
  

 
  

 

  

ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ   

ΓΓΗΗΜΜΟΟ   ΙΙΔΔΡΡΑΑ   ΠΠΟΟΛΛΗΗ   ΜΜΔΔΟΟΛΛΟΟΓΓΓΓ ΙΙΟΟΤΤ    
ΣΣΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΤΤΠΠΟΟΣΣΗΗΡΡΙΙΞΞΗΗ    Ι. Π. Μεζολογγίοσ      26-11-2018 

ΠΠΟΟΛΛΙΙΣΣΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΩΩΝΝ  &&  ΓΓΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΣΣΙΙΚΚΗΗ  ΜΜΔΔΡΡΙΙΜΜΝΝΑΑ  Αριθμ. Πρωη:            250 
 Σατ. Γ/νζη: Παν. ηασροπούλοσ 31                

 Σατ. Κώδικας: 30200 - Μεζολόγγι   

 Πληροθορίες:  Ανηωνόποσλος Βαζίλ.  ΠΡΟ : 
 Σηλεθ. / fax : 26313 – 63445     

   
 --  ΔΔήήμμααρρττοο  ΙΙεερράάςς  ΠΠόόλλεεωωςς  

ΜΜεεζζοολλοογγγγίίοοσσ  

   
 --  ΤΤαα  μμέέλληη  ηηοοσσ  ΔΔηημμοοηηιικκοούύ  

ΣΣσσμμββοοσσλλίίοοσσ  

   
 --  ΠΠρροοέέδδρροοσσςς  ΣΣσσμμββοοσσλλίίωωνν  

ΔΔηημμοοηηιικκώώνν  &&  ΤΤοοππιικκώώνν  ΚΚοοιιννοοηηήήηηωωνν  
 

 

 

 
Παραθαιούκε λα προζέιζεηε ζε ηαθηηθή ζσλεδρίαζε ηοσ Δεκοηηθού Σσκβοσιίοσ 

ηελ 3300––1111––22001188, ημέρα  ΠΠΑΑΡΡΑΑΚΚΕΕΥΥΗΗ   θαη ώρα 18.00 ζηελ αίζοσζα 

ζσλεδρηάζεωλ ηοσ Δεκοηηθού Σσκβοσιίοσ (Δημοτικό Κατάςτημα, Σταυροπούλου 31, 

2οσ όροφ., Μεςολόγγι 30200), ζύκθωλα κε ηο άρζρο 67 ηοσ Ν. 3852/2010, γηα 
ζσδήηεζε θαη ιήψε απόθαζες ζηα παραθάηω ζέκαηα: 
 
 
 

1. Ενημϋρωςη ςχετικϊ με τρϋχοντα ζητόματα που απαςχολούν το Δόμο μασ (ειςηγητόσ κ.Καραπϊνοσ Νικόλ. – 
Δόμαρχοσ). 
2. υμπλόρωςη τησ υπ’αριθμ. 245/2018 απόφαςόσ μασ για την υλοπούηςη του ϋργου ςτο πλαύςιο τησ 
πρόςκληςησ 098 με κωδικό ΟΠ 2658 και τύτλο «Ανοικτό Κϋντρο Εμπορύου Δόμου Ιερϊσ Πόλεωσ Μεςολογγύου» 
τησ Ειδικόσ Τπηρεςύασ Διαχεύριςησ του Ε.Π. «Ανταγωνιςτικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομύα» 
(ειςηγητόσ κ.Καραπϊνοσ Νικόλ. – Δόμαρχοσ). 
3. Έγκριςη 2ου  Α. Π. Ε. και 1ησ ..Ε. του ϋργου ‘‘Αποκατϊςταςη βλαβών ϊμεςησ προτεραιότητασ ςε δημοτικό 
οδικό δύκτυο’’ (ειςηγητόσ κ.Καραπαπϊσ Γεώργιοσ – Αντιδόμαρχοσ). 
4. Έγκριςη λόψησ αποφϊςεωσ περύ ϋνταξησ ςτο πρόγραμμα χρηματοδότηςησ  "ΥΙΛΟΔΗΜΟ Ι "   με ϊξονα 
προτεραιότητασ  "Τποδομϋσ αντιπλημμυρικόσ προςταςύασ και αποκατϊςταςησ ζημιών από φυςικϋσ 
καταςτροφϋσ" με τύτλο "Έργα αντιπλημμυρικόσ προςταςύασ" (ειςηγητόσ κ.Καραπαπϊσ Γεώργιοσ – 
Αντιδόμαρχοσ). 
5. Έγκριςη ςύναψησ προγραμματικό ςύμβαςησ με το Ίδρυμα "Άγιοσ Αρςϋνιοσ ο  
Καπαδόκησ" για την ςύνταξη μελετών και υποβολό πρόταςησ χρηματοδότηςησ  
για το ϋργο ‘‘Ανϋγερςη    τϋγησ Τποςτηριζόμενησ Διαβύωςησ (.Τ.Δ.)   
Ατόμων με Αυτιςτικϋσ Διαταραχϋσ  ςτο Μεςολόγγι’’ (ειςηγητόσ κ.Καραπαπϊσ Γεώργιοσ – Αντιδόμαρχοσ). 
6. Έγκριςη 1ου ΑΠΕ του ϋργου “Αποκατϊςταςη αύλειου χώρου για την αντιπλημμυρικό θωρϊκιςη, του 
Δημαρχιακού κτιρύου Δόμου Ι.Π. Μεςολογγύου (ταυροπούλου31)” (ειςηγητόσ κ.Καραπαπϊσ Γεώργιοσ – 
Αντιδόμαρχοσ). 
7. Έγκριςη 1ου ΑΠΕ του ϋργου “Αςφαλτοςτρώςεισ οδών Σοπικών Διαμεριςμϊτων Δόμου Μεςολογγύου” 
(ειςηγητόσ κ.Καραπαπϊσ Γεώργιοσ – Αντιδόμαρχοσ). 
8. Έγκριςη 2ου ΑΠΕ του ϋργου “Σοποθϋτηςη ςυνθετικού χλοοτϊπητα ςτο γόπεδο Σ.Κ. Κατοχόσ” (ειςηγητόσ 
κ.Καραπαπϊσ Γεώργιοσ – Αντιδόμαρχοσ). 
9. Ειςόγηςη τησ Επιτροπόσ Ποιότητασ Ζωόσ ςχετικϊ με ϋγκριςη χορόγηςησ θϋςεων ςτϊθμευςησ ΑΜΕΑ 
(ειςηγητόσ κ.Καραπαπϊσ Γεώργιοσ – Αντιδόμαρχοσ). 

    ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ  



  

10. Ειςόγηςη τησ Επιτροπόσ Ποιότητασ Ζωόσ ςχετικϊ με ϋγκριςη χορόγηςησ θϋςησ ςτϊθμευςησ ΑΜΕΑ πληςύον 
του Ειδικού Δημοτικού χολεύου Μεςολογγύου (ειςηγητόσ κ.Καραπαπϊσ Γεώργιοσ – Αντιδόμαρχοσ). 
11. Ειςόγηςη τησ Επιτροπόσ Παιδεύασ περύ μεταβολόσ ςχολικών μονϊδων Α/θμιασ & Β/θμιασ Εκπαύδευςησ 
Δόμου Ιερϊσ Πόλησ Μεςολογγύου (ειςηγητόσ κ.καρμούτςοσ Αναςτ. – Δημοτ. ύμβουλοσ). 
12. Έγκριςη απολογιςμών Πρωτοβϊθμιασ ςχολικόσ επιτροπόσ ϋτουσ 2017 (ειςηγητόσ κ.καρμούτςοσ Αναςτ. – 
Δημοτ. ύμβουλοσ). 
13. Έγκριςη  ςύναψησ διαδημοτικόσ ςυνεργαςύασ με το Δόμο Ξηρομϋρου για την υλοπούηςη τησ πρϊξησ 
«ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΑΛΤΖΙΑ ΔΗΜΟΤ ΞΗΡΟΜΕΡΟΤ» ςτα πλαύςια τησ Πρόςκληςησ ΙV του 
Προγρϊμματοσ «ΥΙΛΟΔΗΜΟ» ςτον ϊξονα προτεραιότητασ «Δρϊςεισ για τη βελτύωςη τησ αγροτικόσ 
οδοποιύασ» με τύτλο: «Βελτύωςη τησ πρόςβαςησ ςε γεωργικό γη και κτηνοτροφικϋσ εκμεταλλεύςεισ» (ΑΔΑ: 
67ΛΗ465ΦΘ7-6ΣΙ) του Τπουργεύου Εςωτερικών (ειςηγητόσ κ.Καραπαπϊσ Γεώργιοσ – Αντιδόμαρχοσ). 
14. Έγκριςη ςυγκρότηςησ τησ επιτροπόσ παραλαβόσ του ϋργου “Έργα ηλεκτροφωτιςμού ςτη Δ.Ε. Νεοχωρύου” 
(ειςηγητόσ κ.Καραπαπϊσ Γεώργιοσ – Αντιδόμαρχοσ). 
15. Έγκριςη παραλαβόσ τησ μελϋτησ “τατικό μελϋτη διερεύνηςησ, αποτύμηςησ και αποκατϊςταςησ 
Παλαμαώκόσ ςχολόσ” (ειςηγητόσ κ.Καραπαπϊσ Γεώργιοσ – Αντιδόμαρχοσ). 
16. Έγκριςη ςυγκρότηςησ τησ επιτροπόσ παραλαβόσ του ϋργου “Έργα ηλεκτροφωτιςμού ςτη Δ.Ε. Κατοχόσ” 
(ειςηγητόσ κ.Καραπαπϊσ Γεώργιοσ – Αντιδόμαρχοσ). 
17. Έγκριςη ςυγκρότηςησ τησ επιτροπόσ παραλαβόσ του ϋργου “Διαμόρφωςη-Ηλεκτροφωτιςμόσ πλατεύασ  
Οδυςςϋα Ελύτη ςτο Σ.Κ. Ευηνοχωρύου” (ειςηγητόσ κ.Καραπαπϊσ Γεώργιοσ – Αντιδόμαρχοσ). 
18. Έγκριςη ςυγκρότηςησ τησ επιτροπόσ παραλαβόσ του ϋργου “Ηλεκτροφωτιςμόσ κεντρικόσ πλατεύασ  Δ.Ε. 
Αιτωλικού” (ειςηγητόσ κ.Καραπαπϊσ Γεώργιοσ – Αντιδόμαρχοσ). 
19. Έγκριςη ςυγκρότηςησ τησ επιτροπόσ παραλαβόσ του ϋργου “Επϋκταςη - αναβϊθμιςη ηλεκτροφωτιςμού  
Πλατεύασ Μπότςαρη και Κϋντρου Πόλησ” (ειςηγητόσ κ.Καραπαπϊσ Γεώργιοσ – Αντιδόμαρχοσ). 
20. Έγκριςη πρωτόκολλου οριςτικόσ παραλαβόσ του ϋργου “ Έργα οδοποιύασ και αποχϋτευςησ ςε περιοχό 2ου 
Γυμναςύου –Αγ. Δημητρύου Μεςολογγύου” (ειςηγητόσ κ.Καραπαπϊσ Γεώργιοσ – Αντιδόμαρχοσ). 
21. Ειςήγηςη τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ περί οριςμοφ δικηγόρων για άςκηςη και υποςτήριξη αίτηςησ ακφρωςησ 
και αίτηςη ςυνζχιςησ δίκησ ςτο Συμβοφλιο Επικρατείασ  (ειςηγητόσ κ.Καρβϋλησ πυρ. – Αντιδόμαρχοσ). 

22. Ζγκριςη ζκτακτησ επιχορήγηςησ τησ ΔΚΕΚΑΠΜ (ειςηγητόσ κ.Καρβϋλησ πυρ. – Αντιδόμαρχοσ). 

23. Οριςμόσ εκπροςώπου & αναπληρωτή για την ςυγκρότηςη επιτροπήσ του άρθρ. 9 του Ν.2881/2001 ςχετικά με 
ναυάγια κλπ. (ειςηγητόσ κ.Καρβϋλησ πυρ. – Αντιδόμαρχοσ). 

24. Έγκριςη μετακύνηςησ κ.κ.Δημϊρχου και Δημοτικών υμβούλων (ειςηγητόσ κ.Καρβϋλησ πυρ. – 
Αντιδόμαρχοσ). 

25. Προγραμματιςμόσ εκδηλώςεων  (ειςηγητόσ κ.Καρβϋλησ πυρ. – Αντιδόμαρχοσ). 

26. Αναμορφώςεισ προώπ/ςμού και τεχνικού προγρϊμματοσ ϋτουσ 2018 (ειςηγητόσ κ.Καρβϋλησ πυρ. – 
Αντιδόμαρχοσ). 

 

 

ΟΟ  ΠΠρρόόεεδδρροοςς 

  

ΔΔηημμήήττρριιοοςς  ΜΜππααλλααμμππάάννηηςς 
  

 
 


