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ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ 

 
 
ΑΘΗΝΑ                    : 4.3.2020 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ          : 2η 
ΠΡΑΞΗ                    : 12 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ            : Ε. Μπακογιάννης 
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ   : Ν. Μουκαζής, Θ. Γαλάνη, Θ. Ψυχογιός, Α. Σκάρλα, Π. Βουλέλλης  Ν. 

Τριανταφυλλόπουλος 
ΑΠΟΝ ΜΕΛΟΣ :  
 
ΘΕΜΑ : Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στην περιοχή επέκτασης 

«Ανάληψη – Ροδίνι» της Δημοτικής Ενότητας Ρόδου του ομώνυμου Δήμου (ν. 
Δωδεκανήσου), στο ΟΤ 354 με άρση απαλλοτρίωσης και στο ΟΤ 350α επιβολή 
προκηπίου και καθορισμός χρήσης γης, όρων και περιορισμών δόμησης. 

 
 
 
 

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η  
 
 
Το Συμβούλιο έλαβε υπόψη την από 25.2.2020 εισήγηση της Δ/νσης Αρχιτεκτονικής, 
Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων και γνωμοδότησε ομόφωνα ως εξής :  

 

1. Την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στην περιοχή επέκτασης “Ανάληψη 
– Ροδίνι” της Δημοτικής Ενότητας Ρόδου του ομώνυμου Δήμου (ν. Δωδεκανήσου), στο τμήμα της 
πόλης στο οποίο αναοριοθετήθηκε ο κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος με την υπ’ αριθμ. 
ΥΠ.ΠΟ.Α/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ43/141641/84634/8925/3555/11.07.2014 απόφαση του Υπουργού 
Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ 245 ΑΑΠ), με την άρση της απαλλοτρίωσης σε τμήμα του Ο.Τ. 
354 Κ.Χ. και τη μετατροπή του σε οικοδομήσιμο με τη δημιουργία του Ο.Τ.354α υπό στοιχεία Ι-Θ-
Η-Κ-Ι και του Ο.Τ. 354β υπό στοιχεία Ν-Μ-Λ-Ξ-Ν, την έγκριση οδών και τον καθορισμό 
ρυμοτομικής γραμμής στο Ο.Τ. 354 Κ.Χ. επί της οδού μεταξύ αυτού και του Ο.Τ. 354α, όπως 
φαίνεται στο από Ιούλιο 2017 διάγραμμα σε κλίμακα 1:500 και 1:2000 που συνοδεύει την 
παρούσα. 

2. Περιμετρικά των οικοπέδων, οικοδομημένων ή μη, που βρίσκονται στους οικοδομήσιμους 
χώρους (Ο.Τ. 354α και 354β) και στο πρόσωπο του Κοινωφελούς Χώρου Ο.Τ. 350α επί των οδών 
Βέροιας, Καστοριάς και Έδεσσας επιβάλλεται προκήπιο πλάτους έξι (6) μέτρων, όπως φαίνεται 
στο παραπάνω διάγραμμα. 

3. Στους ως άνω καθοριζόμενους οικοδομήσιμους χώρους: 

-Έχουν εφαρμογή οι χρήσεις γης, οι όροι και οι περιορισμοί δόμησης του τομέα Σ.Δ. IV και του 
τομέα λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης Ν, όπως καθορίστηκαν με την υπ’ αριθμ. 
ΧΟΠ/ΕΠΑ 25/22.3.1994 απόφαση Νομάρχη Δωδεκανήσου (ΦΕΚ 403 Δ) και τη διόρθωση αυτής 
(ΦΕΚ 370 Δ/1998). 

-Επιβάλλεται η τήρηση των οριζομένων στο υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΔΩΔ /ΤΠΚΑΜ /674395 
/484527/16616/2720/30.1.2019 (ορθή επανάληψη 11.2.2019) έγγραφο της Εφορείας  
Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου. 
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4. Την αποστολή του θέματος στο Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού για συνυπογραφή του 
σχεδίου Π. Δ/τος. 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 

Ε. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 

 
 

Χ. ΚΑΣΑΠΗ 
  
 


