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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το πρακτικό της με αριθ.   7ης / 2021  Τακτικής Συνεδριάσεως  (Δια περιφοράς) του 
Συμβουλίου της Κοινότητας  Αστακού του Δήμου Ξηρομέρου. 

 

Αριθμός Αποφάσεως :     11/ 2021        

 
Λήψη απόφασης για την κατάληψη των πεζοδρομίων που έγινε με την ανάπλαση του 
ιστορικού κέντρου Αστακού. 
 
Στον Αστακό και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ξηρομέρου, σήμερα την  Εικοστή Δευτερη 
  ( 22η)  του Μηνός  Οκτωβρίου του  έτους 2021  ημέρα της Εβδομάδας  Παρασκευή και ώρα  
13:00 μ.μ. συνήλθε σε  Τακτική Συνεδρίαση  το Συμβούλιο της Κοινότητας  Αστακού του Δήμου 
Ξηρομέρου, μετά την από αριθ. πρωτ. 9223/18-10-2021 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  πέντε (5), ήτοι :  

 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

                                   

1. Γριτσίπη Αρετή (Πρόεδρος) 1.Παπαϊωάννου Ευάγγελος 

2. Δρακά Χρυσούλα                                2.Παπαζώη Ευτυχία 

3. Βασίλας Γεώργιος  

4. Κοντοζήσης Αθανάσιος  

5. Γενάρη Χρυσάνθη     

  

  

                                                          

 

 
 
Η Πρόεδρος της Κοινότητας Γριτσίπη Αρετή  εισηγούμενη το πρώτο θέμα ημερησίας διάταξης 
ανέφερε στα μέλη τα εξής : 
Τα πεζοδρόμια πρέπει να είναι ελεύθερα για τους πεζούς χωρις εμπόδια. Για αυτό τον λόγο να το 
ψηφίσουμε ως θέμα για να πάει στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ώστε σε σύντομο χρονικό 
διάστημα να ειδοποιήσει τους ενδιαφερόμενους ώστε να προβούν στα νόμιμα. 
Σύμφωνα με τον κανονισμό κοινοχρήστων χώρων πρέπει να λαμβάνουν άδεια από τον Δήμο. 
Επίσης υπάρχει αστυνομική διάταξη που χαρακτηρίζει παράνομες τις καταλήψεις των 
πεζοδρομίων από οχήματα και εμπορεύματα ,τραπεζοκαθίσματα κτλ 
Πιστεύω ότι με τον Δήμο και την αστυνομική αρχή να έχουμε θετικά αποτελέσματα. 
 
 



Εισηγείται στα μέλη να θέσουν το θέμα στον Δήμαρχο καθώς και στην αρμόδια υπηρεσία του 
Δήμου. 
 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος  κάλεσε τα μέλη του συμβουλίου  να αποφασίσουν  σχετικά . 

Το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του παραπάνω  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Να θέσουν στον Δήμαρχο καθώς και στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου το θέμα της κατάληψης 
πεζοδρομιών από αυτοκίνητα στο ιστορικό κέντρο του Αστακού . 
 

Η   Απόφαση  αυτή έλαβε αύξοντα   Αριθμό   11/ 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 
                                                                                                                                       
 
 
 


