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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:   164/2018 

 
 

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 
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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 8.3:  Διατύπωση άποψης του Δημοτικού Συμβουλίου για 
το έργο «Περιβαλλοντική Αδειοδότηση του υφιστάμενου κύριου 
ξενοδοχειακού καταλύματος με την επωνυμία « RODOS VILLAGE” 
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κατηγορίας τεσσάρων (4*) αστέρων συνολικής δυναμικότητας  
814 κλινών, που προέκυψε κατόπιν υπαγωγής των αυθαίρετων 
κτισμάτων του στις διατάξεις του Ν. 4178/13, εντός γηπέδου 
συνολικού εμβαδού 66.031,00 τ.μ., στην περιοχή « ΚΙΟΤΑΡΙ» 
Δημοτικής Κοινότητας Ασκληπιείου, Δημοτικής Ενότητας Νότιας 
Ρόδου, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου, ιδιοκτησίας της « Ξενοδοχεία Ελλάδος MITSIS 
COMPANY AE», με βάση τη σχετική Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων ( Μ.Π.Ε.), αρ. πρωτ. 18/11306/2018. 
 
Η Αντιδήμαρχος κ. Φ. Κρεμαστινού-Ροδίτη  εισηγούμενη το θέμα έθεσε 
υπόψη του Σώματος την υπ’ αριθ. 18/11306/22-02-2018 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.)2/92571/07-11-2017 (ΤΤ 10547/06-11-2017) 
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 (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 (Μ.Π.Ε.) συντάχθηκε στο πλαίσιο 
της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του υφιστάμενου ξενοδοχείου RODOS 
VILLAGE, Α’ Κατηγορίας, τεσσάρων αστέρων (4*) και αναφέρεται στην 
εκτίμηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων οι οποίες είναι 
πιθανόν να προκύψουν από τη λειτουργία του αλλά και στις προτεινόμενες 
μεθόδους ελαχιστοποίησης των όποιων επιπτώσεων.  

Η εγκατάσταση είναι υφιστάμενη από το 1990 και με διαδοχικές 
προσθήκες απέκτησε τη σημερινή της δομή και μορφή. Έως σήμερα δεν έχει 
λάβει Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.). 
Κατατάσσεται στην κατηγορία των ξενοδοχείων τεσσάρων (4*) αστέρων. Αυτή 
τη στιγμή βρίσκεται σε διαδικασία αναβάθμισης στην κατηγορία πέντε αστέρων 
(5*), διαθέτοντας τις αντίστοιχες υποδομές και ανέσεις για τη διαμονή των 
πελατών. Το σύνολο των παραδοχών που έχουν γίνει κατά την εκπόνηση της 
Μ.Π.Ε., αφορούν σε ξενοδοχείο πέντε αστέρων (5*). Πρόκειται για ξενοδοχειακό 
συγκρότημα που αναπτύσσεται σε επιφάνεια 66.031,00 m2 και 
δυναμικότητας 407 δωματίων και 814 κλινών. Το προσωπικό του 
ξενοδοχείου αριθμεί στα 170 άτομα.  
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Η εν λόγω ξενοδοχειακή δραστηριότητα χωροθετείται στο νησί της Ρόδου και 
πιο συγκεκριμένα, στο νοτιοανατολικό τμήμα του, εντός των διοικητικών ορίων 
της Δημοτικής Ενότητας Νότιας Ρόδου, στην περιοχή Κιοτάρι, της Δημοτικής 
Κοινότητας (Δ.Κ.) Ασκληπιείου.  

Το ξενοδοχείο RODOS VILLAGE ιδρύθηκε και κατασκευάστηκε το 1990 (αρ. 
άδειας 170/1990). Όπως προαναφέρθηκε, έως σήμερα δεν έχει λάβει ΑΕΠΟ. 
Στις 19/11/2013 υποβλήθηκε Δήλωση Ένταξης (Ν. 4178/2013) με Α/Α 
2155264, για τις αυθαίρετες κατασκευές που έχουν δημιουργηθεί έως σήμερα, 
με τελευταία ενημέρωση της Δήλωσης στις 19-04-2016. Από το σύνολο των 407 
δωματίων, τα 267 είναι νόμιμα και τα 140 υπό διαδικασία νομιμοποίησης, ενώ 
όσον αφορά στις κλίνες, από το σύνολο των 814 κλινών, οι 534 είναι νόμιμες και 
οι 280 υπό διαδικασία νομιμοποίησης. 

Αναφορικά με τη θέση του γηπέδου της ξενοδοχειακής εγκατάστασης και τα 
περιοδικής ροής υδατορέματα που διέρχονται στην περιοχή ισχύουν τα εξής:  

- νοτιοδυτικά του γηπέδου και εκτός ιδιοκτησίας διέρχεται ρέμα 
περιοδικής ροής  

- βόρεια – βορειοανατολικά του γηπέδου εντός των ορίων του γηπέδου 
αλλά εκτός περίφραξης των κτηριακών υποδομών του ξενοδοχείου 
διέρχεται ρέμα περιοδικής ροής. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η 
απόσταση μεταξύ της περίφραξης και του ρέματος είναι μεγαλύτερη 
των 20m.  

Σύμφωνα με το υπ. αριθμ. πρωτ. 1305/10-8-2016 έγγραφο της 
Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού Δήμου Ρόδου, η ΚΜ 1400Ν γαιών 
Ασκληπιείου Νήσου Ρόδου, εντός της οποίας είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί 
η εξεταζόμενη ξενοδοχειακή μονάδα εντοπίζεται εκτός ρυμοτομικού σχεδίου, 
εκτός ορίων οικισμού και εκτός γενικού πολεοδομικού σχεδίου. 
Ειδικότερα, βάσει του ανωτέρω εγγράφου το εξεταζόμενο συνολικό γήπεδο στο 
οποίο είναι εγκατεστημένη η ξενοδοχειακή μονάδα «RODOS VILLAGE»:  

- Βρίσκεται εκτός παραδοσιακού οικισμού Ασκληπιειού, εκτός 
Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.), εκτός περιοχής ιδιαιτέρου 
φυσικού κάλλους και εκτός περιοχής natura 2000, όπου δεν 
υπάρχουν θεσμοθετημένες χρήσεις γης.  

- Είναι επιτρεπτή η χρήση τουριστικών εγκαταστάσεων  
Σύμφωνα με το ΦΕΚ 491/Β/5-3-2004 (ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/18897/ 

1181/1-3-2004) έχει κηρυχθεί ως Αρχαιολογικός Χώρος η περιοχή «Κιοταρίου» 
της νήσου Ρόδου, για την αποτελεσματικότερη προστασία των εντοπισμένων 
αρχαιοτήτων και μνημείων. Το γήπεδο όπου είναι εγκατεστημένη και 
λειτουργεί η εξεταζόμενη υφιστάμενη ξενοδοχειακή εγκατάσταση 
εντοπίζεται πλησίον αλλά εκτός του προαναφερθέντος αρχαιολογικού 
χώρου. 

Επίσης η θέση του οικοπέδου δεν εντοπίζεται εντός των ορίων 
προστατευόμενης περιοχής NATURA 2000 ή κάποιας άλλης 
προστατευόμενης περιοχής (Τόποι Κοινοτικής Σημασίας, ΚΑΖ, μικροί 
νησιωτικοί υγρότοποι, κλπ), όπως έχουν αναγνωρισθεί τα όρια τους και ισχύουν 
μέχρι σήμερα. 

Το πλησιέστερο ΚΑΖ είναι εκείνο του «Χορτής (Λάρδου Ρόδου)» σε απόσταση 
περίπου 2,0km ΒΑ της εξεταζόμενης ξενοδοχειακής εγκατάστασης.  

Αντίστοιχα, η πλησιέστερη υγροτοπική έκταση (ΦΕΚ ΑΑΠ 229/19.06.2012) 
εντοπίζεται σε απόσταση περίπου 1,6km από τα όρια του γηπέδου του 
ξενοδοχείου και είναι ο Χείμαρρος Κόνταρης (Y421ROD009).  

Αναφορικά με το Μητρώο των Προστατευόμενων Περιοχών του άρθρου 6 της 
Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, η εξεταζόμενη ξενοδοχειακή δραστηριότητα εντοπίζεται σε 



5 

 

απόσταση περί τα 100m ανάντι της ακτής κολύμβησης «Γαλούνι – Κοκκινόγια 2: 
GRBW149296268», το οποίο αποτελεί Υδατικό σύστημα που έχει χαρακτηρισθεί 
ως ύδατα αναψυχής, όπως αυτό ορίζεται στο Παράρτημα ΙV της εν λόγω 
Οδηγίας. 

Σύμφωνα με τη Μελέτη, πέριξ της περιοχής της μονάδας εντοπίζονται 
θαμνώνες με αραιή πεύκη και δάση αραιής πεύκης (>500m) και το έργο δεν 
βρίσκεται εντός δάσους ή δασικής έκτασης. Γενικά αναφέρεται ότι αναδασωτέες 
εκτάσεις εντοπίζονται σε αποστάσεις μεγαλύτερες των 2,5km από τα όρια της 
μονάδας. 

Σύμφωνα με την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία και συγκεκριμένα με την 
υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016 (ΦΕΚ 2471Β/10-08-2016) Υ.Α. σχετικά με την 
κατάταξη των δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες 
και υποκατηγορίες, το σύνολο του έργου κατατάσσεται:  
1. στα έργα της 6ης Ομάδας «Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής 
ανάπτυξης κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής» του Παραρτήματος VΙ 
της την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016 και συγκεκριμένα αφορά:  
«Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα σε περιοχές εκτός σχεδίων πόλεων και 
εκτός ορίων οικισμού» (α/α 2) και κατατάσσεται στην υποκατηγορία Α1 
(Εκτός περιοχών Natura: Κ>800)  
2. στα έργα της 9ης Ομάδας «Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς 
εγκαταστάσεις» του Παραρτήματος ΙΧ της την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016 
και συγκεκριμένα αφορά:  
«Υπηρεσίες αφαλάτωσης νερού» (α/α 200) και κατατάσσεται στην 
κατηγορία Β (≤2.000m3 & ≤150 μόρια).  

Σύμφωνα με τη Μελέτη, η ξενοδοχειακή μονάδα αποτελείται από 
τριάντα έξι (36) κτήρια. Αναλυτικότερα:  

- το κεντρικό κτήριο συνολικής επιφάνειας 10.366,15τ.μ., αποτελείται από 
Υπόγειο, Ισόγειο, Α’, Β’ και Γ’ Όροφο. Το υπόγειο είναι επιφανείας 
2.084,69τ.μ. και αποτελείται από το ένα τμήμα βοηθητικού χώρου όπου 
στεγάζονται το μηχανοστάσιο, αποθήκες, πλυντήρια-λινοθήκες και 
γραφεία και ένα τμήμα κύριου χώρου όπου βρίσκεται το γυμναστήριο, η 
σάουνα, το ιατρείο και το playroom. Το ισόγειο επιφανείας 2.938,43τ.μ. 
αποτελείται από τους χώρους υποδοχής, σαλονιού, εστιατορίου και μπαρ 
και καταστημάτων. Στους ορόφους Α’, Β’ και Γ’ υπάρχουν τα δωμάτια 
πελατών. Ο Α’ όροφος είναι επιφανείας 1.893,92τ.μ., ο Β’ 2.596,98τ.μ. 
και ο Γ’ 852,12τ.μ.  

- τα μπαγκαλόους είναι είκοσι έξι (26) κτήρια, δεκαπέντε (15) διαφορετικών 
τύπων, με συνολική επιφάνεια 9.007,37τ.μ.. Οι τύποι Β1, Β2, Β8 και Β15 
είναι ισόγεια κτήρια ενώ οι τύποι Β5, Β6 επί 5, Β7 επί 3, Β9, Β13 και Β14 
επί 6 είναι διώροφα κτήρια και οι τύποι Β3, Β4, Β11 και Β12 είναι 
τριώροφα κτήρια.  

- το Κ1 (ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ) είναι ισόγειο επιφανείας 227,93τ.μ.  
- το Κ2 (ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ) είναι ισόγεια επιφανείας 261,72τ.μ.  
- το ΘΕΑΤΡΟ είναι ισόγειο επιφανείας 122,57τ.μ. Το pool snack bar 1 

creperie είναι ισόγειο επιφανείας 35,75τ.μ. Το pool snack bar 2 είναι 
ισόγειο επιφανείας 35.75τ.μ.  

- Το Κτίριο 1 είναι ισόγειο κτίριο επιφανείας 7.50τ.μ.  
- το Κτίριο 2 είναι ισόγειο επιφανείας 7,50τ.μ.  
- το Κτίριο 3 Παιδικός σταθμός είναι ισόγειο επιφανείας 84,66τ.μ.  
- οι κολυμβητικές δεξαμενές είναι συνολικής επιφανείας 

1364,00τ.μ.  
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Σύμφωνα με τη Μελέτη, με την υπ’ αριθμ. 173/1990 οικοδομική άδεια της 
Πολεοδομίας της Νομαρχίας Δωδ/σου έχουν εκδοθεί 9.525,10τ.μ. και με την υπ’ 
αριθμόν με Α/Α δήλωση 2155264 στις διατάξεις του Ν.4178/2013 έχουν 
ενταχθεί 8.837,39τ.μ., (εκ των οποίων τα 2.879,55τμ είναι προς έκδοση 
οικοδομικής αδείας) και Μ.Σ. 2.084,70τμ (τα οποία είναι προς έκδοση 
οικοδομικής αδείας), οπότε η συνολική δόμηση του ξενοδοχείου είναι 
18.362,99τ.μ.  

Η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου περιλαμβάνει τις φυτεύσεις, τις 
κολυμβητικές δεξαμενές, το γήπεδο τένις, γήπεδο μπάσκετ, παιδότοπο, ανοικτό 
θέατρο 350 θέσεων, και τους χώρους περιπάτου και "χαλάρωσης" με τους 
πεζόδρομους, τα παγκάκια κλπ.  

Η αναλογία για τις θέσεις στάθμευσης της μονάδας είναι: 1 θέση ανά 11 
έως 17 κλίνες, άρα 814 κλίνες /17 = 47,88 ~ 48 θέσεις στάθμευσης. Σύμφωνα 
με τη Μελέτη, η ξενοδοχειακή μονάδα διαθέτει χώρο στάθμευσης, ο οποίος 
επαρκεί για την στάθμευση των παραπάνω αυτοκινήτων.  

Η πρόσβαση στο ξενοδοχείο γίνεται από την γειτονική Επαρχιακή Οδό 
Πυλώνα – Κατταβιά.  

Η ύδρευση του ξενοδοχείου RODOS VILLAGE γίνεται  
- από Μονάδα Αφαλάτωσης, η οποία βρίσκεται στο νότιο άκρο του γηπέδου  
- από το δίκτυο ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Ρόδου με το οποίο είναι 

συνδεδεμένο.  
Η ανάγκη της μονάδας σε νερό είναι:  
814 x 450 (It/άτομο ανά ημέρα) = 366,3 m3 νερό ανά ημέρα.  
Οι ετήσιες ανάγκες, με μέση πληρότητα 85% και 183 ημέρες λειτουργίας είναι:  
Απαιτούμενο νερό ύδρευσης ετησίως= 0,85 x 183 x 366 = 56.977,9 m3. 
Οι απαιτούμενες ποσότητες νερού προέρχονται επί τω πλείστω από την 
εγκατάσταση αφαλάτωσης και όταν απαιτηθεί και από το δίκτυο της Δ.Ε.Υ.Α. 
Ρόδου (Βεβαίωση Δ.Ε.Υ.Α. Ρόδου με αρ. πρωτ. 326/17-01-2017). 

Η εγκατάσταση αφαλάτωσης αποτελείται από δύο μονάδες 
επεξεργασίας θαλασσινού νερού ποιότητας με αντίστροφη ώσμωση με διάταξη 
ανάκτησης ενέργειας εκ των οποίων κάθε μία δύναται να παράγει 600m3 
επεξεργασμένου πόσιμου νερού/ημέρα (μετά την μετακατεργασία). Ο βαθμός 

ανάκτησης, όταν η μονάδα τροφοδοτείται με 100% θαλασσινό νερό, θα είναι έως 45%. Η 
μονάδα αφαλάτωσης εξυπηρετεί τόσο το ξενοδοχείο RODOS VILLAGE, όσο και το 
γειτονικό ξενοδοχείο RODOS MARIS, το οποίο ανήκει στον ίδιο όμιλο 
επιχειρήσεων «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ MITSIS COMPANY A.E.».  
Πριν υποστεί την διαδικασία αφαλάτωσης το θαλασσινό νερό πρέπει να υποστεί 
κατάλληλη προκατεργασία, ώστε να γίνει από χημική και φυσική άποψη 
κατάλληλο για την κυρίως διεργασία της αφαλάτωσης.  

Η αντίστροφη ώσμωση απαιτεί το νερό το οποίο φθάνει στις μεμβράνες να 
έχει θολότητα, SDI (δείκτης ρυπαρότητας), pΗ, οργανικές ουσίες και σίδηρο, σε 
τιμές μικρότερες από τα όρια που θέτει ο κατασκευαστής των μεμβρανών, ώστε 
να εξασφαλίζεται η ποιότητα και ποσότητα του παραγομένου νερού.  

Το ακατέργαστο θαλασσινό νερό αντλείται από τη θάλασσα, καταθλίβεται 
σε τέσσερις δεξαμενές θαλασσινού νερού συνολικής χωρητικότητας 150 m3 
(τρεις πλαστικές δεξαμενές χωρητικότητας 25m3 εκάστη και μία τσιμεντένια 
χωρητικότητας 75m3) όπου χλωριώνεται και οδηγείται παράλληλα στα δύο 
συστήματα:  

• στο στάδιο της προκατεργασίας,  
• στο στάδιο της κύριας διεργασίας και,  
• στο στάδιο της μετακατεργασίας.  
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Το παραγόμενο νερό αποθηκεύεται αρχικώς σε υπάρχουσα δεξαμενή όγκου 
350m3, από την οποία μεταφέρεται με αντλίες στο γειτονικό ξενοδοχείο RODOS 
MARIS. Από την δεξαμενή αυτή οδηγείται και σε δεύτερη δεξαμενή όγκου 
580m3, η οποία χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την κάλυψη των αναγκών σε 
νερό του ξενοδοχείου RODOS VILLAGE. 

Ως θέση διάθεσης της παραγόμενης άλμης με υποβρύχιο αγωγό  
(παράπλευρα του αγωγού αναρρόφησης θαλασσινού νερού) επιλέχθηκε η 
θαλάσσια περιοχή, που αποτυπώνεται σε απόσπασμα του Χάρτη κλ. 1/50.000 
της Γ.Υ.Σ, σε απόσταση 60 m από την ακτογραμμή και βάθους 4 m. 

Το σύνολο των αναγκών άρδευσης καλύπτεται από τις επεξεργασμένες 
εκροές του βιολογικού καθαρισμού. Στα πλαίσια της Μ.Π.Ε. και της 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης έχει συνταχθεί Μελέτη Σχεδιασμού κι Εφαρμογής 
για τη διάθεση των επεξεργασμένων εκροών του ξενοδοχείου (Σύστημα 
Επαναχρησιμοποίησης). Ειδικότερα, η Μελέτη αφορά στον σχεδιασμό και 
εφαρμογή του συστήματος υπόγειας άρδευσης των εκτάσεων πρασίνου του 
ξενοδοχείου, με επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων 
της υφιστάμενης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ), που λειτουργεί 
εντός του γηπέδου του ξενοδοχειακού συγκροτήματος. Η επιφάνεια άρδευσης 
αποτελείται από τις περιοχές βλάστησης του ξενοδοχείου. Το συνολικό εμβαδόν 
της αρδευόμενης έκτασης είναι 6.617 m2  με εφεδρική επιφάνεια άρδευσης 
3.500 m2. Η φυτική βλάστηση περιλαμβάνει δένδρα όπως, Πεύκα, Φοίνικες 
(Ουασινκτόνιες και Χαμαίρωψ), Φίκους, Λεύκες - καβάκι, Ακακίες κ.α. Οι θάμνοι 
που διακοσμούν τους χώρους πρασίνου είναι πικροδάφνες (Nerium oleander), 
Αγγελική θάμνος, Μπουκαμβίλιες, Μπιγκόνια αναρριχόμενη, κ.α. Το υπόλοιπο και 
ταυτόχρονα μεγαλύτερο τμήμα των χώρων πρασίνου, όπως και αυτό κάτω από 
τα δένδρα είναι χλοοτάπητας. Η αρδευόμενη έκταση για ξενοδοχείο RODOS 
MARIS (κοινής ιδιοκτησίας) από την επεξεργασμένη εκροή της κοινής ΕΕΛ είναι 
15.716 m2.  

Οι κολυμβητικές δεξαμενές πληρώνονται μία φορά το χρόνο και πριν την 
έναρξη της τουριστικής περιόδου, με νερό που προέρχεται από την εγκατάσταση 
αφαλάτωσης. Η συνολική χωρητικότητα των κολυμβητικών δεξαμενών (πισίνες) 
της ξενοδοχειακής δραστηριότητας ανέρχεται σε 1.843m3. Η αναγκαία ποσότητα 
νερού μαζί με την αναπλήρωση απωλειών είναι 2.807m3/έτος. Οι κολυμβητικές 
δεξαμενές αδειάζουν σταδιακά με το κλείσιμο του ξενοδοχείου και οι 
επεξεργασμένες εκροές τους διατίθενται για την άρδευση των χώρων πρασίνου. 

Τα υγρά αστικά απόβλητα από την λειτουργία του ξενοδοχείου οδηγούνται 
και επεξεργάζονται σε Εγκατάσταση (τριτοβάθμιας) Επεξεργασίας Λυμάτων 
(Βιολογικός καθαρισμός τύπου ενεργού ιλύος) η οποία βρίσκεται στο 
βορειοδυτικό άκρο του γηπέδου του ξενοδοχείου και στην οποία 
επεξεργάζονται και τα λύματα του γειτνιάζοντος ξενοδοχείου RODOS 
MARIS, κοινής ιδιοκτησίας. Για την περίοδο λειτουργίας του ξενοδοχείου, 
δηλαδή 183 ημέρες/έτος, η μέγιστη συνολική ποσότητα των παραγόμενων 
υγρών αποβλήτων ανέρχεται σε 54.534,60 m3, ενώ η ημερήσια παραγόμενη 
ποσότητα ανέρχεται σε 298 m3. Η αντίστοιχη ημερήσια παραγόμενη ποσότητα 
του ξενοδοχείου RODOS MARIS είναι 337m3. Τα επεξεργασμένα λύματα, μετά 
την απολύμανσή τους στην δεξαμενή χλωρίωσης, χρησιμοποιούνται για άρδευση 
των θάμνων, δένδρων και επιφανειών πρασίνου. Η λάσπη, από την δεξαμενή 
καθίζησης, μεταφέρεται με βυτιοφόρα στην ΕΕΛ της ΔΕΥΑ Ρόδου. Στο 
Παράρτημα της Μελέτης επισυνάπτονται τιμολόγια παραλαβής της λυματολάσπης 
από νομίμως λειτουργούσα επιχείρηση και μεταφοράς της στην ΕΕΛ Ρόδου.  
Υγρά απόβλητα κουζίνας 



8 

 

Τα λύματα της κουζίνας οδηγούνται σε διθάλαμο λιποσυλλέκτη 
κατάλληλων διαστάσεων για τον διαχωρισμό των ελαίων από τα λύματα, όπως 
προβλέπεται από τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις. Τα λύματα αφού 
διαχωριστούν οδηγούνται στην ΕΕΛ.  
Χρησιμοποιούμενα μαγειρικά λάδια 

Συλλέγονται σε πλαστικά δοχεία και παραλαμβάνονται από συνεργαζόμενη 
εταιρεία. 

Η άρδευση γίνεται με χρήση των επεξεργασμένων εκροών από την 
ΕΕΛ, των οποίων τα ποιοτικά χαρακτηριστικά πληρούν τις προδιαγραφές του 
Πίνακα 3 της ΚΥΑ 145116/2011, «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για 
την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες 
διατάξεις».  

Το ξενοδοχείο συνδέεται με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ. Η 
ξενοδοχειακή μονάδα χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια για τον φωτισμό, τη 
χρήση αντλιών και εξοπλισμού, καθώς επίσης και στην κουζίνα, όπου επίσης 
χρησιμοποιείται και υγραέριο (LPG). Το υγραέριο χρησιμοποιείται (αποκλειστικά) 
επίσης στα πλυντήρια και για την παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης. Σύμφωνα με 
μετρήσεις της ΔΕΗ προκύπτει ότι η ημερήσια κατανάλωση σε ηλεκτρική ενέργεια 
ανέρχεται σε 13.906kwh. Αντίστοιχα, οι ετήσιες ποσότητες κατανάλωσης 
υγραερίου ανέρχονται σε 173.850lt. 

Τα στερεά απόβλητα της ξενοδοχειακής μονάδας έχουν τη σύσταση και την 
ποιότητα των οικιακών αποβλήτων. Οι παραγόμενες ποσότητες στερεών 
αποβλήτων από τη λειτουργία του ξενοδοχείου είναι περίπου 1.369kg την ημέρα 
αιχμής και περίπου 250tn για όλο το έτος. Η αποκομιδή των απορριμμάτων από 
το ξενοδοχείο γίνεται από απορριμματοφόρα του Δήμου Ρόδου, όπως 
βεβαιώνεται και από τη με αρ. πρωτ. 2/96635/16-11-2016 βεβαίωση του Δήμου 
Ρόδου.  
Τα υπόλοιπα στερεά απόβλητα, διαχειρίζονται ως εξής  

- Τα σιδηρούχα και το ξύλο (κυρίως τις παλέτες μεταφοράς των 
χρησιμοποιούμενων υλικών και προϊόντων), συλλέγονται, μεταφέρονται 
με ημιφορτηγό και εναποτίθενται προσωρινά σε χώρο εντός του 
μελετώμενου γηπέδου αλλά μακριά από τις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, 
έως την οριστική τους απομάκρυνση από ιδιώτες.  

- Το σύνολο των γυάλινων απορριμμάτων, κυρίως μπουκάλια από τα μπαρ 
και την κουζίνα, συγκεντρώνονται σε ειδικό χώρο και στην συνέχεια 
παραλαμβάνονται από τους προμηθευτές. Επίσης υπάρχει και ξεχωριστός 
κάδος για την συγκέντρωση και ανακύκλωση όσων μπουκαλιών δεν 
επιστρέφονται στους προμηθευτές.  

Γεωμορφολογικά το ανάγλυφο της περιοχής μελέτης είναι ομαλό χωρίς 
ιδιαίτερες κλίσεις και εξάρσεις, δεδομένου ότι η άμεση περιοχή όπου 
αναπτύσσεται η εξεταζόμενη δραστηριότητα είναι άκρως πεδινή πλησίον της 
ακτογραμμής.  

 

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

 Στη Μελέτη γίνεται παρουσίαση των επιπτώσεων μόνο από την λειτουργία 
του ξενοδοχείου RODOS VILLAGE, δεδομένου ότι πρόκειται για υφιστάμενο 
ξενοδοχείο. 

Σύμφωνα με τη Μελέτη, το έργο λόγω της φύσης και του όγκου του δεν 
αναμένεται να έχει δυσμενείς επιπτώσεις, ούτε στο φυσικό, ούτε στο 
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ανθρωπογενές περιβάλλον της συγκεκριμένης και ευρύτερης περιοχής 
αλλά ούτε και στην δημόσια υγεία. Οι κυριότερες αρνητικές επιπτώσεις 
από την λειτουργία της μελετώμενης ξενοδοχειακής μονάδας αφορούν 
στις εκπομπές αέριων ρύπων στην ατμόσφαιρα, στην παραγωγή υγρών 
και στερεών αποβλήτων και στην επιβάρυνση της ακτής κολύμβησης 
«Γαλούνι – Κοκκινόγια 2» από τους λουόμενους επισκέπτες του 
ξενοδοχείου. Ωστόσο όλες οι ανωτέρω επιπτώσεις εκτιμώνται ασθενείς και 
πλήρως αντιμετωπίσιμες με τα αντίστοιχα προτεινόμενα μέτρα.  

Ειδικότερα: 
από τη λειτουργία της ξενοδοχειακής μονάδας δεν επηρεάζονται αρνητικά οι 

οικολογικές λειτουργίες της ευρύτερης περιοχής. Σε γενικές γραμμές δεν 
εντοπίστηκε κάποιο σημαντικό στοιχείο της πανίδας στην άμεση περιοχή του 
έργου σε σχέση πάντοτε με το εθνικό επίπεδο. 

Στην άμεση περιοχή μελέτης παρόλο που δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 
μετρήσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ποιότητα 
του αέρα είναι καλή, αφού στην ευρύτερη περιοχή δεν υπάρχει οποιαδήποτε 
σημαντική πηγή ρύπανσης, ενώ ταυτόχρονα οι συνθήκες διασποράς των 
οποιωνδήποτε ρύπων στη περιοχή θεωρούνται ευνοϊκές. 

Η υφιστάμενη κατάσταση του ακουστικού περιβάλλοντος στην περιοχή 
μελέτης θεωρείται ικανοποιητική. Η δε λειτουργία της εξεταζόμενης 
ξενοδοχειακής μονάδας δε συμβάλλει στην υποβάθμιση του ακουστικού 
περιβάλλοντος της περιοχής μελέτης ενώ ταυτόχρονα οι συνθήκες διασποράς 
των οποιωνδήποτε ρύπων στη περιοχή θεωρούνται ευνοϊκές.  

Τέλος, στην άμεση περιοχή χωροθέτησης δεν παρατηρούνται δραστηριότητες 
που να προκαλούν δονήσεις. 

Σύμφωνα με την Ενημερωτική Πύλη Κατασκευών Κεραιών «keraies.eett.gr», 
εκπομπές ακτινοβολίας από την εξεταζόμενη δραστηριότητα υπάρχουν από 
την Εγκατεστημένη Κεραία Χαμηλής Ηλεκτρομαγνητικής 
Περιβαλλοντικής Όχλησης (ΕΚΚΧΟ) της Vodafone, στην ταράτσα του 
κεντρικού κτηρίου του ξενοδοχείου. Αναφορικά με τις πηγές ακτινοβολίας, 
στην ευρύτερη περιοχή είναι επίσης Εγκατεστημένες Κεραίες Χαμηλής 
Ηλεκτρομαγνητικής Περιβαλλοντικής Όχλησης της Vodafone στις ταράτσες των 
κεντρικών κτηρίων των γειτονικών ξενοδοχείων RODOS MARIS 
(ανατολικά) και Hotel Andrianna Resort & Spa (βόρεια). Μετρήσεις 
ακτινοβολίας για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας που υπάρχουν στην ευρύτερη 
περιοχή δεν έχουν γίνει από την Ελληνική Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας. Η 
περιβαλλοντική αδειοδότηση των κεραιών αυτών, εξασφαλίζει την προστασία του 
φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος στην περιοχή μελέτης. Σύμφωνα με 
τη Μελέτη, δεν υπάρχουν επιπτώσεις από εκπομπές ηλεκτρομαγνητικών πεδίων. 

Σε ευθεία απόσταση 1.200 περίπου μέτρων, δυτικά βορειοδυτικά των ορίων 
του γηπέδου του RODOS VILLAGE, υπάρχουν δύο κεραίες (μία Cosmote και μία 
Wind), οι κυψέλες των οποίων παρέχουν κινητή υπηρεσία στα 900 MHz, 
1.800MHz & 2.000MHz (Cosmote) και 900 MHz, 1.800MHz & 2.100MHz (Wind). 

Συμπερασματικά και βάσει της συνολικής τεκμηρίωσης, που παρουσιάζεται 
στη μελέτη, η λειτουργία της ξενοδοχειακής μονάδας RODOS VILLAGE, 
δεν προκαλεί και δε θα προκαλέσει δυσμενείς επιπτώσεις, ούτε στο 
φυσικό, ούτε στο ανθρωπογενές περιβάλλον της συγκεκριμένης και 
ευρύτερης περιοχής αλλά ούτε και στην δημόσια υγεία. 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ & ΔΡΑΣΕΙΣ  

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία του ξενοδοχείου RODOS 
VILLAGE δεν θα είναι σημαντικές. Για να διατηρηθούν οι όποιες επιπτώσεις στο 
επίπεδο της «μη σημαντικής» επιβάρυνσης, καθώς και να προσαρμόζεται το έργο 
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στην ισχύουσα νομοθεσία και την καλή περιβαλλοντική πρακτική, είναι 
απαραίτητος ο σχεδιασμός και η εφαρμογή κατάλληλων μέτρων πρόληψης. Τα 
μέτρα αναφέρονται στην οργάνωση λειτουργίας, στη συντήρηση, κλπ.  
Τα βασικά αυτά μέτρα περιλαμβάνουν:  

- Κατάλληλες πρακτικές κατά τη λειτουργία για τον περιορισμό της 
επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας  

- Κατάλληλα μέτρα ηχοπροστασίας  
- Σύστημα συλλογής όλων των υγρών αποβλήτων του ξενοδοχείου και 

επεξεργασίας αυτών  
- Κατάλληλη διάθεση των επεξεργασμένων αποβλήτων, λαμβάνοντας 

υπόψη το σύνολο των επιταγών της κείμενης νομοθεσίας ανάλογα με τον 
επιλεγμένο τρόπο διάθεσης αυτών  

- Μείωση και ορθή διαχείριση αποβλήτων/απορριμμάτων με στόχο την 
πρόληψη παραγωγής, την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση, την 
ανάκτηση, την ορθή διάθεση υπολειμμάτων  

- Έργα περιμετρικής δενδροφύτευσης  
- Πλήρες σύστημα πυρανίχνευσης/πυρασφάλειας  
- Συντήρηση του συστήματος συλλογής ομβρίων, του δικτύου αποχέτευσης, 

του δικτύου ύδρευσης καθώς και του δικτύου άρδευσης/πυρόσβεσης  
- Πλήρη εφαρμογή του συστήματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης  
- Πλήρη εφαρμογή Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτων Περιστατικών  
Στη Μελέτη περιγράφονται αναλυτικά τα προτεινόμενα μέτρα αντιμετώπισης 

των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Επίσης 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. H με αρ. πρωτ. 186283/19-11-2013 Δήλωση ένταξης Ν. 4178/2013. 
2. Η με αρ. πρωτ. 1305/10-8-2016 Θεώρηση όρων δόμησης και χρήσεων 

γης τουριστικών εγκαταστάσεων Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού Δ. 
Ρόδου. 

3. Η με αρ. πρωτ. 326/17-1-2017 βεβαίωση υδροδότησης της ΔΕΥΑΡ. 
4. Η με αρ. πρωτ. 2/96635/19-1-2017 βεβαίωση αποκομιδής στερεών 

αποβλήτων της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Δήμου Ρόδου. 
5. Το με αρ. πρωτ. 3260/28-4-2017 έγγραφο φορέα του έργου προς την 

Κτηματική Υπηρεσία Δωδ/σου. 
 
Όπως προκύπτει από το με αρ. πρωτ. οικ. 39747/26-09-2017 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 Ασκληπιείου κατόπιν του με αρ. πρωτ. 
2/95375/16-11-2017 εγγράφου της Υπηρεσίας μας, μας διαβίβασε με το με αρ. 
πρωτ. 4/108144/29-12-2017 έγγραφο τη με αρ. 4/2017 απόφαση της 
συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας στις 25-11-2017 
σύμφωνα με την οποία:  

«… 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
       
          Εγκρίνει τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: 
«Περιβαλλοντική Αδειοδότηση του υφιστάµενου κύριου ξενοδοχειακού 
καταλύµατος µε την επωνυµία “RODOS VILLAGE” κατηγορίας τεσσάρων 
αστέρων (4*), συνολικής δυναµικότητας 814 κλινών, που προέκυψε κατόπιν 
υπαγωγής των αυθαιρέτων κτισµάτων του στις διατάξεις του Ν. 4178/13, 
εντός γηπέδου συνολικού εµβαδού 66.031,00 τ.µ., στην περιοχή “ΚΙΟΤΑΡΙ” 
∆ηµοτικής Κοινότητας Ασκληπιείου, ∆ηµοτικής Ενότητας Νότιας Ρόδου, 
∆ήµου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, 
ιδιοκτησίας της “Ξενοδοχεία Ελλάδος MITSIS COMPANY ΑΕ”»  

                                        …». 
 

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 να 
τηρηθούν γενικά τόσο οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας οι σχετικές με τη 
διαδικασία ελέγχου και έκδοσης των απαραίτητων αδειοδοτήσεων και 
εγκρίσεων (π.χ. έγκριση Κτηματικής Υπηρεσίας για τους αγωγούς 
αναρρόφησης για την αφαλάτωση, 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. 

2. Αναφορικά με την εγκατάσταση αφαλάτωσης πρέπει να τηρούνται όλοι οι 
προβλεπόμενοι όροι κατασκευής και λειτουργίας που προβλέπονται στην 
κείμενη νομοθεσία και στη Μελέτη και ειδικότερα να δοθεί έμφαση στα μέτρα 
μείωσης του εκπεμπόμενου θορύβου των αντλιών υψηλής πίεσης και στους 
συστηματικούς ελέγχους της αλατότητας στο σημείο εκροής. Η θέση 
διάθεσης, πρέπει να μην αποτελεί βιότοπο ευαίσθητων ή προς εξαφάνιση 
θαλάσσιων οργανισμών κι επίσης πρέπει να παρατηρούνται ρεύματα ικανά 
για την ταχεία και αποτελεσματική αραίωση της φλέβας της άλμης.  

3. 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.  

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

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

6. Γενικά να τηρούνται οι προτεινόμενοι όροι της Μελέτης 
Επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων λυμάτων και ειδικότερα να 
γίνεται η απαιτούμενη συχνότητα δειγματοληψιών και αναλύσεων των προς 
επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, με σκοπό αυτά να 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις επαναχρησιμοποίησης του Παραρτήματος Ι, 
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Πίνακα 3 της οικ. 145116/2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 354/Β/8-3-2011) «Καθορισμός 
μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων 
υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις». Επίσης να διακόπτεται τη διάθεση 
και παροχή των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων όταν δεν ικανοποιούνται 
οι απαιτήσεις της εκροής, να υπάρχει σήμανση με πινακίδες στους προς 
άρδευση χώρους πρασίνου της ξενοδοχειακής δραστηριότητας μέσω των 
οποίων ενημερώνονται οι χρήστες του ξενοδοχείου ότι η άρδευση 
πραγματοποιείται από τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα του βιολογικού, οι 
χώροι άρδευσης να είναι εμπλουτισμένοι με δέντρα, φυτά και χλοοτάπητα, 
με στόχο την όσο το δυνατό μεγαλύτερη απορρόφηση του νερού, η 
επεξεργασμένη εκροή να μην χρησιμοποιείται για το πότισμα κηπευτικών και 
να μην γίνεται με τεχνητή βροχή και με μέριμνα του φορέα του έργου να 
τεκμηριώνεται και να διασφαλίζεται ότι δεν επηρεάζονται υπόγεια ύδατα της 
περιοχής. 

7. 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 (εφόσον δεν 
χρησιμοποιείται νερό προερχόμενο από την εγκατάσταση αφαλάτωσης). 
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. 

8. Ο φορέας του έργου να προβεί στη διαδικασία οριοθέτησης των 
υφιστάμενων ρεμάτων που διέρχονται νοτιοδυτικά και βορειοανατολικά της 
μονάδας, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εγκρίνουσα αρχή (Υ.Π.ΕΝ.). Να 
λαμβάνεται κάθε αναγκαίο μέτρο προστασίας των 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.  

9. Να υπάρχει περιβαλλοντική αδειοδότηση (ή απαλλακτικό έγγραφο αυτής) 
για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας που είναι εγκατεστημένες σε κτιριακές 
εγκαταστάσεις των ξενοδοχείων RODOS VILLAGE και RODOS MARIS. Να 
διασφαλιστεί εκ μέρους του κυρίου του έργου ότι το επίπεδο ακτινοβολίας 
είναι χαμηλότερο από το όριο αναφοράς της Ε.Ε. σε κάθε σημείο εντός και 
εκτός των ορίων της εγκατάστασης και να ελέγχεται το επίπεδο αυτό ανά 
τακτά χρονικά διαστήματα. Να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην τήρηση των 
διατάξεων της Κ.Υ.Α. αριθμ. 53571/3839/2000 «Μέτρα προφύλαξης του 
κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά» (ΦΕΚ 
1105/Β/06-09-2000) και γενικά όλων των θεσμοθετημένων ορίων, σχετικά 
με την εκπεμπόμενη ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, προκειμένου να 
προστατεύεται η δημόσια υγεία. 

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 
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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: 
 
Η διατύπωση θετικής άποψης από το Δημοτικό Συμβούλιο για το έργο 

«Περιβαλλοντική Αδειοδότηση του υφιστάμενου κύριου ξενοδοχειακού 
καταλύματος με την επωνυμία “RODOS VILLAGE” κατηγορίας τεσσάρων 
αστέρων (4*), συνολικής δυναμικότητας 814 κλινών, που προέκυψε 
κατόπιν υπαγωγής των αυθαιρέτων κτισμάτων του στις διατάξεις του Ν. 
4178/13, εντός γηπέδου συνολικού εμβαδού 66.031,00 τ.μ., στην 
περιοχή “ΚΙΟΤΑΡΙ” Δημοτικής Κοινότητας Ασκληπιείου, Δημοτικής 
Ενότητας Νότιας Ρόδου, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιδιοκτησίας της “Ξενοδοχεία Ελλάδος 
MITSIS COMPANY 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 

 
 

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» 

 



14 

 

Τη διατύπωση θετικής άποψης για το έργο «Περιβαλλοντική 
Αδειοδότηση του υφιστάμενου κύριου ξενοδοχειακού 
καταλύματος με την επωνυμία “RODOS VILLAGE” κατηγορίας 
τεσσάρων αστέρων (4*), συνολικής δυναμικότητας 814 κλινών, 
που προέκυψε κατόπιν υπαγωγής των αυθαιρέτων κτισμάτων του 
στις διατάξεις του Ν. 4178/13, εντός γηπέδου συνολικού εμβαδού 
66.031,00 τ.μ., στην περιοχή “ΚΙΟΤΑΡΙ” Δημοτικής Κοινότητας 
Ασκληπιείου, Δημοτικής Ενότητας Νότιας Ρόδου, Δήμου Ρόδου, 
Νήσου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, 
ιδιοκτησίας της “Ξενοδοχεία Ελλάδος MITSIS COMPANY 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 να 
τηρηθούν γενικά τόσο οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας οι σχετικές 
με τη διαδικασία ελέγχου και έκδοσης των απαραίτητων 
αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων (π.χ. έγκριση Κτηματικής Υπηρεσίας για 
τους αγωγούς αναρρόφησης για την αφαλάτωση, 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. 
2. Αναφορικά με την εγκατάσταση αφαλάτωσης πρέπει να τηρούνται 
όλοι οι προβλεπόμενοι όροι κατασκευής και λειτουργίας που 
προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και στη Μελέτη και ειδικότερα 
να δοθεί έμφαση στα μέτρα μείωσης του εκπεμπόμενου θορύβου των 
αντλιών υψηλής πίεσης και στους συστηματικούς ελέγχους της 
αλατότητας στο σημείο εκροής. Η θέση διάθεσης, πρέπει να μην 
αποτελεί βιότοπο ευαίσθητων ή προς εξαφάνιση θαλάσσιων 
οργανισμών κι επίσης πρέπει να παρατηρούνται ρεύματα ικανά για την 
ταχεία και αποτελεσματική αραίωση της φλέβας της άλμης.  
3. 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.  
4. Όλη η εγκατάσταση του βιολογικού καθαρισμού να είναι 
προστατευμένη (περίφραξη-σήμανση), ώστε να εμποδίζεται η είσοδος 
ζώων ή αναρμόδιων προσώπων. Να γίνεται έγκαιρη και τακτική 
αποδόμηση των εσχαρισμάτων, της άμμου και των εντόμων.  
5. Πριν από την διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων και πριν την 
χλωρίωση να υπάρχει φρεάτιο δειγματοληψίας εύκολα και ανά πάσα 
στιγμή προσπελάσιμο για έλεγχο. 
6. Γενικά να τηρούνται οι προτεινόμενοι όροι της Μελέτης 
Επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων λυμάτων και ειδικότερα 
να γίνεται η απαιτούμενη συχνότητα δειγματοληψιών και αναλύσεων 
των προς επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, 
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με σκοπό αυτά να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 
επαναχρησιμοποίησης του Παραρτήματος Ι, Πίνακα 3 της οικ. 
145116/2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 354/Β/8-3-2011) «Καθορισμός μέτρων, όρων 
και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών 
αποβλήτων και άλλες διατάξεις». Επίσης να διακόπτεται τη διάθεση και 
παροχή των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων όταν δεν 
ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της εκροής, να υπάρχει σήμανση με 
πινακίδες στους προς άρδευση χώρους πρασίνου της ξενοδοχειακής 
δραστηριότητας μέσω των οποίων ενημερώνονται οι χρήστες του 
ξενοδοχείου ότι η άρδευση πραγματοποιείται από τα επεξεργασμένα 
υγρά απόβλητα του βιολογικού, οι χώροι άρδευσης να είναι 
εμπλουτισμένοι με δέντρα, φυτά και χλοοτάπητα, με στόχο την όσο το 
δυνατό μεγαλύτερη απορρόφηση του νερού, η επεξεργασμένη εκροή 
να μην χρησιμοποιείται για το πότισμα κηπευτικών και να μην γίνεται 
με τεχνητή βροχή και με μέριμνα του φορέα του έργου να 
τεκμηριώνεται και να διασφαλίζεται ότι δεν επηρεάζονται υπόγεια 
ύδατα της περιοχής. 
7. 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 (εφόσον δεν χρησιμοποιείται νερό προερχόμενο από την 
εγκατάσταση αφαλάτωσης). 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. 
8. Ο φορέας του έργου να προβεί στη διαδικασία οριοθέτησης των 
υφιστάμενων ρεμάτων που διέρχονται νοτιοδυτικά και 
βορειοανατολικά της μονάδας, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την 
εγκρίνουσα αρχή (Υ.Π.ΕΝ.). Να λαμβάνεται κάθε αναγκαίο μέτρο 
προστασίας των 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.  
9. Να υπάρχει περιβαλλοντική αδειοδότηση (ή απαλλακτικό έγγραφο 
αυτής) για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας που είναι εγκατεστημένες 
σε κτιριακές εγκαταστάσεις των ξενοδοχείων RODOS VILLAGE και 
RODOS MARIS. Να διασφαλιστεί εκ μέρους του κυρίου του έργου ότι 
το επίπεδο ακτινοβολίας είναι χαμηλότερο από το όριο αναφοράς της 
Ε.Ε. σε κάθε σημείο εντός και εκτός των ορίων της εγκατάστασης και 
να ελέγχεται το επίπεδο αυτό ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Να δοθεί 
ιδιαίτερη έμφαση στην τήρηση των διατάξεων της Κ.Υ.Α. αριθμ. 
53571/3839/2000 «Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία 
κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά» (ΦΕΚ 1105/Β/06-09-2000) και 
γενικά όλων των θεσμοθετημένων ορίων, σχετικά με την εκπεμπόμενη 
ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, προκειμένου να προστατεύεται η 
δημόσια υγεία. 
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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.  
 

         
 
 

 ΑΚΡΙΒΕΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
          Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      
 
 
 

       ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ    

 


