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ΔΗΜΟΣ 
ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το πρακτικό της υπ’αριθμ. 6ης / 2020 Έκτακτης Συνεδρίασης του Συμβουλίου 

Κοινότητας Μεσολογγίου 
 

Αριθμ. Απόφασης : 20 / 2020 
   
Σήμερα την 4η του μηνός Ιουνίου  του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και 
ώρα 9.00-12.00 συνήλθε το Συμβούλιο Κοινότητας Μεσολογγίου σε έκτακτη συνεδρίαση 
ύστερα από την υπ’αριθμ.πρωτ. ΚΟΙΝ_ΜΕΣ 76/03-06-2020 έγγραφη πρόσκληση της 
Προέδρου. 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των 
έντεκα (11) μελών ήταν παρόντα εννέα  (10) μέλη δηλαδή: 
 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

ΔΑΣΚΑΛΗ   ΟΛΓΑ               
 
 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ   ΝΙΚΟΛΑΟΣ   ΦΡΙΚΑΣΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΧΑΛΑΖΙΑ–ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΥ  
ΑΝΔΡΙΑΝΗ 

  

ΦΟΥΝΤΑΣ   ΧΡΗΣΤΟΣ     
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΜΠΕΤΑΚΗΣ        
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΠΑΝΟΣ     

  ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
  ΓΚΑΝΙΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
  ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 
  ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ 

   
 

Ο ειδικός Γραμματέας ορισθείς σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.1289/2019 απόφαση 
Δημάρχου Δημοτικός υπάλληλος Ντρέλιας Αριστείδης συμμετείχε στην συνεδρίαση 
διατηρώντας τα πρακτικά.  
Εξαιτίας του επείγοντος η συνεδρίαση έγινε δια περιφοράς.  

 
Διαπιστωθείσης νόμιμης απαρτίας η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 
εισάγει το Ημερησίας Διατάξεως θέμα: «Γνωμοδότηση για αίτηση ΟΤΕ Α.Ε.  για 
χορήγηση άδειας εκσκαφής και εγκατάστασης ευκολιών σε οδούς της πόλης του 
Μεσολογγίου» 
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Η συνεδρίαση ξεκίνησε με την εισήγηση της Προέδρου αναφέροντας ότι: 

Λάβαμε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας αίτηση της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. για 

χορήγηση άδειας εκσκαφής και εγκατάστασης ευκολιών σε οδούς της πόλης του 

Μεσολογγίου (η αίτηση και η τεχνική έκθεση επισυνάπτονται στην παρούσα).  

Αφού λάβαμε την αίτηση, αιτηθήκαμε στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ιεράς Πόλεως 

Μεσολογγίου: “Για να προχωρήσουμε σε περαιτέρω ενέργειες από μέρους μας, εξαιτίας 

του εξειδικευμένου τεχνικού περιεχομένου της αίτησης της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. 

αιτούμαστε α) την παροχή απόψεων-εισήγησης από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 

Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου και β)  επί τόπου μετάβαση στις θέσεις των 16 ΚΑΦΑΟ 

(μέλος της Τεχνικής υπηρεσίας και μέλος από το Συμβούλιο μας) ώστε να 

διαπιστώσουμε στο πεδίο τις τεχνικές περιγραφές της αίτησης.” 

 

Εν συνεχεία πραγματοποιήθηκε αυτοψία (επί τόπου μετάβαση) στις θέσεις των 16 

ΚΑΦΑΟ τα αποτελέσματα της οποίας έχουν ως εξής: 

 

“Την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2020 και ώρα 16.00 μ.μ. η Πρόεδρος του Συμβουλίου 

Κοινότητας Μεσολογγίου, Όλγα Δασκαλή και η σύμβουλος Κοινότητας Ανδριανή 

Χαλαζιά μετέβησαν μαζί με τον κ. Μάριο Λύτρα, μηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσίας του 

Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου και τον κ. Χρήστο Κότσαλο, ειδικό συνεργάτη-

μηχανικό του Δημάρχου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, στα σημεία που πρόκειται να 

τοποθετηθούν τα 16 ΚΑΦΑΟ τα οποία περιγράφονται στην τεχνική έκθεση της ΟΤΕ Α.Ε. 

συντάκτης Χρ. Πρασσάκης με θέμα «FTTH ΑΚ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ».  

Οι μηχανικοί παρουσίασαν τις θέσεις οι οποίες είχαν συζητηθεί σε προηγούμενη 

συνάντηση τους με τον εργολάβο της ΟΤΕ Α.Ε. Οι θέσεις αναφέρονται στην τεχνική 

έκθεση και είναι  οι παρακάτω: 

 

Η αυτοψία έγινε και στα 16 σημεία.  

Οι 14 από τις 16 θέσεις κρίθηκαν κατάλληλες με βάση το αστικό περιβάλλον της 

περιοχής.  
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Για δύο θέσεις έγιναν οι εξής επισημάνσεις-προτάσεις: 

1. Για το CAB G1 165 επί της οδού Δροσίνη Βαλτινού, προτάθηκε η θέση να μην 

είναι εντός του χώρου πρασίνου της πλατείας, αλλά  το ΚΑΦΑΟ να μπει πλησίον 

του στύλου δημοτικού φωτισμού στο βορειο-δυτικό άκρο της πλατείας επί της 

οδού Δροσίνη Βαλτινού, παράλληλα σε γραμμή που διαμορφώνεται στο 

πλακόστρωτο της πλατείας.  

 
 

 

 

 

2. Για το CAB G2 153, επί της οδού Ελευθέρων Πολιορκημένων, προτάθηκε να γίνει 

έλεγχος ιδιοκτησιακός για την προτεινόμενη θέση, διότι ο προτεινόμενος χώρος 

φαίνεται ότι αποτελεί ιδιωτικό χώρο παρκινγκ.  

 

 
Με βάση τα ανωτέρω, προτείνουμε θετική γνωμοδότηση για την τοποθέτηση των 

προαναφερόμενων 16 ΚΑΦΑΟ βάζοντας ως προϋπόθεση τις ανωτέρω δύο 

παρατηρήσεις για τα CAB G1 165 και CAB G2 153.” 

Η Πρόεδρος πρόσθεσε ότι από πλευράς Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Ιεράς Πόλεως 

Μεσολογγίου οφείλει να υπάρξει επίβλεψη και μέριμνα για την τήρηση των 
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προβλεπόμενων στην τεχνική έκθεση από την εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε. καθώς και επίβλεψη 

για την πλήρη αποκατάσταση του οδοστρώματος και των πεζοδρομίων.  

 

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 για αίτηση ΟΤΕ Α.Ε.  για χορήγηση άδειας 
εκσκαφής και εγκατάστασης ευκολιών σε οδούς της πόλης του 
Μεσολογγίου, προτείνοντας εναλλακτικές θέσεις για δύο (2) από τα 
δεκαέξι (16) ΚΑΦΑΟ, ήτοι για τα CAB G1 165 και CAB G2 153. Για το 
CAB G1 165 επί της οδού Δροσίνη Βαλτινού, προτείνεται η θέση να μην 
είναι εντός του χώρου πρασίνου της πλατείας, αλλά  το ΚΑΦΑΟ να μπει 
πλησίον του στύλου δημοτικού φωτισμού στο βορειο-δυτικό άκρο της 
πλατείας επί της οδού Δροσίνη Βαλτινού, παράλληλα σε γραμμή που 
διαμορφώνεται στο πλακόστρωτο της πλατείας. Για το CAB G2 153, επί 
της οδού Ελευθέρων Πολιορκημένων, προτείνεται να γίνει έλεγχος 
ιδιοκτησιακός για την προτεινόμενη θέση, διότι ο προτεινόμενος χώρος 
φαίνεται ότι αποτελεί ιδιωτικό χώρο παρκινγκ. Για τις υπόλοιπες 14 θέσεις 
συμφωνούμε με την προτεινόμενη από την τεχνική έκθεση και την τεχνική 
υπηρεσία θέση. Προτείνουμε να υπάρξει επίβλεψη και μέριμνα από την 
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου στην πρόβλεψη 
για πλήρη αποκατάσταση του οδοστρώματος και πεζοδρομίων της 
τεχνικής έκθεσης της ΟΤΕ Α.Ε. 

2. Η απόφαση να σταλεί στον Δήμαρχο, στους αρμόδιους Αντιδημάρχους, 
στους δημοτικούς συμβούλους, στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και τις 
αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου προς γνώση 
τους.  

 
               Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό   20 / 2020. 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

ΔΑΣΚΑΛΗ  ΟΛΓΑ 
ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
Ακριβές αντίγραφο 

Ιερή Πόλη Μεσολογγίου  04 – 06 – 2020 
Ο  Ειδ. Γραμματέας 

 
 

ΝΤΡΕΛΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
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