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ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ  

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  

Πληρ.: Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά 

Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300 

Τηλ: 2634360143-160                    

FAX: 2634360121                                                             ΠΡΟΣ 

1.   κ. κ Δημοτικούς Συμβούλους  

2.   κ. Δήμαρχο  

3.   κ. Πρόεδρο συμβουλίου   

        κοινότητας Ναυπάκτου  

  

 ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας»    

 

Σας προσκαλούμε, την Τετάρτη 22-12-2021 και ώρα 19:00 για την 

πραγματοποίηση μεικτής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας 

(δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη), και όπως προσέλθετε στο Δημοτικό 

κτήριο της Αιτωλικής Αναπτυξιακής (δυτική αίθουσα), κόμβος περιφερειακού – 

Παλαιοπαναγιά Ναυπάκτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 

Ν.4830/2021 (Α΄169), με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ.1 του άρθρου 10 της 

υπ’αριθμ.55/11-3-2020 ΦΕΚ-ΠΝΠ και κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του 

Ν.4682/2020 (Α΄76), τις διατάξεις των  υπ’αρ.429/13-3-2020, 426/13-11-2020 & 643/24-9-

2021 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ., και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως  

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 με τα εξής θέματα ημερήσιας 

διάταξης:  

 

1. Συζήτηση – ενημέρωση για τις καταστροφικές ζημιές που προκλήθηκαν 

λόγω ακραίου πλημμυρικού φαινομένου στις 11-12-2021. (εισηγητής κ. 

Δήμαρχος) 

2. Πληρωμή 2ου λογαριασμού του έργου «ανάπλαση δημοτικής οδού στο 

Αντίρριο», μέσω άλλης πηγής χρηματοδότησης και αναμόρφωση Π/Υ 

(τροποποίηση τεχνικού προγράμματος).  (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου) 

3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και  τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 

Οικονομικού έτους 2021. (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου) 

4. Διαγραφές παιδιών από τους Δημοτικούς Παιδικούς- Βρεφονηπιακούς 

Σταθμούς. (εισηγητής κ. Τσουκαλάς) 

 

 

Τήρηση υγειονομικών πρωτοκόλλων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της υπ’ 

αρ. 643/24-9-2021 εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ.  



1. Για την συμμετοχή σας στη δια ζώσης συνεδρίαση είναι απαραίτητη  η 

προσκόμιση πιστοποιητικού εμβολιασμού ή πιστοποιητικού νόσησης (μέχρι 180 

ημέρες από τη νόσηση).  

2. Τήρηση ενάμιση μέτρου μεταξύ των παρευρισκόμενων, αναλογία [ένα (1) 

άτομο ανά 2 τ.μ.] χρήση μάσκας και αντισηπτικού. 

3. Παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ. για τον τρόπο 

συμμετοχής σας στην ως άνω συνεδρίαση, είτε δια ζώσης είτε μέσω 

τηλεδιάσκεψης, έως την Δευτέρα 20-12-2021 και ώρα 15:00, και στο email:  

typonafpaktias@gmail.com.      

 

 

Ο πρόεδρος του Δημοτικού συμβουλίου 

 

 

Γεώργιος Σιμάκης 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια) 

1. Διευθυντή Οικονομικών Υπ. Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα 

αρμοδιότητάς του) 

2. Διευθυντή Τεχνικών Υπ. Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς 

του) 

3. Διευθυντή Διοικητικών Υπ. Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα 

αρμοδιότητάς του) 

4. Διευθυντή Περιβάλλοντος (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του) 

5. Διευθυντή Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Να 

παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση) 

1. Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας. 

2. Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών. 

3. Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου. 

4. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. 

5. Ο.ΣΥ.Ν. 

6. Τεχνικό Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας. 


