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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  16/10/ 2017  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 21/16-10-2017    Αριθ. Απόφασης:853/2017 

 
 

Στη Ρόδο σήμερα  16 Οκτωβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα  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. 
2/83764/12.10.2017 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 

25.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 
ΟΡΑΜΑ» 

  

 

2. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

 

3.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 
 

4.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 26. ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

5. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος  

6.ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος  

7.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ  27.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

8.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος 28. ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- 
Γραμματέας 
 

9. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  

10. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 29.ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

11.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

12. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

 

13. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  

14. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ  

30. ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 
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Παράταξης «ΛΆΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 

15. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 31. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

16. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

32. ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

17. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 
Αντιδήμαρχος 

33.ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική 
Σύμβουλος 

18. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

19. ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος, 
 

  

  

20. ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

21. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

22. ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ-Aντιδήμαρχος 

 

23. ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

24. ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 8.  ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 9. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επικεφαλής 
Παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΠΟΡΕΙΑ 
ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 
 

3.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10.ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

4.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

11. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

5. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 12.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

6.ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-

Αντιδημαρχος 
13. ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
 

7. ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος 

 (δικ/νος) 

14. ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

 
 

Επίσης στη συνεδρίαση παρίστανται 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 επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι τριάντα 
τρεις (33), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με τα εξής θέματα 
Ημερήσιας Διάταξης: 

 

 
Θ Ε Μ Α εκτός Η/Δ : Διατύπωση άποψης του Δημοτικού 
Συμβουλίου για το έργο «Υφιστάμενο κύριο ξενοδοχειακό 
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κατάλυμα με την επωνυμία “LINDOS ROYAL” κατηγορίας πέντε 
αστέρων (5*), συνολικής δυναμικότητας 986 κλινών, που 
προέκυψε από την μερική συνένωση τριών υφιστάμενων 
ξενοδοχείων {“LINDOS ROYAL VILLAGE І” κατηγορίας τεσσάρων 
αστέρων (4*) & 187 κλινών, “LINDOS ROYAL VILLAGE ΙΙ” 
κατηγορίας τριών αστέρων (3*) & 290 κλινών και “LINDOS ROYAL 
VILLAGE” κατηγορίας τεσσάρων αστέρων (4*) & 138 κλινών} και 
κατόπιν υπαγωγής των αυθαιρέτων κτισμάτων του στις διατάξεις 
του Ν.4178/13, εντός γηπέδου συνολικού εμβαδού 31.173,00 τ.μ., 
στην περιοχή “ΒΛΥΧΑ” Δημοτικής Κοινότητας Καλάθου, Δημοτικής 
Ενότητας Λινδίων, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιδιοκτησίας της “Τ.Ξ.Ν.Ε. 
ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ ΑΕ”», με βάση τη σχετική Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) αρ.πρωτ. 2/84900/2017. 
 

Η Αντιδήμαρχος κα. Φ.Κρεμαστινού εισηγούμενη το θέμα, 
έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ΄αριθ.πρωτ. 2/84900/2017 
εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου, η οποία έχει ως 
εξής: 

Το Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου προώθησε στην 
Υπηρεσία μας το με αρ. πρωτ. (Δ.Ρ.)2/73300/13-09-2017 (ΤΤ 8647/11-09-
2017) έγγραφο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με το οποίο κοινοποιείται 
Ανακοίνωση της Οικονομικής Επιτροπής Νοτίου Αιγαίου και ζητείται η 
έκφραση γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου για το έργο του θέματος, με 
βάση τη σχετική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), 
προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διοικητική διαδικασία 
αξιολόγησης του φακέλου της Μ.Π.Ε. από την αρμόδια περιβαλλοντική 
αρχή (Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υ.Π.ΕΝ.). 

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, συντάχθηκε για λογαριασμό 
της  ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ Α.Ε. με σκοπό την ανανέωση της χρονικής ισχύος 
και τροποποίηση των με αρ. 83772/95,  262/96, 1176/08 
Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για  
έκδοση ενιαίας Α.Ε.Π.Ο., λόγω λειτουργικής συνένωσης 3 
ξενοδοχειακών μονάδων (που αφορούσαν 306 δωμάτια, 615 κλίνες 
στο σύνολο τους), σε μία  ενιαία.  Η σημερινή δυναμικότητα της 
μονάδας είναι 340 δωμάτια - 986 κλίνες (όπως έχει διαμορφωθεί 
σήμερα, με την υπαγωγή της μονάδας, στο  Ν.4178/13 περί 
τακτοποιήσεων αυθαιρέτων). Το σύνολο της δόμησης που 
τακτοποιήθηκε κατά τον Ν.4178/13 είναι 13571,98 τμ. 
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Σκοπός της μελέτης, μεταξύ άλλων είναι ο εντοπισμός τυχόν 
επιπτώσεων από τη λειτουργία της υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας, 
«LINDOS ROYAL», 5* (αναβάθμιση από 3* & 4*), τελικής σημερινής 
δυναμικότητας 986 κλινών, στην  περιοχή  Βλυχά, της Δ.Ε.  Λίνδου.  
 Η ΑΕΠΟ τροποποιείται επίσης ως προς την ενσωμάτωση της «άδειας 
επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων λυμάτων», από το 
αναβαθμισμένο υφιστάμενο  σύστημα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων – 
(Βιολογικός Καθαρισμός- σύστημα ενεργού ιλύος παρατεταμένου αερισμού, 
δυναμικότητας, μετά από προβλεπόμενη αναβάθμιση, 1000 κλινών). 

Το συγκεκριμένο έργο κατατάσσεται στην -Α1-  υποκατηγορία του 
Παραρτήματος –VI- (Ομάδα 6η –Τουριστικές εγκαταστάσεις – α.α.2  
«Κύρια Ξενοδοχειακά καταλύματα σε περιοχές εκτός σχεδίων πόλεων – 
οικισμών, δυναμικότητας Κ>800, εκτός περιοχών Natura 2000), της υπ.αρ 
Y.A.1958/12 (ΦΕΚ 21Β/12) «κατάταξη δημόσιων & ιδιωτικών έργων & 
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες». 

Το οικόπεδο εντός του οποίου έχει ανεγερθεί η εξεταζόμενη 
ξενοδοχειακή μονάδα είναι επιφανείας  31173,00 τμ. κι έχει προέλθει από 
την κτηματολογική ενοποίηση των μερίδων 730, 731-Α και 1249-Α γαιών.  

Τμήμα του καταλαμβάνεται από γραμμή αιγιαλού σύμφωνα με την 
χάραξη που κατατέθηκε στο Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας 
Δωδεκανήσου και προς την αρμόδια επιτροπή με αρ. πρωτ. 461/23-01-
2017. Η επιφάνεια αυτή αφαιρείται από την αντίστοιχη επιφάνεια του 
γηπέδου και συνεπώς η απομένουσα επιφάνεια του γηπέδου προκύπτει 
30917,11 τμ κατά τον κτηματολογικό τίτλο ή 31126,77 τμ κατά την 
εμβαδομέτρηση. 

ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 
Η μερίδα 729 γαιών Καλάθου που φιλοξενεί την μονάδα LINDOS 

VILLAGE και η μερίδα  730 γαιών Καλάθου, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί 
μετά την ενοποίηση της με τις μερίδες 731-Α και 1249-Α που φιλοξενεί την 
μονάδα LINDOS  ROYAL ανήκουν απ αρχής στην ίδια εταιρεία 
ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ ΑΕ. 

Επιθυμία της ιδιοκτήτριας εταιρείας  ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ ΑΕ είναι η 
τροποποίηση του κοινού ορίου των παραπάνω μερίδων, χωρίς 
μεταβολή των αρχικών επιφανειών τους (άρα ανταλλαγή 
ισοεπιφανειακών τμημάτων) προκειμένου κτίρια που μορφολογικά 
προσομοιάζουν μεταξύ τους να ανήκουν στην αντίστοιχη μονάδα  
(LINDOS  ROYAL και LINDOS VILLAGE). 

Σημειώνεται συναφώς ότι σύμφωνα με τους ορισμούς του Γ.Ο.Κ. και 
Ν.Ο.Κ.  θεωρείται ότι οι όμορες μερίδες του αυτού ιδιοκτήτη συγκροτούν 
ένα μείζον ενιαίο γήπεδο. 

Το ξενοδοχειακό συγκρότημα αποτελείται από κεντρικό κτίριο 
πέντε σταθμών καθώς και από 9 επί μέρους κτίρια δωματίων και 
από 4 πρόσθετα βοηθητικά κτίρια. 

Το σύνολο των δωματίων της μονάδας είναι: 6 μονόκλινα, 22 δίκλινα, 
303  τρίκλινα & 9 σουίτες ήτοι 340 δωμάτια - 986 κλίνες. Το συνολικό 
εμβαδόν των χώρων του ξενοδοχείου  «LINDOS ROYAL»,  είναι χώροι 
κυρίας χρήσης  17883,95  τμ  και  χώροι βοηθητικής χρήσης 1937,88τμ.   

Στο ξενοδοχειακό συγκρότημα υπάρχουν 4 κύριες κολυμβητικές 
δεξαμενές. 

Η περιοχή αναφοράς δεν εμπίπτει: 
- σε  περιοχή χαρακτηρισμένη  ως  περιοχή Φυσικού Κάλλους 
- σε περιοχή που προστατεύεται  από την Αρχαιολογική Υπηρεσία 
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- σε ακτίνα  από  500 - 1000 μ. από  χαρακτηρισμένο   παραδοσιακό  
Οικισμό  

Το  γήπεδο  όπου  ανεγέρθηκε   η  συγκεκριμένη Ξενοδοχειακή  μονάδα 
απέχει:  

• 40 χλμ., περίπου από την πόλη της Ρόδου 
• 1.000 μ., περίπου από την Οικισμό της Καλάθου 
• 3.000 μ., περίπου από τον Οικισμό της Λίνδου 
• 800 μ., περίπου από το Εθνικό οδικό δίκτυο Ρόδου – Λίνδου. 
Η κυρία προσπέλαση γίνεται μέσω ασφαλτοστρωμένης οδού που σε 

απόσταση 800 μέτρων συναντά την Εθνική οδό Ρόδου - Λίνδου. 
Η θέση του γηπέδου της μονάδας, απέχει απόσταση 800μ. από 

τα όρια της προστατευόμενης περιοχής του οικολογικού δικτύου 
ΝΑΤURA 2000, με στοιχεία GR 4210029  SPA, από την οποία 
«ζώνεται»,  δυτικά, βόρεια & νότια. Επίσης απέχει περίπου 12 χλμ. 
και με δυτική κατεύθυνση από τα όρια της προστατευόμενης 
περιοχής του οικολογικού δικτύου ΝΑΤURA 2000 με στοιχεία  GR 
4210006 (SCI). 

Επίσης η περιοχή ενδιαφέροντος του έργου δεν ανήκει: 
• Στον κατάλογο «Σημαντικών Περιοχών για τα πουλιά στην 

Ελλάδα» σύμφωνα με την οδηγία ΕΟΚ 79/409.  
• Στον κατάλογο «Καταφυγίων Άγριας Ζωής». 
• Στον κατάλογο των «Εθνικών Πάρκων», που εισήχθησαν ως 

κατηγορία προστατευόμενων περιοχών με τον Ν. 1650/1986. 
• 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 «Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης». 

Απέχει απόσταση  600μ. περίπου (σε ευθεία γραμμή), από την 
πλησιέστερη παραλία κολύμβησης.  

Σε  γειτνίαση με τη μονάδα  βρίσκονται οι  εξής  ξενοδοχειακές 
μονάδες: LINDOS BAY, LINDOS WHITE, LINDOS VILLAGE, ΑΙΘΡΙΟ ΠΑΛΑΣ 
κλπ., σε απόσταση 200-800μ. 

Η  μονάδα είναι συνδεδεμένη με το κεντρικό δίκτυο ύδρευσης του  
Δήμου. Από το ίδιο  δίκτυο επίσης καλύπτονται και οι αρδευτικές  
απαιτήσεις της μονάδας. Οι  ημερήσιες  απαιτήσεις  για την υδροδότηση 
της μονάδας (5*), βάσει σχετικών προδιαγραφών του ΕΟΤ, ανέρχονται  σε  
986 Χ 450 λίτρα =  443,7 κμ /ημέρα περίπου.  

Τα απορρίμματα της μονάδας εξακολουθούν να διατίθενται στον 
καθορισμένο  χώρο  διάθεσης  του Δήμου ("ΧΥΤΑ"  Ρόδου). Η αποκομιδή 
των απορριμμάτων γίνεται από συνεργεία του Δήμου Ρόδου. Αναμενόμενες 
ποσότητες αποβλήτων 0,7-1,0Kg/άτομο/ημέρα. 

• Υφίσταται μονάδα επεξεργασίας λυμάτων   
• Η μονάδα είναι συνδεδεμένη  με το δίκτυο της ΔΕΗ 
• Η μονάδα είναι συνδεδεμένη  με το δίκτυο ΟΤΕ. 

 
Ενέργεια 
Η καταναλισκόμενη ενέργεια είναι διαφόρων μορφών. Είτε ηλεκτρική, 

είτε υγρή (πετρέλαιο), είτε αέρια (υγραέριο). Η συνολική εγκατεστημένη 
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ισχύς για την λειτουργία της μονάδας ανέρχεται περίπου σε 1540 Kwh 
/ημέρα (ελάχιστες απαιτήσεις σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Π.Δ.  
43/2000 (ΦΕΚ 43/Α/7-3-02) για την κατηγορία 5* (ΑΑ' Τάξη). Το 
συγκρότημα θα είναι συνδεδεμένο με το δίκτυο της ΔΕΗ, από την Μέση 
Τάση.  

 
Υδροδότηση 
Εκτός από την απαιτούμενη ποσότητα των 444κ.μ., σύμφωνα με τις 

ισχύουσες προδιαγραφές του ΕΟΤ, οι απαιτήσεις νερού για την άρδευση 
χώρων πράσινου, ανέρχονται στα 4.0 κ.μ./στρέμμα (περίπτωση 
χλοοτάπητα) ή 1.5/στρέμμα,  για  την περίπτωση καλλωπιστικών φυτών. 

Μικρές ποσότητες απαιτούνται επίσης και για τις ανάγκες πλήρωσης των 
πισίνων και για το σύστημα πυρόσβεσης.  

 

   
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΘΑΝΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ – 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

 
Στη Μελέτη γίνεται αναφορά κυρίως για τις παρακάτω αναμενόμενες 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις.  
Δεν αναμένονται επιπτώσεις σχετικές με τα κλιματικά, βιοκλιματικά, 

μορφολογικά, τοπιολογικά,  γεωλογικά και λοιπά συναφή χαρακτηριστικά.   
Δεν πρόκειται να προκληθούν αρνητικές επιπτώσεις στη χλωρίδα, στην 

πανίδα και στα οικοσυστήματα της περιοχής αναφοράς. 
Η περιοχή δεν βρίσκεται εντός κηρυγμένης Αρχαιολογικής ζώνης.  
Η έκταση δεν προστατεύεται από τη δασική νομοθεσία.  
Δεν εντοπίζονται έργα ή δραστηριότητες εκπομπής ηλεκτρομαγνητικής 

ακτινοβολίας στην περιοχή αναφοράς (π.χ. κεραίες κινητής τηλεφωνίας 
κλπ).  

Το Υδατικό Διαμέρισμα Νήσων Αιγαίου διαθέτει πλέον εγκεκριμένο 
Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής. Η περιοχή επέμβασης δεν 
χαρακτηρίζεται για την ικανοποιητική της υδροφορία.  

Οι εκροές στερεών αποβλήτων κυρίως αφορούν τα συνήθη αστικού 
τύπου απόβλητα (απορρίμματα). Αφορούν όμως και άλλου τύπου 
απόβλητα, σε μικρές γενικά ποσότητες,  με τους εξής  κωδικούς Ε.Κ.Α. 

02 : Απόβλητα από γεωργία, κηπευτική, υδατοκαλλιέργεια, δασοκομία, 
θήρα …. 

17 :  Απόβλητα από κατασκευές και κατεδαφίσεις…. 
20 : ∆ημοτικά απόβλητα (οικιακά και παρόμοια απόβλητα ….. 
Οι ποσότητες στερεών αποβλήτων εκτιμώνται σε 0,8 Kg /άτομο / 

ημέρα. 
Οι εκπομπές θορύβου από πάσης φύσεως μηχανολογικές, 

εγκαταστάσεις χωρίς ιδιαίτερα μέτρα, θα βρίσκονται εντός των 
θεσμοθετημένων ορίων. 

Ισχύουν οι διατάξεις του ΠΔ 1180/81 για το όρια εκπομπής θορύβου 
από πάσης φύσεως μηχανολογικές εγκαταστάσεις. 

Η έκταση αναφοράς, δεν διασχίζεται από ρέμα ούτε είναι όμορη με 
επιφανειακό αποδέκτη, ώστε να απαιτείται η διαδικασία οριοθέτησης ή και 
διευθέτηση τμήματος αυτού κλπ. 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 
Κατανάλωση ενέργειας 
Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για την λειτουργία του ξενοδοχείου 
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Μια τέτοια μονάδα, μπορεί να επιτύχει εξοικονόμηση ηλεκτρικής 
ενέργειας με τις εξής πρακτικές: 

• Τοποθέτηση διπλών τζαμιών σε όλους τους χώρους για αύξηση 
της θερμομόνωσης και μείωση των απαιτήσεων χρήσης 
κλιματιστικών μέσων. 

• Τοποθέτηση θερμομονωτικών τζαμιών σε ορισμένα δωμάτια για 
τον ίδιο λόγο. 

• Όλα τα δωμάτια να διαθέτουν σύστημα ηλεκτρονικής κάρτας για 
την λειτουργία των ηλεκτρικών συσκευών και του φωτισμού. 

• Φυσικός αερισμός στους περισσότερους χώρους. 
• Συστήματα αυτοματισμού για το κλείσιμο ψύξης με το άνοιγμα 

της μπαλκονόπορτας. 
• Χρήση λαμπτήρων χαμηλής κατανάλωσης σε σημαντικό 

ποσοστό. 
• Χρήση φώτων με ανιχνευτές στους διαδρόμους. 

Στόχος είναι να μην ξεπεράσει τις 16 KWh ανά διαμονή. 
Κατανάλωση πετρελαίου για την θέρμανση του νερού 
Το πετρέλαιο που καταναλώνει το ξενοδοχείο αφορά τους καυστήρες 

ζεστού νερού για την προσωπική υγιεινή των πελατών. Τηρείται αρχείο 
παρακολουθήσεων κατανάλωσης πετρελαίου/αερίου.   

Στόχος  είναι να μην ξεπεράσει τα 0,35 lt ανά διαμονή. 
Ατμοσφαιρική ρύπανση 
Εκπομπές αέριων ρύπων από τους λέβητες. 
Η εταιρεία διαθέτει λέβητα παραγωγής ζεστού νερού για την 

προσωπική υγιεινή των πελατών. Με στόχο τον έλεγχο των αέριων 
εκπομπών πραγματοποιείται τακτική συντήρηση του λέβητα και μετρήσεις 
καυσαερίων.  

Εκπομπές χλωροφθορανθράκων από τα κλιματιστικά 
Ο κλιματισμός όλων των κτιρίων πραγματοποιείται με κλιματιστικές 

μονάδες τύπου VRV σύγχρονου τύπου, με αποτέλεσμα η λειτουργία τους 
να πραγματοποιείται με αέρια που δεν περιλαμβάνονται στους 
ελεγχόμενους χλωροφθοράνθρακες με βάση την νομοθεσία (οικολογικό 
φρέον R410A). Παρ’ όλ’ αυτά κατά την ετήσια συντήρησή τους ελέγχονται 
τυχόν διαρροές για την ορθή τους λειτουργία. 

Υγρά απόβλητα 
Από τις δραστηριότητες διαμονής των πελατών, καθαριότητας των 

χώρων και από τη λειτουργία της κουζίνας παράγονται υγρά απόβλητα 
αστικού χαρακτήρα.  

• Τηγανέλαια 
• Μηχανέλαια 

Τα παραπάνω ειδικά απόβλητα πρέπει να διατίθενται σε «εγκεκριμένα 
συστήματα διαχείρισης ανακυκλώσιμων αποβλήτων». 

Οικιακού τύπου υγρά απόβλητα. 
Τα απόβλητα αυτά οδηγούνται προς επεξεργασία σε Βιολογικό 

Καθαρισμό έτσι ώστε η εκροή να εξασφαλίζει χαρακτηριστικά τα οποία να 
καλύπτουν τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.  

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων στην εκροή των συστημάτων 
επεξεργασίας αποβλήτων συγκρίνονται με τις οριακές τιμές της νομοθεσίας 
(Τροποποίηση του ΠΔ. 6-12-1978 Άρθρο 8: Τουριστικές εγκαταστάσεις 
(ΦΕΚ 61Δ/28-1-88). 

Η επεξεργασία και η διάθεση των λυμάτων, γίνεται από τον βιολογικό 
καθαρισμό (μέθοδος παρατεταμένου αερισμού), ο οποίος διαθέτει πλήρες 
εν λειτουργία σύστημα για την επεξεργασία και διάθεση των λυμάτων. 
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Σύμφωνα με τη Μελέτη, μέχρι σήμερα δεν έχει κανένα πρόβλημα στη 
λειτουργία του, αφού ελέγχεται και συντηρείται κατά τις προδιαγραφές.  

Υπάρχει περίσσεια ιλύος η οποία αποθηκεύεται σε δεξαμενή όπως 
αναφέρεται στη μελέτη επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων έργου, η οποία 
διατίθεται στη συνέχεια στις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΡ για περαιτέρω 
επεξεργασία. 

Ο σχεδιασμός του βιολογικού καθαρισμού έγινε  για κάλυψη αναγκών, 
ισοδύναμου πληθυσμού  500 ατόμων,  και μέση ημερήσια παροχή τα  450 
lit/άτομο. 

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων, από την εκροή των συστημάτων 
επεξεργασίας αποβλήτων, συγκρίνονται με τις οριακές τιμές της εκάστοτε 
ισχύουσας νομοθεσίας (Τροποποίηση ΠΔ. 6-12-1978 Άρθρο 8: Τουριστικές 
εγκαταστάσεις (ΦΕΚ 61Δ/28-1-88). 

Η μονάδα βιολογικού καθαρισμού με τριτοβάθμια επεξεργασία 
αποτελείται από τα εξής τμήματα:  

•  Εσχάρωση  
•  Βαθμίδα βιολογικού καθαρισμού  
•  Χλωρίωση 
•  Διάθεση  
Τα λύματα καταλήγουν δια βαρύτητας στο τμήμα εσχάρωσης και εκεί 

συγκρατούνται τα στερεά, των οποίων το μέγεθος είναι άνω των 2 cm.  
Στην βιολογική βαθμίδα (δεξαμενή αερισμού, δεξαμενή καθίζησης) 

απομακρύνεται το μεγαλύτερο μέρος του βιολογικού φορτίου και των 
αιωρούμενων στερεών. Στο τμήμα χλωρίωσης γίνεται η απολύμανσή τους. 

Τα επεξεργασμένα απόβλητα οδηγούνται σε σύστημα υπεδάφιας 
διάθεσης. 

Η επεξεργασμένη εκροή στην συνέχεια οδηγείται προς υπεδάφια 
διάθεση σε ιδιόκτητη έκταση (απορροφητικές στοές), αλλά και σε 
περιορισμένη άρδευση χώρων πρασίνου, περιμετρικά του γηπέδου 
της μονάδας. 

Θα πραγματοποιείται παρακολούθηση, έλεγχος και συντήρηση του 
συστήματος επεξεργασίας.  

Ο έλεγχος που θα πραγματοποιείται, θα είναι εναρμονισμένος με την 
ΚΥΑ οικ.145116/11 (ΦΕΚ 354Β/8), περί καθορισμού μέτρων, όρων και 
διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών 
αποβλήτων, αφού τα νερά χρησιμοποιούνται έμμεσα για εμπλουτισμό του 
υδροφόρου ορίζοντα  (υπεδάφια διάθεση). 

Η συνολική παροχή προς τις απορροφητικές τάφρους είναι 360 m3 / 
ημέρα.         
Συνολική επιφάνεια Απορροφητικών Τάφρων =  5.422,23 m². 
 Έχουν οριστεί ζώνες πρασίνου περιμετρικά του οικοπέδου πλάτους 3 μ. 
από την οριογραμμή της ιδιοκτησίας, στις οποίες θα τοποθετηθούν 
υπεδάφια σωλήνες ποτίσματος.  
 Η ποσότητα διάθεσης μετά την τριτοβάθμια επεξεργασία υπολογίζεται σε 
4 m3 / στρέμμα / ημέρα.  

Συνολική επιφάνεια Ζωνών Υπεδάφιου Ποτίσματος =  2.358.2 m². 
 Συνολικά η δυνατότητα διάθεσης των υπολογιζόμενων πεδίων (Τάφρων 
– Ζωνών Ποτίσματος) είναι :   
Απορροφητικοί Βόθροι :  346,64 m3 υγρών / ημέρα 
Απορροφητικοί Τάφροι :  34,08 m3 υγρών / ημέρα 
Ζώνες ποτίσματος       :    9,43 m3 υγρών / ημέρα 
Σύνολο                      :   390,15 m3 υγρών / ημέρα 
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Τα λύματα μετά τον βιολογικό καθαρισμό και τη χλωρίωση θα είναι 
καθαρισμένα κατά 90-95%.   

Τα όρια του πεδίου υπεδάφιας διάθεσης (απορροφητικές τάφροι) πρέπει 
να απέχουν από: 
1.  Φρέατα             > 30 m   
2.  Πηγές             > 30 m   
3.  Ακτές κολύμβησης   > 30 m   
4.  Σωλήνες υδραγωγείων  > 15 m   
5.  Θεμέλια κτιρίων   > 5 m   
6.  Οριογραμμές οικοπέδου  > 5 m   

Στερεά απόβλητα  
Τα στερεά απόβλητα που παράγονται από την λειτουργία του 

ξενοδοχείου, περιλαμβάνουν τα παρακάτω επικίνδυνα και μη επικίνδυνα 
απόβλητα: 

• Αστικού τύπου απόβλητα από την υγιεινή πελατών, από τα 
επισιτιστικά τμήματα, το καθαρισμό και την συντήρηση, τους 
κήπους, τις υπηρεσίες γραφείου. Αυτά τα απόβλητα θα 
παραλαμβάνονται από τον Δήμο Ροδίων και η τελική τους 
διάθεση θα γίνεται στο  ΧΥΤΑ Βόρειας Ρόδου.  

• Απορριπτόμενος εξοπλισμός (λαμπτήρες, ηλεκτρικός και 
ηλεκτρονικός εξοπλισμός, μπαταρίες). Θα διοχετεύονται σε 
εγκεκριμένα συστήματα διαχείρισης ανακυκλώσιμων αποβλήτων. 

• Λάσπες από τον βιολογικό καθαρισμό. Θα διοχετεύονται σε 
εγκεκριμένα συστήματα διαχείρισης ανακυκλώσιμων αποβλήτων. 

• Χαρτί, χαρτόνι, εφημερίδες, περιοδικά, διαφημιστικά φυλλάδια, 
κτλ. Θα διοχετεύονται σε εγκεκριμένα συστήματα διαχείρισης 
ανακυκλώσιμων αποβλήτων. 

• Τόνερ φωτοτυπικής και φαξ, Μελάνια εκτυπωτών, Στυλό, 
πλαστικά κλπ. Θα διοχετεύονται σε εγκεκριμένα συστήματα 
διαχείρισης ανακυκλώσιμων αποβλήτων. 

• ανακυκλώσιμα, π.χ. συσκευασίες διαφόρων υλικών κλπ. 
χάρτινες , πλαστικές. Θα διοχετεύονται σε εγκεκριμένα 
συστήματα διαχείρισης ανακυκλώσιμων αποβλήτων. 

• Ελαστικά. Θα διοχετεύονται σε εγκεκριμένα συστήματα 
διαχείρισης ανακυκλώσιμων αποβλήτων. 

• Μπαταρίες / συσσωρευτές. Θα διοχετεύονται σε εγκεκριμένα 
συστήματα διαχείρισης ανακυκλώσιμων αποβλήτων. 

• Πλαστικά (π.χ. κρεβατάκια). 
Θα διοχετεύονται σε εγκεκριμένα συστήματα διαχείρισης 

ανακυκλώσιμων αποβλήτων. 
Για τη διαχείριση των παραπάνω αποβλήτων γίνεται: 

• Παρακολούθηση των παραγομένων αποβλήτων. 
• Ανακύκλωση και ανάκτηση αποβλήτων όπου είναι δυνατό. 
• Τελική διαχείριση σε χώρους διάθεσης απορριμμάτων. 

Τα απόβλητα που πρέπει να συλλέγονται χωριστά και να επιστρέφονται 
ή να αποστέλλονται προς ανακύκλωση ή τελική διαχείριση περιλαμβάνουν: 

Μη επικίνδυνα απόβλητα: 
• Γυάλινες συσκευασίες  
• Πλαστικές συσκευασίες 
• Λάσπες από τον βιολογικό καθαρισμό (ΔΕΥΑ Ρόδου). 
Δεδομένου ότι για την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων της μονάδας 

έχει επιλεγεί ένα σύστημα ενεργού ιλύος με παρατεταμένο αερισμό, δεν 
παρατηρείται παραγωγή σχετικά μεγάλου όγκου ιλύος. Εντούτοις, στο 
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τέλος κάθε λειτουργικής περιόδου υπάρχει περίσσεια ιλύος αποθηκευμένη 
στην σχετική δεξαμενή, όπως αναφέρεται στη σχετική μελέτη. 

Επικίνδυνα απόβλητα: 
• Ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός  
• Μικρές μπαταρίες 
• Λαμπτήρες  
Στοχεύοντας στην μείωση παραγόμενων αποβλήτων πρέπει να 

εφαρμοστούν οι εξής πρακτικές: 
• Χρήση μεγάλων συσκευασιών στα απορρυπαντικά 
• Επαναχρησιμοποίηση των χαρτιών γραφείου. 
 
Κατανάλωση νερού  
Πραγματοποιούνται συνεχείς έλεγχοι διαρροών για την αποφυγή 

άσκοπων καταναλώσεων νερού. 
Το νερό θα υφίσταται επεξεργασία αποσκλήρυνσης και χρησιμοποιείται 

για: 
• προσωπική υγιεινή των πελατών 
• καθαρισμό των χώρων 
• λειτουργία της κουζίνας 
• καθημερινή συντήρηση την περίοδο λειτουργίας (καθαρισμός 

κοινόχρηστων χώρων, κλπ) 
• λειτουργία των πισίνων 
• πλύσιμο των σεντονιών 
• πότισμα των κήπων στο κύριο χώρο της εγκατάστασης σε 

περιπτώσεις που δεν χρησιμοποιείται το επεξεργασμένο νερό του 
βιολογικού καθαρισμού 

Μέτρα για την εξοικονόμηση νερού 
Για τη μείωση της κατανάλωσης νερού, προτείνονται τα παρακάτω: 
1.  Χρησιμοποίηση τμήματος των επεξεργασμένων υγρών από την 

μονάδα βιολογικού καθαρισμού για πότισμα περιφραγμένου χώρου 
(περιορισμένη άρδευση, της  ΚΥΑ 45116/11 -  άρθρο 4). 

2.  Ρύθμιση του προγράμματος άρδευσης έτσι ώστε να αποφεύγεται το 
πότισμα κατά τις μεσημβρινές ώρες για να μην δημιουργείται υψηλό 
ποσοστό εξάτμισης του νερού. 

3. Τοποθέτηση ειδικών εντύπων στους χώρους των δωματίων και 
στους κοινόχρηστους χώρους πελατών και προσωπικού που θα 
ενημερώνουν και θα παροτρύνουν πελάτες και προσωπικό για την 
εξοικονόμηση του νερού. 

4.  Εγκατάσταση εξοικονομητών νερού στα είδη κρουνοποιίας. 
Οι κυκλοφορούντες στο εμπόριο εξοικονομητές νερού αποδίδουν 

οικονομία νερού από 40% έως 60%. Επομένως, από την εγκατάσταση 
τους, θα εξοικονομηθούν σημαντικές ποσότητες νερού, καθώς και 
ενέργειας εξαιτίας της επακόλουθης μείωσης της κατανάλωσης ζεστού 
νερού χρήσης. 

5. Έλεγχο  τυχόν διαρροών  νερού στις  εσωτερικές  υδραυλικές  
εγκαταστάσεις. 

Ποιότητα νερών κολύμβησης 
Η παραλία ΒΛΗΧΑ (πλησίον της μονάδας) βραβεύεται με την τιμητική 

διάκριση της Γαλάζιας Σημαίας (πιστοποίησης καλής  κατάστασης των  
νερών κολύμβησης  αλλά παράλληλα και καλής οργάνωσης της παραλίας). 
Τηρείται αρχείο όπου συγκεντρώνονται τα αποτελέσματα αναλύσεων 
ποιότητας του θαλασσινού νερού του ΥΠΕΝ. 

Θόρυβος 
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Για να μην παράγεται περιβαλλοντικός θορύβου το ξενοδοχείο πρέπει 
να εφαρμόσει τα παρακάτω: 

• Το σύστημα επεξεργασίας αποβλήτων να είναι πολύ μακριά από 
το χώρο των δωματίων. 

• Οι εργασίες συντήρησης να πραγματοποιούνται κυρίως τους 
χειμερινούς μήνες με αποτέλεσμα να μην υπάρχει θόρυβος κατά 
την διάρκεια της λειτουργίας του ξενοδοχείου. 

• Για την αποφυγή προβλημάτων δημιουργίας θορύβου από κακή 
λειτουργία του εξοπλισμού να πραγματοποιείται τακτική 
συντήρηση και έλεγχος. 

• Οι κλιματιστικές μονάδες να τοποθετηθούν σε σημεία που δεν 
ενοχλούν. 

• Να πραγματοποιηθεί δενδροφύτευση εφαπτομενικά του 
εξωτερικού τοιχίου του ξενοδοχείου για μείωση του θορύβου 
που προέρχεται από την κίνηση των οχημάτων στο δημόσιο 
δρόμο. Επίσης, να τοποθετηθούν στα δωμάτια 
θερμοηχομονωτικά τζάμια. 

Οι μετρήσεις των επιπέδων θορύβου θα πραγματοποιούνται τόσο στα 
όρια της μονάδας όσο και στους χώρους διαμονής με στόχο την εκτίμηση 
της πρόκλησης επιβάρυνσης. 

Αποκατάσταση χώρου-φυτεύσεις 
Μετά το πέρας των οικοδομικών εργασιών, ακολούθησαν εργασίες και 

διαδικασίες αποκατάστασης και διαμόρφωσης των αλλοιωθέντων χώρων 
από την εκσκαφή, με σκοπό την άρση, των προσωρινών επεμβάσεων στο 
ευρύτερο χώρο του γηπέδου και της περιοχής.  

Πραγματοποιήθηκαν αλλά και πραγματοποιούνται όπου τούτο 
απαιτηθεί, φυτεύσεις, κατά βάση ενδημικών ειδών χλωρίδας αλλά και 
ορισμένων εισαγόμενων ειδών προσαρμοσμένων απόλυτα στις 
κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής και διαμορφώθηκαν χώροι 
πρασίνου. 

  
Στη Μελέτη αναλύεται Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της 

μονάδας. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 
 

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στη Μ.Π.Ε., για το έργο υπάρχουν 
μεταξύ άλλων και τα εξής έγγραφα: 
1. Η με αριθμ. πρωτ. 83772/10-04-1995 Απόφαση Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων του Γ.Γ.Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 
2. Η με αριθμ. πρωτ. 262/29-08-1996 Απόφαση Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων του Γ.Γ.Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 
3. Η με αριθμ. πρωτ. οικ. 1176/19-06-2008 Απόφαση Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων του Γ.Γ.Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 
4. Η με αρ. πρωτ. 590/27-01-2017 βεβαίωση υδροδότησης της 

Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. 
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5. Η με αρ. πρωτ. 2/93895/10-11-2016 βεβαίωση της Δ/νσης 
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Ρόδου, σύμφωνα με την 
οποία βεβαιώνεται ότι έχει την δυνατότητα αποκομιδής και τελικής 
διάθεσης των στερεών αποβλήτων οικιακού τύπου, της υφιστάμενης 
ξενοδοχειακής μονάδας. 

6. Οι με αρ. 2113971, 2113972, 2113973, 2776384 Δηλώσεις 
υπαγωγής στο Ν.4178/2013 περί τακτοποίησης αυθαιρέτων. 

 
 
 
Όπως προκύπτει από το με αρ. πρωτ. οικ. 32588/18-07-2017 έγγραφο, 

η Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υ.Π.ΕΝ., ως αρμόδια αρχή για 
την έγκριση περιβαλλοντικών όρων, έχει ήδη ξεκινήσει την σχετική 
διαδικασία. 

  H Δημοτική Κοινότητα Καλάθου κατόπιν των με αρ. πρωτ. 
2/75818/20-09-2017 και 2/82761/10-10-2017 εγγράφων της Υπηρεσίας 
μας, μας διαβίβασε με το με αρ. πρωτ. 3/84569/16-10-2017 έγγραφο τη 
με αρ. 10/2017 απόφαση της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής 
Κοινότητας στις 16-10-2017 σύμφωνα με την οποία:  

«… 
Αποφασίζει Οµόφωνα 

       
          Συµφωνεί µε το µε αριθ. πρωτ. 2/82761/10-10-2017 έγγραφο-
εισήγηση της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου ∆ήµου Ρόδου   
                                                               Και 
Εισηγείται θετικά για την έγκριση της µελέτης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του ανωτέρω αναφερόµενου έργου, µε τις εξής  
προϋποθέσεις: 
                                                  
1)Να διασφαλιστεί ο δρόµος πρόσβασης, οχηµάτων και πεζών, προς 
την παραλία Βλυχών-Καλάθου.   
2)Να διερευνηθεί αν έχει τακτοποιηθεί η εισφορά σε γη ή σε χρήµα, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 173, παρ. Ε, υποπαρ. 7 και 8 του 
Κώδικα βασικής πολεοδοµικής νοµοθεσίας (ΦΕΚ 580/∆/27-7-1999), πριν 
την οποιαδήποτε έκδοση από το ∆ήµο διοικητικής πράξης. 
3)Να τηρηθούν γενικά τόσο οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας οι 
σχετικές µε τη διαδικασία ελέγχου και έκδοσης των απαραίτητων 
αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων (π.χ. θεώρηση όρων δόµησης-βεβαίωση 
χρήσεων γης, άδεια επεξεργασίας και διάθεσης λυµάτων κλπ.) όσο και 
όλες οι περιβαλλοντικές δεσµεύσεις εκ µέρους του κυρίου του έργου, οι 
οποίες αναφέρονται στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων καθώς 
και σε όλες τις εκδοθείσεις Α.Ε.Π.Ο. για τις επιµέρους µονάδες.   
4)Σε σχέση µε την υπεδάφια διάθεση των επεξεργασµένων λυµάτων, θα 
πρέπει µε µέριµνα του φορέα του έργου να τεκµηριώνεται και να 
διασφαλίζεται ότι δεν επηρεάζονται υπόγεια ύδατα και το θαλάσσιο 
περιβάλλον της περιοχής. Επίσης θα πρέπει να τηρηθεί αυστηρά εκ 
µέρους του φορέα του έργου η οριζόµενη από τη νοµοθεσία διαδικασία 
δειγµατοληψιών και αναλύσεων των επεξεργασµένων λυµάτων, των 
υδάτων κολύµβησης κλπ.. 
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5)Να γίνεται τακτικός έλεγχος και συντήρηση του βιολογικού 
καθαρισµού της µονάδας. Να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στη σωστή 
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. 
6)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. 
7)Πριν από την διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων και πριν την 
χλωρίωση να υπάρχει φρεάτιο δειγματοληψίας εύκολα και ανά πάσα στιγμή 
προσπελάσιμο για έλεγχο. 
8)Να επιλυθούν τυχόν εκκρεμότητες αυθαίρετων κατασκευών σε κ.μ. του 
δημοσίου, που απορρέουν από το με αρ. πρωτ. 502/06-03-2015 της 
Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου. 
9)Να ληφθεί βεβαίωση από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων & Υποδομών του 
Δήμου για τον χαρακτηρισμό και το πλάτος του δρόμου προσπέλασης του 
έργου καθώς και για την καλή εκτέλεση εισόδου-εξόδου από αυτόν, όπως 
προβλέπεται στο με αρ. πρωτ. οικ. 32588/18-07-2017 έγγραφο της  
Δ/νσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υ.Π.ΕΝ. 
10)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. 
11)Να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στα προτεινόμενα μέτρα εξοικονόμησης 
ενέργειας. 
12)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, πριν τη 
λήψη της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. 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 πριν την απομάκρυνσή τους με απορριμματοφόρα 
οχήματα στον χώρο τελικής διάθεσης. 
13)Να τηρείται αρχείο για τη συλλογή χρησιμοποιημένων μαγειρικών 
λαδιών   προς ανακύκλωση σε αδειοδοτημένους και πιστοποιημένους 
φορείς ανακύκλωσης. 
14)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. 
15)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 και να τηρούνται οι 
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προδιαγραφές υγιεινής για τη λειτουργία κολυμβητικών δεξαμενών και 
προδιαγραφές ασφάλειας για την είσοδο-έξοδο οχημάτων στη μονάδα.  
 

Η απόφαση αυτή δεν αντικαθιστά οποιαδήποτε άδεια απαιτείται από 
άλλες υπηρεσίες και αναφέρεται στην έκφραση γνώµης για την 
περιβαλλοντική µελέτη και όχι για τα συστατικά του φακέλου της 
(ιδιοκτησιακό καθεστώς, εκµίσθωση χώρων, επιτρεπόµενη δόµηση 
κ.λ.π.). 

                                        …». 
 

Πριν τη λήψη της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων κι 
εφόσον κριθεί απαραίτητο από την εγκρίνουσα αρχή, ο φορέας του έργου 
θα μεριμνήσει για τη λήψη θεώρησης όρων δόμησης και βεβαίωσης 
χρήσεων γης από τη Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δ. Ρόδου.   

 
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. 
θεώρηση όρων δόμησης-βεβαίωση χρήσεων γης, άδεια 
επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων κλπ.) όσο και όλες οι 
περιβαλλοντικές δεσμεύσεις εκ μέρους του κυρίου του έργου, 
οι οποίες αναφέρονται στη Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων καθώς και σε όλες τις εκδοθείσεις Α.Ε.Π.Ο. για 
τις επιμέρους μονάδες.   

2. Να ληφθούν υπόψη, πριν τη λήψη της Α.Ε.Π.Ο., οι πρόσθετες 
(υπ’ αρ. (1) και (2)) προϋποθέσεις, που τέθηκαν από τη 
Δημοτική Κοινότητα Καλάθου στη με αρ. 10/2017 
Απόφασή της. 

3. Σε σχέση με την υπεδάφια διάθεση των επεξεργασμένων 
λυμάτων, θα πρέπει με μέριμνα του φορέα του έργου να 
τεκμηριώνεται και να διασφαλίζεται ότι δεν επηρεάζονται 
υπόγεια ύδατα και το θαλάσσιο περιβάλλον της περιοχής. 
Επίσης θα πρέπει να τηρηθεί αυστηρά εκ μέρους του φορέα 
του έργου η οριζόμενη από τη νομοθεσία διαδικασία 
δειγματοληψιών και αναλύσεων των επεξεργασμένων 
λυμάτων, των υδάτων κολύμβησης κλπ..  

4. Να γίνεται τακτικός έλεγχος και συντήρηση του βιολογικού 
καθαρισμού της μονάδας. Να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη 
σωστή 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.  

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

7. Να επιλυθούν τυχόν εκκρεμότητες αυθαίρετων κατασκευών 
σε κ.μ. του δημοσίου, που απορρέουν από το με αρ. πρωτ. 
502/06-03-2015 της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου. 

8. Να ληφθεί βεβαίωση από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων & 
Υποδομών του Δήμου για τον χαρακτηρισμό και το πλάτος 
του δρόμου προσπέλασης του έργου καθώς και για την καλή 
εκτέλεση εισόδου-εξόδου από αυτόν, όπως προβλέπεται στο 
με αρ. πρωτ. οικ. 32588/18-07-2017 έγγραφο της  Δ/νσης 
Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υ.Π.ΕΝ. 

9. 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. 

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

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, πριν τη λήψη της 
Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. 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 πριν την 
απομάκρυνσή τους με απορριμματοφόρα οχήματα στον χώρο 
τελικής διάθεσης. 

12. Να τηρείται αρχείο για τη συλλογή χρησιμοποιημένων 
μαγειρικών λαδιών   προς ανακύκλωση σε αδειοδοτημένους 
και πιστοποιημένους φορείς ανακύκλωσης. 

13. 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. 

14. 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 και να τηρούνται οι 
προδιαγραφές υγιεινής για τη λειτουργία κολυμβητικών 
δεξαμενών και προδιαγραφές ασφάλειας για την είσοδο-έξοδο 
οχημάτων στη μονάδα.  

 
 

Μετά τα παραπάνω ζητείται: 
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Η διατύπωση θετικής άποψης από το Δημοτικό Συμβούλιο για το έργο 
«Υφιστάμενο κύριο ξενοδοχειακό κατάλυμα με την επωνυμία 
“LINDOS ROYAL” κατηγορίας πέντε αστέρων (5*), συνολικής 
δυναμικότητας 986 κλινών, που προέκυψε από την μερική 
συνένωση τριών υφιστάμενων ξενοδοχείων {“LINDOS ROYAL 
VILLAGE І” κατηγορίας τεσσάρων αστέρων (4*) & 187 κλινών, 
“LINDOS ROYAL VILLAGE ΙΙ” κατηγορίας τριών αστέρων (3*) & 
290 κλινών και “LINDOS ROYAL VILLAGE” κατηγορίας τεσσάρων 
αστέρων (4*) & 138 κλινών} και κατόπιν υπαγωγής των 
αυθαιρέτων κτισμάτων του στις διατάξεις του Ν.4178/13, εντός 
γηπέδου συνολικού εμβαδού 31.173,00 τ.μ., στην περιοχή “ΒΛΥΧΑ” 
Δημοτικής Κοινότητας Καλάθου, Δημοτικής Ενότητας Λινδίων, 
Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου, ιδιοκτησίας της “Τ.Ξ.Ν.Ε. ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ ΑΕ”», με βάση τη 
σχετική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), σύμφωνα με 
τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις 
 
 

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

αποφασίσει σχετικά. 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.Ι.Περδίκης, Κ.Πότσος, Στ.Παρδαλός 

και Α.Παπουράς απουσίαζαν από τη συζήτηση και λήψη απόφασης 

για το θέμα. 

 

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   ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Εγκρίνει την εκτός Ημερήσιας Διάταξης συζήτηση και λήψη 
απόφασης του θέματος επειδή συντρέχουν λόγοι κατεπείγοντος 
χαρακτήρα. 

 

2. Γνωμοδοτεί θετικά για το έργο«Υφιστάμενο κύριο ξενοδοχειακό 
κατάλυμα με την επωνυμία “LINDOS ROYAL” κατηγορίας 
πέντε αστέρων (5*), συνολικής δυναμικότητας 986 κλινών, 
που προέκυψε από την μερική συνένωση τριών υφιστάμενων 
ξενοδοχείων {“LINDOS ROYAL VILLAGE І” κατηγορίας 
τεσσάρων αστέρων (4*) & 187 κλινών, “LINDOS ROYAL 
VILLAGE ΙΙ” κατηγορίας τριών αστέρων (3*) & 290 κλινών 
και “LINDOS ROYAL VILLAGE” κατηγορίας τεσσάρων αστέρων 
(4*) & 138 κλινών} και κατόπιν υπαγωγής των αυθαιρέτων 
κτισμάτων του στις διατάξεις του Ν.4178/13, εντός γηπέδου 
συνολικού εμβαδού 31.173,00 τ.μ., στην περιοχή “ΒΛΥΧΑ” 
Δημοτικής Κοινότητας Καλάθου, Δημοτικής Ενότητας Λινδίων, 
Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου, ιδιοκτησίας της “Τ.Ξ.Ν.Ε. ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ ΑΕ”», με 
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βάση τη σχετική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(Μ.Π.Ε.), σύμφωνα με τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις 

 
 

 
 

                             ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 
 
 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ                    ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 
     

 


