
 
 

 

 
 

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: 26 
 
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 6ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 
 

                    ΣΣυυζζήήττηησσηη  κκααιι  λλήήψψηη  ααππόόφφαασσηηςς  γγιιαα  έέγγκκρριισσηη  ήή  µµηη  ττωωνν  εεππεεµµββάάσσεεωωνν  αασσττιικκήήςς  ααννάάππλλαασσηηςς  
πποουυ  ππρροοττεείίννοοννττααιι  σστταα  ππλλααίίσσιιαα  ττηηςς  µµεελλέέττηηςς  ττοουυ  έέρργγοουυ  ««ΑΑΝΝΑΑΠΠΛΛΑΑΣΣΗΗ  ΙΙΣΣΤΤΟΟΡΡΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΟΟΥΥ  ––  
ΣΣΤΤΕΕΓΓΑΑΣΣΤΤΡΡΑΑ  ΕΕΠΠΙΙ  ΤΤΩΩΝΝ  ΠΠΕΕΖΖΟΟ∆∆ΡΡΟΟΜΜΩΩΝΝ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΣΣΘΘΕΕΝΝΟΟΥΥΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΛΛΥΥΚΚΟΟΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΠΠΕΕΙΙΡΡΑΑΙΙΑΑ»»  
  
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. 25480/2296/25-6-2021 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. 
25480/2296/25-6-2021 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: Έγκριση των επεµβάσεων αστικής ανάπλασης που προτείνονται στα πλαίσια της µελέτης 
του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ - ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΩΝ 

∆ΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ». 

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ 

Το εν θέµατι έργο αφορά την γενικότερη ποιοτική και λειτουργική αναβάθµιση της κεντρικής αγοράς 

τροφίµων του Πειραιά, την γνωστή ως Ιπποδάµειο Αγορά και του περιβάλλοντος χώρου αυτής, µε 

ταυτόχρονη εξάλειψη διαπιστωµένων προβληµάτων, προσφέροντας στους πολίτες καλύτερες συνθήκες 

κυκλοφορίας και ζωής στην πόλη.  

 

Η περιοχή παρέµβασης οριοθετείται από τις οδούς Ακτή Ποσειδώνος, ∆ηµ. Γούναρη, Τσαµαδού και 

Εθνικής Αντιστάσεως και οι εργασίες που θα λάβουν χώρα θα είναι σε τρεις άξονες:  

α) στη µετατροπή της αγοράς σε σύγχρονη στεγασµένη αγορά µε κατασκευή µεταλλικού στεγάστρου 

στις οδούς ∆ηµοσθένους και Λυκούργου, και την ανάπλαση των εν λόγω πεζόδροµων 

β) στην ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου, ο οποίος αναπτύσσεται περιµετρικά των οδών Μακράς 

Στοάς και Ιπποκράτους, όπισθεν του Πύργου του Πειραιά  

γ) στην ανάπλαση και ανακατασκευή των πεζοδροµίων της οδού Τσαµαδού στο τµήµα από Εθνικής 

Αντιστάσεως έως ∆ηµ. Γούναρη 

 

Η συγκεκριµένη µελέτη θεωρήθηκε αναγκαία καθώς η παρούσα κατάσταση λειτουργίας της Ιπποδαµείου 

Αγοράς δεν εξυπηρετεί τους πολίτες και τους επισκέπτες της πόλης, αλλά αντίθετα θα µπορούσε να πει 

κανείς ότι υποβαθµίζει αισθητικά και περιβαλλοντικά ένα κεντρικό σηµείο της πόλης του Πειραιά, 

στερώντας τις προοπτικές ανάπτυξης. Επίσης η περιοχή της Ιπποδαµείου Αγοράς διαθέτει ένα σηµαντικό 

νεοκλασικό κτιριακό απόθεµα, το οποίο µένει ανεκµετάλλευτο και υποβαθµίζεται συνεχώς από τις 

υφιστάµενες χρήσεις και παρεµβάσεις (π.χ. µεταλλικά στέγαστρα χωρίς καµία αρχιτεκτονική µελέτη).  

 

 



 

Παράλληλα, οι διαρκείς και µεγάλες ανάγκες ανεφοδιασµού των καταστηµάτων που λειτουργούν 

αυξάνουν την κυκλοφοριακή κίνηση, γεγονός το οποίο σε συνδυασµό µε τα ιδιαίτερα απορρίµµατα που  

παράγουν τα καταστήµατα οδηγούν σε µια περιβαλλοντική υποβάθµιση της περιοχής. Παράλληλα, το 

γεγονός αυτό έχει συµπαρασύρει και τα καταστήµατα της ευρύτερης περιοχής µε αποτέλεσµα να 

παρουσιάζει χαµηλότερη των προσδοκιών οικονοµική δραστηριότητα και µειωµένα έσοδα για την πόλη 

του Πειραιά. 

 

Πιο συγκεκριµένα οι προτεινόµενες παρεµβάσεις αφορούν: 

• Κατασκευή στεγάστρου στους πεζόδροµους ∆ηµοσθένους και Λυκούργου, µε στόχο την 

προστασία της λειτουργίας των καταστηµάτων και των διερχόµενων πεζών. Θα θέλαµε να 

τονίσουµε ότι τα υφιστάµενα σκίαστρα των νεοκλασικών κτισµάτων, όπου θα επισκευαστούν και 

θα συντηρηθούν, ώστε να διατηρηθούν ως ένα κοµµάτι της µορφολογίας της Παλιάς Αγοράς του 

Πειραιά 

• Μείωση πλάτους των οδών Μακράς Στοάς και Ιπποκράτους µε παράλληλη αύξηση του πλάτους 

των πεζοδροµίων εκατέρωθεν των δύο οδών 

• Ανακατασκευή πεζοδροµίων µε χυτό αρχιτεκτονικό σκυρόδεµα και στις γωνίες αυτών 

διαµόρφωση ραµπών για ΑΜΕΑ 

• Τοποθέτηση σύγχρονων και καλαίσθητων καθιστικών, ζαρτινιερών, µπαρών προστασίας και 

κολωνάκια προστασίας παράνοµης στάθµευσης 

• Ενίσχυση φωτισµού µε νέα, καλαίσθητα φωτιστικά τύπου LED 

• ∆ηµιουργία θέσεων στάθµευσης οχηµάτων τροφοδοσίας 

• Τοποθέτηση βυθιζόµενων κάδων µε τηλεσκοπικό µηχανισµό 

• Ενίσχυση του αστικού πρασίνου µε νέες φυτεύσεις, στον πυκνότερο δυνατό συνδυασµό, 

συστάδων δένδρων. ∆ηµιουργείται µε αυτό τον τρόπο µια νησίδα πρασίνου και βιοκλιµατικής 

ενίσχυσης στον πυκνά δοµηµένο αυτό αστικό χώρο 

• Πλήρης ανακατασκευή των πεζοδροµίων της οδού Τσαµαδού, στο τµήµα µεταξύ των οδών 

Εθνικής Αντιστάσεως και ∆ηµ. Γούναρη, µε νέες αντιολισθηρές πλάκες (εδρασµένες κατάλληλα 

σε στρώση βάσης συµπυκνωµένου διαβαθµισµένου θραυστού υλικού και υπεράνω αυτού 

σκυροδέµατος οπλισµένου µε δοµικό πλέγµα), τους απαιτούµενους διαδρόµους τυφλών. 

• Επέκταση πράσινης νησίδας στην οδό Τσαµαδού, η οποία είναι ιδιαίτερα πτωχή σε φύτευση 

• Πύκνωση του επιφανειακού δικτύου συλλογής οµβρίων µε νέα φρεάτια υδροσυλλογής 

 

Οι παρεµβάσεις για το έργο, προτείνονται  βάσει  Μελέτης που εκπονήθηκε από την Υπηρεσία µας 

σε συνεργασία µε την ∆/νση Αρχιτεκτονικού & Λοιπών Τεχνικών Έργων ∆ήµου Πειραιά, ενώ 

παράλληλα έχει ξεκινήσει η διαδικασία ένταξης του έργου για χρηµατοδότηση στο Π.Ε.Π. «Αττική» 

2014-2020, µε Ε.∆.Φ. το αυτοτελές τµήµα Ο.Χ.Ε/Β.Α.Α. του ∆ήµου Πειραιά.  

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. 

 
 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

  

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

2. ΣΧΕ∆ΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
µε εντολή του ο Εντεταλµένος 

∆ηµ. Σύµβουλος  
Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

 
 

 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΑΡΓΟΥ∆ΕΛΗΣ 

 



 

 
           Αφού είδε την Τεχνική Περιγραφή Έργου, τον  Προϋπολογισµό και τα Σχέδια Μελέτης. 
 
           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, µε επισήµανση από τον κ. Αγαπητό Αγαπητάκη να γίνει 
µε σύγχρονες υποδοµές, η υλοποίηση των προτεινόµενων επεµβάσεων. 
 

Αποφασίζει Οµόφωνα 
 

           Εγκρίνει  ττιιςς  εεππεεµµββάάσσεειιςς  αασσττιικκήήςς  ααννάάππλλαασσηηςς  πποουυ  ππρροοττεείίννοοννττααιι  σστταα  ππλλααίίσσιιαα  ττηηςς  µµεελλέέττηηςς  
ττοουυ  έέρργγοουυ  ««ΑΑΝΝΑΑΠΠΛΛΑΑΣΣΗΗ  ΙΙΣΣΤΤΟΟΡΡΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΟΟΥΥ  ––  ΣΣΤΤΕΕΓΓΑΑΣΣΤΤΡΡΑΑ  ΕΕΠΠΙΙ  ΤΤΩΩΝΝ  ΠΠΕΕΖΖΟΟ∆∆ΡΡΟΟΜΜΩΩΝΝ  
∆∆ΗΗΜΜΟΟΣΣΘΘΕΕΝΝΟΟΥΥΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΛΛΥΥΚΚΟΟΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΠΠΕΕΙΙΡΡΑΑΙΙΑΑ,,  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττηηνν  ωωςς  άάννωω  εειισσήήγγηησσηη  του 
Τµ. Οδικών Έργων και ∆ηµοτικής Συγκοινωνίας, ττηηςς   ∆ιεύθυνσης Οδοποιίας – Αποχέτευσης. 
 
 

Αποφασίστηκε και εκδόθηκε µε αύξοντα αριθµό 26 
 

Πειραιάς 6 Ιουλίου  2021 
 

      Ακριβές αντίγραφο 
      Πειραιάς  7-7-2021 

  
                      Ο                              Η 
               Πρόεδρος                  Γραµµατέας        
 
 
    Αλέξανδρος Νανόπουλος               Βασιλεία Γκιουλάκη 
 
  


