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 ΑΠΟΝΤΑ  ΜΕΛΗ  

: 

 

 

: 

 

 

 

Κ. Χριστοπούλου, Ε. Χολέβα (κωλυομένου του τακτικού 

μέλους), Α. Σκάρλα,  Α. Βησσαράκης,  Κ. Πανηγύρης  

 

Δ. Ξυνομηλάκης (κωλυομένου αυτού και του αναπληρωτή 

του), Ι.Καράνη (κωλυομένης αυτής και του αναπληρωτή 

της), Ι. Βεντουράκης (κωλυομένου αυτού και της 

αναπληρώτριάς του) 

 

 

 

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣ  ΠΕΙΡΑΙΑ 

Έγκριση παρέκκλισης ως προς την τροποποίηση του ύψους των απολήξεων των 

ανελκυστήρων και κλιμακοστασίων και την τοποθέτηση Φ/Β στο δώμα, από τα 

εγκεκριμένα σχέδια της οικοδομικής άδειας με αρ. 214781/2021 για την ενίσχυση του 

φέροντος οργανισμού του Πύργου Πειραιά, σύμφωνα με την §5 του άρθρου 27 του Νέου 

Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ Ν. 4067/2012 ΦΕΚ 79/Α).  

 

 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

 

 

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την από 17/6/2022 σχετική με το θέμα εισήγηση της 

Δ/νσης Αρχιτεκτονικής Οικοδομικών Κανονισμών & Αδειοδοτήσεων γνωμοδοτεί 

ομόφωνα υπέρ της «έγκρισης παρέκκλισης ως προς την τροποποίηση του ύψους των 

απολήξεων των ανελκυστήρων και κλιμακοστασίων και την τοποθέτηση Φ/Β  στο δώμα, από 

τα εγκεκριμένα σχέδια της οικοδομικής άδειας με αρ. 214781/2021 για την ενίσχυση του 

φέροντος οργανισμού του Πύργου Πειραιά, σύμφωνα με την §5 του άρθρου 27 του Νέου 

Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ Ν. 4067/2012 ΦΕΚ 79/Α), όπως ισχύει .  

Ειδικότερα οι παρεκκλίσεις αφορούν:  

α) Την τροποποίηση του ύψους των απολήξεων των ανελκυστήρων και κλιμακοστασίων, 

από 80,40 (ύψος κτιρίου) που προβλέπεται στα εγκεκριμένα σχέδια της οικοδομικής άδειας 

2058/1971 με αφετηρία μέτρησης υψών +2,31μ. στα 87,78μ. με αφετηρία μέτρησης υψών 

0,0μ.  

β) Την κατασκευή τμήματος απόληξης ανελκυστήρων διαστάσεων (8,61*8,30) τμ και ύψους 

+5,19μ. πάνω από την πραγματοποιημένη στάθμη +82,59μ του 22ου ορόφου όπως 

απεικονίζεται στην υποβληθείσα μελέτη για την αναθεώρηση  της 214781/2021 Ο.Α 

γ) Την κατασκευή τμήματος απόληξης ανελκυστήρα πυροσβεστών διαστάσεων  

(2,13*2,01)τμ  και ύψους  86,79μ 



δ) Την τοποθέτηση Φ/Β στο δώμα και εκτός ιδεατού στερεού στην στάθμη 90,41μ. με αφετηρία 

μέτρησης υψών 0,0μ.»  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            

                 Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

 

 

            Η     ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

  

           Ε. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ                    Α. ΜΠΕΣΣΑ 

                                    


