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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ                                                                                                Αριθμ. Απόφ.  5/2019 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της υπ΄ αριθμ. 6ης Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  
του Δήμου Πύργου 

                                     
ΘΕΜΑ: «Συζήτηση και λήψη απόφασης – εισήγησης στο Δ.Σ. για 
την  έγκριση της Έκθεσης Πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής έτους 2018». 

 
Στον Πύργο σήμερα 26 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00μ. η 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύργου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Λάτσειο Δημοτικό 
Μέγαρο, Πλατεία Σ.  Καράγιωργα στον 1ο όροφο, ύστερα από την υπ’ αριθμό 4843/22-02-2019 έγγραφη 
πρόσκληση 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 
δημοσιεύτηκε 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. Aνδριόλας Γεώργιος (τακτικό μέλος, σύμβουλος πλειοψηφίας)  
3. Ζουμπάκης Αυγερινός (τακτικό μέλος, σύμβουλος πλειοψηφίας) 
4. Κανελλόπουλος Θεόδωρος  (τακτικό μέλος, σύμβουλος πλειοψηφίας) 
5. Αγγελακοπούλου Ανδριάνα (τακτικό μέλος, σύμβουλος πλειοψηφίας)  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Βλαχαντώνης Νικόλαος(τακτικό μέλος, σύμβουλος πλειοψηφίας)  
2. Αργυρόπουλος Ιωάννης (τακτικό μέλος, σύμβουλος μειοψηφίας)  
3. Κόρδας Θεόδωρος (τακτικό μέλος, σύμβουλος μειοψηφίας)  
4. Δημουλιάς Λεωνίδας (τακτικό μέλος, σύμβουλος μειοψηφίας)  
 

Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Πολιτοπούλου 
Μαρία Ευαγγελία. 
 
  Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής το 1ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης  με τίτλο: «Συζήτηση και λήψη απόφασης – εισήγησης στο Δ.Σ. για την έγκριση της Έκθεσης 
Πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2018». 
 

Αναφερόμενος ο Πρόεδρος στο Θέμα είπε ότι: «Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 2 του Ν.3852/2010 
η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων στους τομείς αρμοδιότητάς της, την 
οποία υποβάλλει για συζήτηση και έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η έκθεση περιλαμβάνει και ποσοτικά 
στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των συνεδριάσεων, την συμμετοχή των μελών της, τα θέματα που 
συζητήθηκαν και τις ληφθείσες αποφάσεις. Υπεύθυνος για την σύνταξη της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων 
είναι ο Πρόεδρός της. Στην εν λόγω έκθεση ενσωματώνονται, ως παράρτημα, και σχετικές παρατηρήσεις 
που υποβάλουν τα μέλη της. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής συντάσσει την έκθεση εντός του Ιανουαρίου κάθε 
έτους και την κοινοποιεί στα μέλη της προκειμένου αυτά να του υποβάλουν εγγράφως τις παρατηρήσεις 
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τους εντός της πρώτης εβδομάδας του Φεβρουαρίου. Στη συνέχεια, εντός της δεύτερης εβδομάδας του 
Φεβρουαρίου, ο πρόεδρος υποβάλει το πλήρες κείμενο της ετήσιας έκθεσης στο δημοτικό συμβούλιο και 
μεριμνά για τη δημοσίευσή της στην ιστοσελίδα του δήμου». 
     

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος είπε: «Κατόπιν των ανωτέρω, με υπ΄αριθ. 868/14-1-2019 έγγραφό μου, 
σας κοινοποιήθηκε η Έκθεση Πεπραγμένων του έτους 2018 προκειμένου να υποβάλλετε εγγράφως τυχόν 
παρατηρήσεις σας έως την  08/02/2019. Αναλυτικά αναφέρω ότι:   

«Στις 27/12/2017 ο δημοτικός σύμβουλος κ. Παναγόπουλος Βασίλης υπέβαλλε δήλωση 
παραίτησης από την παράταξη «ΑΝΑΣΑ» η οποία ανακοινώθηκε κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 24/1/2018. Κατόπιν τούτου, τη θέση του στην Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής κατέλαβε ο κ. Αργυρόπουλος Ιωάννης ως πρώτο αναπληρωματικό μέλος του συνόλου της 
μειοψηφίας του Δ.Σ.  

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής από 1.1.2018 έως 31.12.2018 πραγματοποίησε 13 συνεδριάσεις από 
τις οποίες η μία ματαιώθηκε λόγω μη απαρτίας.  

Στις συνεδριάσεις αυτές συμμετείχαν οι:  
Αθανασόπουλος Παντελεήμων (13 συνεδριάσεις), Κανελλόπουλος Θεόδωρος (11  συνεδριάσεις), 
Ανδριόλας Γεώργιος (6 συνεδριάσεις), Αγγελακοπούλου Ανδριάνα (10 συνεδριάσεις), Βλαχαντώνης 
Νικόλαος (1 συνεδρίαση),  Ζουμπάκης Αυγερινός (10 συνεδριάσεις), Δημουλιάς Λεωνίδας (8 
συνεδριάσεις), Κόρδας Θεόδωρος (6  συνεδριάσεις), Αργυρόπουλος Ιωάννης (καμία συνεδρίαση).  
Από τα αναπληρωματικά μέλη: Τσίμπρης Νικόλαος (2 συνεδριάσεις), Γεράνιος Κων/νος (1 συνεδρίαση), 
Λουμιώτης Νικόλαος (καμία συνεδρίαση), Μιχαλακόπουλος Χαράλαμπος (καμία συνεδρίαση). 
  
 Συνολικά η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής κατά το έτος 2018 συζήτησε 79 θέματα και έλαβε 79 
αποφάσεις από τις οποίες 7 πήραν αναβολή.  
 
 Από τις 79 αποφάσεις, οι 65 λήφθηκαν ομόφωνα και οι 14 κατά πλειοψηφία.   

Αναλυτικά εκδόθηκαν: 
➢ Μια (1) απόφαση για την ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και 

λειτουργίας άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος,  
➢ Μία (1) απόφαση έγκρισης Έκθεσης Πεπραγμένων προηγούμενου έτους 
➢ Δύο (2) αποφάσεις ρύθμισης κυκλοφορίας 
➢ Τέσσερις (4) αποφάσεις προστασίας περιβάλλοντος 
➢ Επτά (7) αποφάσεις για χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής και παράτασης ωραρίου 
➢ Επτά (7) αποφάσεις αναβλήθηκαν.    
➢ Πενήντα επτά (57) εισηγητικές αποφάσεις κανονιστικού περιεχομένου, πολεοδομικών 

επεμβάσεων, ειδικές αποφάσεις, οικιστικής οργάνωσης κλπ.  
  
 Αναλυτικά τα θέματα τα οποία συζήτησε και οι αποφάσεις οι οποίες έλαβε φαίνονται στην Έκθεση 
Πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2018 που σας κοινοποιήθηκε με το υπ΄ αρ.868/14.1.2019 
έγγραφό και θα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της απόφασης αυτής».  
  
 Κατόπιν των ανωτέρω, και εφόσον καμία έγγραφη παρατήρηση δεν έγινε από τα μέλη μέχρι την 
08/02/2018, προτείνω την έγκριση της Ετήσιας Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του 
έτους 2018 και τη διαβίβασή της προς έγκριση, στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σας καλώ να αποφασίσουμε 
σχετικά.  
 
 Τα μέλη της Ε.Π.Ζ. συμφώνησαν για την έγκριση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Ε.Π.Ζ. του έτους 2018 
και τη διαβίβασή της προς έγκριση, στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 Μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη της το άρθρο 
73 παρ. 2 του Ν.3852/2010.  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Ομόφωνα : 

• Εγκρίνει την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του έτους 2018 όπως αυτή 
έχει συνταχθεί και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.  

• Διαβιβάζει Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του έτους 2018 στο Δημοτικό 
Συμβούλιο για έγκριση.  
 
 Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. αριθμ. 5/2019. 
 
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                     
Παντελεήμων Αθανασόπουλος 
 
 
  

ΤΑ  ΜΕΛΗ  
Ανδριόλας Γεώργιος  
Ζουμπάκης Αυγερινός  
Αγγελακοπούλου Ανδριάνα 
Κανελλόπουλος Θεόδωρος   

   
Ακριβές Απόσπασμα 

Εκ των πρακτικών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
Πύργος 01/03/2019 

 
Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. 

Αντιδήμαρχος 
 
 

Παντελεήμων Αθανασόπουλος 
 
 


