
   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Να διατηρηθεί στο διηνεκές 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ                                                                       
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ –  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                        
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
 & ΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
Ταχ. Δ/νση    : Λ. Χατζηκυριακού 89 & Κλεισόβης                                                                                           
Ταχ.Κώδικας : 185 39 
Τηλ               :  2104599956-57 
Ε-mail           :  addpir@piraeus.gov.gr                                             
         

Απόσπασμα από τα πρακτικά  
Της 08ης  Συνεδρίασης, που έγινε στις 03-10-2022 

Αρ. Απόφασης: 21 
 

        Το Συμβούλιο της Α΄ Δημοτικής Κοινότητας συνεδρίασε στις 03.10.2022 ημέρα Δευτέρα  
και ώρα 19:00, σσττοο  ΔΔηημμοοττιικκόό  ΚΚααττάάσσττηημμαα  ττηηςς  οοδδοούύ  Λ. Χατζηκυριακού 89 & Κλεισόβης,,    
ττηηρροουυμμέέννωωνν  ττωωνν  υυγγεειιοοννοομμιικκώώνν  μμέέττρρωωνν,, εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, την 
υπ΄αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.51236/9-9-22 Κ.Υ.Α. και με τον Ν. 4940/2022 (Α΄112),  κκααιι  ύύσσττεερραα  ααππόό  
ττηη  μμεε  ααρρ..  ππρρωωττ..  7777//2288..0099..22002222  ππρρόόσσκκλληησσηη  ττοουυ  ΠΠρροοέέδδρροουυ  ττηηςς  ΑΑ΄́  ΔΔηημμοοττιικκήήςς  ΚΚοοιιννόόττηηττααςς  κκ..  
ΓΓκκόόλλφφηη  ΝΝιικκήήτταα,,  σύμφωνα με τις διατάξεις του ΝΝ..  33885522//22001100  άάρρθθρραα  8888  &&  8899  περί σύγκλισης και 
λειτουργίας του συμβουλίου Δημοτικών Κοινοτήτων, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με τα 
άρθρα 89 & 90 του Ν.4555/2018. 
  
  
ΤΤοο  σσώώμμαα  ββρρίίσσκκεεττααιι  σσεε  ννόόμμιιμμηη  ααππααρρττίίαα  μμεε  ππααρρόόννττεεςς  δδώώδδεεκκαα    ((1122))  ΣΣυυμμββοούύλλοουυςς::  
 

1. Αγαπητός Θεόδωρος 
2. Βήνη Δήμητρα 
3. Βλαχουτσάκος Παναγιώτης 
4. Γκόλφης Νικήτας  
5. Λάγγουρα Μαρία                                                               .                                      
6. Μοσχοβάκος  Ιωάννης   
7. Περδικούρη Μαρία  
8. Πεφάνης Δημήτριος 
9. Σκιαθίτης Κωνσταντίνος                                                                                                                                                                             
10. Φερεντίνου Ευαγγελία                                       
11. Χατζηκώστας Ηλίας 
12. Χρυσουλάκη – Καραγιάννη Αλεξάνδρα                               
 

                                                                                                                                                                 
Απόντες οι Σύμβουλοι κ.κ. Αλιφραγκή Νικολέτα, Γεωργοπούλου Αναστασία και Δαρζέντας 
Ευάγγελος.     

                                                                                                                                                          
     Ο Πρόεδρος: Γκόλφης Νικήτας 
 
     Η Γραμματέας : Μωραγιάννη Αθανασία 
  
 



ΘΕΜΑ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

 
  ΣΣυυζζήήττηησσηη  κκααιι  λλήήψψηη  ααππόόφφαασσηηςς  γγιιαα  έέγγκκρριισσηη  ήή  μμηη  ττωωνν  εεππεεμμββάάσσεεωωνν  ββιιοοκκλλιιμμααττιικκήήςς  
ααννάάππλλαασσηηςς  πποουυ  ππρροοττεείίννοοννττααιι  σστταα  ππλλααίίσσιιαα  ττωωνν  μμεελλεεττώώνν  ττοουυ  έέρργγοουυ  μμεε  ττίίττλλοο::  ««ΒΒιιοοκκλλιιμμααττιικκήή  
ααννάάππλλαασσηη  οοδδοούύ  ΓΓεεωωρργγίίοουυ  ΘΘεεοοττόόκκηη  ΔΔήήμμοουυ  ΠΠεειιρρααιιάά»»..  
 

Το θέμα είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη και συζητείται νόμιμα. 
 

Το Συμβούλιο της Α΄ Δημοτικής Κοινότητας εξετάζει με  το πιο πάνω θέμα, ύστερα από  
τη λήψη της με αρ.πρωτ. 395/21.09.2022 εισήγησης του ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΥΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  η οποία έχει ως εξής: 
        

 
 
ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΥΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.  
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 23,  
18535 Πειραιάς 
Τηλ.: 2104131785 
Email: info@pireasplus.gr 

  
 
 
 
 

 

Πειραιάς, 21 Σεπτεμβρίου 2022 
Αρ. Πρωτ 395/21-09-2022 
 
 
Προς 
Πρόεδρο Α΄Δημοτικής Κοινότητας 
κ. Ν. Γκόλφη 
ΛΕΩΦ. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ 89 & ΚΛΕΙΣΟΒΗΣ 
Τηλ:    2104599957 
           2104599956 (&fax) 
Email: addpir@piraeus.gov.gr 
 
 

 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση των επεμβάσεων βιοκλιματικής ανάπλασης που προτείνονται στα πλαίσια των μελετών των έργων με 
τίτλους: 1.«Βιοκλιματική ανάπλαση οδού Μαρίας Χατζηκυριακού στο Δήμο Πειραιά» και 2. «Βιοκλιματική ανάπλαση της 
οδού Γεωργίου Θεοτόκη δήμου Πειραιά». 
 

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός κατόπιν εγκρίσεως του ελεγκτικού συνεδρίου με το υπ΄ αριθμ. Πρωτ. 49429/2021, 
προέβη σε Προγραμματική Σύμβαση με τον δήμο Πειραιά, και έχει αναλάβει ως διευθύνουσα υπηρεσία την εκπόνηση των 
οριστικών μελετών-μελετών εφαρμογής με τίτλους:  
 

1. Βιοκλιματική ανάπλαση οδού Μαρίας Χατζηκυριακού στο Δήμο Πειραιά και,  
2. Βιοκλιματική ανάπλαση της οδού Γεωργίου Θεοτόκη Δήμου Πειραιά 
  
Τα έργα που αφορούν στις αναπλάσεις των οδών Μαρίας Χατζηκυριακού και Γεωργίου Θεοτόκη του Δήμου 

Πειραιά, έχουν ως στόχο τη γενικότερη ποιοτική και λειτουργική αναβάθμιση των οδών με ταυτόχρονη εξάλειψη 
διαπιστωμένων προβλημάτων, προσφέροντας στους πολίτες καλύτερες συνθήκες κυκλοφορίας και ζωής στην πόλη. 

Οι κυκλοφοριακές παρεμβάσεις που γίνονται στις μελέτες αφορούν σε μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας που 
άπτονται των περιορισμών του αρ.52, (παρ.1), Ν.2696/1999, ΦΕΚ 57/Α/23.03.1999 όπως αναλυτικά αναφέρονται στις 
μελέτες και επομένως χρήζουν σύνταξης και ελέγχου κυκλοφοριακής μελέτης. 

Προκειμένου οι μελέτες να λάβουν τις απαιτούμενες κατά νόμο εγκρίσεις, παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες 
το συντομότερο δυνατόν. 

Συνημμένα σας υποβάλλουμε μια σειρά παραδοτέων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή από τεύχη και σχέδια για 
κάθε μελέτη. 

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση κατά τη παρουσίαση των μελετών. 



ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

1. Βιοκλιματική ανάπλαση οδού Μαρίας Χατζηκυριακού στο Δήμο Πειραιά 
(11) ΤΕΥΧΗ  
(54) ΣΧΕΔΙΑ 

2. Βιοκλιματική ανάπλαση της οδού Γεωργίου Δήμου Πειραιά 
(11) ΤΕΥΧΗ 
(35) ΣΧΕΔΙΑ  

 3. Πρακτικό Επιτροπής Παραλαβής 
 4. Πρακτικό Επιστημονικής Ομάδας 
 5. Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Κατά την συζήτηση του θέματος παρευρέθηκαν από τον Πειραιά Συν Μονοπρόσωπη 

Α.Ε., Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης,  οι κ.κ. Αχιλλέας Κουτσοδόντης 
(Τεχνικός Διευθυντής), Ηλίας Σαλπέας (Διευθύνων Σύμβουλος) και Γεώργιος Τσιρίδης (Μέλος 
του Διοικητικού Συμβουλίου). Επίσης παρευρέθηκε και ο κος Γκερλές Δημήτριος Δημοτικός 
Σύμβουλος του Δήμου Πειραιά της δημοτικής παράταξης «Πειραιάς για όλους». 

 
Το αναπτύσσει ο Πρόεδρος κ. Γκόλφης Νικήτας και ακολουθούν οι προτάσεις των κ.κ. 

Συμβούλων.  
 
            Το Συμβούλιο της Α΄ 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 του Πειραιά Συν Μονοπρόσωπη Α.Ε., Αναπτυξιακός 
Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης,  καθώς και τα συνημμένα αυτής.  
 

Αφού άκουσε τον κ. Αχιλλέα Κουτσοδόντη, ο οποίος παρουσίασε αναλυτικά την σχετική 
μελέτη  και επισήμανε ότι η ανάπλαση της οδού Γεωργίου Θεοτόκη έχει ως στόχο τη γενικότερη 
ποιοτική και λειτουργική αναβάθμιση της οδού με ταυτόχρονη εξάλειψη διαπιστωμένων 
προβλημάτων, προσφέροντας στους πολίτες καλύτερες συνθήκες κυκλοφορίας και ζωής στην 
πόλη. Οι κυκλοφοριακές παρεμβάσεις που γίνονται στις μελέτες αφορούν σε μέτρα ρύθμισης 
της κυκλοφορίας που άπτονται των περιορισμών του αρ.52, (παρ.1), Ν.2696/1999, ΦΕΚ 
57/Α/23.03.1999 που αφορά στην κύρωση του κώδικα της οδικής κυκλοφορίας, ο οποίος 
αντικαταστάθηκε με το αρ.48 (παρ.9) Ν.4313/2014 όπως αναλυτικά αναφέρονται στις μελέτες 
και επομένως χρήζουν σύνταξης και ελέγχου κυκλοφοριακής μελέτης. 

 
             Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ του Προέδρου και των μελών του  Σώματος, 
κατά τη διάρκεια της οποίας, δήλωσαν ότι εγκρίνουν κατά πλειοψηφία το πιο πάνω θέµα 
σύµφωνα µε την εισήγηση του Πειραιά Συν Μονοπρόσωπη Α.Ε., Αναπτυξιακός Οργανισμός 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης  και των συνημμένων αυτής και με την αρνητική ψήφο των κ.κ. 
Αγαπητού Θεόδωρου και Βήνη Δήμητρας για τους λόγους που αναλυτικά αναγράφονται στα 
πρακτικά. 
 
 
 
 

Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 

 
 
 

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗΣ 



 
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 
 
Εγκρίνει ττιιςς  εεππεεμμββάάσσεειιςς  ββιιοοκκλλιιμμααττιικκήήςς  ααννάάππλλαασσηηςς  πποουυ  ππρροοττεείίννοοννττααιι  σστταα  ππλλααίίσσιιαα  ττωωνν  μμεελλεεττώώνν  
ττοουυ  έέρργγοουυ  μμεε  ττίίττλλοο  ««ΒΒιιοοκκλλιιμμααττιικκήή  ααννάάππλλαασσηη  οοδδοούύ  ΓΓεεωωρργγίίοουυ  ΘΘεεοοττόόκκηη  ΔΔήήμμοουυ  ΠΠεειιρρααιιάά»»..   

Οι παρεμβάσεις που περιλαμβάνονται στη παρούσα μελέτη (μείωση διατομής 
οδοστρώματος) αφορούν σε μέτρα  που άπτονται των περιορισμών του άρθρου 52 (παρ.1) του 
νόμου 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α/23.03.1999)  και επομένως χρήζει εγκρίσεως από την αρμόδια 
Τεχνική  Δ/νση της Αποκεντρωμένης. 
  
                                  
 

Αποφασίστηκε και εκδόθηκε με αύξοντα αριθμό 21 
                                                 Πειραιάς  3 Οκτωβρίου 2022 
                              
 
 
 
        Ακριβές αντίγραφο 
             Πειραιάς 04-10-2022                                                                                                      
 
 
             Ο                             Η 
        Πρόεδρος                                                                               Γραμματέας 
            
      
     Γκόλφης Νικήτας                           Μωραγιάννη Αθανασία 


