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ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                      
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ                                                                                     Αριθμ. Απόφ. 4/2019 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
 

Από το πρακτικό της υπ΄ αρ. 2ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης του 2019 της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύργου  

 
 

ΘΕΜΑ: «Συζήτηση και λήψη απόφασης – εισήγησης 
στο Δημοτικό Συμβούλιο περί απαγόρευσης 
κυκλοφορίας οχημάτων επί της δημοτικής οδού 
Αλφειούσας – έως Χ.Α.Δ.Α. «Λίμνες» του Δήμου 
Πύργου». 

 
Στον Πύργο σήμερα 5 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 

10:00π.μ. η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύργου, συνήλθε σε κατεπείγουσα  
συνεδρίαση στο Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο, Πλατεία Σ. Καράγιωργα στον 1ο όροφο, με θέματα 
της υπ΄αριθμ. 2751/4-2-2019 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής κ. Αθανασόπουλου Παντελεήμονα η οποία επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά σύμφωνα 
με τις διατάξεις του αρθ. 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκαν νόμιμα.  
   

Ο Πρόεδρος της ΕΠΖ κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού προηγουμένως 
διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής βρέθηκαν παρόντα  τα πέντε (5)  μέλη και ονομαστικά οι: 
 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. Αθανασόπουλος Παντελεήμων (Πρόεδρος) 
2. Κανελλόπουλος Θεόδωρος  (τακτικό μέλος, σύμβουλος πλειοψηφίας) 
3. Αγγελακοπούλου Ανδριάνα (τακτικό μέλος ,σύμβουλος πλειοψηφίας) 
4. Κόρδας Θεόδωρος (τακτικό μέλος, σύμβουλος μειοψηφίας)  
5. Τσίμπρης Νικόλαος (αν/τικό μέλος,στη θέση του κ. Ζουμπάκη Αυγερινού) 
 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Ανδριόλας Γεώργιος (τακτικό μέλος,σύμβουλος πλειοψηφίας) 
2. Βλαχαντώνης Νικόλαος(τακτικό μέλος, σύμβουλος πλειοψηφίας) 
3. Αργυρόπουλος Ιωάννης (τακτικό μέλος, σύμβουλος μειοψηφίας)  
4. Δημουλιάς Λεωνίδας (τακτικό μέλος, σύμβουλος μειοψηφίας)  
 
 
  Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Σκόρδου 
Ειρήνη. 
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-------------------------------------------------------- 

    
Ακολούθως ο πρόεδρος ανέφερε ότι η Επιτροπής Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε 

κατεπείγουσα συνεδρίαση με μοναδικό  θέμα της ημερήσιας διάταξης : «Συζήτηση και λήψη 
απόφασης – εισήγησης στο Δημοτικό Συμβούλιο περί απαγόρευσης κυκλοφορίας οχημάτων επί 
της δημοτικής οδού Αλφειούσας – έως Χ.Α.Δ.Α. «Λίμνες» του Δήμου Πύργου» και ζήτησε την 
έγκριση του κατεπείγοντος αυτού λόγω της επικινδυνότητας του σημείου μετά τις κατολισθήσεις 
που έχουν συμβεί  στην περιοχή .  

 
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ενέκριναν το κατεπείγον του θέματος. 
  
Ο πρόεδρος αναφερόμενος στο θέμα είπε: «Στις 4/2/2019 συνήλθε σε κατεπείγουσα 

συνεδρίαση η Ε.Π.Ζ. στην οποία δεν υπήρξε απαρτία των μελών και ματαιώθηκε η συνεδρίαση. 
Στη συνέχεια ενημερώθηκαν τα μέλη με νέα πρόσκληση για την σημερινή συνεδρίαση . 
Ακολούθως ο Πρόεδρος είπε : « Με το υπ΄αριθ. 2596/31-1-2019 έγγραφο της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος & Εκτέλεσης Έργων εισηγείται την απαγόρευση 
κυκλοφορίας επί της δημοτικής οδού Αλφειούσας – έως Χ.Α.Δ.Α. «Λίμνες» λόγω έκτακτης 
ανάγκης και επικίνδυνων κατολισθητικών φαινομένων μέχρι να πραγματοποιηθούν εργασίες 
αποκατάστασης.» 

Με την υπ΄αριθ.2501/1/550-α΄/24-01-2019 απόφαση του Αστυνομικού Διευθυντή 
Ηλείας έγινε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας επί της δημοτικής οδού Αλφειούσα – έως 
ΧΑΔΑ «Λίμνες». 

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος είπε: «…..Στις 31-1-2019 με την υπ΄αριθ. 2590/31-1-2019 
απόφαση Δημάρχου διακόπτεται εκ νέου η κυκλοφορία επί της οδού Αλφειούσα – έως ΧΑΔΑ 
«Λίμνες» έως 4-2-2019.» 

Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος & 
Εκτέλεσης έργων, Δήμου Πύργου με το υπ΄αριθ. 2529/31-1-2019 εγγραφό του, κάνει αίτημα στο 
Ινστιντούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών μέσω της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 
Προστασίας  να σταλεί κλιμάκιο όπου θα ελέγξει τα κατολισθητικά φαινόμενα και την εδαφική 
υποχώρηση- καθίζηση που έχουν υποστεί Τοπικές Κοινότητες του Δήμου μας όπως και η Τ.Κ. 
Αλφειούσας Δ.Ε. Βώλακος. 

Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας αναφέρει: «Με το υπ΄αριθ. 2/4-2-2019 έγγραφο της Δ.Ε. 
Βώλακος μας διαβιβάζει την υπ΄αριθ. 1/2-2-2019 απόφαση συνεδρίασης του Τοπικού 
Συμβουλίου Αλφειούσας, με την οποία αποφασίζουν ομόφωνα το προσωρινό κλείσιμο της 
Δημοτικής οδού Αλφειούσας – φράγμα Αλφειού με την προϋπόθεση για άμεση αποκατάσταση 
της περιοχής και την καταγραφή ζημιών με επίσης παράλληλη αποκατάσταση σε όλη την 
ευρύτερη περιοχή της κοινότητας Αλφειούσας.» 

 
Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά 

 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  

 
 Μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την πρόταση του Προέδρου έλαβε υπόψη της τα 
ανωτέρω έγγραφα 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 

        Ομόφωνα,  
 Την εισήγηση απαγόρευσης κυκλοφορίας οχημάτων στην δημοτική οδό από Αλφειούσα προς 
Χ.Α.Δ.Α. «Λίμνες» λόγω των πρόσφατων επικίνδυνων κατολισθητικών φαινομένων (την 
τοποθέτηση σήμανσης και σταθερών εμποδίων ,με αντανακλαστικά αναλάμποντα φώτα για την 
νύχτα, για πρόληψη παντός είδους ατυχήματος) μέχρι να γίνει έλεγχος από τα αρμόδια κλιμάκια 
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που έχουν κληθεί με το υπ’ άριθ. 2529/31-1-2019 έγγραφο του τμήματος Πολ. Προστασίας και 
γίνει οριστική αποκατάσταση της βατότητας της οδού. 

 
Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. αριθμ. 4/2019. 

 
 
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 

Παντελεήμων Αθανασόπουλος 
 
 
 
 

 
Κανελλόπουλος Θεόδωρος   
Αγγελακοπούλου Ανδριάνα 
Κόρδας Θεόδωρος 
Τσίμπρης Νικόλαος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Εκ των πρακτικών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
Πύργος 05.02.2019 

  
 

Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. 
Αντιδήμαρχος 

 
 

Παντελεήμων Αθανασόπουλος 


