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Απόσπασμα από τα πρακτικά  
Της 09ης Συνεδρίασης, που έγινε στις 25-10-2022 

Αρ. Απόφασης: 11 
 

Το  Συμβούλιο  της  Δ΄ Δημοτικής Κοινότητας συνεδρίασε στις  25.10.2022  ημέρα 
Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ. στην αίθουσα της Δ΄ Δημοτικής Κοινότητας στην οδό 
Σπυρίδωνος πρώην Στρατόπεδο Παπαδογιώργη, τηρουμένων όλων των υγειονομικών 
μέτρων, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.  58309/14.10.2022  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. 50/20-10-2022 πρόσκληση του 
Προέδρου της Δ΄ Δημοτικής Κοινότητας κ. Πούλου Αναστάσιου, 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 (09) Συμβούλους: 
 

1. Πούλος Αναστάσιος 
2. Μπετενιώτης Παναγιώτης 
3. Σταματελάτος Κωνσταντίνος  
4. Αγγελοπούλου Αναστασία 
5. Βογιατζάκη Αντωνία  
6. Σκανδάλης Βασίλης 
7. Γαρδούνη Αικατερίνη 
8. Αραμπατζή Ελισάβετ  
9. Αθανασιάδης Γεώργιος  

 
 
Απών: Κοντογιώργος Κωνσταντίνος  Βέρρα Βιργινία   
 
Ο Πρόεδρος: Πούλος Αναστάσιος  
Η Γραμματέας : Μωραγιάννη Αθανασία 
     

 



ΘΕΜΑ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 

                      ΣΣυυζζήήττηησσηη  κκααιι  λλήήψψηη  ααππόόφφαασσηηςς  γγιιαα  ττηηνν  έέγγκκρριισσηη  ήή  μμηη  ττηηςς  σσηημμεειιαακκήήςς  
ττρροοπποοπποοίίηησσηηςς  ττοουυ  ΓΓεεννιικκοούύ  ΠΠοολλεεοοδδοομμιικκοούύ  ΣΣχχεεδδίίοουυ  ((ΓΓ..ΠΠ..ΣΣ..))  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΠΠεειιρρααιιάά,,  σσττηη  
ΔΔ΄́  ΔΔηημμοοττιικκήή  ΚΚοοιιννόόττηητταα,,  γγιιαα  ττηηνν  ααππααλλοοιιφφήή  ττηηςς  χχρρήήσσηηςς  γγηηςς  ««ΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙΔΔΕΕΥΥΣΣΗΗ»»  κκααιι  ττοονν  
κκααθθοορριισσμμόό  ττηηςς  ζζώώννηηςς  ααυυττήήςς  μμεε  χχρρήήσσηη  ««ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΚΚΑΑΤΤΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑ»»,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  
δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  77  ττοουυ  ΝΝ..  44444477//22001166,,  όόππωωςς  ααννττιικκαατταασσττάάθθηηκκεε  κκααιι  ιισσχχύύεειι..   
  

Το θέμα είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη και συζητείται νόμιμα. 
  

          Το Συμβούλιο της Δ΄ Δημοτικής Κοινότητας ασχολείται με το πιο πάνω θέμα 
ύστερα από τη λήψη του με αριθμ. πρωτ. 6499/17-10-2022 εισήγησης της Δ/νσης 
Υπηρεσίας Δόμησης & Γ.Σ.Π.- Τμήμα Γενικού Σχεδιασμού – Π.Ε.Α. και τα συνημμένα 
αυτής. 

 Κατά την συζήτηση του θέματος παρευρέθηκε ο Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας 
Δόμησης  & Γ.Σ.Π. κος Δημήτριος  Αράπης    και ο  Αντιδήμαρχος  Προγραμματισμού  και  
Βιώσιμης Ανάπτυξης κος Καρύδης Δημήτριος  

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

 
          Το Συμβούλιο της Δ΄ 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 με αριθμ.πρωτ. 6499/17-10-22 εισήγηση της Δ/νσης Υπηρεσίας 
Δόμησης & Γ.Σ.Π.- Τμήμα Γενικού Σχεδιασμού – Π.Ε.Α. η οποία έχει ως εξής: 
 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ  ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & Γ.Σ.Π.    
ΤΜΗΜΑ :  ΓΕΝ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ – Π.Ε.Α 
                    
                                                                ΠΡΟΣ:                               
 

Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
 

ΘΕΜΑ: «Σημειακή τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του Δήμου Πειραιά, 
στη Δ΄ Δημοτική Κοινότητα, για την απαλοιφή της χρήσης γης «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» και τον 
καθορισμό της ζώνης αυτής με χρήση «ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ», σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 7 του Ν. 4447/2016, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει».  

 
ΣΧΕΤ: Το με αρ. πρωτ. 40693/19-9-2022 αίτημα του κ. Τζενάκη Γεώργιου 
          (αρ. πρωτ. ΥΔΟΜ: 5895/22-9-2022) 
 
       Σας διαβιβάζουμε για λήψη Απόφασης το ως άνω θέμα που αφορά στη Σημειακή τροποποίηση 
του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του Δήμου Πειραιά, σε περιοχή με χρήση γης 
«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ», που βρίσκεται στο Ο.Τ. 69/Τ.25, επί της οδού Φαλήρου, μεταξύ των οδών Θηβών 
και Μαντώς Μαυρογένους, για την απαλοιφή της χρήσης αυτής και τον καθορισμό της ζώνης αυτής 
με χρήση «ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ»,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4447/2016, όπως 
αντικαταστάθηκε και ισχύει, με το άρθρο 10 του Ν. 4759/20. 
 
     Για το ανωτέρω θέμα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 
     Με την ανωτέρω σχετική αίτηση ζητήθηκε ο αποχαρακτηρισμός του ακινήτου που βρίσκεται επί 
της οδού Φαλήρου 34, στα Καμίνια, από τη χρήση «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ». 



     Με το υπ’ αρ. πρωτ. 5895/27-9-2022 έγγραφο της υπηρεσίας ζητήθηκαν επιπλέον στοιχεία που 
να αποδεικνύουν κυριότητα του αιτούντα επί του ακινήτου, τα οποία και αποστάλθηκαν με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις 6-10-2022. 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΩΝΗΣ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
Η προτεινόμενη πολεοδομική ρύθμιση αφορά σε τέσσερα (4) ιδιωτικά  ακίνητα, τα οποία 
βρίσκονται στο Ο.Τ. 69/Τ.25 του Δήμου Πειραιά, με πρόσωπο επί της οδού Φαλήρου και επί των 
αριθμών 34, 36, 38 και 40, μεταξύ των οδών Θηβών και Μαντώς Μαυρογένους.  Τα ανωτέρω 
ακίνητα καταλαμβάνουν επιφάνεια περίπου 1.404,00 τ.μ.     
Σύμφωνα με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) του Δήμου Πειραιά (ΦΕΚ 79Δ/1988), η ζώνη 
των τεσσάρων ακινήτων καθορίζεται ως «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ», όπως φαίνεται στις ακόλουθες εικόνες με 
μπλε χρώμα και η υπηρεσία εξετάζει την αλλαγή χρήσης γης σε ολόκληρη τη ζώνη, όχι μόνο για 
την αιτηθείσα ιδιοκτησία: 
 

 
Εικόνα 1: Απόσπασμα Γ.Π.Σ. (ΦΕΚ 79Δ/1988) 
 

 
Εικόνα 2: απόσπασμα εικόνας gis 
 



Η συγκεκριμένη ζώνη, σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Κτηματολογίου, περιλαμβάνει τις 
ακόλουθες ιδιοκτησίες: 

- ΚΑΕΚ: 051163112019, επί της οδού Φαλήρου 40, με επιφάνεια γεωτεμαχίου 138,00 τ.μ., 
εντός του οποίου υφίσταται μονόροφο κτίσμα επιφάνειας 111,20 τ.μ. 

- ΚΑΕΚ: 051163112015, επί της οδού Φαλήρου  38, με επιφάνεια γεωτεμαχίου 889,00 τ.μ., 
εντός του οποίου υφίσταται 2όροφο κτίσμα συνολικής επιφάνειας 202,18 τ.μ. 

- ΚΑΕΚ: 051163112020, επί της οδού Φαλήρου 36, με επιφάνεια γεωτεμαχίου 128,00 τ.μ., 
εντός του οποίου υφίσταται μονόροφο κτίσμα επιφάνειας 128,00 τ.μ. 

- ΚΑΕΚ: 051163112025, επί της οδού Φαλήρου 34, με επιφάνεια γεωτεμαχίου 250,00 τ.μ., 
εντός του οποίου υφίσταται 3όροφο κτίσμα συνολικής επιφάνειας 732,66 τ.μ. 

  
 

 
Εικόνα 3:Απόσπασμα Εθνικού Κτηματολογίου 
 
ΘΕΣΜΙΚΟ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
     Σύμφωνα με το Εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) του Δήμου Πειραιά – ΦΕΚ 
79Δ/1988 – Χάρτης Π2 – Χρήσεις Γης – Πρόταση, τμήμα του Ο.Τ. 69/Τ.25 ορίζεται ως χώρος 
«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ», ενώ στο υπόλοιπο οικοδομικό τετράγωνο ορίζεται η χρήση γης «ΓΕΝΙΚΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ».  Η ιδιοκτησία που αιτήθηκε την αλλαγή της χρήσης γης είναι με το ΚΑΕΚ: 
051163112025.  
     Από το έτος 1988, που θεσπίστηκε το Γ.Π.Σ. του  Δήμου Πειραιά, έως σήμερα, (σύμφωνα με το 
τηρούμενο αρχείο μας), δεν έχει ξεκινήσει διαδικασία κήρυξης αναγκασταστικής απαλλοτρίωσης 
από την ΚτΥπ Α.Ε. (πρώην ΟΣΚ), με σκοπό τη δημιουργία σχολικού συγκροτήματος – διδακτηρίου 
- στην εν λόγω ζώνη, ούτε έχει ξεκινήσει διαδικασία τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού 
σχεδίου, ώστε ο χώρος αυτός να χαρακτηρισθεί ως «σχολικός». 
     Ομοίως, σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. Σ.Δ7/Τ1/8663/23-6-2022 έγγραφο της ΚτΥπ Α.Ε. 
προκύπτει ότι από την ΟΣΚ Α.Ε. ΔΕΝ κινήθηκε οιαδήποτε διαδικασία απόκτησης χώρου 
(απαλλοτρίωση ή αγορά), για ανέγερση διδακτηρίου, στο τμήμα της οδού Φαλήρου από Θηβών 
έως οδό Μαντώς Μαυρογένους (Ο.Τ. 69 και απέναντι Ο.Τ.70). 
 
     Για το Ο.Τ. 69/Τ.25 ισχύουν τα ακόλουθα διατάγματα ρυμοτομίας: 

- Το από 27-4-1916 - ΦΕΚ 82/28-4-1916 
- Το από 23-11-1933 - ΦΕΚ 363/25-11-1933 
- Το από 16-3-1934 - ΦΕΚ 134/19-3-1934 
- Το από 15-9-1937 – ΦΕΚ 381/28-9-1937 
- Το από 11-11-1971 - ΦΕΚ 290/10-12-1971 
- Το από 11-3-1987 - ΦΕΚ 307Δ/8-4-1987 

 
     Σύμφωνα με την ανωτέρω εγκεκριμένη ρυμοτομία, οι ανωτέρω ιδιοκτησίες ορίζονται ως 
οικοδομήσιμοι χώροι για τους οποίους ισχύουν οι κάτωθι όροι δόμησης της περιοχής: 
Σ.Δ. = 3,00 



ΚΑΛΥΨΗ = ως ΝΟΚ 
ΥΨΟΣ = ως ΝΟΚ 
 
    Για το ακίνητο επί της οδού Φαλήρου 38 έχουν εκδοθεί οι υπ’ αρ. 675/2000, 676/2000, 
618/2004, 413/1974 οικοδομικές άδειες. 
Αντίστοιχα για το ακίνητο επί της οδού Φαλήρου 34 έχουν εκδοθεί οι υπ’ αρ.  4854/1972, 
4601/1979.   
      
     Δεδομένης της καθοριζόμενης από το ΓΠΣ χρήσης γης ως «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» αλλά και της 
δεσμευτικότητας του Γ.Π.Σ., οι ιδιοκτησίες δεν δύναται να αξιοποιηθούν ανάλογα με τις ανάγκες 
της περιβάλλουσας και ευρύτερης περιοχής, στα πλαίσια της προοπτικής της κοινωνικής υποδομής 
και ανάπτυξης, αλλά και της αναβάθμισης του οικιστικού περιβάλλοντος, παρόλο που έχουν 
ανεγερθεί με νόμιμες οικοδομικές άδειες. 
     
    Με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4447/2016, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 
10 του Ν. 4759/20, προβλέπεται ότι: «τα ισχύοντα κατά τη δημοσίευση του παρόντος Γενικά 
Πολεοδομικά Σχέδια και Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης δύνανται να 
τροποποιούνται σημειακά με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
μετά από γνώμη του ΚΕΣΥΠΟΘΑ ή του Συμβουλίου Μητροπολιτικού Σχεδιασμού για τις 
περιοχές των Ρυθμιστικών Σχεδίων Αθήνας και Θεσσαλονίκης»  
 
ΠΡΟΤΑΣΗ 
Η προτεινόμενη πολεοδομική ρύθμιση εκτιμάται ως εξαιρετική πολεοδομική ανάγκη που δεν μπορεί 
να καλυφθεί στο πλαίσιο του ισχύοντος Γ.Π.Σ. μιας και η καθορισμένη από το ΓΠΣ χρήση 
«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» τέθηκε εσφαλμένα, καθώς δε λήφθησαν υπόψη οι εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, 
αλλά και δεν εκφράστηκε ανάγκη για ανέγερση διδακτηρίου στη συγκεκριμένη ζώνη μέχρι σήμερα.   
Προκειμένου να διορθωθεί το σφάλμα της δέσμευσης της συγκεκριμένης ζώνης από εκπαίδευση, 
αλλά και οι φερόμενοι ιδιοκτήτες των χώρων να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τις περιουσίες τους, 
για τις οποίες εκδόθηκαν νόμιμες οικοδομικές άδειες, που μέχρι σήμερα δεν έχουν ανακληθεί, αλλά 
και έχουν προβεί σε σχετικές τακτοποιήσεις αυθαιρεσιών, προτείνεται  - σύμφωνα με τις οικιστικές 
ανάγκες της περιοχής, η σημειακή τροποποίηση του Γ.Π.Σ , για την απαλοιφή της χρήσης γης 
«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» και τον καθορισμό της ζώνης αυτής με χρήσεις «ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ».  
 
Σύμφωνα με το Π.Δ59 – ΦΕΚ 114Α/29-6-2018 «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης» στην 
προτεινόμενη κατηγορία «Γενική Κατοικία», επιτρέπονται: 

1. κατοικία 
2. κοινωνική πρόνοια 
3. εκπαίδευση: τα κτίρια ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να 

έχουν μέγιστη συνολική επιφάνεια δόμησης μέχρι 1.500 τ.μ. 
4. Μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις  
5. θρησκευτικοί χώροι 
6. πολιτιστικές εγκαταστάσεις μέχρι 1200 τ.μ. συνολικής επιφάνειας δόμησης 
7. διοίκηση 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 τ.μ. 

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. 
18. πλυντήρια – λιπαντήρια αυτοκινήτων 
19.1συνεργεία 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 
     Κατά τον πολεοδομικό σχεδιασμό οι χρήσεις φανοποιείων και βαφείων μπορεί να 
επιτραπούν κατ’ εξαίρεση σε περιοχές γενικής Κατοικίας, υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι 
χαμηλής όχλησης και θα αποτελούν συνοδή χρήση του συνεργείου. 
20. αποθήκες χαμηλής όχλησης μέχρι 400 τ.μ. συνολικής επιφάνειας δόμησης.  Δεν 

επιτρέπονται οι αποθήκες με κωδικό 20.1.  Ειδικά για τις φαρμακαποθήκες, η μέγιστη 
συνολική επιφάνεια δόμησης ανέρχεται σε 1.500 τ.μ. 

21. Α Κέντρα Δεδομένων και τεχνολογικής υποστήριξης επιχειρήσεων και λοιπές συνοδευτικές 
δραστηριότητες 

22. επαγγελματικά εργαστήρια μέχρι 400 τ.μ. συνολικής επιφάνειας δόμησης 
26. εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς με καθορισμό θέσης από το εγκεκριμένο 

ρυμοτομικό σχέδιο 
27. Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ – ΙΚΤΕΟ) 
30. Γωνιές ανακύκλωσης και πράσινα σημεία (μικρά, μεγάλα κοινή υπουργική απόφαση 

18485/26-4-17 – ΦΕΚ 1412Β).  Επιτρέπονται μόνο Γωνιές ανακύκλωσης και Μικρά Πράσινα 
Σημεία 

41. εγκαταστάσεις προσωρινής υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών – προσφύγων και 
ευάλωτων ομάδων μέχρι 300 ατόμων 

45. χώροι διεξαγωγής τεχνικών – ψυχαγωγικών και τυχερών παιγνίων. 
46. αστική γεωργία – λαχανόκηποι 
48. κατασκευές σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους κατά το άρθρο 20 του ΝΟΚ 
49. περίπτερα ενημέρωσης/έργα ερμηνείας περιβάλλοντος (πινακίδες, αποχωρητήρια, 

περίπτερα, στέγαστρα κ.λ.π.) 
52. ήπια θαλάσσια αναψυχή (κολύμβηση, ιστιοσανίδα, καταδύσεις, υποβρύχια φωτογράφηση 
κ.λ.π) 

 
      Αναφορικά με τις επιτρεπόμενες χρήσεις της Γενικής Κατοικίας, όπως προβλέπονται από Π.Δ.59 
– ΦΕΚ 114Α/29-6-2018, και συγκεκριμένα για τα «συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων – συνήθων 
οχημάτων εκτός φανοποιείων και βαφείων», σύμφωνα με την υπ’ αρ. -37/18 γνωμοδότηση του 
ΣτΕ εκτιμούμε ότι η όχληση από τις χρήσεις των φανοποιείων και βαφείων είναι παρεμφερής με τις 
χρήσεις των λοιπών συνεργείων, και προτείνουμε οι χρήσεις αυτές να επιτραπούν κατ’ 
εξαίρεση, υπό την προϋπόθεση, ότι θα είναι χαμηλής όχλησης και συμβατές με το 
χαρακτήρα του οικισμού. 

 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ: οι όροι δόμησης της περιοχής 

Σ.Δ. = 3,00 
ΚΑΛΥΨΗ = ως ΝΟΚ 
ΥΨΟΣ = ως ΝΟΚ 
   
     Η συγκεκριμένη πρόταση αφορά στην κάλυψη οικιστικών αναγκών, την τόνωση της οικονομίας 
σε τοπικό επίπεδο και  είναι συμβατή με τον ισχύοντα πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό της 
περιοχής, χωρίς να επιφέρει επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, δεδομένου ότι η 
χρήση της Γενικής Κατοικίας είναι θεσμοθετημένη για την περιβάλλουσα περιοχή της προτεινόμενης 
ρύθμισης. 
           
     Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, εκτιμούμε ότι η προτεινόμενη Σημειακή τροποποίηση του 
Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του Δήμου Πειραιά, 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. 
     Κατόπιν των ανωτέρω προτείνουμε  τη Σημειακή τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού 
Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του Δήμου Πειραιά, σε περιοχή με χρήση γης «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ», που βρίσκεται στο 



Ο.Τ. 69/Τ.25, επί της οδού Φαλήρου, μεταξύ των οδών Θηβών και Μαντώς Μαυρογένους, για την 
απαλοιφή της χρήσης αυτής και τον καθορισμό της ζώνης αυτής με χρήση «ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ»,  
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4447/2016, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με 
το άρθρο 10 του Ν. 4759/20, όπως φαίνεται στο από Οκτωβρίου 2022 Διάγραμμα της υπηρεσίας. 
 
Υπενθυμίζεται η νομοθεσία του άρθρου 172 του Ν. 3852/2010 

 
          Αφού είδε το με αριθμ. πρωτ. 40693/19-09-22 αίτημα αποχαρακτηρισμού του κου 
Τ.Γ., το με αριθ,.πρωτ. 5895/27-09-22 έγγραφο της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης & Γ.Σ.Π.- 
Τμήμα Γενικού Σχεδιασμού – Π.Ε.Α. περί αποστολής συμπληρωματικών εγγράφων, το με 
αριθ.πρωτ. 2247764/30-09-22 Κτηματολογικό Φύλλο, το με αριθμ. πρωτ. ΣΔ7/Τ1/8663/23-
06-22 έγγραφο της Κτηριακές Υποδομές Α.Ε. περί απαλλοτρίωσης επί της οδού Φαλήρου 
του Δήμου Πειραιά, την με αριθμ. 675/19-12-2000 οικοδομική άδεια, την με αριθμ. 618/18-
11-2004 οικοδομική άδεια, την με αριθμ.πρωτ. 4601/15-06-1979 οικοδομική άδεια,  τον 
χάρτη – Σχέδιο Πολεοδομίας ΓΠΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ του Οκτωβρίου 2022, καθώς και τις 
σχετικές πέντε (5) φωτογραφίες. 

 
Αφού άκουσε τον κ. Αντιδήμαρχο Υπηρεσίας Δόμησης  & Γ.Σ.Π. κο Δημήτριο 

Αράπη, ο οποίος παρουσίασε αναλυτικά την σχετική μελέτη. 
 
        Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ του Προέδρου και των μελών του Σώματος 
κατά την οποία δήλωσαν ότι εγκρίνουν  κατά πλειοψηφία το πιο πάνω θέμα, σύμφωνα µε 
την εισήγηση της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης & Γ.Σ.Π.- Τμήμα Γενικού Σχεδιασμού – 
Π.Ε.Α και των συνημμένων αυτής και με την αρνητική ψήφο των κ.κ. .Αθανασιάδης  
Γεώργιος και Αραμπατζή Ελισάβετ.   
 

 Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 

      Και εγκρίνει την σημειακή τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου 
(Γ.Π.Σ.) του Δήμου Πειραιά, στη Δ΄ Δημοτική Κοινότητα, για την απαλοιφή της χρήσης γης 
«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» και τον καθορισμό της ζώνης αυτής με χρήση «ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ», 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4447/2016, όπως αντικαταστάθηκε και 
ισχύει. 

 
Αποφασίστηκε και εκδόθηκε με αύξοντα αριθμό 11 

 
Πειραιάς 25 Οκτωβρίου 2022  

 
      Ακριβές αντίγραφο 
      Πειραιάς  26-10-2022 
  
                      Ο                                     Η 
               Πρόεδρος                         Γραμματέας        
 
 
       Πούλος Αναστάσιος                        Μωραγιάννη Αθανασία  

  Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & 

Γ.Σ.Π. 
και Δ/ΝΣΗΣ ΑΡΧ/ΚΟΥ & 

Λ.Τ.Ε. 
   
  ΔΗΜ.  ΑΡΑΠΗΣ 



  


