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        Απόσπασμα από τα πρακτικά  
Της 12ης  Συνεδρίασης, που έγινε στις 10-11-2022 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
(Ως προς τους παρόντες – απόντες Συμβούλους) 

Αρ. Απόφασης: 48 
 

         Το  Συμβούλιο  της  Β΄ Δημοτικής Κοινότητας συνεδρίασε στις  10.11.2022  ημέρα Πέμπτη 
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.61055/27.10.2022 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. 100/04-11-2022 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 νόμιμη απαρτία με παρόντες (08) Συμβούλους: 
 

1. Νανόπουλος Αλέξανδρος 
2. Αγαπητάκης Αγαπητός 
3. Αγγελιδάκης Σπυρίδων 
4. Βρεττάκος Αθηνόδωρος  
5. Κεχαγιά Ζωή 
6. Μακρής Χρήστος 
7. Μπουρδάκου Ρωξάνη  
8. Νταουντάκης Νικόλαος 

 
   Δεν συμμετείχαν οι σύμβουλοι κ.κ. Αθανασίου Ευαγγελία, Γεωργούλης Ευάγγελος και 
Μπουκουβάλα Σταματίνα. 

 
 
O Πρόεδρος: Αλέξανδρος Νανόπουλος  

     Ο Γραμματέας : Γκιουλάκη Βασιλεία 



 
 

 
ΘΕΜΑ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 
 

                        ΣΣυυζζήήττηησσηη  κκααιι  λλήήψψηη  ααππόόφφαασσηηςς  γγιιαα  ττηηνν  έέγγκκρριισσηη  ήή  μμηη  ττωωνν  εεππεεμμββάάσσεεωωνν  σσττοο  ππλλααίίσσιιοο  ττηηςς  
μμεελλέέττηηςς  ττοουυ  έέρργγοουυ  μμεε  ττίίττλλοο  ««ΒΒιιοοκκλλιιμμααττιικκήή  ΑΑννάάππλλαασσηη  ππλλααττεείίααςς  ΚΚοορρααήή  σσττοονν  ΔΔήήμμοο  ΠΠεειιρρααιιάά»»..  
  
Το θέμα είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη και συζητείται νόμιμα. 
 
           Το Συμβούλιο της Β΄ Δημοτικής Κοινότητας εξετάζει το πιο πάνω θέμα ύστερα από τη 
λήψη της με αριθμ. πρωτ. 434/4-11-2022 εισήγησης του Πειραιά Συν Μονοπρόσωπη Α.Ε., 
Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 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 
 
 

 
  

 
 
 
 

Προς  

Πειραιάς, 04 Νοεμβρίου 2022 
Αρ. Πρωτ.:434/04-11-2022 
 
Πρόεδρο Β΄Δημοτικής Κοινότητας 
κ. Α. Νανόπουλο 
 

 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση των επεμβάσεων στο πλαίσιο μελέτης του έργου με τίτλο « Βιοκλιματική 
Ανάπλαση πλατείας Κοραή στο Δήμο 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 της μελέτης του έργου «Βιοκλιματική Ανάπλαση πλατείας 
Κοραή στο Δήμο Πειραιά». 

Το έργο αφορά την πλατεία Κοραή που εκτείνεται από την οδό Β. Γεωργίου μέχρι το Δημαρχείο μαζί 
με τον πεζόδρομο της Καραΐσκου, ανατολικά της πλατείας, την οδό Δραγάτση από την οδό 
Κολοκοτρώνη μέχρι την Λεωφ. Ηρ. Πολυτεχνείου και την προέκτασή της έμπροσθεν του Δημαρχείου. 

Οι προτεινόμενες επεμβάσεις αποσκοπούν στην αναβάθμιση της πλατείας Κοραή και των 
πεζοδρόμων Δραγάτση και Καραΐσκου, οι οποίες την περιβάλλουν λαμβάνοντας υπόψη την 
εμβληματική παρουσία του Δημοτικού Θεάτρου και τη διαμόρφωση της πλατείας έναντι του θεάτρου 
από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ. Η ανάπλαση γίνεται με σκοπό τη βελτίωση της προσβασιμότητας και της 
αισθητικής ταυτόχρονα με τη βιοκλιματική και λειτουργική αναβάθμιση όλης της ως άνω περιοχής  

 

 

 

 

 



 

 

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 έντυπη και ηλεκτρονική μορφή από τεύχη και 
σχέδια. 

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση κατά τη παρουσίαση της μελέτης. 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 
 (9) ΤΕΥΧΗ  
 (33) ΣΧΕΔΙΑ 

 

 

 
 

 

 

 

Κατά την συζήτηση του θέματος παρευρέθηκαν οι κ.κ. Νικόλαος Μπελαβίλας, Σταυρούλα 
Μελά, Ιωάννης Βράκας, Αργυρώ Βράκα και από τον Πειραιά Συν Μονοπρόσωπη Α.Ε., 
Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης,  οι κ.κ. Αχιλλέας Κουτσοδόντης 
(Τεχνικός Διευθυντής), Ηλίας Σαλπέας (Διευθύνων Σύμβουλος) . 

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 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 οι παρεμβάσεις που γίνονται δεν αφορούν σε μέτρα ρύθμισης 
της κυκλοφορίας που να 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 και επομένως δεν χρήζει 
σύνταξης και ελέγχου κυκλοφοριακής μελέτης. 
     
             Αφού άκουσε τον κ. Νικόλαο Μπελαβίλα, ο οποίος αρχικά επισήμανε την αναγκαιότητα 
του έργου και εξέφρασε του φόβους του ως προς την τεχνολογία.  Δήλωσε επίσης ότι κακώς 
δεν απαιτήθηκε η κατασκευή της πλατείας από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ το 2012 και αναφέρθηκε 
στην μνημειακότητα  και τις λειτουργικές και αισθητικές συνδέσεις  με την πλατεία Βενιζέλου και 
το Δημοτικό Θέατρο. Στη συνέχεια ο κ. Μπελαβίλας δήλωσε ότι για ένα τέτοιο έργο θα έπρεπε 
να είχε γίνει αρχιτεκτονικός διαγωνισμός, ωστόσο η εν λόγω μελέτη είναι επαρκής. Τέλος 
πρότεινε την διεύρυνση των περασμάτων του κοινού σε τρία σημεία: 

1. Στην προοπτική της πλατείας Βενιζέλου και της στάσης του τραμ. 
2. Στο μεγάλο παρτέρι στην ανατολική πλευρά, εμπρός από το Χάι Λάιφ. 
3. Δίπλα στην έξοδο του μετρό. 

  
           Αφού άκουσε την κ. Σταυρούλα Μελά η οποία  επισήμανε την αναγκαιότητα της 
ανάδειξης και αναβάθμισης της προτομής του Αδαμάντιου Κοραή. 
 
         

 
 

Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

     ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗΣ 
 
 
 
 
 



 
  
         Το Συμβούλιο της Β΄ Δημοτικής Κοινότητας, κατόπιν των ανωτέρω και ύστερα από 
διαλογική συζήτηση μεταξύ του Προέδρου και των μελών του Σώματος, με δήλωση «παρών» 
του κ. Αγαπητού Αγαπητάκη και μειοψηφία του κ. Νικόλαου Νταουντάκη, ο οποίος δήλωσε ότι 
«η εν λόγω ανάπλαση δεν είναι προτεραιότητα, υπάρχουν άλλες σημαντικότερες ανάγκες και τα 
χρήματα να δοθούν για σχολεία, αποχέτευση, ηλεκτροφωτισμό και βελτίωση του οδικού 
δικτύου». 
              

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία 
 
Εγκρίνει ττιιςς  εεππεεμμββάάσσεειιςς  σσττοο  ππλλααίίσσιιοο  μμεελλέέττηηςς  ττοουυ  έέρργγοουυ  μμεε  ττίίττλλοο  ««ΒΒιιοοκκλλιιμμααττιικκήή  ΑΑννάάππλλαασσηη  
ππλλααττεείίααςς  ΚΚοορρααήή  σσττοονν  ΔΔήήμμοο  ΠΠεειιρρααιιάά»»  κκααιι  ππρροοττεείίννεειι::  
  
1. Διεύρυνση των περασμάτων του κοινού σε τρία σημεία: 
         α) Στην προοπτική της πλατείας Βενιζέλου και της στάσης του τραμ. 
         β) Στο μεγάλο παρτέρι στην ανατολική πλευρά, εμπρός από το Χάι Λάιφ. 
         γ) Δίπλα στην έξοδο του μετρό. 
  
2. Να βρεθεί θέση για την αναβάθμιση της προτομής του Αδαμάντιου Κοραή. 
3. Να βρεθεί θέση για το άγαλμα του Κολοκοτρώνη. 

   
  

Αποφασίστηκε και εκδόθηκε με αύξοντα αριθμό 48 
Πειραιάς 10 Νοεμβρίου 2022 

 
 

     Ακριβές αντίγραφο 
     Πειραιάς  11-09-2022 
  
                      Ο                              Η 
               Πρόεδρος                  Γραμματέας        
 
 
    Αλέξανδρος Νανόπουλος                Βασιλεία Γκιουλάκη 
 
  


