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  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 

 
Της από  28/07/2022  Τακτικής  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 12/28-07-2022    Αριθ. Απόφασης: 147/2022 

 
      Στη Ρόδο σήμερα την 28η Ιουλίου  του  2022  ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 

18.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε  σε Τακτική Συνεδρίαση Δια Ζώσης 
στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου και 
Ταυτόχρονα με Τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 65 & 67, 

του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 74 του Ν.4555/2018, των 
Άρθρων 95 και 96 του Ν.3463/2006, της εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. 375/39167/02-06-

2022 περί λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου και του άρθρου 78 του Ν. 
4954/2022 (ΦΕΚ 136/09.07.2022 τεύχος Α΄), παρουσία του Δημάρχου Ρόδου 
κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη. 

 
     Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 2/43367/22.07.2022  

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Μιχαήλ Σοκορέλου, η οποία δημοσιεύθηκε 
και κοινοποιήθηκε νομότυπα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/2010), όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018) και 
95 του Ν.3463/2006. 

 
  ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 

1. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ –

Αντιδήμαρχος 

21. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - 
Αντιδήμαρχος 

2. ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
22. ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 

3. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – Αντιδήμαρχος 
23. ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ -

Αντιδήμαρχος 

4. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – 

Αντιδήμαρχος 

24. ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-

ΕΥΘΥΜΙΟΣ - Αντιδήμαρχος 

5. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 
25. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

6. ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 

26. ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 

7. ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 
27. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ -

Αντιδήμαρχος  

8. ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

28. ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 

ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» 

9. ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ –

Αντιδήμαρχος 
29. ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

10. ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  30. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 

11. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 31. ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

12. ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
32. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
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13. ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 33. ΚΑΦΕΤΖΗΣΜΙΧΑΗΛ 

14. ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 

34. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

15. ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 35. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 

16. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 36. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

17. ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - Αντιδήμαρχος 37. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

18. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-            

Πρόεδρος Δ.Σ. 

38. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-

Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 

ΑΞΙΩΝ» 

19. ΣΠΑΝΟΣ– ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  

39. ΠΟΤΣΟΣ  ΚΑΛΕΤΟΣ- 

Επικεφαλής παράταξης «ΛΑΪΚΗ 

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» 

20. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 40. ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 

  ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.  ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

6. ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-
Γραμματέας Δ.Σ (Δικαιολογημένος 

Απών) 

2.  ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
7. ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ-   

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

3.  ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 8. ΜΠΙΛΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

4.  ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 9. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

5.  ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

 

Ο κ. Πότσος Καλετός, επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» 
και το μέλος αυτής κ. Τσουρούτης Κωνσταντίνος ήταν απόντες στην συζήτηση και 

στην λήψη αποφάσεων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης. 

Παρούσα στη Συνεδρίαση ήταν η Γενική Γραμματέας Δήμου Ρόδου κα Κυριακή 
Νικολαϊδου.  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα εννέα (49) 
Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται  οι σαράντα (40), ο Πρόεδρος του Δημοτικού 

Συμβουλίου κ. Μιχαήλ Β. Σοκορέλος, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.  
 
Κατόπιν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Μιχαήλ Β. Σοκορέλος, προχώρησε στη λήψη 

απόφασης.  
 

ΘΕΜΑ 2ο εκτός Η/Δ: Έγκριση της υπ΄αρ. 81/2022 απόφασης της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα "Χορήγηση βεβαίωσης βατότητας 
δρόμου για κυκλοφορία τουριστικού τραίνου στην Δημοτική Ενότητα 

Αφάντου" 
 

O Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Δράκος εισηγούμενος το θέμα, θέτει υπόψη των 
μελών του Σώματος την υπ΄αρ. 81/2022 εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
για το ανωτέρω θέμα, που αναλυτικά έχει ως εξής: 
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Περίληψη 

 

Χορήγηση βεβαίωσης βατότητας δρόμου για κυκλοφορία τουριστικού τραίνου 

στην Δημοτική Ενότητα Αφάντου. 

           Αφού διαπιστώθηκε βάσει της ανωτέρω νομοθεσίας ότι συμμετέχουν τουλάχιστον τα 

2/3 των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  

       και ενημερώθηκαν τα μέλη της Επιτροπής ηλεκτρονικά- με email, μέσω της 

πρόσκλησης που εστάλη ηλεκτρονικά για τον έκτακτο και κατεπείγοντα χαρακτήρα της 

συνεδρίασης για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της 9ης έκτακτης δια περιφοράς 

συνεδρίασης, ζητήθηκε να υποβάλουν τις απόψεις τους για το παραπάνω αναγραφόμενο 

θέμα το οποίο έχει ως εξής: 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (38102/01-07-2022) 

 

Θέμα: Χορήγηση βεβαίωσης βατότητας  δρόμου για κυκλοφορία τουριστικού 

τραίνου στη Δ.Ε.  Αφάντου 

Σχετ:   1) Ο Ν.2636/1998 (ΦΕΚ198Α’/27-08-1998) περί σύσταση ανώνυμης εταιρίας για 

την οργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων 

2) Η ΚΥΑ ΟΙΚ.Α-48191/13257 (ΦΕΚ 1026Β/2000) περί Τεχνικών προδιαγραφών 

τουριστικών τραίνων, προϋποθέσεις έγκρισης τύπου, εξειδίκευση κριτηρίων προσδιορισμού 

των γεωγραφικών περιοχών κυκλοφορίας, προϋποθέσεις και  δικαιολογητικά ταξινόμησης 

και κάθε άλλη λεπτομέρεια 

3) Η Κ.Υ.Α. 16753/2008 (ΦΕΚ 1726Β/2008) περί τεχνικών προδιαγραφών κ.τ.λ. 

4) Η Απόφαση 6246/2013 περί τροποποίησης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 773 

Β’ 03-04-2013) περί τεχνικών προδιαγραφών κ.τ.λ. 

5) Η 123/1999 κανονιστικής απόφασης του Δ.Σ. του πρώην Δήμου Αφάντου που επιτρέπει 

την στάθμευση στην πλ. Ελευθερίας μόνο στο ειδικό τουριστικό λεωφορείο (τραινάκι)  

6) Η υπ αριθμό πρωτ.16/37340/29-06-2022  αίτηση του κ Σαββιού Εμμανουήλ 

 

Η υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική αίτηση, την ανωτέρω νομοθεσία καθώς και 

τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας σε συνδυασμό με τις ισχύουσες κανονιστικές αποφάσεις, 

διενήργησε αυτοψία όπου και διαπίστωσε ότι υφίστανται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση 

βεβαίωσης βατότητας διαδρομής για την κυκλοφορία τουριστικού τραίνου με: 

1. Θέση  αφετηρίας, τη  θέση Α με ενδεικτικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ΄87  Χ: 873639              

Υ: 4024492 

2. Συνολικό μήκος κυκλικής  διαδρομής περίπου 12,5 km < 16 km όπως εμφαίνεται στο 

συνημμένο και θεωρημένο απόσπασμα του Google earth. 

3. Περιγραφή διαδρομής ως παρακάτω: 

      Αφετηρία πλατεία Ελευθερίας- οδός Εθνάρχου Μακαρίου-οδός Μεγάλου Κωνσταντίνου-

οδός Περνού-δεξιά στροφή απέναντι από Παναγιά Καθολική -παραλία Αφάντου-κυκλική 

αναστροφή στην θέση 1- δρόμο παραλίας προς θέση 2  – κυκλική αναστροφή και 

επιστροφή- Παναγιά Καθολική –οδός Περνού-πλατεία- οδός Παν. Ράμου – αναστροφή στην 

θέση 3 και επιστροφή στην αφετηρία μέσω της οδού Παν. Ράμου 

                          

Η υπηρεσία μας κατόπιν των ανωτέρω 

 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

 

τη χορήγηση βεβαίωσης βατότητας διαδρομής, συνολικού μήκους 12,5 km   με αφετηρία τη  

θέση Α με ενδεικτικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ΄87  Χ:873639 Υ: 4024492 και πορεία 

διαδρομής από οδό Εθνάρχου Μακαρίου-οδό Μεγάλου Κωνσταντίνου-οδό Περνού-δεξιά 

στροφή απέναντι από Παναγιά Καθολική -παραλία Αφάντου-κυκλική αναστροφή στην θέση 

1- δρόμο παραλίας προς θέση 2  – κυκλική αναστροφή και επιστροφή- Παναγιά Καθολική –

οδό Περνού-πλατεία- οδό Παν. Ράμου – αναστροφή στην θέση 3 και επιστροφή στην 

αφετηρία μέσω της οδού Παν. Ράμου,   για το τουριστικό τραίνο ιδιοκτησίας  Σαββιού 

Εμμανουήλ  
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ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (44690/27-07-2022) 

 

Θέμα: Χορήγηση βεβαίωσης βατότητας  δρόμου για κυκλοφορία τουριστικού 

τραίνου στη Δ.Ε. Αφάντου 

Σχετ:   1) Η με αρ. πρ. 38102/30-06-2022 Εισήγηση μας  

            2) Η με αρ.68/18-07-2022  απόφαση της Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής 

 

      Σε συνέχεια της απόφασής σας που αναφέρεται στο ανωτέρω σχετικό (2) σας  

διευκρινίζουμε τα κάτωθι:  

1) Οι δρόμοι όπως αυτοί αναφέρονται στην αιτούμενη διαδρομή χρησιμοποιούνται 

απρόσκοπτα από όλων των ειδών οχημάτων όπως επιβατηγά, Δημόσια και ιδιωτικά μέσα 

μεταφοράς (λεοφωρεία, τουριστικά λεωφορεία και taxi), από βαρέα οχήματα Δημόσιας και 

Ιδιωτικής χρήσης (μηχανήματα εκσκαφών, φορτηγά ,μεγάλα οχήματα τροφοδοσίας 

καταστημάτων και ξενοδοχειακών μονάδων) 

2) Σύμφωνα και με την με αρ. πρ.6/43466/22-07-2022 συνημμένη βεβαίωση του 

προέδρου της Δ.Κ Αφάντου οι ανωτέρω δρόμοι είναι Δημοτικοί και συντηρούνται από την 

Δημοτική Κοινότητα Αφάντου (και πριν από την πρώην Κοινότητα και πρώην Δήμο 

Αφάντου)  

3) Σύμφωνα με την με αρ.πρ. Δ.Τ.Ε. 3383/27-7-2022 Βεβαίωση της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Ν.Αιγαίου η κυκλοφορία-διέλευση του τουριστικού 

τρένου  μπορεί να πραγματοποιείται  από την Αερογέφυρα Αφάντου 

4) Οι δρόμοι της ανωτέρω διαδρομής έχουν χαμηλό όριο ταχύτητας και ως εκ τούτου 

δεν θα δυσχεραίνει  την κυκλοφορία των οχημάτων   

5) Η διαδρομή είναι κυκλική αφού ξεκινά και καταλήγει στην πλατεία Ελευθερίας 

Αφάντου  

         Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και το ότι βρισκόμαστε στο μέσο της διάρκειας της 

τουριστικής περιόδου με αποτέλεσμα την μη εξυπηρέτηση των τουριστών της περιοχής 

(δυνατότητα παροχής υπηρεσιών αναψυχής), παρακαλούμε όπως το ανωτέρω θέμα 

θεωρηθεί  κατεπείγων και όπως εξεταστεί η περίπτωση της έκτακτης συνεδρίασης της  

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για την λήψη σχετικής απόφασης , προκειμένου να επισπευτούν 

οι διαδικασίες αδειοδότησης βατότητας δρόμου τουριστικού τραίνου στη Δ.Ε. Αφάντου. 

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη: 

 

α) Τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α’/07-06-2010) όπως αυτές 

αντικαταστάθηκαν και προστέθηκαν με τις διατάξεις, του άρθρου 94 παρ. β του Ν. 

4685/2020, της παρ. 3 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020, του άρθρου 83 του Ν. 

4795/2021, του άρθρου 100 του Ν. 4876/2021, της παρ. 18 του άρθρου 5 του Ν. 

4623/2019, περί αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 

β) Τις διατάξεις του Νόμου 3463/2006, του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 και της εγκυκλίου 

 374/39135/30.05.2022 του ΥΠ.ΕΣ., 

γ) Την υπ΄αρ. 68/2022 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 

δ) Την υπ΄αρ. 38102/01-07-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, 

ε) Το υπ΄. αρ. 44690/27-07-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών,  

στ) Την υπ΄αρ. 3/2022 απόφαση της Κοινότητας Αφάντου με την οποία γνωμοδοτεί θετικά 

στην εν λόγω χορήγηση βεβαίωση βατότητας δρόμου για την κυκλοφορία τουριστικού 

τραίνου στη Δ.Ε.  Αφάντου, 

ζ) Tην υπ΄αρ. 6/43466/22-07-2022 βεβαίωση του προέδρου της Δ.Κ.  Αφάντου, ότι ο 

δρόμος που αφορά την διαδρομή για την κυκλοφορία του τουριστικού τραίνου είναι 

δημοτικός δρόμος και συντηρείται από την κοινότητα Αφάντου, 

η) Την υπ΄αρ. ΔΤΕ 3383/27-07-2022 βεβαίωση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου 

της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου ότι  η κυκλοφορία – διέλευση του τουριστικού τραίνου μπορεί 

να πραγματοποιείται από την αερογέφυρα Αφάντου,  

θ) Την κατάσταση ψηφοφορίας με το θέμα της ημερήσιας διάταξης, η οποία στάλθηκε 

ηλεκτρονικά - με email σε όλα τα μέλη της Επιτροπής και είτε επιστράφηκε συμπληρωμένη, 

είτε απάντησαν με ηλεκτρονικό και τηλεφωνικό μήνυμα όπου για το συγκεκριμένο θέμα 

ψήφισαν όλοι οι συμμετέχοντες «Υπέρ»,  

ι) Την δήλωση της Αντιδημάρχου και Μέλους της Επιτροπής κας Τσαμπίκας Κιαχαγιάς 

Μαγιόγλου ότι «ψηφίζω υπέρ με την προϋπόθεση ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ελέγξει 

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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την πλήρη νομιμότητα του φακέλου και των δικαιολογητικών της αίτησης που απαιτούνται, 

και βεβαιώνουν ότι είναι όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία ώστε να δοθεί θετική  

βεβαίωση βατότητας».  

 κ) Την κοινή δήλωση των μελών της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννη Αφεντούλη και Εμμανουήλ 

Καζούλλη  ότι: «Είμαστε σύμφωνοι με το 1ο θέμα βάσει των εισηγήσεων του Τοπικού 

Συμβουλίου, των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και της Περιφέρειας». 

λ) Την υπ΄ αρ. 80/2022 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: Λήψη απόφασης 

για την αιτιολογία σύγκλησης έκτακτης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής                           

(ΑΔΑ:ΡΩΚΥΩ1Ρ-Γ7Δ).                       

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

      Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, τη χορήγηση βεβαίωσης βατότητας διαδρομής, 

συνολικού μήκους 12,5 km με αφετηρία τη  θέση Α με ενδεικτικές συντεταγμένες κατά 

ΕΓΣΑ΄87  Χ:873639  Υ: 4024492 και πορεία διαδρομής από οδό Εθνάρχου Μακαρίου-οδό 

Μεγάλου Κωνσταντίνου-οδό Περνού-δεξιά στροφή απέναντι από Παναγιά Καθολική -

παραλία Αφάντου-κυκλική αναστροφή στην θέση 1- δρόμο παραλίας προς θέση 2  – 

κυκλική αναστροφή και επιστροφή- Παναγιά Καθολική –οδό Περνού-πλατεία- οδό Παν. 

Ράμου – αναστροφή στην θέση 3 και επιστροφή στην αφετηρία μέσω της οδού Παν. Ράμου,   

για το τουριστικό τραίνο ιδιοκτησίας  Σαββιού Εμμανουήλ.  

 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μιχαήλ 
Σοκορέλος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 

 Τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του ανωτέρω θέματος σύμφωνα με την υπ’ 
αριθ. 145/2022 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου                                
(Α.Δ.Α: 66ΑΛΩ1Ρ-0Λ9)                 

 Την υπ΄αρ. 81/2022 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  
 Την υπ΄αρ. 38102/01-07-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων 

και Υποδομών, 
 Το υπ΄. αρ. 44690/27-07-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων 

και Υποδομών,  

 Την υπ΄αρ. 3/2022 απόφαση της Κοινότητας Αφάντου με την οποία 
γνωμοδοτεί θετικά στην εν λόγω χορήγηση βεβαίωση βατότητας δρόμου για 

την κυκλοφορία τουριστικού τραίνου στη Δ.Ε.  Αφάντου, 
 Tην υπ΄αρ. 6/43466/22-07-2022 βεβαίωση του προέδρου της Δ.Κ.  

Αφάντου, ότι ο δρόμος που αφορά την διαδρομή για την κυκλοφορία του 

τουριστικού τραίνου είναι δημοτικός δρόμος και συντηρείται από την 
κοινότητα Αφάντου, 

 Την υπ΄αρ. ΔΤΕ 3383/27-07-2022 βεβαίωση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου ότι  η κυκλοφορία – διέλευση του 
τουριστικού τραίνου μπορεί να πραγματοποιείται από την αερογέφυρα 

Αφάντου,  
 Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το 

άρθρο 74 του Ν.4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018) και των άρθρων 79 και 
93 του Ν.3463/2006,  

 Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος, ήτοι επί 

σαράντα (40) παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στο συγκεκριμένο 
θέμα, ψήφισαν «ΥΠΕΡ» και οι σαράντα (40),  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει την υπ΄αρ. 81/2022 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του  

Δήμου Ρόδου και ειδικότερα: 

Τη χορήγηση βεβαίωσης βατότητας διαδρομής, συνολικού μήκους 12,5 km   

με αφετηρία τη  θέση Α με ενδεικτικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ΄87  Χ:873639 
Υ: 4024492 και πορεία διαδρομής από οδό Εθνάρχου Μακαρίου-οδό Μεγάλου 
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Κωνσταντίνου-οδό Περνού-δεξιά στροφή απέναντι από Παναγιά Καθολική -

παραλία Αφάντου-κυκλική αναστροφή στην θέση 1- δρόμο παραλίας προς θέση 
2  – κυκλική αναστροφή και επιστροφή- Παναγιά Καθολική –οδό Περνού-
πλατεία- οδό Παν. Ράμου – αναστροφή στην θέση 3 και επιστροφή στην 

αφετηρία μέσω της οδού Παν. Ράμου, για το τουριστικό τραίνο ιδιοκτησίας  
Σαββιού Εμμανουήλ.  

 
 
                                                ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

                                                                                                                                                                           

ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ 
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               Ο Συντάξας 
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