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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΤΗΣ 19ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΗΜΕΡΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 28 /9/2011
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ 129
Το Συμβούλιο της Β΄ Δημοτικής Κοινότητας συνεδρίασε δημόσια σήμερα,
28/9/2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Β΄
Δημοτικής Κοινότητας (Ελ. Βενιζέλου 55) μετά από πρόσκληση της Προέδρου της
Β΄ Δημοτικής Κοινότητας κ. Ανδριανοπούλου Ελένης.
Το Σώμα βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία με παρόντα μέλη τους πιο κάτω συμβούλους:
1) Aθανασίου Ευαγγελία, 2) Βρεττάκος Αθηνόδωρος, 3) Παπάκης Ιωακείμ , 4) Φώης
Χρήστος, 5) Αλεξανδράκης Ιωάννης, 6) Φασιλής Βασίλειος, και 7) Νταουντάκης,
Ιωάννης,
Απόντες οι Σύμβουλοι κ.κ. Τσιρώνης Ευάγγελος , Σπουρδαλάκης Άρης – Γεώργιος
– Μπόλυτερ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΘΕΜΑ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Προτάσεις για το Τεχνικό Πρόγραμμα 2012».
Το Συμβούλιο της Β΄ Δημοτικής Κοινότητας συζητά το πιο πάνω θέμα νόμιμα, γιατί
έχει γραφτεί στην ημερήσια διάταξη μετά από εισήγηση της Προέδρου κ. Ελένης
Ανδριανοπούλου.
Το Συμβούλιο της Β΄ Δημοτικής Κοινότητας αφού έλαβε υπόψη του:
1) Τις διατάξεις του άρ. 83 του Ν. 3852/10 «Περί αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου
Δημοτικής Κοινότητας».
2) Την εισήγηση της Προέδρου κ. Ελένης Ανδριανοπούλου.
3) Τις απόψεις των μελών του (πλειοψηφίας και μειοψηφίας).
4) Τη δήλωση του κ. Νταουντάκη Ιωάννη ότι διαφωνεί στην μονοδρόμιση της οδού
που οδηγεί στην εκκλησία του Προφήτη Ηλία , στην πεζοδρόμιση της οδού
Τσακάλωφ και στην διάνοιξη δρόμου δίπλα στο μπόουλινγκ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΚΑΙ
ΟΔΟΚΛΙΜΑΚΕΣ:

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ

ΣΕ

- Κάγκελα αριστερά και δεξιά στα σκαλοπάτια Νεωρίων, στο ύψος της
Ελευθερίου Βενιζέλου.
- Ανακατασκευή οδοκλιμάκων της οδού Σκουφά.
- Ανακατασκευή οδοκλίμακας της Δημητρίου Καραολή από Σταματίου
Κλεάνθους έως Μουσσών.
- Ανακατασκευή οδοκλίμακας της οδού Αλεξάνδρου (περιοχή Προφήτη Ηλία).
- Ανακατασκευή οδοκλίμακας στη συμβολή των οδών Μουσσών και Βασιλέως
Γεωργίου.
- Ανακατασκευή οδοκλίμακας της οδού Θεάτρου στη συμβολή της με την οδό
Τζαβέλλα.
- Να τοποθετηθούν προστατευτικά κιγκλιδώματα πίσω από το Βεάκειο και να
επισκευαστούν αυτά που υπάρχουν. Επίσης, στην οδό Τσακάλωφ έως την οδό
Χανίων.
- Να αποκατασταθούν τα κιγκλιδώματα στη συμβολή των οδών Αγαμέμνονος
και Χέϋδεν που είναι σπασμένα.
- Να συντηρηθούν και να βαφτούν όλα τα οδοκιγκλιδώματα της Β΄ Δημοτικής
Κοινότητας.

- Να τοποθετηθούν προστατευτικά κολωνάκια στα πεζοδρόμια της λεωφόρου
Λαμπράκη , της Ελευθερίου Βενιζέλου και της Ρήγα Φεραίου.

ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ:
- Να γίνει άνοδος η οδός Θεάτρου από Πασαλιμάνι έως Τζαβέλλα ώστε να
αποσυμφορηθεί η λεωφόρος Γρηγορίου Λαμπράκη.
- Να δημιουργηθεί χώρος στάθμευσης στον Προφήτη Ηλία, στο γήπεδο του
μπάσκετ για Ι.Χ. εκτός φορτηγών.
- Να τοποθετηθούν πινακίδες ονοματοθεσίας όπου δεν υπάρχουν.
- Να δημιουργηθούν χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων στην περιοχή της Β΄
Δημοτικής Κοινότητας
-

-

Να δημιουργηθεί συγκοινωνιακή γραμμή (mini bus) που θα διέρχεται τη
Βασιλέως Γεωργίου ούτως ώστε να εξυπηρετούνται οι κάτοικοι.
Να συνδεθεί συγκοινωνιακά το Πασαλιμάνι με την Πειραϊκή.
Να ασκηθούν πιέσεις από τις υπηρεσίες μας στους αρμόδιους φορείς
προκειμένου να γίνει πιο συχνή η συγκοινωνία στην Καστέλλα που είναι
προβληματική.
Να γίνεται επαρκής έλεγχος από τη Δημοτική Αστυνομία στις ράμπες των
ΑΜΕΑ και στα πεζοδρόμια προκειμένου να μην παρκάρουν παράνομα οδηγοί.
Να προβλεφθεί χώροι στάθμευσης για μηχανές (περισσότερες από αυτές που
ήδη υπάρχουν).
Να τοποθετηθεί ηχοσήμανση στα κεντρικά σημεία της περιοχής της Β΄
Δημοτικής Κοινότητας

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ:
- Αποξήλωση αυθαιρέτων κατασκευών σε κοινόχρηστους χώρους.
- Επισκευή και συντήρηση νεοκλασικών, παραδοσιακών και επικίνδυνων κτηρίων
ιδιοκτησίας Δήμου Πειραιά.
- Να γίνουν επισκευές και συντηρήσεις στα κτήρια των
βρεφονηπιακών σταθμών.

σχολείων και των

- Να αξιοποιηθεί το κληροδότημα Μαρίας Περάκη το οποίο βρίσκεται στην οδό
Αρχιμήδου και Ρεθύμνης στον Προφήτη Ηλία.
- Να γίνει στατική μελέτη της γέφυρας , επί της οδού Γεωργίου και Κόρακα στην
άνοδο για Προφήτη Ηλία.
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ:

- Ενίσχυση του ηλεκτροφωτισμού στη βορειοδυτική πλευρά του άλσους του Προφήτη
Ηλία (επείγει η τοποθέτηση παραδοσιακών φανοστατών στην Ελευθερίου Βενιζέλου
από Γρηγορίου Λαμπράκη έως τον Προφήτη Ηλία και στην οδό Ρήγα Φερραίου).
- Ενίσχυση ηλεκτροφωτισμού στους εσωτερικούς δρόμους του Β΄ Διαμερίσματος.
- Να τοποθετηθούν παραδοσιακοί φανοστάτες σε όλες τις οδοκλίμακες του Προφήτη
Ηλία.
- Να ηλεκτροφωτιστεί η Ελευθερίου Βενιζέλου στα σκαλιά της και η οδός Τσακάλωφ
που ξεκινά από τη διασταύρωση με την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου.
- Να ενισχυθεί ο ηλεκτροφωτισμός στην πλατεία Κανάρη.
- Να ελεγχθούν και να απομακρυνθούν οι πυλώνες έξω από το 21 ο σχολείο και στον
Προφήτη Ηλία έξω από την παιδική χαρά.
ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ:
- Ανάπλαση πλατείας Κανάρη, καθαρισμός και φύτευση.
- Ανάπλαση πλατείας Δεληγιάννη, φύτευση, καθαρισμός και πότισμα.
- Ανάπλαση του κηπαρίου απέναντι από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας.
- Δενδροφύτευση στο άλσος Προφήτη Ηλία.
- Να φυτευθεί πράσινο στα παρτέρια που βρίσκονται μπροστά από την εκκλησία της
Αγίας Τριάδας.
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ:
- Κατασκευή φρεατίων ομβρίων υδάτων στη συμβολή των οδών Σταματίου
Κλεάνθους και Δημητρίου - Καραολή.
- Να γίνει καθαρισμός των φρεατίων στο Β΄ Διαμέρισμα και να γίνει καθαρισμός των
σχαρών.

ΠΡΑΣΙΝΟ:
-

Eγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων αυτόματου ποτίσματος στα κηπάρια
της περιοχής της Β΄ Δημοτικής Κοινότητας
- Ανάπλαση και εξοπλισμό παιδικών χαρών.

- Δενδροφύτευση αύλιων χώρων σχολείων.
- Συντήρηση κηπαρίου Ζέας και Σκυλίτση.
- Να συντηρηθεί και να καθαριστεί το κηπάριο στο τέρμα των λεωφορείων του
Προφήτη Ηλία.
- Καθαρισμός και συντήρηση όλων των παρτεριών της Β΄ Δημοτικής Κοινότητας .
-

Διαμόρφωση πρασίνου στην οδό Τσακάλωφ ,από την οδό Σκρά έως την οδό
Νέστωρος.

- Να γίνει καθάρισμα και αξιοποίηση με πράσινο (ακάλυπτου μικρού χώρου 200
τ.μ. περίπου), κάτω ακριβώς από το Βεάκειο θέατρο, οδός Ηρακλείου.

ΟΔΟΠΟΙΪΑ:
- Ανακατασκευή πεζοδρομίων στην οδό Αλεξάνδρου Παπαναστασίου από το σημείο
της πλαζ Βοτσαλάκια έως την πλατεία Καστέλλας.
- Ανακατασκευή πεζοδρομίων στις οδούς Ουίλσωνος και Σηραγγείου.
- Ανακατασκευή πεζοδρομίων στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου από Γρηγ. Λαμπράκη
έως Ρήγα Φερραίου.
- Ανακατασκευή πεζοδρομίων στη Βούλγαρη από Ελευθερίου Βενιζέλου έως
Καραολή και Δημητρίου.
- Ανακατασκευή πεζοδρομίων στην οδό Γορτυνίας από λεωφόρο Γρηγ. Λαμπράκη
έως Λουκά Ράλλη.
- Ανακατασκευή πεζοδρομίων πίσω από το Βεάκειο.
- Να τοποθετηθούν αντιολισθητικές πλάκες στην οδό Αίαντος.
- Να επισκευαστεί το οδόστρωμα της οδού Σκευοθήκης και της οδού Θρασυβούλου.
- Να επισκευαστεί το οδόστρωμα της οδού Κολοκοτρώνη από την αρχή της έως την
οδό Ευαγγελιστρίας.
- Να επισκευαστεί το οδόστρωμα της οδού Ευριπίδου από την οδό Ευαγγελιστρίας.
- Να επισκευαστεί το οδόστρωμα της οδού Ζεύξιδος έως την οδό Παυσανίου.
- Να επισκευαστεί το οδόστρωμα της οδού Θρασυβούλου και της οδού Γερμανού Ε΄.
- Να ανακατασκευαστεί το πεζοδρόμιο στην οδό Αλεξάνδρου Παπαναστασίου από το
νούμερο 21 έως 29.

- Να επισκευαστεί το οδόστρωμα των οδών Λογαχού Ρεπετσά, Μπιζανίου, Σκυλίτση,
Ερμιόνης, Γράμμου, Θεάτρου από Πύλης έως τα σκαλάκια.
- Να μονοδρομηθεί η οδός που οδηγεί στην εκκλησία του Προφήτη Ηλία και να γίνει
άνοδος. Η συνέχεια της πιο πάνω οδού Τσακάλωφ να πάψει να είναι πεζόδρομος και
να δοθεί στην κυκλοφορία έτσι ώστε να διοχετεύονται τα οχήματα προς την οδό
Χανίων και τις οδούς Ιερού Λόχου και Ηρακλείου.
- Να γίνει διάνοιξη δρόμου δίπλα στο μπόουλινγκ.
- Να ασφαλτοστρωθεί η οδός Γερμανού από την παραλία έως την Θρασυβούλου.
- Να ασφαλτοστρωθεί η οδός Βούλγαρη από την εκκλησία της Ευαγγελιστρίας έως την οδό
Τσαμαδού.
-Αποκατάσταση των σκαλιών επί των οδών Γενναδίου και Νεωρίων στο ύψος αυτών από
Τζαβέλλα εώς Σκρά.

- Να γίνει διάνοιξη απαλλοτριωμένου χώρου με οδοκλίμακες (σκάλες) στην οδό
Τσακάλωφ ,από την οδό Σκρά έως την οδό Νέστωρος.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
-Να κλειστούν τα παλιά καταφύγια στην περιοχή του Προφήτη Ηλία.

Αποφασίστηκε και εκδόθηκε
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΗ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

