούλιο Κοινότητας Μεσολογγίου σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την 
υπ’αριθμ.πρωτ. ΚΟΙΝ_ΜΕ 07/06-11-2019 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου. 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των έντεκα (11) 
μελών ήταν παρόντα έντεκα  (11) μέλη δηλαδή : 
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             ΥΡΑΓΚΟΤΛΗ  ΔΗΜΗΣΡΙΟ 
          ΔΕΝΔΡΙΝΟ  ΕΤΘΤΜΙΟ 
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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 
προ Ημερησίας Διατάξεως θέμα.  
Έκφραςη  γνώμη ςχετικά  με τη παραχώρηςη μζρουσ τησ πλατείασ Μπότςαρη και λοιπών χώρων ςτο Μεςολόγγι 
για την πραγματοποίηςη εκδηλώςεων Χριςτοφγεννα –Πρωτοχρονιά 2019-2020 με δημοπραςία.  
 
Η Πρόεδροσ ανζγνωςε τθν ειςιγθςθ τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ (Εςόδων και Δθμ. Περιουςίασ) και ανζφερε ότι 
λαμβάνοντασ υπόψθ τθν ανάγκθ του Διμου Ιεράσ Πόλεωσ Μεςολγογίου να δθμιουργιςει εορταςτικό κλίμα και να 
προςφζρει ςτουσ δθμότεσ του ψυχαγωγία εν όψει των εορτϊν Χριςτουγζννων και Πρωτοχρονιάσ, θ δθμοπράτθςθ 
τμιματοσ τθσ κεντρικισ πλατείασ  Μεςολογγίου, του Δθμοτικοφ Χϊρου όπιςκεν τθσ Δθμοτικισ Πινακοκικθσ και 
μζροσ του πεηόδρομου ςτθ Σπ. Τρικοφπθ κρίνεται δζουςα. Η δθμοπραςία κα γίνει ςφμφωνα με το ΠΔ 270/81 και με 
τισ ιςχφουςεσ  διατάξεισ  αρκ.13 παρ.10 του Β.Δ.24-9/20-10-1958, όπωσ αντικατ. από το αρκ.3 του Ν.1080/80 για τθν 
πραγματοποίθςθ των εκδθλϊςεων  Χριςτοφγεννα - Πρωτοχρονιά 2019/2020. Οι χϊροι αυτοί δθμοπρατοφνται 
προκειμζνου να αναπτυχκεί Χριςτουγεννιάτικο κεματικό πάρκο με παιχνίδια, λυόμενεσ καταςκευζσ που κα 
ςυγκροτοφν τθν εικόνα ατμοςφαιρικοφ χωριοφ με καρουηζλ, τρενάκια, αυτοκινθτάκια και οτιδιποτε μπορεί να 
αποτελζςει πόλο ζλξθσ ιδιαίτερα για τα παιδιά και κα ανταποκρίνεται ςτο πνεφμα των Χριςτουγζννων. Γενικά κα 
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είναι ζνα πάρκο ψυχαγωγίασ και δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ, όπου ο Διμοσ μασ ι νομικά πρόςωπα αυτοφ μποροφν 
εντόσ αυτοφ να αναπτφςςουν γιορτινζσ δράςεισ που κα απευκφνονται ςε όλεσ τισ θλικίεσ και κα καλφπτει όλα τα 
ενδιαφζροντα (πατάρι εκδθλϊςεων, ςπιτάκια δραςτθριοτιτων, εορταςτικόσ διάκοςμοσ κλπ). 
Τα παιχνίδια και κάκε καταςκευι οφείλουν να ζχουν τισ νόμιμεσ άδειεσ, το ρεφμα επιβαρφνει τον μιςκωτι που κα 
αναδειχκεί με τθν δθμοπραςία και ο Διμοσ Ιεράσ Πόλεωσ Μεςολογγίου είναι υπεφκυνοσ να κζςει ςτθν διακιρυξθ 
τθσ δθμοπραςίασ εκείνουσ τουσ όρουσ που κα υπαγορεφουν τα ποιοτικά χαρακτθριςτικά και τθν καλαιςκθςία των 
όςων καταςκευϊν τοποκετθκοφν.  
Σφμφωνα και με το ςχετικό τοπογραφικό διάγραμμα τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου μασ. 
Οι εκμιςκοφμενοι χϊροι που βρίςκονται ςτο Μεςολόγγι είναι : 
Α) εμβαδόν 590 τ.μ. που αποτελεί μζροσ τθσ Πλατείασ Μπότςαρθ 
Β) εμβαδόν 406 τ.μ. που αποτελεί μζροσ του δθμοτικοφ χϊρου όπιςκεν τθσ Πινακοκικθσ 
Γ) εμβαδόν 490 τ.μ. που αποτελεί μζροσ του πεηοδρόμου Σπ. Τρικοφπθ 
 
    τη συνέχεια το λόγο έλαβαν και άλλα μέλη του υμβουλίου.  
 
   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.Εγκρίνει το κατεπείγον της συνεδριάσεως. 
2.Εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του, σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσης, για την δημοπράτηση 
δημοτικού χώρου για την ανάπτυξη εντός του κατασκευών/παιχνιδιών κλπ για τα Φριστούγεννα –
Πρωτοχρονιά  2019/2020, σύμφωνα και με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα της Δ/νης 
Σεχνικών Τπηρεσιών του Δήμου,το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης αποφάσεως. 

 
 
3. Αποστέλλει την ανωτέρω απόφαση στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. 
 

               Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό    18 / 2019. 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟ 

 

ΔΑΚΑΛΗ  ΟΛΓΑ 

ΣΑ ΜΕΛΗ 
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Ακριβές ανηίγραθο 

Ιερή Πόλη Μεζολογγίοσ  12 – 11 – 2019 

Ο  Ειδ. Γραμμαηέας 

 

 

ΝΣΡΕΛΙΑ ΑΡΙΣΕΙΔΗ 
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