ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από τα πρακτικά
Της 21ης Συνεδρίασης (5.10.2011)
ΤΗΣ 3ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Αρ. Απόφασης : 39
To Συμβούλιο της 3ης Δημοτικής Κοινότητας Ανατολικού Τομέα Πειραιά,
συνεδρίασε σήμερα ημέρα Τετάρτη 5/10/2011 και ώρα 19.00 , στο δημοτικό
κατάστημα που βρίσκεται στην οδό Δημητρίου Φαληρέως 5, μετά από εμπρόθεσμη
πρόσκληση του προέδρου κου Δημητρίου Αράπη με αρ.πρωτ. 165/30.9.2011 που
κοινοποιήθηκε σύμφωνα με το νόμο, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα
της ημερήσιας διάταξης.
Κατά τη συνεδρίαση o Πρόεδρος διαπίστωσε ότι το Σώμα βρίσκεται σε
νόμιμη απαρτία και σε σύνολο 11 συμβούλων ήταν :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ : 7
1) ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
2) ΑΡΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3) ΗΛΙΑΚΗ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
4) ΚΟΡΚΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
5) ΜΕΤΑΞΩΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
6) ΠΟΥΛΙΚΑΡΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
7) ΡΑΛΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΑΠΟΝΤΕΣ : 4
1) ΔΑΝΙΗΛ ΕΛΕΝΗ
2) ΚΟΡΡΕΣ ΜΙΧΑΗΛ
3) ΛΕΓΑΚΗ ΛΟΥΚΙΑ
4) ΤΣΑΚΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

Πρόεδρος : ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΑΠΗΣ
Γραμματεας ΣΥΜΕΛΑ ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ

ΘΕΜΑ 3Ο : «Λήψη απόφασης για την σύνταξη του Τεχνικού Προγράμματος
Γ΄Δημοτικής Κοινότητας έτους 2012».
Απόφαση 39η
Το Συμβούλιο της Γ΄Δημοτικής Κοινότητας συζητεί το πιο πάνω θέμα για τη λήψη
απόφασης μετά από εισήγηση του Προέδρου κ. Δημητρίου Αράπη και συζητείται
νόμιμα γιατί είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη.
Ο Πρόεδρος ενημερώνει το σώμα ότι διαβάζοντας το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2011
σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Οδοποιϊας διαπιστώσε ότι δεν έχει υλοποιηθεί
τίποτα εκτός από δύο ή τρείς περιπτώσεις και επομένως θεωρεί ότι πρέπει να
κατατεθεί το ίδιο για το έτος 2012 προσθέτοντας τις συμπληρωματικές προτάσεις των
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Κοινοτικών Συμβούλων κ.κ. Ευαγγελίας Ράλλη, Μαρίας Ηλιάκη Κων/νίδου και του
Επόπτη Καθαριότητας της Γ΄Δημοτικής Κοινότητας.
Μετά από διεξοδική συζήτηση το θέμα τίθεται σε ψηφοφορία.
Το Συμβούλιο της Γ΄Δημοτικής Κοινότητας αφού είδε τις διατάξεις του άρθρου 83
του Ν. 3852/2010 «περί αρμοδιοτήτων συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας» την
πρόταση του Προέδρου και άκουσε τις απόψεις των συμβούλων
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τη σύνταξη του παρακάτω Τεχνικού Προγράμματος του έτους 2012.
ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012
Α) Δ/ΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ.
1. Οδός Κηφισού : Nα κατασκευαστούν φρεάτια υδροσυλλογής στις γωνίες
των καθέτων οδών και να κατασκευαστεί αγωγός απορροής προς την οδό
Φαληρέως.
2. Στην οδό Σουλτάνη και μεταξύ των καθέτων οδών Εμμανουηλίδου και
Καραολή & Δημητρίου υπάρχει πρόβλημα ομβρίων υδάτων.
3. Να κατασκευαστεί φρεάτιο υδροσυλλογής στη συμβολή των πεζόδρομων
Αινίτου και Καββαδία.
4. Στη διασταύρωση της οδού Επονιτών με την οδό Σκαρδάκου υπάρχει
φρεάτιο υδροσυλλογής αλλά βρίσκεται στο υψηλότερ σημείο με
αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η απορροή των υδάτων.
5. Στην οδό Φιλίππου να κατασκευαστούν φρεάτια σε σειρά σε όλο το
πλάτος των διασταυρώσεων με τις οδούς Μανουσογιαννάκη, Κριεζή και
Φειδίου με σκοπό την περισυλλογή των ομβρίων υδάτων που κατεβαίνουν
από την οδό Παπαναστασίου (πρώην Βασιλέως Παύλου) με μεγάλο όγκο
λόγω της έντονης κατωφέρειας των οδών αυτών.
6. Επισκευή φρεατίου Δ. Φαληρέως και Μοσχοπούλου και απομάκρυνση
μπαζών.
7. Κατασκευή φρεατίου Σοφιανοπούλου μεταξύ Ν. Ιωνίας και
Εμμανουηλίδου.
8. Κατασκευή φρεατίου στη συμβολή των οδών Διστόμου και Αιϊδινίου.
9. Κατασκευή φρεατίου στην συμβολή των οδών Μ. Αλεξάνδρου και
Μαδύτου.
10. Κατασκευή αγωγού ομβρίων στην Γιαννοπούλου, από την οδό Κηφισού
μέχρι την οδό Ελ. Βενιζέλου.
11. Στην διασταύρωση της οδού Σουρή με την οδό Δ. Φαληρέως να
κατασκευαστεί φρεάτιο συλλογής ομβρίων υδάτων.
12. Λιμνάζουν νερά στην οδό Δ. Φαληρέως 9 και 13, να δοθούν οι
κατάλληλες ρύσεις.
13. Λιμνάζουν νερά στην οδό Ειρήνης 38 να δοθεί η κατάλληλη ρύση.
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ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ.
1. Οδός Ζαϊμη : Oλική ασφαλτόστρωση.
2. Οδός Λάμπρου Βεϊκου : Ολική ασφαλτόστρωση (*)
3. Οδός Νικολοπούλου : Ολική ασφαλτόστρωση (*)
4. Οδός Γεωργίου Δράκου : Ολική ασφαλτόστρωση (*)
5. Οδός Γρ. Γαρδικιώτη : Ολική ασφαλτόστρωση
6. Οδός Διαμαντή : Oλική ασφαλτόστρωση (*)
7. Οδός Αγ. Δημητρίου : Ολική ασφαλτόστρωση (*)
8. Οδός Τζιροπούλου : Ολική ασφαλτόστρωση
9. Οδός Χριστοφή : Oλική ασφαλτόστρωση (*)
10. Οδός Νιρβάνα : Ολική ασφαλτόστρωση
11. Οδός Νικ. Ρίζου : Oλική ασφαλτόστρωση (*)
12. Οδός Ι. Μήτσα : Ολική ασφαλτόστρωση (*)
13. Οδός Κανελλοπούλου : Ολική ασφαλτόστρωση +
14. Οδός Κατσουλάκου : Oλική ασφαλτόστρωση (*)
15. Οδός Ν. Ιωνίας : Ολική ασφαλτόστρωση (*)
16. Οδός Καρδάση : Aσφαλτόστρωση από τη διασταύρωση με την οδό Ν.
Ιωνίας μέχρι την οδό Κατσουλάκου.
17. Οδός Διστόμου : Oλική ασφαλτόστρωση
18. Οδός Αϊδινίου : Ολική ασφαλτόστρωση
19. Οδός Κουρμούλη : Ολική ασφαλτόστρωση (*)
20. Οδός Λαμψάκου : Ολική ασφαλτόστρωση με αντιολισθητική άσφαλτο
21. Οδός Αθανασίου Διάκου : Ολική ασφαλτόστρωση
22. Οδός Μαδήτου : Oλική ασφαλτόστρωση
23. Οδός Γιαννοπούλου : Aντιδρόμηση
24. Οδός Αλεξάνδρου : Ασφαλτόστρωση από την οδό Τζαβέλλα μέχρι την
οδό Σκρά.
25. Οδός Μαιζώνος : Oλική ασφαλτόστρωση (*)
26. Οδός Μπιζανίου : Ολική ασφαλτόστρωση (*)
27. Οδός Ματρόζου : Ολική ασφαλτόστρωση (*)
28. Οδός Μανουσογιαννάκη : Ολική ασφαλτόστρωση (*)
29. Οδός Κριεζή : Ολική ασφαλτόστρωση (*)
30. Οδός Ναυάρχου Βότση : Oλική ασφαλτόστρωση (*)
31. Οδός Τσακάλωφ : Ολική υποχώρηση εδάφους. Απαιτούνται επείγοντα
μέτρα.
32. Οδός Τσακάλωφ : Διάνοιξη της οδού από την οδό Σκρά μέχρι την οδό
Νέστορος (έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία απαλλοτρίωσης και ο
σχεδιασμός της διάνοιξης).
33. Οδός Κόκκοτα : Oλική ασφαλτόστρωση.
34. Οδός Κρήτης : Ολική ασφαλτόστρωση με αντιολισθητική άσφαλτο.
35. Οδός Λασιθίου : Ολικής αφαλτόστρωση.
36. Οδός Ερεχθέως : Ολική ασφαλτόστρωση
37. Κακοτεχνία οδοστρώματος στην διασταύρωση της οδού Τσακάλωφ με
την Οδό Πύλης με αποτέλεσμα τη μη απορροή των ομβρίων προς το
φρεάτιο.
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38. Τοποθέτηση ειδικών επιβραδυντήρων σε όλες τις οδούς που
περικλείουν τα οικοδομικά τετράγωνα που περικλείουν τα σχολεία του
Διαμερίσματος.
39. ΄Ελεγχος και τοποθέτηση οδοσήμανσης με ελληνικούς και λατινικούς
χαρακτήρες στις διασταυρώσεις των οδών του Διαμερίσματος λόγω
φθοράς/εξαφάνισης των περισσότερων πινακίδων.
40. Τοποθέτηση οριοδεικτών στις ράμπες πεζοδρομίων στις στις γωνίες σε
όλη την περιοχή του Γ΄Διαμερίσματος.
41. Οδός Γράμμου : Ολική ασφαλτόστρωση
42. Οδός Γενναδίου : Oλική ασφαλτόστρωση
43. Οδός Μιλτιάδου : Ολική ασφαλτόστρωση
44. Οδός Ειρήνης : Oλική ασφαλτόστρωση.
(*) Η ασφαλτόστρωση των οδών αυτών έχει ήδη δημοπρατηθεί αλλά δεν έχει ακόμη
αρχίσει.
(+) Στην οδό αυτή πρέπει να προηγηθεί κατασκευή αγωγού ομβρίων υδάτων.
ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ
1. Οδός Ειρήνης : Στο έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη (και από τις δύο
πλευρές από την οδό Γιαννοπούλου έως την οδό Ζαϊμη) απαιτείται
επείγουσα
αποκατάσταση
εκτεταμένων
κακοτεχνιών
που
συνεπάγονται άμεσο κίνδυνο εισροής υδάτων σε υπόγεια και ισόγεια
καθώς και τραυματισμού πεζών λόγω απότομων κλίσεων.
2. Οδός Φαληρέως: Εκκρεμεί πλακόστρωση στο τελευταίο τμήμα της
συμβολή της με τη λεωφ. Εθνάρχου Μακαρίου.
3. Λεωφ. Εθνάρχου Μακαρίου : Ολική πλακόστρωση της μίας πλευράς
(από το ύψος της Κηφισσού μέχρι την οδό Ζερβού).
4. Οδός Κηφισού : Ολική πλακόστρωση και από τις δύο πλευρές
5. Οδός Ζερβού : Ολική πλακόστρωση και από τις δύο πλευρές.
6. Οδός Σμοένσκυ : Ολική πλακόστρωση και από τις δύο πλευρές.
7. Οδός Γιαννοπούλου : Ολική πλακόστρωση και από τις δύο πλευρές
8. Οδός Ζαϊμη : Oλική πλακόστρωση και από τις δύο πλευρές μέχει το
θέατρο κάτω από την γέφυρα. Στο θέατρο κάτω από την γέφυρα λείπει
μία πλάκα.
9. Οδός Ελ. Βενιζέλου : Ολική πλακόστρωση από Σμολένσκυ μέχρι Εθν.
Μακαρίου.
10. Οδός Καραϊσκάκη : Ολική πλακόστρωση και από τις δύο πλευρές από
την οδό Ελ. Βενιζέλου έως την οδό Ζαϊμη.
11. Οδός Καλλέργη : Πλακόστρωση και από τις δύο πλευρές από την οδό
Ελ. Βενιζέλου έως την οδό Ζαϊμη.
12. Οδός Σουρή : Aνακατασκευή πεζοδρομίων από την οδό Ελ. Βενιζέλου
έως την οδό Ζαϊμη.
13. Οδός Ραγκαβή : Ολική πλακόστρωση και από τις δύο πλευρές.
14. Οδός Σολωμού.: Aνακατασκευή πεζοδρομίων από Ελ. Βενιζέλου
μέχρι Ειρήνης.
15. Οδός Δαβάκη-Πίνδου : ΄Αμεση ανάγκη πλακόστρωσης της πλευράς
που εφάπτεται των γραμμών ΗΣΑΠ από την οδό Βεϊκου μέχρι τον
σταθμό του ΗΣΑΠ και τοποθέτησης κιγκλιδωμάτων (σταθμεύουν
οχήματα που έχουν καταστρέψει το πεζοδρόμιο).
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16. Οδός Γρ. Γαρδικιώτη : Ολική πλακόστρωση και από τις δύο πλευρές.
17. Οδός Χρυσοστόμου Σμύρνης : Ολική πλακόστρωση και από τις δύο
πλευρές (*).
18. Οδός Λ. Βεϊκου : Oλική πλακόστρωση και από τις δύο πλευρές (*).
19. Οδός Νικολοπούλου : Ολική πλακόστρωση και από τις δύο πλευρές.
20. Οδός Γ. Δράκου : Ολική πλακόστρωση και από τις δύο πλευρές.
21. Οδός Διαμαντή : Ολική πλακόστρωση και από τις δύο πλευρές.
22. Οδός Αγ. Δημητρίου : Ολική πλακόστρωση και από τις δύο πλευρές.
23. Οδός Τζιροπούλου : Ολική πλακόστρωση και από τις δύο πλευρές.
24. Οδός Χριστοφή : Ολική πλακόστρωση και από τις δύο πλευρές.
25. Οδός Νιρβάνα : Ολική πλακόστρωση και από τις δύο πλευρές.
26. Οδός Νικ. Ρίζου : Ολική πλακόστρωση και από τις δύο πλευρές.
27. Οδός Ι. Μήτσα : Ολική πλακόστρωση και από τις δύο πλευρές.
28. Οδός Καραολή και Δημητρίου : Oλική πλακόστρωση και από τις δύο
πλευρές.
29. Οδός Κατσουλάκου : Πλακόστρωση και από τις δύο πλευρές από την
οδό Σοφιανοπούλου έως την οδό Αθηνών-Πειραιώς.
30. Οδός Ομηρίδου-Σκυλίτση : Oλική πλακόστρωση και από τις δύο
πλευρές.
31. Οδός Ομηρίδου Σκυλίτση : ΄Αμεση ανάγκη διαμόρφωσης διόδου
πεζών προς το σταθμό ΗΣΑΠ από το τέλος της οδού Ομηρίδου
Σκυλίτση έως το τέλος της οδού Ζαϊμη.
32. Οδός Πανουργιά : Ολική πλακόστρωση και από τις δύο πλευρές.
33. Οδός Διονουνιώτη : Oλική πλακόστρωση και από τις δύο πλευρές.
34. Οδός Ματρόζου : Ολική πλακόστρωση και από τις δύο πλευρές.
35. Οδός Ματρόζου : ΄Αμεση ανάγκη κατασκευή ράμπας πεζοδρομίου επί
του αριθμού 5 για πρόσβαση στο ΙΚΑ.
36. Οδός Δυοβουνιώτη : ΄Αμεση ανάγκη κατασκευής ράμπας πεζοδρομίου
επί του αριθμού 9 για πρόσβαση στο Γ2 ΚΑΠΗ.
37. ΄Αμεση ανάγκη κατασκευή ράμπας πεζοδρομίου για πρόσβαση
ΑΜΕΑ σε όλα τα σχολεία του Διαμ/τος (ιδίως στη Διαμαντή 2 στην
είσοσο του Γυμνασίου Νέου Φαλήρου και στην οδό Αλεξάνδρου στις
εισόδους των Δημοτικών Σχολείων Συγκροτήματος Τζαβέλλα).
38. Οδός Σχιστής : ΄Αμεση ανάγκη ολικής πλακόστρωσης πεζόδρομου και
παρτεριών με παράλληλη τοποθέτηση συστήματος ελέγχου για
αποκλειστική διέλευση οχημάτων κατοίκων με άδεια στάθμευσης
ώστε να λειτουργήσει πιλοτικά και για τους υπόλοιπους πεζόδρομους.
39. Ακτή Δηλαβέρη : Ολική πλακόστρωση και από τις δύο πλευρές.
40. Οδός Παπαναστασίου (πρώην Βασιλέως Παύλου ) : Oλική
πλακόστρωση και από τις δύο πλευρές.
41. Οδός Τσακάλωφ : Ολική πλακόστρωση και από τις δύο πλευρές.
42. Ανακατασκευή πεζοδρομίου επί της Αλεξάνδρου από Νο 26 έως Νο
44.
43. Ανακατασκευή πεζοδρομίου επί της οδού Μυρτιδιωτίσσης.
44. Καλλέργη και Δ. Φαληρέως αποκατάσταση ράμπας.
45. Κατασκευή ράμπας στο ΚΑΠΗ Γ1
46. Επισκευή στα σκαλοπάτια (κλιμάκων) της οδού Τσακάλωφ.
47. Επανατοποθέτηση προστατευτικού κικλιδώματος στην κλίμακα της
οδού Γενναδίου.
48. Ανακατασκευή των πεζοδρομίων επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου.
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49. Πλακόστρωση πεζοδρομίου Κατσουλάκου και Μ. Ασίας (στην
πεζογέφυρα προς Μυρτιδιώτισσα).
50. Πλακόστρωση πεζόδρομου που καταλήγει στην υπόγεια διάβαση της
οδού Κηφισού, παράλληλα της Λεωφ. Εθνάρχου Μακαρίου και της
αερογέφυρας.
51. Γέφυρα ΙΟΝ : Πλακόστρωση της γέφυρας έστω μία πλάκα για να μην
φυτρώνουν χόρτα σε όλη τη γέφυρα.
52. Πεζογέφυρες Κηφισού : Πλακόστρωση κάτω από τις γέφυρες
53. Καραολή και Δημητρίου στο γήπεδο Καραϊσκάκη : Πλακόστρωση του
διαζώματος έναντι της θύρας 7.
54. ΟΛΑ ΣΧΕΔΟΝ ΤΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΤΟΥ Γ΄ΔΙΑΜ/ΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ
ΛΕΩΦΟΡΟ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΜ/ΤΟΣ
ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΕΛΛΑ ΚΑΘΩς ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΑΊΣΚΑΚΗ
Ν.ΦΑΛΗΡΟΥ (ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΔΙΑΒΑΚΗ ΠΙΝΔΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΟΛΗ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ)
ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΕΣ ΦΘΟΡΕΣ ΠΟΥ ΑΠΕΙΛΟΥΝ
ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΑΜΕΣΑ ΝΑ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ).
55. Διαγραμμίσεις έντονες στην οδό Αλεξάνδρου (εκεί που βρίσκονται τα
σχολικά συγκροτήματα της Καστέλας).
56. Οδός Αλεξάνδρου : Oλική πλακόστρωση (σχολεία Καστέλας).
57. Αναμόρφωση πλατείας Γάλλου και του αλσυλλίου που περιβάλλει την
πλατεία έως την Λεωφόρο Ομ. Σκυλίτση.
58. Διαγραμμίσεις έντονες (ανεξίτηλες) στις οδούς Κατσουλάκου και
Μουράτη.
(*) Η πλακόστρωση της οδού αυτής έχει ήδη δημοπρατηθεί αλλά δεν έχει ακόμη
αρχίσει.
ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΕΙΣ
1. Στην πάροδο Δαβάκη- Πίνδου μεταξύ των αριθμών 53-55 και μέχρι την
έξοδό της στην οδό Χριστοφή να γίνει πεζοδρόμηση.
2. Πεζοδρόμηση της οδού Ν. Ρίζου.
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ
1. ΄Αμεση ανάγκη ανακατασκευής πλατείας «Δελφινάκια» μπροστά από τον υπό
απαλλοτρίωση χώρο (Λούνα Πάρκ) μεταξύ των οδών Ειρήνης και Ζερβού (οι
εργασίες
διαμόρφωσης
διακόπηκαν
αφού
προηγουμένως
είχαν
κατακερματιστεί (ή αφαιρεθεί κατά περίπτωση οι υφιστάμενες πλάκες με
αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού των διερχομένων).
2. ΄Αμεση ανάγκη διαμόρφωσης χώρου πρόσβασης πεζών στην πεζόγέφυρα που
ενώνει την οδό Μ. Ασίας (στη συμβολή με την οδό Κατσουλάκου ) με την
αφετηρία Τρόλεϋ 17.
3. Αναβάθμιση πλατείας Ευαγγελισμού (Γιαννοπούλου-Ελ. ΒενιζέλουΦραγκισκάτου). Τοποθέτηση μικρών κιγκλιδωμάτων (ελικοειδών) και
συμπλήρωση δενδροφύτευσης.
4. Αναβάθμιση πλατείας Ι. Ναού Αγ. Δημητρίου Ν. Φαλήρου.
5. Περίφραξη κηπαρίου στη συμβολή των οδών Δαβάκη-Πίνδου και
Κανελλοπούλου.
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6.
7.
8.
9.

Αναβάθμιση πλατείας Γάλλου (Μπιζανίου-Αϊδινίου-Ομ. Σκυλίτση).
Κατασκευή παιδικής χαράς στην οδό Αϊδινίου.
Αναβάθμιση τέρμα του πεζόδρομου Καββαδίας και Επονιτών.
Πλατεία Καραϊσκάκη στο κενοτάφιο με τους ήρωες να τοποθετηθεί ένα
χαμηλό καγκελάκι και να φυτευτεί.
10. Στην πλατεία των θυμάτων ΘΥΡΑ 7 να τοποθετηθούν καγκελάκια και να
φυτευτεί, μεταξύ Καραολή Δημητρίου, Λ. Βεϊκου και Διαμαντή.
11. Ανάπλαση και Διαμόρφωση της Πλατείας Ευαγγελισμού στο Ν. Φάληρο.
Β) Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛOΓΙΚΟΥ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
1. Επείγουσα ανάγκη επαύξησης του υπάρχοντος ηλεκτροφωτισμού σε όλη την
περιοχή του Γ΄Διαμερίσματος. Ο υπάρχων φωτισμός είναι από ανεπαρκής έως
ανύπαρκτος σε πολλά σημεία λόγω της ανάπτυξης του ύψους και των
φυλλωμάτων των δένδρων στα πεζοδρόμια (αντικατάσταση φωτιστικών με
νέα μεγαλύτερης ισχύος και λαμπτήρων σε λευκό φόντο).
2. Επείγουσα ανάγκη προσθήκης ηλεκτροφωτισμού στην οδό Κατσουλάκου
λόγω της χρήσης της για τη διέλευση πεζών από τα Καμίνια και την περιοχή
της Σούδας προς το σταθμό ΗΣΑΠ, την αφετηρία του τρόλεϋ 17 και την
αφετηρία του τραμ.
3. ΄Αμεση ανάγκη εγκατάστασης φωτισμού στην οδό Μ. Ασίας (συμβολή με την
οδό Κατσουλάκου) στο χώρο πρόσβασης στην πεζογέφυρα.
4. Εγκατάσταση φωτισμού με φανοστάτες και στις δύο πλευρές της οδού
Βασιλέως Παύλου από την Ναυάρχου Βότση έως την οδό Τζαβέλλα.
5. Ενίσχυση φωτισμού στην οδό Πυθαγόρα.
6. Εγκατάσταση φωτισμού στο Δημοτικό χώρο του ανοιχτού γηπέδου στη
συμβολή των οδών Ελ. Βενιζέλου & Καλλέργη.
7. Ηλεκτροδότηση δημοτικών οδών, σχολείων και δημοτικών κτιρίων με
φωτοβολταϊκά.
8. Παροχή θερμού ύδατος για χρήση και θέρμανση με χρήση φωτοβολταϊκών.
9. Τοποθέτηση μεγαφωνικής εγκατάστασης σε κεντρικές οδούς του
Γ΄Διαμερίσματος για αναγγελία επειγουσών ανακοινώσεων, μετάδοση
δημοτικών ειδήσεων και μουσικής.
10. Ενίσχυση φωτισμού στην πλατεία Πνεύματος και Τέχνης.
11. Ενίσχυση φωτισμού στο κηπάριο στην οδό Σολωμού
12. Ενίσχυση φωτισμού της οδού Ζερβού
13. Ενίσχυση φωτισμού της οδού Σμολένσκυ.
14. Ενίσχυση φωτισμού μεταξύ των οδών Καραϊσκάκη και Ελ. Βενιζέλου.
15. Να μετατραπεί ο φωτισμός των κοινόχρηστων χώρων με φωτισμοό
φωτοβολταϊκό.
16. Στην πλατεία Ευαγγελισμού και πλατεία στην Πνεύματος και Τέχνης να
τοποθετηθούν λάμπες με μια μορφή προφύλαξης
17. Ενίσχυση φωτισμού και συντήρηση του υπάρχοντος στην πλατεία
«Ευαγγελισμού».
Γ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ
1. Σύνταξη σχετική μελέτης για την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της
Πλατείας Καραϊσκάκη Ν. Φαλήρου. ΄Αμεση ανάγκη περίφραξης της παιδικής
χαράς.
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2. Σχεδιασμός και κατασκευή νέων παρτεριών και χώρων πρασίνου,
σιντριβανιών και μεταλλικού μουσικού περιπτέρου (αντιγράφου της
Ταραντέλλας που βρισκόταν στην προκυμαία του Ν. Φαλήρου απέναντι από
την πλατεία).
3. Επείγουσα ανάγκη επισκευής-συντήρησης εσωτερικής τοιχοποιϊας κτιρίου
Γ΄Διαμ/τος στην οδό Φαληρέως 5 (σκάψιμο σοβάδων και χρωματισμού σε
πολλά σημεία)
4. Κατεπείγουσα ανάγκη κατασκευή και τοποθέτησης αυτοκινητογέφυρας
Κηφισού για επανασύνδεση του νέου Φαλήρου με το Μοσχάτο.
5. Ανακατασκευή ξύλινου περιπτέρου ΝΟΝΦ.
6. Αποπεράτωση και αξιοποίηση κτιρίου Ζαχαρίου.
7. Αποκατάσταση όψης εισόδου του Δήμου Πειραιά και διαμόρφωση χώρου
πρασίνου στο σύνολο των κοινόχρηστων χώρων κκάτω από τις αερογέφυρες
της Λεωφόρου Α. Παπανδρέου, που εκτείνονται σ΄όλο το μήκος του Νέου
Φαλήρου από ύψος της οδού Ειρήνης μέχρι την αρχή της Ομηρίδου Σκυλίτση
και σε όλο το πλάτος, από την αφετηρία ΤΡΑΜ μέχρι το σταθμό του Η.Σ.Α.Π
Νέου Φαλήρου.
8. Κατασκευή και τοποθέτηση ράμπας (καλύτερη εξυπηρέτηση-διέλευση των
δημοτών με καροτσάκια, υπάρχει μόνο με σκάλες) που να συνδέει το Ν.
Φάληρο με το Μοσχάτο.
Δ) Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
1. Επείγουσα ανάγκη εκπόνησης μελέτης διενδροφύτευσης πεζοδρομίων και
λοιπών κοινοχρήστων χώρων σε όλη την περιοχή του Γ΄Διαμ/τος ύστεα από
άπρακτη πάροδο οκταετίας με έμφαση στα σημεία όπου έχουν αποπερατωθεί
τα Ολυμπακά έργα (περιβάλλων χώρος Στ. Καραϊσκάκη, οδός Κηφισού κ.λ.π)
και έχουν αντικαταστασθεί όλα τα πεζοδρόμια.
2. Ανακατασκευή παιδικής χαράς επί της οδού Σκρά η οποία είναι
εγκαταλειμμένη και φύτευση δένδρων για σκίαση.
3. Διαμόρφωση χώρου πρασίνου έναντις παιδικής χαράς επί της οδού Σκρα
καθώς και στο χώρο μεταξύ των δοών Σκρα και Σκουφά.
4. Ανακατασκευή παιδικής χαρά επί της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης.
5. Διαμόρφωση και αποκατάσταση πρασίνου των κοινόχρηστων χώρων επί της
λεωφ. Εθν. Μακαρίου που εκτείνονται από την οδό Ζερβού μέχρι την Πλατεία
Καραϊσκάκη.
6. Διαμόρφωση πεζοδρόμου με κάλυψη ή απομάκρυνση σωλήνων και χώρων
πρασίνου κατά μήκος της διόδου πρόσβασης πεζών στο σταθμό ΗΣΑΠ Ν.
Φαλήρου από την οδό Ομηρίδου Σκυλίτση
7. Αποκατάσταση όψης της εισόδου του Δήμου Πειραιά και διαμόρφωση χώρων
πρασίνου στο σύνολο των κοινόχρηστων χώρων κάτω από τις αερογέφυρες
Λεωφ. Παπανδρέου που εκτείνονται σε όλος το μήκος του Ν Φαλήρου από το
ύψος της οδού Ειρήνης μέχρι και την αρχή της Ομηρίου Σκυλίτση και σε όλο
το πλάτος από την αφετηρία του τραμ μέχρι και το σταθμό του ΗΣΑΠ Ν.
Φαλήρου.
8. Γενική δενδροφύτευση σε χώρου του Γ΄Δημοτικού Διαμ/τος που υπάρχει
έλλειψη πρασίνου.
9. Δενδροφύτευση κατά μήκος τη οδού Κηφισού, προς την πλευρά του ποταμού,
για την κατά το δυνατόν βελτίωση της οπτικής των κατασκευών από μπετόν.
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10. Τοποθέτηση ξύλινων πάγκων όπου απαιτείται σε όλους του πεζόδρομους και
κοινόχρηστους χώρους του Διαμερίσματος
11. Αποκατάσταση χώρων καλαθοσφαίρισης επί της Ακτής Δηλαβέρη (έναντι
κτιρίου Ζαχαρίου) και απόδοσή τους στο κοινό (επί του παρόντος
χρησιμοποιούνται ως χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων).
12. Να δενδροφυτευτούν οι πεζόδρομοι Αινίτου, Καββαδίου και Ομήρου.
13. Αποκατάσταση του αυτόματου ποτίσματος στους κοινόχρηστους χώρους.
14. Αποκατάσταση από Ηλεκτρικό Σταθμό Ν. Φαλήρου έως την αφετηρία των
τρόλεϊ Ομηρίδου Σκυλίτση.
15. Δενδροφύτευση-Καθαρισμός και να τοποθετηθούν παγκάκια στην Αφετηρία
των τρόλεϊ στο κηπάριο στην συμβολή των οδών Ομηρίδου Σκυλίτση και
Δυοβουνιώτου.
16. Αποκατάσταση όψης εισόδου του Δήμου Πειραιά και διαμόρφωση χώρου
πρασίνου στο σύνολο των κοινόχρηστων χώρων κάτω από τις αερογέφυρες
της Λεωφόρου Α. Παπανδρέου, που εκτείνονται σ΄όλο το μήκος του Ν.
Φαλήρου από ύψος της οδού Ειρήνης μέχρι την αρχή της Ομηρίδου Σκυλίτση
και σε όλο το πλάτος, από την αφετηρία ΤΡΑΜ μέχρι το σταθμού του
Η.Σ.Α.Π Νέου Φαλήρου.
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ – ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ (*) – ΑΓΟΡΕΣ
1. Οικοπέδων ΧΡΩΠΕΙ.
2. Ο ικοπέδου επί των οδών Λεωφ. Εθν. Μακαρίου, Ζερβού, Γιαννοπούλου
(πρώην Λούνα Πάρκ Ν. Φαλήρου).
3. Απαλλοτρίωση μεταξύ οδών Πανουργιά, Μυρτιδιωτίσσης, Ματρώζου και
Ακτή Πρωτοψάλτη.
4. Απαλλοτρίωση μεταξύ οδών Ελ. Βενιζέλου, Σολωμού, Ραγκαβή.
5. Αγορά ακινήτου στην οδό Λ. Βεϊκου για στέγαση Αστυνομικού Τμήματος
6. Τμήμα Σχολικών κτιρίων : ποιοτική αναβάθμιση του 2ου Δημοτικού Σχολείου.
(*) Να εκπονηθεί ειδική μελέτη για κάθε ακίνητος και/ή να εξεταστεί η περίπτωση
ένταξής τους στα Πρότυπα Σέδια Καινοτόμου Ανάπτυξης (Global Grants)ή άλλα
κατάλληλα προγράμματα.
Aκριβές αντίγραφο
Εκ του πρωτοτύπου
Πειραιάς 13/12/2011

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΥΜΕΛΑ ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΑΠΗΣ
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