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Αγαπητοί Συνδημότες,

Η ερχόμενη τετραετία 2019-2023 είναι γεμάτη  προκλήσεις για τον Δήμο μας, 

για τον οποίο θα βάλουμε τα δυνατά μας  προκειμένου να αναστρέψουμε την 

κατηφορική του πορεία. Οι δυνατότητες είναι πάρα πολλές. Εμείς κάναμε το 

σχεδιασμό μας συνομιλώντας με τους δημότες. Άλλωστε δέσμευσή μας είναι να 

είμαστε ανοικτοί σε προτάσεις και σε διάλογο με την κοινωνία. Το πρόγραμμά 

μας ξεκινά από τα «αυτονόητα», τη μάχη με την καθημερινότητα όπου στοίχημά 

μας είναι να γινόμαστε καλύτεροι μέρα με τη μέρα προσφέροντας σε όλους τους 

δημότες αυτό που δικαιούνται. Το μεγάλο μας στοίχημα όμως είναι να φέρουμε 

τον Δήμο μας σε τροχιά ανάπτυξης δημιουργώντας θέσεις εργασίας σε έργα 

υποδομών και ιδιωτικές επενδύσεις.

Βασικό μας μέλημα είναι να δημιουργήσουμε έναν σύγχρονο, βιώσιμο και 

εξωστρεφή Δήμο μέσα από ισόρροπη αναπτυξη στα αστικά κέντρα και στις 

κοινότητες .

Και αυτό θα το πετύχουμε ΜΟΝΟΝ αν αλλάξουμε πρώτα εμείς οι ίδιοι, αν 

ενεργοποιηθούμε, συμμετέχουμε, πάρουμε πρωτοβουλίες. Εμείς, εσείς, οι 

δημότες της Ιερής Πόλης του Μεσολογγίου, όλοι μας.

Να αναμορφώσουμε τον τόπο μας αλλά κυρίως να κρατήσουμε τους νέους και αν 

είναι δυνατόν να φέρουμε πίσω αυτούς, που έφυγαν επενδύοντας στην ανάπτυξη 

και δημιουργώντας θέσεις εργασίας σε κάθε τομέα. Να θυμάστε ότι σε αυτό το 

εγχείρημα δεν υπάρχουν όρια. 

Ο τόπος μπορεί να αλλάξει και θα αλλάξει μέσα από μια προσπάθεια, 

στην οποία δεν περισσεύει κανείς.

Κώστας Λύρος



Λιμνοθάλασσα
 Διεκδικούμε χρηματοδοτήσεις για να υλοποιηθούν όλες οι υπό εκκρεμότητα μελέτες,  που θα δώσουν   
 ανάσα στη λιμνοθάλασσα, σε συνεργασία πάντα με τον αρμόδιο Φορέα Διαχείρισης. Έργα ώριμα και   
 ενταγμένα στο Ε.Π. Θάλασσα-Αλιεία, τα οποία παρακολουθεί ο Φορέας Διαχείρισης της Λιμνοθάλασσας.  

 Δίνουμε έμφαση στην αναβάθμιση λειτουργίας των βιολογικών καθαρισμών του Δήμου στις τρεις   
 Δημοτικές ενότητες με προτεραιότητα σε αυτούς που γειτνιάζουν με τη λιμνοθάλασσα.

 Επιδιώκουμε συνεργασίες με Πανεπιστήμια για τη διερεύνηση και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της 
 ανεξέλεγκτης ρήψης γλυκών νερών στην λιμνοθάλασσα.

 Διεκδικούμε τη διαχείριση όλων των ιχθυοτροφείων της λιμνοθάλασσας, τα οποία βρίσκονται στη 
 χωρική αρμοδιότητα του Δήμου μας.

 Στοχεύουμε στην περιβαλλοντική και αισθητική αναβάθμιση του παραλίμνιου μετώπου με ήπιας μορφής 
 παρεμβάσεις (παρατηρητήρια, περιβαλλοντικές-πολιτιστικές διαδρομές στην λιμνοθάλασσα κοκ). 

Απορρίμματα
 Προχωράμε στην εφαρμογή του νέου σχεδίου για τη διαχείριση των απορριμμάτων με έμφαση στη 
 διαλογή στο πρώτο στάδιο, υπόγειους κάδους, τα «πράσινα σημεία» αλλά και την εκπαίδευση των   
 μαθητών σε αυτή. Ενεργοποιούμε την ανταμοιβή των πιστών ανακυκλωτών.

 Προχωράμε στην αγορά νέου  και στον εκσυγχρονισμό του υπάρχοντος εξοπλισμού της υπηρεσίας 
 καθαριότητας.

 Επιδιώκουμε την αύξηση του  ποσοστού της ανακύκλωσης και την επέκτασή της σε ολόκληρο το Δήμο.

 Κάνουμε επέκταση και σε άλλα είδη ανακύκλωσης, κομποστοποίηση ρούχων κλπ.

Ύδρευση - Αποχέτευση

Στηρίζουμε  τη ΔΕΥΑΜ και προχωράμε σε: 

 Αναδιοργάνωση της υπηρεσίας και επάνδρωση με το αναγκαίο εξειδικευμένο προσωπικό.

 Οργανώνουμε δράσεις ενημέρωσης του πολίτη για το νερό.

 Ρύθμιση χρεών  δημοτών και της επιχείρησης προς τρίτους.

 Επιθετική Επενδυτική πολιτική με Α.Π.Ε. (φωτοβολταϊκά κλπ) ώστε να μειώσουμε σταδιακά το κόστος 
 ενέργειας.

 Ολοκληρώνουμε τα  υπάρχοντα έργα και σχεδιάζουμε νέα  με στόχο τη μείωση της περιβαλλοντικής 
 επιβάρυνσης, την παροχή υγιεινού και ασφαλούς νερού στους δημότες και τη μείωση του κόστους, που 
 θα μας επιτρέψει την απομείωση των τελών του τιμολογίου.

 Επιδιώκουμε  νομοθετική ρύθμιση για την αντιμετώπιση περιπτώσεων, που δεν παρέχεται πόσιμο νερό 
 καθώς και σειρά επίλυσης θεμάτων, που έχουν να κάνουν με τις χρεώσεις του τιμολογίου.

 Ελέγχουμε εξαντλητικά μαζί με τις αρμόδιες υπηρεσίες τη λύση, που ήδη δοκιμάζεται για το νερό του 
 Αιτωλικού. Ταυτόχρονα χωρίς χρονοτριβές εξετάζουμε όλες τις εναλλακτικές λύσεις και δρομολογούμε 
 το έργο για την καταλληλότερη εξ αυτών. 

Ενεργειακή Άνοιξη στο Δήμο μας

 Ενεργειακές Κοινότητες στην πράξη. Ο νέος νόμος παρέχει δυνατότητες, που θα συμβάλλουν στην 
 υιοθέτηση της πράσινης ενέργειας με διττό αποτέλεσμα. Αφενός στην προστασία του περιβάλλοντος, 
 αφετέρου στη μείωση του κόστους του καταναλωτή.

 Επενδύουμε σε ΑΠΕ και  στη σύνδεσή τους με ενεργειακά κόστη του Δήμου.

 Επενδύουμε σε νέες τεχνολογίες στο Δημοτικό Ηλεκτροφωτισμό. Στοχεύουμε στη  σταδιακή 
 αποκατάσταση του δημοτικού φωτισμού με καινοτόμο, σύγχρονο φωτισμό LED, που παράγει φθηνότερο   
 και αποδοτικότερο φωτισμό στην πράξη. 
 Επενδύουμε στο καινοτόμο φωτισμό των δημοτικών κτιρίων.

 Αξιοποιούμε τα ευρωπαϊκά προγράμματα και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την 
 χρηματοδότηση των παραπάνω.

Περιβάλλον -
 Ενέργεια

Βρισκόμαστε σε μία από τις πιο ευαίσθητες 

περιβαλλοντικά περιοχές της Ελλάδος ίσως και του πλανήτη. 

Το οικοσύστημα γύρω μας απαιτεί την προστασία και το σεβασμό 

μας. Δρομολογούμε τις κατάλληλες παρεμβάσεις για να 

εξασφαλίσουμε την ύπαρξή του και ταυτόχρονα επενδύουμε στα 

θέματα της ενέργειας. Άλλωστε, πλέον, τα θέματα περιβάλλοντος 

και ενέργειας είναι άμεσα συνδεδεμένα. Στόχος μας είναι να 

μειώσουμε το ενεργειακό αποτύπωμα του Δήμου μας, 

άρα και τις επιπτώσεις στο περιβάλλον.



Τουρισμός
  Προτεραιότητα μας η ολοκλήρωση των ακτοπλοϊκών συνδέσεων με  τα νησιά του Ιονίου.

  Προχωράμε  οργανωμένα σε προβολή του Δήμου μας. Συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις για την ανάδειξη 
 των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του τόπου μας, αλλά και τον εξωστρεφή προσανατολισμό του 
 παραγωγικού μας πλούτου. 

 Στοχεύουμε συντονισμένα να καταστήσουμε το Μεσολόγγι και τις άλλες πόλεις και χωριά του Δήμου 
 μας «προορισμό» με θέση στον τουριστικό χάρτη της χώρας μας, προβάλλοντας και αναδεικνύοντας την 
 μοναδικότητα του τοπίου, την ιαματική λάσπη, τον πολιτισμό, την ιστορία, την εξαιρετική γαστρονομία.

 Παρεμβαίνουμε  στις παραλίες μας έγκαιρα βελτιώνοντας τις υποδομές μας. Στόχος μας η γαλάζια 
 σημαία σε όσο το δυνατόν περισσότερες παραλίες του Δήμου μας.

 Στοχεύουμε στη προβολή και ανάδειξη των ιαματικών λουτρών,  αλλά και στο σχεδιασμό εγκαταστάσεων,  
 αφού πρώτα ληθφούν οι κατάλληλες άδειες. 

 Προβάλουμε το Δήμο μας ως ιδανικό για Εναλλακτικό τουρισμό. Έμφαση στον αθλητικό τουρισμό,  τα σπορ 
 του νερού (Ναυταθλητικά γεγονότα και Φεστιβάλ Kite surf, Βirdwatching) το σπορ αλεξίπτωτο πλαγιάς κ.α.

  Στηρίζουμε και προβάλλουμε ιστορικά πανηγύρια και γιορτές στο Δήμο μας.

Οικονομία του Δήμου 
 Εκμεταλλευόμαστε εκ νέου τις Δημοτικές Αλυκές μεγιστοποιώντας τα οφέλη για το Δήμο.

  Κωδικοποιούμε και αξιοποιούμε  την Δημοτική Περιουσία.

  Επιδιώκουμε τη δημιουργία δημοτικού καταφυγίου τουριστικών σκαφών στον λιμένα Μεσολογγίου, 
 γεγονός που πλην της επισκεψιμότητας  θα επιφέρει έσοδα για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο.

  Μελετούμε την πρόταση για δημιουργία βιωματικού διαδραστικού  πολιτιστικού κέντρου με θέμα την 
 ελληνική επανάσταση γεγονός, που θα φέρει επισκεψιμότητα και έσοδα για το Δήμο μέσω εισιτηρίου.

Πρωτογενής Τομέας Παραγωγής : Αγροτικός- Αλιευτικός-Κτηνοτροφικός. 
  Ενεργοποιούμε το αρμόδιο γραφείο στο Δήμο.

  Στηρίζουμε τους αγρότες στην κατάθεση προτάσεων σε Ευρωπαϊκά προγράμματα, μέσω των 
 αναπτυξιακών εταιρειών, που συμμετέχει ο Δήμος.

  Στηρίζουμε την προβολή των τοπικών προϊόντων.

   Στηρίζουμε τις επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας 
 για το άνοιγμα τους στις ξένες αγορές.

  Στηρίζουμε γιορτές,  που αναδεικνύουν τα τοπικά προϊόντα όπως Γιορτή ψαριού, ελιάς, πορτοκαλιού, 
 κρασιού  με στόχο την ανάδειξη των προϊόντων και την αύξηση της επισκεψιμότητας.

Aνάπτυξη

H κρίση, στην οποία περιήλθε η χώρα μας 

στα τελευταία χρόνια , επηρέασε περισσότερο ίσως 

από πολλές άλλες περιοχές και τον Δήμο μας. Ωστόσο αν είχαμε 

φροντίσει να αξιοποιήσουμε τον πλούτο με τον οποίο είναι προικισμένος 

ο τόπος μας σίγουρα δεν θα βιώναμε τόσο έντονα τον οικονομικό  

μαρασμό και τα αδιέξοδα. Στοχεύουμε μεθοδευμένα στην ανάδειξη 

και στην αξιοποίηση των ιδιαίτερων συγκριτικών   πλεονεκτημάτων, 

που διαθέτουμε ως τόπος  και φροντίζουμε με παρεμβάσεις 

και δράσεις να δημιουργήσουμε υποδομές και να  εξασφαλίσουμε

εκείνο το επενδυτικό περιβάλλον που θα γίνει ελκυστικό και 

θα προκαλέσει επενδυτικές πρωτοβουλίες βιώσιμες. 

Την «ανάπτυξη»  δεν την ευαγγελιζόμαστε, την υπηρετούμε!  

Έργα – Υποδομές  

  Συνεχίζουμε την υλοποίηση της Ολοκληρωμένης   
 Χωρικής Επένδυσης (Ο.Χ.Ε.) ύψους 
 20,5 εκ. (κόμβος στη θέση ΔΕΗ -  κόμβος στη   
 θέση Νοσοκομείο) επιταχύνοντας τις διαδικασίες   
 υλοποίησης των έργων.

  Εκπονούμε επιχειρηματικό σχέδιο (master plan) 
 για το λιμάνι, που θα οδηγήσει σε γενναία ανάπλαση  
 της χερσαίας ζώνης λιμένα, την αλλαγή χρήσης   
 του σε εμπορικό-τουριστικό λιμένα με στόχο   
 την προσέλκυση επισκεπτών αλλά και    
 τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

 Στηρίζουμε τη λειτουργία της Μαρίνας    
 Μεσολογγίου.

  Διεκδικούμε την σύνδεση της Ιόνιας οδού με τη   
 οδό Μεσολογγίου-Αιτωλικού στη θέση «Χαλαζιά». 
 Επιδιώκουμε σύνδεση του λιμανιού μας με την   
 Ιόνια Οδό μέσω ανατολικής περιμετρικής και   
 δυτικής περιμετρικής και την κατασκευή κυκλικού  
 κόμβου στην περιοχή ΚΤΕΟ.

  Αναβαθμίζουμε  την ανατολική είσοδο της πόλης 
 (οδός  Ναυπάκτου ) και οι περιφερειακοί οδοί   
 ανατολικά  και δυτικά αποκτούν επιτέλους 
 καινοτόμο σύγχρονο και επαρκή φωτισμό.

 Στοχεύουμε σε λύσεις για το θέμα των γιοφυριών   
 του Αιτωλικού σε συνεργασία με τις αρμόδιες 
 υπηρεσίες.

  Ελέγχουμε  την  αντοχή των γεφυρών στον Αχελώο  
 σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες. Πρώτα η 
 ασφάλεια των Δημοτών μας.

  Προχωράμε σε διανοίξεις δρόμων σε όλο τον   
 Δήμο δημιουργώντας ταυτόχρονα και υποδομές 
 για ανάπτυξη.

  Βελτιώνουμε την αστική και αγροτική οδοποιία,   
 ενώ παρεμβαίνουμε στοχευμένα σε σημεία, που   
 υπάρχει επικινδυνότητα ατυχημάτων.

  Δρομολογούμε λύσεις για ιστορικά κτίρια σε όλο 
 το Δήμο (παλιό Νοσοκομείο, Παλαμαϊκή, ίδρυμα   
 Κυριαζή κλπ), τα οποία παραμένουν σήμερα   
 ανενεργά και εκτεθειμένα στο χρόνο. 

  Αναβαθμίζουμε τους χώρους λαϊκών αγορών.

  Σχεδιάζουμε το Δήμο μας ώστε να είναι φιλόξενος  
 σε ΑμεΑ.

  Δίνουμε έμφαση στην κατασκευή ποδηλατοδρόμων  
 στον αστικό ιστό.

  Επεκτείνουμε το δίκτυο παιδικών χαρών.    
 Εξετάζουμε και την κατασκευή παιδικής χαράς ΑμεΑ.

  Προχωράμε σε έργα ανάπλασης στα κοιμητήρια,   
 ώστε σε πρώτη φάση να είναι επισκέψιμα και οι   
 χώροι να αποκτήσουν την εικόνα, που αρμόζει.

  Διεκδικούμε την άμεση λήψη προστατευτικών   
 μέτρων, όπου υπάρχουν αρδευτικά κανάλια.

  Διεκδικούμε την αναβάθμιση του οδικού δικτύου   
 σύνδεσης των αστικών περιοχών του Δήμου 
 μας με προτεραιότητα στις συνδέσεις Μεσολογγίου-  
 Αιτωλικού και Αιτωλικού-Νεοχωρίου-Κατοχής-  
 Πενταλόφου.

  Επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε υποδομές   
 προκειμένου να δημιουργηθούν μονάδες    
 ξενοδοχείων και Συνεδριακό  Κέντρο.



 Στηρίζουμε όλες τις δομές και προγράμματα για ηλικιωμένους 
 και παιδιά καθώς και ανήμπορους συνδημότες μας στο Δήμο.

 Βελτιώνουμε και λειτουργούμε με απόλυτη διαφάνεια το 
 Κοινωνικό Παντοπωλείο και εξετάζουμε την επέκτασή του  
 στις υπόλοιπες δημοτικές ενότητες.

 Διεκδικούμε χρηματοδοτήσεις από Ευρωπαϊκά προγράμματα 
 για τις κοινωνικές δομές.

  Εξετάζουμε εκ νέου τα τιμολόγια της ΔΕΥΑΜ και τα τέλη 
 του Δήμου. Οι «ευαίσθητες» ομάδες δικαιούνται το 
 καλύτερο δυνατό.

 Στοχεύουμε να λειτουργήσουν στο Δήμο μας δομές
 για θέματα ενδοοικογενειακής βίας, απεξάρτησης   
 από ουσίες, ψηφιακή απεξάρτηση κλπ.

 Προχωράμε σε προσεισμικούς ελέγχους σε κάθε   
 σχολικό κτίριο και κτίριο παιδικού Σταθμού με τη   
 συνεργασία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

	Νομιμοποιούμε τα σχολικά κτίρια. 

	Εγκαθιστούμε συστήματα ΑΠΕ στα σχολικά κτίρια για  
 εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση κόστους   
 λειτουργίας.

	Στηρίζουμε τις  νέες σχολικές δομές.

	Στηρίζουμε την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στο Δήμο μας με βελτίωση των συνδετήριων οδών της πόλης 
 με τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου. 

	Δρομολογούμε συνεργασίες με τα νέα τμήματα για τη δημιουργία Δημοτικού Λαχανόκηπου, για την 
 άναπτυξη  των Ιχθυοτροφείων,  τη βελτίωση  καλλιεργειών και του πρασίνου του Δήμου,  με απώτερο 
 σκοπό την στήριξη των  αγροτών.

	Προχωράμε σε διαφανή και ισότιμη κατανομή των κρατικών κονδυλίων μεταξύ των βαθμίδων 
 εκπαίδευσης ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες των σχολικών μονάδων.

	Στοχεύουμε στη λειτουργία ελεύθερου Πανεπιστημίου στο Δήμο μας. 

 Από την ανάληψη των καθηκόντων μας     
    σχεδιάζουμε τις εκδηλώσεις για  την 200η επέτειο     
    από την κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης.  

 Αναβαθμίζουμε τις Γιορτές Εξόδου. Ξεκινάμε   
    δράσεις με τις αδελφοποιημένες πόλεις στα πλαίσια 
    των εορτών.

 Αναβαθμίζουμε και τις γιορτές μνήμης για τη μάχη   
    στο Ντολμά Αιτωλικού.

 Προχωράμε σε ανάπλαση του κήπου Ηρώων με νέο  
    φωτισμό, συντήρηση μνημείων και τείχους και 
    εκπονούμε  σύγχρονη και ολοκληρωμένη      
    αρχιτεκτονική μελέτη τοπίου για το πράσινο του  
    Κήπου και του περιβάλλοντος χώρου περιμετρικά  

                 του τοίχους. 

 Διεκδικούμε σε συνεργασία με το ΔΙΑΖΩΜΑ τις ανακατασκευές-αναπλάσεις των αρχαίων θεάτρων της 
 περιοχής μας.

 Αναβαθμίζουμε το Φεστιβάλ Οινιαδών. Βελτιώνουμε και εμπλουτίζουμε τις συνοδές εκδηλώσεις. 
 Επιδιώκουμε στα πλαίσια του φεστιβάλ Οινιαδών και σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες τη 
 διοργάνωση εκδηλώσεων και στα άλλα δύο αρχαία θέατρα του Δήμου.

 Προχωράμε σε μελέτες ανακαίνισης βελτίωσης για το Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο και για ανοικτούς  
 χώρους πολιτισμού σε όλο το Δήμο.

 Εξασφαλίζουμε τη λειτουργία των βιβλιοθηκών Βαλβείου, Μίνου Ζώτου και Σταμνάς.

	Προχωράμε στις αδειοδοτήσεις των γηπέδων.

	Αποκαθιστούμε περιφράξεις, συντηρούμε  και   
 ασφαλίζουμε τα γήπεδα μας.

	Προχωράμε σε εγκατάσταση τεχνητού χλοροτάπητα σε  
 ακόμα περισσότερα γήπεδα του Δήμου.

  Ανακατασκευάζουμε αθλητικούς χώρους με δημιουργία  
 υποδομών και κλειστών χώρων σε όλο το Δήμο.

	Μελετούμε και αναζητούμε χρηματοδότηση για   
 ναυταθλητικές εγκαταστάσεις στη λιμνοθάλασσα.

	Δημιουργούμε ψηφιακό Αθλητικό Μουσείο του Δήμου  
 μας σε συνεργασία με όλους τους αθλητικούς 
 συλλόγους και με χρήση νέων τεχνολογιών.

	Ενεργοποιούμε τον  κανονισμό λειτουργίας  για τη   
 χρήση των δημοτικών αθλητικών κέντρων και 
 συνεργαζόμαστε  με τα αθλητικά σωματεία για την  
 εύρυθμη λειτουργία των  γηπέδων.

Κάθε οργανωμένη κοινωνία 

αξιολογείται για το επίπεδο του 

πολιτισμού της από την εικόνα των 

κοινωνικών δομών της. Με κέντρο 

τον άνθρωπο και φροντίδα στις 

αδύναμες  τάξεις, προβαίνουμε σε 

πρωτοβουλίες διευκόλυνσης και 

ανακούφισης των συνδημοτών μας, 

που πραγματικά το έχουν ανάγκη.
Κοινωνικές δομές

Ο αθλητισμός είναι κομμάτι του 

σύγχρονου τρόπου ζωής. Αφορά 

όλους τους δημότες, αλλά κυρίως 

τις νέες γενιές. Εκτός από την καλή 

υγεία συμβάλει στην καλλιέργεια 

του πνεύματος, στην ανάπτυξη 

της συνεργασίας και της ευγενούς 

άμιλλας και αποτελεί διέξοδος για 

πολλά θέματα. Στόχος μας είναι 

να αναβαθμίσουμε το επίπεδο των 

υποδομών του αθλητισμού στο 

δήμο μας και να εξασφαλίσουμε την 

εύρυθμη λειτουργίας τους.   

Αθλητισμός

Ακρογωνιαίος λίθος για 

την πρόοδο κάθε κοινωνίας είναι η 

επένδυση στην παιδεία, Αποτελεί 

βέβαια  θέμα της κεντρικής εξουσίας, 

αλλά στο βαθμό των ευθυνών, που 

μας αναλογούν αναλαμβάνουμε  

πρωτοβουλίες για την αναβάθμιση 

των λειτουργών των υποδομών ήτοι 

σχολικών κτιρίων, κτιρίων παιδικών 

σταθμών κ.α. 

Ο πολιτισμός στον τόπο μας 

είναι παράδοση, είναι ιστορία 

μας, είναι έννοια ταυτόσημη με τη 

ύπαρξή μας. Δεν επιτρέπουμε σε 

κανένα να τον αποποιείται, 

ούτε να τον αλλοιώνει. 

Αντίθετα τον κάνουμε ύμνο και 

σημαία μας, τον κάνουμε μοχλό 

ανάπτυξής μας, ΜΑ ΠΑΝΩ ΑΠ’ ΟΛΑ 

ΤΟΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ 

ΜΑΣ - ΒΙΩΜΑ ΜΑΣ.

Παιδεία Πoλιτισμός



	Αναθεωρούμε και επεκτείνουμε τα Γενικά    
 Πολεοδομικά Σχέδια - Προχωράμε στις αναγκαίες   
 ρυθμίσεις έτσι ώστε να προσαρμοστεί ο Δήμος με   
 τα νέα δεδομένα.

	Προχωρούμε στον καθορισμό Χρήσεων Γης σε όλο 
 το Δήμο.  

	Διεκδικούμε την ολοκλήρωση οριοθέτησης της    
 κοίτης των  ποταμών.

	Προχωράμε τα θέματα Σχεδίων Πόλεων σε όλο το   
 Δήμο.

	Προχωράμε σε νέα Κυκλοφοριακή μελέτη με σκοπό  
    την προώθηση της αστικής βιώσιμης κινητικότητας. 
 Η εκπόνηση νέας κυκλοφοριακής μελέτης 
 (η προηγούμενη είναι από το 2002 ) θα μας   
 επιτρέψει να προβούμε στις αναγκαίες ρυθμίσεις      
    – τροποποιήσεις του αστικού ιστού και της    
 κυκλοφορίας. 

	Δίνουμε έμφαση στη σήμανση Κ.Ο.Κ. και    
 σημαντικών αξιοθέατων του Δήμου. Ονοματοδοσίες 
 και κατάλληλη σήμανση σε όλο το Δήμο.

	Εγκατάσταση e-kep σε μεγάλες Κοινότητες σε   
 πρώτη φάση ώστε να εξυπηρετούνται οι δημότες   
 όλο το 24ωρο χωρίς ταλαιπωρία.

	Δίκτυο Wifi στον δήμο για λόγους πληροφόρησης   
 και τουριστικής προβολής.

	Προχωράμε σε εγκατάσταση συστήματος     
 Ηλεκτρονικής καταγραφής και παρακολούθησης   
 των αιτημάτων καθημερινότητας του πολίτη.

	Υιοθετούμε  έξυπνες εφαρμογές, που θα δίνουν   
 πληροφόρηση στον επισκέπτη, εισερχόμενος   
 από την Ιόνια Οδό στο Δήμο μας.

	Αναζητούμε πόρους για την χρηματοδότηση   
 εξωραϊσμού των προσόψεων κεντρικών κτιρίων. 

	Επιδιώκουμε τη  μεταφορά του ΚΤΕΛ και της   
 αστικής συγκοινωνίας με σκοπό την βελτίωση του  
 κυκλοφοριακού προβλήματος και την ευταξία της   
 πόλης.

	Λύνουμε το πρόβλημα των αδέσποτων ζώων,   
 κατασκευάζοντας το αναγκαίο καταφύγιο και 
 συνεργαζόμενοι με όλους τους  κτηνιάτρους του   
 Δήμου μας  και τις φιλοζωικές οργανώσεις για 
 καλύτερη διαχείριση (σίτιση, θεραπεία, στειρώσεις  
 για έλεγχο πληθυσμού) ενώ ταυτόχρονα προχωράμε 
 σε εκστρατεία ενημέρωσης των δημοτών.

Προχωράμε σε :  
	Αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του Δήμου και  
 των νομικών προσώπων. 

	Πλήρη ψηφιοποίηση της διαδικασίας διακίνησης  
 εγγράφων μέσα στον Δήμο.

	Ενεργοποιούμε και ολοκληρώνουμε το   
 περιουσιολόγιο του Δήμου.

	Κάλυψη των αναγκαίων προσλήψεων σε θέσεις  
 μόνιμου και  έκτακτου προσωπικού  με απόλυτα  
 διαφανείς διαδικασίες.

	Ανοικτές μεταδόσεις των συνεδριάσεων των  
 Δημοτικών Συμβουλίων

	Προσαρμογή των λειτουργιών του δήμου στον  
 Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 
	Στηρίζουμε τον εθελοντισμό, συμβάλλουμε στην  
 ανάπτυξη κουλτούρας εθελοντή.

	Προχωράμε σε δράσεις δενδροφύτευσης,   
 καθαρισμού παραλιών.

	Προχωράμε με  εθελοντικές πρωτοβουλίες στην  
 ανάδειξη και προστασία  του  αρχαίου Δάσους  
 του Φράξου. Συνεργαζόμαστε με εθελοντικές 
 ομάδες για την ανάδειξη πολιτιστικών   
 διαδρομών στον Αράκυνθο.

	Ενθαρρύνουμε και στηρίζουμε περιβαλλοντικές  
 δράσεις σχολείων, συλλόγων και κοινωνικών  
 ομάδων. 

	Στηρίζουμε εθελοντικές ομάδες.

Κάθε  πόλη του Δήμου μας πρέπει να μπει σε τάξη, 

να αποκτήσει προσανατολισμό και λειτουργικότητα. 

Πρέπει να είναι προσβάσιμη όχι μόνο σε αυτούς που την 

ξέρουν καλά, αλλά και στους νέους επισκέπτες, που 

στοχεύουμε να προσελκύσουμε. Πρέπει να εξυπηρετεί

τις ανάγκες του να ζουν  και να κυκλοφορούν με άνεση 

και προπάντων ασφάλεια όλοι οι άνθρωποι και ιδιαιτέρως 

ειδικές κατηγορίες όπως Α.μ.ε..Α., ηλικιωμένοι, μικρά 

παιδιά, νέες μητέρες, ποδηλάτες κ.α. Θέλουμε επίσης 

να αξιοποιήσουμε τα όπλα, που μας δίνει η τεχνολογία 

και να τα θέσουμε στην διάθεση των πολιτών για την 

αποτελεσματικότερη  και ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών 

εκ μέρους των υπηρεσιών του Δήμου μας.

Πιστεύοντας ότι  η καλύτερη οργάνωση  

των υπηρεσιών του Δήμου  είναι 

απολύτως απαραίτητη για την  

ποιοτικότερη  παροχή υπηρεσιών στους 

δημότες μας , προχωρούμε σε κάθε κίνηση 

που αναβαθμίζει τις υπηρεσίες μας. 

Κάνουμε χρήση των τεχνολογιών, αλλά 

κυρίως ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΗ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, 

ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΑΜΙΒΑΙΟ ΣΕΒΑΣΜΟ, 

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ.

Έξυπνος δήμ
ος σε τάξη

.  Οι υπηρεσίε
ς του 

Δήμου σε τά
ξη.

Ο εθελοντισμός  εκ του ορισμού του 

στηρίζεται κατ΄ αποκλειστικότητα στην 

διάθεση προσφοράς. 

Με την έννοια αυτή έχει πολλά κοινά με το 

πνεύμα, που διακατέχει την δημοτική μας 

κίνηση. Πιστεύουμε όχι μόνο στην αξία 

του εθελοντισμού, ως ύψιστης αξίας 

κοινωνική δράση, αλλά και ως μέσο 

αντιμετώπισης πολλών προβλημάτων.

Θα στηρίξουμε τον εθελοντισμό όχι στα 

λόγια, αλλά στην πράξη. 

Και δεν θα το κάνουν άλλοι για μας, 

θα το κάνουμε ΟΙ ΙΔΙΟΙ ! 

Εθελοντισμ
ός



Η επόμενη μέρα 

Το πρόγραμμά μας, όπως σε σύνοψη αποτυπώνεται  στο παρόν 

έντυπο είναι αποτέλεσμα ενός διαλόγου που ξεκίνησε με όλους  

τους  δημότες του δήμου μας  και ο οποίος δεν τελείωσε…. μόλις 

άρχισε ….και θα είναι διαρκής . Τα στοιχεία που λάβαμε από την 

κοινωνία των πολιτών ήταν πάρα πολύ χρήσιμα και  επένδυσαν το 

όραμά  μας και το πλάνο μας  για την διοίκηση του Δήμου μας.

Η επόμενη μέρα  θα μας φέρει δίπλα στον κάθε δημότη ,στην κάθε 

κοινότητα να παλεύουμε  για τα μικρά και τα μεγάλα  προβλήματα. 

Η δουλειά  αλλά και η διεκδίκηση δεν σταματά ποτέ, ακόμα  και  για  

θέματα, που δεν  άπτονται  άμεσα της αρμοδιότητάς μας . 

Είμαστε βέβαιοι ότι η τεχνογνωσία που θέτουμε σε  χρήση, η εμπειρία, η μεθοδικότητα,  

η όρεξη και το μεράκι να σκύψουμε πάνω σε κάθε θέμα του Δήμου και των Δημοτών μας 

καθώς και  η αμέριστη διάθεση για επικοινωνία και συνεργασία με οποιαδήποτε δύναμη 

θέλει κι αυτή να προσφέρει στο τόπο μας,  θα μας οδηγήσουν με αποτελεσματικότητα 

στην επίτευξη των υψηλών στόχων μας .

Με όλα τα παραπάνω αλλά κυρίως με :

Αξιοπρέπεια απέναντι στους δημότες  και στην ιστορική παρακαταθήκη 

του τόπου μας. 

Αξιοπιστία στα λόγια και στα έργα μας. 

Ανιδιοτέλεια στις προθέσεις μας . 

ΝΑΙ, ο ιστορικός Δήμος της Ιερής Πόλης του Μεσολογγίου 

θα πάει ΜΠΡΟΣΤΑ !

Κώστας Λύρος
ΥΠΟΨΉΦΙΟΣ ΔΉΜΑΡΧΟΣ

ΔΉΜΟΥ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
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