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Παραθαιούκε λα προζέιζεηε ζε ηαθηηθή ζσλεδρίαζε ηοσ Γεκοηηθού σκβοσιίοσ, 

ηελ 99
ηη
  ΙΙοοσσλλίίοοσσ  22001199, εκέρα ΤΤρρ ίί ττηη   θαη ώρα 12.00 κ. ζηελ αίζοσζα 

ζσλεδρηάζεφλ ηοσ Γεκοηηθού σκβοσιίοσ (Δημοτικό Κατάστημα, Στασροπούλοσ 

31, 2ος όρου., Μεσολόγγι 30200), ζύκθφλα κε ηο άρζρο 67 ηοσ Ν. 3852/2010, γηα 
ζσδήηεζε θαη ιήυε απόθαζες ζηο παραθάηφ ζέκα: 
 
 

1. Έγκριςη λόψησ απόφαςησ για τη ςύναψη επενδυτικού δανεύου  από το Σ. Π. & Δ. - πρόγραμμα 
"ΥΙΛΟΔΗΜΟ" (ειςηγητόσ κ.Καραπϊνοσ Νικ. – Δόμαρχοσ). 
2. χετικϊ με διοικητικό και τεχνικό υποςτόριξη ςε θϋματα που αφορούν Τπηρεςύεσ Δόμηςησ (Τ.ΔΟΜ.) του 
Δόμου Ακτύου-Βόνιτςασ τησ Π.Ε. Αιτωλ/νύασ (ειςηγητόσ κ.Καραπϊνοσ Νικ. – Δόμαρχοσ). 
3. Έγκριςη τησ υπ’αριθ. 26/2019 απόφαςησ του Διοικητικού υμβουλύου του νομικού προςώπου “Δημοτικό 
Λιμενικό Σαμεύο Ιερϊσ Πόλησ Μεςολογγύου” ςχετικϊ με τακτοποιητικό αναμόρφωςη προώπολογιςμού και ΟΠΔ 
ϋτουσ 2019 (ειςηγητόσ κ.Καραπϊνοσ Νικ. – Δόμαρχοσ). 
4. Έγκριςη τησ υπ’αριθ. 5/2019 απόφαςησ του Διοικητικού υμβουλύου του νομικού προςώπου “Κϋντρο & 
Μουςεύο Φαρακτικών Σεχνών-Βϊςωσ Κατρϊκη” ςχετικϊ με τακτοποιητικό αναμόρφωςη προώπολογιςμού και 
ΟΠΔ ϋτουσ 2019 (ειςηγητόσ κ.ταρϊμοσ Παν . – Αντιδόμαρχοσ). 
5. Έγκριςη παρϊταςησ προθεςμύασ του ϋργου ‘‘υντόρηςη δημοτικών κτιρύων Κατοχόσ, Νεοχωρύου και 
λοιπών κτιρύων’’ (ειςηγητόσ κ.Καραπαπϊσ Γεώργιοσ – Αντιδόμαρχοσ). 
6. Έγκριςη 3ου ΑΠΕ του ϋργου ‘‘Ανϊπλαςη - αναβϊθμιςη του κϋντρου τησ πόλησ του Θϋρμου’’ τησ πρϊξησ με 
κωδικό ΟΠ 5000464  (ειςηγητόσ κ.Καραπαπϊσ Γεώργιοσ – Αντιδόμαρχοσ). 
7. Έγκριςη 1ου ΑΠΕ και παρϊταςησ προθεςμύασ του ϋργου ‘‘Πλακόςτρωςη δρόμων’’ (ειςηγητόσ κ.Καραπαπϊσ 
Γεώργιοσ – Αντιδόμαρχοσ). 
8. Έγκριςη 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Ε. του ϋργου ‘‘Διαμόρφωςη κεντρικόσ οδού ταμνϊσ’’ (ειςηγητόσ 
κ.Καραπαπϊσ Γεώργιοσ – Αντιδόμαρχοσ). 
9. Έγκριςη ςυγκρότηςησ επιτροπόσ παραλαβόσ του ϋργου “Ηλεκτροφωτιςμόσ οδών ςτη πόλη του 
Μεςολογγύου και ςτην Σ.Κ. Αγ. Γεωργύου” (ειςηγητόσ κ.Καραπαπϊσ Γεώργιοσ – Αντιδόμαρχοσ). 

    ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ  
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10. Έγκριςη ςυγκρότηςησ επιτροπόσ παραλαβόσ του ϋργου “Ηλεκτροφωτιςμόσ οδών ςτην Σ.Κ. ταμνϊσ , Σ.Κ. 
Πενταλόφου και Δ.Κ. Κατοχόσ” (ειςηγητόσ κ.Καραπαπϊσ Γεώργιοσ – Αντιδόμαρχοσ). 
11. Έγκριςη 2ου ΑΠΕ και παρϊταςησ προθεςμύασ του ϋργου “Ανϊπλαςη τμόματοσ κεντρικόσ οδού  Νεοχωρύου 
και αςφαλτοςτρώςεισ δρόμων ςε Νεοχώρι και Κατοχό” (ειςηγητόσ κ.Καραπαπϊσ Γεώργιοσ – Αντιδόμαρχοσ). 
12. Έγκριςη 1ου ΑΠΕ του ϋργου “υντόρηςη δημοτικών κτιρύων Κατοχόσ, Νεοχωρύου και λοιπών κτιρύων” 
(ειςηγητόσ κ.Καραπαπϊσ Γεώργιοσ – Αντιδόμαρχοσ). 
13. Έγκριςη 1ου ΑΠΕ του ϋργου “Καταςκευό τούχου αντιςτόριξησ ςτον οικιςμό Φρυςοβεργύου” (ειςηγητόσ 
κ.Καραπαπϊσ Γεώργιοσ – Αντιδόμαρχοσ). 
14. Έγκριςη 1ου ΑΠΕ του ϋργου “Καταςκευό πεζοδρομύων ςτον οικιςμό Αγύου Ιωϊννη Αιτωλικού” (ειςηγητόσ 
κ.Καραπαπϊσ Γεώργιοσ – Αντιδόμαρχοσ). 
15. Έγκριςη 1ου ΑΠΕ του ϋργου “Αποπερϊτωςη πλακόςτρωςησ πλατειϊσ Γουριϊσ και διαμόρφωςη 
περιβϊλλοντοσ χώρου ΚΠΕ Μεςολογγύου” (ειςηγητόσ κ.Καραπαπϊσ Γεώργιοσ – Αντιδόμαρχοσ). 
16. Έγκριςη 2ου ΑΠΕ και παρϊταςησ προθεςμύασ του ϋργου “Καταςκευϋσ πρόςβαςησ ΑΜΕΑ” (ειςηγητόσ 
κ.Καραπαπϊσ Γεώργιοσ – Αντιδόμαρχοσ). 
17. Έγκριςη 3ου ΑΠΕ και παρϊταςησ προθεςμύασ του ϋργου “Αποκατϊςταςη ζημιών από φυςικϋσ καταςτροφϋσ 
ςτον Δόμο Ι.Π. Μεςολογγύου – Αςτικό Οδοποιύα” (ειςηγητόσ κ.Καραπαπϊσ Γεώργιοσ – Αντιδόμαρχοσ). 
18. Έγκριςη υποβολόσ αύτηςησ χρηματοδότηςησ ςτο πρόγραμμα «ΥΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ» 
ςτον ϊξονα προτεραιότητασ: «Κοινωνικϋσ και πολιτιςτικϋσ υποδομϋσ και  
δραςτηριότητεσ των δόμων» με τύτλο: “Καταςκευό, επιςκευό, ςυντόρηςη και εξοπλιςμόσ εγκαταςτϊςεων 
καταφυγύων αδϋςποτων ζώων ςυντροφιϊσ” (ειςηγητόσ κ.Καραπαπϊσ Γεώργιοσ – Αντιδόμαρχοσ). 
19. Έγκριςη παρϊταςησ ςύμβαςησ ςύςταςησ ειδικού δεςμευμϋνου λογαριαςμού ςτο πλαύςιο  
υλοπούηςησ του Φρηματοδοτικού Προγρϊμματοσ του Πρϊςινου Σαμεύου με τύτλο  
«ΛΟΙΠΕ ΔΡΑΕΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΤ ΙΟΖΤΓΙΟΤ 2016» και ειδικότερα για τον  
για τον Άξονα Προτεραιότητασ 4 «Αςτικό Βιώςιμη Κινητικότητα» (ειςηγητόσ κ.Καραπαπϊσ Γεώργιοσ – 
Αντιδόμαρχοσ). 
20. Έγκριςη παρϊταςησ προθεςμύασ του ϋργου “Διανούξεισ οδών ςτο ςχϋδιο πόλεωσ Μεςολογγύου” (ειςηγητόσ 
κ.Καραπαπϊσ Γεώργιοσ – Αντιδόμαρχοσ). 
21. Έγκριςη παρϊταςησ προθεςμύασ τησ υπηρεςύασ “Τπηρεςύεσ υμβούλου  
Σεχνικόσ Τποςτόριξησ για την προετοιμαςύα και ωρύμανςη πρϊξεων τησ ΟΦΕ  
για το Δόμο Ι.Π. Μεςολογγύου (Τποςτηρικτικό μελϋτη κυκλοφοριακού  
ςχεδιαςμού για την υποβοόθηςη τησ Δ.Σ.Τ. του Δόμου Ι.Π. Μεςολογγύου ςτη  
ςύνταξη τησ μελϋτησ «Βελτύωςη προςβαςιμότητασ και ανϊπλαςη τησ αρτηρύασ  
Ναυπϊκτου-Παπαδιαμαντοπούλου ςτο εντόσ ςχεδύου τμόμα τησ»)” (ειςηγητόσ κ.Καραπαπϊσ Γεώργιοσ – 
Αντιδόμαρχοσ). 
22. Έγκριςη παρϊταςησ προθεςμύασ του ϋργου “Επιςκευό Κλειςτού Γυμναςτηρύου Γυμναςύου-Λυκεύου 
Νεοχωρύου” (ειςηγητόσ κ.Καραπαπϊσ Γεώργιοσ – Αντιδόμαρχοσ). 
23. Έγκριςη παρϊταςησ προθεςμύασ του ϋργου “Αποκατϊςταςη ζημιών από φυςικϋσ καταςτροφϋσ ςτον Δόμο 
Ι.Π. Μεςολογγύου – Αςτικό Οδοποιύα” (ειςηγητόσ κ.Καραπαπϊσ Γεώργιοσ – Αντιδόμαρχοσ). 
24. Έγκριςη 2ου ΑΠΕ και παρϊταςησ προθεςμύασ του ϋργου “Αποκατϊςταςη ζημιών από  
φυςικϋσ καταςτροφϋσ ςτον Δόμο Ι.Π. Μεςολογγύου – Αγροτικό Οδοποιύα και  
καθαριςμόσ ρεμϊτων” (ειςηγητόσ κ.Καραπαπϊσ Γεώργιοσ – Αντιδόμαρχοσ). 
25. Έγκριςη παρϊταςησ προθεςμύασ του ϋργου “υντόρηςη και εκςυγχρονιςμόσ ηλεκτρομηχανολογικών 
εγκαταςτϊςεων αντλιοςταςύων ομβρύων, υποδομών από τισ καταςτροφικϋσ πλημμύρεσ Οκτωβρύου 2016 ςτο 
Δόμο Ι. Π. Μεςολογγύου” (ειςηγητόσ κ.Καραπαπϊσ Γεώργιοσ – Αντιδόμαρχοσ). 
26. Έγκριςη 2ου Α.Π.Ε. και παρϊταςη προθεςμύασ του ϋργου “Αντιπλημμυρικό θωρϊκιςη & αποκατϊςταςη 
βλαβών από τισ φυςικϋσ καταςτροφϋσ Οκτωβρύου 2016 ςτο Δόμο Ι.Π. Μεςολογγύου – Καθαριςμόσ, διϊνοιξη & 
εκβϊθυνςη (αποκατϊςταςη λειτουργικών βαθών) διαύλων Ανατολικόσ Κλεύςοβασ & Λιμϋνα Μεςολογγύου” 
(ειςηγητόσ κ.Καραπαπϊσ Γεώργιοσ – Αντιδόμαρχοσ). 
27. Αντικατϊςταςη μϋλουσ του Διοικητικού υμβουλύου του υνδϋςμου Διαχ/ςησ Απορριμμϊτων 4ησ Γεωγρ. 
Ενότητασ Νομού Αιτωλ/νύασ – τροποπούηςη τησ υπ’αριθμ. 67/2017 απόφαςόσ μασ  (ειςηγητόσ κ.Καραπϊνοσ 
Νικ. – Δόμαρχοσ). 
28. Αντικατϊςταςη μελών του Διοικητικού υμβουλύου τησ Αναπτυξιακόσ Εταιρύασ Μεςολογγύου “ΑΝ.ΜΕ” – 
Σροποπούηςη τησ υπ’αριθμ. 291/2017 απόφαςόσ μασ (ειςηγητόσ κ.Καραπϊνοσ Νικ. – Δόμαρχοσ). 
29. Έγκριςη ςυγκρότηςησ τησ επιτροπόσ οριςτικόσ παραλαβόσ του ϋργου “Ανϋγερςη 2ου Λυκεύου  
Μεςολογγύου” (ειςηγητόσ κ.Καραπαπϊσ Γεώργιοσ – Αντιδόμαρχοσ). 

30. Έγκριςη 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Σ.Ν.Μ.Ε. του  ϋργου  “Εργαςύεσ λόψησ προςωρινών μϋτρων αςφαλεύασ ςτο 
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επικύνδυνο κτύριο κληροδοτόματοσ Κωςτϊκη (Σζαβϋλα 23) ςτα Εξϊρχεια” (ειςηγητόσ κ.Καραπαπϊσ Γεώργιοσ – 
Αντιδόμαρχοσ). 
31. Καθοριςμόσ λειτουργύασ τραπεζικών λογαριαςμών και ταμειακόσ προγραμματιςμόσ, των φορϋων τησ 
Γενικόσ Κυβϋρνηςησ που υπϊγονται ςτην παρϊγραφο 10 του ϊρθρου 69Α του ν. 4270/2014 όπωσ ιςχύει  
(ειςηγητόσ κ.Καρβϋλησ πυρ. – Αντιδόμαρχοσ). 
32. Ειςόγηςη τησ Επιτροπόσ Ποιότητασ Ζωόσ ςχετικϊ με ϋγκριςη θερινών δρομολογύων του ΚΣΕΛ αςτικών 
γραμμών Ι.Π Μεςολογγύου (ειςηγητόσ κ.Κότςαλοσ Αγαθϊγγελοσ – Αντιδόμαρχοσ). 
33. Οριςμόσ υπευθύνων λογαριαςμών για τα ϋργα του Π.Δ.Ε. , ΕΠΑ κλπ. που κινούνται ηλεκτρονικϊ μϋςω τησ 
τρϊπεζασ Ελλϊδοσ (ειςηγητόσ κ.Καρβϋλησ πυρ. – Αντιδόμαρχοσ). 
34. Οριςμόσ υπαλλόλων Σαμεύου Ι.Π. Μεςολογγύου (Σαμύα και Αναπληρωτό), υπευθύνων για χειριςμό 
τραπεζικών λογαριαςμών μϋςω ηλεκτρονικόσ τραπεζικόσ  καθώσ και οριςμόσ υπαλλόλων υπεύθυνων κύνηςησ 
λογαριαςμών του Δόμου κλπ. ςτα πιςτωτικϊ ιδρύματα (ειςηγητόσ κ.Καρβϋλησ πυρ. – Αντιδόμαρχοσ). 
35. Έγκριςη πρακτικού δημοπραςύασ για τη μακροχρόνια εκμύςθωςη αγροτεμαχύων ςτη Δ.Κ. Αιτωλικού 
(ειςηγητόσ κ.Καρβϋλησ πυρ. – Αντιδόμαρχοσ). 
36. Έγκριςη ό μη αιτημϊτων οφειλετών του Δόμου για υπαγωγό ςτη ρύθμιςη του ϊρθρου 110 του Ν. 
4611/2019 (ειςηγητόσ κ.Καρβϋλησ πυρ. – Αντιδόμαρχοσ). 
37. Ειςόγηςη τησ Επιτροπόσ Παιδεύασ περύ παραχώρηςησ κτιρύου για τη ςτϋγαςη του Καλλιτεχνικού 
Γυμναςύου Μεςολογγύου για το ςχολικό ϋτοσ 2019-2020 (ειςηγητόσ κ.καρμούτςοσ Αναςτ. – Δημοτικόσ 
ύμβουλοσ). 
38. Ειςόγηςη τησ Επιτροπόσ Παιδεύασ περύ κατανομόσ ποςού ςε ςχολικϋσ επιτροπϋσ τησ Α/θμιασ & Β/θμιασ 
Εκπαύδευςησ για επιςκευό & ςυντόρηςη ςχολικών κτιρύων (ειςηγητόσ κ.καρμούτςοσ Αναςτ. – Δημοτικόσ 
ύμβουλοσ). 

39. Αποδοχό ποςού από το πρόγραμμα «Υιλόδημοσ ΙΙ» (ειςηγητόσ κ.Καρβϋλησ πυρ. – Αντιδόμαρχοσ). 

40. υμπλόρωςη-τροποπούηςη τησ υπ’αριθμ. 336/2018 απόφαςόσ μασ περύ  ςυγκρότηςησ επιτροπόσ 
παρακολούθηςησ και παραλαβόσ δημοςύων ςυμβϊςεων προμηθειών για το ϋτοσ 2019 βϊςει του Ν. 4412/2016 
(ειςηγητόσ κ.Καρβϋλησ πυρ. – Αντιδόμαρχοσ). 

41. Έγκριςη πρόςληψησ ναυαγοςωςτών (ειςηγητόσ κ.Καρβϋλησ πυρ. – Αντιδόμαρχοσ). 

42. Αποδοχό ποςού από επιχορόγηςη των Ο.Σ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, για την καταβολό εφϊπαξ χρηματικού 
ποςού ςτουσ Ιατρούσ του Ε..Τ., Ιατρούσ και Οδοντιϊτρουσ Δημόςιασ Τγεύασ Ε..Τ., Επικουρικούσ Ιατρούσ και 
ϋμμιςθουσ Ειδικευμϋνουσ και Εξειδικευμϋνουσ Ιατρούσ (ειςηγητόσ κ.Καρβϋλησ πυρ. – Αντιδόμαρχοσ). 
43. Αναμορφώςεισ προώπ/ςμού ςχετικϊ με ``Προμόθεια καυςύμων και λιπαντικών Δόμου Ιερϊσ Πόλησ 
Μεςολογγύου, των νομικών προςώπων και των ςχολικών επιτροπών (Πρωτοβϊθμιασ και Δευτεροβϊθμιασ 
Εκπαύδευςησ) ϋωσ την ολοκλόρωςη ηλεκτρονικού διαγωνιςμού –ϊνω των ορύων –ςύμφωνα με το ϊρθρο 27 του 
ν.4412/2016`` (ειςηγητόσ κ.Καρβϋλησ πυρ. – Αντιδόμαρχοσ). 
44. Αναμορφώςεισ προώπ/ςμού και τεχνικού προγρϊμματοσ ϋτουσ 2019 (ειςηγητόσ κ.Καρβϋλησ πυρ. – 
Αντιδόμαρχοσ). 
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