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Απόσπασµα από τα πρακτικά  
Της 05ης Συνεδρίασης, που έγινε στις 24-05-2022 

Αρ. Απόφασης: 07 
 

ΤΤοο  ΣΣυυµµββοούύλλιιοο  ττηηςς  ∆∆΄́  ∆∆ηηµµοοττιικκήήςς  ΚΚοοιιννόόττηηττααςς  σσυυννεεδδρρίίαασσεε  εεκκττάάκκττωωςς  ττηηνν  ΤΤρρίίττηη  

2244..0055..22002222,,  ώώρραα  ααππόό  ττιιςς  0077::0000ππ..µµ..  έέωωςς  1100::0000  ππ..µµ..  ύύσσττεερραα  ααππόό  ττηη  µµεε  ααρρ..  ππρρωωττ..  
2244//2288..0044..22002222    ππρρόόσσκκλληησσηη  ττοουυ  ΠΠρροοέέδδρροουυ  ττηηςς  ∆∆΄́  ∆∆ηηµµοοττιικκήήςς  ΚΚοοιιννόόττηηττααςς  κκ..  

ΠΠοούύλλοουυ  ΑΑνναασσττάάσσιιοουυ..  ΗΗ  σσυυννεεδδρρίίαασσηη  έέγγιιννεε  δδιιαα  ππεερριιφφοορράάςς,,    γγιιαα  λλόόγγοουυςς  

δδιιαασσφφάάλλιισσηηςς  ττηηςς  ∆∆ηηµµόόσσιιααςς  ΥΥγγεείίααςς  κκααιι  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττιιςς    ΠΠ..ΝΝ..ΠΠ..  ΦΦΕΕΚΚ  5555//ττ..ΑΑ΄́//1111--

0033--22002200  κκααιι  ΦΦΕΕΚΚ  7755//ττ..ΑΑ΄́//3300--33--22002200  κκααθθώώςς  κκααιι  ττιιςς  υυππ΄́  ααρριιθθµµ..  1188331188//1133--33--22002200  

κκααιι  4400  //2200993300//3311--33--22002200  κκααιι  116633//3333228822//2299--0055--22002200  εεγγκκύύκκλλιιοουυςς  ττοουυ  ΥΥπποουυρργγεείίοουυ  

ΕΕσσωωττεερριικκώώνν,,    γγιιαα    λλήήψψηη  ααππόόφφαασσηηςς  σσττοο  ππααρραακκάάττωω  θθέέµµαα    ΗΗµµεερρήήσσιιααςς  ∆∆ιιάάττααξξηηςς  

σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  ΝΝ..33885522//22001100  ((άάρρθθρροο  8888,,  ππααρρ..  11,,22))   
 
 
Το Σώµα βρίσκεται σε νόµιµη απαρτία µε παρόντες (09) Συµβούλους : 
1. Πούλος Αναστάσιος 
2. Μπετενιώτης Παναγιώτης 
3. Βογιατζάκη Αντωνία 
4. Γαρδούνη Αικατερινη 
5. Σκανδάλης Βασίλης 
6. Σταµατελάτος Κωνσταντίνος  
7. Αγγελοπούλου Αναστασία 
8. Αθανασιάδης Γεώργιος 
9. Βέρρα Βιργινία 
 
 
Απόντες οι : Κοντογιώργος Κωνσταντίνος, Αραµπατζή Ελισάβετ  
Ο Πρόεδρος: Πούλος Αναστάσιος  

Η Γραµµατέας : Βουτσινά Ελένη 

 



 

 

ΘΕΜΑ 1
ο
 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

««ΈΈγγκκρριισσηη  ττηηςς  ααππόό  ΑΑππρριιλλίίοουυ  22002222  ΤΤεεχχννιικκήήςς  ΈΈκκθθεεσσηηςς  ––  ΦΦάάκκεελλοοςς  ΠΠεερριιββααλλλλοοννττιικκοούύ  
ΠΠρροοεελλέέγγχχοουυ,,  σσχχεεττιικκάά  µµεε  ττηη  ΣΣηηµµεειιαακκήή  ττρροοπποοπποοίίηησσηη  ττοουυ  ΓΓ..ΠΠ..ΣΣ..  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  ΠΠεειιρρααιιάά  
σσττηη  ∆∆΄́  ∆∆ηηµµοοττιικκήή  ΚΚοοιιννόόττηητταα,,  γγιιαα  ττηηνν  ααππααλλοοιιφφήή  ττηηςς  χχρρήήσσηηςς  ««ΟΟΙΙΚΚΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΟΟ  
ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ»»  κκααιι  ττοονν  κκααθθοορριισσµµόό  ττηηςς  ζζώώννηηςς  ααυυττήήςς  µµεε  χχρρήήσσεειιςς,,  ««ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΗΗ  
ΚΚΑΑΤΤΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑ»»  κκααιι  ««ΕΕΓΓΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΜΜΕΕΣΣΩΩΝΝ  ΜΜΑΑΖΖΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΜΜΕΕΤΤΑΑΦΦΟΟΡΡΩΩΝΝ»»,,  σσύύµµφφωωνναα  
µµεε  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττηηςς  υυππ’’ααρρ..  110077001177//0066  ΑΑππόόφφαασσηηςς  ΥΥπποουυρργγοούύ  ΠΠΕΕΧΧΩΩ∆∆ΕΕ  ––  ΦΦΕΕΚΚ  
11222255ΒΒ//55--99--22000066»»  
  
  
Το θέµα είναι γραµµένο στην ηµερήσια διάταξη και συζητείται νόµιµα 
 

Το Συµβούλιο της ∆΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας ασχολείται µε το πιο πάνω θέµα 
ύστερα από τη λήψη της µε αρ. πρωτ. οικ. 2918/10.05.2022 εισήγησης της ∆/νσης 
Υπηρεσίας ∆όµησης & Γ.Σ.Π. – Τµήµα Γεν. Σχεδιασµού – Π.Ε.Α.  η οποία έχει ως 
εξής: 
 
 

ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ  ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ∆ΟΜΗΣΗΣ & Γ.Σ.Π.    
ΤΜΗΜΑ :  ΓΕΝ. ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ – Π.Ε.Α. 
  ΠΡΟΣ:  ∆΄ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

           Οδός Σπυρίδωνος (Πρώην Στρατόπεδο 
           Παπαδογιωργή) 

 

ΘΕΜΑ:  «Έγκριση της από Απριλίου 2022 Τεχνικής Έκθεσης – Φάκελος Περιβαλλοντικού 

Προελέγχου, σχετικά µε τη Σηµειακή τροποποίηση του Γ.Π.Σ. του ∆ήµου Πειραιά 

στη ∆΄ ∆ηµοτική Κοινότητα, για την απαλοιφή της χρήσης «ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ» και τον καθορισµό της ζώνης αυτής µε χρήσεις «ΓΕΝΙΚΗ 

ΚΑΤΟΙΚΙΑ» και «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ», σύµφωνα µε 

τις διατάξεις της υπ’ αρ. 107017/06 Απόφασης Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε – ΦΕΚ 

1225Β/5-9-2006”     

 

       Σας διαβιβάζουµε για λήψη Απόφασης το ως άνω θέµα που αφορά:  

στην έγκριση της από Απριλίου 2022 Τεχνικής Έκθεσης – Φάκελος Περιβαλλοντικού 

Προελέγχου, σχετικά µε τη Σηµειακή τροποποίηση του Γ.Π.Σ. του ∆ήµου Πειραιά στη ∆΄ 

∆ηµοτική Κοινότητα, για την απαλοιφή της χρήσης «ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ» και τον 

καθορισµό της ζώνης αυτής µε χρήσεις «ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ» και «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΣΩΝ 

ΜΑΖΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ», σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ’ αρ. 107017/06 Απόφασης 

Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε – ΦΕΚ 1225Β/5-9-2006. 

 
ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ: 
• Με την υπ’ αρ. 780/26-11-18 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Πειραιά, αποφασίστηκε η 

Σηµειακή τροποποίηση του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του ∆ήµου Πειραιά σε 



περιοχή χρήσης γης «ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ» για την ένταξη του ακινήτου επί της οδού 

Θηβών 50 και Φαλήρου ιδιοκτησίας ∆ήµου Πειραιά, σε περιοχή «ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ», σύµφωνα 

µε τις διατάξεις της παρ. 13β του άρθρου 7 του Ν. 4447/2016 και µε το υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 

8586/6-9-2018 έγγραφο του Τµ. Γεν. Σχεδιασµού – ΠΕΑ, της ∆/νσης Υπηρεσίας ∆όµησης.  

• Μετά την τήρηση της διαδικασίας της απόφασης του ∆.Σ., ο φάκελος διαβιβάστηκε αρµοδίως 

µε το υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 399/18-1-19 έγγραφό, στη ∆/νση Σχεδιασµού Μητροπολιτικών 

Αστικών και Περιαστικών Περιοχών, του ΥΠΕΝ. 

• Με το µε αρ. πρωτ. 33235/373/7-4-21 έγγραφο της ∆/νσης Σχεδιασµού Μητροπολιτικών 

Αστικών και Περιαστικών Περιοχών, διαπιστώθηκε ότι η προτεινόµενη ζώνη από το 

εγκεκριµένο Γ.Π.Σ. του ∆ήµου Πειραιά (ΦΕΚ 79∆/1988) «Οικιστικό Πρόγραµµα» αφενός δεν 

είναι εφικτό να υλοποιηθεί, ενόψει και της δεσµευτικότητας του ΓΠΣ (παρ.15, αρθ.51 του 

Ν.4178/13, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 131 του Ν.4759/2020 και τροποποιήθηκε µε 

το άρθρο 18, παρ. 2, του Ν.4787/2021), αφετέρου δεν περιορίζεται µόνο στην ιδιοκτησία του 

∆ήµου  Πειραιά αλλά καταλαµβάνει µεγαλύτερη έκταση και θα πρέπει να αντιµετωπιστεί 

συνολικά. Στο ίδιο έγγραφο προτάθηκε να απαναδιατυπωθεί το αίτηµα του ∆ήµου για τη 

σηµειακή τροποποίηση µε αναφορά σε όλη τη ζώνη του «Οικιστικού Προγράµµατος» και όχι 

µόνο σε µία συγκεκριµένη ιδιοκτησία. 

• Στη συνέχεια λήφθηκε η υπ’ αρ. 132/30-6-2021 Απόφαση του ∆.Σ του ∆ήµου Πειραιά, µε την 

οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση της υπ’ αρ. 780/26-11-18 προηγούµενης Απόφασης ∆.Σ, ως 

ακολούθως: «Σηµειακή τροποποίηση του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του ∆ήµου 

Πειραιά στη ∆’ ∆ηµοτική Κοινότητα, για την απαλοιφή της χρήσης «ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ» και 

τον καθορισµό της ζώνης αυτής µε χρήσεις «ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ» και «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΣΩΝ 

ΜΑΖΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ»  

• Η εν λόγω απόφαση του ∆.Σ. µε το σχετικό φάκελο διαβιβάστηκε µε το υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 

4636/15.07.2021 έγγραφό, στην αρµόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ, η οποία εισηγήθηκε το θέµα 

προς το ΚΕΣΥΠΟΘΑ, και εκδόθηκε η αριθ. 8/7-2-2022 Πράξη του, σύµφωνα µε την οποία 

γνωµοδότησε οµόφωνα για: Την έγκριση της σηµειακής τροποποίησης του Γενικού 

Πολεοδοµικού Σχεδίου στη ∆' ∆.Κ. του ∆ήµου Πειραιά ως εξής: 

 «Α. Καθορισµός της χρήσης «Γενική Κατοικία» του άρθρου 3 του π.δ/τος 59/2018 ως εξής: 
1. Κατοικία. 
2. Κοινωνική πρόνοια. 
3. Εκπαίδευση: Τα κτίρια ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων και τριτοβάθµιας εκπαίδευσης πρέπει να έχουν 

µεγίστη συνολική επιφάνεια δόµησης µέχρι 1.500 τµ. 
4. 4.1 Μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις. 
5. Θρησκευτικοί χώροι. 
6. Πολιτιστικές εγκαταστάσεις µέχρι 1200τµ. συνολικής επιφάνειας δόµησης. 
7. ∆ιοίκηση τοπικής κλίµακας. 
8. Περίθαλψη. 

Επιτρέπονται µόνο Πρωτοβάθµιες υπηρεσίες υγείας χωρίς νοσηλεία (8.1), ιδιωτικές κλινικές 
µέχρι 100 κλίνες (8.2.2), εξωνοσοκοµειακές µονάδες ψυχικής υγείας (8.3), µονάδες πρόληψης 
και καταπολέµησης των εξαρτήσεων (8.4). 

10. Εµπόριο και παροχή προσωπικών υπηρεσιών. Επιτρέπονται µόνο Εµπορικά καταστήµατα 
(10.1), Καταστήµατα παροχής προσωπικών υπηρεσιών (10.2) και Υπεραγορές τροφίµων 
(10.3) οι οποίες πρέπει να έχουν µέγιστη συνολική επιφάνεια δόµησης µέχρι 1.500 τµ. (ν. 
4315/2014). 

11. Γραφεία / Κέντρα Έρευνας / Θερµοκοιτίδες επιχειρήσεων. Επιτρέπονται µόνο Γραφεία και 
Κέντρα έρευνας. 

12. Εστίαση µέχρι 300 τ.µ. συνολικής επιφάνειας δόµησης. 
13. Αναψυκτήρια µέχρι 200 τ.µ. συνολικής επιφάνειας δόµησης. 



15. Τουριστικά καταλύµατα µέχρι 150 κλίνες και λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις.  
16.1 Στάθµευση (κτίρια - γήπεδα) αυτοκινήτων µέχρι 3.5 τόνους, κοινής χρήσης, µοτοσικλετών και 

µοτοποδηλάτων. 
17. Πρατήρια παροχής καυσίµων και ενέργειας. Η παροχή φυσικού αερίου γίνεται µόνο για την 

εξυπηρέτηση οχηµάτων. Η εγκατάσταση νέων πρατηρίων υγρών καυσίµων σε συνδυασµό µε 
χρήσεις σταθµού αυτοκινήτων, πλυντηρίου και λιπαντηρίου αυτοκινήτων, αξεσουάρ 
αυτοκινήτου και µίνι µάρκετ για την εξυπηρέτηση των πελατών, επιτρέπεται µόνο εφόσον 
αποτελεί µοναδική χρήση του οικοπέδου. 

18. Πλυντήρια - Λιπαντήρια αυτοκινήτων. 
19.1 Συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων - συνήθων οχηµάτων (συµπεριλαµβάνονται οι µοτοσικλέτες 

και µοτοποδήλατα) µέχρι 3,5 τόνους µικτού φορτίου ή δυνατότητα µεταφοράς µέχρι 9 ατόµων 
εκτός φανοποιείων και βαφείων. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπονται χαµηλής όχλησης φανοποιεία και 
βαφεία, εφ' όσον αποτελούν συνοδή χρήση του συνεργείου.  

20. Αποθήκες χαµηλής όχλησης µέχρι 400 τ.µ. συνολικής επιφάνειας δόµησης. ∆εν επιτρέπονται οι 
αποθήκες µε κωδικό 20.1. Ειδικά για τις φαρµακαποθήκες, η µέγιστη συνολική επιφάνεια 
δόµησης ανέρχεται σε 1.500 τ.µ. 

21. Εγκαταστάσεις Εφοδιαστικής (ν. 4302/2014). Επιτρέπονται µόνο Αποθήκες χονδρικού εµπορίου 
χαµηλής όχλησης (21.3.) µέχρι 400 τ.µ. συνολικής επιφάνειας δόµησης. 

22. Επαγγελµατικά εργαστήρια µέχρι 400τ.µ. συνολικής επιφάνειας δόµησης. 
30. Γωνιές ανακύκλωσης και πράσινα σηµεία (µικρά, µεγάλα κοινή υπουργική απόφαση 18485/26-

4-2017 ΦΕΚ Β 1412). Επιτρέπονται µόνο Γωνιές ανακύκλωσης και Μικρά πράσινα σηµεία. 
48. Κατασκευές σε δηµόσιους κοινόχρηστους χώρους κατά το άρθρο 20 του ΝΟΚ 
49. Περίπτερα ενηµέρωσης/έργα ερµηνείας περιβάλλοντος (πινακίδες, αποχωρητήρια, περίπτερα, 

στέγαστρα κ.λπ.)  
      και της χρήσης µε κωδικό (26) «Εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς» του άρθρου 12 

του π.δ/τος 59/2018, «Εγκαταστάσεις Αστικών Υποδοµών Κοινής Ωφέλειας»,  
      όπως φαίνεται στον χάρτη που συνοδεύει την παρούσα.  
 

Β. ∆ραστηριότητες µε χρήση ασύµβατη µε το περιεχόµενο των κατηγοριών χρήσεων γης που 

καθορίζονται µε το παρόν ΓΠΣ, οι οποίες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, λειτουργούν 

νοµίµως σε κτήρια νοµίµως υφιστάµενα, δύνανται να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, να 

διατηρήσουν την υφιστάµενη χρήση στο οικόπεδο επί του οποίου έχουν ανεγερθεί, να 

επισκευάζονται για λόγους χρήσεως και υγιεινής, να αδειοδοτούνται περιβαλλοντικά και να 

εκσυγχρονίζονται.» 

 

     Σύµφωνα µε την υπ’ αρ. 107017/06 Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε – ΦΕΚ 1225Β/5-9-

2006, προκειµένου να αξιολογηθεί η συµβατότητα της πρότασης µε το περιεχόµενο και τις 

κατευθύνσεις του ευρύτερου χωροταξικού σχεδιασµού και µε σκοπό την προστασία του 

φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος που ενδέχεται να έχει επιπτώσεις, πριν 

από την έγκριση της Σηµειακής Τροποποίησης από το ΥΠΕΝ, η πρόταση υποβάλλεται σε 

διαδικασία περιβαλλοντικού προελέγχου προκειµένου η αρµόδια αρχή να κρίνει εάν το εν 

λόγω σχέδιο έχει σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και πρέπει κατά συνέπεια να 

υποβληθεί σε Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (Σ.Π.Ε.). 

 
Τελευταίο στάδιο πριν την έγκριση της περιγραφόµενης σηµειακής τροποποίησης 

αποτελεί η συνηµµένη Τεχνική Έκθεση – Φάκελος Περιβαλλοντικού Προελέγχου, για τον 

οποίο προτείνεται η έγκρισή του.   

 
Σύµφωνα µε την από Απριλίου 2022 Τεχνική Έκθεση – Φάκελο – Περιβαλλοντικού 

Προελέγχου που έχει συνταχθεί από την οµάδα έργου της Re.De-Plan A.E. µε υπεύθυνο 

σύνταξης τον κύριο Κωνσταντίνο Λιάντζα, ∆ιπλ. Μηχανικό Περιβάλλοντος (Κάτοχος 



Μελετητικού Πτυχίου κατηγ. 27Β), υπεύθυνου περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων της Re.De- 

Plan Α.Ε., υπό τη γενική επιµέλεια του κυρίου Μανώλη Μπαλτά, ∆ιευθύνοντα Σύµβουλου 

της εταιρείας Re.De-Plan A.E., η προς έγκριση Σηµειακή Τροποποίηση Γ.Π.Σ.,  

δεν επιβαρύνει την οµαλή λειτουργία της ευρύτερης περιοχής, δεν 

αντιστρατεύεται τις αρχές και τη φιλοσοφία του θεσµοθετηµένου Γ.Π.Σ. 

και επιτρέπει την ανάπτυξη - ανάπλαση και τον εκσυγχρονισµό των 

υφιστάµενων κτισµάτων και εγκαταστάσεων της περιοχής. 

η προτεινόµενη αλλαγή χρήσης,  

- αποτελεί στην ουσία αποκατάσταση των ήδη εγκατεστηµένων χρήσεων της 

περιοχής, δίνοντας τη δυνατότητα νόµιµης λειτουργίας των εγκαταστάσεων 

που υπάρχουν στην περιοχή ήδη από τις αρχές του αιώνα, και 

- δεν θα αλλάξει τη φυσιογνωµία της περιοχής, αντιθέτως θα έχει ως 

αποτέλεσµα τη διόρθωση του ισχύοντος ΓΠΣ και την ταύτιση (πλέον) των 

υφιστάµενων µε τις θεσµοθετηµένες χρήσεις. 

Οι επιπτώσεις της συγκεκριµένης πρότασης, όπως αναλύονται στην Τεχνική Έκθεση – 

Φάκελο Περιβαλλοντικού Προελέγχου δεν αναµένονται αρνητικές.  Κρίνονται άλλοτε 

µηδενικές, άλλοτε αµελητέες, και άλλοτε θετικές.   

     Σε συνέχεια των ανωτέρω προτείνεται η έγκριση της από Απριλίου 2022 συνηµµένης 

στην παρούσα Τεχνικής Έκθεσης – Φάκελο Περιβαλλοντικού Προελέγχου  σχετικά µε τη 

Σηµειακή τροποποίηση του Γ.Π.Σ. του ∆ήµου Πειραιά στη ∆΄ ∆ηµοτική Κοινότητα, για την 

απαλοιφή της χρήσης «ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ» και τον καθορισµό της ζώνης αυτής µε 

χρήσεις «ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ» και «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ», 

σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ’ αρ. 107017/06 Απόφασης Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε – ΦΕΚ 

1225Β/5-9-2006.     

 
Υπενθυµίζεται η νοµοθεσία του άρθρου 172 του Ν. 3852/2010 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
& ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ 
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ∆ΟΜΗΣΗΣ & ΓΣΠ  
Και ∆/ΝΣΗΣ ΑΡΧ/ΚΟΥ & Λ.Τ.Ε. 

   

  
 
 

 
 
 

∆ΗΜ. ΑΡΑΠΗΣ 



Το Συµβούλιο της ∆’ ∆ηµοτικής Κοινότητας µελέτησε τον σχετικό φάκελο, την 
Τεχνική Έκθεση – Φάκελο Περιβαλλοντικού Προελέγχου και τα σχετικά 
δικαιολογητικά σε φωτοτυπία, για την ένταξη του ακινήτου επί της οδού Θηβών 50 
και Φαλήρου ιδιοκτησίας ∆ήµου Πειραιά. 
      

Το αναπτύσσει ο Πρόεδρος Πούλος Αναστάσιος και ακολουθούν οι 
προτάσεις των κ.κ. Συµβούλων. 

 
            Το Συµβούλιο της ∆΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας αφού είδε τις διατάξεις του 
Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) αρ. 83 «περί αρµοδιοτήτων της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας», όπως αυτές αντικαθίστανται από τον Ν.4555/19-7-2018 (ΦΕΚ 
Α΄133/19—2018), και ύστερα από διαλογική συζήτηση µεταξύ του Προέδρου και 
των µελών του Σώµατος 
 
             Κατόπιν των ανωτέρω και ύστερα από διαλογική συζήτηση µεταξύ του 
Προέδρου και των µελών του σώµατος, µε δήλωση «παρών» των Κοινοτικών 
Συµβούλων κ.Αθανασιάδη Γιώργου και κας Βέρρα Βιργινίας διότι δεν υπάρχει 
κατάλληλη ενηµέρωση και δεν έχουν σφαιρική και ολοκληρωµένη εικόνα επί του 
θέµατος. 

 
 
 
 

Αποφασίζει Οµόφωνα 
 
 
 
Και εγκρίνει  ττηηνν  ααππόό  ΑΑππρριιλλίίοουυ  22002222  ΤΤεεχχννιικκήή  ΈΈκκθθεεσσηη  ––  ΦΦάάκκεελλοο  ΠΠεερριιββααλλλλοοννττιικκοούύ  
ΠΠρροοεελλέέγγχχοουυ,,  σσχχεεττιικκάά  µµεε  ττηη  ΣΣηηµµεειιαακκήή  ττρροοπποοπποοίίηησσηη  ττοουυ  ΓΓ..ΠΠ..ΣΣ..  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  ΠΠεειιρρααιιάά  
σσττηη  ∆∆΄́  ∆∆ηηµµοοττιικκήή  ΚΚοοιιννόόττηητταα,,  γγιιαα  ττηηνν  ααππααλλοοιιφφήή  ττηηςς  χχρρήήσσηηςς  ««ΟΟΙΙΚΚΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΟΟ  
ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ»»  κκααιι  ττοονν  κκααθθοορριισσµµόό  ττηηςς  ζζώώννηηςς  ααυυττήήςς  µµεε  χχρρήήσσεειιςς,,  ««ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΗΗ  
ΚΚΑΑΤΤΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑ»»  κκααιι  ««ΕΕΓΓΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΜΜΕΕΣΣΩΩΝΝ  ΜΜΑΑΖΖΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΜΜΕΕΤΤΑΑΦΦΟΟΡΡΩΩΝΝ»»,,  σσύύµµφφωωνναα  
µµεε  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττηηςς  υυππ’’ααρρ..  110077001177//0066  ΑΑππόόφφαασσηηςς  ΥΥπποουυρργγοούύ  ΠΠΕΕΧΧΩΩ∆∆ΕΕ  ––  ΦΦΕΕΚΚ  
11222255ΒΒ//55--99--22000066  
 
 

Αποφασίστηκε και εκδόθηκε µε αύξοντα αριθµό 07 
 

Πειραιάς 24.05.2022 
 
 
 
     Ακριβές αντίγραφο 
     Πειραιάς 24-05-2022 
 
 
 

                    Ο                              Η 
             Πρόεδρος                 Γραµµατέας        
 
 
       Πούλος Αναστάσιος                 Βουτσινά Ελένη 


