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ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ –  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                        
ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
 & ΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ Β΄∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
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Τηλ                : 2104220066 
Ε-mail            : bddpir@pireasnet.gr            
                                   

Απόσπασµα από τα πρακτικά 
Της 9ης  Συνεδρίασης, που έγινε στις 23-7-2018 

Αρ. Απόφασης:74 
 

Το  Συµβούλιο  της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας συνεδρίασε στις 23.7.2018  ηµέρα  ∆ευτέρα και 
ώρα  19:00 στην αίθουσα της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας στην οδό ∆ραγάτση 1α, ύστερα από τη 
µε αρ. πρωτ. 52/18-7-2018 πρόσκληση της προέδρου της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας κας 
Αθανασίου Ευαγγελίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΝΝ..  33885522//22001100  ((άάρρθθρροο  8888,,  ππααρρ..11,,  22  κκααιι  
άάρρθθρροο  8899))..  
 
 
 
 
 
Το Σώµα βρίσκεται σε νόµιµη απαρτία µε παρόντες (7) Συµβούλους : 

1. Αθανασίου Ευαγγελία 
2. Κορκίδη Χριστίνα 
3. Μακρής Χρήστος 
4. Ντίζος Χριστόφορος 
5. Παππάς Νικόλαος 
6. Τζωρτζάτου Αγγελική 
7. Φασιλής Βασίλειος 
 
 
 

      Απόντες : Βρεττάκος Αθηνόδωρος, Γεωργούλης Ευάγγελος, Λέντζος Γεώργιος, 
      Συµεωνίδου Τριανταφυλλάκου Σοφία. 

 
 
 
 
 
Η Πρόεδρος: Αθανασίου Ευαγγελία  

     Η Γραµµατέας : Φούκα Ιωάννα 
 
 
 



ΘΕΜΑ 17o ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 
 

 
Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση ή µη  «Κατασκευή Εισόδου – Εξόδου Κινδύνου 
στην Μαρίνα Ζέας». 
 
Το θέµα είναι γραµµένο στην ηµερήσια διάταξη και συζητείται νόµιµα 
 
        Το Συµβούλιο της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας ασχολείται µε το πιο πάνω θέµα ύστερα από 
τη λήψη της µε αρ. πρωτ. 33002/3324/3-7-2018 εισήγησης της ∆/νσης Οδοποιΐας - 
Αποχέτευσης - Τµήµα Οδικών Έργων & ∆ηµοτικής Συγκοινωνίας η οποία έχει ως εξής: 
 

ΤΜΗΜΑ Ο∆ΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & 

∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

 

  

 ΠΡΟΣ:  ΤΟΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟ Β’ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη α�όφασης για την «Κατασκευή Εισόδου – Εξόδου Κινδύνου στη Μαρίνα Ζέας». 

 

Η µελέτη  ‘Κατασκευή Εισόδου – Εξόδου Κινδύνου στη Μαρίνα Ζέας’ αποτελεί µέρος του έργου που 

αφορά τη  “Συµπλήρωση – Τροποποίηση της Κυκλοφοριακής Μελέτης της Μαρίνα Ζέας και Ανακατασκευής 

κόµβων µε το Βασικό ∆ίκτυο”.  

Το αντικείµενο της µελέτης είναι η κατασκευή εισόδου – εξόδου κινδύνου για πυροσβεστικά οχήµατα µε 

ελεγχόµενη πρόσβαση µεταξύ του κρηπιδώµατος HG και της Ακτής Μουτσοπούλου.  Σκοπός της νέας διάνοιξης 
είναι η προσβασιµότητα πυροσβεστικών οχηµάτων  στον χώρο της Μαρίνας µε τη δηµιουργία διόδου εισόδου –

εξόδου εγκάρσια επί του διαδρόµου κίνησης των πεζών χωρίς όµως να διαταράσσεται η λειτουργία του. 

 

Η Υπηρεσία µας λαµβάνοντας  υπόψη  

� Το υπ’ αριθ. πρωτ. 5835/3ΑΒ/15-6-2017 έγγραφο της ΜΑΡΙΝΑ ΖΕΑΣ Α.Ε. µε θέµα 

“∆ιάνοιξη – Κατασκευή Εισόδου Εξόδου Έκτακτης Ανάγκης στην Μαρίνα Ζέας – στην περιοχή 

της πλατείας Κανάρη – Πασαλιµάνι του ∆ήµου Πειραιά” µε το οποίο  υποβάλλεται η µελέτη 

«Κατασκευή Εισόδου – Εξόδου Κινδύνου στη Μαρίνα Ζέας» προκειµένου για την έγκριση της 

αρµοδίως από τον ∆ήµο Πειραιά. 

� Το υπ’ αριθ. πρωτ. 6316 Φ.704.10/10-8-2016  έγγραφο του Αρχηγείου Πυροσβεστικού 

Σώµατος µε το οποίο κρίνει ως απολύτως απαραίτητη την κατασκευή εισόδου – εξόδου στον 

τουριστικό λιµένα Μαρίνα – Ζέας στο ύψος της Πλατείας Κανάρη, ώστε τα πυροσβεστικά 

οχήµατα να έχουν άµεση πρόσβαση στη µαρίνα συντοµεύοντας αισθητά τον χρόνο προσέγγισης 

και µε την προϋπόθεση ότι για την κατασκευή της θα ληφθούν υπόψη οι διαφορετικοί τύποι 

πυροσβεστικών οχηµάτων που διαθέτει η Πυροσβεστική Υπηρεσία  όπως υδροφόρα, 

κλιµακοφόρα, βραχιονοφόρα κ.λ.π.  

� Το υπ’ αριθ. πρωτ. 4161 Φ.704.10/6-6-2017  έγγραφο του Αρχηγείου Πυροσβεστικού 

Σώµατος µε το οποίο η Επιτροπή Κατασκευής Εισόδου Εξόδου Έκτακτης Ανάγκης στην Μαρίνα 

Ζέας που συστάθηκε ειδικά για τον σκοπό αυτό γνωστοποίησε τα τεχνικά χαρακτηριστικά των 

πυροσβεστικών οχηµάτων που µπορούν να συνδράµουν µία πιθανή πυρκαγιά στο χώρο της 

Μαρίνας Ζέας. 

� Στη µελέτη καθίσταται σαφές ότι η πρόσβαση µπορεί να γίνεται απρόσκοπτα από τα 

πυροσβεστικά οχήµατα που θα συνδράµουν πιθανή πυρκαγιά στην Μαρίνα εκτός από 

βραχιονοφόρα οχήµατα µε δυνατότητα ανύψωσης έως τα 30µ και κλιµακοφόρα µε δυνατότητα 

ανύψωσης κλίµακας έως τα 70µ.  Εξ’ άλλου, τα µεγέθη των σκαφών που ελλιµενίζονται δεν 

απαιτούν παρέµβαση από το ύψος που τα συγκεκριµένα οχήµατα έχουν ως µέγιστη ανυψωτική 

ικανότητα. 

 



Με την παρούσα εισήγηση, προτείνουµε την έγκριση της µελέτης για το έργο «Κατασκευή Εισόδου – 

Εξόδου Κινδύνου στη Μαρίνα Ζέας» και συνακολούθως την υλοποίηση του σύµφωνα µε την εγκεκριµένη 

µελέτη.   Η Μαρίνα Ζέας αναλαµβάνει εξ’ ολοκλήρου να χρηµατοδοτήσει την υλοποίηση της κατασκευής ως 

ανωτέρω. 

 

 
Το αναπτύσσει η Πρόεδρος κα Αθανασίου Ευαγγελία και ακολουθούν οι προτάσεις των 

κ.κ. Συµβούλων.          
           Το Συµβούλιο της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας αφού είδε τις διατάξεις του Ν.3852/10 
(ΦΕΚ87 Α/7-6-2010) άρ. 83 «περί αρµοδιοτήτων της ∆ηµοτικής Κοινότητας» και λαµβάνοντας 
υπόψη την ως άνω εισήγηση καθώς και όλα τα συνηµµένα σε αυτή, και ύστερα από διαλογική 
συζήτηση µεταξύ της Προέδρου και των µελών του Σώµατος,  
 
 

Αποφασίζει Οµόφωνα 
 

Και εγκρίνει  την µελέτη για το έργο «Κατασκευή Εισόδου – Εξόδου Κινδύνου στην 
Μαρίνα Ζέας» όπως προτείνει µε την ως άνω εισήγηση η ∆/νσης Οδοποιΐας - 
Αποχέτευσης - Τµήµα Οδικών Έργων & ∆ηµοτικής Συγκοινωνίας. 
 
 

Αποφασίστηκε και εκδόθηκε µε αύξοντα αριθµό 74 
 

Πειραιάς  23 Ιουλίου 2018 
      Ακριβές αντίγραφο 
      Πειραιάς 24-7-2018 
 

 
                    Η                              Η 
             Πρόεδρος                 Γραµµατέας        
 
 
    Αθανασίου  Ευαγγελία                     Φούκα Ιωάννα 
 
 

 


