
                                                                                                                                                                                                                                                                

 
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@piraeus.gov.gr                                             
         

Απόσπασµα από τα πρακτικά  
Της 07ης  Συνεδρίασης, που έγινε στις 13-9-2021 

Αρ. Απόφασης: 15 

 
        Το Συµβούλιο της Α΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας συνεδρίασε δια τηλεδιάσκεψης, στις 
13.09.2021 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 17:00µ.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. 5266 (ΦΕΚ Β΄ 3958) 27/8/2021,   κκααιι    ύστερα από τη µε αρ. πρωτ. 57/09-
09-2021 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    έέννττεεκκαα    ((1111))  ΣΣυυµµββοούύλλοουυςς::  
 

1. Αγαπητός Θεόδωρος 
2. Αλιφραγκή Νικολέτα                                                                 
3. Βήνη ∆ήµητρα  
4. Γεωργοπούλου Αναστασία                                                                          
5. Γκόλφης Νικήτας    
6. Λάγγουρα Μαρία                                                               .                                      
7. Μοσχοβάκος  Ιωάννης   
8. Περδικούρη Μαρία                                                                         
9. Σκιαθίτης Κωνσταντίνος                                                                                                                                           
10. Χατζηκώστας Ηλίας                               
11. Χρυσουλάκη – Καραγιάννη Αλεξάνδρα 

 
 Απόντες οι Σύµβουλοι κ.κ. Βλαχουτσάκος, Παναγιώτης, ∆αρζέντας Ευάγγελος, Πεφάνης 
∆ηµήτριος, Φερεντίνου Ευαγγελία   
                         
 Ο Πρόεδρος: Γκόλφης Νικήτας 
 
 Η Γραµµατέας: Μωραγιάννη Αθανασία  



ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ  

 

Θέµα 1ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση  ή µη διαµόρφωση προκηπίου σε 
πενταόροφη οικοδοµή µε υπόγειο , pilotis και δώµα επί της οδού  Ακτή  Θεµιστοκλέους αρ. 232 
Ο.Τ 205 στον Πειραιά.   
 
 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. 28707/2505/13.07.2021 εισήγησης της ∆/νσης Οδοποιίας –Αποχέτευσης – 
Τµήµα Οδικών Έργων & ∆ηµοτικής Συγκοινωνίας η οποία έχει ως εξής: 
 
 

ΘΕΜΑ:  ∆ιαµόρφωση προκηπίου σε πενταόροφη οικοδοµή µε υπόγειο, pilotis και δώµα επί της 

οδού Ακτή Θεµιστοκλέους αρ. 232, Ο.Τ 205 στον Πειραιά. 

 

ΣΧΕΤΙΚΟ: 

• Το υπ’ αριθ. Πρωτ. 19627/3165/19-05-2021 ΑΙΤΗΜΑ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ 

ΕΚΘΕΣΗ της Κατασκευαστικής Εταιρείας «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Θ. ΜΑΡΤΙΝΟΣ – Κ. 

ΑΛΕΒΙΖΟΣ – Λ. ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ» 

• Ο Νόµος υπ’ αριθ. 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α’/9-4-2012) και το άρθρο 20 “Kατασκευές σε 

δηµόσιους κοινόχρηστους χώρους” 

 

Παρακαλώ όπως εξετάσετε τις προϋποθέσεις και λάβετε απόφαση σχετικά µε την έγκριση διαµόρφωσης 

προκηπίου σε πενταόροφη οικοδοµή µε υπόγειο, pilotis και δώµα επί της οδού Ακτή Θεµιστοκλέους αρ. 

232, Ο.Τ 205 στον Πειραιά.  

Η Κατασκευαστική Εταιρεία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Θ. ΜΑΡΤΙΝΟΣ – Κ. ΑΛΕΒΙΖΟΣ – Λ. ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ» 

µε το υπ’ αριθ. Πρωτ. 19627/3165/19-05-2021 ΑΙΤΗΜΑ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

της προτείνει µε το σχετικό ως ανωτέρω την έγκριση για την διαµόρφωση προκηπίου, που βρίσκεται 

έµπροσθεν στο υπό κατασκευή έργο « Νέα πενταόροφη οικοδοµή µε pilotis, υπόγειο και δώµα 

(ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1, ΆΡΘΡΟ 36, Ν 4495/17) και µε αρ. αδείας Α/Α 88707 από 11/12/2019. Το υπ’ όψη 

προκήπιο θα χρησιµοποιείται για τη διέλευση πεζών και οχηµάτων και θα διαµορφωθεί µε χώρους 

πρασίνου και σταµπωτό δάπεδο, το οποίο στο σηµείο ένωσης µε το πεζοδρόµιο θα είναι διαµορφωµένο 

µε µια ράµπα µικρής κλίσης για τη διέλευση των οχηµάτων σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο σχέδιο της 

Κοινοπραξίας. 

Η Υπηρεσία µας λαµβάνοντας υπόψη 1) και 2) σχετικά προτείνει την διαµόρφωση προκηπίου, που 

βρίσκεται έµπροσθεν στο υπό κατασκευή έργο « Νέα πενταόροφη οικοδοµή µε pilotis, υπόγειο και δώµα 

(ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1, ΆΡΘΡΟ 36, Ν 4495/17) και µε αρ. αδείας Α/Α 88707 από 11/12/2019 για εξυπηρέτηση 

των πεζών και ατόµων µε αναπηρία καθώς και την πρόσβαση των οχηµάτων στους εγκεκριµένους 

χώρους στάθµευσης στην pilotis της υπ’ όψη οικοδοµής. Πρέπει να επισηµάνουµε ότι ο σχεδιασµός 

διαµόρφωσης του υπ’ όψη κοινόχρηστου χώρου στο πλαίσιο µελλοντικής εργολαβίας της ∆/νσης µας 



αναιρεί την προτεινόµενη διαµόρφωση µε την παρούσα εισήγηση, η οποία δύναται να καθαιρεθεί µετά 

από εγκεκριµένη µελέτη διαµόρφωσης των κοινοχρήστων χώρων κατά µήκος της Ακτής Θεµιστοκλέους. 

Παρακαλούµε όπως  εγκρίνετε τη διαµόρφωση προκηπίου  σε πενταόροφη οικοδοµή µε υπόγειο, pilotis 

και δώµα επί της οδού Ακτή Θεµιστοκλέους αρ. 232, Ο.Τ 205 στον Πειραιά σύµφωνα µε το συνηµµένο 

σχέδιο διαµόρφωσης. 

                                                                      Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                                    ΚΑΙ ΜΕ  ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ 

                                                                    Ο  ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

                                                                   Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ - 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. 28707/2505/13.07.2021 εισήγησης της ∆/νσης Οδοποιίας –
Αποχέτευσης – Τµήµα Οδικών Έργων & ∆ηµοτικής Συγκοινωνίας µε όλα τα προβλεπόµενα 
συνηµµένα.  
  
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, 
Αλιφραγκή Νικολέτα οι οποίοι δήλωσαν ότι ψηφίζουν αρνητικά, όπως αναλυτικά αναφέρονται 
στα πρακτικά. 
 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
 

 
 Εγκρίνει την διαµόρφωση προκηπίου σε πενταόροφη οικοδοµή µε υπόγειο, pilotis και δώµα 
επί της οδού  Ακτή  Θεµιστοκλέους αρ. 232 Ο.Τ 205 στον Πειραιά.   
 
 
                                Αποφασίστηκε και εκδόθηκε µε αύξοντα αριθµό 15 

 
                                              Πειραιάς 13   Σεπτεµβρίου  2021 

 
      Ακριβές αντίγραφο 
      Πειραιάς 14-09-2021 
                                                                                                             
 
              Ο                                Η 
        Πρόεδρος                   Γραµµατέας        
 
 
     Γκόλφης Νικήτας            Μωραγιάννη Αθανασία 


