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ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                      
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ                                                                              Αριθμ. Απόφ. 59/2018 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της υπ΄ αρ. 10ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου 
Πύργου 

 

ΘΕΜΑ: «Συζήτηση και λήψη απόφασης για 
μεταρρύθμιση ή διαγραφή του προστίμου που 
επιβλήθηκε με την 18299/6-7-2018 απόφαση 
Αντιδημάρχου, σε βάρος της εταιρίας Δημήτριος 

Μαλεβίτης & ΣΙΑ Ο.Ε.,  κατόπιν ενστάσεώς της».  
 

Στον Πύργο σήμερα 28 του μηνός Αυγούστου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 
12:00π.μ. η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύργου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση 
στο Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο, Πλατεία Σ. Καράγιωργα στον 1ο όροφο, με τα θέματα της 
υπ΄αριθμ. 22933/24-8-2018 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 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. Ανδριόλας Γεώργιος (τακτικό μέλος ,σύμβουλος πλειοψηφίας)  
3. Αγγελακοπούλου Ανδριάνα (τακτικό μέλος ,σύμβουλος πλειοψηφίας) 
4. Γεράνιος Κωνσταντίνος (αν/τικό μέλος, στη θέση του κ. Κανελλόπουλου Θεόδωρου) 
5. Τσίμπρης Νικόλαος (αν/τικό μέλος, στη θέση του κ. Ζουμπάκη Αυγερινού) 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Δημουλιάς Λεωνίδας (τακτικό μέλος, σύμβουλος μειοψηφίας)  
2. Κόρδας Θεόδωρος (τακτικό μέλος, σύμβουλος μειοψηφίας)  
3. Βλαχαντώνης Νικόλαος(τακτικό μέλος, σύμβουλος πλειοψηφίας)  
4. Αργυρόπουλος Ιωάννης (τακτικό μέλος, σύμβουλος μειοψηφίας)  
  
Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου 
Πολιτοπούλου Μαρία Ευαγγελία. 
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 Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής το 7o θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο: «Συζήτηση και λήψη απόφασης για μεταρρύθμιση ή διαγραφή του προστίμου 
που επιβλήθηκε με την 18299/6-7-2018 απόφαση Αντιδημάρχου, σε βάρος της εταιρίας 
Δημήτριος Μαλεβίτης & ΣΙΑ Ο.Ε.  κατόπιν ενστάσεώς της».  

 
 Αναφερόμενος στο θέμα ο πρόεδρος είπε ότι από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει 
αντιφατικότητα στην αιτιολογία επιβολής του προστίμου καθότι αφενός υπάρχει 
απόφαση επιβολής προστίμου του αντιδημάρχου κ. Αυγερινού Ζουμπάκη και αφετέρου 
υπάρχει εισήγηση του ιδίου αντιδημάρχου για την ίδια παράβαση με την οποία εισηγείται 
μείωση του προστίμου αυτού. Για τους λόγους αυτούς πρότεινε να την αναβολή του 
θέματος προκειμένου να ζητηθεί πληρέστερη και πιο εμπεριστατωμένη εισήγηση σχετικά 
με την επιβολή του προστίμου.   
  

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

Λαμβάνοντας υπόψη την πρόταση του προέδρου  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 

Ομόφωνα 
 Την αναβολή του θέματος με σκοπό να ζητηθεί πληρέστερη και πιο εμπεριστατωμένη 
εισήγηση σχετικά με την επιβολή του προστίμου από την Δ/νση Καθαριότητας 
Ανακύκλωσης και Πρασίνου. 

 
Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. αριθμ. 59/2018. 

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

Ανδριόλας Γεώργιος  
Αγγελακοπούλου Ανδριάνα  
Γεράνιος Κωνσταντίνος  
Τσίμπρης Νικόλαος

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Εκ των πρακτικών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
Πύργος 24.09.2018 

 
Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. 

Αντιδήμαρχος 
 
 

Παντελεήμων Αθανασόπουλος 


