
         
 

                                          
∆ΗΜΟΣ  ΠΕΙΡΑΙΑ                                                        Πειραιάς     12-04-2019 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                  Αρ. πρωτ.   25810                                
ΤΗΛ. :    2132022223-5 

E-mail:   epiotzois@pireasnet.gr  
 
Συνεδρίαση 6η 

    
 

ΠΡΟΣ : 
    Τακτικά µέλη :   

Αστεριάδη Καλλιόπη, Βεντούρης Ανδρέας, 
Ζηλάκου Χαραλαµπία, Καλαµακιώτης Νικόλαος, 
Κάρλες Αναστάσιος, Μαστρονικόλας Ιωάννης, 
Ρέππας Παναγιώτης, Σδρένιας Χρήστος, 
Σιγαλάκος  Κυριάκος, Σταθάκη Μαρία. 

                                   
Αναπληρωµατικά µέλη :  
Αργουδέλης Αλέξανδρος, Αντωνάκου Σταυρούλα, 
Βοϊδονικόλας Γεώργιος, Γκερλές ∆ηµήτριος, 
Καρβουνάς Νικόλαος. 

          
                          

Σας καλούµε  να  προσέλθετε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής, που θα γίνει την Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 και ώρα 10:00 π.µ. 
στην αίθουσα  ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχείου Πειραιά, σύµφωνα  µε  
την παρ. 1Α του άρθρου 73 και τις παρ. 3 & 5  του άρθρου 75 του  Ν. 
3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέµατα:  
 
 
ΘΕΜΑ 1ο: «Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 716/2010 
απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Πειραιά για την έγκριση της 
οριοθέτησης του κληροδοτήµατος Σπυρόπουλου µε τις όµορες ιδιοκτησίες 
Βαρβ. Κεντάρχου και Ελίνας Κοκονά επί των πραγµατικών ορίων, όπως αυτά  
ορίζονται στο από 1958 τοπογραφικό διάγραµµα του ∆ήµου Πειραιά» 
 
ΘΕΜΑ 2ο: «Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του εγκεκριµένου 
ρυµοτοµικού σχεδίου του ∆ήµου Πειραιά στο Ο.Τ. 73/Τ.26, που περικλείεται 
από τις οδούς Βασ. Γεωργίου Α΄- Φίλωνος – ∆ηµ. Πουρή- Ακτή Μιαούλη, για 
τον καθορισµό περιγράµµατος εντός κοινόχρηστου χώρου (ΤΙΝΑΝΕΙΟΣ 
ΚΗΠΟΣ),για την ανέγερση αναψυκτηρίου και τον καθορισµό όρων και 
περιορισµών δόµησης» 
 
ΘΕΜΑ 3ο : «Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του εγκεκριµένου 
ρυµοτοµικού σχεδίου του ∆ήµου Πειραιά για: α) την άρση ρυµοτοµικής 
απαλλοτρίωσης σε τµήµατα των µε κτηµατολογικό αριθµό (2) και (3) 
ιδιοκτησιών των Κων/νου Θειάσπρα, Σοφίας Γιαλωψού, Μαρίας Καλαϊτζή, Αικ. 
Παπουτσή, Εµµαν. ∆ήµου, στο ΟΤ91 του Τοµέα 22 του ∆ήµου Πειραιά, β) την 
άρση και επανεπιβολή της ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης στις µε 

 



κτηµατολογικό αριθµό (1), (7) και (9) ιδιοκτησίες των Κων/νου Θειάσπρα, 
Σοφίας Γιαλωψού, Μαρίας Καλαϊτζή, Αικ. Παπουτσή, Εµµαν. ∆ήµου, στο ΟΤ 
58Α, 58Β, του Τοµέα 25, µε αλλαγή του σκοπού της, σε συµµόρφωση µε τις 
2057/2005 και 4042/2009 Αποφάσεις του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά, 
γ) την έγκριση της οδού Κέας, µεταξύ της οδού Μουτσοπούλου και των 
Σιδηροδροµικών γραµµών, δ) την έγκριση οδού µεταξύ των οδών Κέας και 
Σερίφου, ε) τη µετατόπιση Ρ.Γ και Ο.Γ. στα Ο.Τ.58Α και 58Β/Τ.25, την έγκριση 
πεζοδρόµου, τον καθορισµό κοινοχρήστων χώρων (Κ.Χ.),κοινοχρήστων 
χώρων πρασίνου (Κ.Χ.-πράσινο), χώρου παιδικής χαράς και τον καθορισµό 
κόκκινου περιγράµµατος για την ανέγερση αναψυκτηρίου, στ) τον καθορισµό 
όρων και περιορισµών δόµησης. 
 
ΘΕΜΑ 4ο: «Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του εγκεκριµένου 
ρυµοτοµικού σχεδίου του ∆ήµου Πειραιά στο Ο.Τ. 4/Τ.21, στο Ν. Φάληρο για : 
Α.1) Την άρση και επανεπιβολή της δικαστικά αρθείσας ρυµοτοµικής 
απαλλοτρίωσης στα ακίνητα: α) στη συµβολή των οδών Ζερβού και Λεωφ. 
Εθν. Μακαρίου, β) επί της Λεωφ. Εθν. Μακαρίου και γ) στη συµβολή των 
οδών Ειρήνης και Λεωφ. Εθν. Μακαρίου, έµπροσθεν του Ο.Τ.4/Τ.21, στο Ν. 
Φάληρο, σε συµµόρφωση µε τις υπ΄αρ. 1738/2005 και 3519/2016 δικαστικές 
αποφάσεις. 
Β) 1) Τον χαρακτηρισµό του χώρου στη συµβολή των οδών Εθν. Μακαρίου – 
Ζερβού- Γιαννοπούλου σε «Θεµατικό Πάρκο Περιβαλλοντικής 
Ευαισθητοποίησης (εκπαίδευση στην ανακύκλωση)». 
     2)Την κατάργηση πρασιάς 7,00 µ. σε τµήµα του Ο.Τ.4/Τ.21. 
     3)Τον καθορισµό περιγράµµατος για ανέγερση κοινωφελούς κτιρίου 
πολλαπλών χρήσεων και την έγκριση όρων και περιορισµών δόµησης. 
     4)Την έγκριση πεζόδροµου. 
     5)Τον καθορισµό χώρου περιβαλλοντικών παιχνιδιών, πρασίνου,   

αθλοπαιδιών και γωνιάς ανακύκλωσης. 
6) Την προσαρµογή των Ο.Γ. & Ρ.Γ. επί της οδού Ειρήνης στο Ο.Τ.  4/Τ.21 
στην υφιστάµενη κατάσταση» 

     
ΘΕΜΑ 5ο: «Λήψη απόφασης για α) τη σηµειακή τροποποίηση του Γεν. 
Πολεοδοµικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του ∆ήµου Πειραιά για την αλλαγή της χρήσης 
γης του Κοιµητηρίου ¨Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ¨ από «Αθλητισµός- Εκπαίδευσης» σε 
περιοχή χρήσης γης «Ειδικές χρήσεις – Κοιµητήρια», αποκλειστικά για τον 
ενταφιασµό σε οικογενειακούς τάφους, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 
13β, του άρθρου 7 του Ν. 4447/2016 και β) την έγκριση της από Μαρτίου 
2019 Τεχνικής  Έκθεσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ΄αρ. 107017/06 
Απόφασης Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε –ΦΕΚ 1225Β/5.9.2006»  
 
ΘΕΜΑ 6ο: «Λήψη απόφασης για αλλαγή ή µη εκ περιτροπής ανά µήνα 
στάθµευσης στην οδό Κολοκοτρώνη από Μπουµπουλίνας έως Λεωφ. Βασ. 
Γεωργίου σε απαγόρευση στάσης και στάθµευσης µόνο στην αριστερή 
πλευρά της οδού, κατά τη φορά κίνησης των οχηµάτων»    
 
ΘΕΜΑ  7ο: «Λήψη απόφασης έγκρισης ή  µη µετατόπισης περιπτέρου από τη 
Λεωφόρο Χατζηκυριακού αρ.117, στην ήδη χωροθετηµένη θέση, επί της οδού 
Ηρώων Πολυτεχνείου 37»  
 



 ΘΕΜΑ 8ο: «Λήψη απόφασης έγκρισης ή µη µετατόπισης τριών (3)  
περιπτέρων σε ήδη χωροθετηµένες θέσεις: 1) από την οδό Εθνικής 
Αντιστάσεως αρ. 14 στη συµβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 15 & 
Νικήτα, 2) από την Γρηγ. Λαµπράκη αρ.118 στη συµβολή των οδών 2ας 
Μεραρχίας αρ. 20 & Νοταρά και 3) από την οδό Θήρας 13 στην Ακτή Μιαούλη 
αρ. 61 & Φιλελλήνων.   
 
ΘΕΜΑ 9ο: «Λήψη απόφασης έγκρισης ή µη χωροθέτησης ενός (1) 
περιπτέρου επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 35» 
 
ΘΕΜΑ 10ο: «Λήψη απόφασης για την κατάργηση ή µη τριών (3) θέσεων  
σχολαζόντων περιπτέρων, επί των οδών: 1) Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 15 και 
Νικήτα, 2) 2ας Μεραρχίας και Νοταρά και 3) Ακτή Μιαούλη αρ. 61 και 
Φιλελλήλων» 
 

       Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
                                                       ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΜΕΛΑΣ  
                                                                                 ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΟΥΝΤΑΙ  
ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ  
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. 
ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΤΑΙ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ  
∆ΙΚΗΓΟΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. 

*www.piraeus.gov.gr. για τις συνεδριάσεις της Ποιότητας Ζωής 
 µπορείτε να ενηµερωθείτε online στο δηµόσιο διαδικτυακό τόπο µας. 

 

 
Κοινοποιείται  (από το Τµήµα Ε.Π.Ζ. µε e-mail) 

 
1. Πρόεδρο, µέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  
2. Γραφείο ∆ηµάρχου  
3. Γραφείο Προέδρου ∆.Σ.  
4 .Γενικού Γραµµατέα  
5. Γραφεία Συνδυασµών 
6. Προέδρους ∆ηµοτικών Κοινοτήτων  
7. Νοµική Υπηρεσία 
8.∆/νση Υπηρεσίας ∆όµησης & Γ.Σ.Π –Τµ. Γεν. Σχεδιασµού- Π.Ε.Α 
9.∆/νση Οδοποιίας – Αποχέτευσης –Τµ. Οδικών Έργων & ∆ηµοτικής Συγκοινωνίας 
10.∆/νση Προσόδων & Εµπορίου –Τµ. Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων 


