
 
ΔΗΜΟ 

ΙΕΡΑ ΠΟΛΕΩ ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΥ 
 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
 

ΑΠΟΠΑΜΑ 
 

Από ηο πρακηικό ηης σπ’αριθμ. 1ης / 2020 Σσνεδρίαζης ηοσ Σσμβοσλίοσ 
Κοινόηηηας Μεζολογγίοσ 

 
Αριθμ. Απόφασης : 4 / 2020 

   
ήμερα την 29η του μηνός Ιανουαρίου  του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδος Σετάρτη και 
ώρα 18:00 συνήλθε το υμβούλιο Κοινότητας Μεσολογγίου σε τακτική συνεδρίαση 
ύστερα από την υπ’αριθμ.πρωτ. ΚΟΙΝ_ΜΕ 28/24-01-2020 έγγραφη πρόσκληση της 
Προέδρου. 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των 
έντεκα (11) μελών ήταν παρόντα εννέα  (9) μέλη δηλαδή: 
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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 συνεδρίασης και 
εισάγει το Ημερησίας Διατάξεως θέμα: Πληροφοριακές πινακίδες και πινακίδες 
Κ.Ο.Κ. (δημιουργία επιτροπής για εισήγηση προς τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Έργων μετά 
από πρόσκλησή του) 

 

Η Πρόεδρος ξεκίνησε την εισήγηση της αναφερόμενη στο 21-01-2020 έγγραφο του 
Αντιδημάρχου Έργων. O Αντιδήμαρχος με το έγγραφο ενημέρωσε ότι ο Δήμος 
Μεσολογγίου προτίθεται να προβεί σε διαγωνισμό προμήθειας πληροφοριακών πινακίδων 
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αλλά και σήμανσης ΚΟΚ. Ζητά άμεση καταγραφή των σημείων που άπτονται των χωρικών 
αρμοδιοτήτων της κάθε Κοινότητας και αποστολή τους το αργότερο μέχρι 29 
Υεβρουαρίου 2020. Προτείνει την σύσταση τριμελούς επιτροπής με προεδρεύοντα τον 
εκάστοτε Πρόεδρο της Κοινότητας.  
Η Πρόεδρος συνέχισε λέγοντας ότι οφείλουμε να επικοινωνήσουμε με την τροχαία 
Μεσολογγίου ώστε να μας ενημερώσει για το πλήθος των πινακίδων ΚΟΚ που υπάρχουν 
στις αποθήκες της αστυνομίας, να καταγράψουμε τις ανάγκες με την παρούσα 
κυκλοφοριακή μελέτη, αλλά να τονίσουμε το γεγονός ότι εντός του 2020 οφείλει να 
ολοκληρωθεί νέα κυκλοφοριακή μελέτη η οποία μπορεί να υποδεικνύει και τα σημεία 
αλλά και το είδος των πινακίδων (ιδιαίτερα των πινακίδων ΚΟΚ).  
Για την επιτροπή προτάθηκαν οι σύμβουλοι: Φρήστος Υούντας, Δημήτρης Υραγκούλης, 

Γιώργος Καραδήμας, Όλγα Δασκαλή.  
 
 
Τπήρξε στη συνέχεια διαλογική συζήτηση για το θέμα.  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. Σην δημιουργία επιτροπής η οποία θα προβεί σε καταγραφή των αναγκών εντός 
των ορίων της Κοινότητας Μεσολογγίου για πληροφοριακές πινακίδες και 
πινακίδες ΚΟΚ. Μέλη της επιτροπής ορίζονται οι σύμβουλοι: Φρήστος Υούντας, 
Δημήτρης Υραγκούλης, Γιώργος Καραδήμας και η Πρόεδρος Όλγα Δασκαλή. Σο 
πόρισμα της επιτροπής θα κατατεθεί στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Έργων.   

2. Η απόφαση να σταλεί στους αρμόδιους Αντιδημάρχους προς γνώση και ενημέρωσή 
τους, και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου.  

 
 

               Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό   4/ 2020. 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟ 

 

ΔΑΚΑΛΗ  ΟΛΓΑ 

ΣΑ ΜΕΛΗ 

 

Ακριβές ανηίγραθο 

Ιερή Πόλη Μεζολογγίοσ  04 – 02 – 2020 

Ο  Ειδ. Γραμμαηέας 

 

 

ΝΣΡΕΛΙΑ ΑΡΙΣΕΙΔΗ 
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