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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  22/5/ 2018  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 10/22-5-2018    Αριθ. Απόφασης:   510/2018 

 
Στη Ρόδο σήμερα  22  Μαΐου 2018 ημέρα Τρίτη 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. 
2/30153/18.5.2018 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 

25.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 

ΟΡΑΜΑ» 

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ   

26.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- Αντιπρόεδρος 

3.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

 

4.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 

27.ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

 28.ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

5.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 29 .ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

6. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος 30.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

7. ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος  

8.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 31.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

9.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος 32.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-

Γραμματέας 

10. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  

11. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ   

12.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

33.ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 

ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 

13.ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 34.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

14. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 35. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

15. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ 36.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 

παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 

16. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 37.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 

Δημοτικός Σύμβουλος 



2 

 

17.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

38.ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

18. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 

Αντιδήμαρχος 

39.ΜΠΙΛΙΑ –ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος 

19. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

20.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος, 

 

  

  

21.ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

22.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

23.ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ-Αντιδήμαρχος 

 

  

24.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

2. ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

3.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

7. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

4.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 8.ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ (δικ/νη) 

 

Επίσης στη Συνεδρίαση παρίσταται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου 
κ.Ε.Κορναρόπουλος. 
 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 
σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι τριάντα 
εννέα  (39), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με τα εξής θέματα 
Ημερήσιας Διάταξης: 

 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Μιχ.Δράκος απεχώρησε μετά την 
έναρξη της Συνεδρίασης. 

 

Θ Ε Μ Α 11.1: Διατύπωση άποψης του Δημοτικού Συμβουλίου 
για το έργο, « Υφιστάμενη ξενοδοχειακή μονάδα, κατηγορίας 
4* Αστέρων, με το διακριτικό τίτλο  “ALEX BEACH” ( ΑΚΤΗ 
ΑΛΕΞ), συνολικής δυναμικότητας 355 κλινών, επί της Κ.Μ. 39 
γαιών Θεολόγου ( επιφάνεια οικοπέδου κατά τίτλο 34.195,00 
τ.μ.), στην Δημοτική Κοινότητα Θεολόγου, της Δ.Ε. 
Πεταλούδων, του Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Περιφερειακής 
Ενότητας Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, φερόμενης 
ιδιοκτησίας της « ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΣΣΑΛΗΣ Α.Ε. Ξ.Τ.Γ.Κ.Ε.», 
με βάση τη σχετική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(Μ.Π.Ε.), αρ. πρωτ. 2/27822/2018. 
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Η Αντιδήμαρχος κ. Λ. Κρεμαστινού  εισηγούμενη το θέμα, έθεσε 
υπόψη του Σώματος την υπ΄αριθ. 2/27822/09-05-2018 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.) 1560/09-01-2018 (TT11952/21-12-
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 στην 
υφιστάμενη ξενοδοχειακή μονάδα “ALEX BEACH”, κατηγορίας 4 αστέρων, 
δυναμικότητας 355 κλινών, που βρίσκεται στην περιοχή Θεολόγος, Δ.Ε. 
Πεταλούδων, Δ. Ρόδου, Ν. Δωδ/σου, ιδιοκτησίας της ΑΛ. ΠΑΣΣΑΛΗΣ Α.Ε. 
Ξ.Τ.Γ.Κ.Ε.  

Το οικόπεδο του ξενοδοχείου καταλαμβάνει επιφάνεια 34.195τ.μ. κατά 
τίτλο ιδιοκτησίας και απαρτίζεται από την κτηματολογική μερίδα Κ.Μ.39 
γαιών Θεολόγου. 

Για το εν λόγω ξενοδοχείο έχει εκδοθεί η υπ’αριθμ. 296/22-9-2003 
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) από το Τμήμα 
ΠΕ.ΧΩ. Δωδ/σου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, η οποία είχε ισχύ έως 
30-09-2013. Από την έκδοση της τελευταίας Α.Ε.Π.Ο. μέχρι σήμερα, οι 
τροποποιήσεις που έλαβαν χώρα δεν επιφέρουν ουσιαστική μεταβολή των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την λειτουργία του ξενοδοχείου, από 
αυτές που είχαν εκτιμηθεί στη μελέτη που συνοδεύει την 
υπ’αριθμ.296/2003 Α.Ε.Π.Ο. Ωστόσο εξαιτίας του ότι έχει παρέλθει χρονικό 
διάστημα μεγαλύτερο της διετίας από την ημερομηνία λήξης της τελευταίας 
Α.Ε.Π.Ο., το εν λόγω έργο δεν εξετάζεται υπό τις διαδικασίες τροποποίησης 
της τελευταίας Α.Ε.Π.Ο. αλλά εκπονείται νέα Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων, βάσει της υπ’αριθμ. ΕΥΠΕ/203188/20-11-2012 Εγκυκλίου του 
Υ.ΠΕ.Κ.Α. 

Από την έκδοση της τελευταίας Α.Ε.Π.Ο. μέχρι σήμερα, οι 
τροποποιήσεις που έχουν επέλθει αφορούν: 
 -  στην ενημέρωση του φακέλου ως προς τον τελικό σχεδιασμό και 
διάταξη των κτιρίων και εγκαταστάσεων που απαρτίζουν τη ξενοδοχειακή 
μονάδα και ως προς τις ρυθμίσεις αυθαίρετων επεμβάσεων που έλαβαν 
χώρα βάσει του Ν.4178/13 και  
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- στην ενημέρωση του φακέλου ως προς το σχεδιασμό της Μονάδας 
Επεξεργασίας Λυμάτων και την επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων 
υγρών αποβλήτων σε εναρμόνιση με την ισχύουσα νομοθεσία.      

Σύμφωνα με την υπ’ άριθμ. 1958/13-1-2012 απόφαση περί 
Κατάταξης δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε 
κατηγορίες και υποκατηγορίες, Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/21-09-
2011 (ΦΕΚ21Β/13-01-2012), όπως τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθμ. 
37674 απόφαση (ΦΕΚ2471Β/10-08-2016), 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 και 
εκτός ορίων οικισμών, εκτός περιοχών NATURA 2000, με αριθμό κλινών 
100<Κ≤800. 
     Η ξενοδοχειακή μονάδα “ALEX BEACH” αποτελείται από το κεντρικό 
κτίριο, τρία κτίρια μονάδων διαμονής (Νέο Κτίριο, Ανατολική Πτέρυγα και 
Δυτική Πτέρυγα) και κτίριο καταστημάτων. Στον περιβάλλοντα χώρο του 
Ξενοδοχείου υπάρχουν υπαίθριο bar και snack bar, παιδική χαρά, τρεις 
κολυμβητικές δεξαμενές, γήπεδα τέννις και χώρος στάθμευσης. 
   Επίσης, στον περιβάλλοντα υπαίθριο χώρο του ξενοδοχείου έχουν 
εγκατασταθεί δύο υπέργειες δεξαμενές υγραερίου, χωρητικότητας 1.000lt 
και 500lt αντίστοιχα, για την κάλυψη των αναγκών της κουζίνας του 
εστιατορίου και του υπαίθριου παρασκευαστηρίου ‘snack bar’.  
   Η πρόσβαση στη ξενοδοχειακή μονάδα γίνεται από την επαρχιακή οδό 
Ιαλυσού-Κατταβιάς, η οποία διέρχεται από την νότια πλευρά του 
οικοπέδου, μέσω κόμβου κυκλοφοριακής σύνδεσης.   
    Η ευρύτερη περιοχή στην οποία βρίσκεται η ξενοδοχειακή μονάδα 
χαρακτηρίζεται ως αγροτική περιοχή με έντονη ωστόσο τουριστική 
δραστηριότητα στην παραλιακή ζώνη. 
   Το οικόπεδο του ξενοδοχείου ‘ALEX BEACH’ δεν εντάσσεται στο 
Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Natura 2000 και δεν διέπεται από 
κάποιο ειδικό καθεστώς προστασίας. Ωστόσο, στην ευρύτερη περιοχή 
συναντώνται προστατευόμενες περιοχές τόσο σε εθνικό όσο και σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε ακτίνα περίπου 5km συναντάται η περιοχή SCI 
(Sites of Community Importance) και SACs (Special Areas of 
Conservation) του Δικτύου Natura 2000 «Ρόδος: Προφήτης Ηλίας - Επτά 
Πηγές - Πεταλούδες - Ρέματα» με κωδικό GR 4210006.  
Η περιοχή βρίσκεται στο κεντρικό τμήμα της Ρόδου και περιλαμβάνει :  
- το όρος Προφήτης Ηλίας 
- την περιοχή των Επτά Πηγών  
- την Κοιλάδα των Πεταλούδων, η οποία αποτελεί μοναδικό τόπο 
συνεύρεσης εκατομμυρίων πεταλούδων του είδους Panaxia 
Quadripunctaria και στην οποία συναντάται το μοναδικό στην 
Ευρώπη δάσος του δέντρου Ζηδιά (Liquidambar Orientalis).  
Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν, επίσης, προστατευόμενες περιοχές σε 
εθνικό επίπεδο:  
- σε ακτίνα 1km, το Καταφύγιο Άγριας Ζωής περιοχής Θεολόγου Δ. 
Πεταλούδων 
- σε ακτίνα 2,5km, το Καταφύγιο Άγριας Ζωής περιοχής Κρεμαστής-
Παραδεισίου Δ. Πεταλούδων και   
- σε ακτίνα 4km, το Καταφύγιο Άγριας Ζωής Μέγα Δάσος-Άνω Καλαμώνα-
Ψϊνθου Θεολόγου-Σορωνής-Διμυλιάς-Αρχίπολης.  
Δασικές εκτάσεις  
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Η έκταση του οικοπέδου δεν περιλαμβάνει δασικές εκτάσεις.  
Θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος  
Η ευρύτερη περιοχή του οικοπέδου δεν παρουσιάζει αρχαιολογικό 
ενδιαφέρον. 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ, ΝΕΡΟΥ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & 
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ   

Σύμφωνα με τη Μελέτη, οι ανάγκες της ξενοδοχειακής μονάδας σε 
νερό καλύπτονται από το δίκτυο ύδρευσης της Δημοτικής Επιχείρησης 
Ύδρευσης και Αποχέτευσης Δήμου Ρόδου (υπ’αριθμ.282/17-01-2017 
Βεβαίωση της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ.) και συμπληρωματικά από γεώτρηση 
(υπ’αριθμ.2080/19-8-1988 Άδεια ανόρυξης) αφού υποστεί 
κατάλληλη επεξεργασία και απολύμανση.  

Η συνολική ποσότητα νερού που απαιτείται ημερησίως για την 
κάλυψη των αναγκών του ξενοδοχειακού συγκροτήματος υπολογίζεται 
αναλυτικά ακολούθως.  
Ανάγκες σε νερό ύδρευσης: 
  Oι συνολικές ανάγκες σε πόσιμο νερό ανέρχονται σε 
355x350=124.250lt/ημέρα ή ~125m3/ημέρα.  Η ποσότητα αυτή 
καθορίζεται από τις τεχνικές προδιαγραφές του ΕΟΤ 

Το νερό αυτό χρησιμοποιείται κύρια για οικιακές χρήσεις και έτσι με 
αυτή την παραδοχή ο όγκος των παραγομένων υγρών αποβλήτων 
υπολογίζεται στο 80% περίπου της ημερήσιας συνολικά κατανάλωσης σε 
νερό ύδρευσης, δηλαδή σε 100m3/ημέρα.  
Ανάγκες σε νερό άρδευσης: 

Οι ανάγκες σε νερό για άρδευση δέντρων, διακοσμητικών φυτών και 
χλοοτάπητα  που απαιτείται ημερησίως για την άρδευση του περιβάλλοντος 
χώρου ανέρχεται στα 19m3.   
Ανάγκες σε νερό για τις κολυμβητικές δεξαμενές  

Η απαιτούμενη ποσότητα νερού για την πλήρωση των κολυμβητικών 
δεξαμενών υπολογίζεται στα 770m3. Η ποσότητα αυτή, ωστόσο, απαιτείται 
μία μόνο φορά στην αρχή της σαιζόν για την πλήρωση των κολυμβητικών.  

 
Διαχείριση στερεών αποβλήτων: 
    Κατά τη φάση λειτουργίας, τα παραγόμενα στερεά απόβλητα 
αποτελούν απορρίμματα οικιακού τύπου και υφίστανται κατάλληλη 
διαχείριση, με διαχωρισμό σε ζυμώσιμα οργανικά και μή. Τα ζυμώσιμα 
οργανικά προέρχονται κυρίως από τη χρήση της κουζίνας, bars κ.λ.π. Τα 
μή ζυμώσιμα υλικά (γυαλί, χαρτί, μέταλλο – κυρίως αλουμίνιο) 
προέρχονται κυρίως από τα υλικά συσκευασίας και από τα τυποποιημένα 
προϊόντα. Από τα μή ζυμώσιμα, το γυαλί (μπουκάλια) διαχωρίζεται σε 
πλαστικές κασέτες ανάλογα με το αν επιστρέφεται στον προμηθευτή ή όχι. 
Τα χαρτοκιβώτια και τα πλαστικά χωρίζονται και συμπιέζονται.   
    Τα παραγόμενα απορρίμματα της μονάδας αστικού τύπου  
υπολογίζονται σε κιλά ανά άτομο και ημέρα. Η δυναμικότητα της μονάδας 
ανέρχεται σε 355 κλίνες και επομένως, τα παραγόμενα απορρίμματα 
ανέρχονται σε 355 x 1,3 = 461,50Kg/ημέρα.  
    Η σωστή διαχείριση των απορριμμάτων μέχρι την αποκομιδή τους 
από το Δήμο (υπ’αρ. πρωτ. 2/2857/18-1-2017 βεβαίωση της 
Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Ρόδου) και η 
συμμετοχή σε προγράμματα ανακύκλωσης έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση 
της παραγόμενης ποσότητας απορριμμάτων και κατ’ επέκταση την 
ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων που αυτά συνεπάγονται. Η εταιρία έχει 
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συνάψει συνεργασία με εταιρία διαχείρισης και ανακύκλωσης πλαστικών, 
χάρτινων και γυάλινων συσκευασιών, καθώς και με εταιρία συλλογής 
χρησιμοποιημένων βρώσιμων λαδιών τα οποία καταλήγουν προς 
ανακύκλωση σε μονάδα παραγωγής βιοκαυσίμων.  
  
Επεξεργασία και διάθεση παραγόμενων λυμάτων 

Τα λύματα που παράγονται από τη λειτουργία της ξενοδοχειακής 
μονάδας οδηγούνται προς επεξεργασία σε εγκατάσταση βιολογικού 
καθαρισμού στη ανατολική πλευρά του οικοπέδου. Ο σχεδιασμός της 
μονάδας επεξεργασίας λυμάτων (Μ.Ε.Λ.) έγινε σύμφωνα με τις ισχύουσες 
υγειονομικές διατάξεις και τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 145116 
(ΦΕΚ354Β/2011). Η μονάδα επεξεργασίας λυμάτων είναι σχεδιασμένη για 
επεξεργασία 192,50m3 ημερησίως. Τα λύματα υφίστανται 
δευτεροβάθμια επεξεργασία και απολύμανση και η εκροή στο 
σύνολό της επαναχρησιμοποιείται προς έμμεσο εμπλουτισμό 
υπόγειου υδροφορέα μέσω διήθησης σε υπεδάφιο πεδίο διάθεσης.     

Η μονάδα επεξεργασίας λυμάτων αποτελείται από τις παρακάτω 
δεξαμενές:  
1. Λιποσυλλέκτης (δεξαμενή δύο θαλάμων)  
2. Δεξαμενή εξισορρόπησης  
3. Δεξαμενή αερισμού  
4. Δεξαμενή καθίζησης  
5. Δεξαμενή απολύμανσης  
6. Δεξαμενή διάθεσης  
7. Δεξαμενή αποθήκευσης ιλύος 

Η ποσότητα της επεξεργασμένης εκροής προς διάθεση υπολογίζεται 
στο 80% περίπου της ημερήσιας κατανάλωσης νερού και προκύπτει 
100m3/d. 

Tο υπεδάφιο πεδίο διάθεσης επιφάνειας 350m2 επαρκεί να 
απορροφήσει καθημερινά 133m3. Aποτελείται από δύο διάτρητους 
σωλήνες διατομής Φ200, εγκιβωτισμένους σε εκσκαφή επιφάνειας 350τ.μ. 
(μήκος 100m x πλάτος 3,50m).  

Κατά την κατασκευή της εκσκαφής έγιναν οι κατάλληλες 
διαμορφώσεις του εδάφους ώστε οι κλίσεις που προέκυψαν να είναι 
μικρότερες του 0,50%. Οι σωλήνες είναι επενδεδυμένοι με γεωύφασμα και 
έχουν καλυφθεί περιμετρικά με χονδρόκοκκο χαλίκι. Κάθε σωλήνας απέχει 
από τον επόμενο απόσταση τριπλάσια της διατομής του. Η διήθηση γίνεται 
από την επιφάνεια του πυθμένα της εκσκαφής.  

Σύμφωνα με τη Μελέτη, κατά την κατασκευή του υπεδάφιου πεδίου 
διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων, έχει ληφθεί μέριμνα ώστε η 
εκσκαφή να απέχει επαρκώς από τα υπόγεια ύδατα και να τηρούνται όλες 
οι αποστάσεις ασφαλείας, ώστε να αποφευχθεί διείσδυση των λυμάτων σε 
υπόγειους υδροφορείς τα ύδατα των οποίων χρησιμοποιούνται για την 
απόληψη πόσιμου νερού.  

Επίσης σύμφωνα με τη Μελέτη τηρούνται οι παρακάτω αποστάσεις: 
Η απόσταση των ορίων διατομής εκσκαφής του υπεδάφιου πεδίου 

διάθεσης από πηγές, ακτές κολύμβησης και φρέατα τα οποία 
χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά για ύδρευση, είναι σύμφωνη προς τα 
καθοριζόμενα όρια ασφαλείας (απόσταση μεγαλύτερη των 30m από ακτές, 
φρέατα, πηγές και μεγαλύτερη από 15m από υδραγωγεία).  

Το ίδιο ισχύει και για την απόσταση της υπόγειας απορροφητικής 
τάφρου από τα όρια του γηπέδου και τα θεμέλια παντός κτιρίου, η οποία 
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είναι σύμφωνη προς τα υπό του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (Γ.Ο.Κ.) 
καθοριζομένα όρια ασφαλείας, ώστε να μή δημιουργούνται με 
οποιονδήποτε τρόπο κίνδυνοι για την Δημόσια Υγεία (απόσταση 
μεγαλύτερη από 3m). 

 
Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις 
Εγκατάσταση κλιματισμού: Για τον κλιματισμό των δωματίων και των 
κοινόχρηστων χώρων του κεντρικού κτιρίου λειτουργούν κλιματιστικά 
μηχανήματα (αντλίες θερμότητας αέρα-νερού) τα οποία τροφοδοτούν 
τερματικές μονάδες νερού (fan coil units). Για τον κλιματισμό των λοιπών 
κτιρίων (bungalows) του ξενοδοχείου λειτουργούν αυτόνομα κλιματιστικά 
άμεσης εκτόνωσης (Split Units).  
Παραγωγή Ζ.Ν.Χ.: Για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης λειτουργεί 
σύστημα ανάκτησης θερμότητας από τον κλιματισμό σε συνδυασμό με 
ηλιακούς επιλεκτικούς συλλέκτες εγκατεστημένους. Εφεδρικά, η παραγωγή 
Ζ.Ν.Χ. καλύπτεται μέσω ηλεκτρικών αντιστάσεων.   
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 υπάρχει εγκατεστημένο 
ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, το οποίο εξασφαλίζει όλα τα φορτία σε 
περίπτωση διακοπής.   
 
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
  

Οι σημαντικότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις που εκτιμώνται από τη 
λειτουργία της ξενοδοχειακής μονάδας συνοψίζονται στις ακόλουθες:  

• παραγωγή οργανικών και ανόργανων στερεών αποβλήτων  
• παραγωγή υγρών αποβλήτων  
• ατμοσφαιρική ρύπανση  
• ηχορύπανση από ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις  
• αυξημένες ανάγκες δημόσιων παροχών (κατανάλωση νερού, 

ηλεκτρική ενέργεια, κ.ο.κ.).  
• αυξημένη κυκλοφοριακή κίνηση.  
Στη Μελέτη αναφέρονται συνοπτικά τα παρακάτω: 
• Μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά 
Δεν αναμένονται επιπτώσεις από τη λειτουργία του έργου στα 

μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής καθώς δεν 
προβλέπονται νέες επεμβάσεις.   

• Φυσικό περιβάλλον  
Δεν αναμένονται αρνητικές επιπτώσεις από τη λειτουργία του έργου στη 

χλωρίδα της περιοχής.  
• Ανθρωπογενές περιβάλλον  
Η περιοχή του έργου αποτελεί ως επί το πλείστον τουριστική περιοχή 

και το υπό μελέτη έργο είναι συμβατό με τις υφιστάμενες χρήσεις γης.   
• Τεχνικές υποδομές  

  Εξαιτίας της συγκέντρωσης πολλών ξενοδοχειακών μονάδων στην 
περιοχή μελέτης τα τελευταία χρόνια, γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική η 
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ανάγκη επενδύσεων στις τεχνικές υποδομές του Δήμου τόσο στον τομέα 
ηλεκτροδότησης, όσο και στον τομέα διαχείρισης των στερεών και υγρών 
αποβλήτων. Δυστυχώς η τουριστική ανάπτυξη του νησιού δεν συμβαδίζει 
με την ανάλογη ανταπόκριση των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας με 
αποτέλεσμα να δημιουργούνται πολλά προβλήματα. 

• Συσχέτιση με τις ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον  
Εξαιτίας του μεγέθους του υπό μελέτη έργου δεν υπάρχει η πιθανότητα 

υπέρμετρης ενίσχυσης των ανθρωπογενών πιέσεων στο περιβάλλον και δεν 
αναμένονται νέες πιέσεις στο περιβάλλον από τη λειτουργία του έργου.  

•  Ποιότητα του αέρα  
Δεν αναμένονται σε γενικές γραμμές αυξημένες εκπομπές 

ατμοσφαιρικών ρύπων καθώς το υπό μελέτη έργο είναι έργο αστικής -  
τουριστικής ανάπτυξης. Τοξικές ή επικίνδυνες ουσίες δεν αναμένονται ως 
αέρια ρύπανση.  

• Επιπτώσεις από θόρυβο  
Η ηχορύπανση είναι από τις βασικές μορφές ρύπανσης που 

δημιουργούνται κατά τη λειτουργία των έργων αστικής ανάπτυξης, 
προερχόμενη κυρίως από διάφορες λειτουργίες εντός του ξενοδοχείου και 
την κυκλοφορία των οχημάτων που κινούνται επί της οδού πρόσβασης του 
ξενοδοχείου. 

• Ηλεκτρομαγνητικά πεδία  
Δεν υπάρχουν στοιχεία για την αξιολόγηση των επιπέδων εκπομπής 

ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και εάν υπερβαίνουν τις ισχύουσες 
οριακές τιμές.  

• Ύδατα  
Οι ποσότητες νερού που απαιτούνται ημερησίως για την κάλυψη των 

υδρευτικών και αρδευτικών αναγκών του ξενοδοχείου είναι σημαντικές με 
αποτέλεσμα την ανάγκη θέσπισης μέτρων για εξοικονόμηση νερού.  

Τα λύματα που παράγονται από τη λειτουργία της ξενοδοχειακής 
μονάδας υφίστανται δευτεροβάθμια επεξεργασία και η εκροή στο σύνολό 
της επαναχρησιμοποιείται προς έμμεσο εμπλουτισμό υπόγειου υδροφορέα 
μέσω διήθησης (κατ’εφαρμογή της Κ.Υ.Α. 145116 - ΦΕΚ354/Β/2011 περί 
επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων).  

Εφόσον τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των επαναχρησιμοποιούμενων 
υγρών αποβλήτων είναι εντός των ορίων που ορίζει η νομοθεσία και 
εφόσον τηρούνται τα προγράμματα παρακολούθησης και λαμβάνονται τα 
απαιτούμενα μέτρα ενημέρωσης και προστασίας για τους χρήστες, δεν 
αναμένονται αρνητικές επιπτώσεις στους υδατικούς πόρους της περιοχής 
από τη διάθεση των λυμάτων. 

Σε γενικές γραμμές οι περιβαλλοντικοί όροι που προβλέπονταν από την 
υπ’αριθμ. 296/22-9-2003 Α.Ε.Π.Ο. έχουν τηρηθεί από την έναρξη ισχύος 
της μέχρι σήμερα. Ωστόσο, εξαιτίας των υπερβάσεων δόμησης που έλαβαν 
χώρα, υπάρχουν αποκλίσεις από τους όρους δόμησης βάσει των ισχύουσων 
πολεοδομικών διατάξεων και για το λόγο αυτό έγινε υπαγωγή στο 
Ν.4178/2013.  

 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΡΑ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  
 

Τα μέτρα που προτείνονται στη Μελέτη για την προστασία του 
περιβάλλοντος είναι συνοπτικά τα ακόλουθα:  

• Συντήρηση χώρων πρασίνου.  
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• Μέτρα περιορισμού θορύβου και εκπομπών στην ατμόσφαιρα  
- Κατά τη φάση λειτουργίας, στη ξενοδοχειακή μονάδα δεν 
υπάρχουν εγκατεστημένες λειτουργίες που αποτελούν πηγή 
παραγωγής έντονου κραδασμικού ή άλλου είδους θορύβου 
δυσμενέστερου από τα όρια που ορίζονται στη σχετική νομοθεσία και 
ειδικά στο Π.Δ. 1180 / 29-9-1981 (ΦΕΚ 293 / 6-10-1981). Σε 
γενικές γραμμές, ο παραγόμενος θόρυβος από τη λειτουργία των 
εγκαταστάσεων θα πρέπει να διατηρείται εντός των αποδεκτών 
ορίων, ήτοι - <50dB στα όρια του γηπέδου και <35dB στους χώρους 
ανάπαυσης των ενοίκων-πελατών της μονάδας, μετρούμενος όπως 
ορίζεται στο σχετικό άρθρο των διατάξεων του παραπάνω Π.Δ.  
- Υπάρχει εγκατεστημένο ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, το οποίο 
εξασφαλίζει τη λειτουργία του συνόλου του ηλεκτρομηχανολογικού 
εξοπλισμού σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης και το οποίο 
καλύπτει τα αντλιοστάσια λυμάτων και τον εξοπλισμό της μονάδας 
επεξεργασίας λυμάτων προς αποφυγή έκλυσης δυσάρεστων οσμών 
σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης.  

• Διαχείριση υγρών αποβλήτων  
- Προς εναρμόνιση με την Κ.Υ.Α. 145116 (ΦΕΚ354/Β/2011) «περί 
επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων», 
απαιτείται η θέσπιση προγράμματος παρακολούθησης των ποιοτικών 
χαρακτηριστικών των επαναχρησιμοποιούμενων υγρών αποβλήτων 
και η λήψη μέτρων ενημέρωσης και προστασίας για τους χρήστες. 
Θα γίνει ανάρτηση σε καίρια σημεία της αρδευόμενης έκτασης με 
ανακυκλωμένο νερό ότι γίνεται χρήση ανακτημένου νερού και 
κατάλληλη σήμανση που θα απεικονίζει κρουνό βρύσης 
επισημασμένο με το σύμβολο «Χ» και ευανάγνωστα τη φράση 
«ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ−ΜΗ ΠΟΣΙΜΟ» στα Ελληνικά και στα 
Αγγλικά.  
- Τα όρια των μικροβιολογικών και συμβατικών παραμέτρων στο 
νερό εξόδου που πρέπει να επιτυγχάνει το σύστημα επεξεργασίας 
καθώς και η κατ’ελάχιστον απαιτούμενη επεξεργασία και συχνότητα 
δειγματοληψιών και αναλύσεων καταγράφονται στους πίνακες που 
ακολουθούν (βάσει Πίνακα 1 του Παραρτήματος Ι του 
ΦΕΚ354/Β/2011 – περίπτωση επαναχρησιμοποίησης 
επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων για εμπλουτισμό υπόγειου 
υδροφορέα, που δεν χρησιμοποιείται για πόση και με διήθηση 
διαμέσου κατάλληλου εδαφικού στρώματος). 
- Πρέπει να τηρείται τακτικό πρόγραμμα ελέγχου και συντήρησης 
του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της μονάδας επεξεργασίας 
λυμάτων.  

• Λήψη μέτρων εξοικονόμησης νερού με:  
- την εγκατάσταση εξοικονομητών νερού στις βρύσες,  
- την εφαρμογή ελεγχόμενου προγράμματος άρδευσης,  
- την εφαρμογή προγραμμάτων ενημέρωσης και εκπαίδευσης πελατών 

και προσωπικού.  
• Λήψη μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας με:  
- τη χρήση λαμπτήρων οικονομίας,  
- την τοποθέτηση ηλεκτρονικών αισθητήρων στις πόρτες και τα 

παράθυρα για την αποφυγή άσκοπης χρήσης του κλιματισμού,  
- τον τακτικό καθαρισμό και συντήρηση των κλιματιστικών 

μηχανημάτων,  
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- την εφαρμογή συστήματος εποπτείας και τηλελέγχου του φωτισμού 
και όλου του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού  

• Σωστή συλλογή και αποθήκευση στερεών απορριμμάτων μέχρι την 
αποκομιδή τους και συμμετοχή σε προγράμματα ανακύκλωσης.  

• Λήψη των απαιτούμενων μέτρων πυροπροστασίας.  
• Τήρηση όρων ασφαλείας και υγιεινής στις κολυμβητικές δεξαμενές.  
 
Στη Μελέτη αναλύεται Σχέδιο 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. 296/22.09.2003 Απόφαση Γ.Γ. Π.Ν.Α. Έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων για την λειτουργία της υφιστάμενης 
ξενοδοχειακής μονάδας «ALEX BEACH». 

2. Το με αρ. πρωτ. 3769/29-07-1987 έγγραφο της Δ/νσης Δασών 
Νομαρχίας Δωδ/σου με πληροφορίες σχετικά με την φύση της 
έκτασης της Κ.Μ. 39 γαιών Θολού. 

3. Η με αρ. πρωτ. 2080/19-8-1988 Απόφαση Νομάρχη Δωδεκανήσου 
περί χορήγησης άδειας ανορύξεως γεωτρήσεως. 

4. Η με αρ. πρωτ. 282/17-01-2017 βεβαίωση υδροδότησης της ΔΕΥΑΡ. 
5. Η με αρ. πρωτ. 2/2857-18-01-2017 βεβαίωση της Δ/νσης 

Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Ρόδου για την αποκομιδή 
των οικιακών  στερεών αποβλήτων. 

6. Το με αρ. πρωτ. 4343/1-10-2012 Ειδικό Σήμα Λειτουργίας της 
Δ/νσης Τουρισμού Δωδεκανήσου.   

7. Η με Α/Α3250435/16-01-2017 δήλωση υπαγωγής των αυθαίρετων 
κατασκευών της μονάδας στο Ν.4178/13.  

 
Όπως προκύπτει από το με αρ. πρωτ. οικ. 73358/16-11-2017  

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 Θεολόγου κατόπιν του με αρ. πρωτ. 
18/4796/23-01-2018 εγγράφου της Υπηρεσίας μας, μας διαβίβασε με το με 
αρ. πρωτ.5/9343/13-02-2018 έγγραφο τη με αρ. 62/2018 απόφαση της 
συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας στις 06-02-2018 
σύμφωνα με την οποία:  

«… 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: 

Να προτείνει ότι αφού υπάρχουν οι σχετικές μελέτες και η τήρηση 
των όποιων όρων υπάρχουν σε αυτές, το Τοπικό Συμβούλιο είναι 
θετικό στις όποιες παρεμβάσεις θα γίνουν. 

…».                                       
 

Η παρούσα εισήγηση κοινοποιείται στη Δ/νση Πολεοδομικού 
Σχεδιασμού. 
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Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα εισηγούμαστε θετικά επί 
του ερωτήματος με τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

1. Να υπάρχουν όλες οι τυχόν απαραίτητες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις 
(π.χ. επικαιροποιημένη βεβαίωση δυνατότητας υδροδότησης της 
ΔΕΥΑΡ για τις αναγκαίες για τη μονάδα ποσότητες νερού, 
επικαιροποιημένη έγκριση γεώτρησης, βεβαίωση χρήσεων γης και 
θεώρηση όρων δόμησης από τη Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού Δ. 
Ρόδου, εφόσον ζητηθεί από την εγκρίνουσα αρχή, άδεια 
επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων κλπ.) και γενικά να τηρηθούν 
τόσο οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας οι σχετικές με τη 
διαδικασία ελέγχου και έκδοσης των απαραίτητων αδειοδοτήσεων 
και εγκρίσεων 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. 296/22-
09-2003 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. 

2. 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.  

3. 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.  

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

5. 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.  

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

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

8. 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 
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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. 

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

10. Θα πρέπει να ικανοποιούνται οι ελάχιστες προβλεπόμενες 
αποστάσεις κτιρίων και εγκαταστάσεων από τη γραμμή αιγιαλού και 
τυχόν υφιστάμενες κατασκευές χωρίς αδειοδότηση εντός των 
αποστάσεων αυτών θα πρέπει να καθαιρεθούν. Ειδικά στην 
περίπτωση κατασκευής ξύλινης προβλήτας για την οποία έχει 
υποβληθεί στο παρελθόν φάκελος για περιβαλλοντική αδειοδότηση, 
να ικανοποιηθούν οι προϋποθέσεις που έχουν τεθεί στη σχετική 
Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Ρόδου με αρ. 
718/24-10-2013.  

1111..  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.  

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

13. Να λαμβάνονται πάντα όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας για την 
αποφυγή ατυχημάτων προσωπικού, χρηστών και επισκεπτών στην 
εγκατάσταση και ειδικότερα να λαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα 
από τη νομοθεσία μέτρα πυροπροστασίας/πυρόσβεσης 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, κατηγορίας 4* Αστέρων, με το 
διακριτικό τίτλο “ALEX BEACH” (“ΑΚΤΗ ΑΛΕΞ”), συνολικής 
δυναμικότητας 355 κλινών, επί της Κ.Μ. 39 γαιών Θεολόγου 
(επιφάνεια οικοπέδου κατά τίτλο 34.195,00τ.μ.), στην Δημοτική 
Κοινότητα Θεολόγου, της Δ.Ε. Πεταλούδων, του Δήμου Ρόδου, 
Νήσου Ρόδου, Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου, φερόμενης ιδιοκτησίας της “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΣΣΑΛΗΣ Α.Ε. 
Ξ.Τ.Γ.Κ.Ε.”», 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. Ι. Γιαννακάκης, Ι. Περδίκης, Μ. 

Καραγιάννη, Π. Τοκούζης, Σ. Σαρρή-Υψηλάντη, Α. Παπουράς, Α. 

Μπιλλιά-Παπαστεργή, ο Α. Κωνσταντίνου και ο επικεφαλής της 
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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» 

 
Τη διατύπωση θετικής άποψης για το έργο «Υφιστάμενη 

ξενοδοχειακή μονάδα, κατηγορίας 4* Αστέρων, με το 
διακριτικό τίτλο “ALEX BEACH” (“ΑΚΤΗ ΑΛΕΞ”), συνολικής 
δυναμικότητας 355 κλινών, επί της Κ.Μ. 39 γαιών Θεολόγου 
(επιφάνεια οικοπέδου κατά τίτλο 34.195,00τ.μ.), στην 
Δημοτική Κοινότητα Θεολόγου, της Δ.Ε. Πεταλούδων, του 
Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, φερόμενης ιδιοκτησίας της 
“ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΣΣΑΛΗΣ Α.Ε. Ξ.Τ.Γ.Κ.Ε.”», με βάση τη σχετική 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), σύμφωνα με τις 
κατωτέρω προϋποθέσεις:  
  
1. Να υπάρχουν όλες οι τυχόν απαραίτητες εγκρίσεις και 
αδειοδοτήσεις (π.χ. επικαιροποιημένη βεβαίωση δυνατότητας 
υδροδότησης της ΔΕΥΑΡ για τις αναγκαίες για τη μονάδα ποσότητες 
νερού, επικαιροποιημένη έγκριση γεώτρησης, βεβαίωση χρήσεων 
γης και θεώρηση όρων δόμησης από τη Δ/νση Πολεοδομικού 
Σχεδιασμού Δ. Ρόδου, εφόσον ζητηθεί από την εγκρίνουσα αρχή, 
άδεια επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων κλπ.) και γενικά να 
τηρηθούν τόσο οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας οι σχετικές με 
τη διαδικασία ελέγχου και έκδοσης των απαραίτητων αδειοδοτήσεων 
και εγκρίσεων 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. 296/22-
09-2003 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. 
2. 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.  
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3. 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.  
4. Πριν από την διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων και πριν 
την χλωρίωση να υπάρχει φρεάτιο δειγματοληψίας εύκολα και ανά 
πάσα στιγμή προσπελάσιμο για έλεγχο. 
5. 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.  
6. Δεδομένου του απαιτούμενου όγκου νερού για την πλήρωση 
των κολυμβητικών δεξαμενών θα πρέπει να γίνεται συντονισμός με 
το Δήμο κατά την πλήρωσή τους στην αρχή της τουριστικής 
περιόδου, προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα έλλειψης 
νερού στην περιοχή. Επίσης να λαμβάνονται μέτρα για την καλή 
λειτουργία ανακυκλοφορίας και επεξεργασίας του νερού με σκοπό 
την ελαχιστοποίηση του απαιτούμενου νερού για τη συμπλήρωση 
των απωλειών. 
7. Να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στα προτεινόμενα μέτρα 
εξοικονόμησης ενέργειας.  
8. 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. 
9. Να τηρείται αρχείο για τη συλλογή χρησιμοποιημένων 
μαγειρικών λαδιών προς ανακύκλωση σε αδειοδοτημένους και 
πιστοποιημένους φορείς ανακύκλωσης. 
10. Θα πρέπει να ικανοποιούνται οι ελάχιστες προβλεπόμενες 
αποστάσεις κτιρίων και εγκαταστάσεων από τη γραμμή αιγιαλού και 
τυχόν υφιστάμενες κατασκευές χωρίς αδειοδότηση εντός των 
αποστάσεων αυτών θα πρέπει να καθαιρεθούν. Ειδικά στην 
περίπτωση κατασκευής ξύλινης προβλήτας για την οποία έχει 
υποβληθεί στο παρελθόν φάκελος για περιβαλλοντική αδειοδότηση, 
να ικανοποιηθούν οι προϋποθέσεις που έχουν τεθεί στη σχετική 
Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Ρόδου με αρ. 
718/24-10-2013.  
1111..  Να διαφυλαχθεί ο κοινόχρηστος χαρακτήρας του αιγιαλού-
παραλίας και να εξασφαλιστεί η ελεύθερη πρόσβαση σε αυτόν για το 
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κοινό γενικά και για οχήματα και όχι μόνο για τους ενοίκους της 
τουριστικής εγκατάστασης.  
12. Να υπάρχει εντός της εγκατάστασης υπερεπάρκεια χώρων για 
στάση-στάθμευση οχημάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία του 
ξενοδοχείου έτσι ώστε να μη δεσμεύονται καθόλου, ούτε προσωρινά, 
επιφάνειες παράπλευρων οδών. 
13. Να λαμβάνονται πάντα όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας για 
την αποφυγή ατυχημάτων προσωπικού, χρηστών και επισκεπτών 
στην εγκατάσταση και ειδικότερα να λαμβάνονται όλα τα 
προβλεπόμενα από τη νομοθεσία μέτρα 
πυροπροστασίας/πυρόσβεσης και να τηρούνται οι προδιαγραφές 
υγιεινής για τη λειτουργία κολυμβητικών δεξαμενών και 
προδιαγραφές ασφάλειας για την είσοδο-έξοδο οχημάτων στη 
μονάδα.  
 

 
  
 ΑΚΡΙΒΕΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
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