
Προζεχείς εκδηλώζεις ΝΟΚ 
 
 
Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, 
 

ε ζπλέρεηα ησλ εκεξίδσλ πνπ έρνπλ ήδε πξαγκαηνπνηεζεί: ζηελ Αζήλα (3 
θαη 10 Ηνπιίνπ), ζηε Θεζζαινλίθε (24 Οθησβξίνπ), ζηελ Καβάια (4 Γεθεκβξίνπ), ζην 
Ζξάθιεην (25 Φεβξνπαξίνπ) θαη ζηα Χαληά (26 Φεβξνπαξίνπ), ε εηαηξεία καο, 
αλαθνηλψλεη ην πξφγξακκα ησλ ελεκεξσηηθψλ εθδειψζεσλ πνπ ζα 
πξαγκαηνπνηεζνχλ ηνπο πξνζερείο κήλεο ζηε ρψξα.  
 

Με ζέκα: Νένο Οηθνδνκηθφο Καλνληζκφο, νπζηαζηηθέο ηξνπνπνηήζεηο κεηά 
ηνπο λφκνπο 4178/13, 4258/14, 4269/14, 4280/14 θαη 4315/14, ε Γνκηθή Δλεκέξσζε 
ζαο πξνζθαιεί απηή ηε θνξά: 
 ηελ Πάηξα ηελ Σξίηε 28 Απξηιίνπ 2015  
           ζην μελνδνρείν ASTIR, αίζνπζα "Μεζζάηηο" θαη ψξα 16:00 έσο 23:00, 
 ζηε Λάξηζα ηελ Πέκπηε 28 Μαΐνπ 2015 θαη 
 ζηα Ησάλληλα ηελ Πέκπηε 18 Ηνπλίνπ 2015. 

Δηζεγήηξηα ησλ εκεξίδσλ ζα είλαη ε θα Διέλε Μπνχηνπ-Λεκπέζε. 
ηε ζπγθέληξσζε κεηαμχ άιισλ ζα απαληεζνχλ δεηήκαηα πνπ απαζρνινχλ: 
 
 ηελ έθηαζε εθαξκνγήο ηνπ ΝΟΚ θαη ηελ δηαηήξεζε πξντζρπνπζψλ 

δηαηάμεσλ, χςε πνπ δηαηεξνχληαη, 
 ηηο δηαηάμεηο ηνπ θηηξηνδνκηθνχ πνπ εμαθνινπζνχλ θαη ηζρχνπλ ή έρνπλ 

αληηθαηαζηαζεί θαζψο θαη εθείλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ΓΟΚ 85, 
 ηηο ελέξγεηεο γηα ηελ έθδνζε άδεηαο δφκεζεο, ηηο εξγαζίεο πνπ απαηηνχλ ηελ 

έγθξηζε εξγαζηψλ κηθξήο θιίκαθαο (ΔΔΜΚ) θαη ηελ 48σξε ελεκέξσζε, 
(εξγαζίεο αλαθαίληζεο, δηακεξηζκαηνπνίεζε νξφθνπ θ.α.) 

 ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αιιαγή ηεο ρξήζεο θηηξίνπ, 
 ηελ λνκηκνπνίεζε απζαηξέησλ θαηαζθεπψλ θαη ηελ ελαξκφληζε ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ ΝΟΚ κεηά ηελ ηζρχ ηνπ λ. 4178/13, 4258/14, 4280/14, 4315/14, 
 ηελ λνκηκφηεηα θηηξίνπ, δπλαηφηεηα πξνζζήθεο θαζ΄ χςνο θαη θαη΄ επέθηαζε, 

πφζν επεξεάδνπλ νη απζαηξεζίεο ησλ ζπληδηνθηεηψλ, 
 ΑκεΑ. Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ γηα ΑκεΑ ζε πθηζηάκελα θαη λέα θηίξηα, 

πξνζβαζηκφηεηα. 
 
 

ηηο ζπγθεληξψζεηο δηαλέκεηαη έληππν θαη ςεθηαθφ πιηθφ κε ηα δεηήκαηα πνπ 
ζα ζπδεηεζνχλ. 

ηα δηαιείκκαηα πξνζθέξνληαη γιπθά θαη αικπξά εδέζκαηα, θαθέδεο θαη 
ρπκνί, ελψ πξαγκαηνπνηνχληαη θαη θιεξψζεηο ρξήζηκσλ δψξσλ (ζπλδξνκέο 
πξντφλησλ καο, πνδήιαηα BALLISTIC, δηαλπθηεξεχζεηο ζε εγρψξηνπο ηαμηδησηηθνχο 
πξννξηζκνχο, πξντφληα ηεο ειιεληθήο γεο θ.α.). 

Γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή ησλ εκεξίδσλ ζα ήηαλ ρξήζηκν λα πξνθξαηεζνχλ νη 
ζέζεηο γλσξίδνληαο ζηνπο ζπλαδέιθνπο Μεραληθνχο φηη ε δηαζεζηκφηεηα ηεο θάζε 
αίζνπζαο δελ ζα πξέπεη λα μεπεξάζεη ηηο 120 ζέζεηο. ηνπο ζπκκεηέρνληεο εηδηθά γηα 
ηελ εκέξα απηή παξέρεηαη έθπησζε 20% ζε φια ηα πξντφληα ηεο εηαηξείαο καο. 

Απαξαίηεην γηα ηελ ζπκκεηνρή ζαο ην ζπκβνιηθφ πνζφλ ησλ 25 €. 
Καηαζέζεηο ζηνπο αξηζκνχο Λνγαξηαζκψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα παξαθάησ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε είζνδνο ζηελ εκεξίδα ζα είλαη νλνκαζηηθή. ην πεδίν 
“Αηηηνιφγεζε” ηνπ θαηαζεηεξίνπ πξέπεη λα αλαγξάθεηαη απαξαηηήησο πξψηα ην 
ηειέθσλν επηθνηλσλίαο θαη κεηά ην oλνκαηεπψλπκφ ζαο.  
π.ρ.: 2108227531 ΜΑΡΑΓΚΟ ΗΩΖΦ 
 



ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 
ΗΒΑΝ: 

αξηζκ. ινγ. 129/470971-30 
GR 03 0110 1290 0000 1294 7097 130 

ALPHA BANK 
ΗΒΑΝ:  

αξηζκ. ινγ. 104002320007391 
GR 80 0140 1040 1040 0232 0007 391 

  
 
Πιεξνθνξίεο θαη δειψζεηο ζπκκεηνρήο γηα ηηο εκεξίδεο ζην info@domiki.gr θαη ζηα 
ηειέθσλα 210 821 68 59, 210 600 91 03. 


