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1. Εισαγωγή 

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά στον επανακαθορισμό της 

ρυμοτομίας των οριακών οικοδομικών τετραγώνων που γειτνιάζουν με 

το ρέμα της Ραφήνας. Συγκεκριμένα, από την μελέτη «Διευθέτηση – 

Οριοθέτηση ρέματος Ραφήνας», για την οποία εγκρίθηκαν 

Περιβαλλοντικοί Όροι (ΑΔΑ  ΕΠ1Ρ4653Π8-13Τ) από το ΥΠΕΝ, 

διαπιστώθηκαν προβλήματα με το εγκεκριμένο πολεοδομικό σχέδιο 

Ραφήνας σε σχέση με το ρέμα. Τα οικοδομικά τετράγωνα που 

εφάπτονται του ρέματος κρίνεται σκόπιμο να προστατευτούν από 

πιθανές πλημμύρες του ρέματος.  

Ως εκ τούτου, στα πλαίσια των δράσεων / υπηρεσιών προστασίας 

πολεοδομικών τετραγώνων από πλημμύρες του ρέματος Ραφήνας, 

μελετάται αναλυτικά η θέση των δεδομένων οικοδομικών τετραγώνων σε 

σχέση με το ρέμα και οι απαιτούμενες τροποποιήσεις που θα  

θωρακίσουν την ευρύτερη περιοχή εκατέρωθεν του ρέματος.  

Κρίνεται σκόπιμο να αναλυθούν τόσο η θέση της περιοχής μελέτης, το 

υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και η σκοπιμότητα της παρούσας 

τροποποίησης, προτού αναλυθούν και τεκμηριωθούν με σαφήνεια οι 

λεπτομέρειες της πρότασης. 

 

2. Σύντομη περιγραφή της περιοχής μελέτης 

Η περιοχή μελέτης περιλαμβάνει τα οικοδομικά τετράγωνα Ο.Τ.72, 

Ο.Τ.67, Ο.Τ.67α, Ο.Τ.140, Ο.Τ.142, Ο.Τ. 146, Ο.Τ. 145, Ο.Τ.149 και 

Ο.Τ.150 

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις λαμβάνουν χώρα στην περιοχή  που 

περικλείεται από τις οδούς Ελ. Βενιζέλου, Δημοκρατίας, Λεωφόρο Αλ. 

Φλέμινγκ, Χρήστου Μαντίκα, Σιγινού, Κ. Παλαμά, Λεωφ. Αγ. 

Χρυσοστόμου Σμύρνης, Έλλης Αλεξίου, Αραφηνίδων Αλών και 
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Ευβοϊκού τόσο στο υφιστάμενο τμήμα της όσο και στο προτεινόμενο 

υπό διάνοιξη τμήμα που περιγράφεται στην Συγκοινωνιακή Μελέτη που 

συνυποβάλλεται της παρούσης. Επιπρόσθετα, δεύτερη περιοχή 

μελέτης περικλείεται των οδών Αργοναυτών και Λεωφ. Αγ. 

Χρυσοστόμου Σμύρνης που περιλαμβάνει το Ο.Τ. 150 στην περιοχή 

νότια του ρέματος Ραφήνας.  

Στον χάρτη που ακολουθεί παρουσιάζεται η ως άνω περιγραφείσα 

περιοχή μελέτης. 

 

3. Θεσμικό Πλαίσιο- Υφιστάμενο Πολεοδομικό Καθεστώς 

 

Στην περιοχή μελέτης βρίσκονται σε ισχύ τα παρακάτω Πολεοδομικά 

Διατάγματα. 

1. Το Π.Δ. της από 7/3/1970 «Περί τροποποιήσεως και επεκτάσεως 

του Ρυμοτομικού Σχεδίου Ραφήνας και καθορισμού των όρων και 

περιορισμών δόμησης αυτού» (ΦΕΚ 65/Δ/1970).  

Αφορά στα Ο.Τ. 72, 67, 140, 142, 146, 145, 149 και 150.  

Βάση του εν λόγω διατάγματος επιβάλλεται προκήπιο (πρασιά) πλάτους 

4,00μ. 

Οι όροι δόμησης είναι οι κάτωθι: 

Αρτιότητα: Ελάχιστο πρόσωπο: 13μ. 
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                 Ελάχιστος βάθος: 20μ. 

                 Ελάχιστο εμβαδό: 500τ.μ. 

 

Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω διαστάσεων θεωρούνται άρτια και 

οικοδομήσιμα τα οικόπεδα : 

α) τα οποία προϋπάρχουν της 2.4.1970 και έχουν: 

Ελάχιστο πρόσωπο : 10μ. 

Ελάχιστο βάθος: 14μ. 

Ελάχιστο εμβαδόν : 200  τ.μ  

 

                   Συντελεστής Δόμησης : 0,60   

                   Ποσοστό Κάλυψης : 30 % 

                   Μέγιστο ύψος κτιρίων : 11μ. 

 

2. Το Π.Δ. της από 22/2/1974 «Περί επεκτάσεως του Ρυμοτομικού 

Σχεδίου Ραφήνας και καθορισμού των όρων και περιορισμών 

δόμησης αυτού» (ΦΕΚ 88/Δ/1974).  

Αφορά στα Ο.Τ. 140 – 141 - 144. 

Βάση του εν λόγω διατάγματος επιβάλλεται προκήπιο (πρασιά) πλάτους 

4,00μ. 

Οι όροι δόμησης είναι οι κάτωθι: 

Αρτιότητα: Ελάχιστο πρόσωπο: 15μ. 

                 Ελάχιστος βάθος: 25μ. 

                 Ελάχιστο εμβαδό: 500τ.μ. 

                   Συντελεστής Δόμησης : 0,60   

                   Ποσοστό Κάλυψης : 30 % 

                   Μέγιστο ύψος κτιρίων : 11μ. 

Επιπρόσθετα, στα υπό μελέτη οικοδομικά τετράγωνα υφίστανται οι 

κάτωθι τροποποιήσεις του Ρυμοτομικού Σχεδίου Ραφήνας. 

Αποσπάσματα των εν λόγω τροποποιήσεων παρατίθενται στο 

Παράρτημα της παρούσας Τεχνικής Έκθεσης. 

• Τα Ο.Τ. 150 και 151 τροποποιήθηκαν με το Π.Δ. «Περί 

τροποποιήσεως του Ρυμοτομικού Σχεδίου Ραφήνας (Αττικής)» 

(ΦΕΚ 148/Δ/8-2-1980). 
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• Τα Ο.Τ. 145 και 146 τροποποιήθηκαν με το Π.Δ. «Περί 

τροποποιήσεως του Ρυμοτομικού Σχεδίου Ραφήνας (Αττικής)» 

(ΦΕΚ 570/Δ/13-10-81). 

• Τα Ο.Τ. 140 και 142 τροποποιηθήκαν με την υπ’ αριθμό 

5716/156/89 απόφαση Νομάρχη Ανατολικής Αττικής 

«Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Ραφήνας στα Ο.Τ. 

140 – 142». 

• Τα Ο.Τ. 140 – 141 και 144 τροποποιήθηκαν με το Π.Δ. «Περί 

επεκτάσεως του Ρυμοτομικού Σχεδίου Ραφήνας και καθορισμού 

των όρων και περιορισμών δόμησης αυτού»  (ΦΕΚ 88/Δ/3-4-1974) 

• Τα Ο.Τ. 140 και 142 τροποποιήθηκαν με την υπ’ αριθμό 

12842/477/91 απόφαση Νομάρχη Ανατολικής Αττικής 

«Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Ραφήνας στα Ο.Τ. 

140 – 142». 

• Το Ο.Τ. 149 τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμό 15970/1515/97/98 

απόφαση Νομάρχη Ανατολικής Αττικής «Τροποποίηση 

Ρυμοτομικού Σχεδίου Ραφήνας στο Ο.Τ. 149 με τον 

αποχαρακτηρισμό του από χώρο για ανέγερση ξενοδοχείου, σε 

χώρο οικοδομήσιμο» (ΦΕΚ 38/Δ/4-2-1998). 

• Το Ο.Τ. 67Α τροποποιήθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 

«Τροποποίηση του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου του Δήμου 

Ραφήνας (Ν. Αττικής) και κατάργηση και επιβολή προκηπίου» που 

δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 550/Δ/12-7-2001. 

4. Σκοπιμότητα – Αναγκαιότητα  

Οι εργασίες διευθέτησης και οριοθέτησης του ρέματος Ραφήνας 

αναδεικνύουν την ανάγκη τροποποίησης της υφιστάμενης ρυμοτομίας 

για τους κάτωθι λόγους: 

• Η ίδια η οριοθέτηση του ρέματος σε κάποιες περιπτώσεις θίγει την 

υφιστάμενη ρυμοτομία. Επί παραδείγματι, στο Ο.Τ. 67, η γραμμή 

οριοθέτησης του ρέματος βαίνει εντός του υφιστάμενου Ο.Τ.  

• Τα έργα διευθέτησης πρέπει να συνοδεύονται από 

αντιπλημμυρικές δράσεις, ώστε να θωρακίζεται ο αστικός ιστός 

από τυχόν πλημμυρικά φαινόμενα. Ήδη, η διάνοιξη της οδού 
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Ευβοϊκού δημιουργεί ένα μέτωπο της δομημένης ζώνης έναντι 

στο ρέμα Ραφήνας, ήτοι μία αδόμητη έκταση που προφυλάσσει 

τους κατοίκους της περιοχής από δυσμενείς συνέπειες.  

Πέραν των εργασιών διευθέτησης του ρέματος, στα πλαίσια της 

βιώσιμης κινητικότητας, η σωστή κυκλοφοριακή οργάνωση της 

πόλης της Ραφήνας επιτάσσει την διάνοιξη της οδού Ευβοϊκού, ως 

μίας εναλλακτικής διόδου προς τον Λιμένα Ραφήνας. Με την 

ολοκλήρωση της οδού Ευβοϊκού έως και την συμβολή της με την 

Λεωφόρο Φλέμινγκ, η κυκλοφορία του μεγάλου ποσοστού βαρέων 

οχημάτων θα διοχετεύεται μέσω αυτής από και προς το λιμάνι. Το 

γεγονός αυτό θα συμβάλει στην αύξηση του επιπέδου οδικής 

ασφάλειας εντός της αστικής ζώνης αλλά και στην αποσυμφόρηση 

του κύριου αστικού οδικού δικτύου της πόλης. 

Είναι προφανές, ότι με την διάνοιξη της οδού Ευβοϊκού 

δημιουργούνται νέες ανάγκες σε τροποποίηση του πολεοδομικού 

σχεδιασμού των οικοδομικών τετραγώνων που εφάπτονται στην οδό 

Ευβοϊκού. 

  

5.  Περιγραφή προτεινόμενης τροποποίησης 

 

Με τη παρούσα τροποποίηση :  

• Χαράσσεται το νέο τμήμα της οδού Ευβοϊκού με πλάτος κυκλοφορίας 

7,0 – 8,75μ. και πεζοδρόμια από την πλευρά της ρυμοτομίας κατ’ 

ελάχιστο 1,50μ. με επιδιωκόμενο πλάτος 2,05μ. 

• Τροποποιείται η χάραξη της οδού Ευβοϊκού, στο υφιστάμενο τμήμα 

της, έτσι ώστε να βαίνει συνολικά εκτός της γραμμής οριοθέτησης του 

ρέματος και να ακολουθεί το ίδιο πλάτος με το νέο τμήμα της. Στο 

σημείο αυτό σημειώνεται ότι από την πλευρά του ρέματος μπορούν 

κατόπιν απόφασης της αρμόδιας υπηρεσίας να αξιοποιηθούν και τα 

υφιστάμενα πεζοδρόμια, ή ακόμα και να επεκταθεί το πεζοδρόμιο εντός 

της γραμμής οριοθέτησης του ρέματος. Η διερεύνηση αυτή αποτελεί 

μελέτη ανάπλασης της περιοχής του ρέματος.  
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• Στα οικοδομικά τετράγωνα που εφάπτονται στην οδό Ευβοϊκού 

τροποποιείται η ρυμοτομική γραμμή τους ταυτιζόμενη κατά το δυνατό με 

το τέλος του μελετημένου πεζοδρομίου. 

• Τροποποιείται η ανατολική πλευρά της Ρ.Γ. του Ο.Τ.67, ώστε το 

πλάτος της οδού Τζ. Κένεντυ να ανέρχεται συνολικά στα 10μ.  

• Τροποποιείται η νότια – νοτιοανατολική πλευρά της Ρ.Γ. του Ο.Τ.72, 

λαμβάνοντας υπόψη τη διαπλάτυνση της Λεωφόρου Αμ. Φλέμινγκ, για 

την κατασκευή της συμβολής της με την οδό Ευβοϊκού.  

• Χαράσσεται οδός μεταξύ του οικοδομικού τετραγώνου 67α και των 

οικοδομικών τετραγώνων ανατολικά αυτού (όπως αυτά έχουν καθοριστεί 

στο ΦΕΚ550/Δ/2001). Η ανατολική πλευρά της Ρ.Γ. του Ο.Τ.67α 

τροποποιείται ελαφρώς ώστε το πλάτος της οδού να ανέρχεται συνολικά 

στα 10μ. 

• Μονοδρομείται η οδός Αργοναυτών βόρεια του Ο.Τ. 150 με συνολικό 

κυκλοφορούμενο πλάτος 4,5μ και πεζοδρόμια 2,0μ. εκατέρωθεν. 

• Το οικοδομικό τετράγωνο 67β δεν θίγεται σε καμία εκ των πλευρών 

του, ενώ ο κοινόχρηστος χώρος με χρήση ΠΑΡΚΟ που δημιουργήθηκε 

με το ΦΕΚ550/Δ/2001, μεταξύ των Ο.Τ. 67α και 140 μειώνεται στην 

πλευρά του προς την οδό Ευβοϊκού για την δημιουργία θέσεων 

στάθμευσης κάθετα στην οδό.  

 

6. Καθορισμός  Ρυμοτομικών – Οικοδομικών γραμμών 

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις των ρυμοτομικών γραμμών 

παρουσιάζονται με πράσινο χρώμα στο Τοπογραφικό Σχέδιο 

Τροποποίησης Ρυμοτομίας που συνυποβάλλεται με την παρούσα 

Τεχνική Έκθεση. 

Οι συντεταγμένες των νέων κορυφών παρουσιάζονται στο ίδιο σχέδιο.  

• Οι ρυμοτομικές Γραμμές στο Ο.Τ. 72 τροποποιούνται ως εξής:  

Καθορίζεται το τμήμα της ρυμοτομικής γραμμής 01 – 02 – 03 – 04 – 05 

– 06 – 07 -08 – 09 εφαπτόμενο στην εσωτερική οριογραμμή του 
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πεζοδρομίου, όπως προτείνεται μετά την διαπλάτυνση της Λεωφ. 

Φλέμινγκ. 

Η ρυμοτομική γραμμή 09 – 10 καθορίζεται με διέυθυνση παράλληλη 

στον άξονα της οδού Δημοκρατίας σε απόσταση 7,0μ., δεδομένου ότι το 

συνολικό πλάτος της οδού Δημοκρατίας θα ανέρχεται στα 14,0μ. 

Στα σημεία 01 και 10 η προτεινόμενη ρυμοτομική γραμμή ταυτίζεται με 

την υφιστάμενη. 

Η ρυμοτομική γραμμή σε όλο το μήκος της απέχει 4,00μ. από της 

οικοδομική γραμμή. 

• Οι ρυμοτομικές Γραμμές στο Ο.Τ. 67 τροποποιούνται ως εξής: 

Καθορίζεται το τμήμα της ρυμοτομικής γραμμής 13 – 14 – 15 – 16 – 17 

– 18 – 19 – 20 – 21 εφαπτόμενο στην εσωτερική οριογραμμή του 

πεζοδρομίου, όπως προτείνεται μετά την διάνοιξη της οδού Ευβοϊκού. 

Η ρυμοτομική γραμμή 21 – 22 καθορίζεται με διέυθυνση παράλληλη 

στην δυτική οριογραμμή της Ρ.Γ. του Ο.Τ. 67α, και σε απόσταση 10,0μ. 

από αυτή δεδομένου ότι το συνολικό πλάτος της οδού Τζ. Κένεντυ θα 

ανέρχεται στα 10,0μ. 

Στα σημεία 13 και 22 η προτεινόμενη ρυμοτομική γραμμή ταυτίζεται με 

την υφιστάμενη. 

Οι οικοδομική γραμμή τροποποιείται αντίστοιχα ώστε να απέχει 4,00μ 

από την ρυμοτομική γραμμή. 

• Οι ρυμοτομικές Γραμμές στο Ο.Τ. 67α τροποποιούνται ως εξής: 

Έως το σημείο 28 η ρυμοτομική γραμμή ταυτίζεται με την υφιστάμενη. 

Καθορίζεται το τμήμα της ρυμοτομικής γραμμής 28 – 29 – 30 – 31 - 32  

εφαπτόμενο στην εσωτερική οριογραμμή του πεζοδρομίου,  όπως 

προτείνεται μετά την διάνοιξη της οδού Ευβοϊκού. 

Από το σημείο 32 έως το σημείο 36 υπάρχει ταύτιση προτεινόμενης και 

υφιστάμενης Ρ.Γ. 

Η ρυμοτομική γραμμή 36 - 37 καθορίζεται με διέυθυνση παράλληλη στην 

δυτική οριογραμμή της Ρ.Γ. του Ο.Τ. ανατολικά του 67α, και σε 
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απόσταση 10,0μ. από αυτή δεδομένου ότι το συνολικό πλάτος της οδού 

προς διάνοιξη μεταξύ τους θα ανέρχεται στα 10,0μ. 

Στο σημείο 37 η προτεινόμενη ρυμοτομική γραμμή ταυτίζεται με την 

υφιστάμενη. 

Οι οικοδομική γραμμή τροποποιείται αντίστοιχα ώστε να απέχει 4,00μ 

από την ρυμοτομική γραμμή. 

• Οι ρυμοτομικές Γραμμές στο Ο.Τ. 67β τροποποιούνται ως εξής: 

Η ρυμοτομική γραμμή 123 - 124 καθορίζεται με διέυθυνση παράλληλη 

στην δυτική οριογραμμή της Ρ.Γ. του Ο.Τ. 140 και σε απόσταση 12,50μ. 

από αυτή δεδομένου ότι το συνολικό πλάτος της οδού μεταξύ τους θα 

ανέρχεται στα 12,50μ. 

Οι οικοδομική γραμμή μένει ως έχει και στην προαναφερθείσα πλευρά 

απέχει από την ρυμοτομική γραμμή 1,50μ., ενώ σε όλες τις άλλες 

πλευρές απέχει 4,00μ. 

• Οι ρυμοτομικές Γραμμές στον Κ.Χ. χαρακτηρισμένο ως ΠΑΡΚΟ 

τροποποιούνται ως εξής: 

Καθορίζεται το τμήμα της ρυμοτομικής γραμμής 47 – 48 – 49 – 50 - 51 

εφαπτόμενο στην εσωτερική οριογραμμή του πεζοδρομίου, όπως 

προτείνεται μετά την διάνοιξη της οδού Ευβοϊκού και την δημιουργία των 

παρόδιων θέσεων στάθμευσης. 

Στα σημεία 58 και 52 η προτεινόμενη ρυμοτομική γραμμή ταυτίζεται με 

την υφιστάμενη. 

• Οι ρυμοτομικές Γραμμές στο Ο.Τ. 140 τροποποιούνται ως εξής: 

Καθορίζεται το τμήμα της ρυμοτομικής γραμμής 59 – 60 – 61 – 62 – 63 

– 64 – 65 – 66 -67 εφαπτόμενο στην εσωτερική οριογραμμή του 

πεζοδρομίου, όπως προτείνεται μετά την διάνοιξη της οδού Ευβοϊκού. 

Στα σημεία 59 και 67 η προτεινόμενη ρυμοτομική γραμμή ταυτίζεται με 

την υφιστάμενη. 

Στο μήκος που τροποποιείται η ρυμοτομία σχεδιάζεται νέα οικοδομική 

γραμμή, απέχουσα 3,00μ από την ρυμοτομική γραμμή. Σε όλο το 
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υπόλοιπο μήκος τους ρυμοτομική και οικοδομική γραμμή απέχουν 

4,00μ. 

• Οι ρυμοτομικές Γραμμές στο Ο.Τ. 142 τροποποιούνται ως εξής: 

Καθορίζεται το τμήμα της ρυμοτομικής γραμμής 73 – 74 – 75 – 76 – 77  

εφαπτόμενο στην εσωτερική οριογραμμή του πεζοδρομίου, όπως 

προτείνεται μετά την διάνοιξη της οδού Ευβοϊκού. 

Στην πλευρά αυτή τροποποιείται αντίστοιχα και η οικοδομική γραμμή 

ώστε να απέχει 1,50μ από την ρυμοτομική γραμμή. Σε όλο το υπόλοιπο 

μήκος τους ρυμοτομική και οικοδομική γραμμή απέχουν 4,00μ. 

Στα σημεία 73 και 77 η προτεινόμενη ρυμοτομική γραμμή ταυτίζεται με 

την υφιστάμενη. 

• Οι ρυμοτομικές Γραμμές στο Ο.Τ. 146 τροποποιούνται ως εξής: 

Καθορίζεται το τμήμα της ρυμοτομικής γραμμής 82 – 83 – 84 – 85 – 86 

– 87 - 88 εφαπτόμενο στην εσωτερική οριογραμμή του πεζοδρομίου, 

όπως προτείνεται μετά την διάνοιξη της οδού Ευβοϊκού. 

Στα σημεία 82 και 88 η προτεινόμενη ρυμοτομική γραμμή ταυτίζεται με 

την υφιστάμενη. 

Η οικοδομική γραμμή στην πλευρά επί της οδού Ευβοϊκού τροποποιείται 

ώστε να απέχει 3,00μ. από την προτεινόμενη ρυμοτομική γραμμή. Σε 

όλο το υπόλοιπο μήκος τους ρυμοτομική και οικοδομική γραμμή 

απέχουν 4,00μ. 

• Οι ρυμοτομικές Γραμμές στο Ο.Τ. 145 τροποποιούνται ως εξής: 

Έως το σημείο 96 η ρυμοτομική γραμμή ταυτίζεται με την υφιστάμενη. 

Καθορίζεται το τμήμα της ρυμοτομικής γραμμής 96 – 97 - 98 

εφαπτόμενο στην εσωτερική οριογραμμή του πεζοδρομίου, όπως 

προτείνεται μετά την διάνοιξη της οδού Ευβοϊκού. 

Από το σημείο 98 υπάρχει ταύτιση προτεινόμενης και υφιστάμενης Ρ.Γ.  

• Οι ρυμοτομικές Γραμμές στο Ο.Τ. 149 τροποποιούνται ως εξής: 

Η ρυμοτομική γραμμή 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 - 108 

καθορίζεται εφαπτόμενη στην εσωτερική οριογραμμή του πεζοδρομίου, 
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όπως προτείνεται μετά την διάνοιξη της οδού Ευβοϊκού. Σημειώνεται, ότι 

κατόπιν διερεύνησης και επικοινωνίας με την αρμόδια τεχνική υπηρεσία 

το πλάτος του πεζοδρομίου επί της Ευβοϊκού ορίστηκε κατ’ ελάχιστο ίσο 

με 4,00μ. 

Στο σημείο 108 η προτεινόμενη ρυμοτομική γραμμή ταυτίζεται με την 

υφιστάμενη. 

Η οικοδομική γραμμή στην πλευρά επί της οδού Ευβοϊκού τροποποιείται 

ώστε να απέχει 1,50μ. από την προτεινόμενη ρυμοτομική γραμμή. Σε 

όλο το υπόλοιπο μήκος τους ρυμοτομική και οικοδομική γραμμή 

απέχουν 4,00μ. 

• Οι ρυμοτομικές Γραμμές στο Ο.Τ. 150 τροποποιούνται ως εξής: 

Καθορίζεται το τμήμα της ρυμοτομικής γραμμής 114 – 115 – 116 - 117 

εφαπτόμενο στην εξωτερική οριογραμμή του πεζοδρομίου της οδού 

Αργοναυτών, πλάτους 8,5μ., όπως καθορίζεται στην συγκοινωνιακή 

μελέτη. 

Στο σημείο 117 και έπειτα η προτεινόμενη ρυμοτομική γραμμή ταυτίζεται 

με την υφιστάμενη. 

Η οικοδομική γραμμή δεν τροποποιείται ώστε να μη θιγούν υφιστάμενες 

ιδιοκτησίες. Σε όλες τις υπόλοιπες πλευρές της απέχει 4,00μ. από την 

ρυμοτομική γραμμή. 

 

7. Υπολογισμός ισοζυγίου κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων 

Με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις, αυξάνονται οι θεσμοθετημένοι 

Κοινόχρηστοι Χώροι για τον Δήμο Ραφήνας κυρίως αυξάνοντας τα 

εμβαδά των δρόμων και των πεζοδρομίων επί των οικοδομικών 

τετραγώνων.  Αναλυτικά, το ισοζύγιο υπολογίζεται ως εξής: 

•   Ο.Τ. 72: 

Προστίθενται στους Κοινόχρηστους Χώρους τα Τμήματα 1, 3 και 5 εμβαδών 

Ε1=6.94τ.μ., Ε3=152,77 τ.μ. και Ε5=44,15 τ.μ.  
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Αφαιρούνται από τους Κοινόχρηστους Χώρους τα Τμήματα 2 και 4, εμβαδών 

Ε2=44,24 τ.μ. και Ε4=6,87 τ.μ. 

•   Ο.Τ. 67: 

Προστίθεται στους Κοινόχρηστους Χώρους το Τμήμα 6 εμβαδού Ε6=4061,83 

τ.μ.  

•   Ο.Τ. 67α: 

Προστίθενται στους Κοινόχρηστους Χώρους τα Τμήματα 7 και 8, εμβαδών 

Ε7=130,59 τ.μ. και Ε8=5,03 τ.μ. 

•   Ο.Τ. 67β: 

Προστίθεται στους Κοινόχρηστους Χώρους το Τμήμα 20 εμβαδού  

Ε20=88,52 τ.μ.  

•   Ο.Τ. 140: 

Προστίθεται στους Κοινόχρηστους Χώρους το Τμήμα 9 εμβαδού Ε9=404,50 

τ.μ.  

•   Ο.Τ. 142: 

Προστίθενται στους Κοινόχρηστους Χώρους τα Τμήματα 10 και 12, εμβαδών 

Ε10=96,33 τ.μ. και Ε12=0,88 τ.μ. 

Αφαιρείται από τους Κοινόχρηστους Χώρους το Τμήμα 11, εμβαδού Ε11=1,36 

τ.μ. 

•   Ο.Τ. 146: 

Προστίθεται στους Κοινόχρηστους Χώρους το Τμήμα 13, εμβαδού 

Ε13=102,52 τ.μ. 

•   Ο.Τ. 145: 

Προστίθεται στους Κοινόχρηστους Χώρους το Τμήμα 19, εμβαδού Ε19=95,46 

τ.μ.  

Αφαιρείται από τους Κοινόχρηστους Χώρους το Τμήμα 18, εμβαδού Ε18=3,11 

τ.μ. 

•   Ο.Τ. 149: 

Προστίθενται στους Κοινόχρηστους Χώρους το Τμήμα 14, εμβαδού 

Ε14=322,29 τ.μ. 

•   Ο.Τ. 150: 

Προστίθεται στους Κοινόχρηστους Χώρους τα Τμήματα 15 και 17, εμβαδού 

Ε15=139,35 τ.μ. και Ε17=22,23 τ.μ. 
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Αφαιρείται από τους Κοινόχρηστους Χώρους το Τμήμα 16, εμβαδού Ε16=0,75 

τ.μ. 

Συνολικά: 

Το εμβαδό των Κοινοχρήστων Χώρων που δημιουργούνται είναι: 

Ε (Τμημάτων :1,3,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,17,19,20) = 5673,39 τ.μ. 

Το εμβαδό των Κοινοχρήστων Χώρων που καταργούνται είναι: 

Ε (Τμημάτων :2,4,11,16,18) = 56,33 τ.μ. 

Άρα επιτυγχάνεται αύξηση των Κοινοχρήστων Χώρων κατά εμβαδόν  

Ε = (4987,48 τ.μ. – 52,47 τ.μ.)= 5617,06 τ.μ.  
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ΦΕΚ 570 / Δ / 81 
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ΦΕΚ 148 / Δ / 80 
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ΦΕΚ 88 / Δ / 74 
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ΑΠ. 5716/156/89 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ο.Τ. 140 – 142







 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠ. 12842/477/91 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ο.Τ. 140 – 142 











 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΦΕΚ 38 / Δ / 98 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ο.Τ. 149







 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΦΕΚ 550 / Δ / 2001 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ο.Τ. 67α 
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