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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  2/8/ 2018  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού:13/2-8-2018    Αριθ. Απόφασης: 858/2018 

 
 

Στη Ρόδο σήμερα  2 Αυγούστου  2018 ημέρα Πέμπτη 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. 
2/46631/27.7.2018 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 

26. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 

ΟΡΑΜΑ» 

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ   

27.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- Αντιπρόεδρος 

3.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

28.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
 

4.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 
 

5.ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 29.ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

6.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 30.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

7.  ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

31.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

  
 

8.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 32.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

9.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος  

10.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 
 

 

11. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 33. ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

12.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

13. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 34.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

14.ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 35. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

15. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ 36. ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 

παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 
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16. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 37. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 
Δημοτικός Σύμβουλος 
 

17. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

38. ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

18. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 

Αντιδήμαρχος 
 

19. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

20.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος 

 

  

21.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

22.ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

23. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ-
Αντιδήμαρχος 
 

 

  

24. ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
 

 

25.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1 ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ-Αντιδήμαρχος  

 

6.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

2.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7. ΜΠΙΛΙΑ –ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος 

3. ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος 8. ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
 

4. ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 9. ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-

Γραμματέας 

5. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 

ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 

  

 

 
Στη συνεδρίαση παρίστανται ο Γενικός Γραμματέας 
κ.Ε.Κορναρόπουλος και οι Νομικοί Σύμβουλοι του Δήμου κ.κ. 
Θ.Παπαγεωργίου και Δ.Σαλαμαστράκης 
 
Ο Αντιδήμαρχος κ. Μ.Παλαιολόγου απεχώρησε  από τη Συνεδρίαση 

μετά την έναρξη της Συνεδρίασης. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 
σαράντα επτά (47) Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται οι τριάντα 
οκτώ (38), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος  με τα εξής θέματα 
Ημερήσιας Διάταξης: 

 
Θ Ε Μ Α  5.2:  Διατύπωση άποψης του Δημοτικού Συμβουλίου για 
τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου 
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«Επέκταση υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας, με διακριτικό 
τίτλο “Afantou Bay Resort Suites”, 5* αστέρων, συνολικής τελικής 
δυναμικότητας 144 κλινών, εντός των Μερίδων 2155ΑΑ & 2154 
γαιών Αφάντου, συνολικής τελικής έκτασης 15.062,03 τ.μ 
(εμβαδομετρούμενο) στη θέση “ΣΑΝΔΑΛΙ”, της Δ.Κ. Αφάντου, της 
Δ.Ε. Αφάντου, Δήμου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου, φερόμενης ιδιοκτησίας της Αφάντου Bay Α.Ε.»  αρ.πρωτ. 
18/45912/2018 
  
 
Η Αντιδήμαρχος κα.Φ.Κρεμαστινού εισηγούμενη το θέμα, έθεσε 
υπόψη του Σώματος την υπ΄αριθ.πρωτ. 18/45912/2018 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.)18/40932/03-07-2018 
(335/83595/27-06-2018) έγγραφο της Επιτροπής Περιβάλλοντος της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με το οποίο ζητείται από το Δημοτικό 
Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(Μ.Π.Ε.) του έργου του θέματος, 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 
αδειοδότηση «Ξενοδοχειακής Μονάδας 5 αστέρων, δυναμικότητας 
144 κλινών στη θέση «ΣΑΝΔΑΛΙ», της Δημοτικής Ενότητας 
Αφάντου, του Δήμου Ρόδου, της Π.Ε. Δωδεκανήσου, της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιδιοκτησίας της «Α.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ ΒΑΥ 
ΞΤΕ». 

Το Ξενοδοχειακό Συγκρότημα έχει υφιστάμενη δυναμικότητα 110 
κλινών, ενώ με τη μελέτη ο φορέας του έργου αιτείται την αύξηση της 
δυναμικότητας σε 144 κλίνες. 

Για το έργο ακολουθούνται οι διατάξεις του Ν.4014/11 
«Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση 
αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και 
άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 209Α /21-
09-11). Επίσης, η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάχθηκε 
λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 4 εξαιτίας του ότι θα προστεθούν νέα 
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κτίρια του Ν. 4014/11 αλλά και την Υ.Α. 170225 / 20.1.2014 για την 
εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α’, εξαιτίας του 
ότι πρόκειται για ανανέωση περιβαλλοντικών όρων οι οποίοι έχουν 
λήξει στις 30-11-2015 αλλά και τροποποίηση αυτών. Αναφορικά με την 
απόφαση αριθ. 1958 / 2012 (ΦΕΚ 21/Β’/13-01-2012) «Κατάταξη δημοσίων 
και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, 
σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.11 (ΦΕΚ 
209/Α/2011)» και την τροποποίηση αυτής Υ.Α. 37674/2016 – 
«Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - 
Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε 
κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του 
Ν. 4014/ 21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει», το έργο κατατάσσεται στην 6η Ομάδα, Υποκατηγορία A2, 
όπως φαίνεται παρακάτω:  
Ομάδα 6η: Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, 
κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής. 
Kατηγορία: Α2. 
α/α 2. Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα σε περιοχές εκτός σχεδίων πόλεων 
και εκτός ορίων οικισμών.  
Εκτός περιοχών Natura 2000: με <100<Κ<= 800, όπου Κ ο αριθμός 
κλινών. 

Αρχικά, η Ξενοδοχειακή Μονάδα τεσσάρων αστέρων ιδιοκτησίας είχε 
αδειοδοτηθεί με Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 
(Α.Ε.Π.Ο.) το 2005 και αφορούσε υφιστάμενο ξενοδοχειακό συγκρότημα 
που αποτελούνταν από 41 διαμερίσματα εκ των οποίων 15 διαμερίσματα 
είναι ενός κυρίου χώρου και 26 διαμερίσματα δύο κυρίων χώρων, 
συνολικής δυναμικότητας 110 κλινών. Η μονάδα έλαβε το 2010 Ειδικό 
Σήμα Λειτουργίας από τη διεύθυνση Τουρισμού Δωδεκανήσου για 
κατηγορία 5* με αριθμό Μητρώου 11 43 Κ035Α0591201, για δυναμικότητα 
90 κλινών.  

Ο φορέας του έργου πρόκειται να προβεί σε επέκταση του 
ξενοδοχειακού συγκροτήματος, με την προσθήκη διώροφης 
οικοδομής (σε νέο γήπεδο) καθώς και με τη νομιμοποίηση 
αυθαίρετων κατασκευών, ώστε να αυξήσει τη δυναμικότητα από 90 
σε 144 κλίνες.  
 Με την υπ’. αριθμ. 1037/8-11-2005 Απόφαση Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων αδειδοτήθηκε η Ξενοδοχειακή Μονάδα τότε 
4 αστέρων. Οι περιβαλλοντικοί όροι έληξαν στις 30-11-2015. Με τη 
Μελέτη Περιβάλλοντος, ο Φορέας του Έργου αιτείται τη 
νομιμοποίηση της Ανανέωσης των Εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών 
Όρων, λόγω εκπρόθεσμης υποβολής αιτήματος αλλά και την 
τροποποίηση αυτών λόγω αύξησης της δυναμικότητάς του από 110 
κλίνες -κατασκευασμένες 90 κλίνες σε 144 κλίνες.  

Η μονάδα περιλαμβάνει τις παρακάτω κτιριακές 
εγκαταστάσεις:  

- Κεντρικό κτίριο αποτελούμενο από ισόγειο επιφάνειας 467,69τ.μ 
(χώρους υποδοχής, λογιστηρίου, κουζίνας, αίθουσας απλών 
γευμάτων, βεστιάριο, χώρος φύλαξης αποσκευών, WC ανδρών-
γυναικών), υπόγειο επιφάνειας 660,65μ (λεβητοστάσιο με τους 
καυστήρες, αποδυτήρια προσωπικού, αποθήκες, βοηθητικούς 
χώρους, πλυντήρια) και ημιυπαίθριους χώρους επιφάνειας 
193,26.μ.  
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- Τρία (3) συγκροτήματα κτιρίων τα οποία αποτελούνται από δύο 
διώροφα κτίρια με υπόγειο το καθένα. Κάθε διώροφο κτίριο 
αποτελείται από ισόγειο επιφάνειας 111,85τ.μ. και Α’ όροφο 
επιφάνειας 111,85τ.μ (δωμάτια) και υπόγειο επιφάνειας 
38,62τ.μ. Το ισόγειο όπως και ο Α’ όροφος κάθε κτιρίου 
αποτελείται από 2 δίχωρα διαμερίσματα. Σύνολο δίχωρων 
διαμερισμάτων 24 – Κλίνες 72.  

- Ένα συγκρότημα που αποτελεί διώροφη οικοδομή με υπόγειο. Το 
υπόγειο έχει επιφάνεια 42,49τ.μ (λινοθήκες). Το ισόγειο του 
κτιρίου 4 έχει επιφάνεια 208,66τμ, ενώ ο Α’ όροφος έχει εμβαδό 
167,11τμ. Το ισόγειο αποτελείται από 4 μονόχωρα διαμερίσματα 
και ο Α’ όροφος αποτελείται από 3 μονόχωρα διαμερίσματα. 
Διαμερίσματα 24 – Κλίνες 22. Οι ημιυπαίθριοι χώροι είναι 
επιφάνειας 41,55τ.μ και περιλαμβάνουν επίσης κλιμακοστάσιο 
επιφάνειας 11,20τ.μ και εξώστες επιφάνειας 100,29τ.μ.  
- Σνακ μπαρ επιφάνειας 34,73τ.μ.  
- Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων επιφάνειας 323,40τ.μ. 
- Μία (1) πισίνα επιφάνειας 285,07τ.μ. 
- Παιδική Πισίνα  
- Παιδική Χαρά  
- Γήπεδο Τένις  
- Μονάδα Βιολογικού καθαρισμού λυμάτων.  

Η ξενοδοχειακή μονάδα εντάχθηκε με το Ν. 4178/2013, (A/A 
Δήλωσης: 3245793) περί δήλωσης αυθαιρέτων έτσι ώστε να 
τακτοποιηθούν οι ακόλουθες αυθαιρεσίες:  

- Κεντρικό κτίριο: Αλλαγή χρήσης Η/Χ με υπέρβαση δόμησης-
Υπέρβαση δόμησης 127,24 τμ κύριων χώρων  

- Κτίριο 4: Υπέρβαση δόμησης 41,55 τμ κύριων χώρων  
- Κτίριο 5-Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων: Υπέρβαση δόμησης 

341,97 τμ κύριων χώρων  
- Ισόγειο Κτίριο-Σνακ Μπαρ: 1,85τμ  

Παράλληλα, ο φορέας του έργου αιτείται την προσθήκη διώροφης 
οικοδομής. Η εν λόγω κατασκευή θα πραγματοποιηθεί σε οικόπεδο (Μ.Γ. 
2155ΑΑ & 2154 ΑΦΑΝΤΟΥ) επιφανείας 15.062,03 τ.μ. Η διώροφη 
οικοδομή θα έχει χρήση τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων και θα 
αποτελείται από:  

- Ισόγειο επιφανείας 195,98 τ.μ. το οποίο περιλαμβάνει 6 
μονόχωρα διαμερίσματα που αποτελούνται από ένα ενιαίο 
χώρο ο οποίος είναι κατάλληλα διαμορφωμένος ώστε ένα 
τμήμα χρησιμοποιείται ως υπνοδωμάτιο με διαχωριστικό και 
ένα τμήμα ως καθιστικό και βεράντα με άμεση πρόσβαση στην 
πισίνα. Ο ημιυπαίθριος χώρος του ισογείου έχει επιφάνεια 
63,96 τ.μ, και κλιμακοστάσιο 11,02 τ.μ  

- Α΄ όροφο επιφανείας 63,96 τ.μ. ο οποίος περιλαμβάνει 2 
μονόχωρα διαμερίσματα που αποτελούνται από ένα ενιαίο 
χώρο ο οποίος είναι κατάλληλα διαμορφωμένος ώστε ένα 
τμήμα χρησιμοποιείται ως υπνοδωμάτιο με διαχωριστικό και 
ένα τμήμα ως καθιστικό και βεράντα με άμεση πρόσβαση στην 
πισίνα. Ο ημιυπαίθριος χώρος του Α΄ ορόφου έχει επιφάνεια 
195,98 τ.μ.  

Η μονάδα λειτουργεί εποχιακά, ενώ αριθμός κλινών με την 
προσθήκη των παραπάνω θα ανέλθει σε 144. 
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Η μονάδα δεν εμπίπτει σε περιοχές του εθνικού συστήματος 
προστατευόμενων περιοχών του Ν. 3937/2011 (Α΄ 60). 
Συγκεκριμένα η περιοχή NATURA 2000 «ANATOLIKI RODOS: PROFITIS 
ILIAS - EPTA PIGES - EKVOLI LOUTANI - KATERGO, REMA GADOURA - 
CHERSONISOS LINDOU - NISIDES PENTANISA KAI TETRAPOLIS, LOFOS 
PSALIDI» τοποθετείται σε απόσταση 1,6Km από την ξενοδοχειακή μονάδα. 

Πλησίον της μονάδας και σε απόσταση 1,55 από το κοντινότερο 
άκρο της τοποθετούνταν το Καταφύγιο Άγριας Ζωής (ΚΑΖ) «ΨΑΛΙΔΙ», το 
οποίο καθορίσθηκε με την απόφαση υπ.αριθμ. 1160/Β/09-09-02. Το εν 
λόγω ΚΑΖ έχει καταργηθεί με το (ΦΕΚ 1895/Β/2009).  

 
Το οικόπεδο της μονάδας βρίσκεται σε εκτός σχεδίου περιοχή, 

ενώ δεν υπόκειται στις δεσμευτικές διατάξεις του Νόμου 998/79.  
Κατά μήκος της βόρειας πλευράς του γηπέδου και πέρα του 

αγροτικού δρόμου που είναι σε επαφή, διέρχεται ο χείμαρρος 
«Πέρα Ποταμός-Πελέμονης», ο οποίος έχει οριοθετηθεί με το (ΦΕΚ 
312/17-04-2006).  

Η μονάδα βρίσκεται στη νότια πλευρά αγροτικής οδού, πλάτους 
5,50μ που συνδέει την εθνική οδό Ρόδου-Λίνδου με την παραλιακή οδό 
Αφάντου, πλησίον της παραλίας Αφάντου.  

Απέχει 1000μ. από τον οικισμό Αφάντου και μόλις 400μ. από το 18 
οπών γήπεδο γκολφ. Απέχει επίσης 18Κm από την πόλη της Ρόδου και 13 
Κm από το αεροδρόμιο.  

Με τη με αριθμ. 9937/18-7-2005 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έγινε επικύρωση έκθεσης καθορισμού 
ορίων Αιγιαλού και Παραλίας στην περιοχή «Γούργουρας-Ρέννη», Δήμου 
Αφάντου, Νήσου Ρόδου, Π.Ε Δωδεκανήσου (ΦΕΚ 887/17-08-2015).  

Βρίσκεται πλησίον της θάλασσας, και σε απόσταση 0,16 km από τον 
παραλιακό δρόμο και την παραλία, ενώ δεν κάνει χρήση παραλίας.  

Παράλληλα, δεν υφίσταται ακόμη Εγκεκριμένο ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ. Η 
περιοχή του έργου βρίσκεται εντός του αρχαιολογικού χώρου που 
καθορίστηκε με την υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/ 
Φ57/ 68153/ 38450/ 3273/ 788/ 10-03- 2016 (ΦΕΚ 70/ΑΑΠ/ 21-
04- 2016) Απόφαση Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

Η απόσταση από το πλησιέστερο μνημείο «San Benedetto» στην 
περιοχή Κολύμπια της Δημοτικής Ενότητας Αφάντου (τέως Δήμος 
Αφάντου) είναι 4Km.  

Με βάση τη γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Δασών και του 
Δασαρχείου, υπ. αριθ. 3866/26.7.2004 πράξη χαρακτηρισμού 
έκτασης (Κ.Μ 2155ΑΑ γαιών Αφάντου) και υπ. αριθμ. 
αριθμ.39/2004 το οικόπεδο της Ξενοδοχειακής Μονάδας δεν υπόκειται 
στις δεσμευτικές διατάξεις του Ν. 998/79, αλλά αποτελεί γεωργική γη 
και όχι υψηλής παραγωγικότητας.  

Η Επιτροπή ΝΕΧΩΠ Δωδεκανήσου με το από 10.9.2004 Πρακτικό 
Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Γνωμοδότησης αριθμ.39/2004 
αποφαίνεται ότι «το γήπεδο με Κ.Μ 2155ΑΑ γαιών Αφάντου έκτασης 
περίπου 11735τ.μ δεν αποτελεί γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας και 
η προτεινόμενη χρήση δεν θίγει το περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής.  

Η Γραμμή οριοθέτησης του χειμάρρου «Πέρα Ποταμός» 
πραγματοποιήθηκε με το (ΦΕΚ 312/17-04-2006).  
Απαιτούμενες Ποσότητες Πρώτων υλών, Νερού, Ενέργειας, ποσότητες 
αποβλήτων 

Χρήση Νερού:  



7 

 

Πελάτες: 150 άτομα * 450 lt/άτομο= 67,500m3/ημέρα  
Προσωπικό: 10 άτομα * 60 lt/άτομο/ημέρα=600m3/ημέρα  
Νερό Άρδευσης: θα γίνει εξομάλυνση των υψομετρικών διαφορών 

του εδάφους και θα γίνει φύτευση διακοσμητικών φυτών, ενώ σύστημα 
αυτόματου ποτίσματος θα προστεθεί. Συνεπώς υπολογίζονται με βάση και 
την υφιστάμενη κατάσταση περίπου 15 m3/ ημέρα.  

Νερό σε χώρους εστίασης και αναψυχής  
Οι ανάγκες ύδρευσης της Ξενοδοχειακής μονάδας καλύπτονται από 

τη ΔΕΥΑΑ. Η μονάδα υδρεύεται για ολόκληρο το εικοσιτετράωρο από το 
δίκτυο ύδρευσης της Δημοτικής Ενότητας Αφάντου με συνολική ποσότητα 
πόσιμου νερού 150κ.μ, αρκετή να καλύψει τις ανάγκες της.  

Χρήση Ενέργειας: Η απαιτούμενη ηλεκτρική ενέργεια ανά ημέρα 
σύμφωνα με τον ΕΟΤ υπολογίζεται το μέγιστο σε 200 KW/day. (Μόνο 
ΔΕΗ). Η σύνδεση της μονάδας με το δίκτυο της ΔΕΗ είναι εξασφαλισμένη 
δοθέντος ότι πλησίον του γηπέδου διέρχεται ηλεκτρικό δίκτυο χαμηλής 
τάσης και σε απόσταση περίπου 200μ βρίσκεται υποσταθμός της ΔΕΗ.  

Η ξενοδοχειακή μονάδα χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια για την 
κουζίνα και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης για την κάλυψη 
ενεργειακών αναγκών. Η αναμενόμενη ετήσια κατανάλωση σε ενέργεια 
εκτιμάται σε 550.000kWh ετησίως.  

Τα απορρίμματα του ξενοδοχείου συγκεντρώνονται σε ειδικό θάλαμο 
απορριμμάτων και η αποκομιδή γίνεται με τα απορριμματοφόρα οχήματα 
του Δήμου Ρόδου (βεβαίωση με αρ.πρωτ. 6/30343/25-4-2016). Τα στερεά 
απόβλητα οδηγούνται ήδη στον υφιστάμενο ΧΥΤΑ του δήμου.  

Η Μέση ημερήσια παραγωγή απορριμμάτων: 1,5 kg/ημέρα/άτομο Ο 
μέγιστος αριθμός ανά ημέρα: κλίνες στην αιχμή = 144 άτομα. Με βάση τα 
παραπάνω η συνολική παραγωγή απορριμμάτων κατά την αιχμή: 1,5 
kg/ημέρα/άτομο x 144 άτομα = 216 kg/ημέρα ≈ 2,6 τόνοι/ημέρα. Το 
ξενοδοχείο ακολουθώντας περιβαλλοντική πολιτική θα προβαίνει και σε 
ανακύκλωση μπαταριών, χαρτιού, πλαστικών και γυαλιού. 

Η διάθεση των λυμάτων της μονάδας γίνεται σε σύστημα 
βιολογικού καθαρισμού το οποίο τοποθετείται βορειοδυτικά του 
οικοπέδου (Μ.Γ. 2155ΑΑ). Η μελέτη διάθεσης λυμάτων είχε 
εγκριθεί με την αρ.πρωτ. 4459/7-7-05 απόφαση του Τμήματος 
Υγιεινής της Νομαρχίας Δωδεκανήσου και αφορούσε εξυπηρέτηση 
130 ατόμων. Στη Μ.Π.Ε. επισυνάπτεται νέα μελέτη Επεξεργασίας και 
Διάθεσης Λυμάτων και αφορά εξυπηρέτηση 150 κλινών. Το μέσο 
ημερήσιο υδραυλικό φορτίο υπολογίζεται σε 60m3/d.   

Η επεξεργασία που επιλέχθηκε είναι με βιολογικό φίλτρο 
προσκολλημένης βιομάζας:  

1. Δεξαμενή αρχικής καθίζησης (αφαίρεση - συγκράτηση στερεών & 
λιπών και βιοσταθεροποίηση της ιλύος).  

2. Βιολογική επεξεργασία σε βιολογικό φίλτρο προσκολλημένης 
βιομάζας με πληρωτικά υλικά.  

3. Απολύμανση της εκροής με χλωρίωση (αναλογικός χλωριωτής 
υποχλωριώδους ασβεστίου).  

Η Διάθεση της εκροής πραγματοποιείται μέσω υπεδάφιας 
διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων με διάτρητους 
τσιμεντοσωλήνες.  

Η παραγόμενη εκροή θα είναι κατάλληλη για εμπλουτισμό υπόγειου 
υδροφορέα διαμέσου κατάλληλου εδαφικού στρώματος ( Αρθρο 5 Παρ. 
2β), σύμφωνα και με τα όρια του Πίνακα 1 του Παραρτήματος Ι της 
παραπάνω ΚΥΑ οικ. 145116 ΦΕΚ 354-Β-2011 «Καθορισμός μέτρων, όρων 
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& διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών 
αποβλήτων και άλλες διατάξεις».  

Ειδικότερα, στις επισναπτόμενες μελέτες αναφέρονται κυρίως τα 
εξής: 

Η εγκατάσταση επεξεργασίας των λυμάτων, έχει κατασκευαστεί 
εντός του γηπέδου της μονάδας, σε απόσταση περίπου 25 m από το 
κοντινότερο κτίριο της μονάδας και 1m από τα όρια του γηπέδου. Η 
προτεινόμενη λύση είναι αερόβια, πλήρως συνδεμένη με σύστημα 
απόσμησης. Δεν αναμένεται να δημιουργεί οποιαδήποτε όχληση 
(ακουστική, οσμές, κλπ) και μπορεί να βρίσκεται σε απόσταση ελάχιστων 
μέτρων από κατοικημένα κτίρια ή κοινόχρηστους χώρους.  

Επιλέχθηκε η τοποθέτηση της μονάδας πλήρως υπόγεια, τόσο οι 
δεξαμενές της εγκατάστασης όσο και ο χώρος όπου εγκαθίσταται η μονάδα 
βιολογικής επεξεργασίας, το βιόφιλτρο compost και ο ηλεκτρικός πίνακας, 
κυρίως για λόγους αισθητικούς (οπτική όχληση στους πελάτες του 
ξενοδοχείου). 

Η επεξεργασία που επιλέχθηκε για τη συγκεκριμένη περιοχή είναι:  
Βιολογική επεξεργασία  
1. Δεξαμενή αρχικής καθίζησης (αφαίρεση - συγκράτηση στερεών & λιπών 
και βιοσταθεροποίηση της ιλύος)  
2. Βιολογική επεξεργασία σε βιολογικό φίλτρο προσκολλημένης βιομάζας 
με πληρωτικά υλικά  
3. Απολύμανση της εκροής με χλωρίωση (αναλογικός χλωριωτής 
υποχλωριώδους ασβεστίου)  
 
 
Διάθεση της εκροής  

- Υπεδάφια διάθεση επεξεργασμένων λυμάτων με διάτρητους 
τσιμεντοσωλήνες  

Η εγκατάσταση θα αποτελείται από τα παρακάτω επιμέρους τμήματα:  
– Δεξαμενή αρχικης καθιζησης ( ΔΑΚ )  
– Φίλτρα – κόσκινα  
– Δεξαμενή δοσομέτρησης – ανακυκλοφορίας των λυμάτων  
– Βιολογικά φίλτρα προσκολλημένης βιομάζας (αερόβια επεξεργασία)  
– Δεξαμενή χλωρίωσης, αποθήκευσης και άντλησης εκροής για το δίκτυο 
διάθεσης  
– Μονάδα εξουδετέρωσης οσμαερίων  
– Χώρος με τον πίνακα ελέγχου και τον Η/Μ εξοπλισμό.  

Η τελική επεξεργασία και διάθεση των εκροών της βιολογικής 
μονάδας επεξεργασίας ολοκληρώνεται δια μέσου υπεδάφιας διάθεσης. 
Προτείνεται ο τύπος υπεδάφιας διάθεσης με διάτρητες τσιμεντοσωλήνες.  
Τα επεξεργασμένα λύματα θα διατεθούν σε δίκτυο απορροφητικών τάφρων 
πλάτους 1.30m και βάθους 1,60m εκάστη με ελάχιστη αξονικής απόσταση 
μεταξύ τους 3.00m.  

Τα κανάλια θα σωληνωθούν με διάτρητους τσιμεντοσωλήνες 
διαμέτρου 80 cm. Οι σωληνώσεις θα επιχωθούν με χαλίκι και θα έχουν 
κλίση 0,15 %, το ελάχιστο στρώμα χαλικος στο κάτω μέρος θα έχει πάχος 
30-40 εκατ. Πάνω από το χαλίκι στο επάνω μέρος θα τοποθετηθεί πλαστικό 
φύλλο αδιαπέραστο και μετά από αυτό θα γίνει επίχωση. 

Η προτεινόμενη λύση, τόσο για την διαχείριση των λιπών όσο και 
της παραγόμενης λάσπης είναι η διάθεσή τους στο Βιολογικό Καθαρισμό 
του Δήμου Ρόδου. 



9 

 

Η προσπέλαση στο οικόπεδο γίνεται από ασφαλτοστρωμένο αγροτικό 
δρόμο, μήκους 1200μ και μέσου πλάτους 5,50μ, ο οποίος διέρχεται 
μπροστά από την βόρεια πλευρά του οικοπέδου και το συνδέει με την 
Εθνική οδό Ρόδου – Λίνδου. Επίσης, από τον παραλιακό ασφαλτοστρωμένο 
δρόμο Αφάντου (αγροτικός δρόμος), ο οποίος έχει μέσο πλάτος 6,50μ και 
καταλήγει σε δύο σημεία στην Εθνική οδό Ρόδου –Λίνδου (στο ύψος της 
ανισόπεδης γέφυρας Αφάντου και στην είσοδο Γκολφ). 

Υφίστανται ήδη οκτώ (8) θέσεις στάθμευσης πλησίον του γηπέδου 
τένις της ξενοδοχειακής μονάδας. Δε θα προστεθούν άλλες θέσεις 
στάθμευσης. 

Το έργο τοποθετείται πλησίον ρέματος Πελέμονης ή αλλιώς 
Πέρα Ποταμός, το οποίο έχει οριοθετηθεί με το (ΦΕΚ 312/17-04-
2006). 

   

 
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΘΑΝΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  

 
Στη Μελέτη γίνεται αναφορά κυρίως για τις παρακάτω αναμενόμενες 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις.  
Γενικά, σύμφωνα με τη Μελέτη, διαπιστώθηκε ότι οι όποιες επιπτώσεις 

είναι προσωρινές, μικρές και απόλυτα αναστρέψιμες. 
Λόγω της φύσης του έργου δεν εξετάσθηκαν εναλλακτικές λύσεις ως 

προς το μέγεθος, την τεχνολογία και τη θέση. Πρόκειται για ήδη 
εγκατεστημένη Ξενοδοχειακή Μονάδα 5*, με βάση το ειδικό σήμα 
λειτουργίας (υπ. αριθμ. 3370/24-6-2010 έγγραφο της Δ/νσης Τουρισμού 
Δωδεκανήσου), σε έκταση 11.449,80m2. Σχετικά με την προσθήκη 
διώροφης οικοδομής επιλέχθηκε η πλέον συμφέρουσα θέση, η οποία και 
τοποθετείται πλησίον του υφιστάμενου οικοπέδου, συνολικής έκτασης 
15.062,03 τ.μ. 
Μορφολογικά και Τοπιολογικά Χαρακτηριστικά 

Κατά τη Φάση Κατασκευής του έργου υπήρξε μικρή μεταβολή των 
φυσιογραφικών χαρακτηριστικών της περιοχής του έργου. Αυτό που 
συνέβη ήταν μεταβολή του τοπίου στην περιοχή της Ξενοδοχειακής 
Μονάδας, λόγω των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων. Επίσης, 
παρουσιάστηκε μία αύξηση των ρυθμών κίνησης, που ήταν πρόσκαιρη. Με 
την κατασκευή έργου δεν υπήρξαν φαινόμενα διάβρωσης του εδάφους. 
Γενικά, δεν υφίστανται κατολισθητικά φαινόμενα στην περιοχή του έργου. 
Δεν δημιουργήθηκε κίνδυνος έκθεσης ανθρώπων ή περιουσιών σε 
γεωλογικές καταστροφές από σεισμούς, κατολισθήσεις, καθιζήσεις κλπ. 
λόγω της φύσης του έργου.  

Η κατασκευή δρόμων προσπέλασης δεν ήταν απαραίτητη στις φάσεις 
κατασκευής, αφού ο χώρος της Μονάδας βρίσκεται επί ασφαλτοστρωμένων 
δρόμων.  

Κατά τη Φάση Λειτουργίας του έργου από την διαμόρφωση του 
γηπέδου, άλλαξαν σε πολύ μικρό βαθμό, τα ανάγλυφα χαρακτηριστικά της 
επιφάνειας του εδάφους, αφού οι κατασκευές ακολούθησαν την σημερινή 
μορφή του εδάφους και οι όποιες επεμβάσεις περιορίστηκαν στις απολύτως 
απαραίτητες.  

Η επίπτωση στη μορφολογία και τα ανάγλυφα χαρακτηριστικά της 
περιοχής μπορεί να χαρακτηριστεί ως άμεση, αρνητική, μόνιμη και σε κάθε 
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περίπτωση μικρή, ενώ παράλληλα περιορίζεται στα όρια του οικοπέδου. Η 
επίπτωση στα τοπιολογικά χαρακτηριστικά χαρακτηρίζεται ως ουδέτερη.  
Φυσικό Περιβάλλον  

- Βλάστηση  
Κατά τη φάση κατασκευής της αρχικής κατασκευής δεν προκλήθηκε 

επίδραση στη βλάστηση από τις εκπομπές των αερίων, υγρών και στερεών 
απόβλητων. Μετά την ανέγερση των κτιρίων έγιναν σημαντικές φυτεύσεις.  

Οι επιπτώσεις κατά την κατασκευή θεωρούνται μηδενικές, εξαιτίας 
και της αναπτυξιακής φυσιογνωμίας της περιοχής.  

Κατά τη φάση λειτουργίας του έργου, δεν επηρεάστηκε το φυσικό 
περιβάλλον της περιοχής έργου. Η βλάστηση είναι τυπική αποτελείται από 
Θάμνους και χορτολίβαδα και ποολίβαδα. Η πρόσβαση στο χώρο της 
μονάδας εξασφαλίζεται από υφιστάμενο δρόμο της περιοχής. 

Συνεπώς, το φυσικό οικοσύστημα της περιοχής δεν επιβαρύνθηκε 
και από την πραγματοποίηση έργων οδοποιίας.  

Γενικά, οι επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον, κατά τη φάση 
λειτουργίας, αξιολογούνται ως μηδενικές για την προστασία του ευρύτερου 
φυσικού περιβάλλοντος.  

- Χλωρίδα  
Κατά τη φάση κατασκευής της Ξενοδοχειακής Μονάδας δεν 

επηρεάστηκε η χλωρίδα της περιοχής, καθόσον το γήπεδο προ της 
κατασκευής της μονάδας δεν είχε αξιόλογη βλάστηση παρά μόνοφρύγανα 
και θάμνους (κουμαριές, πουρνάρια, σχίνα, κέδρος, ρείκια).  

Κατά λειτουργία της Ξενοδοχειακής Μονάδας σχετικά με τη χλωρίδα 
δεν έχουν εισαχθεί είδη στην περιοχή, διότι για την διαμόρφωση του 
περιβάλλοντος χώρου του έργου έχουν χρησιμοποιηθεί κυρίως θάμνοι και 
δενδρύλλια, για να μην εμποδίζεται η περαιτέρω ανάπτυξη τους. Για τα 
καλλωπιστικά φυτά (λουλούδια) έχουν χρησιμοποιηθεί τα γνωστά στην 
περιοχή προσαρμοσμένα στο κλίμα της περιοχής και στην ποιότητα του 
εδάφους.  

Συνεπώς, οι όποιες επιπτώσεις και κατά τα στάδια των κατασκευών 
και κατά τη φάση λειτουργίας θεωρούνται αμελητέες. 

- Πανίδα  
Οι επιπτώσεις στην πανίδα της περιοχής και κατά τη φάση 

κατασκευής και λειτουργίας , είναι αμελητέες καθόσον το γήπεδο προ της 
κατασκευής της μονάδας δεν είχε αξιόλογη βλάστηση παρά μόνον 
αγριόχορτα, φρύγανα και ελιές, έτσι ώστε να δημιουργήσει καταστροφή 
χώρου διέλευσης αποδημητικών, καταστροφή υδρόβιας πανίδας κ.λ.π.  

Μοναδικά σπάνια ή υπό εξαφάνιση είδη δεν φωλιάζουν ούτε 
παρεπιδημούν στο γήπεδο.  

Παρεμπόδιση αποδημίας και μετακίνησης ζώων δεν υφίσταται, διότι 
το γήπεδο δεν αποτελεί τελικό προορισμό ούτε και ενδιάμεσο στάση για τα 
μεταναστευτικά πτηνά. Δεν επιφέρονται σημαντικά μεταβολές που 
δυνητικά συντελούν σε σημαντικές πιέσεις προς τους πληθυσμούς αγρίων 
ζώων η φυτών με την κατά άλλο τρόπο υποβάθμιση του φυσικού 
περιβάλλοντος, ούτε ασκούντα επιρροές σε οικότοπους ενδιαίτησης άγριων 
ζώων.  

Συνεπώς, οι όποιες επιπτώσεις και κατά τα στάδια των κατασκευών 
και κατά τη φάση λειτουργίας θεωρούνται αμελητέες.  
Υγρά Απόβλητα 

Κατά τη φάση κατασκευής υγρά απόβλητα θα προκληθούν από τον 
καθαρισμό των μηχανημάτων μεταφοράς που κάλυπταν τις ανάγκες των 
κατασκευών, τις οικοδομικές εργασίες. Επίσης, σχετίζονται με υγρά πλύσης 
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μηχανημάτων, ορυκτέλαια συντήρησης μηχανημάτων και οχημάτων 
(κωδικός ΕΚΑ:13 02 05*), τα οποία παράχθηκαν από το προσωπικό 
κατασκευής και τις εργασίες αποκατάστασης του χώρου μετά το πέρας της 
λειτουργίας του.  

Η διάθεση των λυμάτων της μονάδας γίνεται σε σύστημα βιολογικού 
καθαρισμού κατασκευάστηκε εντός του γηπέδου της μονάδας. Η μελέτη 
διάθεσης λυμάτων έχει εγκριθεί με την αρ.πρωτ.4459/7-7-05 απόφαση του 
Τμήματος Υγιεινής της Νομαρχίας Δωδεκανήσου για τα υγρά ακάθαρτα που 
παράγονται ή δημιουργούνται κατά την λειτουργία της.  
Οι επιπτώσεις, σύμφωνα με τη Μελέτη, θεωρούνται μηδενικές.  
Στερεά Απόβλητα, ιλύες, απορρίμματα 

Κατά την κατασκευή της ξενοδοχειακής μονάδας θα προκύψουν 
στερεά απόβλητα που θα αποτελούνται από τα αστικά τύπου απορρίμματα 
του προσωπικού, από τα υλικά συσκευασίας (κατάταξη κατά ΕΚΑ:150101 
«συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι», 150102 «πλαστική συσκευασία», 
150103 «ξύλινη συσκευασία», καθώς και τα υλικά εκσκαφών (ΕΚΑ 
:170504, 170503*)). Τα απορρίμματα θα συγκεντρώνονται από το 
προσωπικό του εργοταξίου σε κάδους απορριμμάτων και θα διατίθενται στο 
δήμο. Τα υλικά εκσκαφών θα αξιοποιηθούν στις εργασίες διαμόρφωσης του 
χώρου κατασκευής της προσθήκης. 

Κατά τη φάση λειτουργίας τα παραγόμενα απορρίμματα της μονάδας 
υπολογίστηκαν σε 1,3 κιλά ανά άτομο και ημέρα. Η υφιστάμενη 
δυναμικότητα της μονάδας είναι 90 κλίνες, ενώ με την προσθήκη θα 
ανέλθει σε 144. Επομένως, η μέγιστη παραγόμενη ποσότητα απορρίμματα 
είναι 144 x 1,3 =187.2 κιλά/ημέρα. Τα απορρίμματα χωρίζονται σε 
ζυμώσιμα οργανικά και μη. Τα ζυμώσιμα οργανικά προέρχονται κυρίως από 
τη χρήση της κουζίνας, bars κ.λ.π.  

Τα μη ζυμώσιμα υλικά (γυαλί, χαρτί, μέταλλο - κυρίως αλουμίνιο) 
προέρχονται κυρίως από τα υλικά συσκευασίας και από τα τυποποιημένα 
προϊόντα. 

Από τα μη ζυμώσιμα, το γυαλί (μπουκάλια) διαχωρίζεται σε 
πλαστικές κασέτες ανάλογα με το αν επιστρέφεται στον προμηθευτή ή όχι. 
Τα χαρτοκιβώτια και τα πλαστικά συλλέγονται σε κάδους ανακύκλωσης, 
όπου ξεχωρίζονται και συμπιέζονται.  

Η αποκομιδή των απορριμμάτων γίνεται και θα συνεχίσει να 
πραγματοποιείται από τα απορριμματοφόρα οχήματα του πρώην Δήμου 
Αφάντου, νυν Ρόδου.  

Οι επιπτώσεις θεωρούνται μικρής σημασίας.  
Ατμόσφαιρα 

Ο σημαντικότερος ατμοσφαιρικός ρύπος κατά τη φάση κατασκευής 
ήταν η σκόνη. Οι υπόλοιποι ατμοσφαιρικοί ρύποι (NOX, CO, SO2, κλπ.) 
κινούνται σε πολύ χαμηλά επίπεδα και οι επιπτώσεις τους σε τοπικό 
επίπεδο, ήταν αμελητέες, ενώ οι όποιες επιπτώσεις ήταν βραχυχρόνιες, 
αναστρέψιμες και μη μόνιμες. Οι επιπτώσεις προήλθαν, από τις εξής αιτίες:  

- Εργασίες, εκσκαφής και μεταφοράς  
- Μεταφορικό έργο από δομικά / χωματουργικά μηχανήματα και 

φορτηγά οχήματα  
- Ρύποι από οχήματα.  

Οι όποιες επιπτώσεις ήταν βραχυχρόνιες, αναστρέψιμες και μη 
μόνιμες.  

Δεν υπάρχουν και δεν προκαλούνται από οποιαδήποτε πηγή 
δυσάρεστες οσμές. Μικρή πιθανότητα θα υπάρξει μόνο από το συγκρότημα 
βιολογικού καθαρισμού των λυμάτων της μονάδος και μόνο ύστερα από 
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παρατεταμένη διακοπή της παρεχομένης στην μονάδα ηλεκτρικής 
ενέργειας, συμβάν ασύνηθες. 
  Κατά την διαδικασία επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων η εκπομπή 
αερίων αποβλήτων θα είναι ασήμαντη έως μηδαμινή.  

Οι επιπτώσεις κατά τη λειτουργία θεωρούνται ως μικρής σημασίας. 
Θόρυβος –Δονήσεις 

Κατά την κατασκευή τηρήθηκε η ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία 
καθώς και τα όρια που προέβλεπαν. Οι αιτίες για την παρουσία της 
ηχητικής ρύπανσης, ήταν οι παρακάτω:  
• Διακίνηση οχημάτων μεταφοράς χωματουργικών και δομικών υλικών  
• Εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών  

Οι επιπτώσεις θεωρήθηκαν ως μικρής σημασίας, μη μόνιμες.  
Κατά τη φάση λειτουργίας οι πηγές εκπομπής θορύβου, εντοπίζονται 

στα παρακάτω σημεία:  
• από τα τροχοφόρα οχήματα που κινούνται επί της επαρχιακής 

οδού  
• από τη λειτουργία των κλιματιστικών  
• από τους ίδιους τους πελάτες του ξενοδοχείου  
• από το προσωπικό της μονάδας.  
Ωστόσο, τα επίπεδα θορύβου που παράγονται δεν υπερβαίνουν τα 

όρια που ορίζονται στη σχετική νομοθεσία (Π.Δ. 1180 / 29-9-1981, ΦΕΚ 
293, τεύχος Α/6-10-1981).  

Η κατανομή της συγκέντρωσης του επιπέδου θορύβου στη φάση 
λειτουργίας της μονάδας, έχει ομοιόμορφη αύξηση στους χώρους 
παιχνιδιών - άθλησης (πισίνες κ.λ.π.), στο κεντρικό κτίριο, στους χώρους 
εισόδου και εξόδου των επισκεπτών και ενοίκων, αλλά και σε κάθε 
περίπτωση η αύξηση αυτή είναι εντός των θεσμοθετημένων 
προβλεπόμενων ορίων.  

Η ηχομόνωση των εσωτερικών και εξωτερικών τοίχων όλων των 
κτιριακών εγκαταστάσεων είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο Δ’, 
μέρος IV, άρθρα 113, 114, 115 και 116 του Νόμου 1577, ΦΕΚ 210 τεύχος 
Α’ της 18-12-1985 περί Γ.Ο.Κ και εξασφαλίζουν ικανοποιητική ηχομόνωση 
έναντι των αερόφερτων ήχων. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με το ΠΔ.. 1180/81 (ΦΕΚ Α293/81) ισχύει ότι 
το ανώτατο όριο θορύβου εκπεμπόμενο στο περιβάλλον για περιοχές που 
επικρατεί το αστικό στοιχείο καθορίζεται σε50 db(A) μετρούμενο επί του 
ορίου του ακινήτου επί του οποίου βρίσκεται η εγκατάσταση.  

Τα αναμενόμενα επίπεδα θορύβου είναι κάτω του ορίου αυτού, εκτός 
βέβαια ορισμένων περιπτώσεων που συγκεκριμένη δραστηριότητα βραχείας 
διάρκειας μπορεί να προκαλέσει θόρυβο υψηλότερου επιπέδου των 50dB.  

Η στάθμη θορύβου στους χώρους των δωματίων με ανοικτές πόρτες 
και παράθυρα ή στους κοινόχρηστους χώρους, κατόπιν των ανωτέρω 
μονώσεων, δεν ξεπερνά τα 35 db(A) . Το όριο αυτό είναι και το ανώτερο 
οριζόμενο από το Π.Δ. (20-1-88) ΦΕΚ 61Δ.  

Η στάθμη του εκπεμπόμενου θορύβου στους χώρους διαμονής των 
πελατών-ενοίκων της μονάδος, είναι μικρότερη της επιτρεπόμενη < 35 db, 
ενώ στα όρια του γηπέδου τα επίπεδα θορύβου είναι μικρότερα των 
επιτρεπομένων 50 db.  

Ο κυκλοφοριακός θόρυβος δεν ξεπερνά τα 70 db (Α), είναι τοπικά 
περιορισμένος (χώρος στάθμευσης) και όχι συνεχής (π.χ. τις νυχτερινές 
ώρες δεν υφίσταται).  
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Επίσης, εφαρμόζονται κανόνες προσέλευσης στους κοινόχρηστους 
χώρους με τη χρήση πινακίδων για τη μείωση ταχύτητας των αυτοκινήτων, 
την απαγόρευση χρήσης μοτοποδηλάτων κλπ.  

Οι επιπτώσεις θεωρούνται μικρής σημασίας, μόνιμες. 
Ύδατα 

Κατά τη φάση κατασκευής δεν υπήρξαν επιπτώσεις στους υδάτινους 
πόρους, ούτε ρύπανση επιφανειακών υδάτων και υπόγειου υδροφόρου 
ορίζοντα από τα απορρίμματα λειτουργίας και συντήρησης των οχημάτων, 
από τα προϊόντα εκσκαφών και τα υλικά συσκευασίας.  

Οι επιπτώσεις θεωρούνται μικρής σημασίας, μηδενικές. 
Κατά τη φάση λειτουργίας δεν υφίσταται δυσμενής επίπτωση σε 

υπόγεια ύδατα, ούτε επηρεάζεται η ποιότητα των υπόγειων υδάτων από τη 
διάθεση των υγρών ή στερεών αποβλήτων της μονάδος.  
Προσθήκη Διόρωφης Οικοδομής 

Οι επιπτώσεις κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας από την 
προσθήκη διώροφης οικοδομής δεν διαφέρουν από αυτές που 
αναφέρθηκαν  για το υπάρχων ξενοδοχειακό συγκρότημα. Σημειώνεται ότι 
εργασίες θα λάβουν χώρα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (8 -12 
μήνες), ενώ προβλέπεται η τήρηση της κείμενης νομοθεσίας ευρωπαϊκής 
και ελληνικής.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι Κατά τη Φάση Κατασκευής:  
Kατά την διάρκεια της κατασκευής δεν θα υφίσταται συγκεκριμένη 

παραγωγή υγρών αποβλήτων. Μεμονωμένες χαρακτηρίζονται οι 
περιπτώσεις διαρροής ορυκτελαίων και πετρελαιοειδών από τα μηχανήματα 
του εργοταξίου. Επίσης από τη διαβροχή του χώρου κατασκευής για τον 
περιορισμό της έκλυσης σκόνης και σωματιδίων δεν θα υφίσταται απορροή 
αφού η διαβροχή αρκείτε στην απλή ύγρανση των αδρανών υλικών, χωρίς 
να χρειάζεται επιπλέον ποσότητα νερού. Σε περίπτωση έντονης 
βροχόπτωσης θα παρασύρονται μικρές ποσότητες αδρανών υλικών, που 
δεν δύναται να δημιουργήσουν πρόβλημα στις φυσικές θέσεις 
αποστράγγισης όπου καταλήγουν.  
 Τα στερεά απόβλητα που παράγονται κατά τη διάρκεια κατασκευής 
του έργου αφορούν:  

• Μπάζα, ογκώδη αντικείμενα, περίσσεια υλικών οικοδομής όπως 
και έμμεσα απόβλητα από τη χρήση των μηχανημάτων 
(συσκευασίες ορυκτελαίων, ανταλλακτικά εξαρτήματα και 
συσκευασίες αυτών κλπ.)  

• Απορρίμματα προερχόμενα από τους εργαζόμενους.  
Επίσης, εξαιτίας της ύπαρξης του εργοταξίου πρόκειται να υπάρχουν 

εκσκαφικές διαδικασίες, κτίρια ημιτελή κατά την ανέγερσή τους, σωρούς 
υλικών κλπ. και έτσι δεν δύναται να αποφευχθεί η αλλοίωση του τοπίου. Η 
εικόνα όμως αυτή θα είναι παροδική και θα διαρκέσει μόνο κατά τη φάση 
κατασκευής (8 -12 μήνες).  

Τέλος, η παραγωγή θορύβου από το συγκεκριμένο εργοτάξιο θα 
είναι μικρής χρονικής διάρκειας (παροδικός). Το έργο και το εργοτάξιο δεν 
είναι μεγάλης κλίμακας.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι Κατά τη Φάση Λειτουργίας :  
Η αναμενόμενη παραγωγή υγρών αποβλήτων από τη λειτουργία των 

Εγκαταστάσεων των 120 κλινών είναι σύμφωνη με το ΠΔ 43 «Κατάταξη 
των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορίες αστέρων και 
τεχνικές προδιαγραφές αυτών» για 5 αστέρων ξενοδοχεία, 450 
λίτρα/άτομο. Όπως περιγράφεται και στην αντίστοιχη ενότητα τα υγρά 
απόβλητα θα μεταφέρονται και θα επεξεργάζονται σε βιολογικό καθαρισμό 
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που αποτελείται από σύστημα προσκολλημένης βιομάζας και βρίσκεται 
εντός της κτηματολογικής μερίδας Μ.Γ. 2155ΑΑ .  

Η προέλευση των στερεών αποβλήτων (απορρίμματα) είναι από 
συσκευασίες των προμηθειών του ξενοδοχείου, από την κατανάλωση ειδών 
εντός του ξενοδοχείου, την δραστηριότητα των επισκεπτών εντός του 
ξενοδοχείου, από τη λειτουργία των χώρων εστίασης όπως υπολείμματα 
τροφίμων, κουτιών αναψυκτικών, πλαστικών μπουκαλιών, την 
αντικατάσταση μηχανημάτων και εξαρτημάτων λόγω βλαβών και 
παλαιότητας κ.λ.π.  

Η πρόσβαση στο νέο κτίριο πραγματοποιείται μέσω της υφιστάμενης 
κυκλοφοριακής σύνδεσης του ξενοδοχείου. Η λειτουργία της προσθήκης 
της διώροφης οικοδομής δεν αναμένεται να επιφέρει ιδιαίτερες συνθήκες 
ώστε να αναδεικνύονται κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία. Η ομαλή 
προσέλευση και αποχώρηση των επισκεπτών, τα συστήματα πυρασφάλειας, 
και η σωστή σήμανση, εκμηδενίζουν τις πιθανότητες ατυχήματος που θα 
μπορούσαν με προληπτικά μέτρα να ελεγχθούν. Παράλληλα η χρήση των 
υλικών κατασκευής θα συμβαδίζει και θα αναδεικνύει την αρχιτεκτονική 
αισθητική της περιοχής. 

Συνεπώς, οι επιπτώσεις στο σύνολο τους αναμένονται να είναι 
μικρής σημασίας έως και αμελητέες. 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Στη Μελέτη αναφέρονται κυρίως τα παρακάτω.   
Φυσικό Περιβάλλον 

- Βλάστηση  
Κατά τη φάση κατασκευής δεν προτάθηκαν ειδικά μέτρα, γιατί 

πραγματοποιήθηκε αποξήλωση βλάστησης στο χώρο του οικοπέδου.  
Κατά τη φάση λειτουργίας η επιλογή των διαφόρων μονάδων 

πρασίνου και των υπό φύτευση ειδών έγινε, έτσι ώστε να υπάρχει 
ισορροπία μεταξύ συστάδων πρασίνου, και των κτιρίων καθώς και 
ελεύθερη θέα προς την παραλία. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις είναι 
μορφολογικά δεμένες με το φυσικό περιβάλλον.  

Η διαμόρφωση και η αποκατάσταση των αλλοιωθέντων χώρων είναι 
δεδομένη. Η συντήρηση των έργων αποκατάστασης και των φυτεύσεων 
πραγματοποιείται από το μόνιμο προσωπικό της μονάδας. Η συντήρηση του 
πρασίνου αποτελεί βασικό μέλημα.  

Το σύνολο των αρδευτικών αναγκών φυτών και καλύπτεται από ένα 
πλήρες αυτόματο σύστημα άρδευσης το οποίο περιλαμβάνει αναδυόμενους 
από το έδαφος εκτοξευτήρες αλλά και επιφανειακό σύστημα.  

- Χλωρίδα -Πανίδα  
Η χλωρίδα και η πανίδα που απομακρύνθηκε κατά τη φάση 

κατασκευής δεν έχει ιδιαίτερη οικολογική αξία. Προληπτικά μέτρα που 
λήφθηκαν ήταν ο έλεγχος των εξατμίσεων και η τοποθέτηση φίλτρων, η 
κάλυψη των οχημάτων μεταφοράς και προϊόντων εκσκαφής, η μείωση της 
ταχύτητας των οχημάτων.  

Κατά τη λειτουργία εφαρμόζεται πρόγραμμα συντηρήσεως από 
ειδικευμένο προσωπικό και οργανώνεται από ειδικό γεωπόνο, καλύπτοντας 
τις ανάγκες του πρασίνου σε λίπανση, ήπιες καταπολεμήσεις ασθενειών με 
φιλικά προς το περιβάλλον μέσα, κλαδευτικές εργασίες διαμορφώσεως και 
συντήρησης κλπ.  
Υγρά Απόβλητα 

Κατά τη φάση κατασκευής τηρήθηκαν τα αναφερόμενα στους 
περιβαλλοντικούς όρους καθώς και η ισχύουσα νομοθεσία.  
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Κατά τη φάση λειτουργίας η μέθοδος συλλογής, επεξεργασίας και 
απόρριψης των υγρών αποβλήτων της μονάδας είναι τεχνικά άρτια και 
αυτή που ακολουθείται σε όλες τις παρεμφερείς εγκαταστάσεις της 
περιοχής.  

Η αρχική μελέτη διάθεσης λυμάτων είχε εγκριθεί με την 
αρ.πρωτ.4459/7-7-05 απόφαση του Τμήματος Υγιεινής της Νομαρχίας 
Δωδεκανήσου για τη δυναμικότητα του Ξενοδοχείου.  

Επίσης, τηρείται η Υγειονομική Διάταξη Ε1β/221/1965 και το Π.Δ. 
51/2007, σχετικά με τις συγκεντρώσεις Ρυπαντικών Φορτίων στους 
Αποδέκτες και τις διατάξεις της παρ. Ζ του άρθρου 8 του Π.Δ. 20.01.88 
(ΦΕΚ 61/Δ) για την επεξεργασία και διάθεση υγρών αποβλήτων και την 
προστασία από το θόρυβο.  

Παράλληλα, πραγματοποιείται καθημερινός έλεγχος από 
εξειδικευμένο προσωπικό της Μονάδας, όπως :  

• Οπτική επιθεώρηση των κινουμένων μερών της εγκατάστασης και 
των υπερχειλιστών της δεξαμενής καθίζησης  

• Οπτική επιθεώρηση της καθαρότητας των εξερχόμενων υγρών 
και ειδοποίηση του κατασκευαστή σε περίπτωση θολερότητας ή 
διαφυγής λάσπης.  

Επίσης, πραγματοποιείται δεκαπενθήμερος έλεγχος εργασιών σε  
• BOD  
• Αποκομιδή εσχαρισμάτων  
• Αναλώσεις δειγμάτων  
• Καθαρισμός υπερχειλιστών  
• Αφαίρεση τυχόν επιπλέουσας λάσπης από δεξαμενή καθίζησης  
Τέλος, πραγματοποιείται ετήσια γενική συντήρηση της 

εγκατάστασης.  
Στερεά Απόβλητα, ιλύες, απορρίμματα 
  Κατά τη φάση κατασκευής τηρήθηκαν τα αναφερόμενα στους 
περιβαλλοντικούς όρους, καθώς και η ισχύουσα νομοθεσία. Για τη νέα 
προσθήκη θα τηρηθεί η ισχύουσα νομοθεσία.  

Τα στερεά απορρίμματα που παράγονται κατά την λειτουργία της 
μονάδας διαχειρίζονται κατά τον ενδεδειγμένο τρόπο. Η συλλογή και 
μεταφορά των μεν στερεών αποβλήτων και των απορριμμάτων γίνεται με 
τα απορριμματοφόρα του Δήμου.  
Ατμόσφαιρα 

Κατά τη φάση κατασκευής τηρήθηκαν και θα τηρηθούν τα 
αναφερόμενα στους περιβαλλοντικούς όρους καθώς και η παρακάτω 
νομοθεσία:  

• ΥΑ 37353/2375/07 (ΦΕΚ 543/Β/07), μέτρα για τον περιορισμό της 
εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων από κινητήρες ντήζελ – 
καταργεί την ΥΑ 28432/2447/92 (ΦΕΚ 536/Β/25.8.92)  

• ΥΑ 13736/85 (ΦΕΚ 304/Β/20.5.85), μέτρα κατά εκπομπών αερίων 
από πετρελαιοκινητήρες προοριζόμενους για την προώθηση 
οχημάτων, όπως τροποποιήθηκε με ΥΑ 16702/1985/06 (ΦΕΚ 
892/Β/06)  

• ΚΥΑ 14122/549/Ε.103/2011 (ΦΕΚ 488/Β/11), Μέτρα για τη 
βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις 
διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ «για την ποιότητα του 
ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη»  
Κατά τη φάση λειτουργίας, δεν χρησιμοποιείται πετρέλαιο diesel για 

λειτουργία λεβήτων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης και θέρμανσης των 
χώρων. Αντίθετα χρησιμοποιείται εκτεταμένα η ηλιακή ενέργεια για τη 
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θέρμανση του νερού. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση των 
επιπτώσεων στο περιβάλλον. Τέλος, η τακτική συντήρηση ελαχιστοποιεί τις 
όποιες επιπτώσεις στο περιβάλλον. 
 
 

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. 1037/8-11-2005 Απόφαση Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων. 
2. Η με αρ. πρωτ. 8520/27-07-2017 βεβαίωση υδροδότησης της 

Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. 
3. Η με αρ. πρωτ. 6/30343/25-4-2016 βεβαίωση της Δ/νσης 

Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Ρόδου, σύμφωνα με την 
οποία βεβαιώνεται ότι έχει την δυνατότητα αποκομιδής και τελικής 
διάθεσης των στερεών αποβλήτων οικιακού τύπου, της υφιστάμενης 
ξενοδοχειακής μονάδας. 

4. Η με αρ.πρωτ. 4459/7-7-05 απόφαση του Τμήματος Υγιεινής της 
Νομαρχίας Δωδεκανήσου περί έγκρισης της μελέτης διάθεσης 
λυμάτων. 

5. Η με αρ. 3866/26.7.2004 πράξη χαρακτηρισμού έκτασης (Κ.Μ 
2155ΑΑ γαιών Αφάντου) της Διεύθυνσης Δασών.  

6. Το με αρ. πρωτ. 1393/15-03-2017 έγγραφο της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Δωδ/σου. 

7. Η με αρ. 3245793 Δήλωση υπαγωγής στο Ν.4178/2013 περί 
τακτοποίησης αυθαιρέτων. 

Όπως προκύπτει από το με αρ. πρωτ. οικ. 23718/23-04-2018 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 Αφάντου κατόπιν του με αρ. πρωτ. 
18/41889/06-07-2018 εγγράφου της Υπηρεσίας μας, μας διαβίβασε με το 
με αρ. πρωτ. 6/42414/10-07-2018 έγγραφο τη με αρ. 12/2018 απόφαση 
της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας στις 06-07-
2018 σύμφωνα με την οποία:  

«… 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 Γνωμοδοτεί υπέρ της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του 
έργου: «Επέκταση υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας με διακριτικό τίτλο 
«Afantou Bay Resort Suites», κατηγορίας 5* αστέρων, συνολικής τελικής 
δυναμικότητας 144 κλινών, εντός των Μερίδων 2155ΑΑ, & 2154 γαιών 
Αφάντου, συνολικής έκτασης 15.062,03 τ.μ. (εμβαδομετρούμενο) στη 
θέση «ΣΑΝΔΑΛΙ» της Δ.Κ. Αφάντου, της Δ.Ε. Αφάντου, Δήμου Ρόδου, Π.Ε. 
Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, φερόμενης ιδιοκτησίας της Αφάντου 
Bay Α.Ε. 

                                        …». 
 

Πριν τη λήψη της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων κι 
εφόσον κριθεί απαραίτητο από την εγκρίνουσα αρχή, ο φορέας του έργου 
θα μεριμνήσει για τη λήψη θεώρησης όρων δόμησης και βεβαίωσης 
χρήσεων γης από τη Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δ. Ρόδου.   
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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, έγκριση Μελέτης Επεξεργασίας και 
Διάθεσης Λυμάτων, πράξη χαρακτηρισμού της Δ/νσης Δασών 
για το σύνολο της έκτασης, βεβαίωση χρήσεων γης και 
θεώρηση όρων δόμησης από τη Δ/νση Πολεοδομικού 
Σχεδιασμού Δ. Ρόδου, εφόσον ζητηθεί από την εγκρίνουσα 
αρχή κλπ.) και να τηρηθούν γενικά 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. 
1037/8-11-2005 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.  

2. Να λαμβάνεται μέριμνα προστασίας του «Πέρα Ποταμού-
Πελέμονη»ο οποίος αποτελεί προστατευόμενο υγρότοπο (ΦΕΚ 
229ΑΑΠ/2012), από οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετίζεται 
με την εγκατάσταση.  

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

4. Να γίνεται τακτικός έλεγχος και συντήρηση του βιολογικού 
καθαρισμού της μονάδας. Να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη 
σωστή λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού και στην 
αποτροπή έκλυσης δυσάρεστων οσμών και διαρροής λυμάτων 
κατά την επεξεργασία τους, ακόμη και στην περίοδο 
τουριστικής αιχμής και πληρότητας του ξενοδοχείου. Η 
διαχείριση της εναπομείνασας λάσπης πρέπει να εγκριθεί 
αρμοδίως.  

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

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

7. 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 
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λαμβάνονται μέτρα για την καλή λειτουργία ανακυκλοφορίας 
και επεξεργασίας του νερού με σκοπό την ελαχιστοποίηση του 
απαιτούμενου νερού για τη συμπλήρωση των απωλειών. 

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

9. 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. 

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

1111..  Να λαμβάνεται κάθε αναγκαίο μέτρο προστασίας του 
παρακείμενου ποταμού από πάσης φύσεως ρύπανση και 
αλλοίωση. Η λήψη των υλικών που απαιτούνται για την 
κατασκευή του έργου, να πραγματοποιηθεί από τα νόμιμα 
λατομεία και τις εταιρείες οικοδομικών υλικών της ευρύτερης  
περιοχής της Ρόδου. Σε καμία περίπτωση να μην 
πραγματοποιηθεί λήψη υλικών από την κοίτη του ρέματος 
Δέμα ή οποιουδήποτε άλλου ρέματος.  

1122..  Θα πρέπει να ικανοποιούνται οι ελάχιστες προβλεπόμενες 
αποστάσεις κτιρίων και εγκαταστάσεων από τη γραμμή 
αιγιαλού. 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..  

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 τη 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου 
«Επέκταση υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας, με 
διακριτικό τίτλο “Afantou Bay Resort Suites”, 5* αστέρων, 
συνολικής τελικής δυναμικότητας 144 κλινών, εντός των 
Μερίδων 2155ΑΑ & 2154 γαιών Αφάντου, συνολικής τελικής 
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έκτασης 15.062,03 τ.μ (εμβαδομετρούμενο) στη θέση 
“ΣΑΝΔΑΛΙ”, της Δ.Κ. Αφάντου, της Δ.Ε. Αφάντου, Δήμου 
Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, φερόμενης 
ιδιοκτησίας της Αφάντου Bay Α.Ε.», σύμφωνα με τις 
προαναφερόμενες προϋποθέσεις.   

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

 
Οι επικεφαλής των παρατάξεων «ΡΟΔΙΩΝ ΟΡΑΜΑ» και «ΛΑΙΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ.κ. Ε.Καρίκης και Κ. Πότσος αντίστοιχα, οι Ανεξάρτητοι 
Δ.Σ. κ.κ. Α. Παπουράς και Ι. Περδίκης και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Στ. 
Δράκος, Ι. Γιαννακάκης, Ε. Ατσίδη, Μ. Καραγιάννη, Α. Κωνσταντίνου, Σ. 
Καλαθενός, Δ. Μουτάφης και Στ. Παρδαλός 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» διά της εκπροσώπου της κας. Ε.Παναή, οι οποίοι 
ψήφισαν «παρών»  
 

Γνωμοδοτεί θετικά για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(Μ.Π.Ε.) του έργου «Επέκταση υφιστάμενης ξενοδοχειακής 
μονάδας, με διακριτικό τίτλο “Afantou Bay Resort Suites”, 5* 
αστέρων, συνολικής τελικής δυναμικότητας 144 κλινών, εντός των 
Μερίδων 2155ΑΑ & 2154 γαιών Αφάντου, συνολικής τελικής 
έκτασης 15.062,03 τ.μ (εμβαδομετρούμενο) στη θέση “ΣΑΝΔΑΛΙ”, 
της Δ.Κ. Αφάντου, της Δ.Ε. Αφάντου, Δήμου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, φερόμενης ιδιοκτησίας της Αφάντου 
Bay Α.Ε.»,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, έγκριση 
Μελέτης Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων, πράξη χαρακτηρισμού 
της Δ/νσης Δασών για το σύνολο της έκτασης, βεβαίωση χρήσεων γης 
και θεώρηση όρων δόμησης από τη Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού 
Δ. Ρόδου, εφόσον ζητηθεί από την εγκρίνουσα αρχή κλπ.) και να 
τηρηθούν γενικά 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. 1037/8-11-2005 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.  
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2. Να λαμβάνεται μέριμνα προστασίας του «Πέρα Ποταμού-Πελέμονη»ο 
οποίος αποτελεί προστατευόμενο υγρότοπο (ΦΕΚ 229ΑΑΠ/2012), από 
οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετίζεται με την εγκατάσταση.  

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

4. Να γίνεται τακτικός έλεγχος και συντήρηση του βιολογικού 
καθαρισμού της μονάδας. Να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη σωστή 
λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού και στην αποτροπή έκλυσης 
δυσάρεστων οσμών και διαρροής λυμάτων κατά την επεξεργασία 
τους, ακόμη και στην περίοδο τουριστικής αιχμής και πληρότητας του 
ξενοδοχείου. Η διαχείριση της εναπομείνασας λάσπης πρέπει να 
εγκριθεί αρμοδίως.  

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

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

7. 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. 

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

9. 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. 

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

1111..  Να λαμβάνεται κάθε αναγκαίο μέτρο προστασίας του παρακείμενου 
ποταμού από πάσης φύσεως ρύπανση και αλλοίωση. Η λήψη των 
υλικών που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου, να 
πραγματοποιηθεί από τα νόμιμα λατομεία και τις εταιρείες 
οικοδομικών υλικών της ευρύτερης  περιοχής της Ρόδου. Σε καμία 
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περίπτωση να μην πραγματοποιηθεί λήψη υλικών από την κοίτη του 
ρέματος Δέμα ή οποιουδήποτε άλλου ρέματος.  

1122..  Θα πρέπει να ικανοποιούνται οι ελάχιστες προβλεπόμενες αποστάσεις 
κτιρίων και εγκαταστάσεων από τη γραμμή αιγιαλού. 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..  

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 


