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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 : 

 

ΠΑΡΟΝΣΕ  

ΔΑΚΑΛΗ   ΟΛΓΑ    
ΣΑΜΑΣΗ   
ΝΙΚΟΛΑΟ 

   

ΦΑΛΑΖΙΑ–
ΒΑΛΛΙΑΝΑΣΟΤ  
ΑΝΔΡΙΑΝΗ 

  

ΥΟΤΝΣΑ   ΦΡΗΣΟ     
ΠΑΝΟ   ΑΝΔΡΕΑ    
ΚΑΡΑΔΗΜΑ 
ΓΕΩΡΓΙΟ     

    

ΜΠΑΡΜΠΕΣΑΚΗ 
ΝΙΚΟΛΑΟ 

    

             ΥΡΑΓΚΟΤΛΗ  ΔΗΜΗΣΡΙΟ 
          ΔΕΝΔΡΙΝΟ  ΕΤΘΤΜΙΟ 
          ΓΚΑΝΙΑΣΟ  ΙΩΑΝΝΗ 
          ΥΡΙΚΑΕ  ΔΗΜΗΣΡΙΟ 
 

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 
Ημερησίας Διατάξεως θέμα:  
Πάγια προκαταβολή Προζδρου Κοινότητασ Μεςολογγίου (ςυμμετοχικόσ προϋπολογιςμόσ) 
Η Πρόεδρος ανέφερε ότι έχει ως πάγια προκαταβολή 6.000 ευρώ. Σα χρήματα αυτά μπορούν να 
διατεθούν για επείγοντα θέματα καθαρισμού, ύδρευσης-αποχέτευσης, ηλεκτροφωτισμού, ζημιές σε 
παιδικές χαρές. Η Πρόεδρος στην εισήγησή της ανέφερε ότι: τα χρήματα όπως καταλαβαίνουμε δεν 
είναι πολλά, αξίζει όμως τον κόπο να κάνουμε μια ιεράρχηση των αναγκών και να δούμε τι είναι 
πολύ επείγον και που μπορούμε να παρέμβουμε. Η ίδια ανέφερε ότι μίλησε τόσο με τον 
Αντιδήμαρχο έργων όσο και την Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, οι οποίοι εξέφρασαν την  γνώμη τους 
για το πως μπορεί το υμβούλιο Κοινότητας επικουρικά να ενισχύσει τις υπηρεσίες σε θέματα 
καθαριότητας και μικρών αντικαταστάσεων ζημιών.  
Οι κατηγορίες (κωδικοί) που δόθηκαν από την οικονομική Τπηρεσία του Δήμου και στις οποίες 
μπορούν να δαπανηθούν χρήματα είναι: 
α) συντήρηση επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων εργων)- παιδικές χαρές, 
όργανα κλπ 
β)συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)-κοινόχρηστοι χώροι, 
παγκάκια, φρεάτια κλπ 
γ) προμήθεια εξοπλισμού κοινόχρηστων χώρων 
δ) συντήρηση και επισκευή κτιρίων δήμου και ενοτήτων 
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ε) καθαρισμοί κοινόχρηστων χώρων 
στ) ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 
ζ) λοιπός εξοπλισμός  
Η πρόταση της Προέδρου είναι η εξής: 
Πρόταση: τόχος είναι παρέμβουμε σε επείγουσες και άμεσες ανάγκες της πόλης. Βασική ανάγκη 
είναι ο καθαρισμός των δέντρων (άρση κινδύνου) εντός της Παλαμαϊκής χολής. Επίσης επικίνδυνα 
δέντρα υπάρχουν στο λιμάνι. Αν ο προϋπολογισμός επαρκεί θα παρέμβουμε και στις δύο περιοχές, 
αλλιώς η παρέμβαση θα γίνει στην Παλαμαϊκή χολή εξαιτίας της στέγασης εκεί του 1ου Γυμνασίου 
και της επικινδυνότητας που έχει δημιουργηθεί για την ζωή των παιδιών και την ακεραιότητα του 
σχολείου από τα ψηλά δέντρα. Δεύτερος στόχος τα νεκροταφεία. Μετά από αυτοψία προκύπτει η 
ανάγκη για υπογειοποίηση των σωλήνων ύδρευσης στα νεκροταφεία. Σρίτον τα καλαθάκια στον Κήπο 
των Ηρώων θέλουν άμεση αλλαγή. Σέταρτον, επιδιορθώσεις σε ζημιές που έχουν γίνει στις 
υπάρχουσες παιδικές χαρές. Πέμπτον, τοποθέτηση προστατευτικών σε σημεία που έχουν βγει τα 
καλώδια (σε κολώνες δημοτικού φωτισμού).  
 
τη συνέχεια το λόγο έλαβαν και άλλα μέλη του υμβουλίου.  
Προτάκθκαν κακαριςμοί ςτθν οδό Ανδρζα Μεταξά ςτον Συνοικιςμό, ςτθκαίο ςε αγροτικό δρόμο κάτω από τον 
κόμβο Χαλαηιά, ςφςτθμα άρδευςθσ ςε πλατείεσ, προβολακια για κεντρικι πλατεία και γιπεδο. Προτάκθκε αν 
χρειαςτεί θ Πρόεδροσ να αποφαςίςει επί τόπου τθν ιεράρχθςθ των αναγκών και τθν όποια αλλαγι εξαιτίασ του 
γεγονότοσ ότι τα χριματα πρζπει να τιμολογθκοφν μζχρι 29 Νοεμβρίου 2019.  
 
 
  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 την εισήγηση της Προέδρου. Αποφασίζει τα χρήματα να διατεθούν με βάση την παραπάνω 
ιεράρχηση των αναγκών. Αποφασίζει οι όποιες αλλαγές υπάρξουν να αποφασιστούν επί τόπου από 
την Πρόεδρο εξαιτίας του επείγοντος χαρακτήρα των παρεμβάσεων και του γεγονότος ότι οι 
τιμολογήσεις πρέπει να γίνουν μέχρι 29 Νοεμβρίου 2019.  
2. Η απόφαση να σταλεί στους αρμόδιους Αντιδημάρχους προς γνώση και ενημέρωσή τους καθώς 
και τις αρμόδιες υπηρεσίες.  
 
 
 

               Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό    20 / 2019. 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟ 

 

ΔΑΚΑΛΗ  ΟΛΓΑ 

ΣΑ ΜΕΛΗ 

 

Ακριβές ανηίγραθο 

Ιερή Πόλη Μεζολογγίοσ  12 – 11 – 2019 

Ο  Ειδ. Γραμμαηέας 

 

 

ΝΣΡΕΛΙΑ ΑΡΙΣΕΙΔΗ 
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