
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Να διατηρηθεί στο διηνεκές 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ                                                                       
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ –  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                        
ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
 & ΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ Β΄∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
Ταχ. ∆/νση    : ∆ραγάτση 1α                                                      
Ταχ.Κώδικας : 185 35 
Τηλ                : 2104220066 
Ε-mail            : bddpir@pireasnet.gr                                               
         

Απόσπασµα από τα πρακτικά 
Της 1ης  Συνεδρίασης, που έγινε στις  15-01-2019 

Αρ. Απόφασης: 7 
 
 

Το  Συµβούλιο  της  Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας συνεδρίασε στις  15.01.2019  ηµέρα Τρίτη και 
ώρα  18:00 στην αίθουσα της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας στην οδό ∆ραγάτση 1α, ύστερα από τη 
µε αρ. πρωτ. 1/7-1-2019 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 (8) Συµβούλους : 

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

     Η Γραµµατέας : Γκιουλάκη Βασιλεία 
 
 
 
 
 
 



ΘΕΜΑ 2o ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ  
 

           Με πρόταση της Προέδρου και τη σύµφωνη γνώµη των υπολοίπων µελών το θέµα 
κηρύσσεται κατεπείγον και συζητείται εκτός ηµερησίας διάταξης. 
 
           Συζήτηση και λήψη απόφασης για κατασκευή ράµπας ΑΜΕΑ επί κοινόχρηστου 
χώρου στην οδό Μακράς Στοάς, προκειµένου για τη διευκόλυνση πρόσβασης ΑΜΕΑ 
στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγ. Τριάδος Πειραιώς. 
 

            Το Συµβούλιο της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας συζητά το πιο πάνω θέµα ύστερα από τη λήψη 
της µε αρ. πρωτ.2126/5331/10-01-2019 εισήγησης της ∆/νσης Οδοποιίας – Αποχέτευσης, 
Τµήµα Οδικών Έργων & ∆ηµοτικής Συγκοινωνίας, η οποία έχει ως εξής: 

 
 

 

∆/ΝΣΗ Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ Ο∆. ΕΡΓΩΝ & ∆ΗΜ. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

 

ΠΡΟΣ:  

ΤΟΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟ Β’ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

∆ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

 
ΘΕΜΑ:   «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΑΣ ΑΜΕΑ ΕΠΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ Ο∆Ο 

ΜΑΚΡΑΣ ΣΤΟΑΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΜΕΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ 

ΚΑΘΕ∆ΡΙΚΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΤΡΙΑ∆ΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ». 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ: 

1. Η υπ’ αριθ. πρωτ. 63539/5331/10-12-2018 ΑΙΤΗΣΗ της ΠΑΜΠΕΙΡΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΙΣ 

ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΩΣ ΙΕΡΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ. ΤΡΙΑ∆ΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ µε 
συνηµµένη Αρχιτεκτονική Μελέτη και Απόσπασµα Καταστατικού της Ένωσης. 

2. το άρθρο 20 “Κατασκευές σε δηµόσιους κοινόχρηστους χώρους” του Νόµου υπ’ αριθ. 

4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α’/9-4-2012)  

3. το άρθρο 26 “Ειδικές ρυθµίσεις για την εξυπηρέτηση ατόµων µε αναπηρία ή 

εµποδιζοµένων ατόµων” του Νόµου υπ’ αριθ. 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α’/9-4-2012)  

4. Κεφάλαιο 3 «Ράµπες ατόµων και αµαξιδίων», Οδηγίες Σχεδιασµού, Σχεδιάζοντας για 

όλους, Γραφείο Μελετών για άτοµα µε αναπηρίες, Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας 
και ∆ηµοσίων Έργων. 

 

Με το 1) σχετικό ως ανωτέρω, η Παµπειραϊκή Ένωση Αναστηλώσεως Ιερού Μητροπολιτικού 

Ναού Αγίας Τριάδος Πειραιώς, αιτείται τη κατασκευή ράµπας ΑΜΕΑ επί του κοινοχρήστου χώρου στην 

οδό Μακράς Στοάς προκειµένου για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ΑΜΕΑ στη µία από τις 

εισόδους του Ιερού Καθεδρικού Ναού Αγ. Τριάδος Πειραιά που βρίσκεται επί της Μακράς Στοάς. 

Σε συνέχεια του ως άνω 1) σχετικού  και λαµβάνοντας υπόψη τα εξής: 

• το ως άνω 2) σχετικό στο πλαίσιο του οποίου κατασκευές σε δηµόσιους κοινόχρηστους 

χώρους για την εξυπηρέτηση ατόµων µε αναπηρία επιτρέπονται και υλοποιούνται ύστερα 

από απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και άδεια της Υπηρεσίας ∆όµησης. 

• το ως άνω 3) σχετικό και ειδικότερα την παρ. 4 στο πλαίσιο της οποίας “ Στα υφιστάµενα 

πριν από την ισχύ του παρόντος νόµου κτίρια που στεγάζονται υπηρεσίες του 

δηµοσίου………..ή έχουν χρήσεις συνάθροισης κοινού (χώροι συνεδρίων, εκθέσεων, 

µουσείων, συναυλιών………….επιβάλλεται να γίνουν οι απαραίτητες διαµορφώσεις ώστε 



οι λειτουργικοί χώροι τους να είναι προσπελάσιµοι από άτοµα µε αναπηρία ή 

εµποδιζόµενα άτοµα. Οι διαµορφώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή γίνονται 

σύµφωνα µε τις Οδηγίες Σχεδιασµού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιµατικής Αλλαγής………και θα πρέπει να ολοκληρωθούν µέχρι το 2020, µε την 

προϋπόθεση ότι δεν θίγεται ο φέρων οργανισµός του κτιρίου, άλλως τα κτίρια θα 

θεωρούνται αυθαίρετα». 

• τις ισχύουσες προδιαγραφές κατασκευής της ράµπας ΑΜΕΑ που αφορούν τον γενικότερο 

σχεδιασµό της ράµπας και των επιµέρους τη τµηµάτων όπως κλίση στη ράµπα, το δάπεδο 

της ράµπας, τα πλατύσκαλα, τον χειρολισθήρα, το σοβατεπί και αποτελούν αναπόσπαστο 

τµήµα αυτής για την πλήρη λειτουργικότητα της σύµφωνα µε το 4) σχετικό. 

• Απόσπασµα από GOOGLE EARTH µε την υπόδειξη της θέσης της ράµπας. 

• τo σχέδιο κάτοψης της ράµπας, το σχέδιο µε τις όψεις της ράµπας και σχέδιο - ενδεικτική 

τοµή µε τα κατασκευαστικά στοιχεία που αποτελούν τη ράµπα. 

• Σε κάθε περίπτωση, η ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών επί της οδού Μακράς Στοάς έχει 

ελάχιστο πλάτος 1,50µ, όπως αναφέρεται στην Υπουργική Απόφαση 52488/2002 για την 

εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ. 

 

Και κατόπιν σχετικής αυτοψίας της Υπηρεσίας µας και επειδή το θέµα αφορά στις µετακινήσεις 

για ευαίσθητες οµάδες όπως τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, θεωρούµε ότι η υπ’ όψη κατασκευή πληροί τις 

προδιαγραφές προσβασιµότητας των ΑΜΕΑ και δεν παρεµποδίζει την ελεύθερη διέλευση των πεζών επί 

της οδού Μακράς Στοάς.  

Παρακαλώ όπως εξετάσετε τις προϋποθέσεις και λάβετε απόφαση σχετικά µε την κατασκευή 

ράµπας ΑΜΕΑ επί του κοινοχρήστου χώρου στην οδό Μακράς Στοάς προκειµένου για τη διευκόλυνση 

της πρόσβασης των ΑΜΕΑ στη µία από τις εισόδους του Ιερού Καθεδρικού Ναού Αγ. Τριάδος Πειραιά 

που βρίσκεται επί της Μακράς Στοάς. 

 Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

ΚΑΙ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ - 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

 

Γ. ΛΑΓΩΝΙΚΟΣ 

ΠΟΛ. ΜΗΧ. 

 
 
 
 
 



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, σύµφωνα µε την οποία η υπ΄όψη κατασκευή πληροί τις προδιαγραφές 
προσβασιµότητας των ΑΜΕΑ και δεν παρεµποδίζει την ελεύθερη διέλευση των πεζών επί της 
οδού Μακράς Στοάς και ύστερα από διαλογική συζήτηση µεταξύ της Προέδρου και των µελών 
του Σώµατος, 
 

 
Αποφασίζει Οµόφωνα 

 
Και εγκρίνει την κατασκευή ράµπας ΑΜΕΑ επί κοινόχρηστου χώρου στην οδό Μακράς Στοάς, 
προκειµένου για τη διευκόλυνση πρόσβασης ΑΜΕΑ στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγ. Τριάδος 
Πειραιώς. 
 
 

Αποφασίστηκε και εκδόθηκε µε αύξοντα αριθµό 7 
 

Πειραιάς  15  Ιανουαρίου 2019 
 
      Ακριβές αντίγραφο 
      Πειραιάς  16-01-2019 
 

 
                    Η                              Η 
             Πρόεδρος                 Γραµµατέας        
 
 
 
    Αθανασίου  Ευαγγελία      Γκιουλάκη Βασιλεία 
 

 


