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ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                      
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ                                                                                     Αριθμ. Απόφ. 64/2018 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  

 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της υπ΄ αρ. 11ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύργου 
 

ΘΕΜΑ: «Συζήτηση και λήψη απόφασης – εισήγησης στο 
Δημοτικό Συμβούλιο περί χορήγησης άδειας διαμόρφωσης 
«Εισόδου – Εξόδου» έμπροσθεν της Βιομηχανίας Επεξεργασίας 
Ροδιού «ΑΛΦΕΙΟΣ ΡΟΔΙ Α.Ε.» που βρίσκεται στην θέση 
ΜΠΑΛΤΣΙΚΙ στην αγροτική περιοχή της Τ.Κ. Κολιρίου του Δ. 
Πύργου». 

 
 

Στον Πύργο σήμερα 19 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή 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. 
28608/15-10-2018 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. Αγγελακοπούλου Ανδριάνα (τακτικό μέλος ,σύμβουλος πλειοψηφίας) 
3. Κανελλόπουλος Θεόδωρος  (τακτικό μέλος, σύμβουλος πλειοψηφίας) 
4. Δημουλιάς Λεωνίδας (τακτικό μέλος, σύμβουλος μειοψηφίας)  
5. Ζουμπάκης Αυγερινός (τακτικό μέλος, σύμβουλος πλειοψηφίας) 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Βλαχαντώνης Νικόλαος(τακτικό μέλος, σύμβουλος πλειοψηφίας)  
2. Ανδριόλας Γεώργιος (τακτικό μέλος ,σύμβουλος πλειοψηφίας) 
3. Κόρδας Θεόδωρος (τακτικό μέλος, σύμβουλος μειοψηφίας)  
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  2ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Συζήτηση και λήψη απόφασης – εισήγησης στο Δημοτικό 

Συμβούλιο περί χορήγησης άδειας διαμόρφωσης «Εισόδου – Εξόδου» έμπροσθεν της 

Βιομηχανίας Επεξεργασίας Ροδιού «ΑΛΦΕΙΟΣ ΡΟΔΙ Α.Ε.» που βρίσκεται στην θέση ΜΠΑΛΤΣΙΚΙ 

στην αγροτική περιοχή της Τ.Κ. Κολιρίου του Δ. Πύργου».  

 
Αναφερόμενος στο θέμα ο Δήμαρχος είπε: Με το υπ. αρ 28510/12-10-2018 έγγραφο το 

Γραφείο Δημάρχου, μας διαβίβασε την υπ. αρ. 1/2018 απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Κολιρίου 
του Δήμου Πύργου, σύμφωνα με την οποία ομόφωνα: «…Γνωμοδοτεί θετικά για τη διαμόρφωση 
εισόδου εξόδου του εργοστασίου ΑΛΦΕΙΟΣ ΡΟΔΙ Α.Ε. και την τοποθέτηση σήμανσης και ότι άλλο 
προβλέπεται για την αποφυγή ατυχημάτων.…».  

 
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου Πύργου, με το υπ΄αριθμ. 

22345/4-9-2018 έγγραφό της, μας διαβιβάζει την 22345/20-8-2018 αίτηση της βιομηχανίας 
Επεξεργασίας Ροδιού «ΑΛΦΕΙΟΣ ΡΟΔΙ Α.Ε.» που βρίσκεται σε περιοχή εκτός σχεδίου πόλης και εκτός 
οικισμού στη θέση «Μπαλτσίκι» και με την οποία ζητά την έγκριση διαμόρφωσης εισόδου εξόδου 
οχημάτων. Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών αναφέρει ότι: «…Η προβλεπόμενη είσοδος έξοδος που 
προτείνεται είναι όπως αυτή παρουσιάζεται στο συνημμένο Διάγραμμα διαμόρφωσης Εισόδου – 
Εξόδου που υπογράφει ο Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός κ. Κ. Κατεργάρης Επίσης, 
σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση που υπογράφει ο ίδιος Μηχανικός, δεν θα υπάρξει 
αύξηση του κυκλοφοριακού φόρτου στην παρακείμενη οδό κατά τη λειτουργία της επιχείρησης. 
Μετά τα ανωτέρω η Υπηρεσία συναινεί στη κατασκευή της εισόδου – εξόδου στην ανωτέρω εταιρεία 
με την προϋπόθεση ότι θα γίνει σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα. Η βελτίωση 
της οδού (οδοστρωσία – ασφαλτικά – σήμανση – νησίδα κλπ) που τυχόν να απαιτηθεί για την 
ασφαλή διέλευση των οχημάτων και των πεζών, θα γίνει με ευθύνη και δαπάνες το αιτούντα 
ιδιοκτήτη…» 

  
Κατόπιν των ανωτέρω ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ε.Π.Ζ. να αποφασίσουν σχετικά.   

 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την πρόταση του Προέδρου, έλαβε υπόψη της: 
1. Το υπ΄αριθ. 22345/4-9-2018 έγγραφό της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος 
2. Την υπ΄αριθ. 1/2018 απόφαση της Τ.Κ. Αγ. Κολιρίου  
3. Την αριθ. 22345/20-8-2018 αίτηση της «ΑΛΦΕΙΟΣ ΡΟΔΙ Α.Ε. 
4. Το άρθρο 73  του Ν. 3852/2010 
5. Τα άρθρα 79 και 82 του Ν. 3463/2006  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
Ομόφωνα  

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση χορήγησης άδειας διαμόρφωσης «Εισόδου 
– Εξόδου» στην βιομηχανία Επεξεργασίας Ροδιού «ΑΛΦΕΙΟΣ ΡΟΔΙ Α.Ε.» που βρίσκεται σε περιοχή 
εκτός σχεδίου πόλης και εκτός οικισμού στη θέση «Μπαλτσίκι» στην αγροτική περιοχή της Τ.Κ. 
Κολιρίου του Δήμου Πύργου με την προϋπόθεση ότι θα γίνει σύμφωνα με το συνημμένο 
τοπογραφικό διάγραμμα. Η βελτίωση της οδού (οδοστρωσία – ασφαλτικά – σήμανση – νησίδα κλπ) 
που τυχόν να απαιτηθεί για την ασφαλή διέλευση των οχημάτων και των πεζών, θα γίνει με ευθύνη 
και δαπάνες το αιτούντα ιδιοκτήτη (σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος). 
 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. αριθμ. 64/2018. 



3 

 

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

 
Ζουμπάκης Αυγερινός 
Κανελλόπουλος Θεόδωρος 
Αγγελακοπούλου Ανδριάνα  
Δημουλιάς Λεωνίδας 

Ακριβές Απόσπασμα 
Εκ των πρακτικών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

Πύργος 24.10.2018 
 

Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. 
Αντιδήμαρχος 

 
 

Παντελεήμων Αθανασόπουλος 


