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ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                      
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ                                                                                     Αριθμ. Απόφ. 73/2018 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της υπ΄ αρ. 12ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  
του Δήμου Πύργου 

 
ΘΕΜΑ: «Συζήτηση και λήψη απόφασης – εισήγησης στο 
Δημοτικό Συμβούλιο περί έγκρισης θέσης στάσης 
τουριστικών λεωφορείων, έμπροσθεν του τουριστικού 
γραφείου KALAMATA TRAVEL που βρίσκεται επί της οδού 
Πατρών». 

 
Στον Πύργο σήμερα 07 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Τετάρτη 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. 
31023/02-11-2018 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 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 έξι (5)  μέλη και ονομαστικά οι: 
 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. Αθανασόπουλος Παντελεήμων (Πρόεδρος) 
2. Κανελλόπουλος Θεόδωρος  (τακτικό μέλος, σύμβουλος πλειοψηφίας) 
3. Ζουμπάκης Αυγερινός (τακτικό μέλος, σύμβουλος πλειοψηφίας)  
4. Δημουλιάς Λεωνίδας (τακτικό μέλος, σύμβουλος μειοψηφίας)  
5. Ανδριόλας Γεώργιος (τακτικό μέλος ,σύμβουλος πλειοψηφίας) 
 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Βλαχαντώνης Νικόλαος(τακτικό μέλος, σύμβουλος πλειοψηφίας) 
2. Αργυρόπουλος Ιωάννης (τακτικό μέλος, σύμβουλος μειοψηφίας)  
3. Αγγελακοπούλου Ανδριάνα (τακτικό μέλος ,σύμβουλος πλειοψηφίας) 
4. Κόρδας Θεόδωρος (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 5o θέμα της 

ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Συζήτηση και λήψη απόφασης – εισήγησης στο Δημοτικό 
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Συμβούλιο περί έγκρισης θέσης στάσης τουριστικών λεωφορείων, έμπροσθεν του τουριστικού 
γραφείου KALAMATA TRAVEL που βρίσκεται επί της οδού Πατρών». 
 

Αναφερόμενος στο θέμα  ο Πρόεδρος είπε με το υπ΄αριθμ. 29031/17-10-2018 έγγραφό του 
το Γρ. Δημάρχου, μας διαβίβασε την υπ. αρ. 72/2018 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Πύργου, 
σύμφωνα με την οποία ομόφωνα: «…Συμφωνεί με το υπ΄αριθμ. 27388/11-10-2018 έγγραφο της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος και δεν εγκρίνει τη θέση στάσης των τουριστικών 
λεωφορείων που ζητάει το γραφείο KALAMATA TRAVEL, επί της οδού Πατρών, έξωθεν από το 
γραφείο της και προτείνει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύργου όπου αποστέλλεται 
η παρούσα, την απόρριψη του ανωτέρω αιτήματος…».  

 
Με το υπ΄αριθ. 27388/11-10-2018 έγγραφό της Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος 

& Εκτέλεσης Έργων του Δήμου Πύργου, μας διαβιβάζει την αίτηση του γραφείου KALAMATA 
TRAVEL, με την οποία ζητάει θέση στάσης των τουριστικών λεωφορείων, έξω από το γραφείο της, 
επί της οδού Πατρών 67 για τις ώρες 17.30 – 18.00. Η Δ/νση εισηγείται αρνητικά αναφέροντας τα 
εξής: «…η τουριστική μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης «KALAMATA TRAVEL» ζητά 
μια θέση για στάση έμπροσθεν των γραφείων της, για την επιβίβαση των επιβατών του 
λεωφορείου που εκτελεί το δρομολόγιο ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΠΥΡΓΟΣ-ΠΑΤΡΑ-ΤΙΡΑΝΑ για τις ώρες 
17.30μ.μ. έως 18.00 μ.μ. επί ης οδού Πατρών 67 όπου στεγάζονται τα γραφεία της εταιρείας. Το 
Τμήμα Τροχαίας Πύργου με το υπ΄αριθ. 2501/10/53-α έγγραφό της μας επέστρεψε τα έγγραφα 
για δικές μας ενέργειες λόγω αρμοδιότητας και επιπρόσθετα μας γνωρίζει ότι από κυκλοφοριακής 
και μόνο πλευράς, τυχόν στάση λεωφορείου προς επιβίβαση επιβατών επί της οδού Πατρών, 
ελλοχεύει κίνδυνο τροχαίου ατυχήματος δεδομένου ότι πρόκειται για κεντρική οδική αρτηρία με 
αυξημένη κυκλοφορία οχημάτων. Η άποψη της υπηρεσίας είναι σύμφωνη με αυτή του τμήματος 
Τροχαίας Πύργου…».  

 
Κατόπιν των ανωτέρω ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.   

 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την πρόταση του Προέδρου, έλαβε υπόψη της: 
1. Το υπ΄αριθ. 27388/11-10-2018 έγγραφό της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος.  
2.  Το υπ΄αριθ. 2501/10/53-α έγγραφο του Τμήματος Τροχαίας Πύργου. 
3. Την υπ΄αριθ. 72/2018 απόφαση Δημοτικής Κοινότητας Πύργου 
4. Τα άρθρα 73  του Ν. 3852/2010 και 79 του Ν. 3463/2006 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 

Ομόφωνα, 
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την μη έγκριση παραχώρησης θέσης στάσης 

έμπροσθεν του Τουριστικού Γραφείου «KALAMATA TRAVEL» που βρίσκεται επί της οδού Πατρών 
67 διότι η τυχόν στάση λεωφορείου προς επιβίβαση επιβατών επί της οδού Πατρών ελλοχεύει 
κίνδυνο τροχαίου ατυχήματος δεδομένου ότι πρόκειται για κεντρική οδική αρτηρία με αυξημένη 
κυκλοφορία οχημάτων, σύμφωνα με την  Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος και το 
Τμήμα Τροχαίας Πύργου. 

 
Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. Αριθμ. 73/2018. 
 
 
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως. 
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              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                               
Παντελεήμων Αθανασόπουλος 
 
 
 
 

ΤΑ  ΜΕΛΗ 
Ανδριόλας Γεώργιος 
Ζουμπάκης Αυγερινός  
Κανελλόπουλος Θεόδωρος   
Δημουλιάς Λεωνίδας 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Εκ των πρακτικών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
Πύργος 08.11.2018 

  
 

Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. 
Αντιδήμαρχος 

 
 

Παντελεήμων Αθανασόπουλος 


