ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ –
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
& ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ Α΄∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Ταχ. ∆/νση : Λ. Χατζηκυριακού 89 & Κλεισόβης
Ταχ.Κώδικας : 185 39
Τηλ
: 2104599956-57
Ε-mail
: addpir@pireasnet.gr

Να διατηρηθεί στο διηνεκές

Απόσπασµα από τα πρακτικά
Της 8ης Έκτακτης Συνεδρίασης, που έγινε στις 12-07-2019
µε Αρ. Απόφασης: 15
Το Συµβούλιο της Α΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας συνεδρίασε εκτάκτως στις 12.07.2019 ηµέρα
Παρασκευή και ώρα 19:00 στην αίθουσα της Α΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας, στην οδό Λ.
Χατζηκυριακού 89 & Κλεισόβης, ύστερα από τη µε αρ. πρωτ. 65/11-07-2019 πρόσκληση του
Προέδρου της Α΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας κος Γκόλφης Νικήτας σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.
3852/2010 (άρθρο 88, παρ.1, 2, 3 και άρθρο 89).
Το Σώµα βρίσκεται σε νόµιµη απαρτία µε παρόντες (10) Συµβούλους :
1. Αλεξανδρής Ευάγγελος
2. Γκίτζια Μαρία
3. Γκόλφης Νικήτας
4. Γκούφα Ευαγγελία
5. Κολόζου Ελένη
6. Μοραντζής Αντώνιος
7. Μοσχοβάκος Ιωάννης
8. Παπαδόπουλος Νικόλαος
9. Σπηλιόπουλος Στυλιανός
10. Φουστέρης Φραγκούλης
Απόντες είναι οι κ.κ Αληφραγκής Ιωάννης, ∆αριώτη Ειρήνη, Κιοσές Ανδρέας,
Πεφάνης ∆ηµήτριος, Χρήστου Μαρία

Ο Πρόεδρος: Γκόλφης Νικήτας
Η Γραµµατέας : Φούκα Ιωάννα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ:«Τροποποίηση του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου του ∆ήµου Πειραιά στο
Ο.Τ.188Α/Τ.29, που περικλείεται από τις οδούς Καρπάθου – Κλεισόβης και τον
πεζόδροµο Ανδριανοπούλου, για την προσαρµογή της ρυµοτοµικής γραµµής στην
πλατεία Καρπάθου, όσο το δυνατόν στην υφιστάµενη κατάσταση, και τον καθορισµό
χώρων πρασίνου, παιδικής χαράς, άθλησης και αναψυχής - πλατείας».
Το θέµα είναι γραµµένο στην ηµερήσια διάταξη και συζητείται νόµιµα.
Το Συµβούλιο της Α΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας ασχολείται µε το πιο πάνω θέµα ύστερα από
τη λήψη της µε αρ. πρωτ. 5296/11-07-2019 εισήγησης της ∆/νση Υπηρεσίας ∆όµησης & Γ.Σ.Π.
Τµήµα Γενικού Σχεδιασµού –Π.Ε.Α., η οποία έχει ως εξής:

Προς:
Α΄∆ηµοτική Κοινότητα
ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου του ∆ήµου Πειραιά στο Ο.Τ.188Α/Τ.29, που
περικλείεται από τις οδούς Καρπάθου – Κλεισόβης και τον πεζόδροµο Ανδριανοπούλου, για την
προσαρµογή της ρυµοτοµικής γραµµής στην πλατεία Καρπάθου, όσο το δυνατόν στην υφιστάµενη
κατάσταση, και τον καθορισµό χώρων πρασίνου, παιδικής χαράς, άθλησης και αναψυχής - πλατείας».

Παρακαλούµε για τη λήψη απόφασης επί του ως άνω θέµατος, για το οποίο σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
Με το υπ’ αρ. πρωτ. 2604/14-6-2019 έγγραφο (συν.1) του Τµ. Οδικών Έργων & ∆ηµοτικής Συγκοινωνίας, της
∆/νσης Οδοποιϊας – Αποχέτευσης του ∆ήµου Πειραιά, (αρ. πρωτ. Υ∆ΟΜ: 5296/14-6-19), ενηµερωθήκαµε ότι το
ανωτέρω Τµήµα Οδικών Έργων & ∆ηµοτικής Συγκοινωνίας έχει εκπονήσει Προµελέτη για την ανάπλαση της
Πλατείας Καρπάθου, του εφαπτόµενου αυτής πεζοδρόµου της οδού Ανδριανοπούλου και των περιµετρικά αυτής
ευρισκοµένων τµηµάτων οδοστρώµατος και πεζοδροµίων, στο πλαίσιο µιας ολοκληρωµένης παρέµβασης. Η
επιλεγείσα πρόταση διαµόρφωσης 2, της εν λόγω προµελέτης, έχει πάρει την έγκριση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
του ∆ήµου Πειραιά, µε την υπ’ αρ. 205/2019 Απόφαση(συν.2).
∆εδοµένου ότι διαπιστώθηκε ασυµφωνία µεταξύ της εγκεκριµένης ρυµοτοµικής γραµµής που περιβάλει την
πλατεία Καρπάθου και της υφιστάµενης κατάστασης, απαιτείται η τροποποίηση του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού
σχεδίου, ώστε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες της Οριστικής Μελέτης, της ανάθεσης και της κατασκευής του
έργου.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ
Η πλατεία Καρπάθου βρίσκεται στο Ο.Τ.188Α/Τ.29 της Α΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας που περικλείεται από τις οδούς
Καρπάθου – Κλεισόβης και τον πεζόδροµο Ανδριανοπούλου. ∆ιαµέσου του πεζοδρόµου η πλατεία γειτνιάζει µε
το 34ο ∆ηµοτικό Σχολείο Πειραιά. Η προς πολεοδοµική ρύθµιση περιοχή περιβάλλεται από κατοικίες και η
ανάπλαση της πλατείας θα δηµιουργήσει πόλο έλξης και αναψυχής για τους κατοίκους της Α΄ ∆ηµοτικής
Κοινότητας.
Σήµερα, στο νότιο τµήµα της πλατείας υπάρχει µικρός χώρος περιπάτου, καθιστικών και αναψυχής, µε
περιορισµένο και παλαιό αστικό υποστηρικτικό εξοπλισµό και µικρής έκτασης παρτέρι µε δενδροφύτευση. Το
υπόλοιπο τµήµα της πλατείας είναι περιφραγµένο και έχει διάσπαρτα τοποθετηµένα όργανα παιδικής χαράς,
καθιστικά παγκάκια και µικρά παρτέρια.
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑ
Η προς πολεοδοµική ρύθµιση περιοχή βρίσκεται εντός του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου του ∆ήµου Πειραιά
και συγκεκριµένα στο τµήµα της πόλης που έχει χαρακτηριστεί παραδοσιακό – ιστορικό κέντρο (ΦΕΚ
410∆/1982), καθώς και στον κηρυγµένο χερσαίο αρχαιολογικό χώρο µε την υπ’ αρ.
ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ/∆ΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/105381/72645/2066/866/3-5-19 Υπουργική Απόφαση – ΦΕΚ 217∆/105-19.

Σύµφωνα µε το Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο του ∆ήµου Πειραιά ( ΦΕΚ 79∆/1988) το Ο.Τ.188Α/Τ.29 ορίζεται ως
«αστικό πράσινο – ελεύθερος χώρος», βρίσκεται εντός περιοχής µε χρήση «Γενική Κατοικία», γειτνιάζει µε
περιοχή χρήσεων «Τοπικό Κέντρο Γειτονιάς» και ανήκει στην Πολεοδοµική Ενότητα 131. (συν.3)
Για το Ο.Τ.188Α/Τ.29 ισχύουν τα ακόλουθα διατάγµατα ρυµοτοµίας και τροποποιήσεις αυτών:
- το από 31-5-1929 ∆/γµα Ρυµοτοµίας – ΦΕΚ 191/3-6-1929 (επέκταση της Πειραϊκής Χερσονήσου)
- το από 21-9-1932 ∆/γµα Ρυµοτοµίας – ΦΕΚ 344/23-9-1932 (επέκταση της Πειραϊκής Χερσονήσου)
- το από 16-8-1933 ∆/γµα Ρυµοτοµίας – ΦΕΚ 244/21-8-1933 (τροποποίηση)
- το από 6-5-1982 ∆/γµα Ρυµοτοµίας – ΦΕΚ 375∆/2-8-1982 (χαρακτηρισµός πεζόδροµου)(συν.4,5,6,7)
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω διατάγµατα ρυµοτοµίας ο χώρος του Ο.Τ.188Α/Τ.29 ορίζεται ως κοινόχρηστος χώρος πλατεία. Η σηµερινή διαµόρφωση του χώρου της πλατείας υπερβαίνει το περίγραµµα που καθορίσθηκε µε το από
21-9-1932 ∆/γµα Ρυµοτοµίας – ΦΕΚ 344/23-9-1932, εις βάρος του πλάτους της οδού Κλεισόβης, µεταξύ των
οικοδοµικών τετραγώνων 215 – 216 και 188Α που αντιστοιχεί στην πλατεία Καρπάθου, δηµιουργώντας ασυµφωνία
µεταξύ της εγκεκριµένης ρυµοτοµικής γραµµής που περιβάλει την πλατεία Καρπάθου και της υφιστάµενης
κατάστασης.
Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Ο χώρος του Ο.Τ. 188Α/Τ.29 σύµφωνα µε το Εθνικό Κτηµατολόγιο, εµφανίζεται µε ΚΑΕΚ: 051167133001,
επιφάνειας 1881,26 τ.µ. και ιδιοκτησίας του ∆ήµου Πειραιά. (συν.8)
ΠΡΟΤΑΣΗ
Σύµφωνα µε το «Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο Αθήνας» (ΦΕΚ 156Α/2014), ο ∆ήµος Πειραιά έχει ορισθεί ως
Μητροπολιτική περιοχή και αποτελεί την «Νότια πύλη» της πρωτεύουσας. Στο άρθρο 9, αναφέρεται ως προς την
οργάνωση της χωρικής ενότητας Αθήνας-Πειραιά ότι, βασική προτεραιότητα είναι η αστική αναζωογόνηση
περιοχών και η άµβλυνση των ανισοτήτων µέσω της βελτίωσης του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος.
Επιδιώκεται η συνολική αναβάθµιση του αστικού περιβάλλοντος και των λειτουργιών. Επιπλέον επιδιώκεται η
αναβάθµιση του Πειραιά ως κεντρικού Λιµένα, αλλά και η ισχυροποίηση της πόλης του Πειραιά ως κέντρου
πολυλειτουργικού χαρακτήρα, µε ταυτόχρονη διατήρηση της κατοικίας και ανάδειξη της πολιτιστικής του
κληρονοµιάς. Αναζητείται η βελτίωση του αστικού ιστού και των υποδοµών µε ταυτόχρονη διαφύλαξη του
κοινόχρηστου χαρακτήρα του Θαλάσσιου Μετώπου και ως προς την προστασία και ανάδειξη του ιστορικού
κέντρου, προτείνεται η προστασία και ανάδειξη του φυσικού χώρου, του πολεοδοµικού ιστού, των ελεύθερων
χώρων, των αξιόλογων κτισµάτων και κατασκευών και των λοιπών στοιχείων που συνθέτουν την εικόνα κάθε
ιστορικού κέντρου.
Όπως αναφέρθηκε, σύµφωνα µε το Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο του ∆ήµου Πειραιά, (του οποίου οι χρήσεις γης
είναι αυτοδικαίως δεσµευτικές από την 8-8-2018, σύµφωνα µε την παρ. 15 του άρθρου 51, του Ν.4178/13), το υπό
εξέταση Ο.Τ.188Α/Τ.29 ορίζεται ως «ελεύθερος χώρος – αστικό πράσινο» και εναρµονίζεται µε την εγκεκριµένη
ρυµοτοµία της περιοχής (ΦΕΚ 191/1929, ΦΕΚ344/1932, ΦΕΚ 244/1933), µε την οποία ο χώρος καθορίζεται ως
κοινόχρηστος – πλατεία.
Σύµφωνα µε το υπ’ αρ. 59 Π.∆. – ΦΕΚ 114Α/2018 – «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ»
άρθρο 17 «Γενικές και Μεταβατικές ∆ιατάξεις», παρ. 3 αναφέρεται ότι: «Με την επιφύλαξη της παρ.5, χρήσεις γης
που έχουν καθοριστεί µε εγκεκριµένα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ πριν από την ισχύ του παρόντος βάσει των διατάξεων του π.δ.
81/1980 (ΦΕΚ Α΄27) και π.δ. 23.2/6-3-1987 (ΦΕΚ ∆΄166) εξακολουθούν να ισχύουν όπως καθορίστηκαν». Στην
περίπτωσή µας δηλαδή εξακολουθούν να ισχύουν οι χρήσεις γης σύµφωνα µε το π.δ. 23.2/6-3-1987 (ΦΕΚ ∆΄166),
άρθρο 9, όπου στην κατηγορία «αστικό πράσινο – ελεύθεροι χώροι» επιτρέπονται:
1. αναψυκτήρια
2. αθλητικές εγκαταστάσεις
3. πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις
4. χώροι συνάθροισης κοινού
Σύµφωνα µε τα υπ’ αρ. 4577/11-3-15 & 33658/30-10-15 έγγραφα του ΥΠΕΝ (πρώην ΥΠΑΠΕΝ), επιτρέπονται
(εντός των Κοινόχρηστων χώρων που ανήκουν στην κατηγορία «αστικό πράσινο – ελεύθεροι χώροι» του άρθρου 9
του Π.∆./23-2-87) οι ανωτέρω δραστηριότητες, χωρίς να διευκρινίζεται η έκταση που θα καταλαµβάνουν.
Κατόπιν όµως σχετικής νοµολογίας του ΣτΕ, κρίθηκε ότι οι επιτρεπόµενες δραστηριότητες εντός
χαρακτηρισµένων ως ΚΧ από το ρυµοτοµικό σχέδιο, πρέπει να καταλαµβάνουν περιορισµένη έκταση, τέτοια ώστε
να µην αναιρείται ο χαρακτήρας του κοινόχρηστου χώρου πρασίνου και να διατηρείται το φυσικό περιβάλλον και
υπό την προϋπόθεση ότι προβλέπεται από το εγκεκριµένο σχέδιο ή και τον πολεοδοµικό σχεδιασµό.(συν.9,10)
Η πρόταση ανάπλασης της ∆/νσης Οδοποιϊας – Αποχέτευσης, της οποίας η προµελέτη όπως αναφέρθηκε
εγκρίθηκε από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, προβλέπει εντός του διαµορφωµένου χώρου της πλατείας την ένταξη
παιδικής χαράς, χώρου άθλησης, χώρου αναψυχής και πρασίνου. Σκοπός της ανάπλασης είναι η προσφορά

δραστηριοτήτων σε παιδιά µικρής ηλικίας, σε νέους και εφήβους αλλά και σε µεγαλύτερης ηλικιακά οµάδες
κατοίκων.
Με την παρούσα προτείνεται η τροποποίηση του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου στο Ο.Τ.188Α/Τ.29, για την
προσαρµογή της ρυµοτοµικής γραµµής της πλατείας όσο το δυνατόν στην υφιστάµενη κατάσταση και ο
καταµερισµός και καθορισµός του χώρου ως «χώρος πρασίνου, παιδικής χαράς, άθλησης και αναψυχής πλατείας», όπως αποτυπώνεται στο από Ιούλιο 2019 Τοπογραφικό ∆ιάγραµµα της υπηρεσίας µας.
Ειδικότερα προτείνεται: συνολικός κοινόχρηστος χώρος πλατείας Καρπάθου υπό στοιχεία 1-2-3-4-Θ-Η-5-67-Κ-Ζ-Ε-1 επιφάνειας 1979,69 τ.µ.
χώρος άθλησης υπό στοιχεία Α-Β-Γ-∆-Α επιφάνειας 570,36 τ.µ.
Χώρος παιδικής χαράς υπό στοιχεία Ε-Ζ-Η-Θ-Ε επιφάνειας 400,00 τ.µ.
Χώρος κοινόχρηστος πλατείας - αναψυχής υπό στοιχεία Ζ-Η-Ι-Κ-Ζ επιφάνειας
330,24.µ.
Χώρος πρασίνου το υπόλοιπο τµήµα της πλατείας επιφάνειας 679,09 τ.µ.
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι δεν αναιρείται ο χαρακτήρας του κοινόχρηστου χώρου πρασίνου, µιας και το
άθροισµά τους (330,24 + 679,09 = 1009,33 τ.µ.) είναι µεγαλύτερο από το άθροισµα των χώρων άθλησης και
παιδικής χαράς (570,36 + 400,00 = 970,36 τ.µ.).
Με την προτεινόµενη τροποποίηση για την κατά το δυνατόν προσαρµογή της ρυµοτοµικής γραµµής της πλατείας
Καρπάθου στην υφιστάµενη κατάσταση, αν και µειώνεται το πλάτος της οδού Κλεισόβης εντούτοις, σύµφωνα µε
το υπ’ αρ. πρωτ. 2604/14-6-19 έγγραφο της ∆/νσης Οδοποιϊας – Αποχέτευσης, δεν επιφέρει καµία µεταβολή στην
κυκλοφορία και την στάθµευση της περιοχής, δεδοµένου ότι η οδός Κλεισόβης περιλαµβάνεται ως έχει στην
εγκεκριµένη οριστική κυκλοφοριακή µελέτη του έτους 2006 του Α΄ ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος.
Επιπλέον µε τον καταµερισµό και καθορισµό του χώρου ως «χώρος πρασίνου, παιδικής χαράς, άθλησης και
αναψυχής – πλατείας, προτείνονται λύσεις για την αισθητική και λειτουργική αναβάθµιση της υφιστάµενης
παιδικής χαράς και των παρακείµενων αυτής χώρων.
Σε συνέχεια των ανωτέρω, η προτεινόµενη τροποποίηση του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου του ∆ήµου
Πειραιά στο Ο.Τ.188Α/Τ.29, είναι συµβατή και εναρµονίζεται µε τις κατευθύνσεις του υπερκείµενου σχεδιασµού –
Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο Αθήνας, Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ). Πρωτίστως καλύπτει την κοινή ανάγκη και
ωφέλεια, δεν υπαγορεύεται από ιδιωτικό συµφέρον, δεν δηµιουργεί κυκλοφοριακά προβλήµατα και αναβαθµίζει το
οικιστικό περιβάλλον, στο σκεπτικό της µέγιστης δυνατής αξιοποίησης του χώρου της πλατείας.
Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνουµε την Τροποποίηση του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου του ∆ήµου Πειραιά
στο Ο.Τ.188Α/Τ.29, που περικλείεται από τις οδούς Καρπάθου – Κλεισόβης και τον πεζόδροµο Ανδριανοπούλου,
για την προσαρµογή της ρυµοτοµικής γραµµής στην πλατεία Καρπάθου, όσο το δυνατόν στην υφιστάµενη
κατάσταση, και τον καθορισµό χώρων πρασίνου, παιδικής χαράς, άθλησης και αναψυχής – πλατείας, όπως
αποτυπώνονται στο από Ιουλίου τοπογραφικό διάγραµµα της υπηρεσίας.
Τέλος υπενθυµίζεται η σχετική νοµοθεσία του άρθρου 172 του Ν. 3852/10.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
& ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ Ο
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
Υπηρεσίας ∆όµησης & Γ.Σ.Π. και
∆/νσης Αρχ/κού & Λ.Τ.Ε.

ΚΥΡ. ΣΙΓΑΛΑΚΟΣ

Το αναπτύσσει ο Πρόεδρος κος Γκόλφης Νικήτας και ακολουθούν οι προτάσεις των κ.κ.
Συµβούλων.
Το Συµβούλιο της Α΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας αφού είδε τις διατάξεις του Ν.3852/10, καθώς
& όλα τα συνηµµένα έγγραφα όπως αυτά αναφέρονται την υπ’ αρ. πρωτ. 5296/11-07-2019
εισήγηση της ∆/νσης Υπηρεσίας ∆όµησης & Γ.Σ.Π. Τµήµα Γενικού Σχεδιασµού –Π.Ε.Α. και
ύστερα από διαλογική συζήτηση µεταξύ του Προέδρου και των µελών του Σώµατος,

Αποφασίζει Οµόφωνα
Θεωρεί το θέµα ως κατεπείγον
Εγκρίνει την τροποποίηση του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου του ∆ήµου Πειραιά στο
Ο.Τ.188Α/Τ.29, που περικλείεται από τις οδούς Καρπάθου – Κλεισόβης και τον πεζόδροµο
Ανδριανοπούλου, για την προσαρµογή της ρυµοτοµικής γραµµής στην πλατεία Καρπάθου, όσο
το δυνατόν στην υφιστάµενη κατάσταση, και τον καθορισµό χώρων πρασίνου, παιδικής χαράς,
άθλησης και αναψυχής - πλατείας.

Αποφασίστηκε και εκδόθηκε µε αύξοντα αριθµό 15
Πειραιάς 12 Ιουλίου 2019

Ακριβές αντίγραφο
Πειραιάς 12- 07- 2019
Ο
Πρόεδρος

Γκόλφης Νικήτας

Η
Γραµµατέας

Φούκα Ιωάννα

