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Απόσπασµα από τα πρακτικά  
Της 06ης Συνεδρίασης, που έγινε στις 20-06-2022 

Αρ. Απόφασης: 08 
 

ΤΤοο  ΣΣυυµµββοούύλλιιοο  ττηηςς  ∆∆΄́  ∆∆ηηµµοοττιικκήήςς  ΚΚοοιιννόόττηηττααςς  σσυυννεεδδρρίίαασσεε  ττηηνν  ∆∆εευυττέέρραα  2200..0066..22002222,,  

ώώρραα  ααππόό  ττιιςς  0088::0000ππ..µµ..  έέωωςς  2200::0000  ππ..µµ..  ύύσσττεερραα  ααππόό  ττηη  µµεε  ααρρ..  ππρρωωττ..  3344//1166..0066..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 (07) Συµβούλους : 
1. Πούλος Αναστάσιος 
2. Μπετενιώτης Παναγιώτης 
3. Βογιατζάκη Αντωνία 
4. Αραµπατζή Ελισάβετ 
5. Αθανασιάδης Γεώργιος 
6. Σταµατελάτος Κωνσταντίνος  
7. Βέρρα Βιργινία 
 
Απόντες οι : Κοντογιώργος Κωνσταντίνος, Αγγελοπούλου Αναστασία, Γαρδούνη 
Αικατερινη , Σκανδάλης Βασίλης 
 
Ο Πρόεδρος: Πούλος Αναστάσιος  

Η Γραµµατέας : Βουτσινά Ελένη 

 

 



 

ΘΕΜΑ 1
ο
 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

««ΈΈγγκκρριισσηη  ΚΚααννοοννιισσµµοούύ  λλεειιττοουυρργγίίααςς  ττοουυ  ππρροοττεειιννόόµµεεννοουυ  ππρροοςς  έέγγκκρριισσηη  ππεεζζόόδδρροοµµοουυ,,  
µµεεττααξξύύ  ττωωνν  οοδδώώνν  ΦΦααλλήήρροουυ  κκααιι  ΚΚέέααςς,,  σσττοο  ΟΟ..ΤΤ..  5588  ΑΑ  ––  ΒΒ  //  ΤΤ..2255,,  σστταα  ππλλααίίσσιιαα  
ππρροοώώθθηησσηηςς  ττηηςς  δδιιααδδιικκαασσίίααςς  ττρροοπποοπποοίίηησσηηςς  ττοουυ  εεγγκκεεκκρριιµµέέννοουυ  ρρυυµµοοττοοµµιικκοούύ  σσχχεεδδίίοουυ  ττοουυ  
∆∆ήήµµοουυ  ΠΠεειιρρααιιάά,,  εεππίί  ττωωνν  οοδδώώνν  ΜΜοουυττσσοοπποούύλλοουυ  ––  ΦΦααλλήήρροουυ  ––  ΚΚέέααςς,,  σσττηηνν  ππεερριιοοχχήή  ττωωνν  
ΚΚααµµιιννίίωωνν..»»  
  
  
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. 16761/543/20.04.2022 εισήγησης της 
∆/νσης Οδοποιίας Έργων & ∆ηµοτικής Συγκοινωνίας – Τµήµα Οδικών Έργων & 
∆ηµοτικής Συγκοινωνίας , η οποία έχει ως εξής: 
 

ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ  ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   

∆/νση Οδοποιίας – Αποχέτευσης 

Τµήµα Οδικών Έργων & ∆ηµοτικής Συγκοινωνίας 
 

  ΠΡΟΣ:  ∆΄ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
           Οδός Σπυρίδωνος (Πρώην Στρατόπεδο 
           Παπαδογιωργή) 

 

ΘΕΜΑ:  ««ΈΈγγκκρριισσηη  ΚΚααννοοννιισσµµοούύ  λλεειιττοουυρργγίίααςς  ττοουυ  ππρροοττεειιννόόµµεεννοουυ  ππρροοςς  έέγγκκρριισσηη  
ππεεζζόόδδρροοµµοουυ,,  µµεεττααξξύύ  ττωωνν  οοδδώώνν  ΦΦααλλήήρροουυ  κκααιι  ΚΚέέααςς,,  σσττοο  ΟΟ..ΤΤ..  5588  ΑΑ  ––  ΒΒ  //  ΤΤ..2255,,  σστταα  
ππλλααίίσσιιαα  ππρροοώώθθηησσηηςς  ττηηςς  δδιιααδδιικκαασσίίααςς  ττρροοπποοπποοίίηησσηηςς  ττοουυ  εεγγκκεεκκρριιµµέέννοουυ  ρρυυµµοοττοοµµιικκοούύ  
σσχχεεδδίίοουυ  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  ΠΠεειιρρααιιάά,,  εεππίί  ττωωνν  οοδδώώνν  ΜΜοουυττσσοοπποούύλλοουυ  ––  ΦΦααλλήήρροουυ  ––  ΚΚέέααςς,,  σσττηηνν  
ππεερριιοοχχήή  ττωωνν  ΚΚααµµιιννίίωωνν..»»  
 

    Σε συνέχεια του ως άνω (α) σχετικού, σας διαβιβάζουμε σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας του εν 

θέματι προτεινόμενου πεζόδρομου και παρακαλούμε όπως προβείτε αρμοδίως κατά την προσεχή 

σας Συνεδρίαση στη λήψη της σχετικής Απόφασης, στα πλαίσια του άρθρου 52 του ισχύοντος ΚΟΚ, 

διαβιβάζοντας αρμοδίως στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής την σχετική σας Απόφαση, μετά των 

συνημμένων σχεδίων. 

     Για το ανωτέρω θέμα, κατόπιν ενημέρωσης από την Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης & Γ.Σ.Π., σας 

γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 

• Με την υπ’ αρ. 327/22-4-19 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προτάθηκε: 

α) η άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε τμήματα των με κτηματολογικό αριθμό (2) και (3) 

ιδιοκτησιών των Κων/νου Θειάσπρα, Σοφίας Γιαλωψού,  Μαρίας Καλαϊτζή,  Αικ. Παπουτσή, Εμμαν. 

Δήμου, στο ΟΤ 91 του Τομέα 22 του Δήμου Πειραιά,  

β) η άρση και επανεπιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στις με κτηματολογικό αριθμό (1), (7) και 

(9) ιδιοκτησίες των Κων/νου Θειάσπρα, Σοφίας Γιαλωψού,  Μαρίας Καλαϊτζή,  Αικ. Παπουτσή, Εμμαν. 

Δήμου, στα  ΟΤ 58Α, 58Β του Τομέα  25, με αλλαγή του σκοπού της, σε συμμόρφωση με τις 2057/2005 

και 4042/2009 Αποφάσεις του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά 

γ) η έγκριση της οδού Κέας, μεταξύ της οδού Μουτσοπούλου και των Σιδηροδρομικών γραμμών 



δ) η έγκριση οδού μεταξύ των οδών Κέας και Σερίφου 

ε) η μετατόπιση Ρ.Γ και Ο.Γ στα Ο.Τ. 58Α και 58Β/Τ.25,  η έγκριση πεζοδρόμου, ο καθορισμός 

κοινοχρήστων χώρων (Κ.Χ.), κοινοχρήστων χώρων πρασίνου (Κ.Χ. – πράσινο), χώρου παιδικής χαράς 

και ο καθορισμός κόκκινου περιγράμματος για την ανέγερση αναψυκτηρίου 

στ) ο καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης 

όπως αυτά περιγράφονται στο από Ιανουαρίου 2019 τοπογραφικό διάγραμμα της Δ/νσης Υπηρεσίας 

Δόμησης & Γ.Σ.Π. – Τμήμα Γεν. Σχεδιασμού – Π.Ε.Α.  

• Ο φάκελος του θέματος, με το υπ’ αρ. πρωτ. 10909/11-12-19 έγγραφο, διαβιβάστηκε στην 

Περιφέρεια και κατόπιν, με αρ. πρωτ. 734301/1-10-20 έγγραφο της Δ/νσης Χωρικού Σχεδιασμού, της 

Περιφέρειας Αττικής διαβιβάστηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για τις ενέργειές τους, λόγω 

χαρακτηρισμού τμημάτων οδών σε πεζόδρομους. Ταυτόχρονα ζητήθηκε από το Δήμο Πειραιά η 

απευθείας διαβίβαση της απαιτούμενης κυκλοφοριακής μελέτης στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση. 

•  Προκειμένου να ολοκληρωθεί η εξέταση του θέματος της έγκρισης του προτεινόμενου 

πεζοδρόμου, σύμφωνα με το υπ’ αρ. οικ./2696/Φ.252/18-5-18 έγγραφο της Δ/νσης Οδικών Υποδομών 

(Δ13), του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, ζητείται 

η λήψη απόφασης για την έγκριση λειτουργίας του προτεινόμενου πεζόδρομου. 

Ο συγκεκριμένος προτεινόμενος πεζόδρομος πλάτους 4,00 μ. βρίσκεται εν επαφή με τον προτεινόμενο 

κοινόχρηστο χώρο και προέκυψε βάσει της υπ’ αρ. 55/1988 εγκυκλίου του Υπουργείου Δημοσίων 

Έργων – Συμβολισμοί, παρ. 11.3 «Κοινόχρηστοι και οικοδομήσιμοι χώροι», όπου αναφέρεται: «στις 

περιπτώσεις που σε ένα οικοδομικό πολύγωνο (Ο.Τ) συνυπάρχουν κοινόχρηστοι και ιδιωτικοί 

οικοδομήσιμοι χώροι, πρέπει κατά κανόνα να ξεχωρίζουν οι χώροι αυτοί με ένα πεζόδρομο μικρού 

έστω πλάτους και να σχεδιάζονται κατά τα γνωστά…..» 

Συγκεκριμένα στην προτεινόμενη τροποποίηση, εντός του δημιουργούμενου Ο.Τ. 58 Α-Β/Τ.25 

προτείνεται η συνύπαρξη οικοδομήσιμου και κοινόχρηστου χώρου, οι οποίοι ξεχωρίζουν με τον 

προτεινόμενο πεζόδρομο πλ.4,00 μ.  Ουσιαστικά πρόκειται για διαμόρφωση και χωροθέτηση του 

κοινόχρηστου χώρου, αφού οι οικοδομήσιμοι χώροι έχουν πρόσωπο από την οδό Κέας και την οδό 

Μουτσοπούλου. 

• Με την υπ’ αρ. 6/18-1-2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε ο κανονισμός 

λειτουργίας του πεζόδρομου Νικήτα, στο Δήμο Πειραιά.  Σύμφωνα με την εν λόγω Απόφαση, «οι 

βασικές αρχές λειτουργίας του παρόντος πεζοδρόμου θα αποτελέσουν τη βάση για τη λειτουργία των 

μελλοντικών πεζοδρόμων του Δήμου».   

 

     Σε συνέχεια των ανωτέρω προτείνουμε τον ακόλουθο κανονισμό λειτουργίας  του προτεινόμενου 

προς έγκριση πεζόδρομου, μεταξύ των οδών Φαλήρου και Κέας, στο Ο.Τ. 58 Α-Β/Τ.25, στα πλαίσια 

προώθησης της διαδικασίας τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου 

Πειραιά, επί των οδών Μουτσοπούλου – Φαλήρου – Κέας, στην περιοχή των Καμινίων: 

 

Άρθρο 1ο 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

Ο παρών κανονισµός αποσκοπεί: 

α. στην εξασφάλιση άνετων συνθηκών κυκλοφορίας για τους πεζούς. 

β. στη διασφάλιση της απόλαυσης των κοινόχρηστων χώρων από τους κατοίκους και τους επισκέπτες 

του δήµου. 



 

Άρθρο 2ο 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΟΥ 

2.1. Ο πεζόδροµος προορίζεται για αποκλειστική χρήση πεζών. 

2.2. Σε κάθε είσοδο του πεζοδρόµου ειδική πινακίδα σήµανσης αναγγέλλει τη χρήση του και 

προειδοποιεί για τον τρόπο λειτουργίας του. 

2.3. ∆εν επιτρέπεται η διέλευση, η στάση και η στάθµευση οχηµάτων µηχανών και ποδηλάτων. 

Στις εισόδους του πεζόδροµου απαγορεύεται η στάση και η στάθµευση παντός οχήµατος. 

2.4 Στον πεζόδροµο επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση: 

2.4.1 Όλο το 24ωρο. Η κυκλοφορία των αυτοκινήτων παροχής πρώτων βοηθειών, των 

απορριµµατοφόρων (κατάλληλων διαστάσεων), των αυτοκινήτων της Αστυνοµίας, της 

Πυροσβεστικής, των Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας (∆.Ε.Η.- Ο.Τ.Ε. - Ε.Υ.∆.Α.Π.), των 

χρηµαταποστολών, για την αντιµετώπιση περιπτώσεων επείγουσας ανάγκης. 

Επίσης, οχηµάτων που ανήκουν σε µόνιµους κατοίκους στην περιοχή του πεζόδροµου, που 

διαθέτουν ειδικά διαµορφωµένο εσωτερικά χώρο στάθµευσης και κατέχουν ειδική άδεια, µε 

δυνατότητα εισόδου σε αυτούς που έχουν πρόσοψη επί του πεζοδρόµου.   

2.4.2 Η κίνηση των οχηµάτων τροφοδοσίας των καταστηµάτων και από τις ώρες 6-9  

π.µ. και 3-5 µ.µ. 

2.5 Η κίνηση στον πεζόδροµο γίνεται µε τους ακόλουθους όρους και περιορισµούς: 

2.5.1 Η ταχύτητα κίνησης των επιτρεπόµενων οχηµάτων δεν θα υπερβαίνει την ταχύτητα κίνησης 

των πεζών οι οποίοι έχουν προτεραιότητα σε κάθε περίπτωση. 

2.5.2 Η όπισθεν κίνηση των οχηµάτων πρέπει να καθοδηγείται πάντα από πεζό. Απαγορεύονται 

οι επιτόπου στροφές. 

2.5.3 Κάθε κάτοχος οχήµατος υποχρεούται να αποζηµιώσει το ∆ήµο βάσει προϋπολογισµού της 

Τεχνικής Υπηρεσίας θεωρηµένου από το ∆ήµαρχο για τις ζηµιές που τυχόν θα προκληθούν από την 

κυκλοφορία και τη στάθµευση του οχήµατος µέσα στο χώρο του πεζοδρόµου. 

 

Άρθρο 3ο 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ή ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΩΝ ΟΙΚΟ∆ΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΟ 

3.1 Σε περίπτωση που απαιτείται οικοδοµική άδεια για την κατεδάφιση, επισκευή ή ανέγερση 

οικοδοµών που έχουν πρόσοψη στον πεζόδροµο, οι αιτούντες οφείλουν να προσκοµίσουν στην 

αρµόδια Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου (∆/νση Οδοποιίας – Αποχέτευσης) εγγυητική επιστολή. Η 

εγγυητική επιστολή χρησιµεύει σε περίπτωση φθορών για την αποκατάσταση του πεζοδρόµου και 

των εξοπλισµών και την επαναφορά τους στην πρότερη κατάσταση από τον ∆ήµο, εφόσον ο 

ενδιαφερόµενος δεν προβεί στην εκτέλεση των εργασιών αυτών µετά από έγγραφη πρόσκληση και 

µέσα σε τακτή προθεσµία. 

3.2 Σε περίπτωση ανέγερσης νέας οικοδοµής ή κατεδάφισης υπάρχουσας η εκσκαφή επιτρέπεται 

να γίνεται µε µηχανικά µέσα εφόσον δεν απαγορεύεται από άλλη διάταξη. ∆εν επιτρέπεται στον 

πεζόδροµο η κίνηση ερπυστριοφόρων µηχανηµάτων. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου στο οποίο γίνονται 

οι εργασίες µεριµνά καθηµερινά µετά το πέρας των εργασιών για τον καθαρισµό και την 

αποµάκρυνση κάθε υλικού από την επιφάνεια του πεζοδρόµου. 

3.3 Στις περιπτώσεις εργασιών στα δίκτυα των Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας , θα χορηγείται 

ειδική άδεια από το ∆ήµο Πειραιά κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόµενου. Η αποκατάσταση του 

πεζόδροµου στην αρχική του µορφή, µε τα ίδια δοµικά υλικά και την αυτή επιµέλεια σύµφωνα µε 

τις οδηγίες του αρµοδίου τµήµατος της ∆ιεύθυνσης Οδοποιίας–Αποχέτευσης είναι υποχρεωτική και 

βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον εκτελούντα το έργο, Οργανισµό ή ιδιοκτήτη του παρόδιου ακινήτου. 

  



Εφόσον ο ενδιαφερόµενος δεν προβεί στις παραπάνω ενέργειες µέσα σε τακτή προθεσµία που θα 

ορίζεται µετά από σχετική πρόσκληση , ο ∆ήµος θα παρεµβαίνει αναλαµβάνοντας την 

αποκατάσταση των ζηµιών και καταλογίζοντας τα σχετικά έξοδα στους υπευθύνους. 

3.4 Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται οι διατάξεις της Υ.Α. 6952/ΦΕΚ 420/Β/16-3-2011 

«ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ∆ΙΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΕΖΩΝ», του ΦΕΚ 260/Α/16-9-81 «ΠΕΡΙ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ» και του ΦΕΚ 193/Β/26-8-80 «ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ» προκειµένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα προστασίας των 

διερχοµένων πεζών και οχηµάτων, εντός και εκτός του διαδρόµου κίνησης τους κατά την εκτέλεση 

οικοδοµικών εργασιών. 

Άρθρο 4ο 

∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΤΟΥ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΟΥ 

Ο πεζόδροµος πρέπει να διατηρήσει τη µορφή του, υψηλό επίπεδο αισθητικής, εύκολη πρόσβαση 

και διέλευση των πεζών, ορατότητα και ανοικτό ορίζοντα. 

5.1 Απαγορεύονται κάθε είδους εκδηλώσεις ή παρεµβάσεις που θα µετέβαλλαν κατά µόνιµο 

τρόπο τον αρχιτεκτονικό διάκοσµο του πεζοδρόµου και θα κατέστρεφαν τη δοµή και τον εξοπλισµό 

του. 

Απαγορεύονται τα κάθε είδους προστεγάσµατα, τέντες, κατασκευές σε διαστάσεις και είδος που δεν 

προβλέπονται από το Γ.Ο.Κ. Η προσαρµογή να γίνει σε διάστηµα ενός έτους από την ψήφιση του 

παρόντος Κανονισµού. 

Άρθρο 5ο 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Οι παραβάτες του παρόντος Κανονισµού τιµωρούνται για µεν τις παραβάσεις που αφορούν θέµατα 

κινήσεως και σταθµεύσεως οχηµάτων σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 

(Κ.Ο.Κ –Ν. 2696/1999, ΦΕΚ 57/Α’/23.3.1999) για δε τις παραβάσεις που αφορούν θέµατα 

επισκευής, κατεδάφισης ή ανέγερσης οικοδοµών σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νέου Οικοδοµικού 

Κανονισµού (Ν.Ο.Κ – Ν. 4067/2012, ΦΕΚ 79/Α’/9-4-2012) και του Κτιριοδοµικού Κανονισµού (Υ.Α. 

3046/304/1989, ΦΕΚ 59/∆’/3-02-1989). 

Άρθρο 6ο 

ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

Ο παρών Κανονισµός ισχύει από την εποµένη της ψήφισης του από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του 

∆ήµου Πειραιά και δύναται να αναµορφωθεί µε διευκρινιστικές ή συµπληρωµατικές διατάξεις 

καθώς και µε τροποποιήσεις,  µε νέα απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου. 

 

   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΜΕ 

ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ  

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

    

    

 

ΑΛΕΞ. ΑΡΓΟΥΔΕΛΗΣ 



 
 

Το Συµβούλιο της ∆’ ∆ηµοτικής Κοινότητας µελέτησε τον σχετικό φάκελο  και τα 
σχετικά δικαιολογητικά σε φωτοτυπία, για την έέγγκκρριισσηη  ππεεζζόόδδρροοµµοουυ,,  µµεεττααξξύύ  ττωωνν  οοδδώώνν  
ΦΦααλλήήρροουυ  κκααιι  ΚΚέέααςς,,  σσττοο  ΟΟ..ΤΤ..  5588  ΑΑ  ––  ΒΒ  //  ΤΤ..2255.. 
      

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 

 
 

Αποφασίζει Οµόφωνα 
 
 
 
Και εγκρίνει  τον ΚΚααννοοννιισσµµόό  λλεειιττοουυρργγίίααςς  ττοουυ  ππρροοττεειιννόόµµεεννοουυ  ππρροοςς  έέγγκκρριισσηη  
ππεεζζόόδδρροοµµοουυ,,  µµεεττααξξύύ  ττωωνν  οοδδώώνν  ΦΦααλλήήρροουυ  κκααιι  ΚΚέέααςς,,  σσττοο  ΟΟ..ΤΤ..  5588  ΑΑ  ––  ΒΒ  //  ΤΤ..2255,,  σστταα  
ππλλααίίσσιιαα  ππρροοώώθθηησσηηςς  ττηηςς  δδιιααδδιικκαασσίίααςς  ττρροοπποοπποοίίηησσηηςς  ττοουυ  εεγγκκεεκκρριιµµέέννοουυ  ρρυυµµοοττοοµµιικκοούύ  
σσχχεεδδίίοουυ  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  ΠΠεειιρρααιιάά,,  εεππίί  ττωωνν  οοδδώώνν  ΜΜοουυττσσοοπποούύλλοουυ  ––  ΦΦααλλήήρροουυ  ––  ΚΚέέααςς,,  σσττηηνν  
ππεερριιοοχχήή  ττωωνν  ΚΚααµµιιννίίωωνν..  
  
  
 
 

Αποφασίστηκε και εκδόθηκε µε αύξοντα αριθµό 08 
 

Πειραιάς 20.06.2022 
 
 
 
     Ακριβές αντίγραφο 
     Πειραιάς 20-06-2022 
 
 
 

                    Ο                              Η 
             Πρόεδρος                 Γραµµατέας        
 
 
       Πούλος Αναστάσιος                 Βουτσινά Ελένη 


