
 

 

                                                                     

           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Ναύπακτος , 19/2/2021 

ΝΟΜΟΣ   ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                          Αριθ. Πρωτ.:   14 

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ                                             

                                 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ                                                            

                                                                                       ΠΡΟΣ: 

Πληρ: Κανελλιά Σκαλιώτη                                    Τα μέλη του Συμβουλίου της      

Δ/νση:  Π.Ε.Ο. Ναυπάκτου-Αντιρρίου                  Κοινότητας Ναυπάκτου 

             Ναύπακτος 30300                                         

Email:  

Τηλ:  2634361211                                                         ΚΟΙΝ:  κ. Δήμαρχο   

Φαξ:  26343-61210 

Email : kskalioti@nafpaktos.gr                                                      

  

 

            ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Συμβουλίου της Κοινότητας Ναυπάκτου» 

  

Καλείστε την Πέμπτη  25-2-2021  και ώρα 17:00 στην πραγματοποίηση 

συνεδρίασης της κοινότητας Ναυπάκτου με τηλεδιάσκεψη με την χρήση της 

τεχνολογίας www.epresence.gov.gr, σύμφωνα με την με τις υπ’αριθμ.163/29-5-2020 & 

426/13-11-2020 εγκυκλίους ΥΠ.ΕΣ., και τις διατάξεις του άρθρου  88 του Ν.3852/2010 με τα 

εξής θέματα  ημερήσιας διάταξης: 

 

1) Έκφραση γνώμης για την υπ΄ αριθμ. Πρωτ. 3068/17-2-2021 εισήγηση της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  με θέμα «Έκδοση Τοπικής Κανονιστικής 

Απόφασης , σχετικά με την προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό 

Μαυρομμάτη». 

2) Έκφραση γνώμης για την υπ΄αριθμ. Πρωτ. 1299/11-2-2021 εισήγηση της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα «Τοποθέτηση στύλου με καθρέπτη 

επί της οδού Σμηναγού Λαουρδέκη » 

3) Έκφραση γνώμης για την υπ΄αριθμ. Πρωτ. 891/20-01-2021 εισήγηση της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα «Την τοποθέτηση καθρέπτη 

ελέγχου κυκλοφορίας στην διασταύρωση των οδών Βαλτετσίου και Ε.Ο 

Ναυπάκτου Αντιρρίου στην περιοχή Παλαιοπαναγιάς  Δ. Ναυπακτίας » 

4) Έκφραση γνώμης για την υπ΄αριθμ. Πρωτ. 3266/19-2-2021 εισήγηση της 

Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής με θέμα «Έγκριση ή μη 

κοπής δέντρου που φύεται σε κοινόχρηστο χώρο του Δήμου Ναυπακτίας» 

5) Διατύπωση πρότασης για τοποθέτηση φωτιστικού σώματος στην περιοχή 

Λυγιάς Σκα επί της Οδού Διαμαντέικα (στον δρόμο πίσω από την πιτσαρία 

Hot & Krispy). (εισηγητής κα. Κιμινουλάκη). 

6) Διατύπωση πρότασης για «Την εκτεταμένη Ανάπλαση με την αισθητική, 

περιβαλλοντική, κυκλοφοριακή και μορφολογική αναβάθμιση του χώρου του 

λόφου της Δεξαμενής και την λειτουργική  σύνδεση της με το προβλεπόμενο 

πολιτιστικό μονοπάτι & τους χώρους της ευρύτερης περιοχής με τον λόφο 



«Τσοκάρι» και του  Ασκληπιείου στην Ναύπακτο» (εισηγητής κ. Υφαντής) 

7) Διατύπωση πρότασης για «τοποθέτηση κάδων σε διάφορα σημεία της πόλης 

όπως στην περιοχή του Κάστρου, στην περιοχή Μποτσαρεϊκα και στην οδό 

Μπότσαρη. (εισηγητής κα Αφροδίτη Τηλιγάδα). 

 

 

Η πρόεδρος της 

Κοινότητας Ναυπάκτου 

 

 

Μυρτώ Πλούμη-Κιμινουλάκη 

 

 

 


