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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 τοποθέτησης κιγκλιδωμάτων επί της 
οδού Γορτυνίας στη συμβολή με την οδό Πέλοπος στην 
πρόσοψη ιδιοκτησίας της Μπουρούνη Μαρίας». 

 
 

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  4ο θέμα της 

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

Συμβούλιο περί τοποθέτησης κιγκλιδωμάτων επί της οδού Γορτυνίας στη συμβολή με την οδό 

Πέλοπος στην πρόσοψη ιδιοκτησίας της Μπουρούνη Μαρίας».  

Αναφερόμενος στο θέμα ο Δήμαρχος είπε: Με το υπ. αρ 28497/12-10-2018 έγγραφο το 
Γραφείο Δημάρχου, μας διαβίβασε την υπ. αρ. 69/2018 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας 
Πύργου, η οποία ομόφωνα: «…Συμφωνεί με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και 
απορρίπτει το αίτημα της κας Μπουρούνη Μαρίας, για την τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων έμπροσθεν 
της οικίας της επί της οδού Γορτυνίας στη συμβολή με την οδό Πέλοπος, διότι μπορεί να προκαλέσει 
παρακώλυση στη διέλευση πεζών και αμαξιδίων και προτείνει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, όπου 
διαβιβάζεται η παρούσα, την απόρριψη του ανωτέρω αιτήματος…».  

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

22118/7-9-2018 έγγραφό της, διαβιβάζει την αίτηση της κας Μπουρούνη Μαρίας, με την οποία 
ζητάει την τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων έμπροσθεν της οικίας της στην οδό Γορτυνίας, αναφέροντας 
τα εξής:«…Σας γνωρίζουμε ότι η αίτηση αφορά την τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων επί της οδού 
Γορτυνίας στη συμβολή με την οδό Πέλοπος, στην πρόσοψη της ιδιοκτησίας της, επί του 
κοινοχρήστου χώρου. Η υπηρεσία μας αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω, δεν συναινεί στην 
τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων έμπροσθεν της οικίας της κας Μπουρούνη, διότι αφενός δεν 
αιτιολογούνται λόγοι σκοπιμότητας για την υλοποίηση της εν λόγω ενέργειας και αφετέρου η 
τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων ενδέχεται να προκαλέσει παρακώλυση στην ελεύθερη κίνηση πεζών και 
αμαξιδίων…» 

  
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. 28497/12-10-2018  έγγραφο του Γραφείου Δημάρχου  
2. Το υπ. αρ. 22118/7-9-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος  
3. Την υπ΄αριθ. 69/2018 απόφαση της Δ.Κ.Π. 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/10   
5. Τις διατάξεις του άρθρου 79 του  Ν.3463/06  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 

Ομόφωνα  
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την μη έγκριση τοποθέτησης κιγκλιδωμάτων έμπροσθεν 

της οικίας της κας Μπουρούνη Μαρίας που βρίσκεται επί της οδού Γορτυνίας στη συμβολή με την 
οδό Πέλοπος, διότι αφενός δεν αιτιολογούνται λόγοι σκοπιμότητας για την υλοποίηση της εν λόγω 
ενέργειας και αφετέρου η τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων ενδέχεται να προκαλέσει παρακώλυση στην 
ελεύθερη κίνηση πεζών και αμαξιδίων σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.  
 
Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. αριθμ. 66/2018. 
 
 
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
 
              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 
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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 


