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ΑΠΟΠΑΜΑ  
 

Από ηο πρακηικό ηης σπ’αριθμ. 5ης / 2019 Σσνεδρίαζης ηοσ Σσμβοσλίοσ 
Δημοηικής Κοινόηηηας Μεζολογγίοσ 

 

Αριθμ. Απόφασης : 16 / 2019 
    

 
ήμερα την 23η του μηνός Οκτώβριου  του έτους 2019 ημέρα της εβδομάδος τετάρτη  και 
ώρα 17:00 συνήλθε το υμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μεσολογγίου σε τακτική 

συνεδρίαση ύστερα από την υπ’αριθμ. 06/18-10-2019 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου. 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των 

έντεκα (11) μελών ήταν παρόντα επτά (9) μέλη δηλαδή : 
 

 

ΠΑΡΟΝΣΕ ΑΠΟΝΣΕ 

ΔΑΚΑΛΗ       ΟΛΓΑ   ΔΕΝΔΡΙΝΟ ΕΤΘΤΜ.  

ΣΑΜΑΣΗ   ΝΙΚΟΛΑΟ  ΥΡΙΚΑΕ  ΔΗΜ.  
ΦΑΛΑΖΙΑ–ΒΑΛΛΙΑΝΑΣΟΤ  

ΑΝΔΡΙΑΝΗ 
  

ΥΟΤΝΣΑ   ΦΡΗΣΟ     

ΠΑΝΟ   ΑΝΔΡΕΑ    

ΚΑΡΑΔΗΜΑ    ΓΕΩΡΓΙΟ     
ΜΠΑΡΜΠΕΣΑΚΗ 

ΝΙΚΟΛΑΟ 
    

        ΥΡΑΓΚΟΤΛΗ  ΔΗΜΗΣΡΙΟ 

          ΓΚΑΝΙΑΣΟ  ΙΩΑΝΝΗ 

 

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 1ο  θέμα Ημερησίας Διατάξεως. <Προτάσεις έργων για την κοινότητα Μεσολογγίου 

για το τεχνικό πρόγραμμα 2020 του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου>. 
Και ακολούθως. 
   Ζ Πξφεδξνο μεθίλεζε ηελ εηζήγεζή ηεο ιέγνληαο ηα εμήο: Ζ Κνηλφηεηα ηνπ Μεζνινγγίνπ είλαη ε 

κεγαιχηεξε Κνηλφηεηα ηνπ Γήκνπ Μεζνινγγίνπ. Με έθηαζε απφ ην Ληκάλη Μεζνινγγίνπ κέρξη θαη ηελ 

Αγξηιηά θαη απφ ην Παλεπηζηήκην κέρξη ηνλ Μεζφθακπν. Με πιεζπζκφ ηειεπηαίαο απνγξαθήο 14.386 

θαηνίθνπο εληζρπκέλν απφ ηνπο λένπο θνηηεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ηνπο θαληάξνπο ηνπ ζηξαηνπέδνπ.   

 

Οη ειιείςεηο πνπ έρεη ε πφιε είλαη πνιιέο θαη νθείινληαη ζε πξνβιήκαηα πνπ αληί λα επηιχνληαη άκεζα, 

ρξνλίδνπλ.  

 

Δλφςε ηεο ςήθηζεο ηνπ Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο 2020 απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Ηεξάο 

Πφιεσο Μεζνινγγίνπ θαζψο θαη ηα αληίζηνηρα ηερληθά πξνγξάκκαηα ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ Γήκνπ, 

κεηά απφ ηηο δηαβνπιεχζεηο (ζπλαληήζεηο γεηηνληάο) πνπ έγηλαλ ηελ πεξίνδν Φεβξνπάξηνο-Μάηνο 2019, ηηο 

επηηφπηεο απηνςίεο θαη ζπλαληήζεηο κε θαηνίθνπο ηελ πεξίνδν επηέκβξηνο - Οθηψβξηνο 2019, ηηο πξνηάζεηο 

ησλ ζπκβνχισλ ηνπ πκβνπιίνπ Κνηλφηεηαο, ηα αηηήκαηα πνπ έρνπλ πξσηνθνιιεζεί θαη θηάζεη ζε εκάο ηελ 

πεξίνδν επηέκβξηνο-Οθηψβξηνο 2019, πξνρσξάκε ζηηο εμήο πξνηάζεηο πξνο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην. 

 

Ζ θηινζνθία ησλ πξνηάζεσλ καο θηλείηαη ζε ηέζζεξηο ππιψλεο: Τγεία (δειαδή ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα ησλ 

πνιηηψλ), Παηδεία (δειαδή ζρνιηθέο κνλάδεο), ρεδηαζκφο (δειαδή κειέηεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο πφιεο), Κάζε-κέξα (δειαδή ε θαζεκεξηλφηεηα ησλ πνιηηψλ).  
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ηφρνη ησλ πξνηάζεσλ είλαη: ε ΑΦΑΛΔΗΑ ησλ πνιηηψλ, ε ελίζρπζε ηεο θάζε ΓΔΗΣΟΝΗΑ, ε 

δξνκνιφγεζε ησλ απαξαίηεησλ ΜΔΛΔΣΧΝ, νη άκεζεο ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΗ ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 

ρξνλίδνπλ.  

Σα έξγα πνπ πξνηείλνληαη ρσξίδνληαη ζε: ΑΜΔΑ ΔΡΓΑ - ΜΗΚΡΑ ΔΡΓΑ - ΜΔΓΑΛΑ ΔΡΓΑ. Πεγέο 

ρξεκαηνδφηεζεο ησλ έξγσλ αλάινγα κε ηελ θχζε ηνπο: Ίζηα έζνδα, Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο, ΔΠΑ, 

ζπλαξκφδηα Τπνπξγεία, Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, Πξάζηλν Σακείν, ζπκκεηνρή θαη δηεθδίθεζε 

ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ κέζσ πξνγξακκάησλ.  

 

Σερληθφ Πξφγξακκα 2020 

ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΜΔΟΛΟΓΓΙΟΤ 

 

 

ΠΡΟ Γήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίοσ 

 

 

 Α/Α. Όνομα έργοσ Σεκμηρίωση/Βαθμός 

Προτεραιότητας/Κατηγορία 

1. Καηαζθεπή λέσλ αηζνπζψλ ζην 1ν 

Γπκλάζην (Παιακατθή) 

Σν κφλν ζρνιείν ζε φιε ηελ Κνηλφηεηα πνπ 

ζηεγάδεηαη ζε toll.  

2. Γηαλνίμεηο δξφκσλ (Αηηήζεηο πνιηηψλ 

ζηελ ππεξεζία) 

Δθαξκνγή ζρεδίνπ πφιεσο θαη φπνπ απαηηνχληαη 

ηξνπνπνηήζεηο.  

3. Γηάλνημε θεληξηθψλ δξφκσλ: 

-κπξνζηά απφ Κήπν Ζξψσλ κέρξη 

Γπηηθή πεξηκεηξηθή θαη βφξεηα.  

-νδφο Μάλαο (δηακφξθσζε, 

νινθιήξσζε) 

-2 θεληξηθέο 16κεηξεο αξηεξίεο Λεσθ. 

Δηξήλεο κέρξη δηψξπγα 

-Απφ 6ν Γεκνηηθφ κέρξη δηψξπγα 

Κπθινθνξηαθή αλαπλνή ηεο πφιεο. Πιένλ νη νδνί 

απηνί ζπγθεληξψλνπλ κεγάιε θίλεζε ηηο ψξεο 

αηρκήο εμαηηίαο ησλ λέσλ ζρνιείσλ.  

4. Γξφκνο πξνο ην Παλεπηζηήκην  χλδεζε ηεο πφιεο κε ην Παλεπηζηήκην, γξήγνξε 

θαη αζθαιήο κεηάβαζε  θνηηεηψλ θαη 

εξγαδνκέλσλ, αλαβάζκηζε πεξηνρήο 

5. Καηαθχγην αδέζπνησλ δψσλ Αζθάιεηα πνιηηψλ θαη δηαρείξηζε πιεζπζκνχ 

αδέζπνησλ δψσλ 

6. Δπέθηαζε δεκνηηθνχ 

ειεθηξνθσηηζκνχ. Αηηήζεηο πνιηηψλ 

ζηελ ππεξεζία.  

Αλάγθε γηα αίζζεκα αζθάιεηαο  

7. Βειηίσζε ειεθηξνθσηηζκνχ  Αληηθαηάζηαζε ησλ ζπκβαηηθψλ ιακπψλ κε 

LED. Αλάγθε γηα αίζζεκα αζθάιεηαο, 

νηθνλνκηθφ θαη πεξηβαιινληηθφ φθεινο.  

8. ήκαλζε ζε ζηαπξνδξφκηα: ζηα λέα 

ζρνιεία ηνπ πλνηθηζκνχ, ζηελ 

πεξηνρή ηνπ  6
νπ

 Γεκ. ρνιείνπ,  ζε 

φια ηα λεφδκεηα ρνιεία ηεο 

Καιινλήο- Μάλαο  - Αγ. Γεκεηξίνπ  

 

Αζθάιεηα πνιηηψλ 

9. ήκαλζε ζε φιεο ηηο   δηαζηαπξψζεηο. Αζθάιεηα πνιηηψλ 
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(παξάδεηγκα πεξηνρή Αλαηνιηθά 

Αιίπεδα ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία 

έμνδνο πξνο νδφ π. Σξηθνχπε) 

  

10. Δλδεδεηγκέλν κέζν γηα κείσζε 

ηαρπηήησλ κπξνζηά ζε ζρνιεία (6ν 

δεκνηηθφ ζρνιείν, 2ν Λχθεην) 

 

Δπεηδή ηα ζακαξάθηα απαγνξεχνληαη ζε δξφκνπο 

κεγάιεο θπθινθνξίαο, ππάξρνπλ θαη άιια κέζα 

γηα κείσζε ηεο ηαρχηεηαο φπσο: γξαθή ζην 

νδφζηξσκα, πξνεηδνπνηεηηθνί θσηεηλνί 

ζεκαηνδφηεο, θαζξέθηεο ζε ζηξνθέο 

11. Πεδφδξνκνο κπξνζηά απφ 1ν 

Γεκνηηθφ ρνιείν 

Αζθάιεηα πνιηηψλ 

12. Πξνζηαηεπηηθά θηγθιηδψκαηα  Τπάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα ζεκεία πνπ είλαη πνιχ 

επηθίλδπλα. Παξάδεηγκα: Αγξνηηθφο δξφκνο 

θνληά ζε θφκβν Υαιαδηά 

13. Ρείζξα ζηελ πεξηνρή Αικπξάθη Κάζε θνξά πνπ βξέρεη, ιφγσ ηεο πςνκεηξηθήο 

δηαθνξάο, αιιά θαη ηεο έιιεηςεο ρψξνπ γηα ηελ 

απνξξνή ησλ πδάησλ, ε πεξηνρή πιεκκπξίδεη.  

14. Δπηζθεπή εμσηεξηθψλ γεπέδσλ 

κπάζθεη (Αικπξάθη, Φηινζέε, 

Αγξηιηά) 

Δπηθίλδπλεο ππάξρνπζεο θαηαζθεπέο. Υξεηάδεηαη 

άκεζε αληηθαηάζηαζε.  

15. Αζθαιηφζηξσζε δξφκσλ. Δθθξεκείο 

αηηήζεηο πνιηηψλ ζηελ ππεξεζία. 

Μειέηε-Καηαζθεπή έξγνπ 

Απνθπγή αηπρεκάησλ, θζνξέο πνδειάησλ θαη 

απηνθηλήησλ. Να γίλεη παξάιιεια πξφβιεςε γηα 

φκβξηα θαη απνρέηεπζε. Καιχηεξα λα γίλνπλ 

ιίγνη δξφκνη, αιιά λα νινθιεξσζεί ζσζηά ην 

έξγν. 

16. Δμνπιηζκφο αλαβάζκηζεο ζηάζεσλ. 

Δπέθηαζε ζηάζεσλ ζηε λέα πφιε (ζε 

ιεσθφξνπο θνληά ζε λεφδκεηα θαη 

παιηά  ρνιεία) 

Οη ζηάζεηο ησλ ιεσθνξείσλ είλαη εηνηκφξξνπεο, 

ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο ζπαζκέλεο ή αλχπαξθηεο.  

17. Ολνκαηνδνζία νδψλ, αξηζκνδνζία θαη 

ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ  

Δδψ πξνηείλεηαη ε νλνκαηνδνζία λα είλαη ζηα 

ειιεληθά, κε αληίζηνηρε απφδνζε ζηα αγγιηθά, 

θαζψο θαη θάησ απφ ην φλνκα λα αλαγξάθεηαη ε 

ηδηφηεηα ηνπ πξνζψπνπ. Καιφ παξάδεηγκα 

πεξηνρή: Αλαηνιηθά Αιίπεδα 

18. Υξήζεηο γεο - Σνπηθφ ρσξηθφ ζρέδην - 

Καηαγξαθή δεκνηηθήο πεξηνπζίαο 

Καηεγνξία κειέηεο. Απαξαίηεην εξγαιείν 

ζρεδηαζκνχ θαη επελδχζεσλ (π.ρ. Γηα 

μελνδνρεηαθέο κνλάδεο, βηνηερλίεο, βηνκεραληθέο 

κνλάδεο, αγξνηνπξηζκφ, αγξνηηθή γε, λένη 

νηθηζκνί θιπ) 

19. Κπθινθνξηαθή κειέηε (νιηζηηθή 

παιηάο θαη λέαο πφιεο) 

 

 

Καηεγνξία κειέηεο. 

20. ρέδην δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ Καηεγνξία κειέηεο. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα 

λα εληζρπζεί ε αλαθχθισζε θαη λα ππάξμεη ιχζε 

θαη κε ηνλ ΥΤΣΑ 
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21. Γηακφξθσζε πιαηεηψλ. Πξνηάζζεηαη 

ε πιαηεία ζηνλ Κνηλφρξεζην Υψξν  

Κ.Υ κπξνζηά ζην 6ν Γεκνηηθφ 

ρνιείν 

Οη αδηακφξθσηεο πιαηείεο είλαη πνιιέο. 

Πξνηείλνπκε θάζε ρξφλν λα κπαίλεη ζην ηερληθφ 

πξφγξακκα θαη λα νινθιεξψλεηαη ηνπιάρηζηνλ 

κία. Έηζη ζε κεξηθά ρξφληα ζα κπνξνχκε λα 

κηιάκε γηα θέληξα γεηηνληάο.  

22. Απνθαηάζηαζε δεκνηηθψλ θηηξίσλ: 

πξψελ Βαιβείνπ Βηβιηνζήθεο, θηηξίνπ 

νηθίαο Παιακά, Σξηθνχπεην 

Πνιηηηζηηθφ θέληξν, Πέηξηλν 

Γεκαξρείν, πξψελ θηίξην 

Ννζνθνκείνπ 

Πξνηάζζνπκε ηελ έληαμε ησλ δεκνηηθψλ θηηξίσλ 

ζε πξνγξάκκαηα απνθαηαζηάζεσλ θηηξίσλ.  

Καηεγνξία Μειέηε θαη πινπνίεζε. Γηα φζα 

θηίξηα δελ ππάξρνπλ ψξηκεο κειέηεο, λα μεθηλήζεη 

ε εθπφλεζή ηνπο.  

23. Κιεξνδφηεκα Κπξηαδή (πξψελ 

δεχηεξν Γπκλάζην) 

Άκεζε εθθίλεζε ηνπ θιεξνδνηήκαηνο γηα ηελ 

ζηέγαζε ηνπ θαιιηηερληθνχ γπκλαζίνπ. Ζ 

ζηέγαζε ηνπ Καιιηηερληθνχ Γπκλαζίνπ ζην 

ζπγθεθξηκέλν αθίλεην έρεη απνθαζηζηεί ζε 

πξνγελέζηεξα Γεκνηηθά πκβνχιηα. Καηεγνξία 

κειέηε θαη πινπνίεζε.  

24. Γεθπξάθηα (δηαπιάηπλζε) - ζθέπαζκα- 

θαηαζθεπή πιαθνζθεπείο νρεηνχο 

(πίζσ απφ ην Γεξνθνκείν 

Αζθάιεηα πνιηηψλ ζε κεηαθηλήζεηο. Δηδηθά πίζσ 

απφ ην γεξνθνκείν πνπ ρξεηάδεηαη λα πεξάζεη ην 

αζηηθφ ΚΣΔΛ γηα ηελ κεηαθνξά ησλ καζεηψλ, ην 

ιεσθνξείν δελ ρσξάεη πάλσ ζην γεθπξάθη, κε 

απνηέιεζκα λα ρηππά πάλσ ζηηο πξνζηαηεπηηθέο 

κπάξεο.  

25. Παηδηθή ραξά ζε Αγξηιηά θαη Καιινλή  Φπραγσγία πνιηηψλ 

26. Καηαζθεπή   ηξηψλ βαζηθψλ ηερληθψλ 

έξγσλ  ζηελ λέα πφιε (Καιινλή –

Μάλα) κε ζηαηηθή επίιπζε 

πιαθνζθεπνχο  νρεηνχ. Απηά είλαη ε   

θπθιηθή – ξπζκηζηηθή γέθπξα θαη 

πεδνγέθπξα  ηεο Καιινλήο ζην δξφκν 

ηεο δηψξπγαο πνπ νδεγεί ζηα λεφδκεηα  

ρνιεία).  

Δπίζεο  έλαο πιαθνζθεπήο νρεηφο ζηε 

δηψξπγα πίζσ απφ ην Γεξνθνκείν πνπ 

αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ 

 

Γίλνπκε πξνηεξαηφηεηα  ζηελ θαηαζθεπή  ηξηψλ 

ηερληθψλ έξγσλ   γηα λα είλαη πξνζβάζηκα φια ηα 

επηά ζρνιεία ηεο λέαο πφιεο κε επέθηαζε ηεο 

γξακκήο ΚΣΔΛ ή κε δηαδξνκή Mini –bus.  

27. ΓΑΚ - Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο Μειέηε - Καηαζθεπή. Έξγν άκεζεο 

πξνηεξαηφηεηαο αθνχ ην γήπεδν ρξεζηκνπνηείηαη 

θαζεκεξηλά θαη είλαη δείγκα πνιηηηζκνχ, κέξνο 

ςπραγσγίαο  

28. Αληηπιεκκπξηθά έξγα Γηα ηελ ζσξάθηζε φιεο ηεο Κνηλφηεηαο 

Μεζνινγγίνπ 

Μειέηεο - Καηαζθεπή (αλαδήηεζε ησλ αξκφδησλ 

γηα ρξεκαηνδφηεζε) 

29. Αγνξά λένπ αθηλήηνπ γηα 

Νεθξνηαθείν  

Νένο θαλνληζκφο γηα λα πξνβιεθζνχλ θαη 

νζηενθπιάθην θαζψο θαη λέν θαζεζηψο γηα αγνξά 

ησλ ηάθσλ.  
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30. α)Απνθαηάζηαζε νδνχ  κπξνζηά απφ 

ην παιαηφ Τδξαγσγείν ηεο πφιεο 

 

      β) ε άξζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο ζην 

δξφκν (νδφο Πιεπξψλνο) πνπ ελψλεη 

ηνλ νηθηζκφ κε ηελ πφιε. Πεξηνρή Νέα 

Τδξαγσγεία.   

Οη θάηνηθνη βγαίλνπλ απφ ηα ζπίηηα ηνπο ζε 

δξφκν ηαρείαο θπθινθνξίαο αθνχ απηφο ν δξφκνο 

είλαη έμνδνο, είζνδνο ζηελ εζληθή νδφ θαη ηα 

νρήκαηα θηλνχληαη ρσξίο πξνζηαηεπηηθά 

θηγθιηδψκαηα θαη ππάξρεη θίλδπλνο λα βξεζνχλ 

κέζα ζην θαλάιη.  Έρνπλ γίλεη δεθάδεο 

αηπρήκαηα.  

 

 

Προς ΓΔΤΑΜ  

 

 

1. Ύδξεπζε Αληηθαηάζηαζε ακηαληνζσιήλσλ θαη κνιπβδνζσιήλσλ ηνπ 

δηθηχνπ. Τγεία ησλ δεκνηψλ, απψιεηεο λεξνχ, ελέξγεηαο. 

 Δπέθηαζε ηνπ  δηθηχνπ χδξεπζεο ζηελ λέα πφιε. Σν δηθηπν ηεο 

πφιεο ηνπ Μεζνινγγίνπ δελ έρεη αιιάμεη απφ ηελ πξψηε 

θαηαζθεπή ηνπ, δειαδή απφ ην 1968, θαη εκθαλίδεη κηα ζεηξά 

πνιιψλ πξνβιεκάησλ.  

2. Απνρέηεπζε Δπέθηαζε ζηηο πεξηνρέο πνπ δελ ππάξρεη (Καιινλή, Μάλα,  

Αγξηιηά, Σξηιάγθαζα, Νέα Τδξαγσγεία). Τγεία ησλ θαηνίθσλ, 

κφιπλζε πδξνθφξνπ νξίδνληα, απνκάθξπλζε νκβξίσλ πδάησλ 

3. Καηαζθεπή αγσγψλ 

νκβξίσλ 

 

 

ηηο πεξηνρέο πνπ δελ ππάξρνπλ. Αληηπιεκκπξηθφ έξγν, 

θαηαπνιέκεζε θνπλνππηψλ, ζηάζηκα λεξά 

SOS πεξηνρέο: Καιινλή, Άγηνο Γεκήηξηνο 

4. Καηαζθεπή δηθηχνπ 

άξδεπζεο ζε παιηά 

θαη λέα πφιε  (έξγα 

ππνδνκήο). 

 Τδξνδφηεζε απφ ην παιηφ πδξαγσγείν Μεζνινγγίνπ (λέα 

πδξαγσγεία),  ηα  ππάξρνληα πεγάδηα  ζηνπο θνηλφρξεζηνπο 

ρψξνπο ηνπ ζρεδίνπ ηεο λέαο πφιεο θαη ηηο αξδεπηηθέο δηψξπγεο) 

5. Αγσγνί νκβξίσλ ζηηο  

νδνχο 

 α) Γνξγνπνηάκνπ 

(Καιινλή)    

β) Σζαθκαθιέτθα 

(Καιινλή) 

γ) Άγηνο Γεκήηξηνο 

Άκεζνο θαη δηαξθήο Κίλδπλνο πιεκκχξαο. Τπάξρνπλ ηδηνθηήηεο 

πνπ έρνπλ βάιεη δηθνχο ηνπο ζσιήλεο κε κεραληθή ππνζηήξημε 

γηα λα βγάδνπλ ηα λεξά, αθνχ θάζε θνξά πνπ βξέρεη έζησ θαη 

ιίγν, πιεκκπξίδνπλ ηα ππφγεηα ηνπο.  

 

 

 

 

Προς Γημοτικό Λιμενικό Σαμείο 

 

1. ρεδηαζκφο Ληκαληνχ, 

θαζνξηζκφο ρξήζεσλ 

(master plan) 

Δξγαιείν ζρεδηαζκνχ θαη επελδχζεσλ (π.ρ. Γηα πδαηνδξφκην, γηα 

αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Ναπηηθνχ νκίινπ) 

2. Αλακφξθσζε 

αηγηαινχ-παξαιίαο 

Σνπξιίδαο 

Έξγν πλνήο γηα ην Μεζνιφγγη, αθνχ ε κφλε παξαιία ηνπ είλαη ε 

πεξηνρή ηεο Σνπξιίδαο. Δπηζθεπή επηθίλδπλσλ θαηαζθεπψλ 

(ηζηκέληα ζηνλ αηγηαιφ ηνπ δπηηθνχ βξαρίνλα ηεο παξαιίαο) 
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3. Γαζάθη ιηκαληνχ 

Φσηηζκφο θαη 

απαγφξεπζε 

παξθαξίζκαηνο εληφο 

Μία φαζε ζην ιηκάλη καο, πνπ νθείιεη λα εληζρπζεί κε επαξθή 

θσηηζκφ, ψζηε λα απνηξέπνληαη νη παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο 

θαη λα κελ επηηξέπεηαη ην παξθάξηζκα εληφο ηνπ ρψξνπ ηνπ.  

 

 

Λοιπά προτεινόμενα έργα και παρεμβάσεις προς Γήμο και τα νομικά τοσ πρόσωπα  

1. Δλεξγεηαθέο 

Κνηλφηεηεο απφ ηνλ 

Γήκν θαη ηα ΝΠΓΓ 

Οηθνλνκηθφ θαη πεξηβαιινληηθφ φθεινο 

2. Απνθαηάζηαζε 

Ληκλνζάιαζζαο 

Πιψζηαηλαο 

Αιιαγή κηθξνθιίκαηνο, απνθπγή νζκψλ, πγεία πνιηηψλ. Έθθξαζε 

ζπγθεθξηκέλεο βνχιεζεο ηνπ Γήκνπ γηα ην ζέκα ηεο 

απνθαηάζηαζεο ηεο ιηκλνζάιαζζαο 

3. Τπνγεηνπνίεζε 

δηθηχσλ ΓΔΖ –ΟΣΔ 

ζε παιηά θαη λέα πφιε  

(έξγα ππνδνκήο), θαη 

ζε φια ηα λέα έξγα. 

 

Δμαζθάιηζε φηη ζε θάζε έξγν ζα πξνβιέπεηαη θαη ε ππνγεηνπνίεζε 

4. Θεκαηηθφ Πάξθν ζην 

Σξηθνχπεην 

Πνιηηηζηηθφ Κέληξν  

Καηεγνξία Μειέηε θαη ελ ζπλερεία πινπνίεζε. Δκπεξηζηαησκέλε 

πξφηαζε απφ ην Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ην νπνίν 

ζηεγάδεηαη ζηελ επξχηεξε γεηηνληά ηνπ Σξηθνππείνπ, ζην θηίξην ηνπ 

ΟΔ.  

5. Οηθνδνκηθέο άδεηεο 

ζρνιείσλ  

Χθέιηκν ζα ήηαλ λα ελεξγνπνηεζνχλ ηα Ηδησηηθά Σερληθά Γξαθεία 

ηεο πφιεο κέζσ ΣΔΔ . Έθαζην λα ζπληάμεη θαη λα θάλεη δσξεά κηα 

κειέηε θαη ν δήκνο λα εληάμεη έλα θνλδχιη γηα ηα αλαιψζηκά ηνπο  

(ραξηί , κειάλη, πξφζηηκα γηα απζαίξεηεο θαηαζθεπέο   θ.ι.π έμνδα) 

 

6. Πέηξηλν Γεκαξρείν, 

δηεξεχλεζε 

ηδηνθηεζηαθνχ 

θαζεζηψηνο 

Κηίξην ζηνλ αζηηθφ ηζηφ. Θα κπνξνχζε λα αμηνπνηεζεί γηα ζηέγαζε 

δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ ψζηε άιινη ρψξνη λα αδεηάζνπλ θαη λα 

αμηνπνηεζνχλ δηαθνξεηηθά. Π.ρ. Δπξχηεξνο ρψξνο θαη θηίξηα γχξσ 

απφ ην Σξηθνχπεην Πνιηηηζηηθφ Κέληξν πνπ απνηειεί ην θέληξν 

βάξνο ηεο πφιε 

7. Βηνξεπζηά θάκπνπ 

Δπελνρσξίνπ, 

γεηηλίαζε κε 

Παλεπηζηήκην 

Γηεξεχλεζε ζέκαηνο. Πνηεο νη εμειίμεηο. Πξνάζπηζε 

ιηκλνζάιαζζαο.  

 

 

Αιτήματα Πολιτών ποσ έτοσν υτάσει σε εμάς μέτρι στιγμής: 
1. Καζαξηζκφο βάησλ ζε φιν ην κήθνο απφ Άγην Αζαλάζην θαηά κήθνο ηεο δηψξπγαο κέρξη πδξαγσγείν 

Υαιαδηά 

2. Γηαγξάκκηζε γηα ην πνδήιαην απφ ΚΑΠΖ κέρξη ΣΔΔ, ζηελ έμνδν πξνο νδφ πχξνπ Σξηθνχπε 

(Αλαηνιηθά Αιίπεδα) 

3. Σνπνζέηεζε πξνζηαηεπηηθνχ ζε αγξνηηθφ δξφκν θάησ απφ αεξνγέθπξα θνληά ζηνλ θφκβν Υαιαδηά 

4. Καζαξηζκφο αχιαθα ζηελ Μνηίβν 

5. Απφθξαμε απνρέηεπζεο κπξνζηά απφ μελνδνρείν Λίκπεξηπ 

6. Απνκάθξπλζε θσηηζηηθψλ πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ Αγίνπ Αζαλαζίνπ, ηνπνζέηεζε αιινχ 

(αξκνδηφηεηα Αληηπεξηθέξεηαο) 
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7. Δπηθαηξνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ νλνκαζίαο ηεο πφιεο θαη ησλ νδψλ ζηηο παγθφζκηεο κεραλέο 

αλαδήηεζεο 

8. Ολνκαηνδνζία ζε φιεο ηηο πεξηνρέο  

9. Απνςίισζε ρφξησλ νδφο Ραδηέξε  

10. Κιάδεκα δέληξσλ κπξνζηά απφ πηλαθίδεο  

11. Πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ θαη αθηζνθνιιήζεσλ θαη ζηελ λέα πφιε. ηελ θεληξηθή πιαηεία πίλαθαο 

ειεθηξνληθφο ή θαη ζπκβαηηθφο κεγάινο.  

12. ήκαλζε Αμηνζεάησλ 

13. Γηαλνίμεηο δξφκσλ (ζπγθεθξηκέλα αηηήκαηα) + πεξηνρή Αικπξάθη 

14. Αγσγνί νκβξίσλ (βνξεηνδπηηθή γεηηνληά Καιινλήο + Αικπξάθη) 

15. Παηδηθή ραξά ζε Αγξηιηά θαη Καιινλή  

16. Αγξνηηθφο δξφκνο ζην Σακπξάθη 

17. Αζηηθφο εμνπιηζκφο Βπξψλεην 

18. Γξφκνη πξνο ηα θνηκεηήξηα : Υνλδξνδήκνπ (ζηνλ Αε Λάδαξν) θαη ν δξφκνο πξνο ηνλ Άε-Γηάλλε.  

19. Απνζηξαγγηζηηθέο ηάθξνη ζηελ Ρντδνχια (θαζαξηζκφο) 

20. Φσηηζκφο γχξσ απφ ην αζιεηηθφ ζηάδην 

21. Υξσκαηηζκφο ηνπ θσηηζκνχ  

22. Γξφκνο απφ Ννζνθνκείν πξνο πξψελ Ληληι  

23. Πξφβιεςε γηα Μνλάδα Μεραληθήο Αλαθχθισζεο θαη Κνκπνζηνπνίεζεο 

24. Μέξηκλα γηα έληαμε ηνπ Παιηνχ Ννζνθνκείνπ ζε πξφγξακκα απνθαηάζηαζεο ηεο θηηξηαθή 

ππνδνκήο.  

25. Γξφκνο απφ ην Δλσζηαθφ πξνο ην Δξγαζηήξη Παλαγία-Διενχζα 

26. πληήξεζε Μλεκείσλ ζην Νεθξνηαθείν ηνπ Αε-Λάδαξνπ (π.ρ. ηάθνο Εελφβηνπ Βάιβε) 

27. Φσηηζκφο ζην Άγαικα ηεο Διεπζεξίαο 

28. Όηαλ κπαίλεη λέα άζθαιηνο λα μειψλεηαη ε πξνεγνχκελε 

29. Πξνζηαηεπηηθά ηείρε ζε παιηέο νηθνδνκέο (νδφο Αιεμαλδξνπνχινπ, νδφο Ησζήθ Ρσγψλ, νδφο 

Ράγθνπ, νδφο Γξνζίλε) 

30. ην βφξεην κέξνο ηνπ Ννζνθνκείνπ ππάξρεη απιάθη κε ζηάζηκα λεξά, πνπ πξέπεη λα ζθεπαζηεί. 

Γεκηνπξγεί νζκέο θαη είλαη εζηία κφιπλζεο.  

31. Αλέγεξζε κλεκείνπ άκαρνπ πιεζπζκνχ 

 

 

 

 

Με βάζε απηά ε Πξφεδξνο πξνηείλεη λα γίλεη δεθηή ε εηζήγεζή ηεο. Οη παξαπάλσ πξνηάζεηο πνπ 

απνηππψλνληαη ζηνπο πίλαθεο λα θαηαηεζνχλ ελψπηνλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηα αηηήκαηα πνιηηψλ 

λα πξνσζεζνχλ ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο.  

 

 
τη συνέχεια το λόγο έλαβαν και άλλα μέλη του υμβουλίου.  
 

 
Ακολούθως η Πρόεδρος κάλεσε το υμβούλιο για τη λήψη σχετικής αποφάσεως. 

 
 
 

          Σο υμβούλιο της Κοινότητας Μεσολογγίου μετά από διαλογική συζήτηση 
ακούστηκαν προτάσεις κατοίκων που ήταν  παρόντες στη συνεδρίαση και σκέψη 

ΟΜΟΦΩΝΑ    Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 

 

Εγκρίνει τις Προτάσεις έργων για την κοινότητα Μεσολογγίου για το τεχνικό πρόγραμμα 
2020 του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. 
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        Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό    16 / 2019. 
 

Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ 

 

ΓΑΚΑΛΖ  ΟΛΓΑ 

ΣΑ ΜΔΛΖ 

 

Αθξηβέο αληίγξαθν 

Ηεξή  Πφιε Μεζνινγγίνπ  29 – 10 – 2019 

Ο  Δηδ. Γξακκαηέαο 
 

 

ΝΣΡΔΛΗΑ ΑΡΗΣΔΗΓΖ 
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