
 
 

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 13ης  Συνεδρίασης, που έγινε στις  6-11-2018 

Αρ. Απόφασης: 89 
 
 

Το  Συµβούλιο  της  Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας συνεδρίασε στις  06.11.2018  ηµέρα Τρίτη και 
ώρα  18:00 στην αίθουσα της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας στην οδό ∆ραγάτση 1α, ύστερα από τη 
µε αρ. πρωτ. 71/ 30-10-2018 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 (9) Συµβούλους : 

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

     Η Γραµµατέας : Γκιουλάκη Βασιλεία 
 
 
 
 
 



ΘΕΜΑ 2o ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 
 

 
        Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αντιδρόµηση της οδού Γορτυνίας στο τµήµα 
από Λουκά Ράλλη έως Βούλγαρη. ∆ιαµόρφωση σε αδιέξοδο της οδού Γορτυνίας στο 
τµήµα από Γρ. Λαµπράκη έως Λουκά Ράλλη..  
 
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. 44331/4122/20-9-2018 εισήγησης της ∆/νσης Οδοποιΐας - 
Αποχέτευσης - Τµήµα Οδικών Έργων & ∆ηµοτικής Συγκοινωνίας η οποία έχει ως εξής: 
 
∆/νση Οδοποιίας - Αποχέτευσης 

Τµήµα Οδικών Έργων     

 & ∆ηµοτικής Συγκοινωνίας     

   

       

ΠΡΟΣ :  Β΄ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

 ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΟΣ ∆ΡΑΓΑΤΣΗ 9
 
Α-Β 

 185 35 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

 

 

 ΘΕΜΑ: 

«Αντιδρόµηση της οδού Γορτυνίας στο τµήµα από Λουκά 

Ράλλη έως Βούλγαρη. ∆ιαµόρφωση σε αδιέξοδο της οδού 

Γορτυνίας στο τµήµα από Γρ. Λαµπράκη έως Λουκά Ράλλη». 

     

 ΣΧΕΤ.: (α) Το υπ’ αριθ. πρωτ. 4648/384/29-01-2018έγγραφο της 

υπηρεσίας µας 

  (β) Η υπ’ αριθ. πρωτ. ALX – 64949/28/06/2018 έγγραφο της 

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 

  

 

 Σε συνέχεια των πιο πάνω (α) και (β) σχετικών, παρακαλούµε όπως συµπεριλάβετε στα θέµατα 

σας κατά την προσεχή σας Συνεδρίαση την λήψη απόφασης που αφορά στην έγκριση των εν θέµατι 

κυκλοφοριακών ρυθµίσεων περιοχής Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας ως ακολούθως : 

• Αντιδρόµηση της οδού Γορτυνίας στο τµήµα από Λουκά Ράλλη έως Βούλγαρη (ώστε τα 

οχήµατα να κινούνται µε κατεύθυνση από Λουκά Ράλλη προς Βούλγαρη). 

• ∆ιαµόρφωση σε αδιέξοδο της οδού Γορτυνίας στο τµήµα από Γρ. Λαµπράκη έως Λουκά 

Ράλλη (ώστε να εξυπηρετούνται κυκλοφοριακά οι χρήσεις γης επί αυτού του οδικού 

τµήµατος). 

Οι ως άνω ρυθµίσεις προτείνονται στα πλαίσια των «Μονίµων και προσωρινών κυκλοφοριακών 

ρυθµίσεων που έχουν λάβει χώρα στο Κέντρο και στην Α΄ ∆ηµοτική Κοινότητα του ∆ήµου Πειραιά» 

στα πλαίσια της διέλευσης του τροχιοδρόµου στην περιοχή . Να σηµειωθεί ότι µε την πρόταση αυτή 

όπως αναφέρεται στο (β) σχετικό έγγραφο και σύµφωνα µε την γνώµη της Υπηρεσίας µας  

διασφαλίζεται η εξυπηρέτηση όλων των κυκλοφοριακών κινήσεων και των χρήσεων γης στην περιοχή 

και αποτρέπονται παράνοµες κινήσεις που γίνονται σήµερα. 

Επίσης σύµφωνα µε το (β) σχετικό η απαιτούµενη οδική σήµανση για την υλοποίηση των εν 

λόγω ρυθµίσεων θα εγκατασταθεί από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., καθώς επίσης προκειµένου να 

αποτρέπεται η παράνοµη κίνηση επί του τροχιοδρόµου και για λόγους γενικότερης οδικής ασφάλειας 

πεζών και οχηµάτων στον συγκεκριµένο χώρο θα τοποθετηθεί όπως δηλώνεται κατάλληλο διαχωριστικό 

στην απόληξη της οδού Γορτυνίας. 

Σας διαβιβάζουµε συνολικά τέσσερα (4) αντίγραφα των κάτωθι συνηµµένων προκειµένου µετά 

την λήψη της δικής σας απόφασης περί το θέµα να διαβιβαστούν αρµοδίως στην ¨Επιτροπή Ποιότητας 

Ζωής¨ του ∆ήµου µας. 

 



Συνηµµένα : 

1. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 4648/384/29-01-2018 έγγραφο της Υπηρεσίας µας. 

2. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ALX – 64949/28/06/2018 έγγραφο της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 

3. Σχέδιο υπάρχουσας κυκλοφοριακής κατάστασης 

4. Σχέδιο προτεινόµενης κυκλοφοριακής κατάστασης 

5. Τεχνική –Αιτιολογική Έκθεση  

6. Σχέδιο Μελέτης Οδικής Σήµανσης. 

 

 

                                                             Ο 

                                                                          ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ∆/ΝΤΗΣ                 

                                                                    Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

     

 

        ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΛΑΓΩΝΙΚΟΣ  

 

                      

 

 
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» όόππωωςς  ααυυττέέςς  
ααννττιικκααθθίίσσττααννττααιι  ααππόό  ττοονν  ΝΝ..  44555555//1199--77--22001188  και λαµβάνοντας υπόψη την ως άνω εισήγηση, 
σύµφωνα µε την οποία, διασφαλίζεται η εξυπηρέτηση όλων των κυκλοφοριακών κινήσεων και 
των χρήσεων γης στην περιοχή και αποτρέπονται παράνοµες κινήσεις που γίνονται σήµερα και 
ύστερα από διαλογική συζήτηση µεταξύ της Προέδρου και των µελών του Σώµατος,  
 
 

Αποφασίζει Οµόφωνα 
 

Και εγκρίνει  την αντιδρόµηση της οδού Γορτυνίας στο τµήµα από Λουκά Ράλλη έως 
Βούλγαρη. ∆ιαµόρφωση σε αδιέξοδο της οδού Γορτυνίας στο τµήµα από Γρ. Λαµπράκη 
έως Λουκά Ράλλη..  
 
 

Αποφασίστηκε και εκδόθηκε µε αύξοντα αριθµό 89 
 

Πειραιάς  6 Νοεµβρίου 2018 
 
      Ακριβές αντίγραφο 
      Πειραιάς  7-11-2018 
 

 
                    Η                              Η 
             Πρόεδρος                 Γραµµατέας        
 
 
 
    Αθανασίου  Ευαγγελία     Γκιουλάκη  Βασιλεία 
 

 


