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                   Αριθ. 481 

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Πειραιά συνεδρίασε σήµερα 18-7-2018 ηµέρα Τετάρτη και 

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

από την µε αρ. πρωτ. 34820/13.7.2018 πρόσκληση του Προέδρου του ∆.Σ., που 

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

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

49 ∆ηµοτικών Συµβούλων ήσαν: 

 

Παρόντες 36 
 

1) Αγραπίδης Χρήστος, 2) Αντωνάκου Σταυρούλα, 3) Αργουδέλης Αλέξανδρος, 4) 

Αστεριάδη Καλλιόπη, 5) Βεντούρης Ανδρέας, 6) Βοϊδονικόλας Γεώργιος, 7) 

Βοϊδονικόλας Σταύρος, 8) Βουράκης Ιωσήφ, 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) Καλογερόγιαννης Παναγιώτης, 18) Καρβουνάς 

Νικόλαος, 19) Κάρλες Αναστάσιος, 20) Καψοκόλης Γρηγόριος, 21) Κούβαρης 

Νικόλαος, 22) Λαουλάκου Κυριακή, 23) Μανωλάκος Κυριάκος, 24) Μελά Σταυρούλα, 

25) Μελάς Ιωάννης, 26) Νικοπολίδης Αντώνιος, 27) Νταϊφά Ειρήνη, 28) Πηρούνιας 

Νικόλαος, 29) Ρέππας Παναγιώτης, 30) Σαλπέας Ηλίας, 31) Σαρρή-Γώγου Ευαγγελία, 

32) Σιγαλάκος Κυριάκος, 33) Σταθάκη Μαρία 34) Τζεφεράκος Αλέξανδρος, 35) 

Τουµπέκης Χαράλαµπος &  36) Φύκια Αµαλία-Μελίνα. 

 

Απόντες: 1) Αβραµίδης Παναγιώτης,  2) Αγγελόπουλος Νικόλαος, 3) Καλαµακιώτης 

Νικόλαος, 4) Kαλλέργη Ευπραξία 5) Κατσαφάδος Ηλίας, 6) Κόκκαλης Πέτρος, 7) 

Mαντούβαλος Νικόλαος, 8) Μαστρονικόλας Ιωάννης, 9) Μαυριδάκης Εµµανουήλ, 10) 

Παντελάκη Ελπίδα, 11) Παρασκευόπουλος ∆ηµήτριος, 12) Σδρένιας Χρήστος & 13) 

Σιγάλας Γεώργιος. 

 

Από τους Προέδρους των Συµβουλίων των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων. 

Παρόντες: 1) Αθανασίου Ευαγγελία, 2) Λιακόσταυρος Χαράλαµπος & 3) 

Βοϊδονικόλας Ιωάννης. 

Απόντες: 1) Γκόλφης Νικήτας & 2) Πούλος Αναστάσιος. 

Προεδρεύει ο κ. ∆αβάκης Κ. Γεώργιος. 

Γραµµατέας η κα Ζηλάκου Χαραλαµπία. 

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 4
ο
: «Λήψη απόφασης επί του “Αναπτυξιακού Προγράµµατος και της 

Μελέτης ∆ιαχείρισης Λιµένων ∆ιεθνούς Ενδιαφέροντος” Master Plan Ο.Λ.Π. Α.Ε., 

σύµφωνα µε τη σύµβαση παραχώρησης που κυρώθηκε µε το Ν. 4404/2016». 

 

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

Ιωσήφ, Καλαγιά-Καραµαλάκου Πασχαλίνα & Πηρούνιας Νικόλαος. 

 

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

την εισήγηση του ∆ηµάρχου (Γραφείο ∆ηµάρχου) µε αριθ. πρωτ. 34919/18-7-2018. 

Το θέµα συζητιέται 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: «Λήψη απόφασης επί του «Αναπτυξιακού Προγράµµατος και Μελέτη ∆ιαχείρισης 

Λιµένων ∆ιεθνούς ενδιαφέροντος «Master plan OΛΠ. Α.Ε.», σύµφωνα µε την σύµβαση 

παραχώρησης µεταξύ Ελληνικού ∆ηµοσίου και ΟΛΠ που κυρώθηκε  µε τον ν. 4404/2016».  

Σε συνέχεια της διαβούλευσης που διεξήχθη στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στην 

συνεδρίαση της 31ης Ιανουαρίου 2018 και µε δεδοµένο ότι, δεν έχει περατωθεί, καθόσον 

συνεχίζονται οι διεργασίες από την ΕΣΑΛ, κρίνεται σκόπιµη η λήψη απόφασης επί των 

προτάσεων του ∆ήµου για το αντικείµενο του θέµατος.  

Εισαγωγικά, θα θέλαµε να επισηµάνουµε ότι η ∆ηµοτική Αρχή  προσεγγίζει θετικά το εν 

λόγω αναπτυξιακό πρόγραµµα, καθώς, υπό προϋποθέσεις, δύναται να συµβάλει 

αποφασιστικά όχι µόνο στην ανάπτυξη του µεγαλύτερου λιµένα της χώρας, αλλά και της 

πόλης του Πειραιά, καθώς άποψη µας ήταν και είναι ότι η αναπτυξιακή προοπτική της πόλης 

µας είναι συνυφασµένη µε τη διεθνή αναβάθµιση του λιµανιού.  

Είναι πλέον κοινώς αποδεκτό ότι η ανάπτυξη στην χώρα και κατ’ επέκταση στον ∆ήµο µας 

µπορεί να επιτευχθεί µε ένα συνδυασµό ιδιωτικών και δηµοσίων επενδύσεων. 

Άλλωστε τα τελευταία χρόνια στην πόλη µας αυτό γίνεται πραγµατικότητα. 

Οι δηµόσιες επενδύσεις του µετρό και του τραµ, οι επενδύσεις του ∆ήµου Πειραιά µέσω της 

Ολοκληρωµένης Χωρικής Επένδυσης ύψους 80 εκ ευρώ, οι επενδύσεις του ∆ήµου Πειραιά 

µε ίδιους πόρους, αλλά και µε εγκρίσεις χρηµάτων από την Περιφέρεια, τα ίδια έργα της 

Περιφέρειας αλλά και ιδιωτικές επενδύσεις όπως αυτές που ήδη λαµβάνουν χώρα στην 

πρώην καπνοβιοµηχανία Παπαστράτου, καθώς και άλλες, δηµιουργούν το επιθυµητό κλίµα 

για ανάπτυξη τα επόµενα χρόνια. 

 Ύστερα από τα παραπάνω και σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου 4404/2016, ο οποίος 

προβλέπει διαβούλευση και υποβολή των απόψεων  του ∆ήµου Πειραιά σε σχέση πάντα µε 

τις προαιρετικές επενδύσεις του ΟΛΠ, εισηγούµαστε  ανά επένδυση τα εξής: 

Α) Συµφωνούµε µε το στρατηγικό στόχο του ΟΛΠ Α.Ε., καθώς και στην προοπτική και τις 

επενδύσεις εκείνες που είναι απαραίτητες, προκειµένου να καταστεί  το λιµάνι του ∆ήµου 

µας, αλλά και το µεγαλύτερο λιµάνι  της χώρας µας, λιµάνι αφετηρίας,  «Ηοme port», για την 

Κρουαζιέρα. 

Είναι  βέβαιο ότι για να αποτελέσει ο Πειραιάς τουριστικό προορισµό και για να αποκοµίσει 

το συντοµότερο δυνατόν αυτό που µπορεί και πρέπει από τον τοµέα του τουρισµού, 

βοηθώντας την επιθυµητή από όλους µας ανάπτυξη, απαραίτητη προϋπόθεση είναι το λιµάνι 

µας να µετατραπεί σε λιµάνι αφετηρίας για τον κλάδο της κρουαζιέρας. 

Τέλος, είναι γεγονός ότι αυτό αποτελεί παράλληλα και εθνικό στόχο, καθώς οι δηλώσεις 

αλλά και οι πράξεις των αρµοδίων κυβερνητικών οργάνων (Υπουργείο Τουρισµού & 

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής) αλλά και φορέων του τουρισµού (ΕΟΤ), 

κινούνται στην ίδια αυτονόητη κατεύθυνση. 
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 Όσον αφορά τις πρόσθετες-προαιρετικές επενδύσεις και όχι τις υποχρεωτικές σας 

παραθέτουµε τις παρακάτω θέσεις µας: 

Β)  Συµφωνούµε   µε την προοπτική κατασκευής  των τεσσάρων ξενοδοχειακών µονάδων, 

καθώς από την µια πλευρά η πόλη µας στερείται ξενοδοχειακών µονάδων αυτού του 

επιπέδου, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων και η ύπαρξη ξενοδοχειακών µονάδων είναι 

απαραίτητη συνθήκη για την επίτευξη του στόχου Α, δηλαδή την µετατροπή του λιµανιού 

µας σε λιµάνι αφετηρίας.  

 Γ)  Για την ανακατασκευή της πέτρινης αποθήκης και τη µετατροπή της σε Μουσείο 

Μετανάστευσης και ιστορικού αρχείο του ΟΛΠ  είµαστε σύµφωνοι, καθόσον προάγει τον 

Πολιτισµό της ευρύτερης περιοχής.  

 ∆)  Είµαστε αντίθετοι ως προς το ύψος των κτιρίων και τα αναφερόµενα ύψη των 55 µέτρων 

σε συγκεκριµένες  ζώνες, και αντ’ αυτού προτείνουµε, τουλάχιστον για το τµήµα του 

λιµανιού που αφορά στον δήµο Πειραιά, συµµόρφωση µε τα ύψη που προβλέπονται από τον 

πολεοδοµικό κανονισµό του δήµου έτσι ώστε να είναι σε αρµονία, οι οποίες λιµενικές 

εγκαταστάσεις µε τα κτίρια του ∆ήµου και µε το περιβάλλον. 

 Ε)  Ως προς το τοπόσηµο που γίνεται αναφορά, χωρίς περεταίρω διευκρινήσεις, 

 συµφωνούµε µεν στην  προοπτική δηµιουργία του, αλλά µε ξεκάθαρη προϋπόθεση την 

σύµφωνη γνώµη του ∆ηµοτικού Συµβούλιου της πόλης, που άλλωστε πιστεύουµε ότι είναι το 

µόνο αρµόδιο όργανο για το οποιοδήποτε τοπόσηµο, οποιασδήποτε πολιτισµένης πόλης ανά 

τον κόσµο, καθώς και το µοναδικό  όργανο που µπορεί να εξασφαλίσει ότι το θα δένει 

αρµονικά µε το περιβάλλον και την ιστορία του τόπου.  

 Στ) Είµαστε κάθετα αντίθετοι στην κατασκευή µεγάλου εµπορικού κέντρου εντός της 

λιµενική ζώνης, προσβάσιµου από όλους τους πολίτες διότι, θα λειτουργήσει ως 

περιχαρακωµένη εµπορική αγορά, σε βάρος της υπάρχουσας αγοράς εντός του ∆ήµου 

Πειραιά. Μια τέτοια εξέλιξη θα δηµιουργούσε σοβαρότατο πλήγµα στην τοπική κοινωνία και 

θα εµπόδιζε τη διάχυση επισκεπτών στη πόλη µας. Είναι νοµίζουµε γνωστό σε όλους ότι η 

αγορά του Πειραιά έχει πληγεί ίσως περισσότερο από κάθε άλλη αγορά καθώς στην δεκαετή 

κρίση και στις αυξηµένες φορολογίες ,στην πόλη του Πειραιά είχαµε και έχουµε σε εξέλιξη 

µεγάλα έργα που µπορεί να δίνουν προοπτική για το µέλλον, αλλά αντικειµενικά δυσκόλεψαν 

περαιτέρω  την αγορά και τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις . Στόχος µας ήταν και παραµένει η 

διάχυση του κόσµου του λιµανιού στην πόλη και όχι το αντίθετο . 

Ζ) Είµαστε σύµφωνοι µόνο στην κατασκευή εµπορικών υποδοµών, που θα εξυπηρετούν τους 

επιβάτες  της κρουαζιέρας, κυρίως µε καταστήµατα αφορολόγητων ειδών και µε µικρά 

καταστήµατα για την κάλυψη άµεσων αναγκών (καφέ κλπ).  

Η)  Αναφορικά µε τα έργα για τη συντήρηση και βελτίωση υποδοµών Λιµένα, που αφορά σε 

συνεχείς (ετήσιες) εργασίες συντήρησης ή/και επισκευών των υφιστάµενων υποδοµών του 

ΟΛΠ σε λιµενικές υποδοµές, συντηρήσεις κτιριακών έργων και Η/Μ εξοπλισµού, είµαστε 

σύµφωνοι, δεδοµένου ότι θα πρέπει κατά την άποψή µας να διατηρηθούν οι υπάρχουσες 

κτιριακές εγκαταστάσεις του ΟΛΠ, οι οποίες λόγω παλαιότητας χρήζουν βελτίωσης και 

τακτικής συντήρησης. 

Θ) Μας βρίσκουν σύµφωνους τα έργα για τη βυθοκόρηση του Κεντρικού Λιµένα και 

θεωρούµε απαραίτητα τα έργα για την πρόσθετη εκβάθυνση του λιµένα, αποµακρύνοντας το 

πλεονάζων υλικό που έχει συσσωρευτεί στον πυθµένα, δεδοµένου ότι κρίνεται και από 

πλευράς µας απαραίτητο να γίνονται συνεχής εργασίες συντήρησης των βαθών του λιµένα 

προκειµένου αυτοί να είναι λειτουργικοί. 

Ι) Αναφορικά µε τα οικολογικά λεωφορεία και την κατασκευή περιφερειακού δικτύου 

κυκλοφορίας είµαστε απόλυτα σύµφωνοι, δεδοµένου ότι µια τέτοια επένδυση θα µείωνε πολύ 

το κυκλοφοριακό φόρτο του λιµανιού και επιπλέον θα απορροφούσε µεγάλο κοµµάτι των 

κυκλοφοριακών επιπτώσεων. 

ΙΑ) Είµαστε απόλυτα σύµφωνοι σχετικά µε τη πρόσθετη επένδυση για εργασίες ανάδειξης 

του Κονώνειου τείχους και του Ταφικού Μνηµείου του Θεµιστοκλέους, οι οποίες θα 

αποτελέσουν µεγάλη πολιτιστική επένδυση, αναδεικνύοντας την πλούσια πολιτιστική 

κληρονοµιά της Πόλης µας. 

 ΙΒ) Είµαστε σύµφωνοι για την κατασκευή συνεδριακών υποδοµών στις ξενοδοχειακές 

εγκαταστάσεις που προβλέπονται, οι οποίες όµως θα πρέπει να συµµορφώνονται στις διεθνείς 
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απαιτήσεις για τη φιλοξενία υψηλού επιπέδου συνεδρίων µε χώρους που θα µπορούν να 

εξυπηρετήσουν κατ’ ελάχιστον  700 συνέδρους.  

 ΙΓ) Η επέκταση του επιβατικού λιµένα ( Νότια Ζώνη φάση A ) µε δηµιουργία 2 θέσεων και 

συνολικά 6 θέσεων (µαζί µε τη β΄ φάση) πρόσδεσης κρουαζιερόπλοιων µήκους έως 350 

µέτρων,  αποτελεί υποχρεωτική δέσµευση του αναδόχου µε βάσει το ν. 4404/2016. Αυτό 

σηµαίνει ότι δεν αποτελεί µια επένδυση όπου τίθεται µε βάση  τον νόµο σε διαβούλευση . 

 Η ∆ηµοτική Αρχή πιστεύει ότι έστω  και αν αυτή η επένδυση κινείται στην κατεύθυνση για 

την περαιτέρω ανάπτυξη της κρουαζιέρας, θα πρέπει, προκειµένου να εξασφαλιστούν η 

εύρυθµη λειτουργία της πόλης και η µείωση της περιβαλλοντικής ρύπανσης, που σε κάθε 

περίπτωση προκαλείται σε κάθε πόλη µε λιµάνι τέτοιου µεγέθους, να εξασφαλιστούν  από το 

αρµόδιο κυβερνητικό όργανο, καθ’ ύλη αρµόδιο για να εγκρίνει ή να απορρίψει τελικά τις 

επενδυτικές προτάσεις του ΟΛΠ, οι απαραίτητες περιβαλλοντικές και κυκλοφοριακές 

µελέτες. Είναι προφανές ότι τα επιστηµονικά στοιχεία που θα προκύψουν από τις µελέτες 

αυτές  θα απασχολήσουν ξανά το δηµοτικό συµβούλιο της πόλης και ως εκ τούτου η θέση 

µας θα καθοριστεί από αυτά. 

Παράλληλα επιθυµούµε να διασφαλιστεί από τώρα ο εξηλεκτρισµος των πλοίων, όταν αυτά 

είναι σταθµευµένα στο λιµάνι, καθώς και η αντικατάσταση  των καυσίµων που 

 χρησιµοποιούνται σήµερα από τα νέα  καύσιµα τύπου LNG, προκειµένου να πληρούνται οι 

απαιτήσεις µείωσης της περιεκτικότητας των καυσίµων πλοίων σε θείο, όπως άλλωστε 

προβλέπουν οι ευρωπαϊκές οδηγίες.  Άλλωστε βάσει της ίδιας οδηγίας θα πρέπει ένα 

κεντρικό δίκτυο σηµείων ανεφοδιασµού LNG να είναι διαθέσιµο τουλάχιστον µέχρι τα τέλη 

του 2025 και του 2030 σε θαλάσσιους λιµένες και λιµένες εσωτερικής ναυσιπλοΐας.  Τέλος, 

θα θέλαµε να επισηµάνουµε ότι η προβλεπόµενη ανάπτυξη αυτών των υποδοµών δεν θα 

πρέπει να εµποδίσει την πιθανή ανάπτυξη στο µέλλον άλλων ενεργειακά αποδεκτών 

εναλλακτικών καυσίµων. 

 Ι∆) Πέραν των παραπάνω, τα οποία αναφέρονται στη σύµβαση παραχώρησης που κυρώθηκε 

µε τον ν. 4404/2016  και αποτελούν υποχρεωτικές και δέσµιες υποχρεώσεις του αναδόχου, σε 

ότι αφορά στις προαιρετικές επενδύσεις προτείνουµε την πρόβλεψη δηµιουργίας χώρων και 

υποδοµών για σηµαντικές δραστηριότητες µε διεθνή και ιστορικό συµβολισµό µε κύρια 

δραστηριότητα την διεθνή έκθεση  «Ποσειδώνια», γεγονός το οποίο θα καθιστούσε το λιµάνι 

του Πειραιά και την πόλη του Πειραιά, σηµείο παγκόσµιας αναφοράς της γαλάζιας 

οικονοµίας  πόλη και επιπλέον θα αξιοποιούσε και τις άλλες υποδοµές.  

 Τέλος πέραν των παραπάνω, όλες οι δράσεις του αναπτυξιακού προγράµµατος θα πρέπει να 

είναι σχεδιασµένες σύµφωνα µε τις επιταγές της βιώσιµης κινητικότητας και της 

προσβασιµότητας. Στην κατεύθυνση αυτή, θα πρέπει ο σχεδιασµός να συνοδεύεται µε τις 

απαραίτητες εκ του νόµου περιβαλλοντικές µελέτες  και συγκοινωνιακή µελέτη 

ολοκληρωµένου χαρακτήρα και  πεδίο αναφοράς  όλη την έκταση του ∆ήµου και σε καµία 

περίπτωση τµηµατικά.  

 Ύστερα από τα παραπάνω προτείνω την ψήφισή τους. 

Ο ∆ήµαρχος Ιωάννης Π. Μώραλης 

 

Αφού είδε τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/10 & του Ν.4404/2016 και έλαβε 

υπόψη τη σύµβαση παραχώρησης µεταξύ Ελληνικού ∆ηµοσίου και ΟΛΠ που κυρώθηκε  µε 

τον N. 4404/2016. 
Αφού  άκουσε τη αναλυτική εισήγηση του ∆ηµάρχου ακολούθησε συζήτηση µε  

τοποθετήσεις και προτάσεις των επικεφαλής των ∆ηµοτικών Παρατάξεων  ∆ηµοτ. 

Συµβούλων και εκπροσώπων κινήσεων πολιτών, όπως αναλυτικά στα πρακτικά 

αναφέρονται. 

Αφού άκουσε την  τοποθέτηση της επικεφαλής της Παράταξης Λιµάνι της Αγωνίας 

όπου συµφωνούν και ψηφίζουν µόνο τις παραγράφους: Α, Γ, ∆, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Ι, ΙΑ & 

Ι∆, ενώ στα υπόλοιπα διαφωνούν και τα καταψηφίζουν, επίσης καταψηφίζουν το 

σύνολο της  εισήγησης οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Αναστ. Κάρλες, Ευαγ.Σαρρή-
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Γώγου, Κυρ. Μανωλάκος, Παν.Ρέππας, Γεώργ. Βοϊδονικόλας, Αµαλία-Μελίνα 

Φύκια, Χαρ. Τουµπέκης, Γρ. Καψοκόλης & Ηλία Σαλπέας. 

 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  

 

Εγκρίνει την εισήγηση του ∆ηµάρχου επί του “Αναπτυξιακού Προγράµµατος και της 

Μελέτης ∆ιαχείρισης Λιµένων ∆ιεθνούς Ενδιαφέροντος” Master Plan Ο.Λ.Π. Α.Ε., 

όπως αναλυτικά έχει πιο πάνω, µε τις προτάσεις ανά επένδυση, και η οποία αποτελεί 

ενιαίο σύνολο µε την παρούσα απόφαση. 

 

    Αποφασίστηκε και εκδόθηκε 
       Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆.Σ.                                            Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

 

 

    ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΖΗΛΑΚΟΥ                                ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ∆ΑΒΑΚΗΣ 
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