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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  25/5/ 2017  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 14/25-5-2017    Αριθ. Απόφασης: 421/ 2017 

 
 

Στη Ρόδο σήμερα  25 Μαϊου 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. 
2/37228/19.5.2017 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 του Ν.3463/2006.  
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  
1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-

Πρόεδρος 

26.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 
ΟΡΑΜΑ» 

 27. ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος 
  

2. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

 

3.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 
 

4.ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

5. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 28.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

6. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος  

7.ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος  

8.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ  29.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 30.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- 
Γραμματέας 

9. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος  

10. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 31.ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

 32.ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 

11.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

33. ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 

12. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 34. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

13. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 35.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 
 
Παράταξης«ΛΑΪΚΗ  ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 

14.ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ   
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15.ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

16.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

 

17.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 
Αντιδήμαρχος 

36. ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική 
Σύμβουλος 
 

18.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

19.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος, 
 

  

20.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

21.ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

22.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

23.ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

24.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

25.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

2.ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 7.ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

3.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8.ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

4.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

9.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

5.ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος  

10.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Δημοτικός Σύμβουλος  κ. Αθηνόδωρος Κωνσταντίνου δεν εκλήθη 
στη Συνεδρίαση σύμφωνα με την  αριθ. 1249/2017 Διαπιστωτική Πράξη  του 
Δήμου Ρόδου επί της αρ. ΕΜΠ15/1.9.2014 Απόφασης του Γ.Γ.Αποκεντρωμένης 
Δ/σης Αιγαίου.  

 

Επίσης στη συνεδρίαση παρίσταται ο Γενικός Γραμματέας Δ.Ρ 
κ.Ευγένιος Κορναρόπουλος  και ο Πρόεδρος της Δ.Κ.Ρόδου 
κ.Μ.Παγκάς. 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 

σαράντα έξι (46) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι τριάντα έξι 
(36), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με τα εξής θέματα 
Ημερήσιας Διάταξης: 

 

 
Θ Ε Μ Α  10.2: Διατύπωση άποψης του Δημοτικού Συμβουλίου για 
το έργο «Υφιστάμενο τριφασικό ελαιοτριβείο του Αγροτικού 
Συνεταιρισμού Μονολίθου, δυναμικότητας επεξεργασίας 1,65 tn 
ελαιοκάρπου ανά ώρα με τα συνοδά του έργα (Εγκατάσταση 
επεξεργασίας αποβλήτων, στεγανή εδαφοδεξαμενή εξάτμισης και 
αγωγός μεταφοράς προεπεξεργασμένων αποβλήτων), που 
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βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Μονολίθου, της Δημοτικής 
Ενότητας Ατταβύρου, του Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, 
Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» 
αρ.πρωτ. 2/34295/2017. 
 

Η Αντιδήμαρχος κα. Φ.Κρεμαστινού-Ροδίτη εισηγούμενη το θέμα, 
έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ΄αριθ.πρωτ. 2/34295/2017 
εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου, η οποία έχει ως 
εξής:  

 

Το Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου προώθησε στην 
Υπηρεσία μας τη με αρ. πρωτ. (Δ.Ρ.) 2/15021/01-03-2017 (ΤΤ 1597/20-
02-2017) Κοινοποίηση Ανακοίνωσης του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Νοτίου Αιγαίου για την έκφραση γνώμης επί του έργου του θέματος, 
προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διοικητική διαδικασία 
αξιολόγησης του φακέλου της Μ.Π.Ε. από την αρμόδια περιβαλλοντική 
αρχή (Τμήμα Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αιγαίου). 

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 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά στο Έργο 

«ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ 
ΜΟΝΟΛΙΘΟ ΤΗΣ Δ.Ε ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ, Δ. ΡΟΔΟΥ», το οποίο αναπτύσσεται 
εντός περιοχών του Δικτύου NATURA 2000. 

Η θέση του έργου ανήκει στα διοικητικά όρια της Τοπικής Κοινότητας 
Μονολίθου, της Δημοτικής Ενότητας Ατταβύρου, του Δήμου Ρόδου, της 
Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.  

Για το ελαιοτριβείο έχει εκδοθεί η υπ. αριθμ. πρωτ. 1821/21-04-
2003 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) με 
χρόνο ισχύος αυτόν που καθορίστηκε από το Τμήμα Βιομηχανίας της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στα πλαίσια χορήγησης της Άδειας Λειτουργίας 
αλλά όχι πέραν της πενταετίας από την χορήγηση αυτής. Η τελευταία Άδεια 
Λειτουργίας (αορίστου χρόνου) χορηγήθηκε στις 24-06-2003 με Αριθμ. 
Πρωτ. 587/Φ14.116 και αφορούσε ελαιοτριβείο δυναμικότητας 68 HP ή 
50,71 KW.  Συνεπώς η ισχύς της ΑΕΠΟ ήταν έως 24-06-2008. 

Άρα σύμφωνα με την Εγκύκλιο ΕΥΠΕ/ 203188/20-11-2012, επειδή για 
το έργο έχει εκδοθεί ΑΕΠΟ πριν την ισχύ του Ν.4014/2011 η οποία έχει 
λήξει, θεωρείται υφιστάμενο έργο που στερείται περιβαλλοντικούς 
όρους. Πιο συγκεκριμένα επειδή έχουν περάσει πάνω από δύο χρόνια από 
τη λήξη της ΑΕΠΟ και στα πλαίσια έκδοσης νέας Άδειας Λειτουργίας λόγω 
αύξησης ισχύος από 50,71 KW (68 HP) σε 87,04  KW, συντάχθηκε και 
υποβάλλεται νέα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που καλύπτει 
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εκτός από το Ελαιοτριβείο και τα συνοδά του έργα (Εγκατάσταση 
επεξεργασίας αποβλήτων, στεγανή εδαφοδεξαμενή εξάτμισης και 
αγωγός μεταφοράς προεπεξεργασμένων αποβλήτων), σύμφωνα με 
τις προδιαγραφές της Α.Π. οικ. 170225/ 20-1-2014. 

Η μελέτη περιγράφει και καταγράφει τις υπάρχουσες τοπογραφικές, 
γεωλογικές, υδρολογικές και γενικότερα περιβαλλοντικές συνθήκες της 
περιοχής του έργου και των περιοχών που την περιβάλλουν, αναλύει και 
εκτιμά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και προτείνει τα μέτρα που πρέπει να 
ληφθούν, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι πιθανές δυσμενείς 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις του Έργου.  

Το έργο αφορά το υφιστάμενο τριφασικό ελαιοτριβείο του 
Αγροτικού Συνεταιρισμού Μονολίθου δυναμικότητας επεξεργασίας 
1,65 tn ελαιοκάρπου ανά ώρα, και τα συνοδά του έργα, δηλαδή την 
Εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, την ανοικτή 
στεγανή Εδαφοδεξαμενή εξάτμισης των μερικώς επεξεργασμένων 
υγρών αποβλήτων ωφέλιμου όγκου 1500 m3 και τον υπόγειο 
πλαστικό Αγωγό μεταφοράς τους από την εγκατάσταση 
επεξεργασίας υγρών αποβλήτων του ελαιοτριβείου προς την 
εδαφοδεξαμενή,  μήκους 634m, Φ125 και 6 atm. 

Το ελαιοτριβείο βρίσκεται στη νοτιοδυτική πλευρά της Νήσου 
Ρόδου, εντός των ορίων του οικισμού του Μονολίθου. Έχει ανεγερθεί 
εντός της ιδιόκτητης κτηματολογικής μερίδας ΚΜ 4510 Γαιών Μονολίθου 
(τόμος 9, φύλλο 80, φάκελος 887) εμβαδού 3.550 m2. Η 
Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αποβλήτων βρίσκεται εντός του 
οικοπέδου του ελαιοτριβείου. Η διάθεση των μερικώς 
επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων γίνεται σε ανοικτή στεγανή 
εδαφοδεξαμενή εξάτμισης ωφέλιμης επιφάνειας 1.200 m2 στην τοποθεσία 
Καμινάκι εντός τμήματος (θα μισθωθεί από το δημόσιο) της ΚΜ 503 
Γαιών Μονολίθου (τόμος 51, φύλλο 98, φάκελος 4208), εμβαδού 
3.285 m2, σε απόσταση περίπου 350m ανατολικά του ελαιοτριβείου, και 
343m από τα όρια του οικισμού του Μονολίθου. 

Για τη χωροθέτηση της εδαφοδεξαμενής ελήφθησαν υπόψη όλοι οι 
περιορισμοί της Εγκυκλίου οικ.  2550 / 744 / Φ15 /2-11-2012  σύμφωνα 
με τη Μελέτη Επεξεργασίας και Διάθεσης Αποβλήτων. 

Αναλυτικά, το συνολικό Έργο περιλαμβάνει: 
• Το ισόγειο κτίριο του Ελαιοτριβείου, εμβαδού 250 m2, για το οποίο 

έχει εκδοθεί η υπ. Αριθμ. 264/1974 Άδεια Οικοδομής. Η πρόσβαση 
στο ελαιοτριβείο γίνεται μέσω της επαρχιακής οδού Ρόδου - 
Κατταβιάς. Το υπό μελέτη ελαιουργείο διαθέτει ενιαίο χώρο 
εργασιών - εγκατάστασης του παραγωγικού και βοηθητικού 
εξοπλισμού της επιχείρησης, ενώ επιπλέον υφίστανται χώροι 
αποθηκών, γραφείου καθώς και χώρου υγιεινής (wc).  
Πέραν αυτών, έξω από το κτίριο υφίστανται αίθριος χώρος συλλογής 
των απορριπτόμενων φύλλων του ελαιόκαρπου όπως και ο ειδικά 
διαμορφωμένος χώρος συλλογής και προσωρινής αποθήκευσης του 
ελαιοπυρήνα. Επιπλέον στον περιβάλλοντα χώρο του ελαιουργείου 
υπάρχει και η εγκατάσταση επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων. 

• Την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αποβλήτων του ελαιοτριβείου 
(σύμφωνα με τη σχετική Μελέτη Επεξεργασίας και Διάθεσης 
Αποβλήτων), η οποία βρίσκεται εντός του οικοπέδου του 
ελαιοτριβείου. Αποτελείται από: 

1. Λιποσυλλέκτη. Κατακόρυφη κυλινδρική πλαστική δεξαμενή 
χωρητικότητας 10m3. 

2. Δεξαμενή χημικής επεξεργασίας. Κατακόρυφη κυλινδρική 
πλαστική δεξαμενή χωρητικότητας 5 m3. 
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3. Δεξαμενή παρασκευής υδρασβεστίου Ca(OH)2. Πλαστική 
ορθογωνική δεξαμενή χωρητικότητας 1m3. 

4. Δεξαμενή καθίζησης. Κατακόρυφη κυλινδρική πλαστική 
δεξαμενή χωρητικότητας 5 m3. 

5. Δεξαμενή καθίζησης απόνερων πλύσης ελαιοκάρπου. 
Κατακόρυφη κυλινδρική τσιμεντένια δεξαμενή όγκου 1,5 m3  
και χωρητικότητας 1,18 m3 . 

• Την ανοικτή Στεγανή Εδαφοδεξαμενή Εξάτμισης των μερικώς 
επεξεργασμένων αποβλήτων του ελαιοτριβείου. Η πρόσβαση στην 
εδαφοδεξαμενή γίνεται μέσω χωματόδρομου από την επαρχιακή 
οδού Ρόδου – Κατταβιάς. Η εδαφοδεξαμενή έχει επιφάνεια 1200m2, 
ωφέλιμο βάθος 1,5m και ωφέλιμο όγκο 1500 m3. 

• Τον υπόγειο πλαστικό Αγωγό μεταφοράς με βαρύτητα των μερικώς 
επεξεργασμένων αποβλήτων από την εγκατάσταση επεξεργασίας 
υγρών αποβλήτων που βρίσκεται εντός του οικοπέδου του 
ελαιοτριβείου, προς την ανοικτή στεγανή εδαφοδεξαμενή, μήκους 
634μ διαμέτρου 125mm, 6 atm, o οποίος ακολουθεί την όδευση 
υφιστάμενου χωματόδρομου. 

Το ελαιοτριβείο διαθέτει επαρκείς χώρους στάθμευσης οχημάτων.  
Η περιοχή της δραστηριότητας (ελαιοτριβείο, αγωγός και 

εδαφοδεξαμενή) ανήκει ταυτόχρονα σε δύο προστατευόμενες 
περιοχές του Δικτύου NATURA 2000. Στη Ζώνη Ειδικής Προστασίας – 
ΖΕΠ (Special Protection Area – SPA) GR4210030 με ονομασία «Δυτική 
Ρόδος: Όρη Αττάβυρος και Ακραμύτης, Τεχνητή Λίμνη Απολακκιάς και 
νησίδες Γεωργίου, Στρογγυλή, Χτενιές και Καράβολας» και στην Ειδική 
Ζώνη Διατήρησης – ΕΖΔ (Special Area of Conservation – SAC) GR4210005 
με ονομασία «Ρόδος: Ακραμύτης, Αρμενιστής, Αττάβυρος, ρέματα και 
θαλάσσια ζώνη (Καράβολα, όρμος Γλυφάδα)».  

Το οικόπεδο του ελαιοτριβείου είναι εντός οικισμού και σύμφωνα  με 
την παράγραφο 6 του άρθρου 10 του Ν. 4014/2011 εξαιρείται από την 
υποχρέωση σύνταξης Μελέτης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης. Επειδή 
όμως τα συνοδά έργα (αγωγός και εδαφοδεξαμενή) είναι εκτός ορίων 
οικισμού εκπονήθηκε τελικά Μελέτη Ειδικής Οικολογικής 
Αξιολόγησης  για το συνολικό Έργο. 

Βάσει της με αρ. 1958/2012 Απόφασης  όπως εκάστοτε ισχύει (Αποφ-
173829/14, ΦΕΚ-2036/Β/25-7-14) το έργο κατατάσσεται στην Ομάδα 9η: 
«Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις», α.α. 11: 
«Ελαιοτριβεία»,  κατηγορία: «Α2». Τα συνοδά έργα κατατάσσονται 4η 
Ομάδα: «Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών», α.α. 22: «Αποθήκευση 
μη επικινδύνων υγρών αποβλήτων σε στεγανές δεξαμενές (εργασίες D15, 
R13), κατηγορία: «Β». 
    Τα προεπεξεργασμένα απόβλητα του ελαιοτριβείου μεταφέρονται 
βαρυτικά στην εξατμισοδεξαμενή μέσω υπόγειου πλαστικού αγωγού  
διαμέτρου Φ125, 6 atm,  μήκους 634m, o οποίος ακολουθεί την όδευση 
υφιστάμενου χωματόδρομου και ως έργο Εξαιρείται της υποχρέωσης 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης  
   Συμπερασματικά το Συνολικό Έργο κατατάσσεται στην κατηγορία 
«Α2», αφού η κατηγοριοποίηση του κύριου έργου (Α2)  συμπαρασύρει και 
τα συνοδά έργα λόγω ανώτερης κατηγορίας. 
   Σε ότι αφορά στην κατάταξη όχλησης του έργου, βάσει της ΚΥΑ ΚΥΑ 
3137/191/Φ.15/2012 το ελαιοτριβείο κατατάσσεται στη «ΧΑΜΗΛΗ 
ΟΧΛΗΣΗ». 

Η παραγωγική διαδικασία του τριφασικού ελαιοτριβείου της 
μελέτης συνοπτικά περιλαμβάνει: Συγκέντρωση ελαιοκάρπου., 
Αποφύλλωση ελαιοκάρπου, Πλύσιμο ελαιοκάρπου, Άλεση 
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ελαιοκάρπου,  Θερμομάλαξη ελαιομάζας, Φυγοκέντρηση (Κύριος 
Διαχωρισμός και Τελικός Διαχωρισμός).  

Σύμφωνα με την υπ. Αριθμ. Πρωτ. 2233/20-11-14 Θεώρηση Όρων 
Δόμησης – Χρήσεις Γης της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του 
Δήμου Ρόδου, το ελαιοτριβείο βρίσκεται εντός των ορίων του οικισμού 
Μονολίθου, σύμφωνα με την Αποφ. Νομάρχη Δωδ/σου ΧΟΠ/ΕΠΑ 443/18-
09-87 (ΦΕΚ 1127/Δ/16-11-87). Επίσης βρίσκεται εκτός παραδοσιακού 
οικισμού και εκτός Ζώνης οικιστικού ελέγχου. 

Στο άρθρο 7, παρ.3 του Π.Δ/τος της 24.4/3-5-1985 (ΦΕΚ181Δ΄/85) 
περί όρων δόμησης οικισμών μέχρι 2000 κατοίκων όπως ισχύει σήμερα, 
αναφέρεται ότι «Απαγορεύεται η ανέγερση βιομηχανικών και βιοτεχνικών 
εγκαταστάσεων μέσης και υψηλής όχλησης εντός των εγκεκριμένων ορίων 
των οικισμών και εντός ζώνης που εκτείνεται περιμετρικά του οικισμού και 
σε απόσταση 500μ. από τα όρια του οικισμού, όπως αυτά ισχύουν». 

Η χρήση Ελαιοτριβείου είναι επιτρεπτή εντός οικισμού Μονολίθου με την 
προϋπόθεση ότι εμπίπτει στην ανωτέρω διάταξη, με την επιφύλαξη των 
ειδικών διατάξεων που ισχύουν για τις εν λόγω εγκαταστάσεις, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία. Επειδή το ελαιοτριβείο λόγω της 
δυναμικότητας του είναι Χαμηλής Όχλησης,  είναι επιτρεπτή η 
χρήση εντός του οικισμού Μονολίθου. 

Σύμφωνα με την υπ. Αριθμ. Πρωτ. 2090/10-11-15 Γνωμοδότηση 
για Χρήσεις Γης της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου 
Ρόδου, η  εδαφοδεξαμενή βρίσκεται εκτός των ορίων του οικισμού 
Μονολίθου, σύμφωνα με την Αποφ. Νομάρχη Δωδ/σου ΧΟΠ/ΕΠΑ 443/18-
09-87 (ΦΕΚ 1127/Δ/16-11-87) και συγκεκριμένα σε απόσταση 343m από 
τα όρια του. Επίσης βρίσκεται εκτός παραδοσιακού οικισμού και 
εκτός Ζώνης οικιστικού ελέγχου. 

Η χρήση για εδαφοδεξαμενή ελαιοτριβείου είναι επιτρεπτή 
εφόσον τηρείται ο περιορισμός της Εγκυκλίου οικ.  2550 / 744 / 
Φ15 /2-11-2012 που αφορά σε απόσταση από οικισμό (απόσταση 
> 300m από όρια οικισμών).  Στην περίπτωση μας τηρούνται όλοι οι 
περιορισμοί της Εγκυκλίου οικ.  2550 / 744 / Φ15 /2-11-2012. 

Σύμφωνα με την υπ. Αριθμ. Πρωτ. 2233/20-11-14 Θεώρηση Όρων 
Δόμησης – Χρήσεις Γης της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου 
Ρόδου, το ελαιοτριβείο βρίσκεται: 

• εντός των περιοχών του Δικτύου NATURA 2000 
• εκτός ορίων Καταφυγίου Άγριας Ζωής. 

Σύμφωνα με την υπ. Αριθμ. Πρωτ. 2090/10-11-15 Γνωμοδότηση για 
Χρήσεις Γης της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Ρόδου, η 
εδαφοδεξαμενή  βρίσκεται: 

• εντός των περιοχών του Δικτύου NATURA 2000 
• εκτός ορίων Καταφυγίου Άγριας Ζωής. 
Σύμφωνα με το Corine 2000 η θέση του ελαιοτριβείου ανήκει σε 

περιοχή με χρήση «Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας» ενώ η θέση της 
εδαφοδεξαμενής και του αγωγού σε περιοχή με χρήση «Γη που καλύπτεται 
κυρίως από τη γεωργία με σημαντικές εκτάσεις φυσικής βλάστησης» και 
«Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας». 
Επίσης στη Μελέτη αναφέρεται ότι η θέση του ελαιοτριβείου και των 
συνοδών του έργων δεν ανήκει: 

• Στις  Περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης (Strict nature 
reserves). 

• Στις Περιοχές προστασίας της φύσης (Nature reserves). 
• Στα Φυσικά πάρκα (Natural parks). 
• Στα Εθνικά Πάρκα (National parks). 
• Στα Περιφερειακά πάρκα (Regional parks). 



7 

 

• Στα Καταφύγια Άγριας Ζωής (Wildlife refuges) (ΚΑΖ). 
• Στα Προστατευόμενα τοπία (Protected landscapes/seascapes). 
• Στους Προστατευόμενους φυσικούς σχηματισμούς (Protected natural 

formations). 
• Στα Τοπία που έχουν κηρυχθεί ως αισθητικά δάση, ως περιαστικά 

δάση, ως προστατευόμενα δάση και ως διατηρητέα μνημεία της 
φύσης. 

• Στους Υγρότοπους διεθνούς σημασίας σύμφωνα με τη Σύμβαση 
Ραμσάρ». 

• Στους Μικρούς Νησιωτικούς Υγρότοπους» του ΦΕΚ 229 ΑΑΠ 2012. 
• Στις Ειδικά Προστατευόμενες Περιοχές σύμφωνα με τη Σύμβαση της 

Βαρκελώνης. 
• Στις περιοχές που περιέχουν Βιογενετικά Αποθέματα, Αποθέματα της 

Βιόσφαιρας, Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς, και Τοπία Ιδιαίτερου 
Φυσικού Κάλους, ΤΙΦΚ. Σε απόσταση περίπου 1km ΝΔ από το 
ελαιοτριβείο εκτείνεται το Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους με 
κωδικό AT5011024 και ονομασία «Μονόλιθος Ρόδου» ο οποίος 
περιλαμβάνει κυρίως το βραχώδες ύψωμα πάνω στο οποίο βρίσκεται 
το ομώνυμο κάστρο. 

• Στους «Βιότοπους Corine». Σε απόσταση περίπου 0,3 km ΒΔ από το 
ελαιοτριβείο εκτείνεται  ο Βιότοπος Corine με κωδικό A00030069 και 
ονομασία «Όρος Ακραμύτης και Ακρωτήριο Αρμενιστής» 

Δασικές εκτάσεις: το οικόπεδο του ελαιοτριβείου είναι εντός οικισμού 
Μονολίθου. Όσον αφορά στο γήπεδο της εδαφοδεξαμενής έχει κατατεθεί 
αίτημα για πράξη χαρακτηρισμού. 

Στη θέση του έργου δεν υπάρχουν γνωστοί ή κηρυγμένοι Αρχαιολογικοί 
Χώροι. Το Κάστρο Μονολίθου βρίσκεται περίπου 1,7 km ΝΔ του 
ελαιοτριβείου και το πλησιέστερο όριο του αρχαιολογικού χώρου 
«Κυμισάλα – Γλυφάδα»  βρίσκεται περίπου 2,5 km Β-ΒΔ. 

Σε πίνακα της Μελέτης παρουσιάζονται οι ποσότητες των πρώτων υλών 
(ελαιόκαρπος), των βοηθητικών υλών (νερό, πυρηνόξυλο), και των 
προϊόντων (ελαιόλαδο) , ανά 1000 kg ελαιοκάρπου από το ελαιοτριβείο 
Μονολίθου, επειδή κάθε ελαιοκομική περίοδο συνθλίβεται- ελαιοποιείται και 
διαφορετική ποσότητα ελαιοκάρπου. 

Για παράδειγμα την ελαιοκομική περίοδο 2011/2012, κατά την οποία 
ελαιοποιήθηκε η μεγαλύτερη ποσότητα ελαιοκάρπου των τελευταίων ετών, 
η κατανάλωση νερού ανήλθε περίπου σε 270 tn ή m3 νερό , και η 
κατανάλωση πυρηνόξυλου ανήλθε περίπου σε 9 tn. 

Η προμήθεια του πυρηνόξυλου  γίνεται από το πυρηνελαιουργείου 
«Ασπράκη – Γιαννούλη». 

Η υδροδότηση της εγκατάστασης πραγματοποιείται από το δίκτυο του 
δήμου Ρόδου. 

Όσον αφορά στην ημερήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, αυτή 
προκύπτει από την ισχύ του μηχανολογικού εξοπλισμού (87,04 KW) για τις 
ώρες λειτουργίας ανά ημέρα. Έτσι η ημερήσια κατανάλωση ηλεκτρικής 
ενέργειας ανέρχεται σε 696.32 KWh/ημέρα για οκτάωρη λειτουργία. 

 
 
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΘΑΝΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  

 
Σύμφωνα με τη Μελέτη, δεν αναμένονται σημαντικές 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία του έργου εφόσον 
τηρείται η περιβαλλοντική νομοθεσία και όλα τα συστήματα 
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επεξεργασίας των  αποβλήτων λειτουργούν αποτελεσματικά και 
αποδοτικά.  

Σήμερα, δύο διαδικασίες εξαγωγής του ελαιολάδου χρησιμοποιούνται 
ευρέως και βασίζονται στη φυγοκέντρηση, των τριών και δύο φάσεων 
αντίστοιχα. Τα δύο συστήματα διαφέρουν σημαντικά ως προς το ποσό και 
τη σύνθεση των υποπροϊόντων, που παράγουν. Στα συστήματα τριών 
φάσεων το σοβαρότερο πρόβλημα έγκειται στη μεγάλη ποσότητα των 
υγρών αποβλήτων, που δημιουργούνται από την επεξεργασία (περίπου 1,0 
– 1,2 λίτρα / κιλό επεξεργασμένου καρπού). Το ελαιουργείο της μελέτης 
είναι τριών φάσεων. 
ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ  

Τα υγρά απόβλητα του τριφασικού ελαιοτριβείου περιλαμβάνουν: 
1. Τα Υγρά Απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας. 
2. Τα Υγρά Απόβλητα από την προσωρινή αποθήκευση του 

ελαιοπυρήνα. 
3. Τα Λύματα του προσωπικού της εγκατάστασης. 
Κατά την επεξεργασία του ελαιοκάρπου στα φυγοκεντρικά ελαιοτριβεία 

τριών φάσεων, εκτός από ελαιόλαδο, ελαιοπυρήνα και ελαιόφυλλα, 
παράγονται  και σημαντικά σε όγκο και οργανικό φορτίο Υγρά Απόβλητα 
Ελαιοτριβείων (ΥΑΕ), γνωστά με τις κοινές ονομασίες «κατσίγαρος», 
«λιοζούμια» ή «μούργες» ενώ στη ξένη βιβλιογραφία αναφέρονται ως Olive 
Mill Wastewater (ΟΜW). 

Προέρχονται πρωτίστως από τη φυγοκέντρηση της ελαιόμαζας στον 
οριζόντιο διαχωριστή (decanter) και δευτερευόντως από την τελική 
φυγοκέντρηση του ελαιολάδου (κατακόρυφου τύπου διαχωρισμός), σε 
συνδυασμό με την προσθήκη ζεστού νερού. Στα υγρά απόβλητα 
συμπεριλαμβάνονται και τα απόνερα πλυσίματος του ελαιοκάρπου τα οποία 
όμως οδηγούνται σε χωριστή δεξαμενή καθίζησης καθώς έχουν πολύ μικρό 
ρυπαντικό φορτίο και δεν αναμιγνύονται με τον κατσίγαρο.  

Με βάση υπολογισμούς της Μελέτης η παραγόμενη ποσότητα υγρών 
αποβλήτων για το τριφασικό ελαιοτριβείου της μελέτης μας είναι 1m3 / tn 
ελαιοκάρπου.   

Στο ελαιοτριβείο της μελέτης μας δε λαμβάνει χώρα επαναχρησιμοποίηση 
επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων. 

Η διαστασιολόγηση και η χωροθέτηση της εδαφοδεξαμενής 
παρουσιάζεται αναλυτικά στη Μελέτη Επεξεργασίας και Διάθεσης 
Αποβλήτων της Μελέτης. Αξίζει να σημειωθεί πως για τη διαστασιολόγηση 
της εκτός από τον όγκο των παραγόμενων αποβλήτων συνεκτιμήθηκε και 
το ύψος των βροχοπτώσεων στην περιοχή. Ο απαιτούμενος ωφέλιμος 
όγκος όπως υπολογίστηκε ανέρχεται σε 1165 m3 ενώ η εδαφοδεξαμενή 
που κατασκευάστηκε έχει ωφέλιμο όγκο 1.500 m3 

Για τη χωροθέτηση και κατασκευή ελήφθησαν υπόψη τα παρακάτω: 
• Η εδαφοδεξαμενή θα πρέπει να απέχει τουλάχιστον 300m από το 

όριο των οικισμών, από παρακείμενες οικίες, από τουριστικές 
ζώνες, από εθνικές οδούς.  

• Η εδαφοδεξαμενή θα πρέπει να χωροθετείται σε απόσταση 
τουλάχιστον 100m από επαρχιακούς δρόμους και από το όριο της 
παραλίας. 

• Η εδαφοδεξαμενή θα πρέπει να διαθέτει περίφραξη ελάχιστου 
ύψους 1,5m, περιμετρική δενδροφύτευση και ανάχωμα για την 
αποφυγή υπερχειλίσεων, το οποίο θα πρέπει να απέχει 
τουλάχιστον 5m από το όριο του γειτονικού οικοπέδου.  

• Η δεξαμενή θα πρέπει να είναι απολύτως στεγανή και να απέχει 
απόσταση τουλάχιστον 200m από πηγές υδροληψίας πόσιμου 
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νερού και απόσταση τουλάχιστον 100m από πηγές υδροληψίας 
νερού άρδευσης. 

Κατά τη διάρκεια της ελαιοπαραγωγικής περιόδου (2-3 μήνες), η 
δεξαμενή θα γεμίζει με απόβλητα, ενώ το υπόλοιπο διάστημα του χρόνου 
θα λαμβάνει χώρα φυσική εξάτμιση, μέχρι το περιεχόμενο των δεξαμενών 
να αποξηρανθεί πλήρως. Γενικά οι δεξαμενές εξάτμισης χρησιμοποιούνται 
για αποθήκευση και φυσική εξάτμιση του νερού των αποβλήτων, ενώ 
παράλληλα έχουμε και διαχωρισμό των στερεών από την υγρή φάση με 
φυσική καθίζηση (συμπύκνωση των ΥΑΕ). Με βάση τη βιβλιογραφία το 
μέγιστο ποσοστό εξάτμισης μπορεί να φθάσει σε τιμές 1m3 ανά 1m2 κατά 
τη διάρκεια ενός μήνα. Μετά την εξάτμιση των υγρών αποβλήτων, τα 
στερεά που απομένουν χρησιμοποιούνται ως λίπασμα.  

Τα στερεά απόβλητα του τριφασικού ελαιοτριβείου περιλαμβάνουν: 
1. Τα Στερεά Απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας 

(ελαιόφυλλα, ελαιοπυρήνας, τέφρα λέβητα πυρηνόξυλου). 
2. Τα Στερεά Απόβλητα της επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων 

του ελαιοτριβείου (λάσπη δεξαμενής καθίζησης, λάσπη 
εξατμισοδεξαμενής). 

3. Τα στερεά απόβλητα αστικού τύπου. 
Στο ελαιοτριβείο γίνεται Προώθηση ελαιοπυρήνα σε πυρηνελαιουργεία 

και Χρήση Ελαιοφύλλων ως Ζωοτροφή.  
Τα παραγόμενα αέρια απόβλητα από τη λειτουργία του ελαιοτριβείου 

προέρχονται μόνο από την καύση του πυρηνόξυλου (βιομάζα) στο 
σύστημα καυστήρα – λέβητα για την παραγωγή ζεστού νερού 
χρήσης.  

Το βασικό πλεονέκτημα των εφαρμογών βιομάζας, σε σχέση με τα 
συμβατικά καύσιμα (πετρέλαιο, αέριο), πέραν του ανανεώσιμου χαρακτήρα 
τους, είναι πως είναι ‘ουδέτερες’ ως προς τις εκπομπές CO2, δεν 
συμβάλλουν δηλαδή στην αποσταθεροποίηση του κλίματος, μιας και οι 
όποιες εκπομπές διοξειδίου  του άνθρακα από την καύση της βιομάζας 
‘ισοσκελίζονται’ από ισοδύναμες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα που 
απορροφήθηκαν από τα φυτά. 

Για τη συγκράτηση των σωματιδιακών εκπομπών θα τοποθετηθεί 
κυκλωνικός διαχωριστής ή ανάλογος εξοπλισμός στην καπνοδόχο του 
καυστήρα, ο οποίος θα καθαρίζεται συχνά, όπως και η καπνοδόχος.  

Συνεπώς τα βασικά αέρια απόβλητα από την καύση του 
πυρηνόξυλου είναι το CO και τα Αιωρούμενα Σωματίδια,  των 
οποίων όμως οι ποσότητες είναι πολύ μικρές λόγω της μικρής 
δυναμικότητας του συστήματος καύσης του πυρηνόξυλου. 

Επίσης, δεν αναμένονται εκπομπές δονήσεων στο περιβάλλον καθώς τα 
μηχανήματα βρίσκονται εντός του κτιρίου του ελαιοτριβείου. 

Από την αξιολόγηση των επιπτώσεων στη Μελέτη προκύπτουν τα 
παρακάτω: 

Κατά τη φάση λειτουργίας του ελαιοτριβείου και των συνοδών έργων 
δεν αναμένονται αρνητικές επιπτώσεις στα κλιματολογικά και βιοκλιματικά 
χαρακτηριστικά. Κατά τη φάση λειτουργίας του συνολικού έργου δεν 
αναμένονται αρνητικές επιπτώσεις στα μορφολογικά και τοπιολογικά 
χαρακτηριστικά. Η μορφολογία του εδάφους θα αλλάξει τοπικά, μόνο στο 
γήπεδο της εδαφοδεξαμενής λόγω των εκσκαφών και της δημιουργίας του 
αναχώματος περιμετρικά της. 

Όσον αφορά στην ποιότητα των εδαφών της περιοχής μελέτης κατά τη 
λειτουργία του συνολικού έργου, δεν αναμένεται η υποβάθμιση τους λόγω 
ρύπανσης τους, λόγω του μεγέθους του έργου και του γεγονότος ότι δεν 
υπάρχει ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων στο έδαφος αλλά σε στεγανή 
εδαφοδεξαμενή αφού υποστούν την κατάλληλη προεπεξεργασία. 
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Κατά τη φάση λειτουργίας του έργου δεν αναμένονται αρνητικές 
επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής και  σε Περιοχές του 
Εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών, όπως προκύπτει και από 
τη Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης, λόγω του μεγέθους του 
έργου, του σχεδιασμού του και της τήρησης της περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας.  

Επίσης δεν αναμένονται αρνητικές επιπτώσεις στις χρήσεις γης, στη 
διάρθρωση και λειτουργία του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, ή στο 
ιστορικό και πολιτιστικό περιβάλλον 

Αντίθετα, σύμφωνα πάντα με τη Μελέτη, με τη λειτουργία του 
συνολικού έργου εκσυγχρονίζεται και γίνεται περιβαλλοντικά πιο φιλικό το 
ελαιοτριβείο του Συνεταιρισμού Μονολίθου που παρέχει υπηρεσίες σε 
εκατοντάδες ελαιοπαραγωγούς της ευρύτερης περιοχής. Ταυτόχρονα 
δηλαδή ευνοείται και ο πρωτογενής και ο δευτερογενής τομές της 
περιοχής. 

Επιπροσθέτως δεν αναμένονται αρνητικές επιπτώσεις στην επάρκεια της 
ενέργειας της περιοχής, στα συστήματα τηλεπικοινωνιών, στα δίκτυα 
ύδρευσης και στα συστήματα αποκομιδής ή τελικής διάθεσης στερεών 
αποβλήτων. 

Το συνολικό έργο δε θα ενισχύσει τις υφιστάμενες ανθρωπογενείς 
πιέσεις στο περιβάλλον, αλλά αντίθετα θα τις ελαττώσει λόγω της 
επεξεργασίας και ελεγχόμενης διάθεσης των αποβλήτων του ελαιοτριβείου. 

Δεν αναμένονται αρνητικές επιπτώσεις στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον 
κατά τη λειτουργία του συνολικού έργου λόγω της εγκατάστασης 
κυκλωνικού διαχωριστή ή ανάλογου εξοπλισμού για τη συγκράτηση των 
σωματιδίων στην καμινάδα του λέβητα του πυρηνόξυλου . 

Όσον αφορά στη φάση λειτουργίας, ως Μέγιστο Επιτρεπόμενο Όριο 
Στάθμης Θορύβου ορίζονται τα 55 dBA, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 2, παρ.5, του ΠΔ 1180/1981 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981), μετρημένα 
στο όριο του οικοπέδου του ελαιοτριβείου. Για την έκθεση των 
εργαζομένων σε θόρυβο θα τηρούνται τα όσα αναφέρονται στις διατάξεις 
του ΠΔ 149/2006 (ΦΕΚ 159/Α/28-7-2006) «Ελάχιστες προδιαγραφές 
υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε 
κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (θόρυβος) σε 
εναρμόνιση με την οδηγία 2003/10/ΕΚ». Δεν αναμένονται εκπομπές 
δονήσεων στο περιβάλλον καθώς τα μηχανήματα βρίσκονται εντός του 
κτιρίου του ελαιοτριβείου πάνω σε ειδικές βάσεις. 

Το έργο είναι συμβατό με το Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής 
Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου (ΥΔ 14 ) καθώς 
ελαττώνει τις πιέσεις από ανθρωπογενείς σημειακές πηγές ρύπανσης της 
ευρύτερης περιοχής λόγω της ελεγχόμενης επεξεργασίας και διάθεσης των 
αποβλήτων του ελαιοτριβείου.  

Δεν αναμένονται αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα των επιφανειακών 
ή υπόγειων νερών. Επίσης δεν αναμένονται αρνητικές επιπτώσεις στο 
υδρογραφικό δίκτυο, στα ποσοτικά χαρακτηριστικά μόνιμων ή περιοδικών 
υδατορροών, στην ποσότητα των υπόγειων υδάτων ή στην υδρογεωλογία 
της περιοχής. 

ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
Τα μέτρα αντιμετώπισης, εκτός από αυτά που ελήφθησαν υπόψη κατά το 

σχεδιασμό του έργου, περιλαμβάνουν όλα εκείνα τα αναγκαία μέτρα που 
πρέπει να ληφθούν ώστε να ελαττωθούν, να αντιμετωπιστούν, ή να 
αποφευχθούν οι ενδεχόμενες επιπτώσεις από τη λειτουργία του 
συγκροτήματος έργου. Γενικά: 

• Πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα πυροπροστασίας για την 
περίπτωση πυρκαγιάς κατά τη λειτουργία των μηχανημάτων, και 
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για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσης της σε 
παρακείμενες περιοχές. 

• Δεν θα γίνεται καμιάς μορφής καύση υλικών στην περιοχή του 
έργου. 

• Ο φορέας του έργου, δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση 
τήρησης των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας, ανεξάρτητα από την ύπαρξη σχετικής ρητής 
αναφοράς στους Περιβαλλοντικούς Όρους του έργου.  

• Πρέπει να γίνεται έλεγχος και συντήρηση του μηχανολογικού 
εξοπλισμού της μονάδας. 

Το σύστημα επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων περιλαμβάνει τη χρήση 
λιποσυλλέκτη για την απομάκρυνση της ποσότητας του ελαιολάδου που 
διέφυγε από τους διαχωριστές, την εξουδετέρωση της οξύτητας σε 
συνδυασμό με κροκίδωση και στη συνέχεια καθίζηση.  Η 
εξουδετέρωση και η κροκίδωση γίνονται με προσθήκη υδρασβεστίου 
Ca(OH)2 στη δεξαμενή χημικής επεξεργασίας. Τα μερικώς επεξεργασμένα 
υγρά απόβλητα οδηγούνται στη συνέχεια βαρυτικά μέσω αγωγού σε 
ανοικτή στεγανή δεξαμενή εξάτμισης. 

Για την χωροθέτηση της εδαφοδεξαμενής εξετάστηκαν διάφορες 
εναλλακτικές περιοχές οι οποίες είτε δεν πληρούσαν τις απαιτούμενες 
αποστάσεις ασφαλείας για την κατασκευή της. Για τη στεγάνωση της 
εδαφοδεξαμενής εξετάστηκε η χρήση μεμβράνης αλλά λόγω του υψηλού 
κόστους, της πολυπλοκότητας της εγκατάστασης της και του κινδύνου 
καταστροφής της κατά την απομάκρυνση της αποξηραμένης λάσπης δεν 
επιλέχθηκε η λύση αυτή. 

Για την επεξεργασία των αποβλήτων του ελαιοτριβείου εξετάστηκαν 
διάφορες μέθοδοι οι οποίες όμως είτε ήταν τεχνολογικά πολύπλοκες ή 
υπερβολικά ακριβές για ένα ελαιοτριβείο της συγκεκριμένης 
δυναμικότητας.   

Εκτός από τη μεταφορά των προεπεξεργασμένων αποβλήτων από την 
εγκατάσταση επεξεργασίας στην εδαφοδεξαμενή βαρυτικά μέσω αγωγού, 
εξετάστηκε και η μεταφορά τους με βυτίο που προϋποθέτει και την ύπαρξη 
μιας δεξαμενής αποθήκευσης τους περίπου 10 m3 στο χώρο του 
ελαιοτριβείο. Η μέθοδος αυτή δεν επιλέχθηκε λόγω κόστους (αγορά 
βυτίου, ανάγκη για οδηγό, ή σύμβαση με κάποια εταιρεία για τη μεταφορά 
τους). Σύμφωνα όμως με τη Μελέτη, σε περίπτωση που προκύψει κώλυμα 
στην αδειοδότηση θα επιλεχθεί ως μέθοδος μεταφοράς των 
προεπεξεργασμένων αποβλήτων από την εγκατάσταση επεξεργασίας του 
ελαιοτριβείου στην εδαφοδεξαμενή, η μεταφορά με βυτίο. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Η περιοχή όπως προαναφέρθηκε ανήκει ταυτόχρονα σε δύο 
προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 μερικώς 
επικαλυπτόμενων. Για τον καθορισμό της Περιοχής Έρευνας Πεδίου 
ελήφθησαν υπόψη οι παρακάτω απαιτήσεις της ΚΥΑ 170225/2014 (ΦΕΚ 
135 Β/27-01-2014). Στην περίπτωση της Μελέτης σχηματίστηκε μια ζώνη 
500μ γύρω από το οικόπεδο του ελαιοτριβείου, μια ζώνη 500μ γύρω από 
το γήπεδο της εδαφοδεξαμενής και μια ζώνη 250μ γύρω από τον αγωγό 
μεταφοράς, και ορίστηκε ως Περιοχής Έρευνας Πεδίου η ένωση των 
Ζωνών αυτών. 
Από την έρευνα και μελέτη πεδίου προέκυψαν τα παρακάτω: 

• Το οικόπεδο του ελαιοτριβείου και η περιοχή Δ-ΝΔ από αυτό, 
βρίσκεται εντός των ορίων του οικισμού Μονολίθου, και ανήκει στον 
οικότοπο με κωδικό 1050 «Οικισμοί» ο οποίος δεν 
περιλαμβάνεται στους οικοτόπους του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ, και δεν είναι οικότοπος προτεραιότητας. 
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• Στο κεντρικό τμήμα (Βόρειο και Νότιο) της Περιοχής Έρευνας Πεδίου 
αλλά και στη θέση της εδαφοδεξαμενής συναντώνται κυρίως 
ελαιοκαλλιέργειες οι οποίες ανήκουν στον οικότοπο με κωδικό 
1020 «Αγροτικές καλλιέργειες» ο οποίος δεν περιλαμβάνεται 
στους οικοτόπους του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, και 
δεν είναι οικότοπος προτεραιότητας. Οι αγροτικές καλλιέργειες 
καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο τμήμα της Περιοχής Έρευνας Πεδίου. 

• Στο ανατολικό – βορειανατολικό τμήμα της Περιοχής Έρευνας 
Πεδίου συναντάται πευκοδάσος, το οποίο ανήκει στον οικότοπο με 
κωδικό 9540 «Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη 
πεύκων της Μεσογείου» ο οποίος περιλαμβάνεται στους 
οικοτόπους του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ αλλά δεν 
είναι οικότοπος προτεραιότητας. 

• Στο βορειοδυτικό τμήμα της Περιοχής Έρευνας Πεδίου συναντώνται 
κυπαρίσσια τα οποία ανήκουν στον οικότοπο με κωδικό 9290 
«Δάσος κυπάρρισου» (Acero  Cupression)» ο οποίος 
περιλαμβάνεται στους οικοτόπους του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ αλλά δεν είναι οικότοπος προτεραιότητας. 

• Στο οικόπεδο του ελαιοτριβείου, στο γήπεδο της 
εδαφοδεξαμενής και στην όδευση του αγωγού δεν 
εντοπίστηκαν φωλιές πουλιών.  

• Στην Περιοχή Έρευνας Πεδίου δεν επιβεβαιώθηκε η ύπαρξη «Buteo 
Rufinus ή Αετογερακίνα». 

• Εντός της Περιοχής Έρευνας Πεδίου διέρχεται η επαρχιακή οδός 
Ρόδος - Κατταβιάς, αγροτικό οδικό δίκτυο και χωματόδρομοι. 

 
Συμπερασματικά η λειτουργία του έργου: 

• Δεν θα ελαττώσει την έκταση ή κατακερματίσει τους τύπους 
οικοτόπων των περιοχών Natura 2000 απειλώντας την ακεραιότητα 
τους ή θα επηρεάσει την αντιπροσωπευτικότητα και το βαθμό 
διατήρησης της δομής και των οικολογικών λειτουργιών τους.  

• Δε θα μειώσει το μέγεθος του πληθυσμού των ειδών ή να επηρεάσει 
το βαθμό διατήρησης των βιοτόπων τους ή να τους κατακερματίσει ή 
να επηρεάσει την ισορροπία μεταξύ των ειδών ή να επηρεάσει το 
βαθμό απομόνωσής τους.  

• Δεν θα προξενήσει αλλαγές σε ζωτικής σημασίας παραμέτρους (π.χ. 
ισορροπία θρεπτικών, υποβάθμιση του εδάφους από πιθανή 
διάβρωση δυναμική των σχέσεων μεταξύ βιοτικών και αβιοτικών 
παραμέτρων), οι οποίες καθορίζουν το πώς λειτουργούν οι οικείες 
περιοχές NATURA 2000.  

• Δεν θα αλληλεπιδράσει με προβλεπόμενες ή αναμενόμενες φυσικές 
αλλαγές στις οικείες περιοχές NATURA 2000.  

Από την δέουσα εκτίμηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων του έργου 
στην Περιοχή Μελέτης δεν προκύπτει η ανάγκη λήψης ειδικών 
μέτρων, όρων ή περιορισμών άλλων από αυτών που αναφέρονται 
στο Κεφ 10 της ΜΠΕ με τίτλο «Μέτρα Αντιμετώπισης των 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων». Επίσης δεν απαιτείται η εφαρμογή 
αντισταθμιστικών μέτρων. 
Στη Μελέτη εξειδικεύεται Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. 
 
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

 
Για το έργο επισυνάπτονται και αναφέρονται στη Μελέτη μεταξύ άλλων 

τα παρακάτω έγγραφα: 
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1. Βεβαίωση επάρκειας και καλής λειτουργίας του συστήματος 

επεξεργασίας και διάθεσης των υγρών αποβλήτων. 
2. Η υπ. Αριθμ 264/1974 Άδεια Οικοδομής  
3. Η υπ. Αριθμ. Πρωτ. 915/93/Φ14.116/25-1-1994 Άδεια Λειτουργίας 

ελαιοτριβείου   ισχύος 68 HP.  
4. Η υπ. Αριθμ. Πρωτ. 1821/21-04-2003 Απόφαση Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων. 
5. Η υπ. Αριθμ. Πρωτ 587/Φ14.116/  24-06-2003 Άδεια Λειτουργίας 

ελαιοτριβείου     ισχύος 68 HP. 
6. Η υπ. Αριθμ. Πρωτ. 2233/20-11-14 Θεώρηση Όρων Δόμησης – 

Χρήσεις Γης της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου 
Ρόδου, για το οικόπεδο του ελαιοτριβείου. 

7. Η υπ. Αριθμ. Πρωτ. 2090/10-11-15 Γνωμοδότηση για Χρήσεις Γης 
της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Ρόδου για την 
εδαφοδεξαμενή. 

 
Όπως προκύπτει από το με αρ. πρωτ. οικ. 408/03-01-2017 έγγραφο, το 

Τμήμα Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δωδεκανήσου της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, ως αρμόδια αρχή για την έγκριση 
περιβαλλοντικών όρων, έχει ήδη ξεκινήσει την σχετική διαδικασία. 

Η Τοπική Κοινότητα Μονολίθου (κατόπιν του με αρ. πρωτ. 
2/16064/03-03-2017 εγγράφου της Υπηρεσίας μας) εισηγήθηκε θετικά για 
το εν λόγω έργο με το με αρ. πρωτ. 33181/08-05-2017 έγγραφο, στο 
οποίο αναφέρεται ότι:   

«Σε απάντηση του υπ. αριθμ. πρωτ. 2/16064- 03/03/2017 εγγράφου 
σας, σας ενημερώνουμε πως έπειτα από ενδελεχή και προσεκτικό έλεγχο 
όλων των συνοδευτικών εγγράφων εισηγούμαστε θετικά όσον αφορά την 
μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αφορούν το ελαιοτριβείο του 
Συνεταιρισμού που βρίσκεται εντός των ορίων της Τοπικής Κοινότητας 
Μονολίθου, γιατί με την ολοκλήρωση του έργου και την επαναλειτουργία 
του ελαιοτριβείου βελτιώνονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους 
μόνιμους κατοίκους της τοπικής κοινότητας αλλά και συνολικά των 
κατοίκων των γειτονικών κοινοτήτων αφού τα εναπομείναντα ελαιουργεία 
βρίσκονται σε πολύ μεγάλη απόσταση και είναι δύσκολο για τους κατοίκους 
να εξυπηρετηθούν. 
 Επίσης σας ενημερώνουμε πως δεν θα δεχθούμε έργα τα οποία 
ξεφεύγουν από τα σχέδια και τις μελέτες οι οποίες έχουν κατατεθεί εάν 
προηγουμένως δεν ερωτηθούμε για την σύμφωνη γνώμη μας».  

   
Η Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού, στην οποία κοινοποιείται η 

παρούσα, έχει χορηγήσει τη με αρ. πρωτ. 2233/20-11-2014 Θεώρηση 
όρων δόμησης – Χρήσεις Γης, για το ακίνητο του ελαιοτριβείου, στην οποία 
αναφέρεται ότι:  

«… Βεβαιώνουμε ότι για το παραπάνω γήπεδο, ισχύουν τα εξής : 
- Βρίσκεται εντός των ορίων του οικισμού Μονολίθου σύμφωνα με την 

Αποφ. Νομάρχη Δωδ/σου ΧΟΠ/ΕΠΑ 443/18-9-87 (ΦΕΚ 1127/Δ/16-
11-87). 

- Σύμφωνα με το συνυποβαλλόμενο με την αίτηση Τοπογραφικό 
Διάγραμμα το οποίο συνέταξε ο ιδιώτης Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός 
Παπανικολάου Ηλίας, εφάπτεται επί της επαρχιακής οδού (ΦΕΚ 47Α 
/1956). 

- Βρίσκεται εντός των περιοχών του Δικτύου NATURA 2000, εκτός 
παραδοσιακού οικισμού, εκτός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.), 
και εκτός ορίων καταφυγίου άγριας ζωής. 
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- Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 3 του Π.Δ/τος της 24.4/3-5-1985 
(ΦΕΚ 181Δ΄/85) περί όρων δόμησης οικισμών μέχρι 2000 κατοίκων 
όπως ισχύει σήμερα αναφέρεται ότι «Απαγορεύεται η ανέγερση 
βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων μέσης και υψηλής 
όχλησης εντός των εγκεκριμένων ορίων των οικισμών και εντός 
ζώνης που εκτείνεται περιμετρικά του οικισμού και σε απόσταση 500 
μ. από τα όρια του οικισμού, όπως αυτά ισχύουν». Η χρήση 
Ελαιοτριβείου είναι επιτρεπτή εντός οικισμού Μονολίθου με την 
προϋπόθεση ότι εμπίπτει στην ανωτέρω διάταξη, με την επιφύλαξη 
των ειδικών διατάξεων που ισχύουν για τις εν λόγω εγκαταστάσεις, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

- Οι όροι δόμησης, για το συγκεκριμένο ακίνητο το οποίο βρίσκεται 
εντός οικισμού Μονολίθου, σύμφωνα με την Αποφ. Νομάρχη 
Δωδ/σου ΧΟΠ/ΕΠΑ 443/18-9-87 (ΦΕΚ 1127/Δ/16-11-87), διέπονται 
από τις διατάξεις του Π.Δ/τος της 24-04-1985 (ΦΕΚ 181/Δ/3-5-
1985) και του Ν. 3937, ΦΕΚ 60/Α/31-3-11 όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν σήμερα.   

…». 
Επίσης, η Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού, έχει χορηγήσει τη με 

αρ. πρωτ. 2090/10-11-2015 Γνωμοδότηση για χρήσεις γης, για την έκταση 
της εδαφοδεξαμενής, στην οποία αναφέρεται ότι:  
«… Σας ενημερώνουμε ότι για το τμήμα με στοιχεία κορυφών (Α-Β-
Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Ν-Ξ-Ο) της κ.μ. 503 γαιών Μονολίθου 
ισχύουν τα εξής: 

- Βρίσκεται εκτός του οικισμού Μονολίθου, σύμφωνα με την 
Αποφ. Νομάρχη Δωδ/σου ΧΟΠ/ΕΠΑ 443/18-9-87 (ΦΕΚ 1127/Δ/16-
11-87). 

- Βρίσκεται εντός των περιοχών του Δικτύου NATURA 2000. 
- Βρίσκεται εκτός παραδοσιακού οικισμού, εκτός Ζώνης Οικιστικού 

Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) και εκτός ορίων καταφυγίου άγριας ζωής. 
Εισηγούμαστε (κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 
1512/1985), η χρήση για εδαφοδεξαμενή του ελαιουργείου είναι 
επιτρεπτή με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που ισχύουν για τις 
εν λόγω χρήσεις, τους περιορισμούς του αρ. πρωτ. οικ. 
12550/744/Φ15/2012 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, 
Δ/νσης Ανάπτυξης & Συντονισμού με θέμα «Γενικές κατευθύνσεις 
εφαρμογής του όρου Ε3 της με α.π. Φ.15/4187/26 ΚΥΑ (ΦΕΚ 
1275/Β/11-4-2012)», τους περιορισμούς και τις δεσμεύσεις του 
Ν.3937/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, και με την 
προϋπόθεση των απαιτούμενων εγκρίσεων (περιβαλλοντικές, 
δασαρχείου, αρχαιολογίας, κ.α.), στις περιπτώσεις όπου απαιτείται 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.    

…». 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα εισηγούμαστε θετικά επί 

του ερωτήματος με τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
1. Να τηρηθούν γενικά τόσο οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας οι 

σχετικές με τη διαδικασία ελέγχου και έκδοσης των απαραίτητων 
αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων (π.χ. πράξη χαρακτηρισμού της Δ/νσης 
Δασών και μισθωτήριο με το Δημόσιο για την έκταση της εδαφοδεξαμενής, 
έγκριση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδ/σου κλπ.)  όσο και όλες οι 
περιβαλλοντικές δεσμεύσεις εκ μέρους του κυρίου του έργου, οι οποίες 
αναφέρονται στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων καθώς και αυτές 
που αναφέρονται στη με αρ. πρωτ. 1821/21-04-2003 Απόφαση Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων. Επίσης λαμβάνοντας υπόψη και το με αρ. πρωτ. 
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33181/08-05-2017 έγγραφο της Τοπικής Κοινότητας Μονολίθου, θα 
πρέπει ο φορέας του έργου να τηρεί επακριβώς τα προβλεπόμενα στις 
επιμέρους μελέτες και στα σχέδια της εγκατάστασης.   

2. Δεδομένου ότι το έργο βρίσκεται εντός των ορίων περιοχής του 
δικτύου NATURA, να τηρηθούν οι αρχές προστασίας και διατήρησης της 
αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας (βάσει του Ν.1650/1986), 
ελέγχοντας όλες τις επιπτώσεις του υπό μελέτη έργου στην πανίδα και τους 
βιότοπούς της αξιολογώντας καταστάσεις ή φαινόμενα που επηρεάζουν 
γενικά τη βλάστηση και την πανίδα και ειδικά τα είδη φυτών και ζώων που 
κυριαρχούν, καθώς και αυτά που ρυθμίζουν την οικολογική ισορροπία. Να 
τηρηθούν οι περιορισμοί που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία 
(Ν.3937, ΦΕΚ60Α/2011) σχετικά με την προστασία των καταφυγίων άγριας 
ζωής (προστασία βλάστησης κλπ.). 

3. Να ελεγχθεί αρμοδίως ότι η εν λόγω χρήση κατατάσσεται στις 
δραστηριότητες χαμηλής όχλησης και να ληφθεί κάθε αναγκαίο μέτρο 
από τον φορέα της δραστηριότητας για την προστασία της δημόσιας 
υγείας στην περιοχή άμεσης γειτνίασης με το ελαιοτριβείο και για την 
ελάττωση των συνεπειών όπως π.χ. θόρυβος, οσμές κλπ. 

4. Η επεξεργασία των υγρών αποβλήτων τόσο στο πρώτο στάδιο της 
προεπεξεργασίας όσο και στη διάθεση τους στις δεξαμενές 
εξατμισοδιαπνοής να είναι συμβατή με τους όρους προστασίας του 
περιβάλλοντος.  Επίσης να υπάρχει κάθε απαραίτητη αδειοδότηση για τις 
δεξαμενές εξατμισοδιαπνοής. Η εδαφοδεξαμενή να διαμορφώνεται και να 
συντηρείται με βάση τις προδιαγραφές της κείμενης νομοθεσίας. Η ιλύς από 
τον πυθμένα της διατίθεται ως βελτιωτικό εδάφους κατόπιν αφυδάτωσης. 
Δεν επιτρέπεται η οποιαδήποτε υπεδάφια ή επιφανειακή διάθεση 
επεξεργασμένων αποβλήτων. Ο φορέας του έργου να μεριμνά ανά 
δεκαήμερο για τη ρίψη σκόνης ασβέστη στην επιφάνεια της 
εδαφοδεξαμενής.    

5. Ο χώρος προσωρινής αποθήκευσης του ελαιοπυρήνα και των 
ελαιόφυλλων πρέπει να είναι οριοθετημένος και προστατευμένος από τις 
καιρικές συνθήκες, προς αποφυγή ανεξέλεγκτης διασποράς. 

6. Να τηρούνται όλοι οι όροι προστασίας του περιβάλλοντος κατά την 
αποθήκευση και παράδοση των στερεών αποβλήτων πυρήνα στο 
πυρηνελαιουργείο καθώς και να    τηρείται σχετικό αρχείο παραστατικών. 
Επίσης να ακολουθείται κατάλληλη διαδικασία διαχείρισης της 
εναπομείνασας λάσπης.   

7. Να προλαμβάνεται η διαφυγή αερίων ρύπων στην ατμόσφαιρα με 
τοποθέτηση κυκλωνικού διαχωριστήρα ή ανάλογου εξοπλισμού. Η τέφρα 
που προκύπτει από την καύση του πυρηνόξυλου να διατίθεται με τα αστικά 
απορρίμματα ή για τη λίπανση των εδαφών, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία.   

8. Να λαμβάνονται πάντα όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας 
(πυροπροστασίας κλπ.) για την αποφυγή ατυχημάτων προσωπικού, 
χρηστών και επισκεπτών στην εγκατάσταση. 

 
Μετά τα παραπάνω ζητείται: 
 
Η διατύπωση θετικής άποψης από το Δημοτικό Συμβούλιο για Μ.Π.Ε. 

του έργου «Υφιστάμενο τριφασικό ελαιοτριβείο του Αγροτικού 
Συνεταιρισμού Μονολίθου, δυναμικότητας επεξεργασίας 1,65 tn 
ελαιοκάρπου ανά ώρα με τα συνοδά του έργα (Εγκατάσταση 
επεξεργασίας αποβλήτων, στεγανή εδαφοδεξαμενή εξάτμισης και 
αγωγός μεταφοράς προεπεξεργασμένων αποβλήτων), που 
βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Μονολίθου, της Δημοτικής 
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Ενότητας Ατταβύρου, του Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, 
Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου», 
σύμφωνα με τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις.   

 

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

αποφασίσει σχετικά. 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.Στ.Σαρρή, Ε.Ατσίδη, Αικ.Μπιλλιά, 

Ε.Κασσανής, Ε.Παναή, Ι.Γιαννακάκης και ο επικεφαλής της 

παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ.Κ. Πότσος, 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, 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ομόφωνα  

 
Γνωμοδοτεί θετικά για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) 

του έργου «Υφιστάμενο τριφασικό ελαιοτριβείο του Αγροτικού 
Συνεταιρισμού Μονολίθου, δυναμικότητας επεξεργασίας 1,65 tn 
ελαιοκάρπου ανά ώρα με τα συνοδά του έργα (Εγκατάσταση 
επεξεργασίας αποβλήτων, στεγανή εδαφοδεξαμενή εξάτμισης και 
αγωγός μεταφοράς προεπεξεργασμένων αποβλήτων), που 
βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Μονολίθου, της Δημοτικής 
Ενότητας Ατταβύρου, του Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, 
Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου», 
σύμφωνα με τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις.   
 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 
                                        
 
 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ                    ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 
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