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Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η 

  

Αριθμός  Απόφασης:   8   
 

Στην Αμφιλοχία, σήμερα την 20η του μηνός Ιουλίου   του έτους 2022  ημέρα Τετάρτη , ώρα 12.00 π.μ  και στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμφιλοχίας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού που επιδόθηκε 

την 11/07/2022 (λόγω μη απαρτίας η συνεδρίαση της 18ης Ιουλίου μεταφέρθηκε για την Τετάρτη 20 

Ιουλίου 2022) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Κοινότητα Αμφιλοχίας με παρόντες: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία εφόσον επί αριθμού εφτά (7) Συμβούλων παρίστανται 6. 

Ως Ειδικός Γραμματέας παρέστη η δημοτική υπάλληλος κ. Μαντοπούλου Μαρία. 

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε για την ύπαρξη θέματος ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΙΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ και αφού το σώμα  

αποφάσισε την συζήτηση αυτού, ο  Πρόεδρος έθεσε στο σώμα τα κάτωθι : 

Αναγνωρίζοντας ότι κεντρικό ρόλο στην εύρυθμη λειτουργία της κυκλοφορίας εντός της πόλης μας έχει η 

σωστή σήμανση, τονίζουμε για μια ακόμη φορά την ανάγκη τοποθέτησης προειδοποιητικού 

φωτεινού σηματοδότη στην έξοδο της πόλης προς Βόνιτσα- Λευκάδα, στο σημείο όπου το 

ρεύμα της κυκλοφορίας που εισέρχεται στην πόλη διαχωρίζεται. 

Πολλά μικροατυχήματα έχουν συμβεί στο συγκεκριμένο σημείο, ευτυχώς όχι ακόμα θανατηφόρα. 

Ως Τοπικό συμβούλιο Αμφιλοχίας, στόχος μας είναι να συνεισφέρουμε στον συμπολίτη μας, τον 

επισκέπτη, το διερχόμενο ταξιδιώτη ασφάλεια και καλύτερη ποιότητα ζωής. Αυτό πιστεύουμε πως 

μπορούμε να το επιτύχουμε με μικρές στοχευμένες κινήσεις όπως αυτή που προτείνουμε, προτού γίνουμε 

μάρτυρες άσχημων περιστατικών. 

Η οργανωτική συμπεριφορά μας απέναντι στον πολίτη είναι μέρος της κοινωνικής μας ευθύνης που θα 

πρέπει να μοιραζόμαστε με την Δημοτική Αρχή αλλά και της Περιφερειακή Αρχή Αιτωλοακαρνανίας. 
 

Το σώμα  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έπειτα από διαλογική συζήτηση  

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Την εισήγηση στο Δημοτικό συμβούλιο για την τοποθέτηση προειδοποιητικού φωτεινού σηματοδότη στην έξοδο της 

πόλης προς Βόνιτσα – Λευκάδα (πλησίον ξενοδοχείου OSCAR) . Η απόφαση αυτή να αποσταλεί και στην Περιφέρεια 

Δυτικής Ελλάδος. 

 

 

 Παρόντες  Απόντες 

1. ΓΩΓΟΛΟΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ- ΠΡΟΕΔΡΟΣ 1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ - ΓΚΕΣΟΥΛΗ  ΔΗΜΗΤΡΑ 

2. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΜΑΡΙΑ 2.  

3. ΜΕΛΟΥ - ΜΠΑΡΛΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ   

4. ΜΠΕΚΑΤΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

5. ΣΜΕΡΑΪΔΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ   

6. ΝΑΚΚΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ   

7.    



 

 
 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό  08/2022 ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως 

ακολουθεί. 
1. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΜΑΡΙΑ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 2.ΜΕΛΟΥ - ΜΠΑΡΛΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 

 3.ΜΠΕΚΑΤΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 4.ΣΜΕΡΑΪΔΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 

Γώγολος Απόστολος 5.ΝΑΚΚΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 

 

 


