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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:   511/2018 

 
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 
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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 11.2: Διατύπωση άποψης του Δημοτικού Συμβουλίου 
επί του έργου « Κατασκευή Τοιχίου προστασίας της ακτής από 
διάβρωση επί της ακτογραμμής παράλληλα, συνολικού 
μήκους 2234.50 μέτρων, το οποίο βρίσκεται ΕΝΤΟΣ ζώνης 
καθορισμένου αιγιαλού και παραλίας (ΦΕΚ 379/Δ/1984 ως 
αυτό ισχύει με το ΦΕΚ 787/Δ/1991) στην περιοχή                 
« ΚΟΛΥΜΠΙΑ» Δημοτικής Κοινότητας Αφάντου, Δημοτικής 
Ενότητας Αφάντου, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και έμπροσθεν του γηπέδου         
( ενοποιημένη κτηματολογική μερίδα 1888/991 Γαιών 
Αρχαγγέλου) όπου είναι κατασκευασμένη η Ξενοδοχειακή 
Μονάδα « ΙΜΠΕΡΙΑΛ» φερόμενης ιδιοκτησίας της                   
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« ΑΤΛΑΝΤΙΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ», με βάση τη σχετική Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ( Μ.Π.Ε.) αρ. πρωτ. 
2/27284/2018. 
 

Η Αντιδήμαρχος κ. Λ. Κρεμαστινού  εισηγούμενη το θέμα, έθεσε 
υπόψη του Σώματος την υπ΄αριθ. 2/27284/07-05-2018 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.)2/94902/15-11-2017 (ΤΤ 10701/13-
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 (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 αρ. 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/δραστηριότητας              -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 αφορά σε κατασκευή τοιχίου 

προστασίας της ακτής από διάβρωση επί της ακτογραμμής και 
παράλληλα με αυτή, συνολικού μήκους 234,50 μέτρων, στην περιοχή όπου 
βρίσκεται εγκατεστημένη η ξενοδοχειακή μονάδα «ΙΜΠΕΡΙΑΛ» στην 
παραλία Κολύμπια, της Δημοτικής Ενότητας Αφάντου, του Δήμου Ρόδου. 

Το υπό εξέταση τοιχίο θα προστατεύει αφενός την ακτή από 
διάβρωση και αφετέρου το απότομο πρανές με κλίση 40% περίπου, 
έδαφος από κατολίσθηση και θα κατασκευαστεί εντός της ζώνης του 
καθορισμένου αιγιαλού με το ΦΕΚ 379/Δ/26.6.1984.  

Το ανάγλυφο της παραλίας σε εκείνο το σημείο είναι ομαλό, με μια 
μέση κλίση 12% μέχρι το πόδα του πρανούς που η κλίσης του είναι 40% 
περίπου. Η έκταση του γηπέδου που βρίσκεται πέραν του αιγιαλού και επί 
του οποίου έχει κτιστεί το ξενοδοχείο είναι 58.717,20 τ.μ. Η ξενοδοχειακή 
μονάδα «ΙΜΠΕΡΙΑΛ», είναι κατασκευασμένη σε ένα πλάτωμα με υψόμετρο 
από +6,00 μέχρι +10,00 με μια πολύ ομαλή κλίση 3,50 %.  

Σύμφωνα με το Παράρτημα I της Υ.Α. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β/16), 
το έργο ανήκει: στην 3η ομάδα έργων και δραστηριοτήτων (Λιμενικά 
Έργα), με α/α 8 (β) (Έργα προστασίας της ακτής από διάβρωση επί της 
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ακτογραμμής παράλληλα) και υπάγεται στην 2η Υποκατηγορία της Ιης 
κατηγορίας (Α2), με συνολικό μήκος παρέμβασης  234,50 μ. (< 500 μ.). 

Κύριος του έργου είναι η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με την επωνυμία 
«ΑΤΛΑΝΤΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.». 

Σύμφωνα με τη Μελέτη, η ξενοδοχειακή μονάδα «ΙΜΠΕΡΙΑΛ» 
λειτουργεί νομίμως από το 2007, έχει δυναμικότητα 708 κλίνες και 
λειτουργεί μόνο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. 

Η Υπηρεσία μας με το με αρ. πρωτ. 2/98213/24-11-2017 έγγραφο 
ζήτησε από τη Δημοτική Κοινότητα Αφάντου τη διατύπωση γνώμης 
σχετικά με το θέμα. Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αφάντου 
γνωμοδότησε με τη με αρ. 33/2017 απόφαση της συνεδρίασής του στις 01-
12-2017, η οποία μας διαβιβάστηκε με το με αρ. πρωτ. 6/101055/04-12-
2017 έγγραφο και η οποία έχει ως εξής:  
«…    

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Γνωμοδοτεί υπέρ της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
του έργου:     Κατασκευή τοιχίου προστασίας της ακτής από 
διάβρωση της ακτογραμμής που βρίσκεται στη περιοχή ΚΟΛΥΜΠΙΑ 
Δ.Ε. Αφάντου και έμπροσθεν του γηπέδου (Ενοποιημένη 
κτηματολογική μερίδα 1888/991 γαιών Αρχαγγέλου) όπου είναι 
κατασκευασμένη η ξενοδοχειακή μονάδα «ΙΜΠΕΡΙΑΛ» φερόμενης 
ιδιοκτησίας της  «ΑΤΛΑΝΤΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»  

…»   
Στη Μελέτη προβλέπεται ότι το υπό εξέταση τοιχίο αντιστήριξης 

πρόκειται να κατασκευαστεί μετά από υπόδειξη ειδικών επιστημόνων διότι 
είναι επιτακτική ανάγκη για την ασφάλεια του συνόλου της ξενοδοχειακής 
μονάδας και διατήρησης της ακτής. 

Όπως όμως είναι γνωστό γενικά το εν λόγω τοιχίο είναι ήδη 
υφιστάμενο ενώ οι προβλέψεις της εν λόγω μελέτης αφορούν σε 
μελλοντική κατασκευή κι έχει ήδη υπάρξει αλλαγή του φυσικού 
ανάγλυφου.  

 
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα εισηγούμαστε αρνητικά 

επί του ερωτήματος για το έργο και ζητείται: 
 

Η διατύπωση αρνητικής άποψης από το Δημοτικό Συμβούλιο επί του 
έργου «Κατασκευή Τοιχίου προστασίας της ακτής από διάβρωση επί 
της ακτογραμμής παράλληλα, συνολικού μήκους 234,50 μέτρων, το 
οποίο βρίσκεται ΕΝΤΟΣ ζώνης καθορισμένου αιγιαλού και παραλίας 
(ΦΕΚ 379/Δ/1984 ως αυτό ισχύει με το ΦΕΚ 787/Δ/1991) στην 
περιοχή “ΚΟΛΥΜΠΙΑ” Δημοτικής Κοινότητας Αφάντου, Δημοτικής 
Ενότητας Αφάντου, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, και έμπροσθεν του γηπέδου 
(ενοποιημένη κτηματολογική μερίδα 1888/991 Γαιών Αρχαγγέλου) 
όπου είναι κατασκευασμένη η Ξενοδοχειακή Μονάδα “ΙΜΠΕΡΙΑΛ” 
φερόμενης ιδιοκτησίας της “ΑΤΛΑΝΤΙΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ”», με βάση τη 
σχετική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), δεδομένου ότι το 
εν λόγω τοιχίο είναι ήδη υφιστάμενο ενώ οι προβλέψεις της Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορούν σε μελλοντική κατασκευή κι έχει 
ήδη υπάρξει αλλαγή του φυσικού ανάγλυφου.   
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 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 

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  « ΡΟΔΙΩΝ ΟΡΑΜΑ» με  
επικεφαλής  τον κ. Ε. Καρίκη, οι οποίοι ψήφισαν « παρών»  

 
Τη διατύπωση αρνητικής άποψης  επί του έργου «Κατασκευή 
Τοιχίου προστασίας της ακτής από διάβρωση επί της 
ακτογραμμής παράλληλα, συνολικού μήκους 234,50 μέτρων, 
το οποίο βρίσκεται ΕΝΤΟΣ ζώνης καθορισμένου αιγιαλού και 
παραλίας (ΦΕΚ 379/Δ/1984 ως αυτό ισχύει με το ΦΕΚ 
787/Δ/1991) στην περιοχή “ΚΟΛΥΜΠΙΑ” Δημοτικής 
Κοινότητας Αφάντου, Δημοτικής Ενότητας Αφάντου, Δήμου 
Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου, και έμπροσθεν του γηπέδου (ενοποιημένη 
κτηματολογική μερίδα 1888/991 Γαιών Αρχαγγέλου) όπου 
είναι κατασκευασμένη η Ξενοδοχειακή Μονάδα “ΙΜΠΕΡΙΑΛ” 
φερόμενης ιδιοκτησίας της “ΑΤΛΑΝΤΙΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ”», με βάση 
τη σχετική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), 
δεδομένου ότι το εν λόγω τοιχίο είναι ήδη υφιστάμενο ενώ οι 
προβλέψεις της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορούν σε 
μελλοντική κατασκευή κι έχει ήδη υπάρξει αλλαγή του φυσικού 
ανάγλυφου.   
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