
   
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 09ης  Συνεδρίασης, που έγινε στις 24-10-2022 
Αρ. Απόφασης: 26 

          Το Συμβούλιο της Α΄ Δημοτικής Κοινότητας συνεδρίασε κατεπειγόντως στις 24.10.2022 
ημέρα Δευτέρα ώρα 10:00, δια περιφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/14-7-22, 
τηρουμένων όλων των υγειονομικών μέτρων και ύστερα από την με αρ. πρωτ. 84/21-10-
2022 πρόσκληση του Προέδρου της Α΄ Δημοτικής Κοινότητας κ. Γκόλφη Νικήτα , 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. 
 
          Κατά την συνεδρίαση, ο Πρόεδρος διαπίστωσε σύμφωνα με τα απεσταλμένα ηλεκτρονικά 
μηνύματα ότι το Σώμα βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία με συμμετέχοντες (14) Συμβούλους: 
 
::  

1. Αλιφραγκή Νικολέτα 
2. Βήνη Δήμητρα 
3. Βλαχουτσάκος Παναγιώτης 
4. Γεωργοπούλου Αναστασία 
5. Γκόλφης Νικήτας 
6. Δαρζέντας Ευάγγελος   
7. Λάγγουρα Μαρία                                                               .                                      
8. Μοσχοβάκος  Ιωάννης  
9. Περδικούρη Μαρία  
10. Πεφάνης Δημήτριος 
11. Σκιαθίτης Κωνσταντίνος                                                                                                                                                                             
12. Φερεντίνου Ευαγγελία                                       
13. Χατζηκώστας Ηλίας 
14. Χρυσουλάκη – Καραγιάννη Αλεξάνδρα                               
 

                                                                                                                                                                 
Δεν συμμετείχε ο Σύμβουλος κ.. Αγαπητός Θεόδωρος .                                                                                                         

                                                                                                                                                          
     Ο Πρόεδρος: Γκόλφης Νικήτας 
     Η Γραμματέας : Μωραγιάννη Αθανασία 
  
 
 



 
ΘΕΜΑ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 
   Συζήτηση και λήψη απόφασης για την τροποποίηση  ή μη  για την   υπ.αρ. 22 /03-10-
2022 απόφαση του Συμβούλιου της Α΄Δημοτικής Κοινότητας, που αφορά τις επεμβάσεις 
βιοκλιματικής ανάπλασης που προτείνονται στα πλαίσια των μελετών των έργων με τίτλους: 
«Βιοκλιματική ανάπλαση οδού Μαρίας Χατζηκυριακού στο Δήμο Πειραιά»  
 
             Το θέμα είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη και συζητείται νόμιμα. 
 
          Το Συμβούλιο της Α΄Δημοτικής Κοινότητας είχε αποφασίσει κατά πλειοψηφία  με την  
υπ΄αριθμ. 22/03-10-2022 απόφασή του,  τις επεμβάσεις βιοκλιματικής ανάπλασης που 
προτείνονται στα πλαίσια των μελετών  του έργου με τίτλο «Βιοκλιματική ανάπλαση οδού 
Μαρίας Χατζηκυριακού στον Δήμο Πειραιά». 
 
           Το Συμβούλιο της Α΄ Δημοτικής Κοινότητας ασχολείται εκ νέου με το πιο πάνω θέμα, 
μετά τη λήψη της με αριθμ. πρωτ. 418/20-10-2022 νέας 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, 20 Οκτωβρίου 2022 
Αρ. Πρωτ 418/20-10-2022 
 
Πρόεδρο Α΄Δημοτικής Κοινότητας 
κ. Ν. Γκόλφη 
ΛΕΩΦ. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ 89 & ΚΛΕΙΣΟΒΗΣ 
Τηλ: 2104599957/2104599956 (&fax) 
Email: addpir@piraeus.gov.gr  
 

 

ΘΕΜΑ: Επανυποβολή της μελέτης με τίτλο «Βιοκλιματική ανάπλαση οδού Μαρίας Χατζηκυριακού στο Δήμο 
Πειραιά» και έγκριση των νέων τροποποιημένων επεμβάσεων. 

 
Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός κατόπιν εισήγησης του Συμβουλίου της Α Κοινότητας με την υπ΄αριθμ. 22/3-

10-2022 απόφαση προέβη σε τροποποίηση της Μελέτης με τίτλο «Βιοκλιματική ανάπλαση οδού Μαρίας 
Χατζηκυριακού στο Δήμο Πειραιά».  

 
Οι νέες τροποποιήσεις αφορούν στην παραμονή της αμφίδρομης κίνησης στο τμήμα από την Ακτή 

Μιαούλη έως την Οικονόμου καθώς εξυπηρετεί τους κατοίκους στην περιοχή Παλατάκι και της Σχολής 
Λιμενοφυλάκων μέσω της ακτής Μιαούλη και στην κατάργηση του ποδηλατόδρομου επί της Λεωφόρου 
Μ.Χατζηκυριακού από το ύψος της Γεωργίου Θεοτόκη έως την λεωφόρο Χατζηκυριακού. 

 
 
 



 
Οι παρεμβάσεις που περιλαμβάνονται στην 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. 

Προκειμένου η μελέτη να λάβει τις απαιτούμενες κατά νόμο εγκρίσεις, παρακαλούμε για τις δικές σας 
ενέργειες το συντομότερο δυνατόν. 

Συνημμένα σας υποβάλλουμε μια σειρά παραδοτέων σε ηλεκτρονική μορφή από τεύχη και σχέδια. 
Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση κατά τη παρουσίαση της μελέτης. 

. 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

1. Βιοκλιματική ανάπλαση οδού Μαρίας Χατζηκυριακού στο Δήμο Πειραιά 
          ΤΕΥΧΗ 
           ΣΧΕΔΙΑ 

 
 
 
 
 
 

 
              
 
                                           
 
          
 
 
          Το Συµβούλιο  της Α΄  ∆ηµοτικής Κοινότητας αφού συµβουλεύτηκε τις διατάξεις του 
Ν.3852/10 (ΦΕΚ87 Α/7-6-2010) άρ. 83 «περί αρµοδιοτήτων της ∆ηµοτικής Κοινότητας», 
όπως αυτές αντικαθίστανται από τον Ν. 4555/19-7-2018 (ΦΕΚ 133τΑ΄/19-7-2018). 
 
            Αφού έλαβε υπόψη  την με αριθμ.  πρωτ. 418/20-10-2022 νέα εισήγηση της ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
ΣΥΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, 
καθώς και το αντίγραφο του σχετικού φακέλου. 
            
            Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος κ.Νικήτας Γκόλφης  διαπίστωσε, σύμφωνα με τα 
απεσταλμένα ηλεκτρονικά μηνύματα, ότι τα μέλη του Σώματος θεωρούν το πιο πάνω θέμα ως 
κατεπείγον, λόγω των πολύ στενών χρονικών περιθωρίων και το εγκρίνουν, σσύύμμφφωωνναα   με την 
με αριθμ. πρωτ. 418/20-10-2022 εισήγηση της  ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΥΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, με μειοψηφία της κας 
Γεωργοπούλου Αναστασίας. 
 

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία 
 
          Θεωρεί το θέμα ως κατεπείγον.                     
           Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ.αρ. 22 /03-10-2022 απόφασης του Συμβούλιου της Α΄ 
Δημοτικής Κοινότητας ως προς την αμφίδρομη κίνηση στο τμήμα από Ακτή Μιαούλη έως την 
Οικονόμου και την κατάργηση του ποδηλατόδρομου επί της Μ. Χατζηκυριακού  από το ύψος 
της Γεωργίου Θεοτόκη έως την λεωφόρο Χατζηκυριακού και εισηγείται θετικά στην 
επανυποβολή της μελέτης με τίτλο «Βιοκλιματική ανάπλαση οδού Μαρίας Χατζηκυριακού στον 
Δήμο Πειραιά», σύμφωνα  με την με αριθμ. πρωτ. 418/20-10-2022 εισήγηση της  ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
ΣΥΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ,  με 
την επισήμανση ότι οι παρεμβάσεις που περιλαμβάνονται στη παρούσα μελέτη (μείωση 
διατομής οδοστρώματος) αφορούν σε μέτρα  που άπτονται των περιορισμών του άρθρου 52 

Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 
 
 
 
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗΣ 
 



(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 26 
                                              Πειραιάς  24 Οκτωβρίου   2022 
     
 
      Ακριβές αντίγραφο 
             Πειραιάς 25-10-2022                                                                                                      
 
             Ο                             Η 
        Πρόεδρος                                                                               Γραμματέας 
            
      
     Γκόλφης Νικήτας                           Μωραγιάννη Αθανασία 


