
                                                                                                      

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Να διατηρηθεί στο διηνεκές 
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                                           
  
                                               
                                                     Απόσπασµα από τα πρακτικά  

Της 3ης Έκτακτης  Συνεδρίασης, που έγινε στις  15-03-2019, 
µε Αρ. Απόφασης: 08 

  
 
   Το Συµβούλιο της Α΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας  συνεδρίασε εκτάκτως στις 15.03.2019 ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 14:00 µ.µ.  στην αίθουσα της Α΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας, στην οδό Λ. 
Χατζηκυριακού 89 & Κλεισόβης ύστερα από τη µε αρ. πρωτ. 30/15-03-2019 πρόσκληση  του 
Προέδρου της Α΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας κου Γκόλφη Νικήτα σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΝΝ..  
33885522//22001100  ((άάρρθθρροο  8888,,  ππααρρ..11,,  22,,  33  κκααιι  άάρρθθρροο  8899))..  
 
Το Σώµα βρίσκεται σε νόµιµη απαρτία µε παρόντες (15) Συµβούλους : 

1. Αλεξανδρής Ευάγγελος 
2. Αληφραγκής Ιωάννης 
3. Γκίτζια Μαρία 
4. Γκούφα Ευαγγελία 
5. Γκόλφης Νικήτας  
6. ∆αριώτη Ειρήνη 
7. Κιοσές Ανδρέας 
8. Κολόζου Ελένη 
9. Μοραντζής Αντώνιος 
10. Μοσχοβάκος Ιωάννης 
11. Παπαδόπουλος Νικόλαος 
12. Πεφάνης ∆ηµήτριος 
13. Σπηλιόπουλος  Στυλιανός 
14. Φουστέρης Φραγκούλης 
15. Χρήστου Μαρία 

  
 

   Ο Πρόεδρος: Γκόλφης Νικήτας 

   Η Γραµµατέας : Φούκα Ιωάννα 

 
                                 
 



 
                              
                                            ΘΕΜΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ  
 
     ∆ιόρθωση της υπ’ αριθµό 01/24.01.2019 απόφασης της Α΄∆ηµοτικής Κοινότητας, έπειτα από 
τη µε αρ. πρωτ. 15133/971/26.02.2019 εισήγηση της ∆/νσης Οδοποιίας Αποχέτευσης, τµήµα 
Οδικών Έργων & ∆ηµ. Συγκοινωνίας.      

        
            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. 15133/971/26.02.2019 εισήγησης της ∆/νσης Οδοποιίας- 
Αποχέτευσης, Τµήµα  οδικών έργων & ∆ηµοτικής Συγκοινωνίας, η οποία έχει ως εξής: 

 
                                                                                                            Προς:  
                                                                               Α΄∆ηµοτική Κοινότητα  
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση των επεµβάσεων αστικής ανάπλασης που προτείνονται στα πλαίσια της µελέτης του 

έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ»  

 

Το εν θέµατι έργο αφορά στην ανάπλαση της Πλατείας Καρπάθου, του εφαπτόµενου αυτής 

πεζοδρόµου της οδού Ανδριανοπούλου και των περιµετρικά αυτής ευρισκοµένων τµηµάτων 

οδοστρώµατος και πεζοδροµίων, που απαιτούνται για την πληρότητα του σχεδιασµού και την 

επίτευξη µιας ολοκληρωµένης παρέµβασης. 

Στόχος της ανάπλασης είναι, η αύξηση και ανάδειξη του πρασίνου µέσα από έναν σύγχρονο 

αστικό σχεδιασµό, η δηµιουργία  δράσεων παιχνιδιού για τα παιδιά και χώρου άθλησης για τους 

νέους, αλλά και η πρόβλεψη χώρου ανάπαυλας και αναψυχής για τις µεγαλύτερες, ηλικιακά, 

οµάδες. 

Παράλληλα προς αυτά, δίνεται βαρύτητα και στη διευθέτηση των κυκλοφοριακών θεµάτων που 

υπάρχουν στην περιοχή και δηµιουργούνται εξαιτίας του πλατώµατος, που υπάρχει µεταξύ των 

οδών Κλεισόβης, Φιλικής εταιρείας και Πλατείας Καρπάθου και της άτακτης και παράνοµης 

στάθµευσης επί αυτού. 

Το έργο αποτελεί µια ολοκληρωµένη σύνθεση και κρίνεται σηµαντικό όλες οι επιµέρους 

παρεµβάσεις, να δεθούν σε αρµονικό σύνολο µε κεντρική οπτική προσέγγισης. 

 

Το έργο έχει περιληφθεί στο Τεχνικό Πρόγραµµα και τον Προϋπολογισµό έτους 2019 του ∆ήµου 

Πειραιά.  

 

Η ∆/νση Οδοποιίας – Αποχέτευσης και ειδικότερα το τµήµα Οδικών Έργων και ∆ηµοτικής 

Συγκοινωνίας, έχει εκπονήσει προς τούτο, µελέτη σε στάδιο Προµελέτης, σύµφωνα µε το Π∆ 

696/74 όπως ισχύει, στο οποίο εξετάζονται  δύο αρχιτεκτονικές προτάσεις διαµόρφωσης των εν 



λόγω χώρων, πλήρως περιγεγραµµένες και κοστολογηµένες στο τεύχος Προµελέτης, που σας 

επισυνάπτουµε µε την παρούσα. 

 

Από τις δύο προτεινόµενες διαµορφώσεις,  η Υπηρεσία µας αξιολογεί ως πληρέστερη, αν και 

ακριβότερη από άποψη κόστους, τη δεύτερη αρχιτεκτονική λύση (Πρότασης ∆ιαµόρφωσης 2), 

λόγω του συνδυασµού των τριών στοιχείων, της αναψυχής και ανάπαυλας, της παιδικής χαράς 

και του αθλητισµού, καλύπτοντας ένα µεγάλο φάσµα της κοινωνικής ζωής των κατοίκων της 

περιοχής. 

Συνηµµένα σας υποβάλλουµε το τεύχος της τεχνικής περιγραφής, το οποίο περιλαµβάνει στα 

παραρτήµατά του και τα σχετιζόµενα σχέδια της εν θέµατι µελέτης (Υφιστάµενη κατάσταση, 

Πρόταση ∆ιαµόρφωσης 1 και Πρόταση ∆ιαµόρφωσης 2). 

Με δεδοµένο ότι για την υλοποίηση των προτεινοµένων επεµβάσεων, σύµφωνα µε την κείµενη 

νοµοθεσία, προϋποτίθεται έγκριση κανονιστικής απόφασης από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του 

∆ήµου Πειραιά, παρακαλούµε να προχωρήσετε στη λήψη της σχετικής εγκριτικής απόφασης για 

τις παρεµβάσεις που προβλέπονται στην εν θέµατι µελέτη που βρίσκονται εντός ορίων της δικής 

σας ∆ηµοτικής Κοινότητας. 

Εν συνεχεία και µετά την οριστικοποίηση του χαρακτηρισµού του έργου ως µη αξιόλογου, η 

Υπηρεσία µας θα προβεί στην εκκίνηση των διαδικασιών για τη διενέργεια µελετητικού 

διαγωνισµού, για την σύνταξη της Οριστικής Μελέτης, καθώς και στη διερεύνηση της δυνατότητας 

χρηµατοδότησης από το ΕΣΠΑ 2014-2020, µε δεδοµένο ότι αυτό περιλαµβάνεται στην 

εγκεκριµένη στρατηγική της Ο.Χ.Ε. του ∆ήµου Πειραιά. 

 

Ειδικότερα, παρακαλούµε να λάβετε απόφαση για τα κάτωθι ζητήµατα: 

α. Έγκριση της επιλεγείσας πρότασης διαµόρφωσης  

β. Χαρακτηρισµό του έργου ως µη αξιόλογου, µε βάση τον ορισµό και την περιγραφή του 

αξιόλογου έργου, που δίνονται στην παρ. 2 του άρθρου 2 του ΦΕΚ 1427/Β/26-6-2011 «Νέο 

πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισµών και γενικά των διαγωνισµών µε απονοµή 

βραβείων», καθώς και την παρ. 4 του ιδίου άρθρου.  

Είµαστε στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε άλλο στοιχείο απαιτηθεί. 

                                                                                                                                                      Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                                        Και µε ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ  

 

                                                              Ο ∆/ΝΤΗΣ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ  

                                                                                                                                            ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

                                      

                                                                                                                                                    Γ. ΛΑΓΩΝΙΚΟΣ 



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 (ΦΕΚ87 Α/7-
6-2010) άρ. 83 «περί αρµοδιοτήτων της ∆ηµοτικής Κοινότητας», όπως αυτές αντικαθίστανται 
από τον Ν. 4555/19.07.2018 και αφού έλαβε υπόψη του την πιο πάνω εισήγηση & το τεύχος – 
σχέδια προµελέτης  της ∆/νσης Οδοποιίας Αποχέτευσης και  ύστερα από διαλογική συζήτηση 
µεταξύ του Προέδρου και των µελών του Σώµατος, οι οποίοι πρότειναν να µην γίνεται  χρήση 
του γηπέδου 5χ5 από τα αθλητικά σωµατεία και η κα Γκίτζια Μαρία δήλωσε ότι  συµφωνεί  µε 
την πρόταση των µελών και πρότεινε  να προστεθούν και  όργανα άθλησης ενηλίκων, 
  
 
 

Αποφασίζει Οµόφωνα 
 
 

Και εγκρίνει α) την επιλεγείσα πρόταση διαµόρφωσης 2 και β)  τον χαρακτηρισµό  του 

έργου ως µη αξιόλογου, µε βάση τον ορισµό και την περιγραφή του αξιόλογου έργου, που 

δίνονται στην παρ. 2 του άρθρου 2 του ΦΕΚ 1427/Β/26-6-2011 «Νέο πλαίσιο διενέργειας των 

αρχιτεκτονικών διαγωνισµών και γενικά των διαγωνισµών µε απονοµή βραβείων», καθώς και 

την παρ. 4 του ιδίου άρθρου.  

 
 

Αποφασίστηκε και εκδόθηκε µε αύξοντα αριθµό 08 
Πειραιάς  15  Μαρτίου  2019 

 
 

 
    Ακριβές αντίγραφο 
                         Πειραιάς 15- 03- 2019 
 
               Ο                              Η 
        Πρόεδρος                 Γραµµατέας        
 
 
 
     Γκόλφης Νικήτας            Φούκα Ιωάννα 
 
   


