
 
 

 

 
 

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    : Ι. ∆ραγάτση 1α                                                      
Ταχ.Κώδικας : 185 35 
Τηλ                : 210 4220066 
Ε-mail            : bddpir@piraeus.gov.gr    
 
 
      

          Απόσπασµα από τα πρακτικά  
Της 8ης Συνεδρίασης, που έγινε στις  6-7-2021 

Αρ. Απόφασης: 21 
 
 
            Το Συµβούλιο της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας συνεδρίασε δια τηλεδιάσκεψης, στις 
6.7.2021 ηµέρα Τρίτη και ώρα 19:00, για λόγους διασφάλισης της ∆ηµόσιας Υγείας, 
σύµφωνα µε τις ΠΝΠ  ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020 και ΦΕΚ 75/τ.Α΄/30-3-2020, ττιιςς  υυππ΄́  ααρριιθθµµ..  
1188331188//1133--33--22002200,,  4400  //2200993300//3311--33--22002200  κκααιι  ∆Ι∆Α∆/Φ.69/168/οικ.13727/5-7-2021 εγκυκλίους του 
Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και την υπ΄αριθµ. ∆1α/Γ.Π.οικ.:41332/2.07.2021  Κ.Υ.Α., και 
ύστερα από τηn µε αρ. πρωτ. 37/2-7-2021 πρόσκληση του Προέδρου της Β΄ ∆ηµοτικής 
Κοινότητας κ. Αλέξανδρου Νανόπουλου και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρα 
88 & 89 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 (8) Συµβούλους : 
 

1. Νανόπουλος Αλέξανδρος 
2. Αγαπητάκης Αγαπητός 
3. Βρεττάκος Αθηνόδωρος 
4. Κεχαγιά Ζωή 
5. Μακρής Χρήστος 
6. Μπουκουβάλα Σταµατίνα 
7. Μπουρδάκου Ρωξάνη 
8. Νταουντάκης Νικόλαος 

 
 
 
Απόντες οι σύµβουλοι κ.κ. Αγγελιδάκης Σπυρίδων, Αθανασίου Ευαγγελία και Γεωργούλης    
Ευάγγελος 

 
 
O Πρόεδρος: Αλέξανδρος Νανόπουλος  

     Η Γραµµατέας : Βασιλεία Γκιουλάκη 

 



      
ΘΕΜΑ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

                      ΣΣυυζζήήττηησσηη  κκααιι  λλήήψψηη  ααππόόφφαασσηηςς  γγιιαα  ααννάάκκλληησσηη  ήή  µµηη,,  ττηηςς  υυππ΄́ααρριιθθµµ..  771188//2299--1111--22001100  
ααππόόφφαασσηηςς  ττοουυ  ∆∆ηηµµοοττιικκοούύ  ΣΣυυµµββοουυλλίίοουυ  ΠΠεειιρρααιιάά,,  πποουυ  ααφφοορράά  έέγγκκρριισσηη  µµεελλέέττηηςς  δδιιααµµόόρρφφωωσσηηςς  
ππεεζζοοδδρροοµµίίωωνν  σσττηηνν  οοδδόό  ΚΚααζζααννττζζάάκκηη  ((ππρροοέέκκτταασσηη  ∆∆ρράάκκοουυ))  ααππόό  ττηηνν  οοδδόό  ΦΦωωσσκκόόλλοουυ  έέωωςς  ααδδιιέέξξοοδδοο  
οοδδοούύ  ΑΑίίααννττοοςς..  
  
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 αριθµ. πρωτ. 20313/1786/21-5-2021 εισήγησης της ∆ιεύθυνσης Οδοποιίας – 
Αποχέτευσης, Τµ. Οδικών Έργων και ∆ηµοτικής Συγκοινωνίας, καθώς και αντίγραφο του 
σχετικού φακέλου. 

Το αναπτύσσει ο Πρόεδρος κ. Αλέξανδρος Νανόπουλος και ακολουθούν οι προτάσεις 
των κ.κ. Συµβούλων.   
           Το Συµβούλιο της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας αφού έλαβε υπόψη την  µε αρ. πρωτ. 
20313/1786/21-5-2021 εισήγηση της ∆/νσης Οδοποιίας - Αποχέτευσης – Τµ. Οδικών Έργων & 
∆ηµ. Συγκοινωνίας, η οποία  έχει ως εξής: 

           

∆/ΝΣΗ  Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ - 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ Ο∆ΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & 

∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

 

 

 ΠΡΟΣ:  ΤΟΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟ Β’ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

 

ΘΕΜΑ:  Ανάκληση της υπ’ αριθµ. απόφασης 718/29-11-2010 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου 

Πειραιά. 

ΣΧΕΤΙΚΑ: 

• Το υπ’ αριθ. πρωτ. 8234/13377/13-10-2008 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας, Τµήµα 

Οικ. Αδειών µε θέµα : «∆ιαµόρφωση τµήµατος πεζοδροµίου στην οδό Καζαντζάκη 

µεταξύ των οδών φωσκόλου και Αίαντος και των Ο.Τ. 108-111/Τ.27». 

• Το υπ’ αριθ. πρωτ. 10176/15-12-2008 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας, Τµήµα Οικ. 

Αδειών µε θέµα : «Οικοδοµή επί της οδού Φωσκόλου και ∆ράκου (Ο.Τ. 108-11/Τ27)». 

• Η υπ’ αριθ. 383/15-6-2000 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Πειραιά.  

• Η υπ’ αριθ. 574/24-9-2008 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Πειραιά.  

• Η υπ’ αριθ. 326/8-5-2009 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Πειραιά.  

• Η υπ’ αριθ. 939/16-12-2009 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Πειραιά.  

• Η υπ’ αριθ. 718/29-11-2010 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Πειραιά.  

Παρακαλώ όπως εξετάσετε τις προϋποθέσεις και λάβετε απόφαση σχετικά µε την ανάκληση της 

υπ’ αριθµ. απόφασης 718/29-11-2010 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Πειραιά που αφορά έγκριση 

µελέτης διαµόρφωσης πεζοδροµίων στην οδό Καζαντζάκη (προέκταση ∆ράκου) από την οδό Φωσκόλου  

έως αδιέξοδο οδού Αίαντος στο πλαίσιο της οποίας ο καθορισµός της αφετηρίας µέτρησης των υψών των 

οικοδοµικών εκατέρωθεν της νέας οδού είναι ως εξής:             

 Α) Στο τµήµα της οδού µε οδόστρωµα από οπλισµένο σκυρόδεµα, τα ύψη µετρώνται από κάθε σηµείο 

της ρυµοτοµικής γραµµής στη στάθµη του οριστικά προτεινόµενου µε τη µελέτη διαµορφωµένου 

πεζοδροµίου, 



 

Β) Στο τµήµα της οδού εκατέρωθεν της οδοκλίµακας, τα υψόµετρα µετρώνται στον άξονα της 

προτεινόµενης οδοκλίµακας (υψοµετρική γραµµή της κλίµακας). 

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” 

4. Την υπ’ αριθ. 718/29-11-2010 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Πειραιά βάση της οποίας 

προβλέπεται:  

• η ανακατασκευή των πεζοδροµίων αριστερά και δεξιά του άξονα της οδού µε κλιµακωτή 

διαµόρφωση. 

• τα πρώτα 35-40 µ του οδοστρώµατος της οδού Καζαντζάκη από την οδό Φωσκόλου θα 

ανακατασκευαστούν µε αντιολισθηρό οδόστρωµα από οπλισµένο σκυρόδεµα προκειµένου να 

εξυπηρετηθούν οι νόµιµες θέσεις στάθµευσης ακινήτων επί της οδού µε ταυτόχρονη άρση της 

επικινδυνότητας λόγω ολισθηρότητας και µεγάλης κατά µήκος κλίσεως. 

• τα επόµενα καταληκτικά 25 µ έως το αδιέξοδο προς την οδό Αίαντος διαµορφώνονται σε 

οδοκλίµακα, η οποία εναρµονίζεται µε τη σηµαντική κατά µήκος κλίση και την κατάληξη 

οδού σε αδιέξοδο. 

5. Το γεγονός ότι η κατασκευή της οδοκλίµακας ως ανωτέρω κατά µήκος της οδού δεν θα 

εξυπηρετεί τις νόµιµες θέσεις στάθµευσης των ακινήτων στο αδιέξοδο, τις µετακινήσεις των 

ηλικιωµένων στην κατοικία τους και τυχόν εξυπηρέτηση των κατοίκων σε έκτακτες 

περιστάσεις όπως µετάβαση ηλικιωµένου σε νοσοκοµείο καθώς και πυρκαγιάς, σεισµού κ.λ.π. 

 

προτείνει την ανάκληση της υπ’ αριθµ. απόφασης 718/29-11-2010 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

∆ήµου Πειραιά που αφορά έγκριση µελέτης διαµόρφωσης πεζοδροµίων στην οδό Καζαντζάκη 

(προέκταση ∆ράκου) από την οδό Φωσκόλου έως αδιέξοδο οδού Αίαντος. 

Παρακαλούµε όπως  εγκρίνετε την ανάκληση της υπ’ αριθµ. απόφασης 718/29-11-2010 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Πειραιά που αφορά έγκριση µελέτης διαµόρφωσης πεζοδροµίων στην 

οδό Καζαντζάκη (προέκταση ∆ράκου) από την οδό Φωσκόλου έως αδιέξοδο οδού Αίαντος. 

 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

ΚΑΙ ΜΕ  ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ 

ΤΟΥ 

Ο  ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ - 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 

ΑΡΓΟΥ∆ΕΛΗΣ 



 
 

           Αφού είδε το µε αριθµ. πρωτ. 8234/13377/13-10-2008 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης 

Πολεοδοµίας, Τµήµα Οικ. Αδειών µε θέµα : «∆ιαµόρφωση τµήµατος πεζοδροµίου στην οδό 

Καζαντζάκη µεταξύ των οδών Φωσκόλου και Αίαντος και των Ο.Τ. 108-111/Τ.27». καθώς και το 

υπ’ αριθ. πρωτ. 10176/15-12-2008 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας, Τµήµα Οικ. Αδειών 

µε θέµα : «Οικοδοµή επί της οδού Φωσκόλου και ∆ράκου (Ο.Τ. 108-11/Τ27)», 

 

          Αφού είδε τις υπ΄αριθµ. 383/15-6-20, 574/24-9-2008, 326/8-5-09, 939/16-12-09, 718/29-

11-10 αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Πειραιά, καθώς και τα µε αριθµ. πρωτ.44704/21-9-

18, 43744/19-9-18, 43740/19-9-18, 43742/19-9-18,  43972/19-9-18, 43536/18-9-18, 43539/28-

9-18, 43427/18-9-18, 43422/18-9-18 αιτήµατα πολιτών. 

 
         Αφού συµβουλεύτηκε τις διατάξεις του Ν.3852/10  (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) αρ. 83 «περί 
αρµοδιοτήτων της ∆ηµοτικής Κοινότητας» όόππωωςς  ααυυττέέςς  ααννττιικκααθθίίσσττααννττααιι  ααππόό  ττοονν  ΝΝ..  

44555555//1199--77--22001188  (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018) και ύστερα από διαλογική συζήτηση µεταξύ του 
Προέδρου και των µελών του Σώµατος,  
 

Αποφασίζει Οµόφωνα 
 
 

           Εγκρίνει  ττηηνν  ααννάάκκλληησσηη  ττηηςς  υυππ΄́ααρριιθθµµ..  771188//2299--1111--22001100  ααππόόφφαασσηηςς  ττοουυ  ∆∆ηηµµοοττιικκοούύ  

ΣΣυυµµββοουυλλίίοουυ  ΠΠεειιρρααιιάά,,  πποουυ  ααφφοορράά  έέγγκκρριισσηη  µµεελλέέττηηςς  δδιιααµµόόρρφφωωσσηηςς  ππεεζζοοδδρροοµµίίωωνν  σσττηηνν  οοδδόό  

ΚΚααζζααννττζζάάκκηη  ((ππρροοέέκκτταασσηη  ∆∆ρράάκκοουυ))  ααππόό  ττηηνν  οοδδόό  ΦΦωωσσκκόόλλοουυ  έέωωςς  ααδδιιέέξξοοδδοο  οοδδοούύ  ΑΑίίααννττοοςς  στο 

πλαίσιο της οποίας ο καθορισµός της αφετηρίας µέτρησης των υψών των οικοδοµικών 

εκατέρωθεν της νέας οδού είναι ως εξής:             

            Α) Στο τµήµα της οδού µε οδόστρωµα από οπλισµένο σκυρόδεµα, τα ύψη µετρώνται 

από κάθε σηµείο της ρυµοτοµικής γραµµής στη στάθµη του οριστικά προτεινόµενου µε τη 

µελέτη διαµορφωµένου πεζοδροµίου, 

Β) Στο τµήµα της οδού εκατέρωθεν της οδοκλίµακας, τα υψόµετρα µετρώνται στον άξονα 

της προτεινόµενης οδοκλίµακας (υψοµετρική γραµµή της κλίµακας). 

 
Αποφασίστηκε και εκδόθηκε µε αύξοντα αριθµό 21 

 
Πειραιάς 6 Ιουλίου  2021 

 
      Ακριβές αντίγραφο 
      Πειραιάς  7-7-2021 

  
                      Ο                              Η 
               Πρόεδρος                  Γραµµατέας        
 
 
    Αλέξανδρος Νανόπουλος               Βασιλεία Γκιουλάκη 
 
  


