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ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                      
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ                                                                                     Αριθμ. Απόφ. 65/2018 
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 κατάργησης θέσης περιπτέρου της 
Βουρλούμη Σοφίας που βρίσκεται επί της οδού Κατακόλου, 
έμπροσθεν γραφείου Δ.Ο.Υ.». 

 
 

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. 
 
 

-------------------------------------------------------- 
    

  Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής το  3ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Συζήτηση και λήψη απόφασης – εισήγησης στο Δημοτικό 
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Συμβούλιο περί κατάργησης θέσης περιπτέρου της Βουρλούμη Σοφίας που βρίσκεται επί της 

οδού Κατακόλου, έμπροσθεν γραφείου Δ.Ο.Υ.».  

Αναφερόμενος στο θέμα ο Δήμαρχος είπε: Με το υπ. αρ 28497/12-10-2018 έγγραφο το 
Γραφείο Δημάρχου, μας διαβίβασε την υπ. αρ. 68/2018 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας 
Πύργου, η οποία ομόφωνα: «… Εγκρίνει την κατάργηση θέσης περιπτέρου και την απομάκρυνση 
του κουβουκλίου, της κας Βουρλούμη Σοφίας, το οποίο βρίσκεται επί του πεζοδρομίου της οδού 
Κατακόλου, έμπροσθεν των γραφείων της Δ.Ο.Υ., επειδή δεν έχει λειτουργήσει για χρονικό 
διάστημα πέραν των δύο ετών και αποτελεί εστία μόλυνσης και προτείνει στην Επιτροπή Ποιότητας 
Ζωής, όπου διαβιβάζεται η παρούσα την αποδοχή του ανωτέρω αιτήματος της υπηρεσίας.…».  

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

24129/5-9-2018 έγγραφό της ζητάει την κατάργηση θέσης περιπτέρου της Βουρλούμη Σοφίας, στο 
πεζοδρόμιο έμπροσθεν  Δ.Ο.Υ. Πύργου, αναφέροντας τα εξής: «…Έχοντας υπόψη:  
1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 6.34 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
2. Τις διατάξεις των άρθρων 18 και 30 του Ν.Δ. 1044/71 «περί τροποποίησης, συμπλήρωσης και 
αντικατάστασης διατάξεων» του Α.Ν. 1324/49 «περί προστασίας και αποκατάστασης των 
αναπήρων πολέμου, που κυρώθηκε με το Ν.1487/50, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τους νόμους 
1043/80,1416/84 και 3036/02. 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν1416/84 περί τροποποίησης και συμπλήρωσης διατάξεων της 
Δημοτικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας». 
4. Τις διατάξεις του Ν.3648/2008 (ΦΕΚ 38/2008 τεύχος Α΄) «Ρυθμίσεις θεμάτων αναπήρων  
πολέμου, προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις». 
5. Τις διατάξεις του άρθρου 81 του Ν.3883/10 (ΦΕΚ 167/24..09.2010 τεύχος Α΄)  Υπηρεσιακή εξέλιξη 
και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων – θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, 
Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις. 
6. Τις διατάξεις της υποπαρ.ΣΤ2 του άρθρου  1 του  Ν 4093/2012. 
7. Τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ93/14.4.2014 Α΄). 
8. Την υπ. αριθ .πρωτ 6546+6138/22-7-2003 απόφαση Νομάρχη Ηλείας «περί χορήγησης άδειας 
εκμετάλλευσης περιπτέρου στην κα Βουρλούμη Σοφία, θύμα πολέμου, κάτοικο Πύργου (28ης 
Οκτωβρίου 58)». 
9. Την εγκύκλιο 38 /2014 ενότητα 1Γ όπου αναφέρεται ότι: εφόσον κενωθεί γα οποιονδήποτε λόγο, 
περίπτερο μετά τη διαδικασία  αυτή, για την παραχώρηση του  δικαιώματος χρήσης ακολουθείται 
η εξής διαδικασία:  

   Το Δημοτικό Συμβούλιο, με απόφαση  η οποία εκδίδεται  μετά από γνώμη  της οικείας 
Δημοτικής Κοινότητας και εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, αποφασίζει  αν θα διατηρηθεί 
το κενωθέν περίπτερο ή θα απομακρυνθεί. Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στην Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής για την λήψη απόφασης σχετικά με: Την κατάργηση της θέσης περιπτέρου που είχε 
χορηγηθεί στην Βουρλούμη Σοφία από τον Νομάρχη Ηλείας και βρίσκεται επί του πεζοδρομίου της 
οδού Κατακόλου, έμπροσθεν των γραφείων της Δ.Ο.Υ. και την απομάκρυνση του κουβουκλίου. 

   Η Υπηρεσία εισηγείται την κατάργηση και απομάκρυνση του κουβουκλίου επειδή μέχρι 
σήμερα και για χρονικό διάστημα πέραν των δύο ετών, δεν έχει λειτουργήσει το περίπτερο, του 
οποίου η άδεια έχει χορηγηθεί ως ευεργέτημα και πρέπει να λειτουργεί για την εξυπηρέτησης του 
καταναλωτικού κοινού και του δημοσίου συμφέροντος, επίσης αποτελεί εστία μόλυνσης…» 

  
Ο κ. Λ. Δημουλιάς είπε: Συμφωνώ για την κατάργηση  και απομάκρυνση του περιπτέρου που 

βρίσκεται έμπροσθεν της Δ.Ο.Υ. Πύργου, όχι όμως και την κατάργηση της άδειας εκμετάλλευσης 
περιπτέρου. 

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

 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
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Μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την πρόταση του Προέδρου, έλαβε υπόψη της: 
1. Το υπ΄αριθ. 24129/5-9-2018 έγγραφό της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος 
2. Την υπ΄αριθ. 68/2018 απόφαση της Δ.Κ.Π.  
3. Τις διατάξεις των άρθρων 73 & 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/07-06-2010). 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 6.34 του Ν. 3852/2010. 
5. Τις διατάξεις των άρθρων 18 και 30 του Ν.Δ. 1044/71, του Α.Ν. 1324/49 που κυρώθηκε με το 
Ν.1487/50, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τους νόμους 1043/80,1416/84 και 3036/02. 
6.Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν1416/84. 
7. Τις διατάξεις του Ν.3648/2008 (ΦΕΚ 38/2008 τεύχος Α΄) . 
8. Τις διατάξεις του άρθρου 81 του Ν.3883/10 (ΦΕΚ 167/24..09.2010 τεύχος Α).  
9. Τις διατάξεις της υποπαρ.ΣΤ2 του άρθρου  1 του  Ν 4093/2012. 
10.Τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ93/14.4.2014 Α΄). 
11. Την υπ. αριθ .πρωτ 6546+6138/22-7-2003 αποφ. Νομάρχη Ηλείας «περί χορήγησης άδειας 
εκμετάλλευσης περιπτέρου στην κα Βουρλούμη Σοφία, θύμα πολέμου, κάτοικο Πύργου (28ης 
Οκτωβρίου 58)». 
12. Την εγκύκλιο 38 /2014 ενότητα 1Γ . 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
Ομόφωνα  

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την κατάργηση θέσης περιπτέρου και απομάκρυνση του 
κουβουκλίου, που βρίσκεται έμπροσθεν της Δ.Ο.Υ. Πύργου, ιδιοκτησίας κας. Βουρλούμη Σοφίας 
διότι δεν έχει λειτουργήσει για χρονικό διάστημα πέραν των δύο ετών και  αποτελεί εστία μόλυνσης, 
σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.  
 
Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. αριθμ. 65/2018. 
 
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 


