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      ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                      
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ                                                                                     Αριθμ. Απόφ. 77/2018 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το πρακτικό της υπ΄ αρ. 13ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου 

Πύργου 
 

ΘΕΜΑ: «Συζήτηση και λήψη απόφασης – 
εισήγησης στο Δημοτικό Συμβούλιο περί έγκρισης 
εργασιών έργου «Μέτρα προσπελασιμότητας & 
ασφάλειας σχολικών μονάδων του Δήμου 
Πύργου». 

 
Στον Πύργο σήμερα 13 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2018, 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. 
34911/07-12-2018 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.  
   

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. Αγγελακοπούλου Ανδριάνα (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. 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 1o θέμα της προ 
ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Συζήτηση και λήψη απόφασης – εισήγησης στο Δημοτικό 
Συμβούλιο περί έγκρισης εργασιών έργου «Μέτρα προσπελασιμότητας & ασφάλειας 
σχολικών μονάδων του Δήμου Πύργου». 
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Ομόφωνα τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ενέκριναν το κατεπείγον του θέματος. 
 

 Αναφερόμενος στο θέμα ο Δήμαρχος είπε: Με το υπ. αρ 32317/14-11-2018 έγγραφο το 
Γραφείο Δημάρχου, μας διαβίβασε την υπ. αρ. 75/2018 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας 
Πύργου, η οποία ομόφωνα: «…Εγκρίνει το έργο που αφορά εργασίες μέτρων 
προσπελασιμότητας και ασφάλειας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Πύργου, έτσι ώστε να 
διασφαλίζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η ασφαλής προσπέλαση μαθητών και συνοδών 
τους, από και προς τις σχολικές μονάδες…». 

 
Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου Πύργου με το υπ΄αριθ. 

31596/11-10-2018 έγγραφό του, μας διαβίβασε το ανωτέρω θέμα και για τις Τοπικές Κοινότητες 
Καράτουλα, Επιταλίου και Βουνάργου αναφέροντας τα εξής: «…Παρακαλούμε όπως έχουμε τη 
σύμφωνη γνώμη σας για την έγκριση εργασιών μέτρων προσπελασιμότητας & ασφάλειας των 
σχολικών μονάδων Δημοτικού Καράτουλα, Δημοτικού & Γυμνασίου Επιταλίου καθώς και του 
Δημοτικού Βουνάργου στο πλαίσιο του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ». Συνημμένα σας 
υποβάλλουμε εις διπλούν αναλυτική έκθεση, απόσπασμα οικισμών με αποτυπωμένα τα σχ. 
Κτίρια, φωτογραφικό υλικό της υφιστάμενης κατάστασης καθώς και φωτογραφική λήψη από το 
google. ..».  

Η Τεχνική Έκθεση που υπογράφουν ο Πολ. Μηχανικός Νεκτάριος Μίχος και ο Αρχ/κτων 
Μηχανικός Αριστείδης Φιλιππόπουλος αναφέρει τα κάτωθι: 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΓΕΝΙΚΑ 

Η παρούσα μελέτη, αφορά εργασίες μέτρων προσπελασιμότητας και ασφάλειας σε 
σχολικά κτίρια Α/βάθμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, τα οποία χωροθετούνται εντός του 
πολεοδομικού ιστού της πόλης Πύργου καθώς και στις Δημοτικές ενότητες Ωλένης, Επιταλίου και 
Ιάρδανου του Δήμου Πύργου. 
Σκοπός του έργου, είναι η βελτίωση των σχολικών υποδομών, καθώς και η αναβάθμιση της 

ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών τους, έτσι ώστε να διασφαλίζεται με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο η ασφαλής προσπελασιμότητα μαθητών και συνοδών τους, από και προς τις 

σχολικές μονάδες. 

Τα σχολεία που περιλαμβάνονται στην ανωτέρω μελέτη είναι: 

Α/Α ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ & Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

1. 1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ & 4Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  

2. 2Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

3. 3Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

4. 4ο ΔHMOTIKO & 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

5. 6Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

6. 7Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

7. 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

8. 1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

9. 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ & 2Ο ΛΥΚΕΙΟ 

10. 3Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 



3 

 

11. 4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

12. 3Ο ΛΥΚΕΙΟ 

13. 4Ο ΛΥΚΕΙΟ 

14. ΔΗΜΟΤΙΚΟ- ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ 

15.  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ 

16. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΟΥΝΑΡΓΟΥ 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 
 
Σε όλες τις παραπάνω σχολικές μονάδες προβλέπεται:  

• Τοποθέτηση ειδικής πληροφοριακής πινακίδας για σχολεία, τύπου ΙΙ. 

• Προειδοποιητική εγκάρσια οριζόντια διαγράμμιση  οδοστρώματος “τύπου Ζebra” με 

σύστημα ψυχροπλαστικού υλικού και υάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων, για υψηλή 

αντοχή και εξαιρετική ορατότητα την ημέρα και κατά την διάρκεια της νύχτας. 

• Τοποθέτηση προστατευτικού κιγκλιδώματος πεζοδρομίου. 

• Διαμόρφωση θέση στάθμευσης ΑμεΑ με οριζόντια διαγράμμιση, συνοδευόμενη από 

ειδική οριζόντια προειδοποιητική σήμανση, πληροφοριακή πινακίδα ΑμεΑ και ράμπας 

πρόσβασης στο επίπεδο του πεζοδρομίου, όπου υπάρχει, καθώς και 

• Κατασκευή νέας ράμπας πρόσβασης με τοιχίο, από τον αύλειο χώρο προς το εσωτερικό 

των σχολείων, ή διαμόρφωση – επέκταση της ήδη υπάρχουσας, με επίστρωση της 

τελικής της επιφάνειας από χρωματιστή τσιμεντοκονία. 

Όλες οι ράμπες πρόσβασης, που πρόκειται να κατασκευαστούν ή διαμορφωθούν, θα έχουν τις 

κατάλληλες κλίσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές. 

Επιπλέον: 

   Στο 1ο Δημοτικό & 4ο Νηπιαγωγείο επί της οδού Παπαφλέσσα, προβλέπεται: 

➢ διαπλάτυνση του υφιστάμενου πεζοδρομίου κατά 2,0 μ. περίπου, σε μήκος 110,0μ. 

περίπου. Έτσι το νέο πλάτος του πεζοδρομίου διαμορφώνεται στα 3,0 μέτρα περίπου, 

και 

➢ Επίστρωση της τελικής του επιφάνειας, με τσιμεντόπλακες πεζοδρομίου διαστάσεων 

40χ40 εκ.  

➢ Προμήθεια και τοποθέτηση δύο(2) αναλάμπων διπλών Φωτεινών Σηματοδοτών LED 

300mm Ηigh Flux με Φ/Β, συνοδευόμενα από κομβία για πεζούς. 

   Στο 3ο Δημοτικό & 4ο Γυμνάσιο προβλέπεται: 

➢ Τοποθέτηση τσιμεντόπλακων στο ήδη υφιστάμενο - διαμορφωμένο πεζοδρόμιο 

εξωτερικά των σχολείων. 

➢ Προέκταση του πεζοδρομίου αποκλειστικά στο χώρο εισόδου - εξόδου των σχολείων με 

επίστρωση της τελικής του επιφάνεια από τσιμεντόπλακες διαστάσεων 40χ40 εκ.  

   Στο 4ο Δημοτικό επί της οδού Αγ. Αρτεμίου, προβλέπεται:  

➢ Τοποθέτηση τσιμεντόπλακων πεζοδρομίου διαστάσεων 40χ40 εκ. στο ήδη υφιστάμενο 

πεζοδρόμιο μήκους 45,0 μέτρων και πλάτους 2,5μ. περίπου. 

➢ Κατασκευή ράμπας με τοιχίο, από το σημείο της κεντρικής εισόδου-εξόδου προς τον 

αύλειο χώρο, λόγω της υψομετρικής διαφοράς που υφίσταται μεταξύ του αύλειου και 

εξωτερικού χώρου του σχολείου. 

➢ Μετατόπιση της σιδερένιας εξώπορτας σε νέα θέση. 
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   Στο 6ο Δημοτικό επί της οδού Γυμνασιάρχου Δούκα, προβλέπεται: 

➢ Διαπλάτυνση του υφιστάμενου πεζοδρομίου κατά 1,50μ. σε μήκος 100,0 μέτρων 

περίπου. Έτσι το τελικό πλάτος του πεζοδρομίου διαμορφώνεται στα 3,0 μ. περίπου. 

➢ Επίστρωση της τελικής του επιφάνειας, με τσιμεντόπλακες πεζοδρομίου διαστάσεων 

40χ40 εκ.  

➢ Προμήθεια και τοποθέτηση δύο(2) αναλάμπων διπλών Φωτεινών Σηματοδοτών LED 

300mm Ηigh Flux με Φ/Β, συνοδευόμενα από κομβία για πεζούς. 

   Στο 7ο Δημοτικό επί παρόδου της οδού Αλφειού προβλέπεται: 

➢ Διαπλάτυνση του υφιστάμενου πεζοδρομίου κατά 2,0μ. σε μήκος 70,0 μ. περίπου. Έτσι 

το τελικό πλάτος του πεζοδρομίου διαμορφώνεται στα 3,0 μέτρα.  

➢ Επίστρωση της τελικής του επιφάνειας, με τσιμεντόπλακες πεζοδρομίου διαστάσεων 

40χ40 εκ. 

➢ Προμήθεια και τοποθέτηση δύο(2) αναλάμπων διπλών Φωτεινών Σηματοδοτών LED 

300mm Ηigh Flux με Φ/Β, συνοδευόμενα από κομβία για πεζούς. 

   Στο 1ο Γυμνάσιο επί της οδού Γυμνασιάρχου Δούκα, προβλέπεται: 

➢ Προμήθεια και τοποθέτηση δύο(2) αναλάμπων διπλών Φωτεινών Σηματοδοτών LED 

300mm Ηigh Flux με Φ/Β, συνοδευόμενα από κομβία για πεζούς. 

   Στο 2ο Γυμνάσιο – 2ο Λύκειο επί της οδού Μητροπολίτη Αντωνίου(πρώην Πατρών), 

   προβλέπεται: 

➢ Προμήθεια και τοποθέτηση δύο(2) αναλάμπων διπλών Φωτεινών Σηματοδοτών LED 

300mm Ηigh Flux με Φ/Β, συνοδευόμενα από κομβία για πεζούς. 

   Στο 3ο Λύκειο επί παρόδου της οδού Ολυμπίων, προβλέπεται: 

➢ Προμήθεια και τοποθέτηση Κολωνακίων σήμανσης PU 75cm – Aποσπώμενο για την 

οριοθέτηση διέλευσης μαθητών και εκπαιδευτικών στο σχολείο. 

   Στο 4ο Λύκειο επί της οδού Ρήγα Φεραίου, προβλέπεται: 

➢ Κατασκευή νέας συρόμενης σιδερένιας πόρτας εισόδου-Εξόδου διαστάσεων 4,0χ2,5μ. 

περίπου.  

➢ Προμήθεια και τοποθέτηση δύο(2) αναλάμπων διπλών Φωτεινών Σηματοδοτών LED 

300mm Ηigh Flux με Φ/Β, συνοδευόμενα από κομβία για πεζούς. 

   Στο Δημοτικό – Γυμνάσιο Επιταλίου, καθώς επίσης στο Δημοτικό Καράτουλα  

   προβλέπεται: 

➢ Προμήθεια και τοποθέτηση δύο(2) αναλάμπων διπλών Φωτεινών Σηματοδοτών LED 

300mm Ηigh Flux με Φ/Β, συνοδευόμενα από κομβία για πεζούς. 

 

Κωδικοί κατά CPV:  34928472-7 Στύλοι πινακίδων σήμανσης 

                   34992000-7 Πινακίδες 

                   34928470-3 Σήματα 

                   45233220-7 Επιφανειακές εργασίες οδοστρωμάτων 

                   34928400-2 Aστικός εξοπλισμός 

   Επισημαίνεται ότι, η επιλογή των θέσεων τοποθέτησης των πληροφοριακών σχολικών 

   πινακίδων, των προστατευτικών κιγκλιδωμάτων, των διπλών φωτεινών σηματοδοτών,  

   των κωλονακίων σήμανσης καθώς και των προειδοποιητικών οριζόντιων διαγραμμίσεων 

   με τον χρωματισμός τους, θα γίνει κατόπιν υποδείξεως της επιβλέπουσας υπηρεσίας. 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 
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Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 267.840,0 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)  και θα 

καλυφθεί από πιστώσεις του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του υπουργείου Εσωτερικών 

(ποσό κατανομής 268.000 ευρώ). 

 
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. 31596/7-11-2018 έγγραφό της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος και 
την Τεχνική Έκθεση που το συνοδεύει  
2.  Το υπ΄αριθ. 75/2018 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Πύργου 
3. Τα άρθρα 73 παρ. Β. περ.(ii) και (v) του Ν. 3852/2010  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
Ομόφωνα, 
1. Το κατεπείγον του θέματος. 
2.  Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση  του έργου «Μέτρα προσπελασιμότητας & 
ασφάλειας σχολικών μονάδων Δήμου Πύργου», σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος έτσι ώστε να διασφαλίζεται με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο η ασφαλής προσπέλαση μαθητών και συνοδών τους, από και προς τις σχολικές μονάδες. 

 
Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. Αριθμ. 77/2018. 
 
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
 
              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                               
Παντελεήμων Αθανασόπουλος 
 
 
 
 

ΤΑ  ΜΕΛΗ 
Ανδριόλας Γεώργιος 
Ζουμπάκης Αυγερινός  
Κανελλόπουλος Θεόδωρος   
Δημουλιάς Λεωνίδας 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Εκ των πρακτικών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
Πύργος 14.12.2018 

  
 

Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. 
Αντιδήμαρχος 

 
 

Παντελεήμων Αθανασόπουλος 


