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Τριανταφυλλόπουλος 
   
 
ΘΕΜΑ : Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Πειραιά στο ΟΤ 

63/Τ.21 του Ν.Φαλήρου, για τον καθορισμό χρήσεων σε ακίνητο επί των οδών 
Α.Μουράτη, Εμμανουηλίδη, Λεωφ. Αθηνών – Πειραιώς 64, ιδιοκτησίας «ΗΒΗ 
Επενδύσεων και Συμμετοχών ΑΕΕΕ’». 

 
 

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η  
 
 
Το Συμβούλιο έλαβε υπόψη την από 23.11.2020 εισήγηση της Δ/νσης  Αρχιτεκτονικής, 
Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων και γνωμοδότησε ομόφωνα για : 
 
1. Την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Πειραιά (Ν. Αττικής) και 

ειδικότερα με τον καθορισμό χρήσεων σε τμήμα του Ο.Τ. 63/Τ.21 με στοιχεία 
ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΑ, που εμπίπτει στο τμήμα της περιοχής της οδού Πειραιώς, που έχει 
χαρακτηρισθεί ως παραδοσιακό με το από 17−4−1996 Π. Δ/γμα (Δ΄ 510) και περικλείεται από τις 
οδούς Α. Μουράτη, Κατσουλάκου, Λεωφ. Αθηνών – Πειραιώς, Εμμανουηλίδη, επιπλέον των 
επιτρεπόμενων χρήσεων όπως προβλέπονται στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Πειραιά 
(79 Δ/88), όπως ισχύει, ως εξής: 
- Διοίκηση 
- Γραφεία 
- Εστίαση 
- Αναψυχή 
- Τουριστικά καταλύματα, εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής και λοιπές τουριστικές 

επιχειρήσεις, σύμφωνα με την παρ. (15) του άρθρου 4, του Π.Δ. 59/2018 – ΦΕΚ 114 A/29-6-
2018 

- Χώροι συνάθροισης κοινού 
- Πολιτιστικές εγκαταστάσεις 
- Κατοικία 

2. Στον ανωτέρω καθοριζόμενο χώρο εξακολουθούν να ισχύουν οι χρήσεις που προβλέπονται από το 
Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Πειραιά (79 Δ/88), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης του ανωτέρω καθοριζόμενου χώρου ορίζονται ως εξής: 

α. Συντελεστής δόμησης: δύο και εξήντα εκατοστά (2,60). 

β. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης και μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων 
σύμφωνα με το Ν. 4067/2012 (Α΄ 79) όπως ισχύει. 

Οι νέες κατασκευές χωροθετούνται υποχρεωτικά σε απόσταση τουλάχιστον δέκα (10) μέτρων από 
το διατηρητέο συγκρότημα με δυνατότητα σύνδεσης με αυτό. 
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4. Η ανωτέρω πρόταση απεικονίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα της Υπηρεσίας μας που συνοδεύει 
την παρούσα εισήγηση σε κλ. 1:500. 

5. Για το διατηρητέο συγκρότημα που βρίσκεται στο ανωτέρω ακίνητο, εξακολουθούν να ισχύουν οι 
διατάξεις της 7863/1383/1997 Υπ. Απόφασης ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 267 Δ). 

6. Για την εκτέλεση εκσκαφικών οικοδομικών εργασιών στο ανωτέρω ακίνητο θα πρέπει να 
προηγηθεί έγγραφη ειδοποίηση της αρμόδιας Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. 

7. Την ακύρωση του από 19.1.2015 Π. Δ/γματος (17 ΑΑΠ) με το οποίο, τμήμα του Ο.Τ. 63 της 
ιδιοκτησίας ΗΒΗ χαρακτηρίσθηκε ως χώρος περίθαλψης, διατηρώντας για το διατηρητέο κτηριακό 
συγκρότημα τις καθοριζόμενες με το ΦΕΚ 267 Δ/1997 χρήσεις. 

8. Την αποστολή του θέματος στο Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής του ΥΠΕΝ, βάσει της παρ. 2 του 
άρθρου 6 του ν. 4067/2012 όπως ισχύει, προκειμένου να γνωμοδοτήσει ως προς τη συμβατότητα 
των προτεινόμενων χρήσεων με τον προστατευόμενο παραδοσιακό χαρακτήρα της συγκεκριμένης 
περιοχής καθώς και με το όμορο διατηρητέο ακίνητο. 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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