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      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 
ΑΥTΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ  
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Αριθ.Απόφασης 30/2022  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

 
    Πρακτικού από την ΤΑΚΤΙΚΗ  MEIKTH   Συνεδρίαση με Αριθμό 4/14-3-2022. 
 
  
Στο  Καρπενήσι σήμερα, ημέρα Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2022  και ώρα 18:00 το 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε MEIKTH (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕ 
ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) συνεδρίαση  ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 2996/10-3-2022 
έγγραφη πρόσκληση της προέδρου κ. Γεωργίας Γκαρίλα κατά τις διατάξεις του 
άρθρου 64 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με 
το άρθρο 71 του ν. 4555/2018, η οποία πρόσκληση επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε 
νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του ν. 4555/2018.     
 
Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου, οδός  Ν.Τσαμπούλα (κτίριο ΚΑΠΗ 3ος 
όροφος)  και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής Zoom, σύμφωνα  με 
τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4682/ 03.04.2020 (ΦΕΚ 76/Α/03.04.2020) που 
κυρώνει την Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020, 
παράγραφος 1 του άρθρου 10), περί «Κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των 
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής του», τις υπ' αρ. 426/77233/13-11-2020, 643/69472/24-9-
2021 και τις πρόσφατες εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών. 
 
Παρόντος και του Δημάρχου κ. Νικόλαου Σουλιώτη  διαπιστώθηκε από την πρόεδρο 
κ.Γεωργία Γκαρίλα, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών 
συμμετείχαν  20  μέλη,   ονομαστικά οι: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. Γκαρίλα  Γεωργία (Πρόεδρος)  
2. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος 
3. Χαλκιάς Παντελής 
4. Κοκόση-Χαβέλου  Νικολέτα-Κωνσταντίνα 
5. Κουτρομάνος Ταξιάρχης 
6. Ζαλοκώστα Σοφία 
7. Κεραμάρης Δημήτριος 
8. Κονιαβίτη Ευδοξία 
9. Φακίτσας  Βασίλειος 
10. Σβερώνης Ιωάννης 
11. Τσιουγκρή-Γυφτομήτρου Κωνσταντία 
12. Βονόρτας Δημήτριος 
13. Γιαννιώτης  Στέφανος 
14. Λερογιάννης  Δημήτριος 
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15. Ιβρος Ιωάννης 
16. Μπουλάκος Σπυρίδων 
17. Γιαννιώτης Δημήτριος 
18. Σώκος Γεώργιος 
19. Κοκόσης Φώτιος 
20. Γκορόγιας Δημήτριος 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Τσιτούρη-Κατσιάρη Παρασκευή  
2. Κακαβάς Χρήστος 
3. Μαντζιούτας Ιωάννης 
4. Μπακόλας Ιωάννης 
5. Παπαδόπουλος Λεωνίδας 
6. Γραβάνης Νικόλαος 
7. Καρβέλης Γεώργιος 
 

  
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου Καρπενησίου. 
Συμμετείχαν οι κ.κ. Τριανταφυλλόπουλος Νικόλαος (Κοινότητας Αγίου Νικολάου), 
Γαβρίλης Ιωάννης (Κοινότητας Μεγάλου Χωριού) και Φλέγγας Δημήτριος (Κοινότητας 
Μικρού Χωριού).  
 
Παρατήρηση: Ο δημοτικός σύμβουλος κ.Σώκος Γεώργιος αποχώρησε μετά τη 
συζήτηση του 3ου θέματος ημερήσιας διάταξης. 
 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τη δημοτική υπάλληλο κ.Δήμητρα 
Τσιούνη. 
 
Αριθμός απόφασης 30 / 2022  
ΘΕΜΑ 1ο  Ψήφισμα για τον νέο δρόμο Αγρίνιο- Καρπενήσι: 
 
   Ο Δήμαρχος κ. Σουλιώτης Νικόλαος  εισηγούμενος το θέμα ανέφερε τα  εξής: 
 
Όπως είναι γνωστό σε όλους, ένα κομβικό σημείο σύνδεσης του Νομού Ευρυτανίας, 
αλλά και του Δήμου μας, με την Δυτική Ελλάδα, αποτελεί η σύνδεση του νέου 
δρόμου Αγρινίου- Καρπενησίου. 
 Ο νέος δρόμος έχει ήδη χαρακτηριστεί διευρωπαϊκό δίκτυο (Πλατυγιάλι-
Αγρίνιο-Καρπενήσι-Βόλος) και έχει ήδη εκπονηθεί κατά ένα μεγάλο μέρος η μελέτη 
για το δεύτερο τμήμα  της νέας Εθνικής Οδού Αγρινίου-Καρπενησίου, ενώ μετά από 
το 28ο χιλιόμετρο (διασταύρωση Αμπελίων), εκκρεμεί εδώ και μια δεκαετία η 
ολοκλήρωσή της και βρίσκεται στη Διεύθυνση Μελετών και Έργων του Υπουργείου 
Υποδομών.  

Παράλληλα προτάσσονται άλλα έργα στην χώρα, ενώ χάνεται μια σημαντική 
ευκαιρία να συνδεθεί όχι μόνο το Αγρίνιο με το Καρπενήσι αλλά όλη η περιοχή της 
Δυτικής Στερεάς Ελλάδας με το ανατολικό τμήμα της χώρας. 

Για τους ανωτέρω λόγους, σας καλώ να προβούμε σε Ψήφισμα με αίτημα την 
ολοκλήρωση της μελέτης για το κομμάτι του νέου δρόμου που εκκρεμεί, δηλαδή μετά 
από το 28ο χιλιόμετρο (διασταύρωση Αμπελίων) και να δοθεί προτεραιότητα στο νέο 
αυτό δρόμο που θα συνδέσει, αφενός το Καρπενήσι με την Δυτική Ελλάδα, αλλά και 
την Δυτική Ελλάδα με την Ανατολική Στερεά Ελλάδα και τη Θεσσαλία.  

Το ανωτέρω ψήφισμα θα κατατεθεί μαζί με τα ψηφίσματα που έχουν εκδοθεί 
από άλλους οργανισμούς και φορείς, στις αρμόδιες κατά περίπτωση εμπλεκόμενες 
υπηρεσίες. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
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Το  δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 

 Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 

 Το ανωτέρω ψήφισμα 
 

ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

  Το Δημοτικό συμβούλιο Καρπενησίου εγκρίνει το ψήφισμα με αίτημα την 
ολοκλήρωση της μελέτης για το κομμάτι του νέου δρόμου που εκκρεμεί, δηλαδή μετά 
από το 28ο χιλιόμετρο (διασταύρωση Αμπελίων) και να δοθεί προτεραιότητα στο νέο 
αυτό δρόμο που θα συνδέσει, αφενός το Καρπενήσι με την Δυτική Ελλάδα, αλλά και 
την Δυτική Ελλάδα με την Ανατολική Στερεά Ελλάδα και τη Θεσσαλία.  

Το ανωτέρω ψήφισμα θα κατατεθεί μαζί με τα ψηφίσματα που έχουν εκδοθεί 
από άλλους οργανισμούς και φορείς, στις αρμόδιες κατά περίπτωση εμπλεκόμενες 
υπηρεσίες. 

 
  

 
  

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται 
 
Ο Πρόεδρος            Ο Δήμαρχος   Τα Μέλη 
  (Τ.Σ.Υ)               (Τ.Υ.)                  (Τ.Υ.)     
 
     Ακριβές Απόσπασμα 
         Η Πρόεδρος 
 
 
        Γεωργία Γκαρίλα 
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