
    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Αστακός  6/5/2021         
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                                                              Αριθμ.Πρωτ:3211 
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ   
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΣΤΑΚΟΥ                                       
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της με αριθ.   2ης / 2021  Τακτικής Συνεδριάσεως  (Δια περιφοράς) του 
Συμβουλίου της Κοινότητας  Αστακού του Δήμου Ξηρομέρου. 
 
Αριθμός Αποφάσεως :     2/ 2021                      
    
Λήψη απόφασης για κυκλοφοριακή ρύθμιση . 
 
Στον Αστακό και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ξηρομέρου, σήμερα την  Εικοστή Ογδόη  
( 28η )  του Μηνός Απριλίου  του  έτους 2021  ημέρα της Εβδομάδας  Τετάρτη και ώρα  12:00 μ.μ. 
συνήλθε σε  Τακτική Συνεδρίαση (Δια Περιφοράς) το Συμβούλιο της Κοινότητας  Αστακού του 
Δήμου Ξηρομέρου, μετά την από αριθ. πρωτ. 2944/22-4-2021 έγγραφη Πρόσκληση της  Προέδρου  
που  επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα Μέλη,  σύμφωνα με το άρθρο  67 του Ν. 3852/2010 
,όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 89 του Ν.4555/2018. 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο  επτά  μελών (7) 
μελών ευρέθησαν παρόντα  επτά (7), ήτοι :  

 
              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                             ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                  

1. Γριτσίπη Αρετή  (Πρόεδρος)  
2. Δρακά Χρυσούλα                                 
3. Βασίλας Γεώργιος                  Ουδείς 
4. Κοντοζήσης Αθανάσιος  
5. Γενάρη Χρυσάνθη     
6. Παπαϊωάννου Ευάγγελος  
7. Παπαζώη Ευτυχία  

                                                           
 
 

 
Η πρόεδρος   εισηγήθηκε το πρώτο  θέμα   ημερήσιας διάταξης  . 
 
Η Πρόεδρος της Κοινότητας Γριτσίπη Αρετή  εισηγήθηκε το  1ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης, με 
τίτλο, «Λήψη απόφασης για κυκλοφοριακή ρύθμιση» έθεσε υπόψη των μελών τα κάτωθι : 

 
Τους καλοκαιρινούς μήνες παρατηρείται έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα στην πόλης μας  και 
ιδιαίτερα στην περιοχή «Στράτος» .Προτείνω την μονοδρόμηση  της ανόδου καθώς και την 
μονοδρόμηση του παραλιακού δρόμου για καλοκαιρινή σεζόν από 1 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου . 

 

 



Μετά από διαλογική συζήτηση τα μέλη της κοινότητας Αστακού  

                     Αποφασίζουν  ομόφωνα 

Γνωμοδοτούν θετικά και εισηγούνται  στην Επιτροπή Ποιότητα Ζωής την λήψη σχετικής 
απόφασης για κυκλοφοριακή ρύθμιση τους καλοκαιρινούς μήνες στην περιοχή «Στράτος». 

 

           Η   Απόφαση  αυτή έλαβε αύξοντα   Αριθμό   2/ 2021 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 

 

       Για αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

 

Η Πρόεδρος της Κοινότητας                                             Τα μέλη  

                                  

  Γριτσίπη Αρετή                                                       1.Δράκα Χρυσούλα 

                                                                                   2.Βασίλας Γεώργιος  

                                                                                  3.Κοντοζήσης Αθανάσιος 

                                                                                  4.Γενάρη Χρυσάνθη 

                                                                                  5.Παπαϊωάνου Ευάγγελος   

                                                                                   6.Παπαζώη Ευτυχία 

                                                                                                                                                                                

 

 



   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Αστακός   10/5/2021        
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                                                              Αριθμ.Πρωτ:3273 
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ   
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΣΤΑΚΟΥ                                       
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της με αριθ.   2ης / 2021  Τακτικής Συνεδριάσεως  (Δια περιφοράς) του 
Συμβουλίου της Κοινότητας  Αστακού του Δήμου Ξηρομέρου. 
 
Αριθμός Αποφάσεως :     3/ 2021                      
 
Χρωματισμός κρασπέδων   πεζοδρομίων της πόλεως του Αστακού. 
 
Στον Αστακό και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ξηρομέρου, σήμερα την  Εικοστή Ογδόη  
( 28η )  του Μηνός Απριλίου  του  έτους 2021  ημέρα της Εβδομάδας  Τετάρτη και ώρα  12:00 μ.μ. 
συνήλθε σε  Τακτική Συνεδρίαση (Δια Περιφοράς) το Συμβούλιο της Κοινότητας  Αστακού του 
Δήμου Ξηρομέρου, μετά την από αριθ. πρωτ. 2944/22-4-2021 έγγραφη Πρόσκληση της  Προέδρου  
που  επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα Μέλη,  σύμφωνα με το άρθρο  67 του Ν. 3852/2010 
,όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 89 του Ν.4555/2018. 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο  επτά  μελών (7) 
μελών ευρέθησαν παρόντα  επτά (7), ήτοι :  

 
              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                             ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                  

1. Γριτσίπη Αρετή  (Πρόεδρος)  
2. Δρακά Χρυσούλα                                 
3. Βασίλας Γεώργιος                  Ουδείς 
4. Κοντοζήσης Αθανάσιος  
5. Γενάρη Χρυσάνθη     
6. Παπαϊωάννου Ευάγγελος  
7. Παπαζώη Ευτυχία  

                                                           
 
 

 
Η πρόεδρος   εισηγήθηκε το πρώτο  θέμα   ημερήσιας διάταξης  . 
 
Η Πρόεδρος της Κοινότητας Γριτσίπη Αρετή  εισηγήθηκε το  2ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης, με 
τίτλο, «Χρωματισμός κράσπεδων πεζοδρομίων της πόλεως του Αστακού » έθεσε υπόψη των 
μελών τα κάτωθι : 

«Μέχρι σήμερα ο χρωματισμός που υπάρχει στα κράσπεδα  των πεζοδρομίων της πόλεως του 
Αστακού είναι λευκό. Θεωρώ πως το χρώμα με  το οποίο πρέπει να βάφονται είναι το χρώμα του 
τσιμέντου, το οποίο ήταν και από την κατασκευή τους και ταιριάζει με το ιστορικό κέντρο της 
πόλεως του Αστακού». 

 



 

Στην συνέχεια η Πρόεδρος  κάλεσε τα μέλη του συμβουλίου  να αποφασίσουν  σχετικά . 
Το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του παραπάνω  

 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 
 

Αποφασίζουν την αλλαγή χρώματος κρασπέδων  των πεζοδρομίων της πόλεως του 
Αστακού από λευκό σε τσιμεντόχρωμα. 
 
 
Μειοψήφησαν τα μέλη : Βασίλας Γεώργιος και Δράκα Χρύσουλα. 

 
           Η   Απόφαση  αυτή έλαβε αύξοντα   Αριθμό   3/ 2021 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 

 

       Για αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

 

Η Πρόεδρος της Κοινότητας                                             Τα μέλη  

                                  

  Γριτσίπη Αρετή                                                            1.Δράκα Χρυσούλα 

                                                                                         2.Βασίλας Γεώργιος  

                                                                                         3.Κοντοζήσης Αθανάσιος 

                                                                                         4.Γενάρη Χρυσάνθη 

                                                                                         5.Παπαϊωάνου Ευάγγελος   

                                                                                        6.Παπαζώη Ευτυχία 

 



   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                               Αστακός   28/6/2021       
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                                                                      Αριθμ.Πρωτ: 5072 
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ   
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΣΤΑΚΟΥ                                       

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το πρακτικό της με αριθ.   5ης / 2021  Τακτικής Συνεδριάσεως  (Δια περιφοράς) του 
Συμβουλίου της Κοινότητας  Αστακού του Δήμου Ξηρομέρου. 

 
Αριθμός Αποφάσεως :     6/ 2021        

 
 Περί αποδοχής δωρεάς προτομής  Ολυμπιονίκη Παντελή Καρασεβδά από τον Σύλλογο 
Απανταχού Αστακιωτών. 
 

 
Στον Αστακό και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ξηρομέρου, σήμερα την  Εικοστή Δεύτερη ( 
22η)  του Μηνός  Ιουνίου του  έτους 2021  ημέρα της Εβδομάδας  Τρίτη και ώρα  12:00 μ.μ. 
συνήλθε σε  Τακτική Συνεδρίαση (Δια Περιφοράς) το Συμβούλιο της Κοινότητας  Αστακού του 
Δήμου Ξηρομέρου, μετά την από αριθ. πρωτ. 4796/18-6-2021 έγγραφη Πρόσκληση της  Προέδρου  
που  επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα Μέλη,  σύμφωνα με το άρθρο  67 του Ν. 3852/2010 
,όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 89 του Ν.4555/2018. 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο  επτά  μελών (7) μελών 
ευρέθησαν παρόντα  επτά (7), ήτοι :  

 
              ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                   

1. Γριτσίπη Αρετή (Πρόεδρος)  
2. Δρακά Χρυσούλα                                 
3. Βασίλας Γεώργιος Ουδείς 
4. Κοντοζήσης Αθανάσιος  
5. Γενάρη Χρυσάνθη     
6. Παπαϊωάννου Ευάγγελος  
7. Παπαζώη Ευτυχία  

                                                          
 
 

 
Η Πρόεδρος της Κοινότητας Γριτσίπη Αρετή  εισηγήθηκε το  μοναδικό Θέμα Ημερήσιας Διάταξης, 
με τίτλο, «Περί αποδοχής δωρεάς προτομής  Ολυμπιονίκη Παντελή Καρασεβδά από τον 
Σύλλογο Απανταχού Αστακιωτών» και είπε τα εξής : 
 
 
-Ο Σύλλογος Απανταχού Αστακιωτών (Σ.Α.Α) με επιστολή του  προς τον Δήμο μας, εξέφρασε την 
επιθυμία του να προβεί σε   δωρεά προτομής του Ολυμπιονίκη συντοπίτη μας Παντελή 
Καρασεβδά. 
 
Το συγκεκριμένο έργο θα φέρει τα εξής χαρακτηριστικά : 



 
ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΤΟΜΗΣ : Θα είναι ενισχυμένος ορείχαλκος αρίστης ποιότητας .Η προτομή θα γίνει 
ζεστή πατίνα δύο αποχρώσεων κερωμένη και λουστραρισμένη με ειδικά  υλικά για την 
μεγαλύτερη αντοχή της πατίνας. Επίσης περιμετρικά της προτομής θα υπάρχει ενσωματωμένη 
ορειχάλκινη βάση όπου θα είναι φιλοτεχνημένο το όνομα του εικονιζόμενου σε ανάγλυφη μορφή. 
 
ΣΤΗΡΙΞΗ : Εσωτερικά στην βάση της προτομής θα κατασκευασθούν πέντε υποδοχές με πέντε 
ειδικές ανοδείδωτες ντίζες , οι οποίες θα είναι βιδωμένες στην προτομή και θα κατεβαίνουν κατά 
μήκος της στήλης μέσα στο μπετό σε βάθος 0,30 cm ώστε να είναι ασφαλής για τυχόν κλοπές. 
 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΟΜΗΣ : Το ύψος 0,70 έως 0,90 Χ 0,53 Χ 0,38 
 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΛΗΣ : 1,70 Χ 0,63 Χ 0,48 
 
ΒΑΣΗ ΣΤΗΛΗΣ : 1,20 Χ 1,20 Χ 0,15 
 
ΥΛΙΚΟ ΣΤΗΛΗΣ : Η στήλη θα γίνει από μπετό και θα επενδυθεί με λευκό μάρμαρο Νάξου πάχους 3 
cm καθώς και η βάση της στήλης. 
 
-Ο Σύλλογος Απανταχού Αστακιωτών προτείνει την τοποθέτηση της προτομής στην κεντρική 
πλατεία του Αστακού. 
 
Με την 135/2021 (ΑΔΑ :9ΠΕΤΩΚΖ-ΠΥ6) απόφασή της , η οικονομική επιτροπή του Δήμου ενέκρινε 
την αποδοχή της ανωτέρω δωρεάς  εκ μέρους του Συλλόγου Απανταχού Αστακιωτών  προς τον 
Δήμο Ξηρομέρου . 

 
Εισηγούμαι  

α) την αποδοχή της ανωτέρω δωρεάς  εκ μέρους του Συλλόγου Απανταχού Αστακιωτών  προς τον 
Δήμο Ξηρομέρου . 

β) την τοποθέτηση της προτομής στην κεντρική πλατεία του Αστακού. 
 
 
Στη συνέχεια η Πρόεδρος  κάλεσε τα μέλη  να αποφασίσουν  σχετικά.  
Τα μέλη του Συμβουλίου  μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβαν υπόψη τους τα 
παραπάνω  
 
 
                                                   Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ό φ ω ν α  
 

A. Εγκρίνουν  την αποδοχή της ανωτέρω δωρεάς  εκ μέρους του Συλλόγου Απανταχού  
Αστακιωτών προς τον Δήμο Ξηρομέρου . 

 
B. Εκφράζουν τις θερμές ευχαριστίες του προς τον Σύλλογο  Απανταχού Αστακιωτών . 
 
Γ. Συμφωνούν  με την πρόταση του Συλλόγου   Απανταχού Αστακιωτών  για την τοποθέτηση της 
προτομής στην κεντρική πλατεία του Αστακού ,με την παρατήρηση πως όταν θα γίνει ανάπλαση 
της πλατείας η προτομή να τοποθετηθεί σε άλλο σημείο της πόλεως του Αστακού. 
 



 
Η   Απόφαση  αυτή έλαβε αύξοντα   Αριθμό   6/ 2021 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 

 
       Για αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω. 
 
Η Πρόεδρος Κοινότητας                                                        Τα μέλη  
 
 
                                  
Γριτσίπη Αρετή                                                            1.Δράκα Χρυσούλα 
                                                                                        2.Βασίλας Γεώργιος 
                                                                                        3.Κοντοζήσης Αθανάσιος 
                                                                                        4.Γενάρη Χρυσάνθη 
                                                                                        5.Παπαϊωάννου Ευάγγελος 
                                                                                        6.Παπαζώη Ευτυχία 
                                                                                                                                       
 
 
 

 
 
 


