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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ  ΠΕΙΡΑΙΑ                                                               
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                         

 
 

    ΑΠΟΦΑΣΗ      

ΑΡΙΘ. 06  

 Της 2ης συνεδρίασης που έγινε την 7/2/2018 ύστερα από τη µε αριθ. πρωτ. 6017/2-02-2018 

πρόσκληση που επιδόθηκε νόµιµα. 

Ο Πρόεδρος κ. Ιωάννης Μελάς είναι παρών.                    

Παρόντες είναι οι κ.κ. Αστεριάδη Καλλιόπη, Βεντούρης Ανδρέας, Ζηλάκου Χαραλαµπία, 

Σαλπέας Ηλίας, Σδρένιας Χρήστος  (ο οποίος αποχώρησε µετά τη ψήφιση του 2
ου

 θέµατος) & 

Σιγαλάκος Κυριάκος, τακτικά µέλη και Γκερλές ∆ηµήτριος, αναπληρωµατικό µέλος. 

Απόντες είναι οι κ.κ. Καλαµακιώτης Νικόλαος, Μαστρονικόλας Ιωάννης, Ρέππας Παναγιώτης & 

Σταθάκη Μαρία, τακτικά µέλη. 

Στη συνεδρίαση παρίσταται η κα  Βλάµου Ξανθίππη, ως εκπρόσωπος της Νοµικής Υπηρεσίας. 

Αρχίζει η συνεδρίαση αφού η Επιτροπή βρίσκεται σε νόµιµη απαρτία σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

άρθρου 75 παρ. 1 του Ν. 3852/10. 

 

 

ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 
ΘΕΜΑ 3

ο
  : «Λήψη απόφασης για αντιδρόµηση ή µη των οδών Φίλωνος (από Βασ. Γεωργίου Α΄ 

έως Οµηρίδου Σκυλίτση) και Νοταρά (από Βασ. Γεωργίου Α’ έως Ευαγγελιστρίας)» 

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εξετάζει το πιο πάνω θέµα, ύστερα από τη λήψη της υπ΄ αριθµ. 

22/12-1-2018  απόφασης (Ορθή επανάληψη) της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας που διαβιβάστηκε 

αρµοδίως µε το αρ. πρωτ. 3013/12/19-1-2018 έγγραφο (Γραφείο ∆ηµάρχου), που αναλυτικά έχει 

ως εξής: 

 

   ΘΕΜΑ 15
ο
 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

ΘΕΜΑ 15
ον

 : Συζήτηση και λήψη απόφασης για αντιδρόµηση ή µη των οδών Φίλωνος και 

Νοταρά. 

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. 362/15/4-1-2018 εισήγησης της ∆/νσης Οδοποιΐας - Αποχέτευσης - Τµήµα 

Οδικών Έργων & ∆ηµοτικής Συγκοινωνίας η οποία έχει ως εξής: 

 

ΠΡΟΣ:   ΠΡΟΕ∆ΡΟ Β’ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΘΕΜΑ: Αντιδρόµηση των οδών Φίλωνος και  Νοταρά. 

ΣΧΕΤΙΚΑ: 

• Το  υπ’  αρ. πρωτ 19042/1666/12-5-2017 έγγραφο του Εµπορικού Συλλόγου 

Πειραιά. 

 

ΑΔΑ: ΨΨΡ7ΩΞΥ-ΓΗΣ



 
 

 

 

 

2 

• Το  υπ’  αρ. πρωτ 20875/1881/24-5-2017 επιστολή του κ. Β. Κορκίδη, Προέδρου 

Ε.Β.Ε.Π. 

• Το  υπ’  αρ. πρωτ 20048/1666/18-5-2017 έγγραφο της ∆/νσης Οδοποιίας – 

Αποχέτευσης. 

• Το  υπ’  αρ. πρωτ.  ∆.Ο.Υ./2795/Φ 254/12-6-2017 έγγραφο του Υπουργείου 

Υποδοµών και Μεταφορών. 

• Το  υπ’  αρ. πρωτ.  CON-003/12-AM-01586/7-7-2017 (αρ. πρωτ 27933/10-7-2017) 

έγγραφο της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 

• Το  υπ’  αρ. πρωτ.  CON-003/12-THEM-2397X/25-4-2017 (αρ. πρωτ 

17057/1417/28-4-2017) έγγραφο της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 

• Το  υπ’  αρ. πρωτ 38491/9-5-2017 έγγραφο της ∆/νσης Οδοποιίας – Αποχέτευσης. 

• Το  υπ’  αρ. πρωτ 45879/10-10-2017 έγγραφο της ∆/νσης Οδοποιίας – 

Αποχέτευσης. 

• Το  υπ’  αρ. πρωτ.  CON-003/12-THEM-2654/22-12-2017 (αρ. πρωτ 

62463/5799/28-12-2017) έγγραφο της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 

 

Παρακαλώ όπως εξετάσετε τις προϋποθέσεις και λάβετε απόφαση σχετικά µε την 

αντιδρόµηση των οδών Φίλωνος και Νοταρά.  Σε συνέχεια των 1) έως 3) & 7), 8) σχετικών 

καθώς και διαβουλεύσεων µεταξύ των αρµοδίων φορέων, η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. στα πλαίσια 

της Σύµβασης Εκτέλεσης Έργου για την κατασκευή του ΤΡΑΜ στην πόλη του Πειραιά, έχει 

µελετήσει την αντιδρόµηση της οδού Φίλωνος από Βασιλέως Γεωργίου Α’ έως Οµηρίδου 

Σκυλίτση και την αντιδρόµηση της οδού Νοταρά από Βασιλέως Γεωργίου Α’ έως 

Ευαγγελιστρίας.  Η οδός Φίλωνος ανήκει στο ∆ηµοτικό οδικό δίκτυο του Πειραιά και είναι 

βασικός άξονας πολιτισµού και εµπορικός άξονας καθώς στεγάζει την Πινακοθήκη, καταστήµατα 

λιανικού εµπορίου και υγειονοµικού ενδιαφέροντος ενώ παράλληλα φιλοξενεί χρήση κατοικίας. 

Επίσης, η οδός Νοταρά ανήκει στο ∆ηµοτικό οδικό δίκτυο του Πειραιά και στεγάζει 

καταστήµατα λιανικού εµπορίου και υγειονοµικού ενδιαφέροντος ενώ παράλληλα φιλοξενεί 

χρήση κατοικίας. 

Η Υπηρεσία µας λαµβάνοντας υπόψη: 

1. Το Ν 2696/99, άρθρο 52 “Κύρωση του Κώδικα οδικής Κυκλοφορίας” 

2. Ν 3852/10, άρθρο 73 “Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης” 

3. Το Ν 3463/2006, άρθρο 79 και 82 “Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων” 
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4. την σχετική σύµβαση εκτέλεσης έργου CON-003/12 της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ µε τίτλο : 

“ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΧΙΟ∆ΡΟΜΟΥ (ΤΡΑΜ) ΣΤΟΝ 

ΠΕΙΡΑΙΑ, ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ, 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ”” 

5. το σχέδιο που αφορά την προτεινόµενη αντιδρόµηση της οδού Φίλωνος από Βασιλέως 

Γεωργίου Α’ έως Οµηρίδου Σκυλίτση , 

6. το σχέδιο που αφορά την προτεινόµενη αντιδρόµηση της οδού Φίλωνος από Βασιλέως 

Γεωργίου Α’ έως Ευαγγελιστρίας , 

7. την ανάγκη που απορρέει λόγω των µονοδροµήσεων στη πόλη του Πειραιά για την 

ασφαλή αποσυµφόρηση της κυκλοφορίας  η οποία συνάδει µε την βελτίωση της τοπικής 

ανάπτυξης και της ποιότητας ζωής της πόλης, αναβαθµίζοντας τις υπάρχουσες χρήσεις και 

δηµιουργώντας ένα ασφαλές οδικό περιβάλλον. 

8. Τα έξοδα υλοποίησης των ανωτέρω αντιδροµήσεων αναλαµβάνει η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ. 

προτείνει την αντιδρόµηση της οδού Φίλωνος από Βασιλέως Γεωργίου Α’ έως Οµηρίδου 

Σκυλίτση και την αντιδρόµηση της οδού Νοταρά από Βασιλέως Γεωργίου Α’ έως 

Ευαγγελιστρίας. 

Παρακαλούµε όπως  εγκρίνετε την αντιδρόµηση της οδού Φίλωνος από Βασιλέως 

Γεωργίου Α’ έως Οµηρίδου Σκυλίτση και την αντιδρόµηση της οδού Νοταρά από Βασιλέως 

Γεωργίου Α’ έως Ευαγγελιστρίας σύµφωνα µε τα συνηµµένα σχέδια. 

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 και ύστερα από διαλογική συζήτηση µεταξύ της Προέδρου και των 

µελών του Σώµατος,  

 

Αποφασίζει Οµόφωνα 

Και εγκρίνει  την αντιδρόµηση της οδού Φίλωνος από Βασιλέως Γεωργίου Α’ έως Οµηρίδου 

Σκυλίτση και την αντιδρόµηση της οδού Νοταρά από Βασιλέως Γεωργίου Α’ έως 

Ευαγγελιστρίας. 

         Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

        ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  

   
 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού συµβουλεύτηκε τις σχετικές διατάξεις του  Ν. 3852/10, 

άρθρο 73 «περί αρµοδιοτήτων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» .  
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Αφού είδε όλα τα έγγραφα που αναφέρονται στο  µε αρ. πρωτ. 362/15/4-1-2018 έγγραφο της 

∆/νσης Οδοποιίας- Αποχ/σης, Τµήµα Οδικών Έργων & ∆ηµοτικής Συγκοινωνίας καθώς και τα 

σχετικά σχέδια. 

 

Η  προϊσταµένη του Τµ. Οδικών Έργων & ∆ηµοτικής Συγκοινωνίας κα Π. Μπραΐµη , 

τοποθετήθηκε ως εξής: Μετά από σχετικά αιτήµατα του Εµπορικού Συλλόγου Πειραιώς και του 

Εµπορικού & Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Πειραιώς, η Υπηρεσία µας εξέτασε τις προϋποθέσεις 

και εισηγήθηκε στη Β΄∆ηµοτική Κοινότητα τις αντιδροµήσεις των οδών Φίλωνος (από Βασ. 

Γεωργίου Α΄ έως Οµηρίδου Σκυλίτση) και Νοταρά (από Βασ. Γεωργίου Α΄ έως Ευαγγελιστρίας). 

Η ανάγκη για τις αντιδροµήσεις των παραπάνω οδών απορρέει λόγω των µονοδροµήσεων στη 

πόλη του Πειραιά και για την ασφαλή αποσυµφόρηση της κυκλοφορίας. Η κατεύθυνση της 

κυκλοφορίας γίνεται ενιαία για τις δύο οδούς, από Χαριλάου Τρικούπη έως Οµηρίδου Σκυλίτση 

για την οδό Φίλωνος και από Χαριλάου Τρικούπη έως Ευαγγελιστρίας για την οδό Νοταρά. Μετά 

από επικοινωνία µε τη ∆/νση Οδικών Υποδοµών, Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών σχετικά 

µε το θέµα, οι οδοί Φίλωνος και Νοταρά ανήκουν στο ∆ηµοτικό Οδικό ∆ίκτυο και σύµφωνα µε 

το άρθρο 52 του Κ.Ο.Κ. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το άρθρο 48 του Ν. 4313/17-12-14, 

µέτρα που αφορούν τη ρύθµιση της κυκλοφορίας λαµβάνονται µε απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου στο οδικό δίκτυο αρµοδιότητας του µε βάση µελέτη που έχει εκπονηθεί για 

λογαριασµό της αρµόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας, η οποία εγκρίνεται από τον Γενικό Γραµµατέα 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. Η εταιρεία ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. µε την ανάδοχο εταιρεία για το 

έργο του ΤΡΑΜ, ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε. εκπόνησε τη Μελέτη Εφαρµογής των κυκλοφοριακών 

ρυθµίσεων για τις αντιδροµήσεις ως ανωτέρω, η υλοποίηση των οποίων θα βαρύνει το έργο του 

ΤΡΑΜ βάση του τιµολογίου του έργου. 

  

Ο κ. Γκερλές ∆ηµήτριος ανέφερε ότι οι κυκλοφοριακές ρυθµίσεις  θα βοηθήσουν στην 

κυκλοφορία και στην αποσυµφόρηση της περιοχής.    

 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ του Προέδρου και των µελών, κατά την οποία 

λαµβάνοντας υπόψη την εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας και την σχετική απόφαση της Β’ 

∆ηµοτικής Κοινότητας , αποφάσισαν οµόφωνα να εισηγηθούν θετικά προς το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο το πιο πάνω θέµα. 

         

                                               Αποφασίζει οµόφωνα 

Εγκρίνει την αντιδρόµηση της οδού Φίλωνος από Βασιλέως Γεωργίου Α’ έως Οµηρίδου 

Σκυλίτση και την αντιδρόµηση της οδού Νοταρά από Βασιλέως Γεωργίου Α’ έως 

Ευαγγελιστρίας, σύµφωνα µε το υπ΄ αριθ. πρωτ. 362/15/4-1-2018 έγγραφο της ∆/νσης Οδοποιίας-

Αποχ/σης, Τµ. Οδικών Έργων & ∆ηµοτικής Συγκοινωνίας και τα συνηµµένα σχέδια. 

 

O  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                             ΤΑ   ΜΕΛΗ 

          

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΜΕΛΑΣ              ΑΣΤΕΡΙΑ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ 

 

                                                                                                ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 

 

                                                                                                ΖΗΛΑΚΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ 

 

                                                                                                ΣΑΛΠΕΑΣ ΗΛΙΑΣ 

 

                                                                                                ΣΙΓΑΛΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 

 

                                                                                                ΓΚΕΡΛΕΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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