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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  22/2/ 2019   Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού:3/22-2-2019    Αριθ. Απόφασης: 208 /2019 

 
 

Στη Ρόδο σήμερα   την 22α Φεβρουαρίου  2019  ημέρα 
Παρασκευή  και ώρα 13.30΄ στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε  Τακτική 
Δημόσια Συνεδρίαση, το Δημοτικό   Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία  
του    Δημάρχου    Ρόδου   κ. Χατζηδιάκου Φώτη,  μετά από την 
αριθ. πρωτ. 2/8664/18.2.2019 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) όπως αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 74 του Ν. 4555/ 19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018) και  95 του 
Ν.3463/2006.  
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-

Πρόεδρος 

24.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 

ΟΡΑΜΑ» 

 25.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- Αντιπρόεδρος 

 

2.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

 

3.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 
 

4. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

5.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ   

6. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος 26.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

7.ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος  

8.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 27.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

9.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος  

10. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  

11. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 28.ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

12. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

29.ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 
 

13. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 30.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

14. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 31. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 
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15. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ   

16. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 32.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 

Δημοτικός Σύμβουλος 

17. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

 

18.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 

Αντιδήμαρχος 
 

19. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

20.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος 

 

  

  

21. ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

  

  

22.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

23.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 9.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

2. ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-
Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 
 

10. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
 

3. ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ-Αντιδήμαρχος  

11.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
 

4 ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ- Ανεξάρτητος 
Δημοτικός Σύμβουλος 

12. ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 
  

5. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
 

13. ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
  

6. ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
 

14.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

7.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 
παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 
 

15.ΜΠΙΛΙΑ –ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική 
Σύμβουλος (δικ/νη). 

8.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-
Γραμματέας (δικ/νος). 

 

 

Επίσης παρόντες στη Συνεδρίαση ήταν ο Γενικός Γραμματέας 
κ.Ε.Κορναρόπουλος και οι Νομικοί Σύμβουλοι κ.κ.Θ.Παπαγεωργίου 
και Εμ.Στάγκα. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 
σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι τριάντα 
δύο (32), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με  θέματα Ημερήσιας 
Διάταξης: 

 

Θ Ε Μ Α 6.1: Διατύπωση άποψης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου 
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«Υφιστάμενη ξενοδοχειακή μονάδα 3 Αστέρων με την επωνυμία 
«RELAX» τελικής δυναμικότητας 194 κλινών (οι οποίες προέκυψαν 
μετά από αυθαίρετες κατασκευές οι οποίες εντάχθηκαν στον 
Ν.4178/2013) σε γήπεδο επιφάνειας 8.568,00τ.μ. στην θέση 
ΚΟΛΥΜΠΙΑ στην ΔΚ/Ε Αφάντου ΠΕ Ρόδου ΠΝΑ ιδιοκτησίας «ΤΟΥΡ. 
ΞΕΝ. & ΕΜΠ. ΕΠΙΧ. ΘΕΟΤΟΚΟΣ ΑΕ» με ενσωμάτωση στους όρους 
του σχεδιασμού και λειτουργίας επαναχρησιμοποίησης υγρών 
αποβλήτων, (έκδοση ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ) κατά την 
ισχύουσα κείμενη νομοθεσία (άρθρο 12 Ν.4014/2011 ως ισχύει) 
της Άδειας Επαναχρησιμοποίησης Επεξεργασμένων Υγρών 
Αποβλήτων» αρ.πρωτ. 18/7353/2019 

 
 
Η Αντιδήμαρχος κα.Φ.Κρεμαστινού  εισηγούμενη το θέμα, έθεσε 
υπόψη του Σώματος την υπ΄αριθ.πρωτ. 18/7353/2019 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.) 18/79117/24-12-2018 
(590/169925/6-12-2018) 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 
Ανανέωση – Τροποποίηση τροποποίηση της χρονικής ισχύος της Απόφασης 
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) υφιστάμενης 
«Ξενοδοχειακής Μονάδας 3 αστέρων, ως προς την 
κατηγοριοποίηση, με την επωνυμία «RELAX», τελικής 
δυναμικότητας 194 κλινών στη θέση ΚΟΛΥΜΠΙΑ, της Δ.Ε. Αφάντου, 
του Δήμου Ρόδου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιδιοκτησίας 
«ΤΟΥΡ. ΞΕΝ. & ΕΜΠ. ΕΠΙΧ. ΘΕΟΤΟΚΟΣ ΑΕ».    

Η Ξενοδοχειακή Μονάδα βρίσκεται στην περιοχή Κολύμπια, στο 
ανατολικό άκρο της δημοτικής οδού «Ευκαλύπτων», που ενώνει τα 
Κολύμπια με την Εθνική οδό Ρόδου – Λίνδου. Η συνολική επιφάνεια του 
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γηπέδου που τοποθετείται η μονάδα (Κ.Μ. 1 888258 γαιών Αρχάγγελου) 
ανέρχεται σε 8.568 τ.μ. Η θέση της μονάδας, απέχει απόσταση 200 μ. από 
την παραλία και απόσταση 30 χλμ περίπου από το κέντρο της πόλης της 
Ρόδου. Τέλος, πλησίον της μονάδάς, βρίσκονται οι κατασκηνώσεις του 
Δήμου.   
    Οι κτιριακές εγκαταστάσεις έχουν ανεγερθεί βάσει των υπ' αριθμ. 
282/1985 (αρχική μονάδα), 367/1989 (επέκταση μονάδος) και 47/2009 
οικοδομικών αδειών οι οποίες προβλέπουν διώροφο κτίριο με υπόγειο και 
υπαίθριο σνακ μπαρ και έχουν ανακαινισθεί πλήρως, σύμφωνα με την 
6/2007 οικοδομική άδεια της Δ/νσης πολεοδομίας της Νομαρχίας 
Δωδεκανήσου.   

Σύμφωνα με τις ανωτέρω οικοδομικές άδειες πραγματοποιήθηκε η 
ανέγερση:   

• Μίας διώροφης οικοδομής με υπόγειο το οποίο περιλάμβανε α) 
Βοηθητικούς χώρους υπογείου 532,99 τμ β) Χώρους κυρίας 
χρήσεως ισογείου 891,23 τμ και γ) Χώρους κυρίας χρήσεως α! 
ορόφου 793,12 τμ  

• Ενός ισογείου σνακ μπαρ επιφανείας χώρων κυρίας χρήσεως 25,30 
τμ και ημιυπ. χώρων 51,52 τμ  

• Μια κυρίως πισίνας (οικοδ. άδεια 47/2009) καθαρής επιφανείας 
205,80 τμ (10,50Χ19,60) και μίας παιδικής καθαρής επιφανείας 
12,16 τμ (3,20Χ3,80)  

Για το συγκρότημα είχε εκδοθεί το υπ’ αριθμ. 5437/20-12-05 ειδικό 
σήμα του EOT με ισχύ έως 31-08-2010. Βάσει του ανωτέρω ειδικού 
σήματος επιτρέπεται η λειτουργία του συγκροτήματος σαν ξενοδοχείο 
Τριών (3) αστέρων και με συνολική δυναμικότητα 75 δωματίων -146 
κλινών (4 μονόκλινα και 71 δίκλινα δωμάτια (Εγκεκριμένη 51 δωμάτια - 98 
κλίνες και δηλωμένα βάσει του Ν. 2741/99 και 2919/01 24 δωμάτια - 48 
κλίνες).    
   Το ξενοδοχείο διέθετε τότε μονάδα βιολογικού καθαρισμού και 
κολυμβητική δεξαμενή. Οι όροι δόμησης σύμφωνα με τους οποίους έγινε η 
ανέγερση της μονάδος δεν έχουν μεταβληθεί εκτός από την ελάχιστη 
επιφάνεια του οικοπέδου που απαιτείται από τον EOT για την ανέγερση 
ξενοδοχείου.   
  Με με αρ. 2490/18-12-2009 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών 
Όρων (ΑΕΠΟ) αδειοδοτήθηκε η Ξενοδοχειακή Μονάδα 3 αστέρων ως 
προς την κατηγοριοποίηση, δυναμικότητας  98 κλινών στη θέση 
«Κολύμπια», του Δήμου Ρόδου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, 
ιδιοκτησίας «ΤΟΥΡ. ΞΕΝ.& ΕΜΠ. ΕΠΙΧ. ΘΕΟΤΟΚΟΣ ΑΕ». Οι περιβαλλοντικοί 
όροι ισχύουν μέχρι και σήμερα. 
   Με τη Μελέτη Τροποποίησης ο Φορέας του Έργου αιτείται την 
τροποποίηση της ισχύουσας Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών 
Όρων λόγω αύξησης της δυναμικότητάς του από 98 κλίνες σε 194 
κλίνες.   
   H ξενοδοχειακή μονάδα εντάχθηκε με το Ν. 4178/2013 (A/A 
Δήλωσης:3313866) περί δήλωσης αυθαιρέτων, έτσι ώστε να 
τακτοποιηθούν οι αυθαιρεσίες. 
Το ξενοδοχειακό συγκρότημα όπως υφίσταται σήμερα (με τις αυθαίρετες 
επεκτάσεις κλπ) αποτελείται 

� από ένα διώροφο κτίριο με υπόγειο και δώμα (νομίμως υφιστάμενο 
με αυθαίρετες προσθήκες κλπ),  

� τρία διώροφα κτίρια (αυθαίρετα),  
� τέσσερα ισόγεια κτίρια (αυθαίρετα),  
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� ισόγειους ημιυπαίθριους χώρους (αυθαίρετα) και  
� δύο πισίνες νομίμως υφιστάμενες (κυρίως και παιδική).   
Η συνολική επιφάνεια των υφισταμένων κτισμάτων (νόμιμα και 

αυθαίρετα) είναι:  
� Βοηθητικοί χώροι υπογείου 332,54 τμ  
� Χώροι κυρίας χρήσεως υπογείου, ισογείου, α! ορόφου και δώματος 

που προσμετρούνται στον συντελεστή δόμησης 3.422,71 τμ  
� Ημιυπαίθριοι χώροι 381,19 τμ.  

α) Συνολική επιφάνεια αυθαίρετων βοηθητικών χώρων υπογείου  12.98 τμ.  
β) Συνολική επιφάνεια  αυθαιρέτων από μετατροπή Βοηθητικούς Χώρους 
(Β.Χ.) σε Χώρους Κύριας Χρήσης (Χ.Κ.Χ.), επεκτάσεων,  προσθηκών και 
νέων κτιρίων με Χ.Κ.Χ. και Β.Χ. που προσμετρούνται στον συντελεστή 
δόμησης  1.713,06 τμ.       
γ) Συνολική επιφάνεια αυθαιρέτων ημιυπαίθριων χώρων  329,67 τμ. 
Με βάση τα παραπάνω η δυναμικότητα της μονάδας ανήλθε σε 194 
κλίνες. 
   Σύμφωνα με τη Μελέτη, η Ξενοδοχειακή Μονάδα δεν εμπίπτει σε 
περιοχές του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών του 
Ν. 3937/2011 (Α΄ 60). Πλησίον της Μονάδας και σε απόσταση  0,55Κm 
από το πλησιέστερο άκρο της τοποθετείται η περιοχή NATURA 2000 με 
κωδικό GR4210029-SPA- ANATOLIKI RODOS: PROFITIS ILIAS -EPTA 
PIGES - EKVOLI LOUTANI - KATERGO, REMA GADOURA - CHERSONISOS 
LINDOU - NISIDES PENTANISA KAI TETRAPOLIS, LOFOS PSALIDI.   
   Σε απόσταση 60m από το κοντινότερο άκρο της τοποθετείται το 
Καταφύγιο Άγριας Ζωής (ΚΑΖ) με την ονομασία «ΚΟΛΥΜΠΙΑ», όπου 
καθορίσθηκε με την απόφαση υπ. αριθμ. 2995/2-8-02 (ΦΕΚ 1160/9-9-02). 

Το οικόπεδο της Ξενοδοχειακής Μονάδας δεν υπόκειται στις 
δεσμευτικές διατάξεις του Ν. 998/79. Δεν υφίσταται δασικές εκτάσεις 
στην περιοχή του έργου και σε απόσταση 1km περιμετρικά από τη θέση 
του. 

Δεν υφίστανται θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος αλλά και 
τόποι ιστορικής σημασίας, πλησίον της Ξενοδοχειακής Μονάδας και σε 
απόσταση 2Km από αυτή. 
   Σύμφωνα με τη με αρ. 1958/13-1-2012 (ΦΕΚ21Β/13-01-2012) απόφαση 
περί «Κατάταξης δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων 
σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 
παράγραφος 4 του Ν.4014/21-09-2011» ως αυτή ισχύει, το 
συγκεκριμένο έργο κατατάσσεται στην Ομάδα 6η – Τουριστικές 
εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, 
αθλητισμού και αναψυχής, α/α 2 – κατηγορία Α2 – Κύρια 
ξενοδοχειακά καταλύματα εκτός σχεδίων πόλεων και εκτός ορίων 
οικισμών, εκτός περιοχών NATURA 2000, με αριθμό κλινών 
100<Κ≤800. 
 
 
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  
 

Η  αξιολόγηση των περιβαλλοντικών  επιπτώσεων αφορά τις εξής 
φάσεις του Έργου:   

• Φάση Κατασκευής,  
• Φάση Λειτουργίας 
Σύμφωνα με τη Μελέτη, δεν αναμένονται σημαντικές περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις από την κατασκευή και λειτουργία του έργου στο φυσικό 
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περιβάλλον, στο ανθρωπογενές καθώς και στο κοινωνικό - οικονομικό 
περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής τόσο στη φάση κατασκευής όσο και 
στη φάση λειτουργίας του έργου. 

Αναφέρονται κυρίως τα παρακάτω:  
Φυσικό Περιβάλλον 

Κατά τη φάση κατασκευής δεν προκλήθηκε επίδραση στη χλωρίδα 
και στην πανίδα 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 επέμβαση έχει συμβάλει στην αύξηση 
της βιοποικιλότητας (με νέες φυτεύσεις) και συνεπώς είναι θετική από 
απόψεως βλαστήσεως. 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.  

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 ασκούνται επιρροές σε οικότοπους 
ενδιαίτησης άγριων ζώων. 

Γενικά, οι επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον, κατά τη φάση 
λειτουργίας, αξιολογούνται ως μηδενικές και θετικές για την προστασία του 
ευρύτερου φυσικού περιβάλλοντος. 
Υγρά Απόβλητα    
   Κατά τη φάση κατασκευής υγρά απόβλητα προκλήθηκαν από τον 
καθαρισμό των μηχανημάτων μεταφοράς που κάλυπταν τις ανάγκες των 
κατασκευών, τις οικοδομικές εργασίες. Επίσης, σχετίζονται με υγρά πλύσης 
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. Τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα στους ισχύοντες 
περιβαλλοντικούς όρους.   

Η διάθεση των λυμάτων της μονάδας γίνεται σε σύστημα 
βιολογικού καθαρισμού που κατασκευάστηκε  εντός του γηπέδου 
της μονάδας. Η  μελέτη διάθεσης λυμάτων έχει εγκριθεί  με την 
αρ.πρωτ. 12702/2.12.09 Έγκριση μελέτης διάθεσης λυμάτων, του 
Τμήματος Υγείας της Δ/νσης Υνείας - Πρόνοιας της Νομαρχίας 
Δωδ/σου (αφορά βιολογικό καθαρισμό - απορροφητική τάφρο) για 
μονάδα, συνολικής δυναμικότητας 200 κλινών - Β Τάξης.   
Οι επιπτώσεις θεωρούνται μηδενικές.   
Στερεά Απόβλητα, ιλύες, απορρίμματα 
   Κατά τη φάση κατασκευής στερεά απόβλητα παράχθηκαν από τις 
οικοδομικές εργασίες που συντελούνται για την κατασκευή της Μονάδας. 
Τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα στους ισχύοντες περιβαλλοντικούς όρους 

Κατά τη φάση λειτουργίας τα παραγόμενα απορρίμματα της μονάδας 
υπολογίστηκαν  σε 1.3 κιλά ανά άτομο και ημέρα. Η δυναμικότητα της 
μονάδας με την εν λόγω τροποποίηση είναι 194 κλίνες.    
   Επομένως, η μέγιστη παραγόμενη ποσότητα  απορρίμματα είναι  
194 x 1,3 =252.2 κιλά/ημέρα. Τα απορρίμματα χωρίζονται σε ζυμώσιμα 
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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 από τα απορριμματοφόρα 
οχήματα του πρώην Δήμου Αφάντου, νυν Ρόδου (βεβαίωση αρ.πρωτ. 
1039/21.5.09 βεβαίωση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αφαντου, 
περί δυνατότητας αποκομιδής των απορριμμάτων της εν λόγω 
τουριστικής μονάδας). Προ της αποκομιδής τους από τον Δήμο, τα 
στερεά απορρίμματα συγκεντρώνονται σε ειδικό χώρο απορριμμάτων που 
θα βρίσκεται σε σημείο του ακάλυπτου χώρου του γηπέδου.   
   Οι ιλύες αποθηκεύονται σε ειδικές δεξαμενές και με ειδικό βυτιοφόρο 
όχημα μεταφέρονται στο σημείο απόρριψης των λυμάτων που έχει 
υποδειχθεί από το Δήμο Νότιας Ρόδου.   
Οι επιπτώσεις θεωρούνται μικρής σημασίας.   
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.  
 
 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  
 

Κλιματικά –Βιοκλιματικά Χαρακτηριστικά 
Κατά την κατασκευή δε λήφθηκαν μέτρα και δεν επηρεάστηκαν τα 

κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά της περιοχής.    
Κατά τη λειτουργία του έργου υφίστανται επιρροές οι οποίες στην 

προκειμένη περίπτωση  αντιρροπίζονται πλήρως και με ευμενές  ισοζύγιο.   
� Μέσω της διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου  
� Με τη χρήση κατάλληλων υλικών  για περιορισμό των επιδράσεων 

της απορρόφησης, αποθήκευσης και απόδοσης θερμότητας  
� Με τη δημιουργία περιβάλλοντος νερού   
� Με τις κατάλληλες φυτεύσεις.    

Κατά τη φάση λειτουργίας, γίνεται :   
� Ρύθμιση του προγράμματος άρδευσης, έτσι ώστε να αποφεύγεται το 

πότισμα κατά τις μεσημβρινές ώρες για να μην δημιουργείται υψηλό 
ποσοστό εξάτμισης του νερού. 

� Τοποθέτηση ειδικών εντύπων στους χώρους των δωματίων και 
στους κοινόχρηστους χώρους πελατών και προσωπικού που θα 
ενημερώνουν και θα παροτρύνουν πελάτες και προσωπικό για την 
εξοικονόμηση του νερού και ενέργειας (κλιματιστικών) 

� Εγκατάσταση εξοικονομητών νερού στα είδη κρουνοποΐίας.  
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� Η αντικατάσταση των πετσετών στα μπάνια να γίνεται με την 
σύμφωνη γνώμη των πελατών, και όχι κατά συνήθεια.   

Φυσικό περιβάλλον 
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 
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. 

Τα απορρίμματα απομακρύνονται καθημερινά κατά τη λειτουργία του 
ξενοδοχείου με απορριμματοφόρο του Δήμου (κοινωνική παροχή).   
Με την εγκατάσταση 2 κάδων έξω από το συγκρότημα, χωρητικότητας 600 
λίτρων, έκαστο, λύνεται σχετικά εύκολα το πρόβλημα της συλλογής 
απορριμμάτων. Θα πρέπει δε οι τελευταίοι μεγάλοι κάδοι και κλειστοί. 
Παράλληλα προτείνεται η εγκατάσταση κάδου ανακύκλωσης.   

ΕΠΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ  
Η εν λόγω ξενοδοχειακή μονάδα Β’ Τάξης, διαθέτει εγκαταστάσεις 

βιολογικού καθαρισμού σύμφωνα με την από το 4-5-87 εγκεκριμένη 
μελέτη που έχει, βάση της οποίας οι υπολογισμοί έγιναν, για έναν 
ισοδύναμο πληθυσμό 150 ατ με μια παροχή 200lit/ατομο και ήμερα.  Λόγω 
της επέκτασης που έγινε, θα υπάρχει μια συνολική δυναμικότητα 194 
κλινών.    

   Για την νέα αυτή κατάσταση, προσθέτοντας το εργαζόμενο 
προσωπικό (10%), εξωτερικές χρήσεις, θα έχει ανάγκη μιας μονάδας 
επεξεργασίας και τελικής διάθεσης λυμάτων ισοδυνάμου πληθυσμού  220 
ατόμων.   

Η χρησιμοποιούμενη μέθοδος βιολογικής επεξεργασίας είναι η 
μέθοδος ενεργού ιλύος (Activated Sludge) και ιδιαίτερα εκείνη του 
παρατεταμένου αερισμού με ταυτόχρονη σταθεροποίηση της ιλύος που 
επιτυγχάνεται με την μεγάλη ηλικία της. 

Η μονάδα επεξεργασίας λυμάτων αποτελείται απο : 



9 

 

Φρεάτιο Υποδοχής   
Δεξαμενή Αερισμού 
Δεξαμενή Καθίζησης ( κωνική ) 
Αποθήκη ιλύος 
Δεξαμενή χλωρίωσης 
Αέρας 
Η παραγόμενη εκροή θα είναι κατάλληλη για εμπλουτισμό υπόγειου 

υδροφορέα διαμέσου κατάλληλου εδαφικού στρώματος ο οποίος δεν 
αποτελεί τροφοδότη πόσιμου νερού.  

 Τα εξερχόμενα της Δεξαμενής Καθαρών, καθαρισμένα απόβλητα θα 
οδηγούνται μέσω αγωγού και αντλιών προς το τελικό φρεάτιο διανομής για 
υπεδάφια διάθεση, σε απορροφητικές τάφρους. Η απορροφητικές τάφροι 
απέχουν πάνω από 3,0 μ από το όριο του οικοπέδου και τα κτίσματα, 
50,0μ. από την παραλία ενώ δεν υπάρχει στην περιοχή πηγάδι σε χρήση σε 
απόσταση μεγαλύτερη των 30,0 μ. 

Θα κατασκευαστούν 7 απορροφητικές τάφροι, με διάτρητες 
σωληνώσεις διαμέτρου τουλάχιστον 20εκ., πληρωμένες με διαβαθμισμένη 
κροκάλα γεωχαλικες 8-32mm και τελική επικάλυψη με γεωμεμβράνη 
στεγάνωσης συνολικού μήκους 220μ. πλάτους 1,2μ., βάθους απορ. επιφ 
1,30μ., αξονικής απόστασης 2,75μ. συνολικής ενεργής επιφάνειας Ε= 857 
m2. 

    
 

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. 2490/18-12-2009 ΑΕΠΟ ΓΓ ΠΝΑ. 
2. Το  με αρ. πρωτ. 2100/08-04-1985  έγγραφο  της Δ/νσης Δασών 

Δωδεκανήσου σύμφωνα με το οποίο  βεβαιώνεται ότι η μερίδα 1888-
258 γαιών Αφάντου χαρακτηρίζεται γεωργική έκταση.  

3. Η με αρ. 3313866 Δήλωση υπαγωγής στο Ν.4178/2013 περί 
τακτοποίησης αυθαιρέτων. 

4. Η με αρ. πρωτ. 2/44738/13-06-2017 Βεβαίωση Αποκομιδής από τη 
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης Δ. Ρόδου. 

5. Η με αρ. πρωτ.  8500/26-07-2017 Βεβαίωση Ύδρευσης από τη 
ΔΕΥΑΡ. 

 
 

Όπως προκύπτει από το με αρ. πρωτ. οικ. Έγγραφο 49445/24-08-2018  
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. 
18/1614/14-01-2019 εγγράφου της Υπηρεσίας μας, μας διαβίβασε με το με 
αρ. πρωτ. 6/5610/01-02-2019 έγγραφο τη με αρ. 01/2019 απόφαση της 
συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας στις 28-12-2018 
σύμφωνα με την οποία: 

  
«… 

                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Γνωμοδοτεί υπέρ της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου: 
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«Ανανέωση – Τροποποίηση της με αριθμ. Πρωτ. 2490/18-12-2009 ΑΕΠΟ 
ΓΓ ΠΝΑ (η οποία έχει ημερομηνία λήξεως την 31/12/2019) και Έγκριση 
νέων Περιβαλλοντικών όρων για το έργο «Υφιστάμενη ξενοδοχειακή 
μονάδα 3 Αστέρων με την επωνυμία «RELAX» τελικής δυναμικότητας 194 
κλινών (οι οποίες προέκυψαν μετά από αυθαίρετες κατασκευές οι οποίες 
εντάχθηκαν στον Ν.4178/2013) σε γήπεδο επιφάνειας 8.568,00τ.μ. στην 
θέση ΚΟΛΥΜΠΙΑ στην ΔΚ/Ε Αφάντου ΠΕ Ρόδου ΠΝΑ ιδιοκτησίας «ΤΟΥΡ. 
ΞΕΝ. & ΕΜΠ. ΕΠΙΧ. ΘΕΟΤΟΚΟΣ ΑΕ» με ενσωμάτωση στους όρους του 
σχεδιασμού και λειτουργίας επαναχρησιμοποίησης υγρών αποβλήτων, 
(έκδοση ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ) κατά την ισχύουσα κείμενη 
νομοθεσία (άρθρο 12 Ν.4014/2011 ως ισχύει) της Άδειας 
Επαναχρησιμοποίησης Επεξεργασμένων Υγρών Αποβλήτων». 
                                                                                                       
…». 
 

Πριν τη λήψη της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων κι 
εφόσον κριθεί απαραίτητο από την εγκρίνουσα αρχή (Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση), 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. 

 
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 και αποκομιδής απορριμμάτων για τη νέα 
δυναμικότητα της μονάδας, έγκριση Μελέτης Επεξεργασίας 
και Διάθεσης Λυμάτων, 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 στην με αρ. πρωτ. 2490/18-12-2009 
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.  
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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 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. Να ληφθούν μέτρα ενημέρωσης και προστασίας για τους 
χρήστες και θα γίνει ανάρτηση σε καίρια σημεία των 
παρτεριών 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.  

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.. 

11. 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. 

12. Να λαμβάνονται πάντα όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας 
για την αποφυγή ατυχημάτων προσωπικού, χρηστών και 
επισκεπτών στην εγκατάσταση και ειδικότερα να λαμβάνονται 
όλα τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία μέτρα 
πυροπροστασίας/πυρόσβεσης και να τηρούνται οι 
προδιαγραφές υγιεινής για τη λειτουργία κολυμβητικών 
δεξαμενών και προδιαγραφές ασφάλειας για την είσοδο-έξοδο 
οχημάτων στη μονάδα.  
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Μετά τα παραπάνω ζητείται: 
 

Η διατύπωση θετικής άποψης από το Δημοτικό Συμβούλιο για τη Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Υφιστάμενη 
ξενοδοχειακή μονάδα 3 Αστέρων με την επωνυμία «RELAX» 
τελικής δυναμικότητας 194 κλινών (οι οποίες προέκυψαν μετά από 
αυθαίρετες κατασκευές οι οποίες εντάχθηκαν στον Ν.4178/2013) 
σε γήπεδο επιφάνειας 8.568,00τ.μ. στην θέση ΚΟΛΥΜΠΙΑ στην 
ΔΚ/Ε Αφάντου ΠΕ Ρόδου ΠΝΑ ιδιοκτησίας «ΤΟΥΡ. ΞΕΝ. & ΕΜΠ. 
ΕΠΙΧ. ΘΕΟΤΟΚΟΣ ΑΕ» με ενσωμάτωση στους όρους του 
σχεδιασμού και λειτουργίας επαναχρησιμοποίησης υγρών 
αποβλήτων, (έκδοση ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ) κατά την 
ισχύουσα κείμενη νομοθεσία (άρθρο 12 Ν.4014/2011 ως ισχύει) 
της Άδειας Επαναχρησιμοποίησης Επεξεργασμένων Υγρών 
Αποβλήτων», σύμφωνα με τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις.   

 

 

 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να 
αποφασίσει σχετικά. 
 
Ο Ανεξάρτητος Δ.Σ. κ.Ι.Περδίκης, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 
Μ.Καραγιάννη, Ε.Ατσίδη, Στ.Παρδαλός και ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. 
κ.Στ.Στάγκας, απουσίαζαν από τη συζήτηση και λήψη απόφασης για 
το θέμα. 
 
   
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» 

 
 

Γνωμοδοτεί θετικά για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) 
του έργου «Υφιστάμενη ξενοδοχειακή μονάδα 3 Αστέρων με την 
επωνυμία «RELAX» τελικής δυναμικότητας 194 κλινών (οι οποίες 
προέκυψαν μετά από αυθαίρετες κατασκευές οι οποίες εντάχθηκαν 
στον Ν.4178/2013) σε γήπεδο επιφάνειας 8.568,00τ.μ. στην θέση 
ΚΟΛΥΜΠΙΑ στην ΔΚ/Ε Αφάντου ΠΕ Ρόδου ΠΝΑ ιδιοκτησίας «ΤΟΥΡ. 
ΞΕΝ. & ΕΜΠ. ΕΠΙΧ. ΘΕΟΤΟΚΟΣ ΑΕ» με ενσωμάτωση στους όρους 
του σχεδιασμού και λειτουργίας επαναχρησιμοποίησης υγρών 
αποβλήτων, (έκδοση ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ) κατά την 
ισχύουσα κείμενη νομοθεσία (άρθρο 12 Ν.4014/2011 ως ισχύει) 
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της Άδειας Επαναχρησιμοποίησης Επεξεργασμένων Υγρών 
Αποβλήτων», σύμφωνα με τις παρακάτω προϋποθέσεις.   

 
1. Να υπάρχουν όλες οι τυχόν απαραίτητες εγκρίσεις και 

αδειοδοτήσεις (π.χ. επικαιροποιημένη βεβαίωση δυνατότητας 
υδροδότησης και αποκομιδής απορριμμάτων για τη νέα 
δυναμικότητα της μονάδας, έγκριση Μελέτης Επεξεργασίας 
και Διάθεσης Λυμάτων, 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 στην με αρ. πρωτ. 2490/18-12-2009 
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 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. Να ληφθούν μέτρα ενημέρωσης και προστασίας για τους 
χρήστες και θα γίνει ανάρτηση σε καίρια σημεία των 
παρτεριών 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.  

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 
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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.. 

11. 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. 

12. 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  

 


