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Απόσπασµα από τα πρακτικά 
Της 14ης  Συνεδρίασης, που έγινε στις  13-11-2018 

Αρ. Απόφασης: 99 
 
 

Το  Συµβούλιο  της  Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας συνεδρίασε στις  13.11.2018  ηµέρα Τρίτη και 
ώρα  18:00 στην αίθουσα της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας στην οδό ∆ραγάτση 1α, ύστερα από τη 
µε αρ. πρωτ. 80/8-11-2018 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))  όόππωωςς  ααυυττέέςς  ααννττιικκααθθίίσσττααννττααιι  ααππόό  ττοονν  ΝΝ..  44555555//1199--77--22001188..  
 
 
Το Σώµα βρίσκεται σε νόµιµη απαρτία µε παρόντες (7) Συµβούλους : 

1. Αθανασίου Ευαγγελία 
2. Βρεττάκος Αθηνόδωρος 
3. Γεωργούλης Ευάγγελος 
4. Λέντζος Γεώργιος 
5. Μακρής Χρήστος 
6. Παππάς Νικόλαος 
7. Συµεωνίδου Τριανταφυλλάκου Σοφία 
 
 
 
Απόντες : Οι κ.κ. Κορκίδη Χριστίνα, Ντίζος Χριστόφορος, Τζωρτζάτου Αγγελική,        
                Φασιλής Βασίλειος 
 
 
 
Η Πρόεδρος: Αθανασίου Ευαγγελία  

     Η Γραµµατέας : Γκιουλάκη Βασιλεία 
 

 

 



ΘΕΜΑ 1
ο
 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ  

 

              ΣΣυυζζήήττηησσηη  κκααιι  λλήήψψηη  ααππόόφφαασσηηςς  γγιιαα έγκριση ή µη κυκλοφοριακής ρύθµισης των οδών Ακτής 
Κουµουνδούρου και Ναυάρχου Βότση που περιλαµβάνονται στο έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ 
ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΚΤΗΣ ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΥ (ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ)» 
 
Το θέµα είναι γραµµένο στην ηµερήσια διάταξη και συζητείται νόµιµα 
 

  
            Το Συµβούλιο της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας συζητά το πιο πάνω θέµα ύστερα από τη λήψη 
της µε αρ. πρωτ.5539/4817/7-11-2018 εισήγησης της ∆/νσης Υπηρεσίας ∆όµησης & Γ.Σ.Π. – 
Τµήµα Γενικού Σχεδιασµού – Π.Ε.Α., η οποία έχει ως εξής: 

 
 

 

∆/ΝΣΗ Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ Ο∆. ΕΡΓΩΝ & ∆ΗΜ. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ:  

B’ ∆ηµοτική Κοινότητα 

 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση Κυκλοφοριακής ρύθµισης των οδών Ακτής Κουµουνδούρου και Ναυάρχου Βότση που 

περιλαµβάνονται στο έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΚΤΗΣ ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΥ 

(ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ». 

 

Οι κυκλοφοριακές ρυθµίσεις που περιλαµβάνονται στο εν θέµατι έργο το οποίο αφορά στην ανάπλαση του 

παραλιακού µετώπου της Ακτής Κουµουνδούρου (Κόλπος Μικρολίµανου) από το ύψος του Ν.Α.Σ. έως τον 

Ναυτικό Όµιλο αποσκοπούν στη λειτουργική αναβάθµιση και εξυπηρέτηση της περιοχής και αφορούν στη 

ρύθµιση της κυκλοφορίας, σε µονοδροµήσεις, ηπιοποίηση της κυκλοφορίας και επίλυση των ζητηµάτων 

στάθµευσης.  

Με τις προτεινόµενες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις επιδιώκεται η αναβάθµιση της περιοχής του 

Μικρολίµανου που επιχειρείται µέσω της πολεοδοµικής και κυκλοφοριακής αναδιάρθρωσης και συγκεκριµένα 

µέσω: 

• Του επανακαθορισµού της οριογραµµής Παραλίας (Το Φ.Ε.Κ.413/∆/12-12-2016 

(Επανακαθορισµού Οριογραµµής Παραλίας Μικρολίµανου). 

• Του καθορισµού της Ρυµοτοµικής Γραµµής καθ’ όλο το µήκος της Ακτής Κουµουνδούρου που 

αποσαφήνισαν το πολεοδοµικό καθεστώς στην περιοχή και τον χαρακτήρα της οδού 

Κουµουνδούρου (Το Φ.Ε.Κ.63/Α.Α.Π./10-04-2018 (Τροποποίηση Εγκεκριµένου Ρυµοτοµικού 

Σχεδίου Μικρολίµανου). 

• Την µονοδρόµηση και ηπιοποίηση της κυκλοφορίας επί της Ακτής Κουµουνδούρου. 

Η Υπηρεσία µας συνέταξε και ενέκρινε αρµοδίως τη µελέτη του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ 

ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΚΤΗΣ ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΥ (ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ)» η οποία περιλαµβάνει  τις 

προτεινόµενες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις για τη περιοχή. 

Συνηµµένα σας υποβάλλουµε το τεύχος µελέτης έργου των Κυκλοφοριακών ρυθµίσεων και τα 

σχετιζόµενα σχέδια.  



Με δεδοµένο ότι για την υλοποίηση των προτεινοµένων κυκλοφοριακών ρυθµίσεων, σύµφωνα µε την 

κείµενη νοµοθεσία, αποτελεί προϋπόθεση έγκριση κανονιστικής απόφασης από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του 

∆ήµου Πειραιά, παρακαλούµε να προχωρήσετε το συντοµότερο δυνατό στη λήψη της σχετικής εγκριτικής 

απόφασης για τις κυκλοφοριακές ρυθµίσεις που προβλέπονται στην εν θέµατι µελέτη που βρίσκονται εντός ορίων 

της δικής σας ∆ηµοτικής Κοινότητας, σε όσο το δυνατόν συντοµότερο χρόνο, ώστε να υλοποιηθεί πιο άµεσα το 

έργο. 

Είµαστε στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε άλλο στοιχείο απαιτηθεί. 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

1. ΤΕYΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ 

2. ΣΧΕ∆ΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

και µε  ΕΝΤΟΛΗ του 

Ο ∆/ΝΤΗΣ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

 

 

 

Γ. ΛΑΓΩΝΙΚΟΣ 

 

          
         Το αναπτύσσει η Πρόεδρος κ. Αθανασίου Ευαγγελία και ακολουθούν οι προτάσεις των 
κ.κ. Συµβούλων. 

 
        Το Συµβούλιο της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας αφού είδε τις σχετικές διατάξεις του Ν.3852/10,  
όόππωωςς  ααυυττέέςς  ααννττιικκααθθίίσσττααννττααιι  ααππόό  ττοονν  ΝΝ..  44555555//1199--77--22001188  και αφού έλαβε υπόψη την ως άνω 
εισήγηση και όλα τα συνηµµένα σε αυτή και ύστερα από διαλογική συζήτηση µεταξύ της 
Προέδρου και των µελών του Σώµατος, 
 

 
Αποφασίζει Οµόφωνα 

 
Και  εγκρίνει  την κυκλοφοριακή ρύθµιση των οδών Ακτής Κουµουνδούρου και Ναυάρχου 
Βότση που περιλαµβάνονται στο έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΚΤΗΣ 
ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΥ (ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ)» 
 

 
Αποφασίστηκε και εκδόθηκε µε αύξοντα αριθµό 99 

 
Πειραιάς 13 Νοεµβρίου 2018 

 
      Ακριβές αντίγραφο 
      Πειραιάς 14-11-2018 

 
                    Η                              Η 
             Πρόεδρος                 Γραµµατέας        
 
 
 
    Αθανασίου  Ευαγγελία                    Γκιουλάκη  Βασιλεία 


