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ΘΕΜΑ: ∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

Καθορισµός συµπληρωµατικών ειδικών όρων και περιορισµών δόµησης και αλλαγής 

χρήσης στο διατηρητέο κτίριο, επί των οδών  Καραϊσκου αρ. 119 και Αλκιβιάδου αρ. 120, 

στο Ο.Τ. 66 του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου του ∆ήµου Πειραιά, φερόµενου ως 

ιδιοκτησία της Εταιρείας “SIMPLY RED ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ Η΄ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

 

 

                                     ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ 

 

      Το  Συµβούλιο αφού έλαβε  υπόψη την από 10/6/2020 σχετική µε το θέµα εισήγηση      της   

 ∆/νσης     Αρχιτεκτονικής Οικοδοµικών Κανονισµών & Αδειοδοτήσεων γνωµοδοτεί 

οµόφωνα ότι συµφωνεί µε «την έκδοση Υπουργικής Απόφασης σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του άρθρου 6, παρ. 3.γ του Ν. 4067/12 (ΦΕΚ 79Α) περί «Νέου Οικοδοµικού Κανονισµού», 

για τον καθορισµό συµπληρωµατικών ειδικών όρων και περιορισµών δόµησης και αλλαγής 

χρήσης στο ακίνητο, επί των οδών  Καραϊσκου αρ. 119 και Αλκιβιάδου αρ. 120,  ∆ήµου 

Πειραιά, µε το εξής περιεχόµενο: 

Α.  Στο ακίνητο που βρίσκεται επί των οδών  Καραϊσκου αρ. 119 και Αλκιβιάδου αρ. 120, 

στο Ο.Τ. 66 του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου του ∆ήµου Πειραιά, το οποίο 

χαρακτηρίστηκε ως διατηρητέο,  µε το από 27.07.1982 Π.∆/γµα (ΦΕΚ 410/∆/1982), 

φερόµενου ως ιδιοκτησία της Εταιρείας “SIMPLY RED ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ Η΄ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ”   επιτρέπονται τα εξής: 

• Αποκατάσταση των υφιστάµενων όψεων, διατηρώντας το κέλυφος και 

αναδεικνύοντας τα στοιχεία εκείνα που αποδίδουν ιδιαίτερο χαρακτήρα στο κτίριο.  

• Εξίσωση της υψοµετρικής διαφοράς µε επέκταση του επιπέδου του ισογείου 

της οδού Καραΐσκου στο σύνολο της επιφάνειας του κτηρίου,  

• Καθαίρεση του υφιστάµενου περιµετρικού εξώστη του κινηµατογράφου,  

• Κατάργηση των υφιστάµενων καταστηµάτων και ενοποίησή τους  

• Κατάργηση των υφιστάµενων παταριών  



• ∆ιατήρηση των δυο κύριων εισόδων του κτηρίου επί της οδού Καραΐσκου και 

διαµόρφωση τριών δίφυλλων εισόδων στο νέο κατάστηµα κεντρικά, ως ήταν και 

αρχικά ο σχεδιασµός του. 

• ∆ιατήρηση των δύο εισόδων του κτηρίου επί της οδού Αλκιβιάδου και εσωτερική 

διαµόρφωση µε ένταξη µικρής κλίµακας  λόγω της υψοµετρικής διαφοράς του νέου 

επιπέδου του ισογείου µε το επίπεδο του δρόµου. Κατάργηση του µεταγενέστερου 

ανοίγµατος κεντρικά στην όψη στο τµήµα του ισογείου και επαναφορά της αρχικής 

κατάστασης του κτιρίου. 

• Πλήρης στατική ενίσχυση του κτηρίου  

• Εσωτερικές διαµορφώσεις προκειµένου να µπορέσει να ανταποκριθεί στη νέα χρήση 

και να πληρωθούν οι απαιτήσεις του κτηριοδοµικού κανονισµού και του κανονισµού 

πυροπροστασίας, ως εξής: 

 

1. Κατασκευή νέου κλιµακοστασίου  πυρασφάλειας  

2. Στο υφιστάµενο υπόγειο ένταξη πυροσβεστικού συγκροτήµατος, καθώς και του 

ιδιωτικού υποσταθµού ρεύµατος  

3. Μερική διεύρυνση κατ’ επέκταση του υπογείου  για την κατακόρυφη επικοινωνία µε το 

ισόγειο µε προσθήκη κλίµακας, για δηµιουργία χώρων αποθήκης  

4. καθαίρεση του κύριου πέτρινου τοίχου που χωρίζει το κτήριο σε δύο τµήµατα κατά 

µήκος, και αντικατάστασή του µε δύο ζεύγη τοιχίων οπλισµένου σκυροδέµατος 

5. Προσθήκη νέας κύριας κλίµακας καταστήµατος γραµµικής κατά µήκος της βόρειας 

παρειάς του κτηρίου µεταξύ των νέων τοιχίων, 

6. Προσθήκη κυλιόµενης κλίµακας παράλληλα µε την σταθερή γραµµική κλίµακα του 

καταστήµατος.    

7. Προσθήκη δύο νέων ανελκυστήρων,  

8. Προσθήκη ενός νέου κλιµακοστασίου εκκένωσης στη Ν∆ γωνία του καταστήµατος από το 

ισόγειο έως και τον Γ’ όροφο, το οποίο στη συνέχεια µεταφέρεται στην ΒΑ γωνία του 

κτηρίου για την σύνδεση του Γ’ ορόφου µε τον ∆’ όροφο και κατόπιν στην Β∆ γωνία του 

κτηρίου ώστε να καταλήγει εντός του περιγράµµατος του ∆’ και Ε’  ορόφων. 

9. Κατάργηση του ακαλύπτου χώρου, που προσµετρούσε στην κάλυψη και δόµηση µέχρι και 

τον τρίτο όροφο για την καλύτερη ενιαία λειτουργία του καταστήµατος χωρίς την µεταβολή 

στοιχείων δόµησης.  

Β. Στο κτίριο, επιτρέπεται η αλλαγή χρήσης από : “α. Στο ισόγειο του κτιρίου και επί της 

οδού Καραΐσκου ένα κατάστηµα και η αίθουσα του κινηµατογράφου. β. Στον α΄ όροφο 

γραφεία και αίθουσα συγκεντρώσεων γ. Στο β’ και γ’ όροφο γραφεία δ. Στο δ’ όροφο 

γραφεία και αίθουσα συγκεντρώσεων ε. Στον ε’ όροφο βιβλιοθήκη και ξενώνας (ΦΕΚ 

408/∆΄/1986)” σε “εµπορικό κατάστηµα.” 

 



Οι ανωτέρω όροι τίθενται µε γνώµονα την προστασία και ανάδειξη του διατηρητέου κτιρίου 

Γ. Όλες οι αιτούµενες επεµβάσεις, αποκατάστασης των υφιστάµενων όψεων του κτιρίου, 

εσωτερικών διαµορφώσεων για την εξυπηρέτηση της νέας χρήσης, πλήρους στατικής ενίσχυσης 

καθώς και οι λοιπές οικοδοµικές εργασίες, θα γίνουν σύµφωνα µε την υποβληθείσα 

αρχιτεκτονική µελέτη, όπως περιγράφεται στην Τεχνική Έκθεση και φαίνεται στα διαγράµµατα 

που συνοδεύουν την παρούσα  και συγκεκριµένα: διάγραµµα δόµησης (σε κλ. 1/100 & 1/200), 

σχέδια κατόψεων, σχέδια τοµών και σχέδια όψεων (σε κλ. 1/50) και αποτελούν αναπόσπαστο 

τµήµα αυτής.  

 

∆. Η ορθή εφαρµογή των ρυθµίσεων που προβλέπονται από την παρούσα πραγµατοποιούνται 

κατά τις ισχύουσες πολεοδοµικές διατάξεις. 

 

Ε.  Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν τα οριζόµενα: (α)  στο από 27.07.1982 Π.∆/γµα 

(ΦΕΚ 410/∆/27.08.1982) χαρακτηρισµού του κτιρίου ως διατηρητέου και (β) στην υπ’αριθ.  

27532/869/01.04.1986 Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε (ΦΕΚ 408/∆΄/29.04.1986)  κατά το 

τµήµα που δεν  τροποποιείται  µε την παρούσα».                                                                                       
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