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ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                      
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ                                                                                     Αριθμ. Απόφ. 7/2019 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το πρακτικό της υπ΄ αρ. 7ης Συνεδρίασης του 2019 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  

του Δήμου Πύργου  
 

ΘΕΜΑ: «Συζήτηση και λήψη απόφασης – εισήγησης στο 

Δημοτικό Συμβούλιο περί επανακαθορισμού της θέσης 

στάσης Λεωφορείων του ΚΤΕΛ Ν. Ηλείας που βρίσκεται 

στην είσοδο της Τ.Κ. Αγριδίου Δ.Ε. Βώλακος Δήμου Πύργου 

Ν. Ηλείας». 

 
Στον Πύργο σήμερα 28 του μηνός Μαρτίου του έτους 2019, ημέρα Πέμπτη 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. 
7819/22-03-2019 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 δημοσιεύτηκαν 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. Κανελλόπουλος Θεόδωρος  (τακτικό μέλος, σύμβουλος πλειοψηφίας) 
3. Αγγελακοπούλου Ανδριάνα (τακτικό μέλος ,σύμβουλος πλειοψηφίας) 
4. Κόρδας Θεόδωρος (τακτικό μέλος, σύμβουλος μειοψηφίας)  
5. Ζουμπάκης Αυγερινός (τακτικό μέλος, σύμβουλος πλειοψηφίας)  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Ανδριόλας Γεώργιος (τακτικό μέλος ,σύμβουλος πλειοψηφίας) 
2. Βλαχαντώνης Νικόλαος(τακτικό μέλος, σύμβουλος πλειοψηφίας) 
3. Αργυρόπουλος Ιωάννης (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  μοναδικό θέμα της 
ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Συζήτηση και λήψη απόφασης – εισήγησης στο Δημοτικό 
Συμβούλιο περί επανακαθορισμού της θέσης στάσης Λεωφορείων του ΚΤΕΛ Ν. Ηλείας που 
βρίσκεται στην είσοδο της Τ.Κ. Αγριδίου Δ.Ε. Βώλακος Δήμου Πύργου Ν. Ηλείας».  
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Αναφερόμενος ο Πρόεδρος στο θέμα είπε ότι:  «Η επιτροπή ποιότητας ζωής είναι 

αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης των σχετικών με την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, 
την πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος αρμοδιοτήτων του δήμου. Κατά την άσκηση 
των σχετικών αρμοδιοτήτων της λαμβάνει ειδική μέριμνα για το σχεδιασμό δράσεων που 
αποβλέπουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και εν γένει την εξυπηρέτηση των ατόμων με 
αναπηρίες. 
  Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο: i) θέματα καθορισμού χρήσεων γης, ιι) θέματα 
ρυθμιστικών σχεδίων, προγραμματισμού εφαρμογής ρυθμιστικών σχεδίων, οικιστικής οργάνωσης 
ανοικτών πόλεων, εφαρμογής Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), πολεοδομικών μελετών, 
ανάπλασης περιοχών, πολεοδομικών επεμβάσεων, χρηματοδότησης προγραμμάτων ανάπλασης, 
ανασυγκρότησης υποβαθμισμένων περιοχών, πολεοδομικής αναμόρφωσης προβληματικών 
περιοχών, αποζημίωσης ρυμοτομούμενων, πολεοδομικών ρυθμίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήμα, 
περιοχών ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.) και έγκρισης πολεοδομικών μελετών , 
iii)τη λήψη αποφάσεων για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, ν) το σχέδιο κανονιστικών 
αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ.». 
 
 Ακολούθως ο Πρόεδρος είπε: «…Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου 
Πύργου με το υπ΄αριθμ. 6614/12-3-2019  έγγραφό της, μας αναφέρει τα εξής:  

«…Σας αποστέλλουμε  την ανωτέρω 4 σχετική αίτηση με την  οποία η κ Φιφλη -Καράμπελα  
Ολυμπία  ζητά να μην μετατοπισθεί η στάση λεωφορείων του ΚΤΕΛ που βρίσκεται στην είσοδο της Τ.Κ 
.Αγριδίου  σε άλλη θέση διότι δεν υπάρχει φωτισμός και είναι σε στροφή. 
  Για το θέμα αυτό η πρόεδρος της Τ.Κ. Αγριδίου είχε υποβάλλει αίτημα στην υπηρεσία μας από 
τον Οκτώβριο του 2018 και ζητούσε την μεταφορά της στάσης των λεωφορείων του  ΚΤΕΛ από το 
σημείο που είναι σήμερα, έμπροσθεν του ελαιοτριβείου, (στην είσοδο της Τ.Κ. αριστερά),  διότι εκεί  
υπάρχει κοινοτικός φωτισμός, πλάτωμα του οδοστρώματος και λόγω του ότι εκεί που βρίσκεται σήμερα 
είναι επικίνδυνα λόγω στροφής της οδού.     

Η  Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας στην Πάτρα με το ανωτέρω 3 σχετικό 
δεν έχει αντίρρηση για την μεταφορά της στάσης.  

Η Δ/νση Μεταφορών &Επικοινωνιών με το 2 σχετικό έγγραφό της, μας υπενθυμίζει ότι πρέπει  
να απαντήσουμε  άμεσα για το θέμα αυτό.  

Η υπηρεσία μας εισηγείται την μετατόπιση της στάσης των λεωφορείων του ΚΤΕΛ, από την 
θέση που είναι σήμερα σε νέα θέση έμπροσθεν του Ελαιοτριβείου στην είσοδο της Τ.Κ. Αγριδίου της 
Δ.Ε. Βώλακος,  επί της Ε.Ο. Πύργου- Κυπαρισσίας μετά από διαμόρφωση του χώρου για την αποφυγή 
ατυχημάτων όπως  φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό  σκαρίφημα .  

Το τμήμα Τροχαίας Πύργου με το 5 σχετικό έγγραφό του, δεν φέρει αντιρρήσεις για τον 
επανακαθορισμό  της θέσης στάσης λεωφορείων του ΚΤΕΛ Ηλείας, έμπροσθεν  του « Ελαιοτριβείου» 
στην είσοδο της Τ.Κ. Αγριδίου . 

Κατόπιν  των παραπάνω, παρακαλούμε να θέσετε το θέμα υπόψη της Επιτροπής για λήψη 
απόφασης-εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο…». 
 
 Κατόπιν ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής να αποφασίσουν σχετικά. 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την πρόταση του Προέδρου, έλαβε υπόψη της: 
1. Την από 16-10-2018 αίτηση της κ. Τζέμου Διονυσίας προέδρου Τ.Κ. Αγριδίου 
2. Το υπ. αριθμ. 324615/15451/22-10-2018 έγγραφο της Δ/νσης Μεταφορών &Επικοινωνιών 
3. Το υπ. αριθμ. 333160/8983/12-11-2018 έγγραφο της Δ/νσης Έργων της Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας Πάτρα 
4. Την από 12-2-2019 αίτηση της κ. Ολυμπίας Φιφλή -Καράμπελα 
5. Το υπ.αριθμ.πρωτ.2501/10/56-ε΄έγγραφο του τμήματος Τροχαίας Πύργου 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
Ομόφωνα, 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, την έγκριση επανακαθορισμού της στάσης λεωφορείων 
του ΚΤΕΛ Ν. Ηλείας και συγκεκριμένα από τη θέση που βρίσκεται σήμερα, σε νέα θέση στην είσοδο 
της Τ.Κ. Αγριδίου, Δ.Ε. Βώλακως, Δήμου Πύργου και επί της Ε.Ο. Πύργου – Κυπαρισσίας, έμπροσθεν 
του Ελαιοτριβείου, μετά από διαμόρφωση του χώρου για την αποφυγή ατυχημάτων, σύμφωνα με 
την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας και του Τμήματος Τροχαίας Πύργου.  
 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. αριθμ. 7/2019. 
 

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

Παντελεήμων Αθανασόπουλος 
 
 
 

Κανελλόπουλος Θεόδωρος   
Αγγελακοπούλου Ανδριάνα 
Ζουμπάκης Αυγερινός 
Κόρδας Θεόδωρος

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Εκ των πρακτικών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
Πύργος 01.04.2019 

  
 

Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. 
Αντιδήμαρχος 

 
 

Παντελεήμων Αθανασόπουλος 


