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Ν. Μουκαζής, Θ. Γαλάνη, Α. Σκάρλα, Θ. Βλαχούλης ,    

∆. Ξυνοµηλάκης,  Α. Βησσαράκης, Κ. Πανηγύρης,  

Ι. Βεντουράκης 

  

  

 

ΘΕΜΑ : ∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Υπαγωγή ή µη στις διατάξεις του άρθρου 117, παρ.10 του ν. 4495/2017 (167
 
Α΄/2017), 

«Έλεγχος και προστασία του ∆οµηµένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις»,  

αυθαίρετων κατασκευών στο “Ξενοδοχείο Ηλέκτρα” ,(διατηρητέο κτίριο  ΥΠΕΝ & “έργο 

τέχνης” ΥΠΠΟΑ ως προς τις όψεις) και έγκριση αρχιτεκτονικής µελέτης για εσωτερικές 

διαρρυθµίσεις και λοιπές οικοδοµικές εργασίες, επί της πλατείας Αριστοτέλους 9 στην 

Θεσσαλονίκη, φερόµενης ιδιοκτησίας “Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης ∆ηµοσίων 

Υπαλλήλων (ΤΕΑ∆Υ)” και µισθώτρια την Εταιρεία «ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΑ Α.Ε. 

 

 

 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ 

Το Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη την από 26/3/2020 σχετική µε το θέµα εισήγηση της 

∆/νσης Αρχιτεκτονικής Οικοδοµικών Κανονισµών & Αδειοδοτήσεων γνωµοδοτεί 

οµόφωνα ότι συµφωνεί µε «  Α. την έγκριση υπαγωγής της υπ’αριθ.10128097/17.01.2018 

δήλωσης ένταξης (τελευταία ενηµέρωση 23.12.2019) στις διατάξεις του άρθρου 117, παρ.10 

του ν. 4495/2017 (167 Α΄/2017), «Έλεγχος και προστασία του ∆οµηµένου Περιβάλλοντος και 

άλλες διατάξεις», αυθαίρετων κατασκευών στο “Ξενοδοχείο Ηλέκτρα” (διατηρητέο κτίριο  

ΥΠΠΕΝ & “έργο τέχνης” ΥΠΠΟΑ ως προς τις όψεις), το οποίο βρίσκεται επί της πλατείας 

Αριστοτέλους 9 στην Θεσσαλονίκη, φερόµενης ιδιοκτησίας Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης 

∆ηµοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑ∆Υ) και µε µισθώτρια, την Εταιρεία «ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΑ Α.Ε. και ειδικότερα τα εξής: 

στάθµη ισογείου: 

Στο επίπεδο του ισογείου έχει γίνει επέκταση εκτός του νοµίµου περιγράµµατος, οπότε 

προκύπτει: υπέρβαση δόµησης και κάλυψης κύριων χώρων 32,34 τ.µ. (Φύλλο 

Καταγραφής 1).  

 

στάθµη µεσωρόφου:  

Στη στάθµη του µεσωρόφου,  εκτός του νοµίµου περιγράµµατος:  υπέρβαση δόµησης 

κύριων χώρων 57,12 τ.µ. (Φ.Κ.2) . 

 



στάθµη τυπικού ορόφου:  

Στους τυπικούς ορόφους (1ος – 3ος) έχει γίνει επέκταση εκτός του νοµίµου περιγράµµατος 

οπότε προκύπτει υπέρβαση δόµησης κύριων χώρων συνολικά 88,83τ.µ. (Φ.Κ.3) 

 

στάθµη 4ου ορόφου: 

Στο επίπεδο του 4ου ορόφου έχει γίνει επέκταση εκτός του νοµίµου περιγράµµατος της αδείας 

οπότε προκύπτει υπέρβαση δόµησης κύριων χώρων  29,96 τ.µ. (Φ.Κ.4) 

 
στάθµη Α΄εσοχής: (5ος όροφος)              

Στο επίπεδο του 5ου ορόφου (Α εσοχή) έχει γίνει επέκταση εκτός του νοµίµου περιγράµµατος 

της αδείας οπότε προκύπτει υπέρβαση δόµησης κύριων χώρων  3,84 τ.µ. (Φ.Κ.5). 

 

στάθµη Β΄εσοχής 

Η στάθµη της Β΄εσοχής δεν υλοποιήθηκε, καθώς δεν εγκρίθηκε µε την οικοδοµική άδεια του 

1964. 

 

στάθµη δώµατος: 

Στο δώµα έχει γίνει επέκταση εκτός του νοµίµου περιγράµµατος της αδείας και έχει 

τοποθετηθεί περιµετρικά πτυσσόµενος ανεµοφράκτης (υαλοστάσιο τύπου φισούνας) σε µέρος 

της πέργκολας οπότε προκύπτει υπέρβαση δόµησης κύριων χώρων 338,73 τ.µ. (Φ.Κ.6). 

Ο χώρος κλιµακοστασίου προσωπικού καθώς και των ανελκυστήρων κοινού, επιφανείας 

26,05τ.µ. έχει υπέρβαση ύψους κατά 1,90µ. (σε σχέση µε τα εγκεκριµένα σχέδια) 

Ο  χώρος του spa (ο οποίος κατασκευάστηκε νόµιµα µε την υπ’αριθ. 491/2002 οικ άδεια )το 

ΚΣΝΜ έκρινε παράνοµη την κατασκευή του διότι δεν είχε την έγκριση της Αρχαιολογίας. 

 

επεµβάσεις στις όψεις 

 

όπως φαίνονται στα αντίστοιχα διαγράµµατα  που υποβλήθηκαν µε ευθύνη της µηχανικού. 

      Β. Την εξέταση και έγκριση από το ΚΕΣΑ των προτεινόµενων  εργασιών σύµφωνα µε τις 

διατάξεις  του άρθρου 59,  παρ. 2 του ν. 4643/2019  (αρµοδιότητες ΚΕΣΑ ακίνητο µε επιφάνεια 

>5.000τ.µ.)» 
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