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Πληρ: Κανελλιά Σκαλιώτη                                    Τα μέλη του Συμβουλίου της      
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Email: kskalioti@nafpaktos.gr 

Τηλ:  2634360424                                                         ΚΟΙΝ:  κ. Δήμαρχο   

 

 

            ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Συμβουλίου της Κοινότητας Ναυπάκτου» 

  

 

Καλείστε την Τετάρτη, 5-10-2022, και ώρα 19:00 σε δια ζώσης συνεδρίαση της κοινότητας 

Ναυπάκτου στο κτίριο «Ναυπακτία» στο λιμάνι Ναυπάκτου, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 89 του Ν.4555, με το 

εξής θέμα  ημερήσιας διάταξης: 

 

1. Έκφραση γνώμης για την υπ΄ αριθμ. 16789/7-9-2022 εισήγηση της Δ/νσης 

Περιβάλλοντος με θέμα «Έγκριση ή μη κοπής δέντρων που φύονται 

κοινόχρηστο χώρο». 

2. Έκφραση γνώμης για το υπ΄ αριθμ. 18657/12-9-2022 έγγραφο του γραφείου 

Δημάρχου με θέμα «Παροχή γνώμης όσον αφορά τόσο στην ανέγερση του 

μνημείου όσο και στην υπόδειξη χώρου στην Κοινότητα Ναυπάκτου». 

3. Έκφραση γνώμης για την υπ΄ αριθμ. 20336/30-9-2022 εισήγηση της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα «Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην 

περιοχή του Γριμπόβου κατά την διοργάνωση της εμποροπανήγυρις του έτους 

2022». 

4. Έκφραση γνώμης για το υπ΄ αριθμ. 16287/13-9-2022 έγγραφο της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα «Διαβίβαση αιτήματος για ασφαλτόστρωση 

τμήματος του δρόμου στην περιοχή «Βλαχογιαννεϊκα» στην Παλαιοπαναγιά 

της Κοινότητας Ναυπακτου». 

5. Έκφραση γνώμης για το υπ΄ αριθμ. 17074/22-9-2022 έγγραφο της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα «Διαβίβαση αιτήματος της κας Παναγιώτας 

Τσαπόγα για αντικατάσταση της οδοστρώματος επί της οδού Παρόδου 

Δημητρίου Πλαστήρα της κοινότητας Ναυπάκτου». 

6. Διατύπωση άποψης για κλάδεμα του Πλατάνου στην πλατεία έναντι του ΙΝ 

Αγίου Δημητρίου. (εισηγήτρια η κα Μυρτώ Κιμινουλάκη) 

7. Διατύπωση άποψης για την εκδήλωση που είναι αφιερωμένη σε παιδιά που 

χάθηκαν και στους γονείς τους που αποφάσισαν να δωρίσουν τα όργανά τους. 

(εισηγήτρια η κα Μυρτώ Κιμινουλάκη) 



8. Διατύπωση άποψης για τα τροχόσπιτα στην παραλία Ψανής (εισηγήτρια η κα 

Κατσούλη Ελένη) 

9. Διατύπωση άποψης για την δημιουργία skate Park στην πλατεία Τζαβέλλα 

(εισηγήτρια κα Κατσούλη Ελένη) 

10. Διατύπωση άποψης για την δημιουργία μίας μόνο εισόδου parking σε κάθε 

πυλωτή πολυκατοικίας. (εισηγητής ο κος Σιαμαντάς Θεόδωρος) 

11. Διατύπωση  άποψης για ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

2022-2023 ( Υπάρχει εισήγηση από : κον  Γεώργιο Βαρελά) 

 

Η πρόεδρος της 

Κοινότητας Ναυπάκτου 

 

 

Μυρτώ Πλούμη-Κιμινουλάκη 

 

 

 


