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          Απόσπασµα από τα πρακτικά  
Της 11ης Συνεδρίασης, που έγινε στις  10-11-2020 

Αρ. Απόφασης: 76 
 
Το Συµβούλιο της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας συνεδρίασε δια τηλεδιάσκεψης, στις 10.11.2020 
ηµέρα Τρίτη και ώρα 17:00, για λόγους διασφάλισης της ∆ηµόσιας Υγείας, σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττιιςς  
ΠΠΝΝΠΠ    ΦΦΕΕΚΚ  5555//ττ..ΑΑ΄́//1111--33--22002200  κκααιι  ΦΦΕΕΚΚ  7755//ττ..ΑΑ΄́//3300--33--22002200,,   τις µε αριθµ. 429/12-3-2020 (B’ 850) 
και ∆1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020 Κ.Υ.Α., καθώς και την µε αριθµ. ∆Ι∆Α∆/Φ.69/133/οικ.20764/7-
11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και ύστερα από τη µε αρ. πρωτ.82/6-11-2020 
πρόσκληση του Προέδρου της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας κ. Αλέξανδρου Νανόπουλου  
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΝΝ..  33885522//22001100  άάρρθθρραα  8888  &&  8899  περί σύγκλισης και λειτουργίας του 
συµβουλίου των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων όπως αυτές αντικαταστάθηκαν µε τα άρθρα 89 & 90 
του Ν.4555/2018. 
 
Το Σώµα βρίσκεται σε νόµιµη απαρτία µε παρόντες (08) Συµβούλους : 
 

1. Νανόπουλος Αλέξανδρος 
2. Αγαπητάκης Αγαπητός 
3. Αγγελιδάκης Σπυρίδων  
4. Βρεττάκος Αθηνόδωρος 
5. Γεωργούλης Ευάγγελος 
6. Κεχαγιά Ζωή 
7. Μακρής Χρήστος 
8. Μπουρδάκου Ρωξάνη 

 
     Απόντες οι σύµβουλοι : Αθανασίου Ευαγγελία, Μπουκουβάλα Σταµατίνα, Νταουντάκης 
Νικόλαος 

 
 
O Πρόεδρος: Αλέξανδρος Νανόπουλος  

     Η Γραµµατέας : Βασιλεία Γκιουλάκη 

 

 
  
 
 
 



 
        

ΘΕΜΑ 1o ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 
 

ΣΣυυζζήήττηησσηη  κκααιι  λλήήψψηη  ααππόόφφαασσηηςς  γγιιαα  ττηηνν  ττρροοπποοπποοίίηησσηη  ήή  µµηη,,  ττοουυ  εεγγκκεεκκρριιµµέέννοουυ  ρρυυµµοοττοοµµιικκοούύ  
σσχχεεδδίίοουυ  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  ΠΠεειιρρααιιάά  σσττοο  ΟΟ..ΤΤ..114477//ΤΤ..2277  σσττηηνν  ΚΚαασσττέέλλλλαα,,  γγιιαα  ττηηνν  ππρροοσσααρρµµοογγήή  ττηηςς  
οοιικκοοδδοοµµιικκήήςς--  ρρυυµµοοττοοµµιικκήήςς  γγρρααµµµµήήςς  σσττηηνν  σσυυµµββοολλήή  ττωωνν  οοδδώώνν  ΡΡΕΕΘΘΥΥΜΜΝΝΗΗΣΣ  &&  ΑΑΡΡΧΧΙΙΜΜΗΗ∆∆ΟΟΥΥΣΣ  
σσττηηνν  ΚΚΑΑΣΣΤΤΕΕΛΛΛΛΑΑ,,  σσττηηνν  υυφφιισσττάάµµεεννηη  κκααττάάσστταασσηη..  
  
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. 7534/20-10-2020 εισήγησης της ∆/νσης Υπηρεσίας ∆όµησης & 
Γ.Σ.Π.- Τµήµα Γενικού Σχεδιασµού – Π.Ε.Α. η οποία έχει ως εξής: 
 
 

ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Τµήµα Γενικού Σχεδιασµού – Π.Ε.Α.         

                                               

  ΠΡΟΣ: Β΄ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου του ∆ήµου Πειραιά στο Ο.Τ.147/Τ.27 στην 

Καστέλα, για την προσαρµογή της οικοδοµικής-ρυµοτοµικής γραµµής στην συµβολή των οδών 

ΡΕΘΥΜΝΗΣ & ΑΡΧΙΜΗ∆ΟΥΣ στην ΚΑΣΤΕΛΑ», στην υφιστάµενη κατάσταση.   

             

     Παρακαλούµε για τη λήψη απόφασης επί του ως άνω θέµατος, για το οποίο σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

 

     Με την υπ’ αρ. πρωτ. 5706/6-8-2020 αίτηση (συν.1) της φερόµενης ιδιοκτήτριας Β.Ε. του ακινήτου επί των 

οδών ΡΕΘΥΜΝΗΣ 25 & ΑΡΧΙΜΗ∆ΟΥΣ ζητήθηκε η τροποποίηση του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου για 

την προσαρµογή της οικοδοµικής-ρυµοτοµικής γραµµής στην υφιστάµενη κατάσταση (υφιστάµενο κτίσµα). Το εν 

λόγω ακίνητο ανήκει στο Ο.Τ. 147/Τ.27 που περικλείεται από τις οδούς: ΡΕΘΥΜΝΗΣ-ΤΣΑΚΑΛΩΦ-

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΡΧΙΜΗ∆ΟΥΣ.       

 

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∆/2019 

& 367/∆/2019.  

Σύµφωνα µε το Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο του ∆ήµου Πειραιά ( ΦΕΚ 79∆/1988) το Ο.Τ.147/Τ.27 βρίσκεται 

εντός περιοχής µε χρήση «Γενική Κατοικία» και ισχύουν τα ακόλουθα διατάγµατα ρυµοτοµίας – τροποποιήσεις  

αυτών: 

- Το από 30-12-1880 Β.∆., ΦΕΚ 8/28-1-1881 

- Το από 3-9-1890 Β.∆., ΦΕΚ 225/5-9-1890 

- Το από 22-2-1894 Β.∆., 18/Γ/23-2-1894  

- Το από 20-6-1939 Β.∆., ΦΕΚ 265/28-6-1939 

- Το από 5-9-1975 ΦΕΚ 196/∆/9-9-1975  

 

  

Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Το εν λόγω ακίνητο στο Ο.Τ. 147/Τ.27 σύµφωνα µε το Εθνικό Κτηµατολόγιο, εµφανίζεται µε ΚΑΕΚ: 

051165411009 και επιφάνεια: 182 τ.µ.  

Στο από 8/2020 υποβληθέν τοπογραφικό διάγραµµα του Τοπογράφου Μηχανικού Τ.Ε. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ Ε. 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ έχει εµβαδόν αποτύπωσης: 181,21τ.µ., ενώ επί της ιδιοκτησίας υφίστανται κτίσµα 1/Π.  

 

  

 

∆/ΝΣΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ∆ΟΜΗΣΗΣ & Γ.Σ.Π.                                         



 

ΠΡΟΤΑΣΗ   
Προτείνουµε την εντοπισµένη τροποποίηση του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου του ∆ήµου Πειραιά στο 

Ο.Τ.147/Τ.25 στην Καστέλα, για την προσαρµογή της οικοδοµικής-ρυµοτοµικής γραµµής στην συµβολή των οδών 

ΡΕΘΥΜΝΗΣ & ΑΡΧΙΜΗ∆ΟΥΣ στην υφιστάµενη κατάσταση, δεδοµένου ότι:  

1. Από τα στοιχεία του υποβληθέντος τοπογραφικού διαγράµµατος προκύπτει ότι το ισοζύγιο είναι υπέρ της 

δηµιουργίας πλεονάζοντος κοινοχρήστου χώρου στο σηµείο επί της συµβολής των οδών ΡΕΘΥΜΝΗΣ & 

ΑΡΧΙΜΗ∆ΟΥΣ. Αναλυτικά, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη ρυµοτοµία, προκύπτει ρυµοτοµούµενο τµήµα 

υπό στοιχεία: {Τ1-α-γ-Τ1} επιφάνειας: 2,60τ.µ. & τµήµα υπό στοιχεία: {Θ-β-γ-Τ2} επιφάνειας: 2,67τ.µ. 

που θα έπρεπε να προσκυρωθεί. Με την προτεινόµενη τροποποίηση για την προσαρµογή της οικοδοµικής-

ρυµοτοµικής γραµµής στην υφιστάµενη κατάσταση, προκύπτει αύξηση κοινοχρήστου χώρου κατά 

επιφάνεια: 0,07τ.µ. 

2.  Επί της συµβολής των οδών ΡΕΘΥΜΝΗΣ & ΑΡΧΙΜΗ∆ΟΥΣ τα οδικά τµήµατα και τα πεζοδρόµια είναι 

ήδη διαµορφωµένα επί σειρά ετών  και η υφιστάµενη κατάσταση τους δεν αλλοιώνει το χαρακτήρα της 

περιοχής (ΚΑΣΤΕΛΑ), αλλά εναρµονίζεται µε τον πολεοδοµικό ιστό της, αναδεικνύοντας το ιστορικό 

κέντρο του Πειραιά.  

3. Η πρόταση τροποποίησης πρωτίστως προάγει την κοινή ανάγκη και ωφέλεια, θεσµοθετεί την υφιστάµενη 

πραγµατική κατάσταση της περιοχής (ΚΑΣΤΕΛΑ), διατηρώντας το ισοζύγιο των κοινοχρήστων χώρων.  

      

 

                                                                                                                                                                                      Υπηρεσίας ∆όµησης & Γ.Σ.Π. 
                                                                                                                                                                                              ∆. ΑΡΑΠΗΣ 
 

 

                                                                                                                                

 

 
           Το αναπτύσσει ο Πρόεδρος κ. Αλέξανδρος Νανόπουλος 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  (ΦΕΚ 133τΑ΄/19-7-2018) και ύστερα από διαλογική 
συζήτηση µεταξύ του Προέδρου και των µελών του Σώµατος, µε δήλωση «παρών» του κ. 
Αγαπητάκη Αγαπητού, 
 

Αποφασίζει Οµόφωνα 
 

      Εγκρίνει την εντοπισµένη τροποποίηση του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου του ∆ήµου 
Πειραιά στο Ο.Τ.147/Τ.25 στην Καστέλα, για την προσαρµογή της οικοδοµικής-ρυµοτοµικής 
γραµµής στην συµβολή των οδών ΡΕΘΥΜΝΗΣ & ΑΡΧΙΜΗ∆ΟΥΣ, σύµφωνα µε την ως άνω 
εισήγηση της της ∆/νσης Υπηρεσίας ∆όµησης & Γ.Σ.Π.- Τµήµα Γενικού Σχεδιασµού – Π.Ε.Α.  
  

Αποφασίστηκε και εκδόθηκε µε αύξοντα αριθµό 76 
 

Πειραιάς 10 Νοεµβρίου 2020 
      Ακριβές αντίγραφο 
      Πειραιάς  11-11-2020 

  
                      Ο                              Η 
               Πρόεδρος                  Γραµµατέας        
 
 
    Αλέξανδρος Νανόπουλος               Βασιλεία Γκιουλάκη 
 
  

                                                                                                                   Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  

                                                                                                                                                                     & ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 


