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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 10ης (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.
Αριθμ. Αποφ. 37/2020
ΘΕΜΑ: Έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 3/2020
Στον Πύργο, σήμερα στις 28 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 18.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λατσειου Δημοτικού
Μεγάρου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 5526/24-2-2020 έγγραφη πρόσκληση
του Προέδρου του κ. Επαμεινώνδα Κυριαζή που δημοσιεύθηκε νόμιμα και
επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 67 και 65 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
Παρόντος και του Δημάρχου κ. Παναγιώτη Αντωνακόπουλου, ο Πρόεδρος,
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού προηγουμένως διαπιστώθηκε νόμιμη
απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 26 ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. Κυριαζής Επαμεινώνδας – Πρόεδρος
Δημοτικού Συμβουλίου
2. Κοτσώνης Νικόλαος
3. Βγενόπουλος Ανδρέας
4. Παπαδημητρίου Ιωάννης
5. Αλικάκη – Τζανέτου Σπυριδούλα
6. Αχτύπης Μαρίνης
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ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. Ανδριόλας Γεώργιος - μέλος της
παράταξης «Μαζί Μπροστά»
2.Χριστόπουλος Χρήστος – μέλος της
παράταξης «Μαζί Μπροστά»
3.Φραγκαντώνης Παναγιώτης – μέλος
της παράταξης «Μπορούμε»
4.Παναγόπουλος Ιωάννης – μέλος της
παράταξης «Πύργος – Έργο Πολιτών»
5.Μπέλτσος Διονύσιος - μέλος της
παράταξης «Πύργος – Έργο Πολιτών»
6.Κατελούζος Νικόλαος - μέλος της
παράταξης «Πύργος – Έργο Πολιτών»
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7. Σωτηρόπουλος Βασίλειος

7.Μιχαλακόπουλος Χαράλαμπος –
Επικεφαλής της παράταξης
«Αναγένεσις στο Δήμο Πύργου»,
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα
κλήθηκαν

8. Μεσσαλάς Δημήτριος
9. Σπηλιωτόπουλος Ιωάννης
10. Νικολούτσος Κων/νος – Επικεφαλής της
παράταξης «Μαζί Μπροστά»
11. Σκαρτσιάρης Ανδρέας
12. Γεράνιος Κων/νος
13. Λιατσής Δημήτριος – Αντιπρόεδρος
Δημοτικού Συμβουλίου
14. Καννής Ευστάθιος – Επικεφαλής της
παράταξης «Μπορούμε»
15. Θεοδώρου Νικόλαος
16. Παναγόπουλος Βασίλειος
17. Κωνσταντόπουλος Σπυρίδων
18. Καράμπελας Αντώνιος – Επικεφαλής της
παράταξης «Πύργος – Έργο Πολιτών»
19. Ντοάς Θεόδωρος
20. Αργυρόπουλος Γ. Ιωάννης – Επικεφαλής
της παράταξης «Όραμα Δημιουργίας»
21. Αργυρόπουλος Π. Ιωάννης– Γραμματέας
Δημοτικού Συμβουλίου
22. Κόρδας Θεόδωρος
23. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος –
Επικεφαλής της παράταξης «Δήμος
Πύργου – Πρωτεύουσα Ευθύνης»
24. Χριστοπούλου – Πισιμάνη Ασπασία
25. Γιάνναρος Χρήστος – Επικεφαλής της
παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση
Πύργου»
26. Δημητρόπουλος Ανδρέας – Επικεφαλής
της παράταξης «Ελληνική Αυγή για τον
Πύργο»
Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου
Π. Λιβέρη.
---------------------------------------------------Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το 1ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Λήψη απόφασης έγκρισης της έκθεσης πεπραγμένων της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 3/2020» και παραχώρησε το λόγο
στον Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Αντιδήμαρχο κ. Δ. Μεσσαλά, ο οποίος
ανέφερε ότι σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 2 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει σήμερα, η
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Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων στους τομείς
αρμοδιότητάς της και την υποβάλλει για συζήτηση και έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην 3/2020, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής κατά το έτος 2019
συζήτησε 27 θέματα και έλαβε 27 ομόφωνες αποφάσεις.
Εκδόθηκαν:
 Δέκα (10) αποφάσεις για χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής και παράτασης
ωραρίου
 Δώδεκα (12) εισηγητικές αποφάσεις κανονιστικού περιεχομένου, πολεοδομικών
επεμβάσεων, ειδικές αποφάσεις, οικιστικής οργάνωσης κλπ
 Μία (1) απόφαση έγκρισης Έκθεσης Πεπραγμένων της Ε.Π.Ζ.
 Μία (1) απόφαση προστασίας περιβάλλοντος
 Μία (1) απόφαση παραπέμφθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο
 Μια (1) απόφαση εκλογής αντιπροέδρου και
 Μία (1) απόφαση αναβλήθηκε
Αναλυτικά οι αποφάσεις που λήφθηκαν αναφέρονται στο παράρτημα που ακολουθεί και
αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας]
Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την έκθεση πεπραγμένων
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2019, όπως αυτή συντάχθηκε με την 3/2020 απόφασή
της.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου

-

λαμβάνοντας υπόψη:
τις διατάξεις των άρθρων 65 και 73 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν σήμερα
την υπ’ αριθμ. 3/2020 [ΑΔΑ: ΩΧΣ4Ω17-Ο8Ο] απόφαση της Ε.Π.Ζ. με θέμα: «Συζήτηση
και λήψη απόφασης – εισήγησης στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση της
Έκθεσης Πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2019»
την αναλυτική έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,
μετά από διαλογική συζήτηση,
κατά πλειοψηφία α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Εγκρίνει την ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, έτους 2019
όπως αυτή παρουσιάζεται στο συνημμένο παράρτημα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
της παρούσας απόφασης.
-

Ο Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Πύργου» κ. Χ. Γιάνναρος
δήλωσε ότι καταψηφίζει την έκθεση πεπραγμένων της ΕΠΖ.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 37/2020.
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές Απόσπασμα
Εκ των πρακτικών του Δ.Σ.
Πύργος 10 – 3 – 2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ
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ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ
ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

Η παρούσα Έκθεση πεπραγμένων αποτυπώνει τις ενέργειες της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2019, ως εξής:
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής από 1.1.2019 έως 31.08.2019 πραγματοποίησε 13 συνεδριάσεις από τις οποίες οι πέντε ματαιώθηκαν λόγω μη απαρτίας.
Στις συνεδριάσεις αυτές συμμετείχαν οι:
Τακτικά Μέλη: Παντελεήμονας Αθανασόπουλος (13 συνεδριάσεις), Κανελλόπουλος Θεόδωρος (11 συνεδριάσεις), Ανδριόλας Γεώργιος (4
συνεδριάσεις), Αγγελακοπούλου Ανδριάνα (8 συνεδριάσεις), Βλαχαντώνης Νικόλαος (καμία συνεδρίαση), Ζουμπάκης Αυγερινός (5 συνεδριάσεις),
Δημουλιάς Λεωνίδας (4 συνεδριάσεις), Κόρδας Θεόδωρος (7 συνεδριάσεις), Αργυρόπουλος Ιωάννης (καμία συνεδριάσεις).
Αναπληρωματικά μέλη: Τσίμπρης Νικόλαος (μία συνεδρίαση), Γεράνιος Κων/νος (καμία συνεδρίαση), Λουμιώτης Νικόλαος (καμία συνεδρίαση),
Μιχαλακόπουλος Χαράλαμπος (καμία συνεδρίαση).

Η ανωτέρω επιτροπή συζήτησε συνολικά 14 θέματα και έλαβε 14 αποφάσεις.

Στην 41η (ειδική) Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου εκλέχθηκαν ως μέλη της ΕΠΖ Δήμου Πύργου για την περίοδο από 01.09.2019 έως 06.11.2021
(σύμφωνα με το αρ. 74 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το αρ. 76 του Ν. 4555/2018 και το αρ. 2 παρ. 1 του Ν. 4623/2016), οι εξής:
 Τακτικά Μέλη: Σωτηρόπουλος Βασίλειος του Κωνσταντίνου, Σπηλιωτόπουλος Ιωάννης του Γρηγορίου, Χριστόπουλος Χρήστος του Κωνσταντίνου,
Θεοδώρου Νικόλαος του Βασιλείου, Μπέλτσος Διονύσιος του Ιωάννη, Κόρδας Θεόδωρος του Νικολάου.
 Αναπληρωματικά Μέλη: Κοτσώνης Νικόλαος του Σπήλιου, Αχτύπης Μαρίνης του Ιωάννη, Γεράνιος Κων/νος του Γαβριήλ, Φραγκαντώνης Παναγιώτης
του Ηλία, Ντοάς Θεόδωρος του Γεωργίου, Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη.
Με την υπ. αρ. 27082/01.10.2019 απόφαση Δημάρχου Πύργου ορίστηκε Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δ. Πύργου ο κ. Μεσσαλάς Δημήτριος
του Διονυσίου και μέλη οι Αντιδήμαρχοι Πύργου κ. Παπαδημητρίου Ιωάννης του Αχιλλέα, και κ. Βγενόπουλος Ανδρέας του Παναγιώτη.
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Με τη νέα της σύνθεση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής από 01.09.2019 έως 31.12.2019 πραγματοποίησε 3 συνεδριάσεις.
Στις συνεδριάσεις συμμετείχαν οι:
Τακτικά μέλη: Μεσσαλάς Δημήτριος (3 συνεδριάσεις), Παπαδημητρίου Ιωάννης (2 συνεδριάσεις), Βγενόπουλος Ανδρέας (3 συνεδριάσεις), Σωτηρόπουλος
(2 συνεδριάσεις), Σπηλιωτόπουλος Ιωάννης (καμία συνεδρίαση), Χριστόπουλος Χρήστος (καμία συνεδρίαση), Θεοδώρου Νικόλαος (2 συνεδριάσεις),
Μπέλτσος Διονύσιος (καμία συνεδρίαση), Κόρδας Θεόδωρος (2 συνεδριάσεις).
Αναπληρωματικά μέλη: Κοτσώνης Νικόλαος (1 συνεδρίαση), Αχτύπης Μαρίνης (1 συνεδρίαση), Γεράνιος Κων/νος (καμία συνεδρίαση), Φραγκαντώνης
Παναγιώτης (καμία συνεδρίαση), Ντοάς Θεόδωρος (καμία συνεδρίαση), Αργυρόπουλος Ιωάννης (καμία συνεδρίαση)
Η ανωτέρω επιτροπή συζήτησε συνολικά 13 θέματα και έλαβε 13 αποφάσεις.

Συνολικά η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής κατά το έτος 2019 συζήτησε 27 θέματα και έλαβε 27 αποφάσεις οι οποίες ελήφθησαν ομόφωνα.

Αναλυτικά εκδόθηκαν:








Δέκα (10) αποφάσεις για χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής και παράτασης ωραρίου
Δώδεκα (12) εισηγητικές αποφάσεις κανονιστικού περιεχομένου, πολεοδομικών επεμβάσεων, ειδικές αποφάσεις, οικιστικής οργάνωσης κλπ
Μία (1) απόφαση έγκρισης Έκθεσης Πεπραγμένων της Ε.Π.Ζ.
Μία (1) απόφαση προστασίας περιβάλλοντος
Μία (1) απόφαση παραπέμφθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο
Μια (1) απόφαση εκλογής αντιπροέδρου και
Μία (1) απόφαση αναβλήθηκε
Γενικότερα

τα

θέματα

τα

οποία

συζήτησε

και

οι

αποφάσεις
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Α/ ΘΕΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Α

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Λήψη απόφασης χορήγησης
άδειας
παράτασης
χρήσης
μουσικής
σε
κατάστημα
υγειονομικού
ενδιαφέροντος
«Επιχείρηση
αναψυχής
και
προσφοράς κατά κύριο λόγο
οινοπνευματωδών ποτών καθώς
και μαζικής εστίασης πλήρους
γεύματος ζεστής & κρύας
κουζίνας (Καφενείο – Εστιατόριο
- Οβελιστήριο)» της εταιρείας
ΓΙΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α. & ΣΙΑ
Ε.Ε. που βρίσκεται στην Τ.Κ.
Αγ. Ιωάννη του Δήμου Πύργου.
2 Συζήτηση και λήψη απόφασης –
εισήγησης
στο
Δημοτικό
Συμβούλιο περί μεταφοράς του
περιπτέρου της κας Ταμποτέλη
Ήβης, έξω από το Πάρκο
Κυκλοφοριακής Αγωγής στον
Ανθόπυργο.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΕ

ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Ομόφωνα
1

1. Εγκρίνει το κατεπείγον του θέματος.
2. Εγκρίνει την χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου
χρήσης μουσικής έως τις 2:00π.μ..

Άδεια παράτασης
χρήσης μουσικής

2

Ομόφωνα
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της
μεταφοράς του περιπτέρου της κας Ήβης Ταμποτέλη,
στην θέση που ορίζει η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
του Δήμου Πύργου έξω από το πάρκο
Κυκλοφοριακής Αγωγής τόσο για την εξυπηρέτηση
των κατοίκων της περιοχής όσο και των επισκεπτών
του πάρκου, σύμφωνα με τις εισηγήσεις της Τεχνικής
Υπηρεσίας και της Δ.Κ.Π.
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3

Συζήτηση και λήψη απόφασης –
εισήγησης
στο
Δημοτικό
Συμβούλιο περί τοποθέτησης
μικρών πασάλων (κολωνάκια)
στην είσοδο της στοάς που
βρίσκεται επί της οδού Ερμού 15
στον Πύργο.
4 Συζήτηση και λήψη απόφασης –
εισήγησης
στο
Δημοτικό
Συμβούλιο περί απαγόρευσης
κυκλοφορίας οχημάτων επί της
δημοτικής οδού Αλφειούσας –
έως Χ.Α.Δ.Α. «Λίμνες» του
Δήμου Πύργου.

5

Συζήτηση και λήψη απόφασης –
εισήγησης
στο
Δ.Σ. περί
έγκρισης
της
Έκθεσης
Πεπραγμένων
Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής έτους 2018.

Ομόφωνα
3

Την αναβολή του θέματος.
Αναβολή

4

5

Ομόφωνα,
Εισηγείται την απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων στην
δημοτική οδό από Αλφειούσα προς Χ.Α.Δ.Α. «Λίμνες»
λόγω των πρόσφατων επικίνδυνων κατολισθητικών
φαινομένων (την τοποθέτηση σήμανσης και σταθερών
εμποδίων ,με αντανακλαστικά αναλάμποντα φώτα για
την νύχτα, για πρόληψη παντός είδους ατυχήματος) μέχρι
να γίνει έλεγχος από τα αρμόδια κλιμάκια που έχουν
κληθεί με το υπ’ άριθ. 2529/31-1-2019 έγγραφο του
τμήματος Πολ. Προστασίας και γίνει οριστική
αποκατάσταση της βατότητας της οδού.
Ομόφωνα :
 Εγκρίνει την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του έτους 2018 όπως αυτή
έχει συνταχθεί και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της
παρούσας απόφασης.
 Διαβιβάζει Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής του έτους 2018 στο Δημοτικό Συμβούλιο
για έγκριση.

[7]

Κανονιστική

Έκθεση Πεπραγμένων
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6

Συζήτηση και λήψη απόφασης –
εισήγησης
στο
Δημοτικό
Συμβούλιο περί Τεκμηρίωσης
επιλογής
χώρου
για
τη
κατασκευή νέας παιδικής χαράς,
εντός του χώρου της πλατείας
στη θέση «Δεξαμενή».
7 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
8

Λήψη απόφασης χορήγησης άδειας
παράτασης χρήσης μουσικής σε
κατάστημα
υγειονομικού
ενδιαφέροντος
«Επιχείρηση
αναψυχής
εστίασης
πλήρους
γεύματος ζεστής & κρύας κουζίνας
καθώς & επιχείρηση αναψυχής και
προσφοράς κατά κύριο λόγο
οινοπνευματωδών
ποτών
(Εστιατόριο – Καφετέρια – Μπάρ»)
της κας Κουστένη Ευσταθίας του
Αθανασίου που βρίσκεται στην Τ.Κ.
Αγ. Επιταλίου Δ.Ε. Βώλακος του

6

7

Ομόφωνα:
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση επιλογής
χώρου για τη κατασκευή νέας παιδικής χαράς εντός της
πλατείας στη θέση «Δεξαμενή» του Δήμου Πύργου
σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών Περιβάλλοντος & Εκτέλεσης Έργων.
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.
Ομόφωνα,

Κανονιστική

Κανονιστική

Εγκρίνει την χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου
χρήσης μουσικής έως τις 2:00π.μ..
Άδεια παράτασης
χρήσης μουσικής

8
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Δήμου Πύργου».
9

Λήψη απόφασης χορήγησης
άδειας
παράτασης
χρήσης
μουσικής
σε
κατάστημα
υγειονομικού
ενδιαφέροντος
«Επιχείρηση μαζικής εστίασης
πλήρους γεύματος ζεστής &
κρύας κουζίνας καθώς &
επιχείρηση
αναψυχής
και
προσφοράς κατά κύριο λόγο
οινοπνευματωδών
ποτών
(Εστιατόριο – Καφε Μπάρ») της
εταιρείας ΑΦΟΙ Γ. ΒΡΥΝΙΩΤΗ
Ο.Ε.
που βρίσκεται στην
περιοχή Αγ. Ανδρέας της Τ.Κ.
Κορακοχωρίου
του
Δήμου
Πύργου.
10 Λήψη απόφασης χορήγησης
άδειας
παράτασης
χρήσης
μουσικής
σε
κατάστημα
υγειονομικού
ενδιαφέροντος
«Επιχείρηση μαζικής εστίασης
πλήρους γεύματος ζεστής &
κρύας κουζίνας (Εστιατόριο –
Ψητοπωλείο»)
της
κας
Μπαλάσκα Αικατερίνης που
βρίσκεται στην Τ.Κ. Σκαφιδιάς
του Δήμου Πύργου.

Ομόφωνα
9

10

1. Εγκρίνει το κατεπείγον του θέματος
2. Εγκρίνει την χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου
χρήσης μουσικής έως τις 2:00π.μ..

Ομόφωνα
1.
Εγκρίνει το κατεπείγον του θέματος.
2.
Ανακαλεί την υπ΄αριθμ. 8/2019 απόφαση της
Ε.Π.Ζ.
3.
3. Εγκρίνει εκ νέου την χορήγηση άδειας
παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής έως τις
2:00π.μ.

[9]
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χρήσης μουσικής

Άδεια παράτασης
χρήσης μουσικής
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Λήψη απόφασης χορήγησης
άδειας
παράτασης
χρήσης
μουσικής
σε
κατάστημα
υγειονομικού
ενδιαφέροντος
«Επιχείρηση
αναψυχής
&
προσφοράς κατά κύριο λόγο
οινοπνευματωδών ποτών (Καφέ
–
Μπαρ)»
της
εταιρείας
ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ ΙΚΕ που βρίσκεται
στην Τ.Κ. Κατακόλου
του
Δήμου Πύργου.
12 Λήψη απόφασης χορήγησης
άδειας
παράτασης
χρήσης
μουσικής
σε
κατάστημα
υγειονομικού
ενδιαφέροντος
«Επιχείρηση αναψυχής εστίασης
πλήρους γεύματος ζεστής &
κρύας κουζίνας καθώς &
επιχείρηση
αναψυχής
και
προσφοράς κατά κύριο λόγο
οινοπνευματωδών
ποτών
(Εστιατόριο – Καφετέρια –
Μπάρ») της κας Κουστένη
Ευσταθίας του Αθανασίου που
βρίσκεται στην Τ.Κ. Αγ.
Επιταλίου Δ.Ε. Βώλακος του
Δήμου Πύργου και ανάκληση της
υπ΄αριθμ. 8/2019 απόφασης της
Ε.Π.Ζ.

11

11

Ομόφωνα
Εγκρίνει την χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου
χρήσης μουσικής έως τις 2:00π.μ..

Άδεια παράτασης
χρήσης μουσικής

Ομόφωνα
Εγκρίνει την χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου
χρήσης μουσικής έως τις 2:00π.μ..
Άδεια παράτασης
χρήσης μουσικής

12
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13 Λήψη

απόφασης χορήγησης
άδειας
παράτασης
χρήσης
μουσικής
σε
κατάστημα
υγειονομικού
ενδιαφέροντος
«Επιχείρηση μαζικής εστίασης
πλήρους γεύματος ζεστής &
κρύας κουζίνας καθώς &
αναψυχής & προσφοράς κατά
κύριο λόγο οινοπνευματωδών
ποτών
(Εστιατόριο
–
Ψητοπωλείο
–
Καφετέρια)
ιδιοκτησίας της κας Βερβίτα
Κυριακούλας του Ηλία
που
βρίσκεται στην Τ.Κ. Αγ.
Γεωργίου του Δήμου Πύργου».
14 Λήψη απόφασης χορήγησης
άδειας
παράτασης
χρήσης
μουσικής
σε
κατάστημα
υγειονομικού
ενδιαφέροντος
«Στεγασμένοι & υπαίθριοι χώροι
εκδηλώσεων» ιδιοκτησίας της
κας Ευανθίας Κοτσορώνη του
Μαρίνη που βρίσκεται στην Τ.Κ.
Βαρβασαίνης του Δήμου Πύργου
15 Εκλογή Αντιπρόεδρου Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής του Δήμου
Πύργου

Ομόφωνα
Εγκρίνει την χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου
χρήσης μουσικής έως τις 3:00π.μ.
13

14

Ομόφωνα
Εγκρίνει την χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου
χρήσης μουσικής έως τις 2:00π.μ.

Άδεια παράτασης
χρήσης μουσικής

Άδεια παράτασης
χρήσης μουσικής

Ομόφωνα
15

Εκλέγει Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του
Δήμου Πύργου για τη θητεία έως 6.11.2021 το τακτικό
μέλος αυτής, αντιδήμαρχο κ. Παπαδημητρίου Ιωάννη
του Αχιλλέα.
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16 Συζήτηση και λήψη απόφασης –

εισήγησης
περί απότμησης
πεζοδρομίου
και
σήμανσης
έμπροσθεν της οικίας του κ.
Τσεπενέκα
Σπυρίδωνα
που
βρίσκεται
επί
της
οδού
Καραϊσκάκη 34 στον Πύργο.

Ομόφωνα

16

17 Λήψη

απόφασης χορήγησης
άδειας
παράτασης
χρήσης
μουσικής
σε
κατάστημα
υγειονομικού
ενδιαφέροντος
«Επιχείρηση
αναψυχής
&
προσφοράς κατά κύριο λόγο
οινοπνευματωδών ποτών και
μαζικής
εστίασης
πλήρους
γεύματος (Καφέ Μπαρ –
Ψητοπωλείο)» ιδιοκτησίας του
κ.
Πήττα
Θεόδωρου
του
Κων/νου που βρίσκεται στην
Τ.Κ. Αγ. Ηλία
του Δήμου
Πύργου.
Συζήτηση και λήψη απόφασης –
18 έκφρασης γνώμης περί έγκρισης
μελέτης
Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων του έργου της Α΄
Φάσης
του
Προγράμματος

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση
κατασκευής ράμπας εισόδου - εξόδου του αυτοκινήτου
του κ. Τσεπενέκα Σπυρίδωνος, εντός της πρασιάς του
ακινήτου ιδιοκτησίας του που βρίσκεται επί της οδού
Καραϊσκάκη 34 στον Πύργο και την τοποθέτηση σχετικής
σήμανσης για απαγόρευση στάθμευσης, σύμφωνα με
τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει η Δ/νση
Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος.
Το κόστος
κατασκευής και αποκατάστασης θα βαρύνει τον
ιδιοκτήτη.

Κανονιστική

Ομόφωνα
Εγκρίνει την χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου
χρήσης μουσικής έως τις 2:00π.μ.
17

Άδεια παράτασης
χρήσης μουσικής

Ομόφωνα

18

Ζητά από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
(ΥΠΕΝ) την παράταση της δημόσιας διαβούλευσης
σχετικά με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του
έργου Α΄ Φάσης του Προγράμματος Ανάπτυξης του

[12]
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Περιβάλλοντος

ΑΔΑ: Ψ5Γ7Ω17-ΚΥΡ

Κοιτάσματος υδρογονανθράκων «Δυτικό Κατάκολο» έως
την 20-12-2019, σύμφωνα και με την υπ΄αριθμ. 270/2019
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου.

Ανάπτυξης του κοιτάσματος
υδρογονανθράκων
«Δυτικό
Κατάκολο»,
με
φορέα
(Διαχειριστή)
την
εταιρεία
«Energran Oil & Gass S.A.», στη
θέση «Κατάκολο», Δ.Ε. Πύργου,
Δήμου Πύργου, Π.Ε. Ηλείας
(ΠΕΤ 1903072112).
19 Συζήτηση και λήψη απόφασης –
εισήγησης
περί Χορήγησης
Δικαιωμάτων Διέλευσης στον ΟΤΕ
ΑΕ για την εκτέλεση του έργου
FFTH A/K Πύργου

20 Συζήτηση και λήψη απόφασης –
έκφρασης γνώμης περί έγκρισης
μελέτης
Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων του έργου της Α΄
Φάσης
του
Προγράμματος
Ανάπτυξης
του
κοιτάσματος
υδρογονανθράκων
«Δυτικό
Κατάκολο», με φορέα (Διαχειριστή)
την εταιρεία «Energran Oil & Gass
S.A.», στη θέση «Κατάκολο», Δ.Ε.
Πύργου, Δήμου Πύργου, Π.Ε.
Ηλείας (ΠΕΤ 1903072112).

19

Ομόφωνα,
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου την
έγκριση Χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης στην
ΟΤΕ Α.Ε. για την εκτέλεση του έργου FFTH A/K
Πύργου, όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στο υπ΄αρ.
26664/15-10-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος, με την προϋπόθεση
εφαρμογής της υφιστάμενης νομοθεσίας που αφορά
την τοποθέτηση των καμπινών στα πεζοδρόμια, όσον
αφορά το ελεύθερο εναπομείναν πλάτος .

Κανονιστική

Ομόφωνα,
η Επιτροπή Ποιότητας Ζωή παραπέμπει το θέμα στο
Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης λόγω της
σοβαρότητας και πολυπλοκότητας του….
20

Παραπομπή στο Δ.Σ.
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21 Λήψη απόφασης χορήγησης άδειας
παράτασης χρήσης μουσικής σε
κατάστημα
υγειονομικού
ενδιαφέροντος
«Επιχείρηση
αναψυχής & προσφοράς κατά
κύριο λόγο οινοπνευματωδών
ποτών και μαζικής εστίασης
πλήρους γεύματος (Καφέ Μπαρ –
Ψητοπωλείο)» ιδιοκτησίας της κας
Καλόφωνου
Κανέλλας
του
Κωνσταντίνου που βρίσκεται στην
Τ.Κ. Αγίου Ιωάννου του Δήμου
Πύργου.
22 Συζήτηση και λήψη απόφασης –
εισήγησης
στο
Δημοτικό
Συμβούλιο
περί
Χορήγησης
Δικαιωμάτων Διέλευσης στον ΟΤΕ
Α.Ε. για την εκτέλεση του έργου
ΑΡΣΗ SPoF BR-7 A/K Πύργου.

23 Συζήτηση και λήψη απόφασης –
εισήγησης στο Δημοτικό Συμβούλιο
περί διατήρησης ή μη της θέσης
περιπτέρου της Τσώνη Νικολέτας
χας Τσώνη Πάνου, λόγω θανάτου
της.

Ομόφωνα
Εγκρίνει την χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου
χρήσης μουσικής έως τις 2:00π.μ.

Άδεια παράτασης
χρήσης μουσικής

21

Ομόφωνα,

22

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου την έγκριση
Χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης στην ΟΤΕ Α.Ε. για την
εκτέλεση του ΑΡΣΗ SPoF BR-7 στο A/K Πύργου, όπως
αναλυτικά παρουσιάζεται στο υπ΄αρ. 32063/14-11-2019
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών &
Περιβάλλοντος, με την προϋπόθεση η εκτέλεση των
εργασιών αλλά και η ορθή αποκατάσταση επί του
οδοστρώματος να γίνει υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του Δήμου μας.

Κανονιστική

Ομόφωνα,
23

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου την έγκριση
διατήρησης της θέσης του περιπτέρου που βρίσκεται επί
της οδού Αγ. Γεωργίου 87 του Δήμου Πύργου, λόγω
θανάτου της ιδιοκτήτριας του Τσώνη Νικολέττας,
σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του Δήμου Πύργου. Τα
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μισθώματα και τα τέλη της περιόδου αυτής θα
καταβάλλονται στον Δήμο.
24 Συζήτηση και λήψη απόφασης –
εισήγησης στο Δημοτικό Συμβούλιο
περί
χορήγησης
έγκρισης
διαμόρφωσης «Εισόδου – Εξόδου»
έμπροσθεν
της
επιχείρησης
Ποτοποιίας Παντελής Μυλωνάς &
Υιοί Ο.Ε. που βρίσκεται επί της
οδού Λαμπετίου στον Πύργο.

25 Συζήτηση και λήψη απόφασης περί
παραχώρησης θέσης στάθμευσης
επί της οδού Τομπάζη στον Πύργο,
κατόπιν αιτήσεως του Συλλόγου
Ορθοδόξου «Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ».
26 Συζήτηση και λήψη απόφασης περί
παραχώρησης θέσης στάθμευσης
ΑΜΕΑ επί της οδού Κονδύλη 5 στον
Πύργο, κατόπιν αιτήσεως του κ. Θ.
Μοσχονά.

Ομόφωνα,

24

25

26

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου την έγκριση
διαμόρφωσης «Εισόδου – Εξόδου» έμπροσθεν της
επιχείρησης Ποτοποιίας «Παντελής Μυλωνάς & Υιοί Ο.Ε.»
που βρίσκεται επί της οδού Λαμπετίου στον Πύργο
σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος, με την προϋπόθεση ότι θα
γίνει σύμφωνα με το Διάγραμμα Εισόδου – Εξόδου που
υπογράφει ο πτυχ. Μηχανολόγος μηχανικός κος Ν.
Κολιαδήμας. …
Ομόφωνα,
Εγκρίνει την παραχώρηση μίας (1) θέσης στάθμευσης
στον Σύλλογο Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Δράσεως «Ο
ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ», για στάθμευση μίνι μπας
λεωφορείου σύμφωνα με την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
& Περιβάλλοντος του Δήμου Πύργου…
Ομόφωνα,
Εγκρίνει την παραχώρηση μίας (1) θέσης στάθμευσης
ΑΜΕΑ έμπροσθεν της οικίας του κ. Θεόδωρου Μοσχονά
σύμφωνα με την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών &
Περιβάλλοντος του Δήμου Πύργου. Η θέση στάθμευσης
οχημάτων ΑΜΕΑ (διαστάσεων 2,00 Χ 5,50 μ.) θα
τοποθετηθεί επί της οδού Κονδύλη 5, με κατάλληλη
οριζόντια
σήμανση
(κίτρινη
διαγράμμιση)
και
κατακόρυφη σήμανση (πινακίδες Ρ-72 με αναγραφόμενο
μήνυμα «ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΜΕΑ»)….
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27 Συζήτηση και λήψη απόφασης περί
παραχώρησης θέσης στάθμευσης
επί της οδού Μ. Αντωνίου 20 στον
Πύργο,
έμπροσθεν
του
ακτινοδιαγνωστικού κέντρου του κ.
Δ. Στασινόπουλου.

27

Ομόφωνα,
Εγκρίνει με την παραχώρηση μίας (1) θέσης στάθμευσης
στο ακτινοδιαγνωστικό κέντρο με την επωνυμία
«Αξονικός Πύργου» για ασθενοφόρο όχημα, σύμφωνα με
την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του
Δήμου Πύργου. Η θέση στάθμευσης ασθενοφόρου
οχήματος (διαστάσεων 8,10μΧ2,45μ) θα τοποθετηθεί επί
της οδού Μητροπολίτου Αντωνίου 20 (πρώην Πατρών
48), με κατακόρυφη σήμανση πινακίδα Ρ-40 με
αναγραφόμενο μήνυμα «Απαγορεύεται η στάση και η
στάθμευση»
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