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        Απόσπασμα από τα πρακτικά  
Της 9ης  Συνεδρίασης, που έγινε στις 20-9-2022 

Αρ. Απόφασης: 36 
 

         Το  Συμβούλιο  της  Β΄ Δημοτικής Κοινότητας συνεδρίασε στις  20.09.2022  ημέρα Τρίτη 
και ώρα  19:30 στην αίθουσα της Β΄ Δημοτικής Κοινότητας στην οδό Δραγάτση 1α,  
τηρουμένων όλων των υγειονομικών μέτρων, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 
Δ1α/Γ.Π.οικ.51236/9.9.2022 Κ.Υ.Α., περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας 
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και ύστερα από την με αρ. 
πρωτ. 75/16-09-2022 πρόσκληση του Προέδρου της Β΄ Δημοτικής Κοινότητας κ. Αλέξανδρου 
Νανόπουλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρα 88 & 89 περί σύγκλισης και 
λειτουργίας του συμβουλίου των Δημοτικών Κοινοτήτων όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με τα 
άρθρα 89 & 90 του Ν.4555/2018. 

 
 
Το Σώμα βρίσκεται σε απαρτία με παρόντες (08) Συμβούλους : 
 

1. Νανόπουλος Αλέξανδρος (Πρόεδρος) 
2. Αγγελιδάκης Σπυρίδων 
3. Αθανασίου Ευαγγελία 
4. Κεχαγιά Ζωή 
5. Μακρής Χρήστος 
6. Μπουκουβάλα Σταματίνα  
7. Μπουρδάκου Ρωξάνη 
8. Νταουντάκης Νικόλαος 
 

     Απόντες οι Σύμβουλοι: Αγαπητάκης Αγαπητός, Βρεττάκος Αθηνόδωρος και Γεωργούλης  
Ευάγγελος. 
 
 

O Πρόεδρος: Αλέξανδρος Νανόπουλος  
     Ο Γραμματέας : Γκιουλάκη Βασιλεία 

 
 
 



 
 
 
      

ΘΕΜΑ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 

                      ΣΣυυζζήήττηησσηη  κκααιι  λλήήψψηη  ααππόόφφαασσηηςς  γγιιαα  ττρροοπποοπποοίίηησσηη  ττοουυ  εεγγκκεεκκρριιμμέέννοουυ  ρρυυμμοοττοομμιικκοούύ  σσχχεεδδίίοουυ  
ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΠΠεειιρρααιιάά,,  σσττοο  ΟΟ..ΤΤ..  110033//ΤΤ..2277    γγιιαα  ττηηνν  ππρροοσσααρρμμοογγήή  ττηηςς  οοιικκοοδδοομμιικκήήςς  ––  ρρυυμμοοττοομμιικκήήςς  
γγρρααμμμμήήςς  εεππίί  ττηηςς    οοδδοούύ  ΑΑρρχχιιμμήήδδοουυςς,,  σσττηηνν  υυφφιισσττάάμμεεννηη  κκααττάάσστταασσηη..  
  

Το θέμα είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη και συζητείται νόμιμα. 
  
          Το Συμβούλιο της Β΄ Δημοτικής Κοινότητας ασχολείται με το πιο πάνω θέμα ύστερα από 
τη λήψη του με αριθμ. πρωτ. ΟΙΚ.5690/15-09-2022 εισήγησης της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης 
& Γ.Σ.Π.- Τμήμα Γενικού Σχεδιασμού – Π.Ε.Α. η οποία έχει ως εξής: 
 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ     

  
ΤΜΗΜΑ: ΓΕΝ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ – Π.Ε.Α. 

 Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
  

 
ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Πειραιά, 
στο Ο.Τ. 103/Τ.27 για την προσαρμογή της οικοδομικής – ρυμοτομικής γραμμής   επί 
της οδού Αρχιμήδους, στην υφιστάμενη κατάσταση» 
 
ΣΧΕΤ: 1. Το με αρ. πρωτ. 425/23-2-21 έγγραφο του Τμ. Αρχ/κού Μελετών & 
Κατασκευών       (αρ. πρωτ. ΥΔΟΜ: 1242/23-2-21) 
           2. Το από Ιανουαρίου 2022 τοπογραφικό διάγραμμα του Τμ. Τοπογραφικού, 
της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης & Γ.Σ.Π. 
 
     Με το ανωτέρω (1) σχετικό, ζητήθηκε ο πολεοδομικός έλεγχος του ακινήτου που 
βρίσκεται επί της οδού Αρχιμήδους 7 και Ρεθύμνης, ιδιοκτησίας Δήμου Πειραιά, 
(δωρεά ΜΑΡΙΑΣ ΠΕΡΡΑΚΗ), καθώς διαπιστώθηκε ασυμφωνία των εγκεκριμένων 
οικοδομικών – ρυμοτομικών γραμμών με την υφιστάμενη κατάσταση, στο οικοδομικό 
τετράγωνο στο οποίο ανήκει η ιδιοκτησία.   
     Καθώς, η Δ/νση Αρχ/κού & Λ.Τ.Ε. προτίθεται να προβεί σε ανάθεση μελετών και 
έκδοση άδειας δόμησης, για δημιουργία ΚΑΠΗ, ζητήθηκε η επικαιροποίηση του 
τοπογραφικού διαγράμματος από το αρμόδιο τμήμα Τοπογραφικού της Διεύθυνσής 
μας, οπότε και συντάχθηκε το ανωτέρω (2) σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα.   
     Σύμφωνα με το ανωτέρω (2) τοπογραφικό διάγραμμα, με την εφαρμογή των 
οικοδομικών – ρυμοτομικών γραμμών, διαπιστώθηκε ρυμοτόμηση οικοπεδικού 
τμήματος επί της οδού Ρεθύμνης και προσκύρωση οικοπεδικού τμήματος επί της 
οδού Αρχιμήδους.   
Καθώς πρόκειται για υφιστάμενη κατάσταση με διαμορφωμένα πεζοδρόμια, η 
υπηρεσία προτείνει σαν διαδικασία διόρθωσης της ασυμφωνίας της εγκεκριμένης με 
την υφιστάμενη κατάσταση, την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου 
και όχι τη σύνταξη Πράξης Προσκύρωσης. 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ  
Το ακίνητο ιδιοκτησίας Δήμου Πειραιά, βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αρχιμήδους 
7 και Ρεθύμνης, στο Ο.Τ. 103/Τ.27, στον Προφήτη Ηλία.  Περιήλθε στην ιδιοκτησία 
του Δήμου με την υπ’ αρ. 3170/1999 Δημόσια διαθήκη της κληροδότριας Μαρίας 
Περράκη και την υπ’ αρ. 36492/2003 Συμβολαιογραφική Πράξη Αποδοχής 
Κληρονομιάς, υπό τον όρο το υφιστάμενο κτίσμα να χρησιμοποιηθεί ως «Κέντρο 
Υγείας ειδικά για απόρους». Με την υπ’ αρ. 7177/2013 Απόφαση του Εφετείου 
Αθηνών άλλαξε ο σκοπός του κληροδοτήματος και επιτράπηκε να χρησιμοποιηθεί για  

    Δ/ΝΣΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & Γ.Σ.Π.                      



 
 
 
την εξυπηρέτηση παρεμφερούς κοινωφελούς σκοπού, και συγκεκριμένα για την 
ανέγερση εντός αυτού, μετά την κατεδάφιση της υπάρχουσας παλαιάς  
οικίας, νέας οικοδομής αποτελούμενης από υπόγειο, ισόγειο και πρώτο όροφο, που 
θα χρησιμοποιηθεί για να στεγάσει τις υπηρεσίες του Κέντρου Αγάπης και 
Αλληλεγγύης της περιοχής Προφήτη Ηλία. 
 
Σύμφωνα με το από Σεπτέμβριο 2022 Τοπογραφικό διάγραμμα της υπηρεσίας μας, 
που συνοδεύει την παρούσα, το γεωτεμάχιο εμφαίνεται με κτηματολογικό αριθμό (1), 
φέρει ΚΑΕΚ: 051165412004 και έχει επιφάνεια 168,67 τ.μ.  Σύμφωνα με τον τίτλο 
ιδιοκτησίας, η επιφάνεια του γεωτεμαχίου ανέρχεται σε 150,93 τ.μ.   
Σύμφωνα με το Εθνικό Κτηματολόγιο το γεωτεμάχιο έχει επιφάνεια 156,00 τ.μ.  
 
Εντός του ακινήτου υφίσταται ισόγειο πλακοσκεπές κτίσμα, το οποίο σύμφωνα με το 
Εθνικό Κτηματολόγιο, έχει επιφάνεια 131,65 τ.μ. περίπου.  Για το εν λόγω κτίσμα έχει 
εκδοθεί η με αρ. 16/4-11-2010 Έκθεση επικινδύνου οικοδομής.   
 
 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑ     

    Το Ο.Τ.103/Τ.27 βρίσκεται εντός των ορίων του τμήματος της πόλης του Πειραιά 
που έχει χαρακτηριστεί ως παραδοσιακό με το από 27-7-1982 Π.Δ.  – ΦΕΚ 
410Δ/1982. Επίσης, βρίσκεται εντός του κηρυγμένου – οριοθετημένου αρχαιολογικού 
χώρου περιοχής Πειραιά,  σύμφωνα με τα  ΦΕΚ 217Δ/10-5-2019 και ΦΕΚ 367Δ/28-6-
2019.  
     Σύμφωνα με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Πειραιά – ΦΕΚ 79Δ/1988, 
το Ο.Τ. 103/Τ.21 ορίζεται με χρήση «ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ», όπως φαίνεται στην 
ακόλουθη εικόνα: 

  
Εικόνα 1: απόσπασμα ΓΠΣ - ΦΕΚ 79Δ/1988 
 
     Στην περιοχή ισχύουν τα ακόλουθα διατάγματα ρυμοτομίας: 

- το από 4-1-1876 Δ/γμα Ρυμοτομίας – ΦΕΚ 10Α/16-2-1876 
- η από 3-9-1890 τροποποίηση – ΦΕΚ 225/5-9-1890 
- η από 22-6-1898 τροποποίηση – ΦΕΚ 116/1-7-1898 
- η από 20-6-1939 τοπική αναθεώρηση – ΦΕΚ 265/28-6-1939 

 

     Σύμφωνα με την ανωτέρω εγκεκριμένη ρυμοτομία (ΦΕΚ 265/28-6-1939), όπως 
φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα, ο εξεταζόμενος χώρος ορίζεται ως οικοδομήσιμος. 



 

Εικόνα 2: απόσπασμα ΦΕΚ 265/1939 
 

ΠΡΟΤΑΣΗ 

    Σύμφωνα με το «Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας» (ΦΕΚ 156Α/2014), ο Δήμος 
Πειραιά έχει ορισθεί ως Μητροπολιτική περιοχή και αποτελεί την «Νότια πύλη» της 
πρωτεύουσας.  Στο άρθρο 9, αναφέρεται ως προς την οργάνωση της χωρικής 
ενότητας Αθήνας-Πειραιά ότι, βασική προτεραιότητα είναι η αστική αναζωογόνηση 
περιοχών και η άμβλυνση των ανισοτήτων μέσω της βελτίωσης του φυσικού και 
δομημένου περιβάλλοντος.   Επιδιώκεται η συνολική αναβάθμιση του αστικού 
περιβάλλοντος και των λειτουργιών.    
     Όπως αναφέρθηκε, σύμφωνα με το από Σεπτέμβριο 2022 τοπογραφικό διάγραμμα 
της υπηρεσίας, η υπό εξέταση ιδιοκτησία εμφαίνεται υπό στοιχεία (Α΄-Β΄-Γ-  Δ – Ε–Ζ-
Η-Θ-Ι-Κ-Ν-Μ-Λ-Α΄) και με επιφάνεια  168,67 τ.μ. 
Προκύπτει: 
α) ρυμοτόμηση κατά το οικοπεδικό τμήμα υπό στοιχεία (Κ-Λ-Μ-Ν-Κ) επιφάνειας 3,23  
τ.μ. και  
β) προσκύρωση κατά το οικοπεδικό τμήμα υπό στοιχεία (Α-Β-Β΄-Α΄) επιφάνειας 
11,69τ.μ., όπως φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα: 
 

 

Εικόνα 3:απόσπασμα του από Σεπτεμβρίου 2022 τοπογραφικού διαγράμματος 
 



 

 

 

     Με την παρούσα εισήγηση, σύμφωνα με το από Σεπτέμβριο 2022 τοπογραφικό 
διάγραμμα της υπηρεσίας, προτείνεται η μετατόπιση της οικοδομικής – ρυμοτομικής  
γραμμής επί της οδού Αρχιμήδους στο Ο.Τ. 103/Τ.21, μεταξύ των οδών Ρεθύμνης και 
Χανίων, στην υφιστάμενη κατάσταση.  
Η νέα οικοδομική – ρυμοτομική γραμμή ορίζεται υπό στοιχεία (Α΄- Β΄- Γ΄- Δ΄- Ε΄). 
Αναφορικά με την οικοδομική – ρυμοτομική γραμμή επί της οδού Ρεθύμνης, 
προτείνεται να παραμείνει ως έχει, καθώς το υπάρχον κτίσμα είναι παλαιό, με 
σημαντικές φθορές και σύμφωνα με την υπ’ αρ. 7177/2013 Απόφαση του Εφετείου 
Αθηνών, ο σκοπός του κληροδοτήματος άλλαξε για την ανέγερση εντός αυτού, (μετά 
την κατεδάφιση της υπάρχουσας παλαιάς οικίας), νέας οικοδομής αποτελούμενης 
από υπόγειο, ισόγειο και πρώτο όροφο, που θα χρησιμοποιηθεί για να στεγάσει τις 
υπηρεσίες του Κέντρου Αγάπης και Αλληλεγγύης της περιοχής Προφήτη Ηλία. 
Ως εκ τούτου, εκτιμούμε ότι μία προτεινόμενη τεθλασμένη οικοδομική γραμμή δεν 
εξυπηρετεί σημαντικά μια μελλοντική ανέγερση κτιρίου, αντιθέτως απομειώνει τον 
κοινόχρηστο χώρο της οδού Ρεθύμνης.    
 
     Με την προτεινόμενη μετατόπιση της οικοδομικής – ρυμοτομικής γραμμής της 
οδού Αρχιμήδους στην υφιστάμενη κατάσταση, (κατά την πλευρά του Ο.Τ.103/Τ.27), 
διορθώνεται η ασυμφωνία μεταξύ της πραγματικής κατάστασης και της εγκεκριμένης 
ρυμοτομίας και δε ρυμοτομούνται ιδιοκτησίες.  Εξετάστηκε το ισοζύγιο των 
κοινόχρηστων χώρων και προκύπτει αύξηση αυτών κατά 6,86 τ.μ.   
     Η νέα οικοδομική – ρυμοτομική γραμμή ορίζεται υπό στοιχεία Α΄- Β΄- Γ΄- Δ΄- Ε΄. 
 
     Σύμφωνα με την προτεινόμενη τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού 
σχεδίου, η εξεταζόμενη ιδιοκτησία του Δήμου Πειραιά ορίζεται υπό στοιχεία Α΄- Β΄- Γ 
– Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Α΄ με επιφάνεια 165,44 τ.μ.   
 
Με την προτεινόμενη τροποποίηση αυξάνονται οι κοινόχρηστοι χώροι, και 
αναβαθμίζεται οικιστικά η περιοχή.  Η πρόταση απορρέει από κοινή ανάγκη και 
ωφέλεια, ώστε να ταυτιστεί η υπάρχουσα κατάσταση με την εγκεκριμένη ρυμοτομία, 
εξυπηρετώντας το δημόσιο συμφέρον, αλλά και το σκοπό του κληροδοτήματος. 
 
     Σε συνέχεια των ανωτέρω, προτείνεται η τροποποίηση του εγκεκριμένου 
ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Πειραιά, στο Ο.Τ. 103/Τ.27 για την προσαρμογή της 
οικοδομικής – ρυμοτομικής γραμμής της οδού Αρχιμήδους, μεταξύ των οδών 
Ρεθύμνης και Χανίων στην υφιστάμενη κατάσταση, όπως απεικονίζεται στο από 
Σεπτέμβριο 2022 τοπογραφικό διάγραμμα της υπηρεσίας μας. 
 
Τέλος, υπενθυμίζεται η σχετική νομοθεσία του άρθρου 172 του Ν. 3852/2010.   

 

 
 

  Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & 

Γ.Σ.Π και 
Δ/ΝΣΗΣ ΑΡΧ/ΚΟΥ & Λ.Τ.Ε. 

   
   

 
 
 

ΔΗΜ.  ΑΡΑΠΗΣ 



 
 
 
 
Το αναπτύσσει ο Πρόεδρος κ. Αλέξανδρος Νανόπουλος και ακολουθούν οι προτάσεις 

των κ.κ. Συμβούλων.   
 

          Το Συμβούλιο της Β΄ Δημοτικής Κοινότητας αφού συμβουλεύτηκε τις διατάξεις του 
Ν.3852/10 (ΦΕΚ87 Α/7-6-2010) άρθ. 83 «περί αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Κοινότητας»,  
όπως αυτές αντικαθίστανται από τον Ν. 4555/19-7-2018 (ΦΕΚ 133τΑ΄/19-7-2018). 
 
          Αφού είδε την ως άνω εισήγηση της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης & Γ.Σ.Π.- Τμήμα Γενικού 
Σχεδιασμού – Π.Ε.Α., τα με αριθμ. πρωτ. 2241471/24-08-22 και 96006/23-8-22 έγγραφα του 
Κτηματολογικού Γραφείου Πειραιώς και Νήσων, το με αριθμ. πρωτ. 425/23-2-21 έγγραφο της 
Δ/νσης Αρχιτεκτονικού & Λ.Τ.Ε. - Τμ. Αρχ/κου Μελετών & Κατασκευών, καθώς και τα 
Τοπογραφικά Διαγράμματα της Υπηρεσίας. 
 
         Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ του Προέδρου και των μελών του Σώματος κατά 
την οποία δήλωσαν ότι εγκρίνουν το πιο πάνω θέμα, σύμφωνα µε την εισήγηση της Δ/νσης 
Υπηρεσίας Δόμησης & Γ.Σ.Π.- Τμήμα Γενικού Σχεδιασμού – Π.Ε.Α. 
 
 

 Αποφασίζει Ομόφωνα 
 

     Και εγκρίνει την ττρροοπποοπποοίίηησσηη  ττοουυ  εεγγκκεεκκρριιμμέέννοουυ  ρρυυμμοοττοομμιικκοούύ  σσχχεεδδίίοουυ  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΠΠεειιρρααιιάά,,  
σσττοο  ΟΟ..ΤΤ..  110033//ΤΤ..2277    γγιιαα  ττηηνν  ππρροοσσααρρμμοογγήή  ττηηςς  οοιικκοοδδοομμιικκήήςς  ––  ρρυυμμοοττοομμιικκήήςς  γγρρααμμμμήήςς  εεππίί  ττηηςς    οοδδοούύ  
ΑΑρρχχιιμμήήδδοουυςς,,  σσττηηνν  υυφφιισσττάάμμεεννηη  κκααττάάσστταασσηη,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττηηνν  εειισσήήγγηησσηη  ττηηςς  ΔΔ//ννσσηηςς  ΥΥππηηρρεεσσίίααςς  
ΔΔόόμμηησσηηςς  &&  ΓΓ..ΣΣ..ΠΠ..--  ΤΤμμήήμμαα  ΓΓεεννιικκοούύ  ΣΣχχεεδδιιαασσμμοούύ  ––  ΠΠ..ΕΕ..ΑΑ..  
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Πειραιάς 20 Σεπτεμβρίου 2022  
 

      Ακριβές αντίγραφο 
      Πειραιάς  23-9-2022 
  
                      Ο                                     Η 
               Πρόεδρος                         Γραμματέας        
 
 
    Αλέξανδρος Νανόπουλος                        Βασιλεία Γκιουλάκη  

 
  


