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ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ 

Τροποποίηση του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου επί της οδού Ακτή 
Κουµουνδούρου στο Μικρολίµανο του ∆ήµου Πειραιώς (ν. Αττικής). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152 (παρ. 1,2 και 6) και 154 του Κώδικα Βασικής 

Πολεοδοµικής Νοµοθεσίας (ΚΒΠΝ), που κυρώθηκε µε το άρθρο µόνο του από 

14.7/27.7.1999 π.δ/τος (∆’ 580). 

2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4067/2012 «Νέος 

Οικοδοµικός Κανονισµός» (Α’ 79), όπως ισχύει, µετά την αντικατάστασή της 

µε την παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4280/2014 «Περιβαλλοντική αναβάθµιση 

και ιδιωτική πολεοδόµηση – Βιώσιµη ανάπτυξη οικισµών Ρυθµίσεις δασικής 

νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 159). 

3. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 2831/2000 «Τροποποίηση 

των διατάξεων του ν. 1577/1985 “Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός” και άλλες 

πολεοδοµικές διατάξεις» (Α’ 140), όπως ισχύει µετά την αντικατάσταση της 

περ. α’ της παραγράφου αυτής µε το άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 4315/2014  

(Α’ 269). 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και 

τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 

63/2005 (Α’ 98). 

5. Τις διατάξεις του από 27-07-1982 π.δ/τος. «Χαρακτηρισµός τµήµατος της 

πόλης του Πειραιά σαν παραδοσιακού (Ιστορικό Κέντρο Πειραιά)» (∆’ 410). 

6. Την υπ’ αριθµ. 78946/4063/29-12-1987 απόφαση του Αναπληρωτή 

Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων «Έγκριση Γενικού  
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Πολεοδοµικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του ∆ήµου Πειραιά (Ν. Αττικής).» (∆’ 79), 

όπως ισχύει.  

7. Την υπ’ αριθµ. 88609/6342/22-11-2016 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής «Επανακαθορισµός της οριογραµµής 

παραλίας στη θέση "ΚΟΛΠΟΣ ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟΥ» (∆’ 413).  

8. Το υπ’ αριθµ. 1577/13-5-2016 έγγραφο του Τµήµατος Οδικών Έργων και 

∆ηµοτικής Συγκοινωνίας της ∆ιεύθυνσης Οδοποιΐας – Αποχέτευσης του ∆ήµου 

Πειραιά. 

9. Τα υπ’ αριθµ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ/ΕΦΑ∆ΑΤΤΙΚΗΣ/215313/129138/7741/27-7-

2016 και 111218/69621/3357/6-4-2017 έγγραφα της Εφορείας Αρχαιοτήτων 

∆υτικής Αττικής, Πειραιώς και Νήσων του Υπουργείου Πολιτισµού και 

Αθλητισµού. 

10. Την υπ’ αριθµ. 322/2016 γνωµοδότηση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του 

∆ήµου Πειραιά. 

11. Την υπ’ αριθµ. 73/συν.10η/27-9-2017 γνωµοδότηση του Κεντρικού 

Συµβουλίου Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων (ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.). 

12. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις του παρόντος διατάγµατος 

δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού και του 

προϋπολογισµού του οικείου ΟΤΑ. 

13. Την 25/2018 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µε πρόταση 

του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 

Ά ρ θ ρ ο   1 

Εγκρίνεται η τροποποίηση του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου του ∆ήµου 

Πειραιώς (ν. Αττικής) και ειδικότερα επί της οδού Ακτή Κουµουνδούρου στο 

Μικρολίµανο, µε την έγκριση ρυµοτοµικής γραµµής, το χαρακτηρισµό της οδού Ακτή 

Κουµουνδούρου ως δρόµου ήπιας κυκλοφορίας και το χαρακτηρισµό ως πεζοδρόµου 

της οδού Μίνωος µεταξύ των οδών Ν. Βότση και Ακτής Κουµουνδούρου, όπως 

φαίνεται στο σχετικό πρωτότυπο διάγραµµα σε κλίµακα 1:500, που θεωρήθηκε από 

τον Προϊστάµενο της ∆/νσης Τοπογραφικών Εφαρµογών µε την υπ’ αριθµ. 

9365/2018 πράξη του και που αντίτυπό του σε φωτοσµίκρυνση συνδηµοσιεύεται µε 

το παρόν διάταγµα. 
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Ά ρ θ ρ ο   2 

Η ισχύς του παρόντος διατάγµατος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην 

Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναθέτουµε τη δηµοσίευση και 

εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. 

Αθήνα, 16 Μαρτίου 2018 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 

 

 

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

 
 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ 
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