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                   Αριθ. 93 

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Πειραιά συνεδρίασε σήµερα 21-2-2018 ηµέρα Τετάρτη και 

ώρα 16:30, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του ∆ηµαρχείου (Πλατεία Κοραή), µετά 

από την µε αρ. πρωτ. 8628/16.2.2018 πρόσκληση του Προέδρου του ∆.Σ., που 

επιδόθηκε σύµφωνα µε το νόµο για συζήτηση και λήψη απoφάσεων στα θέµατα της 

ηµερήσιας διάταξης. Κατά τη συνεδρίαση αυτή ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 

49 ∆ηµοτικών Συµβούλων ήσαν: 

 

Παρόντες 37 
 

1) Αβραµίδης Παναγιώτης, 2) Αγγελόπουλος Νικόλαος, 3) Αγραπίδης Χρήστος, 4) 

Αντωνάκου Σταυρούλα, 5) Αργουδέλης Αλέξανδρος, 6) Βεντούρης Ανδρέας, 7) 

Βοϊδονικόλας Γεώργιος, 8) Βοϊδονικόλας Σταύρος,  9) Γαϊτανάρος Στυλιανός, 10) 

Γέµελος Νικόλαος, 11) Γκερλές ∆ηµήτριος, 12) Γλύκα-Χαρβαλάκου Αθηνά, 13) 

∆αβάκης Γεώργιος, 14) Ελληνιάδης Σταύρος 15) Ζηλάκου Χαραλαµπία, 16) Καλαγιά-

Καραµαλάκου Πασχαλίνα, 17) Καλαµακιώτης Νικόλαος, 18) Καλογερόγιαννης 

Παναγιώτης, 19) Καρβουνάς Νικόλαος, 20) Κατσαφάδος Ηλίας, 21) Καψοκόλης 

Γρηγόριος, 22) Κούβαρης Νικόλαος, 23) Λαουλάκου Κυριακή, 24) Mαντούβαλος 

Νικόλαος, 25) Μανωλάκος Κυριάκος, 26) Μαστρονικόλας Ιωάννης, 27) Μαυριδάκης 

Εµµανουήλ, 28) Μελά Σταυρούλα, 29) Μελάς Ιωάννης, 30) Παντελάκη Ελπίδα, 31) 

Ρέππας Παναγιώτης, 32) Σαλπέας Ηλίας, 33) Σαρρή-Γώγου Ευαγγελία, 34) Σιγαλάκος 

Κυριάκος, 35) Σταθάκη Μαρία, 36) Τζεφεράκος Αλέξανδρος & 37) Φύκια Αµαλία-

Μελίνα. 

 

Απόντες: 1) Αστεριάδη Καλλιόπη, 2) Βουράκης Ιωσήφ, 3) Kαλλέργη Ευπραξία, 4) 

Κάρλες Αναστάσιος, 5) Κόκκαλης Πέτρος, 6) Νικοπολίδης Αντώνιος, 7) Νταϊφά 

Ειρήνη, 8) Παρασκευόπουλος ∆ηµήτριος, 9) Πηρούνιας Νικόλαος, 10) Σδρένιας 

Χρήστος, 11) Σιγάλας Γεώργιος & 12) Τουµπέκης Χαράλαµπος. 

 

Από τους Προέδρους των Συµβουλίων των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων. 

Παρόντες: 1) Αθανασίου Ευαγγελία, 2) Γκόλφης Νικήτας 3) Λιακόσταυρος 

Χαράλαµπος,  4)  Πούλος Αναστάσιος & 5)  Βοϊδονικόλας Ιωάννης. 

 

Πρόεδρος ο κ. ∆αβάκης Γεώργιος. 

Γραµµατέας ο κ.  Αγγελόπουλος Νικόλαος. 

Προσήλθε ο ∆ήµαρχος κ. Μώραλης Π. Ιωάννης. 

 

Ειδικός Γραµµατέας ο Προϊστάµενος του Τµήµατος ∆.Σ. κ. Φινοκαλιωτάκης Ανδρέας. 
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ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

ΘΕΜΑ 6
ο
: Έγκριση όρων σύναψης προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της 

Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Πειραιά για την κατασκευή του έργου µε τίτλο: 

«ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» 

συνολικού προϋπολογισµού 15.000.000,00 € (συµπ/νου Φ.Π.Α.) και ορισµός ενός 

µέλους, ως εκπροσώπου του ∆ήµου, καθώς και του αναπληρωτή του, στην κοινή 

Επιτροπή Παρακολούθησης. 

Κατά την ψήφιση του θέµατος είχαν αποχωρήσει οι ∆ηµ. Σύµβουλοι κ.κ. 

Βοϊδονικόλας Γεώρ., Ζηλάκου Χαραλ., Καλαγιά-Καραµαλάκου Πασχ., Κατσαφάδος 

Ηλ., Καψοκόλης Γρηγ., Μανωλάκος Κυρ., Ρέππας Παν., Σαλπέας Ηλ. & Σαρρή-

Γώγου Ευαγ. 

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο συζητάει το πιο πάνω θέµα για λήψη απόφασης µετά από 

την εισήγηση του ∆ηµάρχου (∆/νση Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης-Τµ. Μελετών 

Τεκµηρίωσης & Προγραµµατισµού) µε αρ. πρωτ. 8939/139/20-2-18. 

Το θέµα συζητείται νόµιµα γιατί είναι γραµµένο στην ηµερήσια διάταξη. 

Το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την πιο πάνω εισήγηση που έχει ως εξής: 

       Προς τον Πρόεδρο του ∆.Σ. 
ΘΕΜΑ: Έγκριση όρων σύναψης προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής 

και του ∆ήµου Πειραιά για την κατασκευή του έργου µε τίτλο: «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» συνολικού προϋπολογισµού 

15.000.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) και ορισµός ενός µέλους, ως εκπροσώπου 

του ∆ήµου, καθώς και του αναπληρωτή του, στην κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. 

ΣΧΕΤ.: Το µε αριθµό πρωτ. 20832/8-2-2018 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής 

Έχοντας υπ’ όψιν: 

1. Το άρθρο 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης)» όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

2. Το ν. 4071/2012 «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη την αυτοδιοίκηση και την 

Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση». 

3. Το ν. 4412/2016 (Α’ 147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

4. Το ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο ”Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

5. Το µε αριθµό πρωτοκόλλου 20832/8-2-2018 έγγραφο της ∆/νσης Αναπτυξιακού 

Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Αττικής. 

6. Την µε αριθµό 423/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής, µε την 

οποία εγκρίθηκε το Πρόγραµµα Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής οικονοµικού 

έτους 2018 και περιλαµβάνεται το ανωτέρω έργο µε τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΑΓΙΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» (Α∆Α: ΨΦ8Ν7Λ7-ΦΩΨ). 

7. Την µε αριθµό 425/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής, µε την 

οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισµός Περιφέρειας Αττικής οικονοµικού έτους 2018 και 

προβλέφθηκε η σχετική πίστωση του έργου µε ΚΑΕ 9729.07.011 (Α∆Α: 6ΥΟΖ7Λ7-

∆Ι5) 

Παρακαλούµε να συµπεριλάβετε στα θέµατα ηµερήσιας διάταξης το ανωτέρω θέµα που 

αφορά στην έγκριση των όρων και την έγκριση σύναψης προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ 

της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Πειραιά για την εκτέλεση του έργου µε τίτλο: 

«Αστική Ανάπλαση Περιοχής Αγίου ∆ιονυσίου ∆ήµου Πειραιά» συνολικού 
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προϋπολογισµού 15.000.000,00 €, (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.). 

Η περιοχή στην οποία θα υλοποιηθεί το προτεινόµενο έργο βρίσκεται βόρεια του επιβατικού 

Λιµένα του Πειραιά και του τερµατικού σταθµού του Προαστιακού σιδηροδρόµου, µε όριο 

την Ακτή Κονδύλη και τη συνέχειά της την οδό Αγ. ∆ιονυσίου. 

Σκοπός του έργου είναι η ανάπλαση της περιοχής του Αγίου ∆ιονυσίου µε κεντρικό πυρήνα 

τους χώρους των βιοµηχανικών κτιρίων και ζώνες εκτεταµένων παρεµβάσεων στο δηµόσιο 

χώρο, που αναµένεται να συµβάλλουν στην αναβάθµιση και ανάπτυξη της περιοχής.  

Οι παρεµβάσεις αφορούν στην αποκατάσταση και αναµόρφωση των δοµικών στοιχείων που 

συνθέτουν το δηµόσιο χώρο και καθορίζουν τη λειτουργία του και στην ανανέωση και 

αναβάθµιση του αστικού εξοπλισµού. 

Με την υλοποίηση του έργου επιδιώκεται η λειτουργική και πολεοδοµική διασύνδεση των 

περιοχών κατοικίας βόρεια της περιοχής µελέτης µε το λιµάνι. ∆εδοµένου ότι η µελετώµενη 

περιοχή µέσω των καθέτων οδικών αξόνων που την διαπερνούν µεσολαβεί µεταξύ του 

συνεχούς αστικού ιστού των περιοχών κατοικίας και του λιµανιού, ως ένας πολεοδοµικός 

θύλακας, τµηµατικά ανενεργός και σηµειακά εγκαταλελειµµένος, µε τις παρεµβάσεις που 

προτείνονται επιχειρείται η δυναµική ενοποίηση των δύο αυτών ενοτήτων µε τελικό 

προορισµό διεξόδου το λιµάνι. 

Επίσης, επιδιώκεται η αναθεώρηση της κυκλοφοριακής λειτουργίας της περιοχής, µε την 

ανάπτυξη δικτύου κοινοχρήστων χώρων και οδών ήπιας κυκλοφορίας µε σκοπό τη 

διασύνδεση επιµέρους χωρικών ενοτήτων. Ταυτόχρονα επιδιώκεται η βελτίωση της 

κυκλοφοριακής οργάνωσης και η αντιµετώπιση κυκλοφοριακών δυσλειτουργιών που 

καταγράφονται σήµερα, αλλά και η διατήρηση της φυσιογνωµίας της περιοχής και η 

ανάδειξη των συγκριτικών ιστορικών πλεονεκτηµάτων της. 

Στόχος είναι η διατήρηση και ανάδειξη του βιοµηχανικού χαρακτήρα της, παράλληλα µε τον 

εκσυγχρονισµό των χρήσεων, την προσέλκυση νέων δραστηριοτήτων, τον έλεγχο κινήσεων 

και την ανάπτυξη ενός περιβάλλοντος φιλικού στην κίνηση πεζών και ποδηλάτων. 

Ειδικότερα, το έργο αφορά στην καθολική ανάπλαση, του περιλαµβανόµενου εντός των 

ορίων των έργων, τµήµατος των εξής δώδεκα (12) οδών: 

1. Οδός Γραβιάς 

2. Οδός Μεθώνης 

3. Οδός Αιτωλικού 

4. Οδός Μαυροµιχάλη 

5. Οδός Φωκίωνος 

6. Οδός Κάστορος 

7. Οδός Θερµοπυλών 

8. Οδός Βλαχάκου 

9. Οδός ∆ραγατσανίου 

10. Οδός Χαϊδαρίου 

11. Οδός Ασκληπιού 

12. Οδός Θεσµοφορίου 

Συνοπτικά οι εργασίες που θα πραγµατοποιηθούν είναι: 

• Πλήρης ανακατασκευή οδοστρώµατος οδού Γραβιάς µε αρχιτεκτονικό σκυρόδεµα και 

ειδικό σχεδιασµό. 

• Επανασχεδιασµός και διαπλάτυνση λοιπών πεζοδροµίων και ανακατασκευή αυτών µε 

νέα υλικά. 

• Ανακατασκευή οδοστρώµατος λοιπών οδών µε ασφαλτικό οδόστρωµα. 

• Κατασκευή πλήρους τοπικού δίκτυου ποδηλατοδρόµου. 

• Ανακατασκευή και επέκταση δικτύου οδοφωτισµού µε LED φωτιστικά. 

• Ανανέωση - εµπλουτισµός αστικού εξοπλισµού. 

• Αύξηση επιφάνειας φυτεύσεων και ανανέωση πρασίνου. 

• Οδική Οριζόντια & Κατακόρυφη Σήµανση. 

• Εργασίες προσαρµογής και επέκτασης του δικτύου απορροής οµβρίων υδάτων. 

• Οργάνωση ελεύθερων χώρων και χώρων στάσης πεζών. 
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• Οργάνωση στάθµευσης οχηµάτων. 

• Κατασκευή δικτύου εξυπηρέτησης ατόµων µε ειδικές ανάγκες (ράµπες εξυπηρέτησης 

αµαξιδίων ΑΜΕΑ, πλάκες όδευσης τυφλών, κλπ.). 

• Βυθιζόµενοι κάδοι αστικών απορριµµάτων. 

Η µελέτη είναι σύµφωνη µε το ισχύον εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο του Πειραιά. Έχουν 

ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξή της οι κατευθύνσεις του Ν.4277/2014 για το Ρυµοτοµικό 

Σχέδιο Αθηνών – Αττικής και το υπό έγκριση ΣΟΑΠ του ∆ήµου Πειραιά. Επίσης η µελέτη 

δεν αντίκειται στο Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο Πειραιά ενώ η υπό µελέτη περιοχή δεν 

εµπίπτει στις διατάξεις περί ρεµάτων. 

Το έργο περιγράφεται αναλυτικά στην τεχνική µελέτη του ∆ήµου Πειραιά που συντάχθηκε 

και θεωρήθηκε από την ∆ιεύθυνση Οδοποιίας – Αποχέτευσης του ∆ήµου και εγκρίθηκε µε 

την µε αριθµό 851/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

Το έργο είναι ενταγµένο στο πρόγραµµα εκτελεστέων έργων (Π.Ε.Ε.) και χρηµατοδοτείται 

από πόρους της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ 9729.07.011). 

Ο προϋπολογισµός του ανέρχεται στο ποσό των 15.000.000,00€, στο οποίο 

συµπεριλαµβάνονται το εργολαβικό όφελος, η εκτιµώµενη δαπάνη αναθεώρησης, οι 

απρόβλεπτες δαπάνες, οι απολογιστικές δαπάνες και ο Φ.Π.Α. που αναλογεί. 

Το έργο θα δηµοπρατηθεί και θα εκτελεστεί από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της 

Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής σύµφωνα µε 

τη µελέτη και µε τις διατάξεις που ισχύουν για τα δηµόσια έργα. Η ισχύς της 

προτεινόµενης προγραµµατικής σύµβασης ορίζεται σε 46 µήνες από την υπογραφή 

της. 

Με βάση τα παραπάνω: 

Εισηγούµαστε 

Α) Την έγκριση σύναψης και την έγκριση των όρων του σχεδίου της προγραµµατικής 

σύµβασης (η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας εισήγησης) µεταξύ της 

Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Πειραιά για την εκτέλεση του έργου µε τίτλο: «ΑΣΤΙΚΗ 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ», συνολικού 

προϋπολογισµού 15.000.000,00€ (συµπ/νου Φ.Π.Α.). 

Β) Τον ορισµό ενός µέλους του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και του αναπληρωτή του για 

τη συµµετοχή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της προγραµµατικής 

σύµβασης. 

Η ∆/νση Οδοποιίας – Αποχέτευσης παρακαλείται, µετά την έκδοση της απόφασης 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να ορίσει γραµµατέα της Κοινής Επιτροπής 

Παρακολούθησης Έργου της Προγραµµατικής Σύµβασης. 

      Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΜΩΡΑΛΗΣ 

 

Αφού άκουσε, την πρόταση του Προέδρου, να ορίζει τον Aντιδήµαρχο κ. Αργουδέλη 

Αλέξανδρο ως µέλος στην κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης µε αναπληρώτριά του 

τη ∆ηµοτική Σύµβουλο κα Αστεριάδη Καλλιόπη, και την τοποθέτηση του ∆ηµάρχου. 

Αφού είδε τα πιο πάνω αναφερόµενα σχετικά και τα άρθρα 65 και 100 του Ν. 

3852/2010. 

Με δήλωση «παρών» της ∆ηµοτικής Συµβούλου κας Παντελάκη Ελπίδας. 

 

        Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 

Εγκρίνει τους όρους της σύναψης σχεδίου προγραµµατικής σύµβασης (η οποία 

αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της ανωτέρω εισήγησης) µεταξύ της Περιφέρειας 

Αττικής και του ∆ήµου Πειραιά για την εκτέλεση του έργου µε τίτλο: «ΑΣΤΙΚΗ 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ», συνολικού 
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προϋπολογισµού 15.000.000,00 € (συµπ/νου Φ.Π.Α.). και ορίζει εκπρόσωπο του 

∆ήµου τον Αντιδήµαρχο κ. Αργουδέλη Αλέξανδρο ως µέλος στην κοινή Επιτροπή 

Παρακολούθησης µε αναπληρώτριά του τη ∆ηµοτική Σύµβουλο κα Αστεριάδη 

Καλλιόπη. 

 

Αποφασίστηκε και εκδόθηκε 

 
          Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆.Σ.          Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.  
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