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Απόσπασµα από τα πρακτικά  
Της 06ης  Συνεδρίασης, που έγινε στις 08-07-2021 

Αρ. Απόφασης: 11 

 
        Το Συµβούλιο της Α΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας συνεδρίασε δια τηλεδιάσκεψης, στις 
08.07.2021 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 19:30µ.µ, γγιιαα  λλόόγγοουυςς  δδιιαασσφφάάλλιισσηηςς  ττηηςς  ∆∆ηηµµόόσσιιααςς  ΥΥγγεείίααςς,,  
σύµφωνα µε την από 11-3-2020 Π.Ν.Π  "Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εµφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισµού της διάδοσής 
του" ΦΕΚ   5555ττ..ΑΑ΄́//1111//0033//22002200  κκααιι  ΦΦΕΕΚΚ  75/τ.Α΄/30-03-2020, τις υπ΄αριθµ.18318/13-03-2020, 
40/20930/31-03-2020 και  ∆∆ΙΙ∆∆ΑΑ∆∆//ΦΦ..6699//114411//οοιικκ..11338877//2255--0011--22002211  εεγγκκύύκκλλιιοουυςς  ττοουυ  ΥΥπποουυρργγεείίοουυ  
ΕΕσσωωττεερριικκώώνν  κκααθθώώςς  κκααιι  ττιιςς    µµεε  ααρριιθθµµ..  442299//1133--33--22002200  ((BB’’  885500))  και  Κ.Υ.Α. υπ' αριθ. Αριθµ. 
 ∆1α/Γ.Π.οικ. 39842(ΦΕΚ Β΄ 2744) 28/6/2021   κκααιι    ύστερα από τη µε αρ. πρωτ. 40/05-07-2021 
πρόσκληση του Προέδρου της Α΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας κ. Γκόλφη Νικήτα  κκααιι    σσύύµµφφωωνναα    µµεε  ττιιςς  
δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  ΝΝ..  33885522//22001100    άάρρθθρραα  8888  &&  8899    ππεερρίί  σσύύγγκκλλιισσηηςς  κκααιι  λλεειιττοουυρργγίίααςς  ττοουυ  ΣΣυυµµββοουυλλίίοουυ  
∆∆ηηµµοοττιικκώώνν  ΚΚοοιιννοοττήήττωωνν, όόππωωςς  ααυυττέέςς  ααννττιικκαατταασσττάάθθηηκκαανν  µµεε  τταα  άάρρθθρραα  8899  &&  9900    ττοουυ    ΝΝ..44555555//22001188,  
γγιιαα  σσυυζζήήττηησσηη  &&  λλήήψψηη  ααππόόφφαασσηηςς  σσττοο  ππααρραακκάάττωω  θθέέµµαα  ΗΗµµεερρήήσσιιααςς  ∆∆ιιάάττααξξηηςς..  
  
ΤΤοο  σσώώµµαα  ββρρίίσσκκεεττααιι  σσεε  ννόόµµιιµµηη  ααππααρρττίίαα  µµεε  ππααρρόόννττεεςς  δδεεκκααππέέννττεε    ((1155))  ΣΣυυµµββοούύλλοουυςς::  
 

1. Αγαπητός Θεόδωρος 
2. Αλιφραγκή Νικολέτα                                                                 
3. Βλαχουτσάκος Παναγιώτης  
4. Βήνη ∆ήµητρα  
5. Γεωργοπούλου Αναστασία                                                                          
6. Γκόλφης Νικήτας  
7. ∆αρζέντας Ευάγγελος     
8. Λάγγουρα Μαρία                                                               .                                      
9. Μοσχοβάκος  Ιωάννης   
10. Περδικούρη Μαρία  
11. Πεφάνης ∆ηµήτριος                                                                         
12. Σκιαθίτης Κωνσταντίνος                                                                                                      
13. Φερεντίνου Ευαγγελία                                       
14. Χατζηκώστας Ηλίας                               
15. Χρυσουλάκη – Καραγιάννη Αλεξάνδρα 

                                                                          
     Ο Πρόεδρος: Γκόλφης Νικήτας 
   
     Η Γραµµατέας : Φούκα Ιωάννα 



ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ  

 

Θέµα 1ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση ή µη των επεµβάσεων αστικής  ανάπλασης 
που προτείνονται στα πλαίσια της µελέτης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ». 
 
 Το θέµα είναι γραµµένο στην ηµερήσια διάταξη και συζητείται νόµιµα. 
 
 Το Συµβούλιο της Α΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας  εξετάζει  το πιο πάνω θέµα, ύστερα από  τη λήψη 
της µε αρ.πρωτ. 26120/2345/29.06.2021 εισήγησης της ∆/νσης Οδοποιίας –Αποχέτευσης – 
Τµήµα Οδικών Έργων & ∆ηµοτικής Συγκοινωνίας η οποία έχει ως εξής: 
 
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση των επεµβάσεων αστικής ανάπλασης που προτείνονται στα πλαίσια 

της µελέτης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ». 

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ 

Το εν θέµατι έργο αφορά στην ανάπλαση της πλατείας Καρπάθου και των περιµετρικών της πλατείας 
οδών του ∆ήµου Πειραιά, µε κεντρικό στόχο τον ολοκληρωµένο σχεδιασµό και αναβάθµιση της 
περιοχής, και την ασφαλή διευθέτηση της κυκλοφορίας οχηµάτων και πεζών. 

 

Οι παρεµβάσεις για το έργο, προτείνονται βάση µελέτης που συντάχθηκε από την Ένωση 

Οικονοµικών Φορέων «ΜΙΧΑΗΛ ΡΟΪ∆ΗΣ Αρχιτέκτων Μηχ/κός – DELCO ΕΠΕ- 

Ν.∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ, Εταιρεία Γενικών & Ειδικών Μελετών- ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, Γεωπόνος- ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΤΙΓΚΑΣ, Αγρονόµος & Τοπογράφος 
Μηχανικός» υπό την επίβλεψη της ∆ιεύθυνσης Οδοποιίας-Αποχέτευσης. Για την εκπόνηση της 
µελέτης ελήφθησαν υπόψη οι λειτουργικές επιλογές της προµελέτης που συντάχθηκε από την ∆/νση 

Οδοποίας-Αποχέτευσης του ∆ήµου Πειραιά. Η προµελέτη του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 

ΚΑΡΠΑΘΟΥ», έχει εγκριθεί µε την υπ’ αριθ. 08/15-3-2019 απόφαση της Α’ ∆ηµοτικής Κοινότητας 
και από το ∆.Σ του ∆ήµου Πειραιά µε την υπ. αριθµ. 205/1-4-2019 απόφαση του. Η Πράξη 

<<ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ» είναι ενταγµένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 

<<ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020>> µε κωδικό MIS 5047186. 

 

Αναλυτικότερα το έργο δεν αφορά µόνο την ανάπλαση της Πλατείας Καρπάθου αλλά και τον 

εφαπτόµενο αυτής πεζόδροµο της οδού Ανδριανοπούλου και των περιµετρικά αυτής ευρισκόµενων 

τµηµάτων οδοστρώµατος και πεζοδροµίων.  

To έργο   είναι µια  σύνθεση η οποία περιλαµβάνει  παιδική χαρά, µίνι γήπεδο ποδοσφαίρου 5x5 και 
χώρο πλατείας, σύµφωνα µε   την υπ’ αριθ. 08/15-3-2019 απόφαση της Α’ ∆ηµοτικής Κοινότητας και 
µε την υπ. αριθµ. 205/1-4-2019 απόφαση ∆.Σ. ∆ήµου Πειραιά, ενώ παράλληλα γίνονται παρεµβάσεις 
στον φωτισµό οδού και κοινόχρηστου χώρου,  και διαµορφώσεις  στην οδοποιία και στο πράσινο. 

Όλα αυτά τα επιµέρους στοιχεία συντίθενται έτσι ώστε να αποτελούν ένα ενιαίο και όσο το δυνατόν,  

αρµονικό σύνολο. Πιο συγκεκριµένα δόθηκε µεγάλη έµφαση στην παιδική χαρά της Πλατείας, στην 

οποία προβλέπεται περίφραξη που θα είναι λειτουργική , θα διαχωρίζει την χρήση της παιδικής χαράς 
από τις υπόλοιπες και θα παρέχει ασφάλεια στα παιδιά. Επίσης θα γίνει αναβάθµιση της διάταξης των 

οργάνων και κατάλληλη επισκευή και αναβάθµισή τους, θα εµπλουτιστεί περιµετρικά το υπάρχον 

πράσινο, θα τοποθετηθεί χυτό ελαστικό δάπεδο ενώ θα προστεθούν νέος εξοπλισµός και νέος 
ηλεκτροφωτισµός. 

 

 Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην επίλυση του χρόνιου προβλήµατος της άτακτης και παράνοµης 
στάθµευσης στη µέση του οδοστρώµατος µε στόχο την αναβάθµιση της ποιότητας κίνησης πεζών, 

την αύξηση της ασφάλειας µετακίνησης πεζών και οχηµάτων αλλά και την αισθητική και 
βιοκλιµατική  αναβάθµιση του αστικού περιβάλλοντος. 
 

Για τον σκοπό αυτόν στο πλάτωµα µεταξύ των οδών Κλεισόβης και Φιλικής Εταιρείας, που σήµερα 

αποτελεί χώρο άναρχης και παράνοµης στάθµευσης, δηµιουργείται πλατεία για καλύτερη και 



ασφαλέστερη διευθέτηση της κυκλοφορίας,  ενώ προβλέπονται περιµετρικά  της πλατείας θέσεις 
στάθµευσης, ευκρινώς οριοθετηµένες. Επίσης, η επέκταση των κυκλοφοριακών ρυθµίσεων  γίνεται  
επί της οδού Φιλικής Εταιρείας και µέχρι τη συµβολή της µε την οδό ∆ηµ. Ράλλη, µε δηµιουργία 

δεύτερης πλατείας, ώστε να επιλυθούν τα κυκλοφοριακά προβλήµατα και τα προβλήµατα άναρχης 
στάθµευσης  σε αυτό το σηµείο. Ακόµα , στην συµβολή των οδών Καρπάθου, Κάσσου και 
Κλεισόβης, δηµιουργούνται δύο νησίδες προκειµένου να διεξάγεται µε ασφάλεια η κυκλοφορία των 

οχηµάτων .  Οι  Πλατείες που δηµιουργούνται  είναι βιοκλιµατικά σχεδιασµένες και προσφέρουν 

εκτός από θέσεις στάθµευσης και καθιστικά σηµεία. Παράλληλα προβλέπονται πάνω σε αυτές δέντρα 

που θα προσφέρουν σκίαση και δροσιά το καλοκαίρι. Φύτευση προβλέπεται επίσης στις νησίδες που 

δηµιουργούνται. 
 

Εκτός από τις θέσεις στάθµευσης αυτοκινήτων, προβλέπονται και θέσεις φορτοεκφόρτωσης για την 

εξυπηρέτηση των καταστηµάτων που λειτουργούν περιµετρικά της πλατείας. 
 

Επιπρόσθετα θα υπάρξει γενικότερη αναβάθµιση και εµπλουτισµός  του υπάρχοντος πρασίνου και 
εναρµόνιση του µε τον νέο αρχιτεκτονικό σχεδιασµό. Τέλος θα υπάρξει και η δηµιουργία στοιχείου 

σκίασης, πέργκολα, στο νότιο τµήµα της πλατείας. 
 

 

 

Β. ΑΙΤΗΜΑ 

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 το συντοµότερο δυνατό στη λήψη της σχετικής εγκριτικής 
απόφασης για τις παρεµβάσεις που προβλέπονται στην εν θέµατι µελέτη, που βρίσκονται εντός ορίων 

της δικής σας ∆ηµοτικής Κοινότητας, σε όσο το δυνατόν συντοµότερο χρόνο, ώστε να υλοποιηθεί πιο 

άµεσα το έργο. 

 

Είµαστε στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε άλλο στοιχείο απαιτηθεί. 
 

 

 

 

                                                                   Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
& µε εντολή του ο Εντεταλµένος ∆ηµ. Σύµβουλος  

                                                                       Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
 

 
 

                                                                       ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΑΡΓΟΥ∆ΕΛΗΣ 

                                                                             

 

 
Το Συµβούλιο της Α΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας  αφού είδε τις διατάξεις του Ν.3852/10, (ΦΕΚ 87Α/7-
6-2010) αρ. 83 «περί αρµοδιοτήτων της ∆ηµοτικής Κοινότητας», όπως αυτές αντικαθίστανται 
από τον Ν.4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018).  
 
 
Αφού είδε τη µε αρ.πρωτ. 26120/2345/29.06.2021 εισήγησης της ∆/νσης Οδοποιίας –
Αποχέτευσης – Τµήµα Οδικών Έργων & ∆ηµοτικής Συγκοινωνίας µε όλα τα προβλεπόµενα 
συνηµµένα, την Τεχνική Περιγραφή Έργου, Προϋπολογισµό και τα σχέδια µελέτης.  
  
 
Κατόπιν των ανωτέρω ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ του Προέδρου και των µελών 
του σώµατος, οι οποίοι δήλωσαν ότι ψηφίζουν θετικά το εν λόγω θέµα σύµφωνα µε την 



εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας, πλην των κ.κ. Αγαπητό Θεόδωρο, Βήνη ∆ήµητρα, 
Γεωργοπούλου Αναστασία, Αλιφραγκή Νικολέτα και ∆αρζέντα Ευάγγελο οι οποίοι δήλωσαν ότι  
µειοψηφούν, όπως αναλυτικά αναφέρονται στα πρακτικά. 
 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
 

 
 Εγκρίνει σύµφωνα µε την εισήγηση της αρµόδιας  υπηρεσίας  την υλοποίηση των επεµβάσεων 
αστικής  ανάπλασης που προτείνονται στα πλαίσια της µελέτης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ 
ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ». 
 
 
                                Αποφασίστηκε και εκδόθηκε µε αύξοντα αριθµό 11 

 
                                              Πειραιάς 08  Ιουλίου  2021 

 
      Ακριβές αντίγραφο 
      Πειραιάς 09-07-2021 
                                                                                                             
 
               Ο                              Η 
        Πρόεδρος                 Γραµµατέας        
 
 
     Γκόλφης Νικήτας            Φούκα Ιωάννα 


