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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  30/3/ 2017  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2017    Αριθ. Απόφασης: 247 /2017 

 
 

Στη Ρόδο σήμερα  30 Μαρτίου 2017 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 
19.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, το 
Δημοτικό   Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία  του    Δημάρχου    Ρόδου   
κ. Χατζηδιάκου Φώτη,  μετά από την αριθ. πρωτ. 2/21625/24-3- 
2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου  κ. Ευάγγελου 
Μανδρακού, η οποία δημοσιεύθηκε και  επιδόθηκε νόμιμα και 
εμπρόθεσμα σε όλους τους   Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με 
τις διατάξεις  των άρθρων  67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/2010), 
και  95, 208  του Ν.3463/2006.  

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  
 
1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-

Πρόεδρος 

24. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 
ΟΡΑΜΑ» 

2.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ-
Αντιδήμαρχος 

25. ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος 
  

3. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

26.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

4.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 
27. ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

5.ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

6. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 28. ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

7. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος   

 29.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

8.  ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ  30. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

9. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος 31.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- 

Γραμματέας 

10. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  

11. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-  

Αντιδήμαρχος 

32.ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

12. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

33.ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» 

13. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 34.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
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14. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 35. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

15.ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ 36.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 
Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 

16. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 37. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

17.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-
Αντιδήμαρχος 

 

18.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 
Αντιδήμαρχος 

38. ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική 
Σύμβουλος 
 

19.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

20.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-
Αντιδήμαρχος, 

 

  

21.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

  

   

22.ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

23.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. . ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος 
(δικ/νη) 

6. ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-
Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 
(δικ/νος) 

 
2. ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (δικ/νος) 

7. ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (δικ/νος) 
 

3. ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (δικ/νος) 8. ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (δικ/νος) 
 

4 ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (δικ/νος) 9. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ (δικ/νη)  
 

5. ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (δικ/νος)  
 

Επίσης στη συνεδρίαση παρίστανται: 
• Ο Γενικός Γραμματέας Δ.Ρ κ.Ευγένιος Κορναρόπουλος . 
• Η Πρόδρος της Δ.Κ.Ασκληπιείου Κα Μ.Παπαβασιλείου  
 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 
σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται  οι τριάντα 
οκτώ (38),  άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος. 
 
Θ Ε Μ Α 5.2 : Διατύπωση άποψης του Δημοτικού Συμβουλίου 
επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.).του 
έργου «Κατασκευή και λειτουργία νέας ξενοδοχειακής 
μονάδας, κατηγορίας 5* αστέρων και δυναμικότητας 424 
κλινών, στην περιοχή “ΠΕΥΚΟΙ” Δημοτικής Κοινότητας 
Λίνδου, Δημοτικής Ενότητας Λινδίων, Δήμου Ρόδου, Νήσου 
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Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, Νομού Δωδεκανήσου, Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου, ιδιοκτησίας “ΞΤΕΕ ΑΜΜΟΣ ΑΕ”»   αρ.πρωτ. 
2/12533/2017. 
 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ.Ε.Μανδρακός, έθεσε  υπόψη του Σώματος την 
υπ΄αριθ. Πρωτ. 2/12533/2017 εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και 
Πρασίνου,   η οποία έχει ως εξής: 
 

Με το με αρ. πρωτ. (Δ.Ρ.) 2/108428/23-12-2016(ΤΤ 16316/23-12-
2016)  έγγραφο, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ζήτησε την άποψη του 
Δημοτικού Συμβουλίου για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(Μ.Π.Ε.) του έργου, προκειμένου εκείνη ακολούθως να γνωμοδοτήσει για 
τη Μ.Π.Ε. 

Σημειώνεται ότι ο Δήμος και οι Υπηρεσίες του, σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ., 
δεν έχουν την αρμοδιότητα να γνωμοδοτούν για Μελέτες Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων έργων, είτε ιδιωτικών είτε δημοσίων αλλά το ισχύον θεσμικό 
πλαίσιο (Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών και ΠΕ.Κ.Α. με αριθμ. Οικ. 
1649/45, ΦΕΚ 45Β/2014) προβλέπει τη δυνατότητα αιτήματος της 
Περιφέρειας για γνωμοδότηση από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Ως εκ τούτου, η συνοπτική περιγραφή του εν λόγω έργου –σύμφωνα με 
τη Μ.Π.Ε. του έργου- καθώς και η γενική μας άποψη για τα περιβαλλοντικά 
και μόνο θέματα τα σχετικά με το έργο, αναφέρονται παρακάτω. 

 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ (ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ Μ.Π.Ε.) 
 
Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά στο Έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 5* ΚΑΙ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 424 ΚΛΙΝΩΝ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΠΕΥΚΟΙ» ΤΗΣ Δ.Ε. 
ΛΙΝΔΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ». 

Επειδή πρόκειται για νέο έργο, συντάχθηκε Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Α.Π. οικ. 170225/ 20-1-
2014 «Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης 
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. 
1958/2012 (Β΄ 21) όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 
4014/2011 (Α΄ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας» και 
για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση θα τηρηθεί η διαδικασία του άρθρου 4 
του Ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 
δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία 
περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής». 

Επειδή το ξενοδοχείο είναι άνω των 300 κλινών, για την έναρξη της 
διαδικασίας Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης έχει υποβληθεί Φάκελος του 
Έργου στην Ειδική Υπηρεσία Προώθησης Αδειοδότησης Τουριστικών 
Επενδύσεων (Ε.Υ.Π.ΑΤ.Ε.) του Υπουργείου Τουρισμού. 

Το γήπεδο του ξενοδοχείου βρίσκεται στην ανατολική πλευρά της 
Νήσου Ρόδου, περίπου 55χλμ από την πόλη της Ρόδου, σε εκτός σχεδίου 
περιοχή των «Πεύκων» στη θέση «Πούντα». Το γήπεδο (ΚΜ γαιών Λίνδου 
595, 595Α, 595ΑΑ, 598, 600, 602, 619), ιδιοκτησίας ΑΜΜΟΣ ΑΕ, 
συνολικού εμβαδού κατά τίτλο 55.640 τ.μ και 53.090,95 τ.μ. κατόπιν 
εφαρμογής της γραμμής αιγιαλού, συνορεύει Ανατολικά με τις μερίδες 601, 
603, 620, Νότια με παραλία, Δυτικά με τη μερίδα 596 και με παραλία, και 
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Βόρεια με παραλία. Η προσπέλαση στο γήπεδο γίνεται από τις δημοτικές 
οδούς του οικισμού Πεύκοι Λίνδου. Το γήπεδο έχει πρόσωπο σε 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο πλάτους 5,50μ. Η απόσταση από την επαρχιακή 
οδό Λίνδου - Λάρδου ανέρχεται στα 1500μ περίπου. 

Η θέση του έργου ανήκει στα διοικητικά όρια της Δημοτικής Κοινότητας 
Λίνδου, της Δημοτiκής Ενότητας Λινδίων, του Δήμου Ρόδου Νήσου Ρόδου, 
της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 

Το εν λόγω έργο, με βάση τη με αρ. 1958/2015 Απόφαση κατατάσσεται 
στην 6η Ομάδα «Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, 
κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής», Α/Α 2 «Κύρια ξενοδοχειακά 
καταλύματα σε περιοχές εκτός 
σχεδίων πόλεων και εκτός ορίων οικισμών» Εκτός περιοχών Natura 2000: 
100 < Κλίνες ≤ 800, συνεπώς το έργο είναι Α2. 

Η συνολική κάλυψη του συγκροτήματος είναι 8.428,46 τ.μ και η 
συνολική δόμηση αυτού ανέρχεται σε 10.572,27 τ.μ. Το συνολικό εμβαδόν 
των υπογείων είναι 2.595,61 τ.μ , ενώ οι πραγματοποιούμενοι ημιυπαίθριοι 
είναι 2.029,30 τ.μ και οι εξώστες 587,69 τ.μ. 

Αναλυτικότερα το ξενοδοχειακό συγκρότημα θα αποτελείται από 1 
κεντρικό κτίριο με ισόγειο και υπόγειο όροφο το οποίο θα περιλαμβάνει τις 
κοινόχρηστες λειτουργίες του ξενοδοχείου, δηλαδή τους χώρους 
υποδοχής, εστίασης, βοηθητικούς χώρους, καταστήματα κλπ. και 4 
ανεξάρτητες πτέρυγες με διώροφα κτίσματα που περιλαμβάνουν τα 
υπνοδωμάτια συνολικής δυναμικότητας 187 δωματίων / 424 κλινών. 
Περιμετρικά των πτερύγων και κεντρικά του γηπέδου διαμορφώνεται 
κολυμβητική. Επιπλέον, θα διαμορφωθούν χώροι αναψυχής όπως γήπεδα 
τέννις, καθώς και παιδική χαρά. Η ξενοδοχειακή μονάδα θα διαθέτει τις 
απαιτούμενες για την δυναμικότητά της θέσεις στάθμευσης, χώρους 
υποδοχής των λεωφορείων-πούλμαν, καθώς και τους απαραίτητους 
χώρους προσωρινής στάθμευσης φορτηγών για την τροφοδοσία της 
μονάδας. 

Η ξενοδοχειακή μονάδα θα διαθέτει αυτόνομη εγκατάσταση 
επεξεργασίας λυμάτων και απορροφητικές τάφρους διάθεσης των 
επεξεργασμένων λυμάτων. 

Η άμεση περιοχή γύρω από την παραλία του οικισμού των Πεύκων είναι 
οικιστική, με ασυνεχή δόμηση. Παρουσιάζει τουριστική δραστηριότητα, που 
περιλαμβάνει την ύπαρξη ξενοδοχειακών μονάδων, ενοικιαζόμενων 
δωματίων και χώρων εστίασης. Στην ευρύτερη περιοχή σημαντική είναι 
επίσης η παρουσία καλλιεργειών, δασικών εκτάσεων, εκτάσεων που 
καλύπτονται από φρυγανώδη βλάστηση και βοσκοτόπων. 

Σύμφωνα με τη Μελέτη, δεν αναμένονται σημαντικές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κατασκευή και λειτουργία του 
έργου. 

Όσον αφορά στην αρχιτεκτονική μελέτη και τη χωροθέτηση των 
κτιριακών εγκαταστάσεων εξετάστηκαν διάφορες λύσεις με στόχο την 
αισθητική ένταξη, τη λειτουργικότητα και την απρόσκοπτη θέα προς τη 
θάλασσα. Έτσι το συγκρότημα θα αναπτυχθεί κατά μήκος του οικοπέδου 
και η διάσπασή του σε επιμέρους κτίρια θα γίνει ανάλογα με τη 
λειτουργικότητά τους. Τα κτίρια θα χωρίζονται μεταξύ τους από 
πλακόστρωτους δρόμους, προσαρμοζόμενοι στις κλίσεις του γηπέδου 
αξιοποιώντας έτσι την θέα της παραλίας. Τα κτίρια με τους μεγαλύτερους 
όγκους τοποθετούνται κεντρικά του συγκροτήματος και σε απόσταση από 
την παραλία, ενώ τα κτίρια με τους μικρότερους όγκους διατάσσονται στη 
ζώνη κατά μήκος της παραλίας με βασικό κριτήριο την απρόσκοπτη θέα 
προς την θάλασσα. 
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Όσον αφορά στην διαχείριση των λυμάτων του ξενοδοχείου 
εξετάστηκαν εναλλακτικές λύσεις για την επαναχρησιμοποίηση των 
επεξεργασμένων λυμάτων και επιλέχθηκε αυτή της υπεδάφιας 
διάθεσης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων μέσω διήθησης 
διαμέσου εδαφικού στρώματος  - Άρθρο 5 της Αποφ-145116/11 (ΦΕΚ-
354/Β/8-3-11) «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την 
επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες 
διατάξεις» όπως εκάστοτε ισχύει, λόγω έλλειψης επαρκούς έκτασης για 
επαναχρησιμοποίηση μέσω άρδευσης, καθώς θα απαιτούνταν πάνω από 
30-40 στρέμματα έκτασης χλοοτάπητα. 

Εναλλακτική λύση για την επεξεργασία των λυμάτων πέρα από την 
κατασκευή αυτόνομης ΕΕΛ δεν υπήρχε, καθώς στην περιοχή δεν υπάρχει 
αποχετευτικό δίκτυο. 

Το συγκρότημα θα αναπτυχθεί περιμετρικά του οικοπέδου και η 
διάσπασή του σε επιμέρους κτίρια θα γίνει ανάλογα με τη λειτουργικότητά 
τους επιτρέποντας οπτικές φυγές από τους κοινόχρηστους χώρους προς τη 
θάλασσα και με βασικό κριτήριο την απρόσκοπτη θέα από την πλειοψηφία 
των δωματίων προς την θάλασσα. 

Τα κτίρια θα συνδέονται μεταξύ τους μέσω της πισίνας και 
πλακόστρωτους δρόμους, προσαρμοζόμενοι στις κλίσεις του γηπέδου. Η 
σύνδεση των δρόμων αυτών με τον υπόλοιπο περιβάλλοντα χώρο θα 
γίνεται μέσα από γεφυράκια τα οποία επιτρέπουν ταυτόχρονα την διέλευση 
των λουόμενων στο κατώτερο επίπεδο. 

Η όλη εγκατάσταση διέπεται από ενιαία αρχιτεκτονική φυσιογνωμία 
όπου εντάσσεται μία ιεράρχηση των κτιρίων ως προς την αυστηρότητα των 
κοινών στοιχείων της μορφής τους. Έτσι στο συγκρότημα των κτιρίων 
κοινοχρήστων χώρων, τα κτίρια φέρουν περισσότερο αυστηρά και 
επιβλητικά στοιχεία στις όψεις τους σε σχέση με τα κτίρια διαμονής, έχουν 
μεγαλύτερο ύψος και διαφορετική κλίμακα ανοιγμάτων. 

Ο φέρων οργανισμός των κτιρίων είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα. Οι 
τοίχοι πλήρωσης εξωτερικοί και διαχωριστικοί των δωματίων είναι από 
οπτοπλινθοδομή, ενώ ορισμένοι τοίχοι των κοινοχρήστων χώρων από 
γυψοσανίδα. Τα δώματα είναι πλάκες οπλισμένου σκυροδέματος οριζόντιες. 
Τα επιχρίσματα είναι κονιάματα απλά και κονιάματα κουρασάνι και οι 
εξωτερικοί χρωματισμοί με ακρυλικά χρώματα. Μεγάλα τμήματα των 
εξωτερικών επιφανειών επενδύονται με πέτρα με την οποία 
κατασκευάζονται και οι τοίχοι διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου. Τα 
κουφώματα των κοινοχρήστων και των δωματίων είναι αλουμινίου με 
ηλεκτροστατική βαφή. Οι πέργκολες των εξωστών των δωματίων είναι 
επίσης ξύλινες. 

Η λειτουργία της μονάδας θα είναι εποχιακή. Στόχος του έργου είναι η 
λειτουργία μιας σύγχρονης, λειτουργικής, και περιβαλλοντικά φιλικής 
ξενοδοχειακής μονάδας που θα παρέχει υψηλής ποιότητας τουριστικές 
υπηρεσίες με σκοπό τον εμπλουτισμό και την αναβάθμιση του τουριστικού 
προϊόντος της περιοχής. 

 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
Σύμφωνα με το Π.Δ. 43/2002 όπως ίσχυσε οι ανάγκες σε ηλεκτρική 

ενέργεια για ξενοδοχείο 5*, 401-500 κλινών εκτιμώνται σε 1,4 kW/άτομο 
ημερησίως δηλαδή σε 424*1,4=593,6kW/ημ. 

Σύμφωνα με το Π.Δ. 43/2002 όπως ίσχυσε οι ανάγκες υδροδότησης του 
ξενοδοχείου για ύδρευση είναι 424 κλίνες*450 lt/κλίνη.d = 190,8 m3/d 
και για άρδευση είναι περίπου = 70m3/d. Η παραπάνω ποσότητα ύδατος 
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των 260 m3/d θα παρέχεται από τη ΔΕΥΑΡ (υπ’ αριθμ πρωτ. 3184/07-
04-2016 Βεβαίωση Υδροδότησης). 

Από τη βιβλιογραφία η μέση παραγόμενη ποσότητα απορριμμάτων ανά 
κλίνη ανέρχεται σε 1,4 kg/d, δηλαδή η εκτιμώμενη παραγωγή 
απορριμμάτων στο ξενοδοχείο ανέρχεται σε 424*1,4 = 593,6 kg/d. 
Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτ. 2/22707/29-03-2016 Βεβαίωση 
της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης τα απορρίμματα οικιακού 
τύπου θα συλλέγονται και θα μεταφέρονται για τελική διάθεση στο ΧΥΤΑ 
Βόρειας Ρόδου. 

Σύμφωνα με τη Μελέτη Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων η μέγιστη 
ημερήσια παροχή λυμάτων ανέρχεται σε 190,8 m3/d τα οποία 
επεξεργάζονται σε εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων τριτοβάθμιας 
βιολογικής επεξεργασίας με απολύμανση και η διάθεση τους γίνεται 
υπεδάφια σε σύστημα απορροφητικών τάφρων (μήκους 250m και 
ενεργής επιφάνειας 2.000τ.μ) σύμφωνα με τις επιταγές της Αποφ-
145116/11 (ΦΕΚ-354/Β/8-3-11) «Καθορισμός μέτρων, όρων και 
διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών 
αποβλήτων και άλλες διατάξεις» όπως εκάστοτε ισχύει, και συγκεκριμένα 
βάσει του Άρθρου 5 «Τροφοδότηση ή εμπλουτισμός υπόγειων 
υδροφορέων», αλλά και των εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί. 

Για το ξενοδοχειακό συγκρότημα έχει εκδοθεί η υπ. αριθμ. πρωτ. 
3181/30-12-2009 «Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και 
Αξιολόγηση για την κατασκευή και λειτουργία νέας ξενοδοχειακής 
μονάδας κατηγορίας 5*, δυναμικότητας 400 κλινών περίπου, επί 
γηπέδου συνολικής έκτασης 55.640 τ.μ στην περιοχή «Πεύκοι» του 
Δήμου Λινδίων, νήσου Ρόδου, Νομού Δωδεκανήσων ιδιοκτησίας 
της ΑΜΜΟΣ ΑΕ», από το Τμήμα ΠΕ.ΧΩ Δωδεκανήσου, σύμφωνα με 
την οποία η υπηρεσία γνωμοδότησε θετικά για το έργο. Η 
παραπάνω απόφαση είχε ισχύ για πέντε χρόνια. 

Για τη θέση του ξενοδοχείου ισχύουν τα παρακάτω: 
1. Βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού, σε περιοχή εκτός 

σχεδίου δόμησης όπου δεν υπάρχουν θεσμοθετημένες χρήσεις γης. 
2. Βρίσκεται εκτός παραδοσιακού οικισμού. 
Το γήπεδο του ξενοδοχείου βρίσκεται εκτός των ορίων των περιοχών 

του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών. 
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7442/19-12-2007 Πράξη 

χαρακτηρισμού της Δνσης Δασών Δωδεκανήσου το γήπεδο του έργου 
(ΚΜ 595, 595Α, 595ΑΑ, 598, 600, 602, 619 Γαιών Λίνδου) συνολικού 
εμβαδού βάσει τίτλων 55.640 τ.μ, χαρακτηρίζεται ως γεωργική έκταση. 

Σύμφωνα με την 5160/30-10-2007 Βεβαίωση της ΚΒ’ Εφορείας 
Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων, οι ΚΜ 594, 595,595Α, 
595ΑΑ, 598, 600, 602, 619 Γαιών Λίνδου, βρίσκονται εκτός 
θεσμοθετημένης Αρχαιολογικής Ζώνης Α ή Β και ως εκ τούτου δεν 
υπάρχει κατ’ αρχήν αντίρρηση για την αξιοποίηση τους. 

Σύμφωνα με την 5950/06-11-2007 γνωμοδότηση της 4ης 
Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, οι ΚΜ 594, 595,595Α, 595ΑΑ, 
598, 600, 602, 619 Γαιών Λίνδου, βρίσκονται εκτός 
θεσμοθετημένου Αρχαιολογικού Χώρου. 

Στη θέση του Έργου δεν υπάρχει εγκεκριμένο σχέδιο χρήσεων 
γης και δόμησης εκτός από την ισχύουσα νομοθεσία για την εκτός 
σχεδίου δόμηση. Απέχει δε περίπου 1,2 km από τη Ζ.Ο.Ε. Λάρδου. 

Σύμφωνα με την Αποφ-2647 / ΥΠΕΘΟ 538866 / ΕΙΔ135 / ΕΟΤ / 86 
(ΦΕΚ-797/Β/19-11-86) «Μέτρα για την ελεγχόμενη τουριστική ανάπτυξη 
και την αναβάθμιση της τουριστικής προσφοράς περιοχών της χώρας. 
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Καθορισμός περιοχών (Ζώνες) Ελέγχου Τουριστικής Ανάπτυξης», όπως 
συμπληρώθηκε με την Αποφ-Τ/3874/03 (ΦΕΚ-467/Β/17-4-03), η θέση 
του Έργου δεν ανήκει σε Περιοχή Ελέγχου Τουριστικής Ανάπτυξης 
και η περιοχή δεν είναι κορεσμένη τουριστικά. 

Η περιοχή μελέτης είναι εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου και διέπεται 
από τις ρυθμίσεις του Π.Δ.6/10/78, (ΦΕΚ 538 Δ 78), όπως εκάστοτε ισχύει. 

Το Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού 
Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου (ΥΔ 14 ) ολοκληρώθηκε με την υπ. Αριθμ. 
Πρωτ 151497/ 26-8-2015 «Έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) τουΣχεδίου Διαχείρισης των 
Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου 
(ΥΔ 14)» και θεωρήθηκε από τον Ειδικό Γραμματέα της Ε.Γ.Υ του 
Υ.Π.Α.Π.Ε.Ν στις 1/9/2015. 

Η θέση του ξενοδοχείου δεν ανήκει σε κάποια από τις 
εξεταζόμενες Λεκάνες απορροής ποταμών του παραπάνω σχεδίου. 

Συμπερασματικά, το Έργο είναι συμβατό με τις θεσμοθετημένες 
Χωροταξικές και Πολεοδομικές δεσμεύσεις της περιοχής. 

 
Περιβάλλων Χώρος 
Το συνολικό εμβαδόν του περιβάλλοντος χώρου είναι 39.230,81 τ.μ ο 

οποίος διαμορφώνεται με λιθόστρωτα και χαμηλούς πέτρινους τοίχους με 
φυτεύσεις χαμηλού και υψηλού πράσινου με χλωρίδα που συναντάται στην 
περιοχή. Τα δένδρα φυτεύονται άλλοτε σε αλέες και άλλοτε σε μικρές 
συστάδες και σε συνδυασμό με την φύτευση των θάμνων, δημιουργούν 
διόδους και μικροπεριβάλλοντα όπου αναπτύσσονται ένα δίκτυο 
πεζοδρόμων περιπάτου, και μικρών καθιστικών ανάπαυσης που συνδέουν 
τα κτίρια μεταξύ τους και συντελούν στην αίσθηση της ενότητας και 
ομογένειας του συγκροτήματος ενώ συγχρόνως διατηρούν την 
ιδιωτικότητα των χώρων διαμονής. 

Κανένα όχημα δεν θα κυκλοφορεί εντός του γηπέδου. Η μετακίνηση 
των πελατών θα γίνεται με ηλεκτροκίνητα μικρά αυτοκίνητα από το δίκτυο 
των ειδικά κατασκευασμένων λιθόστρωτων οδών. 

Θα κατασκευαστεί μία κύρια μεγάλη πισίνα στον περιβάλλοντα 
χώρο του συγκροτήματος μέσα στην οποία βρίσκεται ένα bar για 
την εξυπηρέτηση των επισκεπτών. Σε επιλεγμένα σημεία θα 
διαμορφωθούν αβαθείς υδατοδεξαμενές βάθους 60εκ εξοπλισμένες 
με πίδακες οι οποίες θα λειτουργούν ως διακοσμητικά στοιχεία. Για 
την επιπλέον ψυχαγωγία των επισκεπτών θα κατασκευαστούν συνολικά 
δύο γήπεδα τένις. 

Σε όλο το μήκος των εσωτερικών δρόμων και πεζοδρομίων θα 
τοποθετηθούν φωτιστικά σώματα, ενώ σε αρκετά σημεία θα 
κατασκευαστούν καθίσματα καλυμμένα από ξύλινες πέργκολες ώστε οι 
επισκέπτες να μπορούν να απολαμβάνουν τη θέα. 

Για την ασφαλή παραμονή των ενοίκων στο ξενοδοχείο απαιτείται η 
περίφραξη του οικοπέδου από οπλισμένο σκυρόδεμα μέσου ύψους 1.5 
μέτρων. 

Για την πρόσβαση στην είσοδο του ξενοδοχείου από την εθνική οδό 
υπάρχει ασφαλτοστρωμένος δρόμος πλάτους 5,5 μέτρων και θα 
διαμορφωθούν υπαίθριες θέσεις στάθμευσης για Ι.Χ. και τουριστικά 
λεωφορεία. 

Στον περιβάλλοντα χώρο θα κατασκευαστεί επίσης η Εγκατάσταση 
Επεξεργασίας Λυμάτων και το υπεδάφιο πεδίο διάθεσης των 
επεξεργασμένων λυμάτων. 
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Η προσπέλαση στο γήπεδο γίνεται από τις δημοτικές οδούς του οικισμού 
Πεύκοι Λίνδου. Το γήπεδο έχει πρόσωπο σε ασφαλτοστρωμένο δρόμο 
πλάτους 5,50μ. και η απόστασή του από την κύρια οδική αρτηρία του 
οικισμού είναι περίπου 300μ. Στην περιοχή δεν υπάρχει δίκτυο 
αποχέτευσης λυμάτων ή ομβρίων υδάτων. 

Η ξενοδοχειακή μονάδα θα διαθέτει επαρκείς χώρους στάθμευσης 
οχημάτων. 

 
Φάση κατασκευής 
Εκπομπές ρύπων στον αέρα 
Κατά τη φάση κατασκευής του ξενοδοχείου ενδέχεται να υπάρξει μια 

παροδική μικρή αύξηση των επιπέδων σκόνης στην ατμόσφαιρα λόγω των 
εκσκαφών και των διαμορφώσεων. Για την αποφυγή του φαινομένου το 
έδαφος θα διαβρέχεται. Εκπομπές αέριων ρύπων (μονοξείδιο του άνθρακα, 
διοξείδιο του άνθρακα, οξείδια αζώτου, υδρογονάνθρακες, διοξείδιο του 
θείου, αιθάλη) θα υπάρχουν επίσης από την κίνηση των μηχανημάτων 
έργου και των φορτηγών μεταφοράς υλικών. 

Συνολικά οι εκπομπές κατά την φάση κατασκευής θα είναι μικρές και 
περιορισμένες τόσο χρονικά όσο και τοπικά. 

 
 
Εκπομπές θορύβου και δονήσεων 
Κατά τη φάση κατασκευής του ξενοδοχείου θα υπάρξει μια μικρή αλλά 

παροδική αύξηση της στάθμης του θορύβου κυρίως της άμεσης περιοχής 
του έργου λόγω του εργοταξιακού θορύβου από τα μηχανήματα 
κατασκευής και του θορύβου από την κίνηση των οχημάτων μεταφοράς 
υλικών. Δονήσεις θα προκληθούν κυρίως κατά τις εκσκαφές. 

Εκροές υγρών αποβλήτων 
Κατά τη φάση κατασκευής για τη διαχείριση των λυμάτων του 

προσωπικού θα τοποθετηθούν χημικές τουαλέτες. Δεν αναμένεται η εκροή 
άλλων υγρών αποβλήτων. 

Στερεά απόβλητα ή άχρηστα υλικά 
Τα στερεά απόβλητα που αναμένεται να προκύψουν κατά την 

κατασκευή του ξενοδοχείου είναι τα οικιακού τύπου απορρίμματα του 
προσωπικού, τα υλικά συσκευασίας, τα υλικά των εκσκαφών, μπάζα από 
την κατασκευή.  

Τα αστικά τύπου απορρίμματα θα συλλέγονται από το Δήμο Ρόδου, τα 
υλικά των εκσκαφών θα χρησιμοποιηθούν σε διαμορφώσεις του γηπέδου 
ενώ τα πλεονάζοντα υλικά εκσκαφών μαζί με τα άλλα άχρηστα δομικά 
υλικά από την κατασκευή θα μεταφέρονται σε αδειοδοτημένους χώρους 
από το φορέα του Έργου. 

Εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 
Κατά τη φάση κατασκευής του ξενοδοχείου δεν αναμένονται εκπομπές 

ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. 
 
Φάση λειτουργίας 
Ενέργεια 
Διαφορετικές μορφές ενέργειας χρησιμοποιούνται σε πολλές 

δραστηριότητες και υπηρεσίες του ξενοδοχείου. Συγκεκριμένα οι κύριες 
μορφές ενέργειας που θα χρησιμοποιεί για τη λειτουργία του είναι: 

• Ηλεκτρική ενέργεια 
• Πετρέλαιο 
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Σύμφωνα με το Π.Δ. 43/2002 όπως ίσχυσε οι ανάγκες σε ηλεκτρική 
ενέργεια για ξενοδοχείο 5*, 401-500 κλινών εκτιμώνται σε 1,4 kW/ άτομο 
ημερησίως δηλαδή σε 424*1,4=593,6 kW/ημ. 

Το ξενοδοχείο θα προμηθεύεται ηλεκτρική ενέργεια από το δίκτυο της 
ΔΕΗ – ΔΕΔΔΗΕ και θα διαθέτει Υ/Σ Μέσης-Χαμηλής Τάσης 

Νερό 
Σε όλα τα τμήματα του ξενοδοχείου γίνεται κατανάλωση νερού. Οι 

κυριότερες χρήσεις νερού κατά τη λειτουργία της ξενοδοχειακής μονάδας 
είναι: 

• Κατανάλωση νερού σε μπάνια, τουαλέτες 
• Κατανάλωση νερού στις κουζίνες 
• Κατανάλωση νερού στις πισίνες 
• Συντήρηση χώρων πρασίνου 
• Καθαριότητα. 
• Πόση νερού 

Σύμφωνα με το ΠΔ 43/2002 όπως ίσχυσε για ξενοδοχεία 5* θα πρέπει 
να εξασφαλίζεται δυνατότητα παροχής νερού τουλάχιστον 450 lt/κλίνη.d. 

Οι ανάγκες υδροδότησης του ξενοδοχείου για ύδρευση είναι 424 κλίνες 
*450 lt/κλίνη.d = 190,8 m3/d και για άρδευση είναι περίπου = 70 m3/d. Η 
παραπάνω ποσότητα ύδατος των 260 m3/d θα παρέχεται από τη 
ΔΕΥΑΡ. 

Παραγωγή και διαχείριση υγρών αποβλήτων 
Τα υγρά απόβλητα του ξενοδοχείου είναι τα αστικά απόβλητα – λύματα 

και τα χρησιμοποιημένα έλαια και λίπη από την κουζίνα. Τα λίπη και τα 
έλαια θα παραδίδονται σε αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης. Τα λύματα 
από την κουζίνα του εστιατορίου πριν οδηγηθούν μέσω φρεατίων στην 
εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων θα περνούν από λιποσυλλέκτη. 

Σύμφωνα με τη Μελέτη Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων, η 
εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) είναι τριτοβάθμιας επεξεργασίας 
με απολύμανση και έχει σχεδιαστεί για 600 κλίνες και ημερήσια παροχή 
λυμάτων 270 m3/d. Η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων γίνεται 
υπεδάφια σε σύστημα απορροφητικών τάφρων σύμφωνα με τις επιταγές 
της Αποφ-145116/11 (ΦΕΚ-354/Β/8-3-11) «Καθορισμός μέτρων, όρων και 
διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση u949 επεξεργασμένων υγρών 
αποβλήτων και άλλες διατάξεις» όπως εκάστοτε ισχύει, και συγκεκριμένα 
βάσει του Άρθρου 5 «Τροφοδότηση ή εμπλουτισμός υπόγειων υδροφορέων 
μέσω διήθησης διαμέσου εδαφικού στρώματος», αλλά και των εγκυκλίων 
που έχουν εκδοθεί. 

Η ΕΕΛ, έχει σχεδιαστεί με ημερήσια παροχή λυμάτων 270 m3/d, με 
μέση ωριαία παροχή λυμάτων 11,25 m3/h , με μέγιστη ωριαία παροχή 
λυμάτων 39,38 m3/h και με οργανικό φορτίο 75 gr BOD / κλίνη την 
ημέρα. Βάση νομοθεσίας 1 Μ.Ι.Π αντιστοιχεί σε 60 gr BOD/άτομο την 
ημέρα. Στη Μελέτη επισυνάπτεται και Βεβαίωση Μηχανολόγου Μηχανικού 
για την επάρκεια της ΕΕΛ και του συστήματος υπεδάφιας διάθεσης. 

Παραγωγή και διαχείριση στερεών αποβλήτων 
Τα συνήθη απορρίμματα που παράγονται σε μία ξενοδοχειακή μονάδα  

αναλύονται στη Μελέτη ανά κατηγορία.  
Στον ξενοδοχειακό χώρο θα υπάρχουν κάδοι διαλογής με ειδική 

σήμανση για το είδος των απορριμμάτων που συλλέγονται. 
Από τη βιβλιογραφία η μέση παραγόμενη ποσότητα απορριμμάτων ανά 

κλίνη ανέρχεται σε 1,4kg/d, δηλαδή η εκτιμώμενη παραγωγή 
απορριμμάτων στο ξενοδοχείο ανέρχεται σε 424 * 1,4 = 593,6 kg/d. 

Τα απορρίμματα οικιακού τύπου θα συλλέγονται και θα μεταφέρονται 
για τελική διάθεση στο ΧΥΤΑ Βόρειας Ρόδου. 
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Εκπομπές ρύπων και αερίων στην ατμόσφαιρα 
Η ποιότητα της ατμόσφαιρας κατά τη λειτουργία της ξενοδοχειακής 

μονάδας είναι δυνατόν να δεχθεί πιέσεις από: 
• Εκπομπές από λέβητες για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης 
• Συσκευές αερίου στις κουζίνες 
• Απώλειες φρέον (CFCs) από ψυγεία, καταψύκτες, ψυκτικά 

μηχανήματα κλπ 
• Χρήση προϊόντων σπρέι, μονωτικών αφρών 
• Χρήση εντομοκτόνων 
• Καυσαέρια από την κίνηση των αυτοκινήτων 
• Οσμές από τουαλέτες, βαφές, κουζίνες, απορρίμματα κλπ 

Σύμφωνα με τη Μελέτη, λόγω της φιλοπεριβαλλοντικής πολιτικής της 
διεύθυνσης θα γίνεται προσπάθεια με την προμήθεια σύγχρονου 
εξοπλισμού, τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού, τη χρήση οικολογικών 
υλικών, κ.α ώστε να περιοριστούν στο ελάχιστο οι εκπομπές στην 
ατμόσφαιρα. 

Εκπομπές θορύβου και δονήσεων 
Όλος ο μηχανολογικός εξοπλισμός θα είναι τελευταίας τεχνολογίας και 

τοποθετημένος σε χώρους ώστε να μην εκπέμπεται θόρυβος στο 
περιβάλλον. Δεν αναμένονται εκπομπές δονήσεων στο περιβάλλον. 

Εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 
Δεν αναμένονται εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στο 

περιβάλλον. 
 
 
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΘΑΝΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ – ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
Στη Μελέτη αναλύονται οι πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις που 

σχετίζονται με τη φάση κατασκευής και λειτουργίας του ξενοδοχείου. 
Ενδεικτικά: 

 
ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Δεν αναμένονται αρνητικές επιπτώσεις στα κλιματολογικά και 

βιοκλιματικά χαρακτηριστικά, ούτε κατά την φάση κατασκευής ούτε κατά 
τη φάση λειτουργίας. 

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Οι επιπτώσεις στο τοπίο και στην αισθητική αξία αυτού χαρακτηρίζονται 

αμελητέες και υποκειμενικές. 
ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ, ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Δεν αναμένονται: Ασταθείς καταστάσεις εδάφους ή αλλαγές στη 

γεωλογική δομή των πετρωμάτων, καταστροφή, επικάλυψη ή αλλαγή 
οποιουδήποτε μοναδικού γεωλογικού ή φυσικού χαρακτηριστικού κλπ. 

ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
Δεν αναμένονται: Αλλαγή στην ποικιλία των ειδών ή στον αριθμό 

οποιονδήποτε ειδών φυτών (δέντρων, θάμνων κ.λπ.), μείωση του αριθμού 
οποιονδήποτε μοναδικών σπανίων ή υπό εξαφάνιση ειδών φυτών, 
εισαγωγή νέων ειδών φυτών σε κάποια περιοχή ή παρεμπόδιση της 
φυσιολογικής ανανέωσης των υπαρχόντων ειδών, μείωση της έκτασης 
οποιασδήποτε αγροτικής καλλιέργεια, αλλαγή στην ποικιλία των ειδών ή 
στον αριθμό οποιονδήποτε ειδών ζώων (πτηνών, ζώων περιλαμβανομένων 
των ερπετών, ψαριών και θαλασσινών, βενθικών οργανισμών ή εντόμων), 
μείωση του αριθμού οποιωνδήποτε μοναδικών σπανίων ή υπό εξαφάνιση 
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ειδών ζώων, εισαγωγή νέων ειδών ζώων σε κάποια περιοχή ή παρεμπόδιση 
της αποδημίας ή των μετακινήσεων των ζώων και χειροτέρευση του 
φυσικού περιβάλλοντος των υπαρχόντων ψαριών ή άγριων ζώων. Οι 
αλλοιωθέντες χώροι θα αποκατασταθούν και θα φυτευθούν. 

ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
Χωροταξικός σχεδιασμός – χρήσεις γης 
Δεν αναμένονται αρνητικές επιπτώσεις στις χρήσεις γης. 
Πολιτιστική Κληρονομιά 
Δεν αναμένονται αρνητικές επιπτώσεις στο ιστορικό και πολιτιστικό 

περιβάλλον 
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
Κατά τη φάση κατασκευής του ξενοδοχείου ενδέχεται να υπάρξει μια 

παροδική μικρή αύξηση των επιπέδων σκόνης στην ατμόσφαιρα λόγω των 
εκσκαφών και των διαμορφώσεων. Για την αποφυγή του φαινομένου το 
έδαφος θα διαβρέχεται. Εκπομπές αέριων ρύπων (μονοξείδιο του άνθρακα, 
διοξείδιο του άνθρακα, οξείδια αζώτου, υδρογονάνθρακες, διοξείδιο του 
θείου, αιθάλη) θα υπάρχουν επίσης από την κίνηση των μηχανημάτων 
έργου και των φορτηγών μεταφοράς υλικών. Συνολικά οι εκπομπές κατά 
την φάση κατασκευής θα είναι μικρές και περιορισμένες τόσο χρονικά όσο 
και τοπικά. 

Οι επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα στην άμεση περιοχή οι οποίες είναι 
δυνατόν να προέλθουν κατά τη φάση λειτουργίας της ξενοδοχειακής 
μονάδας αφορούν στην ποιότητα της σε σχέση με την επίδραση αέριων 
ρύπων. Συγκεκριμένα, η ποιότητα της ατμόσφαιρας κατά τη λειτουργία της 
ξενοδοχειακής μονάδας είναι δυνατόν να δεχθεί πιέσεις από: 

• Εκπομπές από λέβητες για παραγωγή θερμού νερού (διοξείδιο 
του θείου) 

• Απώλειες φρέον (CFCs) από ψυγεία, καταψύκτες, ψυκτικά 
μηχανήματα κλπ 

• Χρήση προϊόντων σπρέι, μονωτικών αφρών 
• Χρήση εντομοκτόνων 
• Καυσαέρια από την κίνηση των αυτοκινήτων (μονοξείδιο του 

άνθρακα, διοξείδιο του άνθρακα, οξείδια αζώτου, 
υδρογονάνθρακες, διοξείδιο του θείου, αιθάλη) 

• Οσμές από τουαλέτες, βαφές, κουζίνες, απορρίμματα κλπ 
ΘΟΡΥΒΟΣ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΙΣ 
Κατά τη φάση κατασκευής του ξενοδοχείου θα υπάρξει μια μικρή αλλά 

παροδική αύξηση της στάθμης του θορύβου κυρίως της άμεσης περιοχής 
του έργου λόγω του εργοταξιακού θορύβου από τα μηχανήματα 
κατασκευής και του θορύβου από την κίνηση των οχημάτων μεταφοράς 
υλικών. Δονήσεις θα προκληθούν κυρίως κατά τις εκσκαφές. 

Ο κύριος σκοπός μίας ξενοδοχειακής μονάδας κατά τη φάση λειτουργίας 
της είναι να προσφέρει στους πελάτες της όσο το δυνατόν πιο άνετο 
περιβάλλον. Υψηλά επίπεδα θορύβου μπορούν να προκαλέσουν αϋπνία και 
άλλα προβλήματα στην ανθρώπινη υγεία. Έτσι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να 
διατηρηθεί το επίπεδο θορύβου, τόσο στα δωμάτια των πελατών όσο και 
στους χώρους εργασίας των υπαλλήλων, σε χαμηλά επίπεδα. 

Η πηγή του θορύβου μπορεί να είναι εξωτερική, συνήθως 
προκαλούμενη από την κίνηση οχημάτων είτε στους γύρω δρόμους από το 
ξενοδοχείο, είτε μέσα στους χώρους του ξενοδοχείου κατά την παραλαβή 
πρώτων υλών, την μεταφορά επισκεπτών και προϊόντων, είτε από τον 
μηχανολογικό εξοπλισμό της ΕΕΛ και εσωτερική, συνήθως προκαλούμενη 
από τον ηλεκτρικό εξοπλισμό, τα μηχανήματα (π.χ. ανελκυστήρες, 
κλιματιστικά μηχανήματα, πλυντήρια, ηλεκτρικές σκούπες), τον εξοπλισμό 
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για τη χρήση νερού (π.χ. καζανάκια, σωλήνες) ή το περπάτημα και τις 
ομιλίες στους διαδρόμους. 

Κατά την φάση λειτουργίας του έργου, δεν αναμένονται αρνητικές 
επιπτώσεις στο ακουστικό περιβάλλον, και δεν αναμένονται δονήσεις ή 
εκπομπή ακτινοβολίας. 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 
Δεν αναμένεται αύξηση των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων της περιοχής 

τόσο κατά τη φάση κατασκευής όσο και κατά τη φάση λειτουργίας. 
ΥΔΑΤΑ 
Συσχέτιση με εγκεκριμένα σχέδια διαχείρισης 
Το έργο δεν έρχεται σε αντίθεση με εγκεκριμένα σχέδια διαχείρισης. 
 
Συμπερασματικά και με βάση όλα τα παραπάνω δεν αναμένονται 

σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις από την κατασκευή και λειτουργία του 
έργου. 

 
ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
Στη Μελέτη αναφέρονται κυρίως τα παρακάτω: 
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Κατά τη φάση κατασκευής του ξενοδοχείου ενδέχεται να υπάρξει μια 
παροδική μικρή αύξηση των επιπέδων σκόνης στην ατμόσφαιρα λόγω των 
εκσκαφών και των διαμορφώσεων. Για την αποφυγή του φαινομένου το 
έδαφος θα διαβρέχεται. Εκπομπές αέριων ρύπων (μονοξείδιο του άνθρακα, 
διοξείδιο του άνθρακα, οξείδια αζώτου) θα υπάρχουν επίσης από την 
κίνηση των μηχανημάτων έργου και των φορτηγών μεταφοράς υλικών. 
Συνολικά οι εκπομπές κατά την φάση κατασκευής θα είναι μικρές και 
περιορισμένες τόσο χρονικά όσο και τοπικά. 

Με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των δυνητικών 
επιπτώσεων στην ατμόσφαιρα κατά τη λειτουργία του ξενοδοχείου 
προτείνονται τα ακόλουθα μέτρα:  

• Να υπάρχει ετήσιο πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης όλου του 
εξοπλισμού που διαθέτει η ξενοδοχειακή μονάδα, σύμφωνα με το 
οποίο πραγματοποιείται τακτικός έλεγχος των μηχανημάτων 
σύμφωνα με τις υποδείξεις του υπεύθυνου συντήρησης και τις 
οδηγίες του κατασκευαστή. Με αυτό τον τρόπο προλαμβάνεται κάθε 
πιθανή αστοχία των μηχανημάτων. 

• Να γίνει προσπάθεια ολικής αντικατάστασης ή και όπου είναι 
δυνατόν κατάργησης προϊόντων (αφρών και ψυκτικών υγρών) που 
περιέχουν CFC και HCFC με άλλους τύπους προϊόντων της ίδιας 
κατηγορίας. 

• Η προμήθεια των χρωμάτων να προσανατολίζεται προς χρώματα με 
βάση το νερό, απαλλαγμένα από διαλύματα μολύβδου και άλλων 
τοξικών διαλυτών. 

• Η χρήση μικροβιοκτόνων και εντομοκτόνων, σε όποιες περιπτώσεις 
απαιτείται να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό και τα προϊόντα 
που χρησιμοποιούνται έχουν πιστοποιητικά καταλληλότητας. 

• Τα χρησιμοποιούμενα υλικά καθαρισμού να αντικαθίστανται με υλικά 
βιοδιασπώμενα, χωρίς φωσφορικές ενώσεις και παράγωγα χλωρίου. 

ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΔΟΝΗΣΕΙΣ, ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ 
Οι πιέσεις στο ακουστικό περιβάλλον κατά τη φάση λειτουργίας δεν είναι 
ιδιαίτερα σημαντικές. Παρόλα αυτά, για την αντιμετώπιση και 
ελαχιστοποίηση των όποιων επιπτώσεων από την πρόκληση υψηλής 
στάθμης θορύβου λαμβάνονται τα εξής μέτρα: 
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• Σε ότι αφορά τον μηχανολογικό εξοπλισμό πραγματοποιείται τακτική 
προληπτική συντήρηση. 

• Οι γεννήτριες βρίσκονται σε ικανή απόσταση από τα δωμάτια, ώστε 
κατά την έναρξη της λειτουργίας τους να μην ενοχλούν τους 
πελάτες. 

• Ο χώρος παραλαβής πρώτων υλών, ο οποίος αναπόφευκτα αποτελεί 
τοπικά πηγή θορύβου από την κίνηση των οχημάτων, βρίσκεται σε 
σημείο απομονωμένο από τους χώρους εστίασης των πελατών και 
επιπλέον έχει ορισθεί συγκεκριμένη ώρα κατά την οποία 
πραγματοποιούνται όλες οι παραλαβές. 

Σύμφωνα με το ΠΔ/20-1-88 (ΦΕΚ-61/Δ/28-1-88), το ανώτατο 
επιτρεπόμενο όριο της στάθμης θορύβου που εκπέμπεται στο περιβάλλον 
από τις τουριστικές εγκαταστάσεις μετρούμενο στα όρια της ιδιοκτησίας της 
εγκατάστασης είναι 50 dBA. 
ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 
Για την καλύτερη διαχείριση του νερού, η ξενοδοχειακή μονάδα θα 
λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα τόσο για την ελαχιστοποίηση των 
επιπτώσεων όσο και για τον έλεγχο των υδάτινων αποδεκτών, τα οποία 
είναι: 

• Συχνοί έλεγχοι συντήρησης για τις διαρροές και απώλειες 
• Τοποθέτηση συστημάτων αυτόματου ποτίσματος κήπων, ώστε να 

γίνεται ελεγχόμενη χρήση νερού. 
• Θα υπάρχουν ρυθμιστές ροής νερού στις περισσότερες στρόφιγγες. 
• Ρύθμιση για μείωση της κατανάλωσης νερού στα καζανάκια της 

τουαλέτας 
• Θα πραγματοποιείται τακτική χημική και μικροβιολογική ανάλυση 

του νερού της πισίνας 
• Όλα τα χημικά υλικά καθαρισμού, τα λιπάσματα κήπου και τα 

φυτοφάρμακα θα είναι οικολογικά 
• Θα πραγματοποιείται ξεχωριστή συλλογή χρησιμοποιημένων 

βρώσιμων ελαίων στις κουζίνες, τα οποία στη συνέχεια διατίθενται 
για διαχείριση σε εταιρεία. 

 
Στη Μελέτη προβλέπεται και η ανάπτυξη Συστήματος 

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης  για τη διαχείριση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων. 

 
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 
 

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται και επισυνάπτονται στη Μ.Π.Ε., για το 
έργο υπάρχουν μεταξύ άλλων και τα εξής έγγραφα: 
 

1. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 3181/30-12-2009 Προκαταρκτική 
Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση από το Τμήμα ΠΕ.ΧΩ 
Δωδεκανήσου. 

2. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 5160/30-10-2007 Βεβαίωση της ΚΒ’ Εφορείας 
Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων. 

3. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 5950/06-11-2007 Γνωμοδότηση της 4ης 
Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. 

4. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 7442/19-12-2007 Πράξη χαρακτηρισμού της 
Δνσης Δασών Δωδεκανήσου. 

5. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 3174/07-4-2016 Βεβαίωση Υδροδότησης από 
τη ΔΕΥΑ του Δήμου Ρόδου. 
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6. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/22707/29-03-2016 Βεβαίωση αποκομιδής 
απορριμμάτων από τη Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του 
Δ. Ρόδου. 

7. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 7101/15-10-2007 Βεβαίωση δρόμου 
προσπέλασης. 

8. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 2422/05-12-2016 Βεβαίωση πρόσβασης και 
πλάτους δρόμου. 

9. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 1080/17-06-2016 Θεώρηση Όρων Δόμησης.  
 
 
 
Όπως προκύπτει από τα με αρ. πρωτ. 66336/20-09-2016 και 

88954/13-12-2016 έγγραφα, το Τμήμα ΠΕ.ΧΩ.ΣΧΕ. Δωδ/σου, ως αρμόδια 
αρχή για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων, έχει ήδη ξεκινήσει την 
σχετική διαδικασία. 
     Η Δημοτική Κοινότητα Λίνδου, κατόπιν του με αρ. πρωτ. 
2/89319/21-10-2016 εγγράφου της Υπηρεσίας μας, μας διαβίβασε με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο την 01-11-2016 τη με αρ. 41/25-10-2016 
απόφαση της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας 
σχετικά με τη διατύπωση άποψης για το θέμα και η οποία έχει ως εξής:  
«… 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ανέφερε στο σώμα ότι α) όσον αφορά 
το δρόμο που οδηγεί στην υπό ανέγερση της νέας Ξενοδοχειακής μονάδας 
στην περιοχή «Πεύκοι» δεν υφίσταται πλέον το πλάτος αυτού (5,50μετρ.) 
καθ όλο το μήκος του που οδηγεί στην υπό ανέγερση και λειτουργία της 
νέας ξενοδοχειακής μονάδας στον Οικισμό των Πεύκων, με αριθμ. πρωτ. 
7101/15/10/2007 και προτείνουμε να δημιουργηθεί νέα αυτοψία. β) Η 
βεβαίωση της ΔΕΥΑΡ με αριθμ. Πρωτ: 3174/07-04-2016 κακώς 
χορηγήθηκε διότι όπως γνωρίζετε κάθε καλοκαίρι αντιμετωπίζουμε 
προβλήματα ύδρευσης στον Οικισμό των Πεύκων διότι το νερό δεν 
επαρκεί, και όσον αφορά τις ανάγκες υδροδότησης του Οικισμού των 
Πεύκων τα δίκτυα ύδρευσης δεν αντέχουν και θα πρέπει να γίνουν νέες 
υδατοδεξαμενές και νέα δίκτυα ύδρευσης, ούτως ώστε η ύδρευση να είναι 
επαρκής. Σε διαφορετικές περιπτώσεις μπορούν να προβούν σε αφαλάτωση 
του νερού και να μην υπάρχει απολύτως κανένα πρόβλημα. 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.   
… 

 
              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1) Εγκρίνει την εκτός ημερησίας διάταξης συζήτηση και λήψη 
απόφασης επί του θέματος. 

2) Δεν συμφωνεί επί της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(Μ.Π.Ε) του έργου: «Κατασκευή και λειτουργία νέας ξενοδοχειακής 
μονάδας, κατηγορίας 5* και δυναμικότητας 424 κλινών, στην 
περιοχή «ΠΕΥΚΟΙ» Δημοτικής Κοινότητας Λίνδου, Δημοτικής 
Ενότητας Λινδίων, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, Νομού 
Δωδεκανήσου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιδιοκτησίας ¨ΞΤΕΕ 
ΑΜΜΟΣ ΑΕ¨», για τους παραπάνω λόγους που αναφέρονται στο 
σκεπτικό της παρούσας απόφασης μας. 

...». 
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Η Δημοτική Κοινότητα Λίνδου, κατόπιν της επικαιροποιημένης με αρ. 
πρωτ. 2422/05-12-2016 Βεβαίωσης πρόσβασης και πλάτους δρόμου της 
Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού Δ. Ρόδου και του με αρ. πρωτ. 
2/1688/11-01-2017 εγγράφου της Υπηρεσίας μας, μας διαβίβασε με το με 
αρ. πρωτ. 3/8858/07-02-2017 έγγραφο τη με αρ. 1/03-02-2017 απόφαση 
της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας σχετικά με τη 
διατύπωση άποψης για το θέμα και η οποία έχει ως εξής:  
«… 

       Με το εν λόγω έγγραφο μας διαβιβάσθηκε επικαιροποιημένη 
βεβαίωση πρόσβασης και πλάτους δρόμου προς το ακίνητο. 
      Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει 
σχετικά. 
 
   Το Κοινοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του 

Προέδρου, τα συνημμένα αποσπάσματα της Μ.Π.Ε, συνοδευόμενα από 
συμπληρωματικά στοιχεία (φωτογραφίες, τοπογραφικό διάγραμμα και 
χάρτη διάθεσης λυμάτων), τη σύμφωνη γνώμη  των μελών του 
Κοινοτικού Συμβουλίου και έπειτα  από διαλογική συζήτηση, 
                                                  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
      Εγκρίνει την Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του 
έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 5* ΑΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 
424 ΚΛΙΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΠΕΥΚΟΙ» ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΝΔΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΝΔΙΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ, ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ, Π.Ε. ΡΟΔΟΥ, ΝΟΜΟΥ 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ  «ΞΤΕΕ ΑΜΜΟΣ ΑΕ».                                                             

                                                                                                            
...».     

 
Η Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού, στην οποία κοινοποιείται η 

παρούσα, έχει εκδώσει τη με αρ. πρωτ. 1080/17-06-2016 Θεώρηση Όρων 
Δόμησης, στην οποία αναφέρεται μεταξύ των άλλων για την ιδιοκτησία ότι: 
«… 

1) Βρίσκεται εκτός των ορίων του οικισμού της Λίνδου 
2) Εκτός της ζώνης των 500 μ. του οικισμού Λίνδου 
3) Είναι εντός των (Α1) Ανεπτυγμένων Περιοχών σύμφωνα με το 

«Έγκριση τροποποίησης Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού 

και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της Στρατηγικής 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού» (ΦΕΚ 3155/Β/2013) 

4) Βρίσκεται εκτός των περιοχών του Δικτύου Natura 2000 
5) Εφάπτεται σε ασφαλτοστρωμένη οδό                                                                                                                     
                                                                                                                 
...».     

Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα εισηγούμαστε θετικά επί 
του ερωτήματος με τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

1. Να υπάρχουν οι απαραίτητες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις και 
γενικά να τηρηθούν τόσο οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας οι 
σχετικές με τη διαδικασία ελέγχου και έκδοσης των απαραίτητων 
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αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων (έγκριση μελέτης Εγκατάστασης 
Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων, άδεια δόμησης κλπ.) όσο 
και όλες οι περιβαλλοντικές δεσμεύσεις εκ μέρους του κυρίου του 
έργου, οι οποίες αναφέρονται στη Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων καθώς και στη με αρ. πρωτ. 3181/30-12-2009 
Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση από το 
Τμήμα ΠΕ.ΧΩ Δωδεκανήσου.  

2. Σε σχέση με την υπεδάφια διάθεση των επεξεργασμένων 
λυμάτων, θα πρέπει με μέριμνα του φορέα του έργου να 
διασφαλίζεται ότι δεν επηρεάζονται υπόγεια και θαλάσσια ύδατα. 
Επίσης θα πρέπει να τηρηθεί αυστηρά εκ μέρους του φορέα του 
έργου η οριζόμενη από τη νομοθεσία διαδικασία δειγματοληψιών 
και αναλύσεων.   

3. Να γίνεται τακτικός έλεγχος και συντήρηση του βιολογικού 
καθαρισμού της μονάδας. Να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη σωστή 
κατασκευή και λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού και στην 
αποτροπή έκλυσης δυσάρεστων οσμών και διαρροής λυμάτων 
κατά την επεξεργασία τους, ακόμη και στην περίοδο τουριστικής 
αιχμής και πληρότητας του ξενοδοχείου. Η διαχείριση της 
εναπομείνασας λάσπης πρέπει να εγκριθεί αρμοδίως.  

4. Όλη η εγκατάσταση του βιολογικού καθαρισμού να είναι 
προστατευμένη (περίφραξη-σήμανση), ώστε να εμποδίζεται η 
είσοδος ζώων ή αναρμόδιων προσώπων. Να γίνεται έγκαιρη και 
τακτική αποδόμηση των εσχαρισμάτων, της άμμου και των 
εντόμων.  

5. Πριν από την διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων και πριν την 
χλωρίωση να υπάρχει φρεάτιο δειγματοληψίας εύκολα και ανά 
πάσα στιγμή προσπελάσιμο για έλεγχο. 

6. Δεδομένου του απαιτούμενου όγκου νερού για την πλήρωση των 
κολυμβητικών δεξαμενών θα πρέπει να γίνεται συντονισμός με το 
Δήμο κατά την πλήρωσή τους στην αρχή της τουριστικής 
περιόδου, προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα έλλειψης 
νερού στην περιοχή. Επίσης να λαμβάνονται μέτρα για την καλή 
λειτουργία ανακυκλοφορίας και επεξεργασίας του νερού με 
σκοπό την ελαχιστοποίηση του απαιτούμενου νερού για τη 
συμπλήρωση των απωλειών. 

7. Να τηρηθούν οι ελάχιστες προβλεπόμενες αποστάσεις κτιρίων και 
εγκαταστάσεων από τη γραμμή αιγιαλού και να λαμβάνεται κάθε 
μέτρο προστασίας του σύμφωνα και με την κείμενη νομοθεσία. 
Να παραμείνει ανεμπόδιστη η προσβασιμότητα προς τη ζώνη του 
αιγιαλού.  

88..  Να αποφευχθούν ή να διαμορφωθούν κατάλληλα, κατά το 
δυνατό και στα πλαίσια της πολεοδομικής νομοθεσίας, διάφορες 
κινητές κατασκευές, πέργκολες, υπόστεγα κλπ., πέρα από τους 
κτιριακούς όγκους, προκειμένου να προσαρμοστούν τα επιμέρους 
στοιχεία της μονάδας στο φυσικό ανάγλυφο και να 
ελαχιστοποιείται η οπτική επιβάρυνση στην περιοχή. Να τηρηθεί 
αυστηρά το εγκεκριμένο ύψος των κτιρίων.  

9. Να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στα προτεινόμενα μέτρα 
εξοικονόμησης ενέργειας. 

10.Η προσωρινή φύλαξη των απορριμμάτων να γίνεται με 
υγειονομικά αποδεκτούς όρους και σύμφωνα πάντα με την 
υπόδειξη της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου 
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πριν την απομάκρυνσή τους με απορριμματοφόρα οχήματα στον 
χώρο τελικής διάθεσης. 

11.Τα ανακυκλώσιμα υλικά που θα συλλέγονται, να οδηγούνται προς 
ανακύκλωση μόνο σε αδειοδοτημένους και πιστοποιημένους 
φορείς ανακύκλωσης. Να διευκρινιστούν οι συγκεκριμένοι 
φορείς-εταιρείες διαχείρισης όλων των ανακυκλώσιμων 
αποβλήτων της μονάδας. Να τηρούνται όλοι οι όροι που γενικά 
τίθενται από τη Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δ. 
Ρόδου σχετικά με την αποκομιδή και διάθεση των απορριμμάτων.   

12.Να υπάρχει εντός της εγκατάστασης υπερεπάρκεια χώρων για 
στάση-στάθμευση οχημάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία 
του ξενοδοχείου έτσι ώστε να μη δεσμεύονται καθόλου, ούτε 
προσωρινά, επιφάνειες παράπλευρων οδών. 

13.Να λαμβάνονται πάντα όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας για 
την αποφυγή ατυχημάτων προσωπικού, χρηστών και επισκεπτών 
στην εγκατάσταση και ειδικότερα να λαμβάνονται όλα τα 
προβλεπόμενα από τη νομοθεσία μέτρα 
πυροπροστασίας/πυρόσβεσης , να τηρούνται οι προδιαγραφές 
υγιεινής για τη λειτουργία κολυμβητικών δεξαμενών και να 
γίνουν οι απαραίτητες διαμορφώσεις για την ασφαλή είσοδο-
έξοδο οχημάτων στη μονάδα. 

 
Μετά τα παραπάνω ζητείται: 

 
Η διατύπωση θετικής άποψης από το Δημοτικό Συμβούλιο για τη 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Κατασκευή 
και λειτουργία νέας ξενοδοχειακής μονάδας, κατηγορίας 5* 
αστέρων και δυναμικότητας 424 κλινών, στην περιοχή “ΠΕΥΚΟΙ” 
Δημοτικής Κοινότητας Λίνδου, Δημοτικής Ενότητας Λινδίων, Δήμου 
Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, Νομού Δωδεκανήσου, 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιδιοκτησίας “ΞΤΕΕ ΑΜΜΟΣ ΑΕ”», 
σύμφωνα με τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις.   

  
ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ : Το ψηφίζω διότι και απευθύνομαι κ. 

Κυριαζή προς εσάς ότι εδώ πράγματι λέει ότι είναι 5 αστέρων 424 
κλίνες με 10.500 τ.μ. Ενώ σε άλλη περίπτωση που είχαμε 5 αστέρων 
1.100 κλίνες δήλωνε 10.000 μέτρα, παρακαλώ να επανεξετάσετε 
εκείνη την υπόθεση και όποιες άλλες.  

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει 

σχετικά. 

Ο επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ. Κ.Πότσος, ο 

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ι.Περδίκης , ο Γραμματέας του Δ.Σ. 

κ. Α.Γιαννικουρής και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ι.Γιαννακάκης και 

Μ.Δράκος, απουσίαζαν από τη συζήτηση και λήψη απόφασης του θέματος. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, 

τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 93 του 
Ν.3463/2006, και με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Σώματος, 
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ομόφωνα 

 
Γνωμοδοτεί θετικά για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

(Μ.Π.Ε.) του έργου «Κατασκευή και λειτουργία νέας ξενοδοχειακής 
μονάδας, κατηγορίας 5* αστέρων και δυναμικότητας 424 κλινών, 
στην περιοχή “ΠΕΥΚΟΙ” Δημοτικής Κοινότητας Λίνδου, Δημοτικής 
Ενότητας Λινδίων, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, Νομού 
Δωδεκανήσου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιδιοκτησίας “ΞΤΕΕ 
ΑΜΜΟΣ ΑΕ”», σύμφωνα με τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις.   

 

 
                                   ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 


