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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

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

Της από  28/2/ 2018  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 4/28-2-2018    Αριθ. Απόφασης:   162/2018 

 
 

Στη Ρόδο σήμερα  28 Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 
13.30 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. 2/11478/23.2.2018 
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 

24.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 

ΟΡΑΜΑ» 

   

 

2.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

25. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

3.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 
  

4.ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

5.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ   

6. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος  
.  

7.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 26.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

8.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος  

9. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  

10. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ  27. ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

11.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

28.ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 

ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 

12. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 29.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

13. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 30. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

14. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ 31.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 

παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 

15. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 32. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 



2 

 

Δημοτικός Σύμβουλος 

16. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

33.ΜΠΙΛΙΑ –ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος  

17. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 

Αντιδήμαρχος 
 

18. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

19.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος, 

 

  

20. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

21. ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

  

  

22.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

23.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 7.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

2. ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος 8. ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- Αντιπρόεδρος 

3. ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9. ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 

4. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ-

Αντιδήμαρχος 

10. ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

5. ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ-Αντιδήμαρχος 

11. ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

6.ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

12. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

  13. ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-

Γραμματέας 

 

  14. ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

 

Επίσης στη Συνεδρίαση παρίστανται,  ο Γενικός Γραμματέας Δ.Ρ 
κ.Ευγένιος Κορναρόπουλος και ο Νομικός Σύμβουλος 
κ.Δ.Σαλαμαστράκης. 

 
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: 

 

Το θέμα με αύξοντα αριθμό 9.2 προτάχθηκε και συζητήθηκε μετά 
την Ενημέρωση. 

 

Θ Ε Μ Α 8.1:  Διατύπωση άποψης του Δημοτικού Συμβουλίου για 
το έργο « Υφιστάμενη Ξενοδοχειακή Μονάδα Κλασικού Τύπου με 
διακριτικό τίτλο “ Elysioum” , 5* Αστέρων και συνολικής 
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δυναμικότητας 782 κλινών, εντός της ΚΜ 385 Γαιών Κοσκινού 
εμβαδού 24.427 m2 στην περιοχή « Αμμούδες», Δημοτικής 
Κοινότητας Κοσκινού, Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας, Δήμου 
Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, 
ιδιοκτησίας « ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΞΕΝ/ΚΕΣ ΤΟΥΡ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΝΗΚΑ 
ΑΕ», με βάση τη σχετική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων     
( Μ.Π.Ε.), αρ. πρωτ. 18/7472/2018. 
 
Η Αντιδήμαρχος κ. Φ. Κρεμαστινού-Ροδίτη  εισηγούμενη το θέμα έθεσε 
υπόψη του Σώματος την υπ’ αριθ. 18/7472/05-02-2018 εισήγηση της 
Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου, η οποία έχει ως εξής: 

Το Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου προώθησε στην Υπηρεσία 
μας το με αρ. πρωτ. (Δ.Ρ.)2/70541/05-09-2017 (ΤΤ 8223/04-09-2017) έγγραφο 
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με το οποίο κοινοποιείται Ανακοίνωση της 
Επιτροπής Περιβάλλοντος 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 (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 – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ (ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ Μ.Π.Ε.) 
 
  Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) αφορά στο υφιστάμενο 
ξενοδοχειακό συγκρότημα με διακριτικό τίτλο “Elysioum”, κατηγορίας  5 
Αστέρων και δυναμικότητας 782 κλινών, εντός της ΚΜ 385 Γαιών Κοσκινού 
εμβαδού 24.427 m2 στην περιοχή “Aμμούδες”, Δημοτικής Κοινότητας Κοσκινού, 
Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιδιοκτησίας “ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΞΕΝ/ΚΕΣ ΤΟΥΡ/ΚΕΣ 
ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΝΗΚΑ ΑΕ”». 

Για το έργο έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. οικ. 192/2004 Απόφαση 
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) του Γενικού Γραμματέα 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που αφορούσε στην Έγκριση Περιβαλλοντικών 
Όρων επέκτασης υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας κλασσικού τύπου Α’ τάξης 
και η οποία είχε ημερομηνία λήξεως την 31-01-2014. Επειδή έχει παρέλθει 
διάστημα μεγαλύτερο των δύο ετών από την ημερομηνία λήξεως της παραπάνω 
ΑΕΠΟ και επειδή έχουν πραγματοποιηθεί μεταβολές στην μονάδα, συντάχθηκε η 
Μ.Π.Ε. με αναφορά στις τροποποιήσεις που έχουν επέλθει για το εν λόγω έργο. 
Το έργο θεωρείται υφιστάμενο στερούμενο περιβαλλοντικών όρων και η 
περιβαλλοντική αδειοδότηση του υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 
4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α/2011).  
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Η ξενοδοχειακή μονάδα εντοπίζεται στη θέση «Αμμούδες Κοσκινού» στην 
παραλία Φαληρακίου με πρόσοψη επί του πρωτεύοντος επαρχιακού οδικού 
δικτύου, εκτός των ορίων σχεδίου πόλεως – οικισμών του Δήμου Καλλιθέας 

Το γήπεδο στο οποίο μελετάται η κατασκευασθείσα μονάδα αποτελείται 
από την αριθμ. 385Γ μερίδα γαιών Κοσκινού συνολικού εμβαδού 24.427 m2 
όπως προέκυψε από την ενοποίηση της αρχικής 385Γ με την 385Α ενώ το τελικό 
εμβαδόν του οικοπέδου υπολογίζεται σε 22.052,70 τ.μ. λόγω διέλευσης της 
Επαρχιακής Οδού. Η προσπέλαση στην υπό μελέτη ξενοδοχειακή μονάδα 
πραγματοποιείται μέσω της επαρχιακής οδού  Ρόδος – Θέρμαι (Καλλιθέα) – 
Φαληράκι. 

H  δυτική πλευρά του οικοπέδου φέρεται να εφάπτεται σε κτηματολογικό 
ρέμα με την επωνυμία "Ιππατράκους". Αντίστοιχα στα ανατολικά όρια της 
μονάδας, εμφανίζεται το παρακείμενο κτηματολογικό ρέμα "Ταμπουράδας" να 
διέρχεται πλησίον αλλά να μην εφάπτεται στα όρια του γηπέδου της μονάδας.  
       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. 
3. Βρίσκεται εκτός των ορίων των περιοχών του εθνικού συστήματος 

προστατευόμενων περιοχών. 
4. Βρίσκεται εκτός δασικής έκτασης. Έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. 

6596/21-11-1991  Πράξη χαρακτηρισμού από την Δ/νση Δασών 
Δωδεκανήσου σύμφωνα με την οποία η μερίδα385 γαιών Κοσκινού  είναι 
γεωργική έκταση. 

5. Βρίσκεται εκτός θέσεων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. 
Σύμφωνα με τη Μελέτη, το έργο είναι συμβατό με τις θεσμοθετημένες 

Χωροταξικές και Πολεοδομικές δεσμεύσεις της περιοχής. 
Επίσης το γήπεδο καθώς και η υφιστάμενη μονάδα βρίσκεται σε αποδεκτή 

απόσταση από τα όρια του αιγιαλού και παραλίας όπως αυτά ορίζονται με βάση 
την υπ’ αριθμό 1078366/8038/20010/18-9-2000(ΦΕΚ 661Δ΄) απόφαση του 
Υπουργείου Οικονομικών. 

Με τη μελέτη ζητείται η τροποποίηση της Α.Ε.Π.Ο. με σκοπό: 
1. Τη μείωση της δυναμικότητας από 850 σε 782 κλίνες. 
2. Την ενημέρωση του φακέλου με τα υφιστάμενα-πραγματοποιηθέντα 
στοιχεία δόμησης και κάλυψης όπως πρόεκυψαν μετά από τις υπερβάσεις και 
αλλαγές χρήσης χώρων για τις οποίες έγινε υπαγωγή στον Ν.4178/2013 με την 
με Αρ. πρωτ. 115089/11-12-2013 Δήλωση Υπαγωγής. 
3. Την τροποποίηση της διαδικασίας επεξεργασίας και του τελικού 
αποδέκτη υγρών αποβλήτων μετά τη σύνδεση της Μονάδας με τον Κεντρικό 
Αποχετευτικό Αγωγό της Μονάδας Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων του Δήμου 
Ρόδου, στη θέση "Βόδι". 
4. Την αλλαγή Επωνυμίας της ιδιοκτήτριας Εταιρίας, σε Ελληνικές 
Ξενοδοχειακές Τουριστικές Επιχειρήσεις "ΝΗΚΑ Α.Ε." 
5. Την ανανέωση της χρονικής ισχύος της. 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1958/13-1-2012 (ΦΕΚ21Β/13-01-2012) 
απόφαση περί «Κατάταξης δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε 
κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του 
Ν.4014/21-09-2011» ως αυτή ισχύει, το συγκεκριμένο έργο κατατάσσεται 
στην Ομάδα 6η – Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής 
ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής, α/α 2 – 
κατηγορία Α2 – Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα εκτός σχεδίων πόλεων 
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και εκτός ορίων οικισμών, εκτός περιοχών NATURA 2000, με αριθμό 
κλινών 100<Κ≤800. 

Η ξενοδοχειακή μονάδα ολοκληρώθηκε σύμφωνα με την υπ’ αρ. 144/15-
03-2006 οικοδομική άδεια της Δ/νσης Πολεοδομίας Ρόδου ΝΑ Δωδεκανήσου, η 
οποία αναθεωρήθηκε στις 8-12-2006 ως προς την αλλαγή ιδιοκτήτη από Κάτρης 
Ηλίας- Κάτρης Νικόλαος Κοινωνία Αστικού Δικαίου σε «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΞΕΝ/ΚΕΣ 
ΤΟΥΡ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΝΗΚΑ ΑΕ» και την κατασκευή Μόνιμης αντιστήριξης 
Πρανούς εκσκαφής και των αντίστοιχων φορολογικών επιβαρύνσεων. 

Η ξενοδοχειακή μονάδα με διακριτικό τίτλο «ELYSIOUM RESORT & SPA» 
συνολικής δυναμικότητας 782 κλινών  αποτελείται από τρία επί μέρους κτήρια: 

• Την "Κεντρική Πτέρυγα" με την ονομασία «ELYSIOUM» δυναμικότητας 
387 κλινών που περιλαμβάνει 6 ορόφους και τρία υπόγεια. 

• Την πτέρυγα Ι –“HELIOS”- δυναμικότητας 285 κλινών. που περιλαμβάνει 
7 ορόφους. 

• Την πτέρυγα ΙI –“EOS”- δυναμικότητας 110 κλινών  που περιλαμβάνει 7 
ορόφους και ένα υπόγειο. Το υπόγειο περιλαμβάνει το λεβητοστάσιο 
ζεστού νερού χρήσης  του συγκροτήματος και το μηχανοστάσιο του 
συστήματος ψύξης θέρμανσης των κτηρίων "HELIOS" & "EOS" . 

Επίσης, για την εξυπηρέτηση των κτιριακών εγκαταστάσεων έχει διαμορφωθεί 
εσωτερικό οδικό δίκτυο και χώροι στάθμευσης που απαιτούνται με βάση τη 
δυναμικότητα, τον αριθμό των εργαζομένων και τον οχημάτων για την 
τροφοδοσία της μονάδας. Σύμφωνα με τη Μελέτη, έχει προβλεφθεί επαρκής 
χώρος στάθμευσης για τις ανάγκες του συγκροτήματος. Ειδικότερα έχει 
διαμορφωθεί εσωτερικό οδικό δίκτυο και υπαίθριοι χώροι στάθμευσης, οι οποίοι 
καταλαμβάνουν συνολική επιφάνεια 2,5 στρέμματα.  

Πλησίον των υπογείων των κτηρίων και σε κατάλληλα διαμορφωμένους 
χώρους μή προσβάσιμους από τους διαμένοντες, υπάρχουν οι απαραίτητες 
εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση των ενεργειακών και λοιπών αναγκών της 
μονάδας (υπόγειες δεξαμενές αερίου, πύργοι ψύξης (chillers), Ηλεκτροπαραγωγό 
Ζεύγος, αντλιοστάσια κτλ. 

Εντός της ξενοδοχειακής μονάδας υφίστανται στους υπαίθριους χώρους 
επιπλέον εγκαταστάσεις ψυχαγωγίας των παραθεριστών, όπως ένα γήπεδο 
αντισφαίρισης και δυο κολυμβητικές δεξαμενές. 

Με βάση την Α.Π. 144/06 εκδοθείσα οικοδομική άδεια η πραγματοποιηθείσα 
δόμηση ανερχόταν σε 17.628,56 m2 και η κάλυψη σε 4.339,48 m2. 

Μετά όμως την υπαγωγή της μονάδας στις διατάξεις του Ν.4178/13 με 
την με αρ. πρωτ. 115089/11-12-2013 Δήλωση με τελευταία ενημέρωση στις 8-
8-2016 προκύπτει ότι υπήρξε υπέρβαση της δόμησης κατά 2.121,4 m2 και της 
κάλυψης κατά 142,7 m2. 

Άρα η τελική πραγματοποιούμενη κάλυψη δόμηση ανέρχεται σε 
17.628,56 m2 +2121,4 m2= 19.749,96m2 και η τελικώς πραγματοποιημένη 
κάλυψη σε 4.339,48 m2+ 142,7m2=4.542,180m2. Στη Μελέτη 
επισυνάπτεται Τεχνική Έκθεση Μηχανικού στην οποία αναλύονται όλες 
οι επιμέρους υπερβάσεις. 

Η ξενοδοχειακή μονάδα είναι συνδεδεμένη τόσο με το δίκτυο 
αποχέτευσης της ΔΕΥΑΡ όσο και με το δίκτυο υδροδότησης σύμφωνα με την 
με αρ. πρωτ. 13574/16-12-2015 βεβαίωση της ΔΕΥΑΡ. 

Oι συνολικές μέγιστες ανάγκες σε πόσιμο νερό ανέρχονται σε 782 κλίνες x 
450lt/κλίνη & ημέρα=351.900lt/ημέρα.   
Η ποσότητα  αυτή  επίσης καθορίζεται  από τις τεχνικές  προδιαγραφές  του ΕΟΤ 
(απόφαση Γ.Γ. ΕΟΤ 530992/29-9-87, ΦΕΚ 557/Β/87) και το ΠΔ 43 ΦΕΚ/43/Α/7-
3-2002 για την κατηγορία 5* (Α’ τάξης ξενοδοχεία). 
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Σε ότι  αφορά  την αποκομιδή  στερεών  αποβλήτων  που  παράγει  η  
μονάδα επισυνάπτεται στη Μελέτη η αρ. πρωτ.2/20246/20-3-2017 
βεβαίωση της Δ/νσης Καθαριότητας του Δήμου Ρόδου. 

Η συνολική   ημερήσια   κατανάλωση   ηλεκτρικής  ενέργειας  του  
ξενοδοχείου, λαμβάνοντας υπόψη την τιμή των 1,25 kWh κλίνη/ ημέρα που 
ισχύει για ξενοδοχείο 5 αστέρων άνω των 501 κλινών, βάσει του Π.Δ.43/-2002 
και το συνολικό αριθμό των 782 κλινών, θα είναι ίση με 879,75 kWh/ημέρα. 

Από τη βιβλιογραφία η μέση παραγόμενη ποσότητα απορριμμάτων ανά κλίνη 
ανέρχεται σε 1,4kg/d, δηλαδή η εκτιμώμενη παραγωγή απορριμμάτων στο 
ξενοδοχείο ανέρχεται σε 782*1,4=1094,80 kg/d. Η σωστή διαχείριση των 
απορριμμάτων και συγκεκριμένα η εφαρμογή ανακύκλωσης για χαρτί, γυαλί και 
μέταλλα μέχρι την αποκομιδή τους μειώνει αρκετά την ποσότητα που εν τέλει 
οδηγείται για υγειονομική ταφή στον ΧΥΤΑ του Δήμου Ρόδου. 
Ηλεκτρομηχανικές εγκαταστάσεις  
Εγκατάσταση κλιματισμού: 
Ο κλιματισμός (ψύξη-θέρμανση) των κοινόχρηστων χώρων και των δωματίων 
του  ξενοδοχείου γίνεται με την χρήση 6 ψυκτών (chillers) της εταιρίας Carrier, 
τροφοδοτούμενων από ηλεκτρικό ρεύμα και δίκτυο μέσω δικτύου fan-coils. Το 
δίκτυο κλιματισμού δεν είναι ενιαίο αλλά αποτελείται από δύο επιμέρους 
ανεξάρτητα υπο-δίκτυα.     
Εγκαταστάσεις Παραγωγή Ζ.Ν.Χ.: 
Η παραγωγή ζεστού νερού χρήσης γίνεται κυρίως από το σύστημα ανάκτησης 
θερμότητας των τριών chiller (ψύκτες) που χρησιμοποιούνται για τον κλιματισμό 
της 
Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη: 
Το Η/Ζ είναι κατάλληλο ως εφεδρική μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
για την άμεση και αυτόματη ρευματοδότηση της εγκατάστασης κατά την, σε 
ανύποπτο χρόνο, τέλεια διακοπή ή ακαταλληλότητα του ρεύματος της Δ.Ε.Η., 
έστω και σε μία φάση του δικτύου αυτής, δυνάμενη να αναλαμβάνει τα φορτία 
της κατανάλωσης αμέσως και αυτόματα και να αποδίδει την πλήρη ισχύ της για 
συνεχή λειτουργία. Στον περιβάλλοντα χώρο του Ξενοδοχείου και ειδικά σε 
εξωτερικό χώρο στο επίπεδο των υπογείων του κεντρικού κτηρίου, έχει 
εγκατασταθεί ένα ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, ονομαστικής ισχύος 900 kVA το 
οποίο εξασφαλίζει όλα τα φορτία σε περίπτωση διακοπής 
Δίκτυο διανομής αερίου: 
Στο συγκρότημα υπάρχουν εγκαταστάσεις υγραερίου για την τροφοδοσία των 
παρασκευαστηρίων (εστιατορίων, καφετέριών - μπαρ κτλ ) και των λεβήτων 
υγραερίου για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.  
Τεχνική περιγραφή μηχανολογικών εγκαταστάσεων. 
Οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν: 
Δίκτυο Ισχυρών Ρευμάτων 
Η μονάδα τροφοδοτείται αρχικά με μέση τάση από τη ΔΕΗ και στη συνέχεια με 
χαμηλή τάση μέσω του υποσταθμού της ΔΕΗ, ο οποίος βρίσκεται στο υπόγειο 
του κεντρικού κτιρίου. 
Δίκτυο Ασθενών Ρευμάτων 
Πρόκειται για τις τηλεφωνικές εγκαταστάσεις, των δικτύων δεδομένων, σήματος 
κεραίας, συναγερμών και ενεργητικής πυρανίχνευσης κτλ.   
Δίκτυο Ύδρευσης 
Συνίσταται σε σύστημα δεξαμενών νερού στα υπόγεια του κεντρικού κτηρίου 
που μέσω πιεστικού συγκροτήματος τροφοδοτούν δίκτυα διανομής υπό πίεση 
ανά κτήριο και όροφο.  Σε ότι αφορά το ζεστό νερό χρήσης μέσω επίσης δικτύου 
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διανομής υπό πίεση και κυκλοφορητών γίνεται η ανακυκλοφορία σε όλη τη 
μονάδα. 
Δίκτυο Πυρόσβεσης 
Τροφοδοτείται από την ίδια δεξαμενή με την ύδρευση με αντλία η οποία είναι 
τοποθετημένη σε μεγαλύτερο βάθος από τις αντίστοιχες για την τροφοδότηση 
του δικτύου ύδρευσης. Κατά συνέπεια υπάρχει πάντα επάρκεια νερού για το 
δίκτυο πυρόσβεσης.  

 
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΘΑΝΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
– ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

 
Σύμφωνα με τη Μ.Π.Ε. δεν αναμένονται σημαντικές περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις από την κατασκευή και λειτουργία του έργου. 
Σε ότι αφορά στη διαχείριση του έργου γίνεται αναφορά κυρίως για τα 

παρακάτω. 
Ενέργεια 
Διαφορετικές μορφές ενέργειας χρησιμοποιούνται σε πολλές δραστηριότητες 
και υπηρεσίες του ξενοδοχείου. Συγκεκριμένα οι κύριες μορφές ενέργειας που 
χρησιμοποιεί για τη λειτουργία του είναι: 

• Ηλεκτρική ενέργεια 
• Πετρέλαιο 
• Αέριο-Προπάνιο 
Σύμφωνα με το Π.Δ. 43/2002 η συνολική ημερήσια κατανάλωση ηλεκτρικής 

ενέργειας του ξενοδοχείου, λαμβάνοντας υπόψη την τιμή των 1,25 kWh / κλίνη 
/ ημέρα που ισχύει για ξενοδοχείο 5* αστέρων άνω των 501 κλινών, βάσει των 
προδιαγραφών του ΕΟΤ (ΦΕΚ 43/Δ/2002) και το συνολικό αριθμό των 782  
κλινών, θα είναι ίση με 879,75 kWh/ημέρα. 

Στο συγκρότημα υπάρχουν εγκαταστάσεις υγραερίου για την τροφοδοσία των 
παρασκευαστηρίων (εστιατορίων, καφετέριών - μπαρ κτλ) και των λεβήτων 
υγραερίου για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Πρακτικά η παραγωγή 
ζεστού νερού χρήσης γίνεται κυρίως από το σύστημα ανάκτησης θερμότητας των 
τριών chiller (ψύκτες) που χρησιμοποιούνται για τον κλιματισμό της μονάδας.  Η 
ημερήσια κατανάλωση υγραερίου αναμένεται  σε 237 lt, δηλαδή κατά μέσο 
όρο περίπου 0,35 lt / κλίνη / ημέρα, η οποία κρίνεται επίσης ως ιδιαίτερα χαμηλή  

Τέλος οι λέβητες πετρελαίου  λειτουργούν μόνο ως τρίτη επιλογή, μετά από 
το ρεύμα και το υγραέριο, με αποτέλεσμα η συνολική ετήσια κατανάλωση 
πετρελαίου να είναι ιδιαίτερα χαμηλή, της τάξης των 2000 lt, δηλαδή 2,55 lt / 
κλίνη / έτος.    
Υδροδότηση ξενοδοχειακής μονάδας 
Oι συνολικές μέγιστες ανάγκες σε πόσιμο νερό ανέρχονται σε 782 κλίνες x 
450lt/κλίνη & ημέρα=351.900lt/ημέρα ή ~352m3/ημέρα Οι συνολικές  
ανάγκες υδροδότησης ανέρχονται σε περίπου 395,5 κυβικά/ημέρα. Με βάση την 
ωριαία παροχή που ανέρχεται σε 20 κυβικά όπως προκύπτει από την βεβαίωση 
της ΔΕΥΑΚ η συνολική προσφερόμενη ποσότητα ανέρχεται σε 24ώρεςΧ20 
κυβικά/ώρα=480 κυβικά ημερησίως>395,5 κυβικά ημερησίως. Κατά συνέπεια 
υπάρχει επάρκεια παρεχόμενου ύδατος. 
Παραγωγή και διαχείριση υγρών και στερεών 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 στο δίκτυο αποχέτευσης θα 
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περνούν από λιποσυλλέκτη. Τα λύματα που παράγονται από τη λειτουργία της 
ξενοδοχειακής μονάδας οδηγούνται στο κεντρικό αποχετευτικό σύστημα Δήμου 
Ρόδου.  

Tα παραγόμενα στερεά απόβλητα αποτελούν απορρίμματα οικιακού 
τύπου και υφίστανται κατάλληλη διαχείριση, με διαχωρισμό σε ζυμώσιμα 
οργανικά και μή. Yπολογίζονται σε κιλά ανά άτομο και ημέρα. Από τη 
βιβλιογραφία η μέση παραγόμενη ποσότητα απορριμμάτων ανά κλίνη ανέρχεται 
σε 1,4kg/d, δηλαδή η εκτιμώμενη παραγωγή απορριμμάτων στο ξενοδοχείο 
ανέρχεται σε 782 * 1,4 =1094.80 kg/d. Η σωστή διαχείριση των απορριμμάτων 
μέχρι την αποκομιδή τους από το Δήμο που  προτίθεται να πραγματοποιεί την 
αποκομιδή των οικιακών και αστικών στερεών αποβλήτων της εν λόγω 
Ξενοδοχειακής Μονάδας (βεβαίωση Δήμου Ρόδου) και στην συνέχεια να 
πραγματοποιεί την απόρριψη τους στον ΧΥΤΑ Βόρειας Ρόδου, έχει σαν 
αποτέλεσμα την μείωση της παραγόμενης ποσότητας και κατ’ επέκταση την 
ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων που αυτά συνεπάγονται.  
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 

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. 

Στη Μελέτη γίνεται αναφορά κυρίως για τις παρακάτω 
αναμενόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.  
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Η μορφολογία και τα ανάγλυφα χαρακτηριστικά του εδάφους δεν έχουν 
υποστεί  μεταβολές από τις υπερβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στην εν 
λόγω Ξενοδοχειακή Μονάδα. Ο επεμβάσεις έχουν περιοριστεί στις απολύτως 
απαραίτητες, όπως για τη διάνοιξη εσωτερικών δρόμων και τη διαμόρφωση 
χώρων πρασίνου. Συνεπώς οι επιπτώσεις στο τοπίο και στην αισθητική αξία 
αυτού χαρακτηρίζονται αμελητέες και υποκειμενικές. 
ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ   

Στην περιοχή μελέτης δεν υπάρχουν σημαντικές φυσικές αλλαγές. Σε 
κάθε περίπτωση θα τηρείται η περιβαλλοντική νομοθεσία και οι περιβαλλοντικοί 
όροι που θα διέπουν το έργο. 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
  Οι τελικές χρήσεις των χρησιμοποιούμενων μορφών ενέργειας είναι: 
Θέρμανση νερού, Εξαερισμός, Κλιματισμός, Φωτισμός, Ηλεκτρογεννήτριες, 
Λειτουργία ηλεκτρομηχανολογικού  εξοπλισμού. Γενικά οι ξενοδοχειακές μονάδες 
δεν θεωρούνται ιδιαίτερα ενεργοβόρες σε σχέση με τις βιομηχανίες. Δεν 
αναμένονται αρνητικές επιπτώσεις στην επάρκεια ενέργειας της περιοχής όπως 
στις  Τηλεπικοινωνίες- Ύδρευση –Αποχέτευση- Αποκομιδή Στερεών Αποβλήτων . 
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Συνολικά οι εκπομπές θα είναι μικρές και περιορισμένες τόσο χρονικά όσο 
και τοπικά.  
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ΘΟΡΥΒΟΣ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΙΣ 
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 τυχόν κατασκευών όσο και κατά τη φάση λειτουργίας.  
ΥΔΑΤΑ 

Δεν αναμένονται αρνητικές επιπτώσεις στο υδρογραφικό δίκτυο 
επιφανειακό η υπόγειο αφού θα τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα στην Αποφ-
145116/11 «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την 
επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις». 

 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ  

Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας να χρησιμοποιείται για: 
 1. Το φωτισμό των χώρων  
 2. Την ψύξη του ξενοδοχείου  
 3. Την λειτουργία του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού στους 

χώρους διαμονής, εστίασης όπως και για τις δραστηριότητες καθαριότητας 
(πλυντήρια, κλπ.).  

4. Αντλιοστάσια κλπ   
    Το ξενοδοχείο θα επιτύχει την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας 

με τις παρακάτω 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 διαθέτουν σύστημα ηλεκτρονικής κάρτας για την 
λειτουργία των ηλεκτρικών συσκευών και του φωτισμού. 

• Φυσικός αερισμός στους περισσότερους χώρους.  
• Συστήματα αυτοματισμού για το κλείσιμο της 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.   
 Ατμοσφαιρική ρύπανση       

1. Εκπομπές χλωροφθορανθράκων από τα κλιματιστικά: Ο κλιματισμός όλων 
των κτιρίων  πραγματοποιείται με αντλίες θερμότητας με αποτέλεσμα την 
εξοικονόμηση ενέργειας σε σχέση με τα κλιματιστικά μηχανήματα  Παρ’ 
όλ’ αυτά κατά την ετήσια συντήρησή τους θα ελέγχονται τυχόν διαρροές 
για την ορθή τους λειτουργία.       

2. Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα:   Θα γίνεται υπολογισμός των 
εκπομπών CO2 από τις δραστηριότητες του ξενοδοχείου και συγκεκριμένα 
από την παραγωγή της καταναλισκόμενης ενέργειας και από την 
κατανάλωση πετρελαίου για την παραγωγή ζεστού νερού.  

Υγρά απόβλητα 
Από τις δραστηριότητες διαμονής των πελατών, καθαριότητας των χώρων 

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



10 

 

Τηγανέλαια/Μηχανέλαια/Απόβλητα από backwash των κολυμβητικών δεξαμενών 
Αυτά τα απόβλητα θα διοχετεύονται σε εγκεκριμένα συστήματα διαχείρισης 
ανακυκλώσιμων αποβλήτων.   
Οικιακά υγρά απόβλητα: Τα απόβλητα αυτά οδηγούνται στο αποχετευτικό δίκτυο 
του Δήμου με το οποίο είναι συνδεδεμένη η μονάδα      
Στερεά απόβλητα 

Τα στερεά απόβλητα που θα παράγονται από την λειτουργία του 
ξενοδοχείου περιλαμβάνουν τα παρακάτω επικίνδυνα και μη επικίνδυνα 
απόβλητα: 

• Αστικού τύπου απόβλητα που προέρχονται από την υγιεινή 
πελατών, από τα επισιτιστικά τμήματα, το καθαρισμό και την 
συντήρηση, τους κήπους, τις υπηρεσίες γραφείου.  Αυτά τα 
απόβλητα θα παραλαμβάνονται από την Δ/νση Καθαριότητας και 
Ανακύκλωσης του Δήμου και η τελική τους διάθεση θα γίνεται στο  
ΧΥΤΑ.  

• Απορριπτόμενος εξοπλισμός (λαμπτήρες, ηλεκτρικός και 
ηλεκτρονικός εξοπλισμός, μπαταρίες). 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 1. Γυάλινες συσκευασίες  2. Πλαστικές 
συσκευασίες  

• Επικίνδυνα απόβλητα 1. Ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός  
2. Μικρές μπαταρίες 3. Λαμπτήρες       

Στοχεύοντας στην μείωση των παραγόμενων αποβλήτων θα  
εφαρμοστούν οι παρακάτω πρακτικές: 1. Χρήση μεγάλων συσκευασιών στα 
απορρυπαντικά 2.Επαναχρησιμοποίηση των χαρτιών γραφείου   
Κατανάλωση νερού 

Το νερό που θα  χρησιμοποιείται στο ξενοδοχείο εξασφαλίζεται από το 
δίκτυο του ΔΕΥΑΡ.  Θα πραγματοποιούνται συνεχείς έλεγχοι διαρροών για την 
αποφυγή άσκοπων καταναλώσεων νερού. Το νερό  θα υφίσταται επεξεργασία 
αποσκλήρυνσης και χρησιμοποιείται για:  

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

δρόμων, κοινόχρηστων χώρων, πυρασφάλεια 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 

Για την παραλία μπροστά από το ξενοδοχείο θα τηρείται αρχείο όπου θα 
συγκεντρώνονται τα αποτελέσματα των αναλύσεων ποιότητας του 
θαλασσινού νερού του ΥΠΕΝ.       
Θόρυβος  

Για να μην παράγεται περιβαλλοντικός θόρυβος το ξενοδοχείο πρέπει να 
εφαρμόσει τα παρακάτω:  
(1)   Οι εργασίες συντήρησης να πραγματοποιούνται κυρίως τους χειμερινούς 
μήνες με αποτέλεσμα να μην υπάρχει θόρυβος κατά την διάρκεια της λειτουργίας 
του ξενοδοχείου.  
(2)   Για την αποφυγή προβλημάτων δημιουργίας θορύβου από κακή λειτουργία 
του εξοπλισμού να πραγματοποιείται τακτική συντήρηση και έλεγχος. 
(3)   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 προς τη γύρω περιοχή αλλά και της αξιολόγησης της όχλησης των 
ενοίκων. Η οριακή τιμή είναι των 50 dBA.    

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 αρ πρωτ. οικ. 192/2004 ΑΕΠΟ ΓΓ ΠΝΑ. 
2. Το με αρ. πρωτ. 1771/12-5-2003 έγγραφο  από την Δ/νση Δασών 

Δωδεκανήσου  
3. Η με αρ. πρωτ. 13574/16-12-2015 βεβαίωση της ΔΕΥΑΡ σύμφωνα με την 

οποία το Ξενοδοχείο έχει συνδεθεί με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων. 
4. Η με αρ. πρωτ. 2/20246/20-3-17 βεβαίωση αποκομιδής στερεών 

αποβλήτων της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Δήμου Ρόδου.  Το 
με αρ. πρωτ. 1286/22-05-2003 έγγραφο της ΚΒ’ Εφορείας Προϊστορικών 
και Κλασσικών Αρχαιοτήτων. Η με αρ. πρωτ. Ζ2/2673/16-07-2003 
Γνωμοδότηση ΝΕΧΩΠ Δωδ/σου.  
 

Όπως προκύπτει από το με αρ. πρωτ. οικ. 35264/16-06-2017 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. 

  H Δημοτική Κοινότητα Κοσκινού κατόπιν του με αρ. πρωτ. 2/72362/11-
09-2017 εγγράφου της Υπηρεσίας μας, μας διαβίβασε (με ηλεκτρονικό 
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ταχυδρομείο την 08-12-2017) τη με αρ. 9/2017 απόφαση της συνεδρίασης του 
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας σύμφωνα με την οποία:  
«… 

Αποφασίζει: ομόφωνα 
 
 Γνωμοδοτεί θετικά για την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του 
ξενοδοχείου ELYSIUM RESORT & SPA “ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΞΕΝ/ΚΕΣ ΤΟΥΡ/ΚΕΣ 
ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΝΗΚΑ ΑΕ” που βρίσκεται στην περιοχή «ΑΜΜΟΥΔΕΣ» της 
Δημοτικής Κοινότητας Κοσκινού, Δ.Ε. Καλλιθέας Δήμου Ρόδου. 

…». 
 

Η παρούσα εισήγηση κοινοποιείται στη Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού.  
 
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 εγκρίσεων και  
αδειοδοτήσεων 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. αρ πρωτ. οικ. 192/2004 Α.Ε.Π.Ο.  

2. 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. 

3. Ο φορέας του έργου να προβεί στη διαδικασία οριοθέτησης των 
υφιστάμενων ρεμάτων που συνορεύουν με την ΚΜ 385 Γαιών Κοσκινού, 
όπως προβλέπεται και στο με αρ. πρωτ. οικ. 35264/16-06-2017 
έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 
Δωδεκανήσου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. Να 
λαμβάνεται κάθε αναγκαίο μέτρο προστασίας των εν λόγω ρεμάτων από 
πάσης φύσεως ρύπανση και αλλοίωση και σε κάθε περίπτωση να μην 
παρεμποδίζεται η φυσική ροή τους από οποιαδήποτε κατασκευή ή 
παρέμβαση και να τηρούνται οι ελάχιστες προβλεπόμενες αποστάσεις 
κτιρίων και εγκαταστάσεων από αυτά.  

44..  θα πρέπει να ικανοποιούνται οι ελάχιστες προβλεπόμενες αποστάσεις 
κτιρίων και εγκαταστάσεων από τη γραμμή αιγιαλού και τυχόν 
υφιστάμενες κατασκευές εντός των αποστάσεων αυτών θα πρέπει να 
καθαιρεθούν. Να διαφυλαχθεί ο κοινόχρηστος χαρακτήρας του αιγιαλού-
παραλίας και να εξασφαλιστεί η ελεύθερη πρόσβαση σε αυτόν για το κοινό 
γενικά και για οχήματα και όχι μόνο για τους ενοίκους της τουριστικής 
εγκατάστασης.  

55..  Να αποφευχθούν, κατά το δυνατό, διάφορες κινητές κατασκευές, 
πέργκολες, υπόστεγα κλπ., πέρα από το «μέτωπο» των εγκεκριμένων 
κτιριακών όγκων, προκειμένου να μην αποκόπτεται περαιτέρω η θέαση 
από την Επαρχιακή Οδό προς τη θάλασσα.   

6. Να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στα προτεινόμενα μέτρα εξοικονόμησης 
ενέργειας.  
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7. 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. 

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

9. 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. 

10. 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: 

 
Η διατύπωση θετικής άποψης από το Δημοτικό Συμβούλιο για το έργο 

«Υφιστάμενη Ξενοδοχειακή Μονάδα Κλασικού Τύπου με διακριτικό τίτλο 
“Elysioum”, 5* Αστέρων και συνολικής  δυναμικότητας 782 κλινών, 
εντός της ΚΜ 385 Γαιών Κοσκινού εμβαδού 24.427 m2 στην περιοχή 
“Aμμούδες”, Δημοτικής Κοινότητας Κοσκινού, Δημοτικής Ενότητας 
Καλλιθέας, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου, ιδιοκτησίας “ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΞΕΝ/ΚΕΣ ΤΟΥΡ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΝΗΚΑ 
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. 
 

Oι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Σ. Δράκος, Ι. Περδίκης, Ε. Παναή και ο 

επικεφαλής της παράταξης « ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ. Κ. Πότσος 

απουσίαζαν από τη συζήτηση και λήψη απόφασης του θέματος. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση  

της Υπηρεσίας, 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   κατά πλειοψηφία 
Μειοψηφούντων των μελών της παράταξης  « ΡΟΔΟΣ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» με 
επικεφαλής τον κ. Γ. Υψηλάντη οι οποίοι ψήφισαν  « παρών» 

 
 Τη διατύπωση  θετικής άποψης για το έργο «Υφιστάμενη 

Ξενοδοχειακή Μονάδα Κλασικού Τύπου με διακριτικό τίτλο 
“Elysioum”, 5* Αστέρων και συνολικής  δυναμικότητας 782 
κλινών, εντός της ΚΜ 385 Γαιών Κοσκινού εμβαδού 24.427 m2 
στην περιοχή “Aμμούδες”, Δημοτικής Κοινότητας Κοσκινού, 
Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Π.Ε. 
Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιδιοκτησίας “ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 
ΞΕΝ/ΚΕΣ ΤΟΥΡ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΝΗΚΑ ΑΕ”», με βάση τη σχετική 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), σύμφωνα με τις 
κατωτέρω 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 εγκρίσεων 
και  αδειοδοτήσεων 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. αρ πρωτ. 
οικ. 192/2004 Α.Ε.Π.Ο.  

2. 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. 

3. Ο φορέας του έργου να προβεί στη διαδικασία οριοθέτησης των 
υφιστάμενων ρεμάτων που συνορεύουν με την ΚΜ 385 Γαιών 
Κοσκινού, όπως προβλέπεται και στο με αρ. πρωτ. οικ. 35264/16-
06-2017 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασμού Δωδεκανήσου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου. Να λαμβάνεται κάθε αναγκαίο μέτρο προστασίας των εν 
λόγω ρεμάτων από πάσης φύσεως ρύπανση και αλλοίωση και σε κάθε 
περίπτωση να μην παρεμποδίζεται η φυσική ροή τους από 
οποιαδήποτε κατασκευή ή παρέμβαση και να τηρούνται οι ελάχιστες 
προβλεπόμενες αποστάσεις κτιρίων και εγκαταστάσεων από αυτά.  

44..  θα πρέπει να ικανοποιούνται οι ελάχιστες προβλεπόμενες αποστάσεις 
κτιρίων και εγκαταστάσεων από τη γραμμή αιγιαλού και τυχόν 
υφιστάμενες κατασκευές εντός των αποστάσεων αυτών θα πρέπει να 
καθαιρεθούν. Να διαφυλαχθεί ο κοινόχρηστος χαρακτήρας του 
αιγιαλού-παραλίας και να εξασφαλιστεί η ελεύθερη πρόσβαση σε 



15 

 

αυτόν για το κοινό γενικά και για οχήματα και όχι μόνο για τους 
ενοίκους της τουριστικής εγκατάστασης.  

55..  Να αποφευχθούν, κατά το δυνατό, διάφορες κινητές κατασκευές, 
πέργκολες, υπόστεγα κλπ., πέρα από το «μέτωπο» των εγκεκριμένων 
κτιριακών όγκων, προκειμένου να μην αποκόπτεται περαιτέρω η 
θέαση από την Επαρχιακή Οδό προς τη θάλασσα.   

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

7. 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. 

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

9. 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. 

10. 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.  
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