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ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΟΙΡΑΣΘΑ 

ΔΗΛΟ ΡΟΔΟΤ 

 
ΑΠΟΠΑΛΑ 

Από ηο Πρακηικό σνεδρίαζης ηης Επιηροπής Ποιόηηηας Ζφής 

Αρ. ζσνεδρίαζης:  9η/27-07-2022 
Αρ. αποθ.              81/27-07-2022                                                                                                                                                     
                                           

Περίληυη 
 

Υορήγηζη βεβαίφζης βαηόηηηας δρόμοσ για κσκλοθορία ηοσριζηικού ηραίνοσ ζηην Δημοηική 
Ενόηηηα Αθάνηοσ. 

ηε Ρφδν ζήκεξα 27-07-2022 εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 14:00 κε ηελ δηα πεξηθνξάο δηαδηθαζία ε Δπηηξνπή 
Πνηφηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ Ρφδνπ (Απνθ. Γ.., 3/09-01-2022 πεξί ηεο εθινγήο ηαθηηθψλ θαη 
αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ Δ.Π.Ε.), ζπλήιζε ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε. έπεηηα απφ έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ 

Πξνέδξνπ ηεο, Αληηδεκάξρνπ Ρφδνπ θ. ηέθαλνπ Γξάθνπ  (Απνθ. Γεκάξρνπ 193/17-01-2022 «πεξί 
νξηζκνχ Αληηδεκάξρνπ σο Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο θαη Αληηδεκάξρσλ σο κειψλ ηεο), κε 

αξηζ. πξση. 2/44707/27-07-2022, ε νπνία θνηλνπνηήζεθε λνκφηππα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 77, 
παξάγξαθνο 6 ηνπ Λ.4555/2018, ηελ εγθχθιην  374/39135/30.05.2022 ηνπ ΤΠ.Δ. «πεξί ιεηηνπξγίαο ηεο 
Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο» θαη ην άξζξν 78 ηνπ Λ. 4954/2022 (ΦΔΘ 136/09.07.2022 ηεχρνο Α΄), 

απνθαζίδεη ηελ έθδνζε ηεο θαησηέξσ απφθαζεο. 

           Αθνχ δηαπηζηψζεθε βάζεη ηεο αλσηέξσ λνκνζεζίαο φηη ζπκκεηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ ηα 2/3 ησλ 

κειψλ ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο ήηνη: 
 

ΤΛΛΕΣΕΥΟΜΣΕ: 1) ηέθαλνο Γξάθνο Αληηδήκαξρνο – Πξφεδξνο, 2) Σζακπίθα Θηαραγηά Καγηφγινπ 
Αληηδήκαξρνο – Κέινο, 3) Ληθφιανο Θαξακαξίηεο Αληηδήκαξρνο – Κέινο, 4) Mηραήι ετηεο Αληηδήκαξρνο - 

Κέινο 5) Αζαλάζηνο ηάκνο Αληηδήκαξρνο – Κέινο, 6) Alexandre-Basile (Aιέμεο) Coliadis - Κέινο,           

7) Βαζίιεηνο Παπανηθνλφκνπ – Κέινο, 8) Ησάλλεο Αθεληνχιεο - Κέινο,  9) Δκκαλνπήι Θαδνχιιεο - Κέινο, 
10) Κηραήι ηαπξήο - Κέινο, 11) Γεκήηξηνο Ησζήθ – Κέινο 

 
ΛΗ ΤΛΛΕΣΕΥΟΜΣΕ:   -   

 

       θαη ελεκεξψζεθαλ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο ειεθηξνληθά- κε email, κέζσ ηεο πξφζθιεζεο πνπ εζηάιε 
ειεθηξνληθά γηα ηνλ έθηαθην θαη θαηεπείγνληα ραξαθηήξα ηεο ζπλεδξίαζεο γηα ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο ηεο 9εο έθηαθηεο δηα πεξηθνξάο ζπλεδξίαζεο, δεηήζεθε λα ππνβάινπλ ηηο απφςεηο ηνπο γηα ην 
παξαπάλσ αλαγξαθφκελν ζέκα ην νπνίν έρεη σο εμήο: 

 

ΕΘΗΓΗΗ ΔΘΕΤΘΤΜΗ ΣΕΥΜΘΙΩΜ ΕΡΓΩΜ ΙΑΘ ΤΠΟΔΟΛΩΜ (38102/01-07-2022) 
 

 
Θέμα: Υορήγηζη βεβαίφζης βαηόηηηας  δρόμοσ για κσκλοθορία ηοσριζηικού ηραίνοσ ζηη Δ.Ε.  

Αθάνηοσ 
τεη:   1) Ο Λ.2636/1998 (ΦΔΘ198Α’/27-08-1998) πεξί ζχζηαζε αλψλπκεο εηαηξίαο γηα ηελ νξγάλσζε  

     θαιιηηερληθψλ εθδειψζεσλ 

2) Ζ ΘΤΑ ΟΗΘ.Α-48191/13257 (ΦΔΘ 1026Β/2000) πεξί Σερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπξηζηηθψλ ηξαίλσλ,  
    πξνυπνζέζεηο έγθξηζεο ηχπνπ, εμεηδίθεπζε θξηηεξίσλ πξνζδηνξηζκνχ ησλ γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ  

    θπθινθνξίαο, πξνυπνζέζεηο θαη  δηθαηνινγεηηθά ηαμηλφκεζεο θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα 
3) Ζ Θ.Τ.Α. 16753/2008 (ΦΔΘ 1726Β/2008) πεξί ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θ.η.ι. 

4) Ζ Απφθαζε 6246/2013 πεξί ηξνπνπνίεζεο ηεο Θνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο (ΦΔΘ 773 Β’ 03-04- 

    2013) πεξί ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θ.η.ι. 
5) Ζ 123/1999 θαλνληζηηθήο απφθαζεο ηνπ Γ.. ηνπ πξψελ Γήκνπ Αθάληνπ πνπ επηηξέπεη ηελ  

     ζηάζκεπζε ζηελ πι. Διεπζεξίαο κφλν ζην εηδηθφ ηνπξηζηηθφ ιεσθνξείν (ηξαηλάθη)  
6) Ζ ππ αξηζκφ πξση.16/37340/29-06-2022  αίηεζε ηνπ θ αββηνχ Δκκαλνπήι 

 
Ζ ππεξεζία καο ιακβάλνληαο ππφςε ηε ζρεηηθή αίηεζε, ηελ αλσηέξσ λνκνζεζία θαζψο θαη ηνλ Θψδηθα 

Οδηθήο Θπθινθνξίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ηζρχνπζεο θαλνληζηηθέο απνθάζεηο, δηελήξγεζε απηνςία φπνπ θαη 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%cf%85%cf%80-%ce%b5%cf%83-%ce%b5%ce%b3%ce%ba-3743913530-05-2022/
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δηαπίζησζε φηη πθίζηαληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηε ρνξήγεζε βεβαίσζεο βαηφηεηαο δηαδξνκήο γηα ηελ 

θπθινθνξία ηνπξηζηηθνχ ηξαίλνπ κε: 

1. Θέζε  αθεηεξίαο, ηε  ζέζε Α κε ελδεηθηηθέο ζπληεηαγκέλεο θαηά ΔΓΑ΄87  Υ: 873639 Τ: 4024492 
2. πλνιηθφ κήθνο θπθιηθήο  δηαδξνκήο πεξίπνπ 12,5 km < 16 km φπσο εκθαίλεηαη ζην ζπλεκκέλν θαη 

ζεσξεκέλν απφζπαζκα ηνπ Google earth. 
3. Πεξηγξαθή δηαδξνκήο σο παξαθάησ: 

      Αθεηεξία πιαηεία Διεπζεξίαο- νδφο Δζλάξρνπ Καθαξίνπ-νδφο Κεγάινπ Θσλζηαληίλνπ-νδφο Πεξλνχ-

δεμηά ζηξνθή απέλαληη απφ Παλαγηά Θαζνιηθή -παξαιία Αθάληνπ-θπθιηθή αλαζηξνθή ζηελ ζέζε 1- δξφκν 
παξαιίαο πξνο ζέζε 2  – θπθιηθή αλαζηξνθή θαη επηζηξνθή- Παλαγηά Θαζνιηθή –νδφο Πεξλνχ-πιαηεία- 

νδφο Παλ. Ράκνπ – αλαζηξνθή ζηελ ζέζε 3 θαη επηζηξνθή ζηελ αθεηεξία κέζσ ηεο νδνχ Παλ. Ράκνπ 
                          

Ζ ππεξεζία καο θαηφπηλ ησλ αλσηέξσ 

 
ΔΗΖΓΔΗΣΑΗ 

 
ηε ρνξήγεζε βεβαίσζεο βαηφηεηαο δηαδξνκήο, ζπλνιηθνχ κήθνπο 12,5 km κε αθεηεξία ηε  ζέζε Α κε 

ελδεηθηηθέο ζπληεηαγκέλεο θαηά ΔΓΑ΄87  Υ:873639 Τ: 4024492 θαη πνξεία δηαδξνκήο απφ νδφ Δζλάξρνπ 
Καθαξίνπ-νδφ Κεγάινπ Θσλζηαληίλνπ-νδφ Πεξλνχ-δεμηά ζηξνθή απέλαληη απφ Παλαγηά Θαζνιηθή -παξαιία 

Αθάληνπ-θπθιηθή αλαζηξνθή ζηελ ζέζε 1- δξφκν παξαιίαο πξνο ζέζε 2  – θπθιηθή αλαζηξνθή θαη 

επηζηξνθή- Παλαγηά Θαζνιηθή –νδφ Πεξλνχ-πιαηεία- νδφ Παλ. Ράκνπ – αλαζηξνθή ζηελ ζέζε 3 θαη 
επηζηξνθή ζηελ αθεηεξία κέζσ ηεο νδνχ Παλ. Ράκνπ,   γηα ην ηνπξηζηηθφ ηξαίλν ηδηνθηεζίαο  αββηνχ 

Δκκαλνπήι  
 

 

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΘΕΤΘΤΜΗ ΣΕΥΜΘΙΩΜ ΕΡΓΩΜ ΙΑΘ ΤΠΟΔΟΛΩΜ (44690/27-07-2022) 
 

Θέμα: Υορήγηζη βεβαίφζης βαηόηηηας  δρόμοσ για κσκλοθορία ηοσριζηικού ηραίνοσ ζηη Δ.Ε.   
            Αθάνηοσ 

τεη:   1) Ζ κε αξ. πξ. 38102/30-06-2022 Δηζήγεζε καο  
            2) Ζ κε αξ.68/18-07-2022  απφθαζε ηεο πλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο 

 

      ε ζπλέρεηα ηεο απφθαζήο ζαο πνπ αλαθέξεηαη ζην αλσηέξσ ζρεηηθφ (2) ζαο  δηεπθξηλίδνπκε ηα 
θάησζη:  

1) Οη δξφκνη φπσο απηνί αλαθέξνληαη ζηελ αηηνχκελε δηαδξνκή ρξεζηκνπνηνχληαη απξφζθνπηα απφ 
φισλ ησλ εηδψλ νρεκάησλ φπσο επηβαηεγά, Γεκφζηα θαη ηδησηηθά κέζα κεηαθνξάο (ιενθσξεία, ηνπξηζηηθά 

ιεσθνξεία θαη taxi), απφ βαξέα νρήκαηα Γεκφζηαο θαη Ηδησηηθήο ρξήζεο (κεραλήκαηα εθζθαθψλ, θνξηεγά 

,κεγάια νρήκαηα ηξνθνδνζίαο θαηαζηεκάησλ θαη μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ) 
2) χκθσλα θαη κε ηελ κε αξ. πξ.6/43466/22-07-2022 ζπλεκκέλε βεβαίσζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο Γ.Θ 

Αθάληνπ νη αλσηέξσ δξφκνη είλαη Γεκνηηθνί θαη ζπληεξνχληαη απφ ηελ Γεκνηηθή Θνηλφηεηα Αθάληνπ (θαη 
πξηλ απφ ηελ πξψελ Θνηλφηεηα θαη πξψελ Γήκν Αθάληνπ)  

3) χκθσλα κε ηελ κε αξ.πξ. Γ.Σ.Δ. 3383/27-7-2022 Βεβαίσζε ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ 

Γσδεθαλήζνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Λ.Αηγαίνπ ε θπθινθνξία-δηέιεπζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηξέλνπ  κπνξεί λα 
πξαγκαηνπνηείηαη  απφ ηελ Αεξνγέθπξα Αθάληνπ 

4) Οη δξφκνη ηεο αλσηέξσ δηαδξνκήο έρνπλ ρακειφ φξην ηαρχηεηαο θαη σο εθ ηνχηνπ δελ ζα 
δπζρεξαίλεη  ηελ θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ   

5) Ζ δηαδξνκή είλαη θπθιηθή αθνχ μεθηλά θαη θαηαιήγεη ζηελ πιαηεία Διεπζεξίαο Αθάληνπ  
         Ιακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ θαη ην φηη βξηζθφκαζηε ζην κέζν ηεο δηάξθεηαο ηεο ηνπξηζηηθήο 

πεξηφδνπ κε απνηέιεζκα ηελ κε εμππεξέηεζε ησλ ηνπξηζηψλ ηεο πεξηνρήο (δπλαηφηεηα παξνρήο 

ππεξεζηψλ αλαςπρήο), παξαθαινχκε φπσο ην αλσηέξσ ζέκα ζεσξεζεί  θαηεπείγσλ θαη φπσο εμεηαζηεί ε 
πεξίπησζε ηεο έθηαθηεο ζπλεδξίαζεο ηεο  Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο γηα ηελ ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο , 

πξνθεηκέλνπ λα επηζπεπηνχλ νη δηαδηθαζίεο αδεηνδφηεζεο βαηφηεηαο δξφκνπ ηνπξηζηηθνχ ηξαίλνπ ζηε Γ.Δ. 
Αθάληνπ. 

 

Η Επιηροπή Ποιόηηηας Ζφής μεηά ηα ανφηέρφ, και έτονηας σπόυη: 
 

α) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ. 73 ηνπ Λ.3852/2010 (Φ.Δ.Θ. 87 Α’/07-06-2010) φπσο απηέο αληηθαηαζηάζεθαλ 
θαη πξνζηέζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο, ηνπ άξζξνπ 94 παξ. β ηνπ Λ. 4685/2020, ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ 

Λ. 4735/2020, ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ Λ. 4795/2021, ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ Λ. 4876/2021, ηεο παξ. 18 ηνπ 
άξζξνπ 5 ηνπ Λ. 4623/2019, πεξί αξκνδηνηήησλ ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο, 
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β) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λφκνπ 3463/2006, ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Λ.4555/2018 θαη ηεο εγθπθιίνπ 

 374/39135/30.05.2022 ηνπ ΤΠ.Δ., 

γ) Σελ ππ΄αξ. 68/2022 απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο, 
δ) Σελ ππ΄αξ. 38102/01-07-2022 εηζήγεζε ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Έξγσλ θαη Τπνδνκψλ, 

ε) Σν ππ΄. αξ. 44690/27-07-2022 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Έξγσλ θαη Τπνδνκψλ,  
ζη) Σελ ππ΄αξ. 3/2022 απφθαζε ηεο Θνηλφηεηαο Αθάληνπ κε ηελ νπνία γλσκνδνηεί ζεηηθά ζηελ ελ ιφγσ 

ρνξήγεζε βεβαίσζε βαηφηεηαο δξφκνπ γηα ηελ θπθινθνξία ηνπξηζηηθνχ ηξαίλνπ ζηε Γ.Δ.  Αθάληνπ, 

δ) Tελ ππ΄αξ. 6/43466/22-07-2022 βεβαίσζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο Γ.Θ.  Αθάληνπ, φηη ν δξφκνο πνπ αθνξά 
ηελ δηαδξνκή γηα ηελ θπθινθνξία ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηξαίλνπ είλαη δεκνηηθφο δξφκνο θαη ζπληεξείηαη απφ ηελ 

θνηλφηεηα Αθάληνπ, 
ε) Σελ ππ΄αξ. ΓΣΔ 3383/27-07-2022 βεβαίσζε ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Γσδεθαλήζνπ ηεο Πεξηθέξεηαο 

Λ. Αηγαίνπ φηη  ε θπθινθνξία – δηέιεπζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηξαίλνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ 

αεξνγέθπξα Αθάληνπ,  
ζ) Σελ θαηάζηαζε ςεθνθνξίαο κε ην ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ε νπνία ζηάιζεθε ειεθηξνληθά - κε 

email ζε φια ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο θαη είηε επηζηξάθεθε ζπκπιεξσκέλε, είηε απάληεζαλ κε ειεθηξνληθφ 
θαη ηειεθσληθφ κήλπκα φπνπ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ςήθηζαλ φινη νη ζπκκεηέρνληεο «Τπέξ»,  

η) Σελ δήισζε ηεο Αληηδεκάξρνπ θαη Κέινπο ηεο Δπηηξνπήο θαο Σζακπίθαο Θηαραγηάο Καγηφγινπ φηη   
«ςεθίδσ ππέξ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη αξκφδηεο ππεξεζίεο έρνπλ ειέγμεη ηελ πιήξε λνκηκφηεηα ηνπ 
θαθέινπ θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο αίηεζεο πνπ απαηηνχληαη, θαη βεβαηψλνπλ φηη είλαη φπσο πξνβιέπεηαη 
απφ ηε λνκνζεζία ψζηε λα δνζεί ζεηηθή  βεβαίσζε βαηφηεηαο».  
 θ) Σελ θνηλή δήισζε ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο θ.θ. Ησάλλε Αθεληνχιε θαη Δκκαλνπήι Θαδνχιιε  φηη:    

«Δίκαζηε ζχκθσλνη κε ην 1ν ζέκα βάζεη ησλ εηζεγήζεσλ ηνπ Σνπηθνχ πκβνπιίνπ, ησλ Σερληθψλ 
Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ θαη ηεο Πεξηθέξεηαο». 
ι) Σελ ππ΄ αξ. 80/2022 απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο κε ζέκα: Ιήςε απφθαζεο γηα ηελ 

αηηηνινγία ζχγθιεζεο έθηαθηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο                                    
(ΑΓΑ:ΡΩΘΤΩ1Ρ-Γ7Γ).                       

 
ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΟΛΟΦΩΜΑ 

 
      Ειζηγείηαι ζηο Δημοηικό σμβούλιο, ηε ρνξήγεζε βεβαίσζεο βαηφηεηαο δηαδξνκήο, ζπλνιηθνχ 

κήθνπο 12,5 km κε αθεηεξία ηε  ζέζε Α κε ελδεηθηηθέο ζπληεηαγκέλεο θαηά ΔΓΑ΄87  Υ:873639                  

Τ: 4024492 θαη πνξεία δηαδξνκήο απφ νδφ Δζλάξρνπ Καθαξίνπ-νδφ Κεγάινπ Θσλζηαληίλνπ-νδφ Πεξλνχ-
δεμηά ζηξνθή απέλαληη απφ Παλαγηά Θαζνιηθή -παξαιία Αθάληνπ-θπθιηθή αλαζηξνθή ζηελ ζέζε 1- δξφκν 

παξαιίαο πξνο ζέζε 2  – θπθιηθή αλαζηξνθή θαη επηζηξνθή- Παλαγηά Θαζνιηθή –νδφ Πεξλνχ-πιαηεία- νδφ 
Παλ. Ράκνπ – αλαζηξνθή ζηελ ζέζε 3 θαη επηζηξνθή ζηελ αθεηεξία κέζσ ηεο νδνχ Παλ. Ράκνπ,   γηα ην 

ηνπξηζηηθφ ηξαίλν ηδηνθηεζίαο  αββηνχ Δκκαλνπήι.  

 
 

             Ο Πξφεδξνο                                                                     Σα Κέιε 
           ηέθαλνο Γξάθνο                                                    1) Σζακπίθα Θηαραγηά Καγηφγινπ 

                                                                                        2) Ληθφιανο Θαξακαξίηεο 
                                                                               3) Κηραήι είηεο 
                                                                               4) Αζαλάζηνο ηάκνο 

                                                                               5) Alexandre-Basile (Aιέμεο) Coliadis 
                                                                               6) Βαζίιεηνο Παπαντθνλφκνπ 
                                                                               7) Γηάλλεο Αθεληνχιεο 
                                                                               8) Δκκαλνπήι Θαδνχιιεο 

                                                                               9) Κηραήι ηαπξήο 

                                                                              10) Γεκήηξηνο Ησζήθ 
                                                     

                                                Αθξηβέο Απφζπαζκα 
                                                              Ο Πξφεδξνο 

 

 
                                                      Γξ. ηέθαλνο Η. Γξάθνο 

Αληηδήκαξρνο Πνιηηηζηηθψλ Κλεκείσλ 
& Τπεξεζίαο Γφκεζεο 

Γξ. Πνιηηηθφο Κεραληθφο Α.Π.Θ. 
 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%cf%85%cf%80-%ce%b5%cf%83-%ce%b5%ce%b3%ce%ba-3743913530-05-2022/
ΑΔΑ: 93Μ1Ω1Ρ-ΚΗ7



[4] 
 

 
     Ο πληάμαο 
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