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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  26/7/2019 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
 

Αριθ. Πρακτικού: 13/26-7-2019    Αριθ. Απόφασης: 729/2019 
 

Στη Ρόδο σήμερα την 26η Ιουλίου  2019  ημέρα Παρασκευή  και ώρα 
13.00΄ 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. 
Το Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 2/39118/22.7.2019 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου κ. Ευάγγελου Μανδρακού, η οποία 
δημοσιεύθηκε και  επιδόθηκε νόμιμα σε όλους τους Δημοτικούς 
Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων  65 παρ.5 του Ν. 
3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/2010) όπως  τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ.2 
του Ν.4257/2014, 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 

 

 22.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- Αντιπρόεδρος 

2.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

 

3.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-
Αντιδήμαρχος, 

 

4. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

5.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ   

6. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος 23.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

7.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 24.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

8.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος 25.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-

Γραμματέας Δ.Σ 

9. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ-
Αντιδήμαρχος 

 

 26.ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

 27. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ  
 

10. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

28. ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

11. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 29. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

12.ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ   
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13. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 30.. ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-
Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 
 

14.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 

Αντιδήμαρχος 
  

15. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

16.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-
Αντιδήμαρχος 

 

17. ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

18. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

19.ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

  

20.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

21.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 10. ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 

2.ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος 11.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 
3. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 
 

12.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

4. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-
Αντιδήμαρχος 

13.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

 
5. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-
Αντιδήμαρχος 

14.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 
παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
 

6. ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

15.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 
Δημοτικός Σύμβουλος 

7.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- Επικεφαλής 
Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ ΟΡΑΜΑ» 
 

16.ΜΠΙΛΙΑ –ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική 
Σύμβουλος 

8. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
 

17. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ- 
Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

9. ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 
 

 

 
Επίσης παρών στη Συνεδρίαση ήταν ο Γενικός Γραμματέας 
κ.Ε.Κορναρόπουλος.  
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα επτά 
(47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι τριάντα   (30), άρχισε η 
Συνεδρίαση του Σώματος με  θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 
 
 
Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων εντός και εκτός Ημερήσιας 
Διάταξης ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός γνωστοποίησε στο Σώμα ότι 
σύμφωνα με τις διατάξεις  της παρ.5 του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 
(Α΄87) όπως συμπληρώθηκε από την παρ.2 του άρθρου 1 του 
Ν.4257/2014 (Α΄93), «Ένα μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών 
και μέχρι την εγκατάσταση των νέων Δημοτικών αρχών το Δημοτικό 
Συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες 
περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και 
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για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων 
έργων». 
Ακολούθως ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα πως όλα τα θέματα της 
Συνεδρίασης εμπίπτουν στις ανωτέρω διατάξεις. 

 

Θ Ε Μ Α 5.1: Διατύπωση άποψης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Λειτουργική 

Ενοποίηση της  υφιστάμενης ξεν. Μονάδας με διακριτικό τίτλο “Holiday 

Village Rhodes” 5*/284 κλινών  και της υφιστάμενης ξεν. Μονάδας 

“Holiday Village Park” 5*/344 κλινών, σε μια ξεν. Μονάδα με διακριτικό 

τίτλο “Holiday Village Rhodes” συνολικής δυναμικότητας 628 κλινών 5* 

αστέρων, στην περιοχή «ΚΟΛΥΜΠΙΑ», της Δ.Κ. Αφάντου, της Δ.Ε 

Αφάντου, Δήμου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, 

φερόμενης ιδιοκτησίας της ΚΟΛΥΜΠΙΑ ΜΠΕΥ ΑΕ»,  αρ.πρωτ. 

18/35228/2019. 

 

Ο Πρόεδρος κ. Ε. Μανδρακός  έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ΄αρ. 
πρωτ. 18/35228/04-07-2019 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.) 18/21465/23-04-2019 (79/01-04-2019) 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 στο έργο  

«Λειτουργική Ενοποίηση του Υφιστάμενου Ξενοδοχείου “Holiday Village Rhodes” 
5*/284 κλινών                            και του Υφιστάμενου Ξενοδοχείου “Holiday 
Village Park” 5*/344 κλινών, που βρίσκονται στην περιοχή «Κολύμπια» της Δ.Κ 
Αφάντου, της Δ.Ε Αφάντου, του Δήμου Ρόδου», ιδιοκτησίας της ΚΟΛΥΜΠΙΑ ΜΠΕΥ 
ΑΕ». 

Τα γήπεδα των υφιστάμενων ξενοδοχείων ανήκουν στα διοικητικά όρια της 
Δημοτικής Κοινότητας Αφάντου, της Δημοτικής Ενότητας Αφάντου, του Δήμου 
Ρόδου, της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.   

Τα προς λειτουργική ενοποίηση ξενοδοχεία βρίσκονται στο Νομό 
Δωδεκανήσου, στις βορειοανατολικές ακτές της Νήσου Ρόδου  περίπου 4,8 Κm 
νότια του οικισμού Αφάντου, στην εκτός σχεδίου περιοχή «Κολύμπια»  της Δ.Κ 
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Αφάντου, της Δ.Ε Αφάντου του Δήμου Ρόδο. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις τους 
βρίσκονται εντός της περιοχής ΙΙ της ΖΟΕ Κολυμπίων (Π.Δ. 16.8/7.10.88, ΦΕΚ 
715 Δ 1988) με επιτρεπόμενες χρήσεις ξενοδοχεία, κατοικίες, και υπαίθριες 
εγκαταστάσεις αθλητισμού.  

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. 

Το ξενοδοχείο “Holiday Village Rhodes”  της ΚΟΛΥΜΠΙΑ ΜΠΕΥ ΑΕ έχει 
ανεγερθεί επί της κτηματολογικής μερίδας  ΚΜ 1888 633 Γαιών Αρχαγγέλου, 
τόμος 72 φύλλο 54 φάκελος 6973, εμβαδού 28.985 τ.μ. Η Κάλυψη στο γήπεδο 
του «HOLIDAY VILLAGE RHODES»  ανέρχεται σε 5.101,14τ.μ. Η 
δυναμικότητά του είναι 142 δωμάτια και 284 κλίνες. Διαθέτει ένα κεντρικό 
διώροφο κτίριο Reception με υπόγειο (στον όροφο υπάρχουν δωμάτια πελατών, 
στο ισόγειο βρίσκεται η υποδοχή, εστιατόριο, μπαρ, στο υπόγειο βρίσκονται 
γραφεία, αποθήκες, κουζίνα, μίνι μάρκετ, μηχανοστάσιο κ.α) και 12 διώροφα 
κτίρια διαμονής που αναπτύσσονται γύρω από τις κολυμβητικές δεξαμενές. 
Υπάρχει ακόμα κτίριο παιδικού σταθμού, ταβέρνα, σκηνή θεάτρου με μπαρ και 
διάφορε άλλες μικρές κατασκευές. Στον περιβάλλοντα χώρο υπάρχουν 
κολυμβητικές δεξαμενές, ένα waterpark, χώροι πρασίνου, γήπεδο ποδοσφαίρου 
(κάτω από το οποίο αναπτύσσονται οι απορροφητικές τάφροι), γήπεδο μπάσκετ 
(κάτω από το οποίο βρίσκεται η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων) παιδική 
χαρά, πεζόδρομοι, χώροι στάθμευσης, η υπόγεια διάβαση κ.ά. 
Το ξενοδοχείο “Holiday Village Park”  της Ι. ΠΑΤΙΛΗΣ ΑΕ έχει ανεγερθεί επί 
των κτηματολογικών μερίδων  ΚΜ 1888 622 Γαιών Αρχαγγέλου, τόμος 74 φύλλο 
185 φάκελος 7494, εμβαδού 17.798 τ.μ. και  ΚΜ 1888 625 Γαιών Αρχαγγέλου, 
τόμος 70 φύλλο 191 φάκελος 6231, εμβαδού 10.752 τ.μ., δηλαδή σε γήπεδο 
συνολικού κτηματολογικού εμβαδού 28.550 τ.μ. (28.549,86 τ.μ από διάγραμμα 
εφαρμογής). Η Κάλυψη στο γήπεδο του «HOLIDAY VILLAGE PARK»  
ανέρχεται σε 5.089,90τ.μ. Η δυναμικότητά του είναι 172 δωμάτια και 344 
κλίνες. Διαθέτει ένα κεντρικό ισόγειο κτίριο Reception με υπόγειο που 
περιλαμβάνει, υποδοχή, εστιατόριο, bar, κουζίνα, αποθήκες, spa, γυμναστήριο με 
εσωτερική πισίνα και μηχανοστάσιο, και 15 διώροφα κτίρια διαμονής που 
αναπτύσσονται γύρω από τις κολυμβητικές δεξαμενές. Υπάρχει ακόμα εκκλησία, 
μπαρ και pool μπαρ. Στον περιβάλλοντα χώρο υπάρχουν κολυμβητικές δεξαμενές, 
χώροι πρασίνου, εκκλησία, γήπεδο τένις, γήπεδο μπάσκετ, παιδική χαρά, 
πεζόδρομοι, χώροι στάθμευσης, η υπόγεια διάβαση κ.ά. 

Η προσπέλαση στα ξενοδοχεία πραγματοποιείται από ασφαλτοστρωμένες 
δημοτικές οδούς πλάτους > 5,5μ (σύμφωνα με τις ΑΕΠΟ των επιμέρους 
ξενοδοχείων) που πληρούν τις προδιαγραφές της παραγράφου 3 του αρθ. 2 της 
Αποφ. 216/2015 (ΦΕΚ 10/Β/2015) «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών 
προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων για τα ξενοδοχεία και κατάταξη 
αυτών σε κατηγορίες αστέρων». 

Τα ξενοδοχεία απέχουν περίπου 220 μ. από τη θάλασσα.  
Τα προς ενοποίηση ξενοδοχεία διαθέτουν επαρκείς χώρους στάθμευσης 
οχημάτων.  
   Το υφιστάμενο ξενοδοχείο “Holiday Village Park” άνηκε στην εταιρεία Ι. 
ΠΑΤΙΛΗΣ ΑΕ πριν από την απορρόφηση της από την ΚΟΛΥΜΠΙΑ ΜΠΕΥ ΑΕ. 

Το ενοποιημένο ξενοδοχειακό συγκρότημα θα έχει συνολική 
δυναμικότητα 314 δωμάτια / 628 κλίνες, θα είναι κατηγορίας 5 * και θα 
έχει την επωνυμία «HOLIDAY VILLAGE RHODES – ΧΩΡΙΟ ΔΙΑΚΟΠΩΝ 
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ΡΟΔΟΥ». Θα αποτελείται από το σύνολο των εγκαταστάσεων και των δύο 
ξενοδοχείων. Οι υποχρεωτικώς απαιτούμενοι κοινόχρηστοι χώροι και 
εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των χώρων εισόδου, υποδοχής και 
εστίασης, θα παραμείνουν ως έχουν και στα δύο επιμέρους ξενοδοχεία, για την 
καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών. 

Για το υφιστάμενο ξενοδοχείο “Holiday Village Rhodes” της ΚΟΛΥΜΠΙΑ 
ΜΠΕΥ ΑΕ έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. 1384/07-06-2010 Απόφαση Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων από το Τμήμα ΠΕΧΩ Δωδεκανήσου, για την κατασκευή 
και λειτουργία νέας ξενοδοχειακής μονάδας κατηγορίας 5* και δυναμικότητας 284 
κλινών επί γηπέδου έκτασης 28.985 τ.μ στην ΚΜ 1888633 Γαιών Αρχαγγέλου, 
στην περιοχή Κολύμπια,  και η με αρ. πρωτ. 1514/22-06-2010 Τροποποίησή 
της, με χρονική ισχύ έως 30-05-2019. 

Για το υφιστάμενο ξενοδοχείο “Holiday Village Park” της Ι. ΠΑΤΙΛΗΣ ΑΕ έχει 
εκδοθεί η με αρ. πρωτ. 692/14-04-2008 Απόφαση Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων από το Τμήμα ΠΕΧΩ Δωδεκανήσου, για την κατασκευή 
και λειτουργία νέας ξενοδοχειακής μονάδας κατηγορίας 5* και δυναμικότητας 284 
κλινών επί γηπέδου έκτασης 28.549,86 τ.μ, στην περιοχή Κολύμπια και η με αρ. 
πρωτ. 1108/30-04-2010 Τροποποίησή της, με χρονική ισχύ έως 31-03-
2017.  

Η διαφορά με τη σημερινή υφιστάμενη δυναμικότητα των 344 κλινών 
προέκυψε από την τακτοποίηση αυθαιρεσιών. 

Επειδή με τη λειτουργική ενοποίηση των δύο υφιστάμενων γειτονικών 
ξενοδοχείων δημιουργείται ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα με την επωνυμία « 
ΧΩΡΙΟ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΡΟΔΟΥ - HOLIDAY VILLAGE RHODES» κατηγορίας 5* 
δυναμικότητας 314 δωματίων / 628 κλινών,  συντάχθηκε νέα Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Α.Π. οικ. 
170225/ 20-1-2014 «Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α’ της 
απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με 
αρ. 1958/2012 (Β΄ 21) όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 4014/2011 
(Α΄ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας».  
    Επειδή το ξενοδοχειακό συγκρότημα μετά την ενοποίηση είναι άνω των 300 
κλινών και κατηγορίας 5*, για την έναρξη της διαδικασίας Περιβαλλοντικής 
Αδειοδότησης έχει υποβληθεί Φάκελος του Έργου στην Ειδική Υπηρεσία 
Προώθησης Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (Ε.Υ.Π.ΑΤ.Ε.) του 
Υπουργείου Τουρισμού 
    Για την τακτοποίηση αυθαιρεσιών δηλώθηκαν πρόσθετοι χώροι στις διατάξεις 
του Ν.4014/11 (δήλωση 338629), η οποία μεταφέρθηκε στο Ν.4178/13 με αριθμό 
δήλωσης 2136747. Η διαδικασία υπαγωγής έχει περαιωθεί και όλο το πρόστιμο 
έχει εξοφληθεί. 

Στις 20/11/2009 εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 10493 τροποποιητική Μελέτη 
διάθεσης λυμάτων της ΕΕΛ του ξενοδοχείου της ΚΟΛΥΜΠΙΑ ΜΠΕΥ ΑΕ που θα 
παραλάμβανε και τα λύματα του ξενοδοχείου της Ι. ΠΑΤΙΛΗΣ ΑΕ, από το Τμήμα 
Υγειονομικών Ελέγχων και Εποπτών της Δ/νσης Υγείας Πρόνοιας της Νομ/κης 
Αυτοδ/σης Δωδ/σου. Για την εν λόγω μονάδα έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. 
3408/25-6-2010 Άδεια Διάθεσης από την Δ/νση ΠΟ.ΧΩ.ΠΕ. της Νομ/κης 
Αυτοδ/σης Δωδ/σου, ενώ με τη με αρ. πρωτ. 7498/7-7-2010 βεβαίωση του 
Τμήματος Υγειονομικών Ελέγχων πιστοποιείται η καλή λειτουργία της μονάδας. 
    Για τη θέση του ξενοδοχειακού συγκροτήματος ισχύουν τα παρακάτω: 

• Βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού, σε περιοχή εκτός σχεδίου 
δόμησης  

• Βρίσκεται εκτός παραδοσιακού οικισμού. 
• Βρίσκεται εντός της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου Κολυμπίων (Περιοχή ΙΙ) 

(Π.Δ. 16.8/7.10.88) ,  ΦΕΚ 715 Δ 1988) με επιτρεπόμενες χρήσεις 
ξενοδοχεία, κατοικίες, και υπαίθριες εγκαταστάσεις αθλητισμού. 
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• Βρίσκεται εκτός των ορίων των περιοχών του εθνικού συστήματος 
προστατευόμενων περιοχών 

Το γήπεδο του έργου δεν ανήκει στο Εθνικό σύστημα προστατευόμενων περιοχών 
του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60 Α). Πιο συγκεκριμένα δεν ανήκει : 

• Στις Περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης (Strict nature 
reserves). 

• Στις Περιοχές προστασίας της φύσης (Nature reserves). 
• Στα Φυσικά πάρκα (Natural parks). 
• Στα Εθνικά Πάρκα (National parks). 
• Στα Περιφερειακά πάρκα (Regional parks). 
• Στις Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (Special Areas of Conservation) 

(ΕΖΔ) του Δικτύου NATURA 2000. 
• Στους «Τόπους Κοινοτικής Σημασίας, ΤΚΣ-SCI»  του Δικτύου 

NATURA 2000 που δεν έχουν χαρακτηριστεί ακόμα Ειδικές Ζώνες 
Διατήρησης . 

• Στις Ζώνες Ειδικής Προστασίας (Special Protection Areas) (ΖΕΠ) 
του Δικτύου NATURA 2000. 

• Στα Καταφύγια Άγριας Ζωής (Wildlife refuges) (ΚΑΖ). 
• Στα Προστατευόμενα τοπία (Protected landscapes/seascapes). 
• Στους Προστατευόμενους φυσικούς σχηματισμούς (Protected 

natural formations). 
• Στα Τοπία που έχουν κηρυχθεί ως αισθητικά δάση, ως περιαστικά 

δάση, ως προστατευόμενα δάση και ως διατηρητέα μνημεία της 
φύσης. 

Εντός της περιοχής μελέτης του Έργου και συγκεκριμένα σε απόσταση 
περίπου 300m νοτιοδυτικά του έργου συναντάται η περιοχή του Δικτύου 
Natura 2000 Ζώνη Ειδικής Προστασίας – ΖΕΠ – SPA GR4210029 
«Ανατολική Ρόδος: Προφήτης Ηλίας – Επτά Πηγές – Εκβολή Λουτάνη – 
Κάτεργο, Ρέμα Γαδουρά – Χερσόνησος Λίνδου – νησίδες Πεντανήσα και 
Τετράπολις, Λόφος Ψαλίδι» . Σύμφωνα με το Τυποποιημένο Δελτίο 
Δεδομένων (Standard Data Form, Ver 25/5/2018) της ΖΕΠ GR4210029, 
η περιοχή, κατατάχθηκε ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ-SPA) τον 
Ιανουάριο του 2008, και τέλος αναγνωρίστηκε στο ελληνικό δίκαιο ως  
Ζώνη Ειδικής Προστασίας το Σεπτέμβριο του 2010 (ΚΥΑ ΗΠ-
37338/1807/E103/1-9-2010, ΦΕΚ-1495/Β/6-9-10). 

Εντός της περιοχής μελέτης του Έργου και συγκεκριμένα σε απόσταση περίπου 
120m νοτιοδυτικά του έργου συναντάται η προστατευόμενη περιοχή με τον 
κωδικό Κ818 και ονομασία «Παναγία Τσαμπίκα Ψηλή», έκτασης 3.220 στρ,  η 
οποία έχει χαρακτηριστεί ως Καταφύγιο Άγριας Ζωής με το ΦΕΚ 1160/Β/09-09-02.  

Εντός της περιοχής μελέτης του Έργου και συγκεκριμένα σε απόσταση περίπου 
0,6km βορειοανατολικά του γηπέδου του έργου συναντάται η προστατευόμενη 
περιοχή με τον κωδικό Κ744 και την επωνυμία «Κολυμπίων, Δήμου Αφάντου, 
Νήσου Ρόδου» έκτασης 876,72 στρ. το οποίο ιδρύθηκε με το ΦΕΚ 1160/Β/09-09-
02. 
     Εκτός  της περιοχής μελέτης του Έργου και συγκεκριμένα σε απόσταση περίπου 
1,1km βόρεια – βορειοανατολικά του γηπέδου του ξενοδοχείου συναντάται η 
προστατευόμενη περιοχή με τον κωδικό Υ421ROD013 και την επωνυμία «Ποταμός 
Λουτάνης», έκτασης 52 στρ. η οποία έχει χαρακτηριστεί ως Μικρός Νησιωτικός 
Υγρότοπος, σύμφωνα με το ΦΕΚ 229/ΑΑΠ/19-06-12. 

Στα γήπεδα των προς ενοποίηση ξενοδοχεία δεν υπήρχαν δάση ή 
δασικές εκτάσεις. Σύμφωνα με με αρ. πρωτ. 4666/27-09-2006 Πράξη 
χαρακτηρισμού της Δ/νσης Δασών Δωδεκανήσου το γήπεδο του ξενοδοχείου της 
Ι. ΠΑΤΙΛΗΣ ΑΕ  (ΚΜ 1888 622 & ΚΜ 1888625 Γαιών Αρχαγγέλου) συνολικού 
εμβαδού 28.550 τ.μ. χαρακτηρίζεται ως γεωργική έκταση. Σύμφωνα με με αρ. 
πρωτ. 3584/24-06-1997 Πράξη χαρακτηρισμού της Δ/νσης Δασών Δωδεκανήσου 
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το γήπεδο του ξενοδοχείου της ΚΟΛΥΜΠΙΑ  ΜΠΕΥ (ΚΜ 1888 633 Γαιών 
Αρχαγγέλου) χαρακτηρίζεται ως γεωργική έκταση. 
Επίσης το γήπεδο του έργου δεν ανήκει : 

• Στους Υγρότοπους διεθνούς σημασίας σύμφωνα με τη Σύμβαση Ραμσάρ». 
• Στους Μικρούς Νησιωτικούς Υγρότοπους» του ΦΕΚ 229 ΑΑΠ 2012. 
• Στις Ειδικά Προστατευόμενες Περιοχές σύμφωνα με τη Σύμβαση της 

Βαρκελώνης. 
• Στις περιοχές που περιέχουν Βιογενετικά Αποθέματα, Αποθέματα της 

Βιόσφαιρας, Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς, και Τοπία Ιδιαίτερου 
Φυσικού Κάλους, ΤΙΦΚ. 

•  Στους «Βιότοπους Corine». 
Σε απόσταση περίπου 140m νοτιοδυτικά του έργου συναντάται ο 

αρχαιολογικός χώρος «Αρχάγγελος» (ΦΕΚ 344/ΑΑΠ/22-12-2011). 
    Σε απόσταση  1,1km βόρεια του έργου,  συναντάται ο Αρχαιολογικός Χώρος 
«Ερημοκάστρου − Τραουνού – Αφάντου». Η περιοχή του Ερημοκάστρου Ν. Ρόδου 
κηρύχθηκε ως αρχαιολογικός χώρος με την υπ. Αριθμ. ΥΠΠΟ / ΑΡΧ/Α1/ Φ43 
/36365/ 2309 / 30.7.1999 (Φ.Ε.Κ. 1604/Β΄/16−08−1999) απόφαση. Με την υπ.  
Αριθμ. ΥΠΠΟΑ /ΓΔΑΠΚ /ΔΙΠΚΑ / ΤΠΚΑΧΜΑΕ /Φ57/ 68153/ 38450/ 3273/ 
788/2016 (ΦΕΚ 70/ΑΑΠ/21-04-2016) απόφαση εγκρίθηκε η αναοριοθέτηση του 
κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Ερημοκάστρου − Τραουνού − Αφάντου, 
Δήμου Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.  
 
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  
 

   Αναφορικά με τις αναμενόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, στη Μελέτη 
αναφέρονται κυρίως τα παρακάτω. 

Διαφορετικές μορφές ενέργειας χρησιμοποιούνται σε πολλές δραστηριότητες 
και υπηρεσίες του ξενοδοχείου. Συγκεκριμένα οι κύριες μορφές ενέργειας που θα 
χρησιμοποιεί για τη λειτουργία του είναι: 
• Ηλιακή ενέργεια (ΖΝΧ) 
• Ηλεκτρική ενέργεια (Φωτισμός, Κλιματισμός, ΖΝΧ, Κουζίνες κ.α) 
• Πετρέλαιο (για τις γεννήτριες) 
Σύμφωνα με το Π.Δ. 43/2002 όπως ίσχυσε οι ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια 
για ξενοδοχείο 5*,  501 κλινών και άνω εκτιμώνται σε 1,25 kW/ άτομο ημερησίως 
δηλαδή για το ενοποιημένο συγκρότημα σε 628*1,25=785kW/ημ. 
Το ξενοδοχείο προμηθεύεται ηλεκτρική ενέργεια από το δίκτυο της ΔΕΗ – 
ΔΕΔΔΗΕ. 

Σε όλα τα τμήματα του ξενοδοχείου γίνεται κατανάλωση νερού. Οι κυριότερες 
χρήσεις νερού κατά τη λειτουργία της ξενοδοχειακής μονάδας είναι: 
• Κατανάλωση νερού σε μπάνια, τουαλέτες 
• Κατανάλωση νερού στις κουζίνες 
• Κατανάλωση νερού στις πισίνες 
• Συντήρηση χώρων πρασίνου 
• Καθαριότητα. 
• Πόση  νερού 
Επίσης με το Π.Δ. 43/2002 όπως ίσχυσε οι ανάγκες υδροδότησης του 
ενοποιημένου συγκροτήματος για ύδρευση είναι 628 κλίνες*450 lt/κλίνη.d = 
282,6m3/d.  

Τα υγρά απόβλητα του ξενοδοχείου είναι τα αστικά απόβλητα – λύματα 
και τα χρησιμοποιημένα έλαια και λίπη από την κουζίνα. Τα λίπη και τα έλαια 
παραδίδονται σε αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης. 

Η  Ε.Ε.Λ., η οποία είναι κατασκευασμένη στο βορειοανατολικό τμήμα 
του γηπέδου του ξενοδοχείου “Holiday Village Rhodes”, είναι 
σχεδιασμένη για την επεξεργασία συνολικά 420m3 λυμάτων ανά ημέρα, 
που αντιστοιχεί σε δυναμικότητα 930 ατόμων με ημερήσια κατανάλωση 
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κατά άτομο 450lt (κατηγορία 5 αστέρων). Είναι τριτοβάθμιας-
προχωρημένης επεξεργασίας (βιολογική επεξεργασία τεχνολογίας 
παρατεταμένου αερισμού & πολυστρωματικά φίλτρα άμμου)  με 
απολύμανση (χλωρίωση). 

Η Ε.Ε.Λ. εκτός από τα λύματα του υφιστάμενου Ξενοδοχείου “Holiday 
Village Rhodes” 5*/284 κλινών, δέχεται και τα λύματα του υφιστάμενου 
Ξενοδοχείου “Holiday Village Park” 5*/344 κλινών, αλλά και του 
ξενοδοχείου της εταιρείας Τρόπικαλ ΑΕ κατηγορίας 4* δυναμικότητας 70 
κλινών, βάσει σχετικών συμφωνητικών. Η συνολική ποσότητα των 
λυμάτων ανέρχεται σε 307.1 m3/d. 

Η τελική διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων γίνεται σε 
απορροφητικές τάφρους μήκους 350 m με ενεργή επιφάνεια 1400 m2 
που βρίσκονται εντός του γηπέδου του “Holiday Village Rhodes”, σε μή 
περιφραγμένα αρδευόμενα πεδία χλοοτάπητα επιφάνειας 10,7 στρ. που 
βρίσκονται και στα τρία ξενοδοχεία και σε μή περιφραγμένα αρδευόμενα 
πεδία φυτών-δέντρων επιφάνειας 2,95 στρ. που βρίσκονται και στα τρία 
ξενοδοχεία. Η άρδευση των πεδίων του χλοοτάπητα γίνεται υπεδάφια 
στάγδην, ενώ των πεδίων των φυτών-δέντρων επιφανειακά στάγδην. Οι 
απορροφητικές τάφροι και τα αρδευόμενα πεδία επαρκούν για τη διάθεση 
των λυμάτων των τριών ξενοδοχείων. 
   Η απόσταση των ορίων διατομής εκσκαφής της απορροφητικής τάφρου από 
πηγές, ακτές κολύμβησης και φρέατα τα οποία χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά για 
ύδρευση, είναι σύμφωνη προς τα υπό της Υγειονομικής Διάταξης (Υ.Δ. 
Ε1Β/221/65) καθοριζόμενα όρια ασφαλείας (απόσταση μεγαλύτερη των 30m 
από ακτές, φρέατα, πηγές και μεγαλύτερη από 15m από υδραγωγεία). Το 
ίδιο ισχύει και για την απόσταση της απορροφητικής τάφρου από τα θεμέλια 
παντός κτιρίου η οποία είναι σύμφωνη προς τα υπό του Γενικού Οικοδομικού 
Κανονισμού (Γ.Ο.Κ.) καθοριζόμενα όρια ασφαλείας (απόσταση μεγαλύτερη από 
6m). 
   Σήμερα η ΕΕΛ δέχεται εκτός από τα λύματα του ξενοδοχείου «HOLIDAY 
VILLAGE RHODES» 5* / 284 κλινών, και του ξενοδοχείου «HOLIDAY VILLAGE 
PARK» 5* / 344 κλινών και  τα λύματα του ξενοδοχείου της ΤΡΟΠΙΚΑΛ ΑΕ 4* / 70 
κλινών, βάσει σχετικού συμφωνητικού.  

Τα λύματα του ξενοδοχείου της ΤΡΟΠΙΚΑΛ ΑΕ οδηγούνται στο κεντρικό 
αποχετευτικό δίκτυο του ξενοδοχείου της Ι. ΠΑΤΙΛΗΣ Α.Ε. μέσω αντλιοστασίου. 
Για το σκοπό αυτό έχει εκδοθεί η με ρ. πρωτ. 2/35746/8-5-2012 Άδεια εκσκαφής  
της οδού που μεσολαβεί μεταξύ των δύο οικοπέδων για την διέλευση του αγωγού 
μεταφοράς λυμάτων, από την Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών Οδοποιίας, 
Υδραυλικών και Εγγειοωβελτιωτικών Έργων του Δήμου Ρόδου. Στη συνέχεια τα 
λύματα των ξενοδοχείων της ΤΡΟΠΙΚΑΛ ΑΕ και της Ι. ΠΑΤΙΛΗΣ Α.Ε. καταλήγουν 
στην ΕΕΛ του ξενοδοχείου της ΚΟΛΥΜΠΙΑ ΜΠΕΥ ΑΕ μέσω του αντλιοστασίου που 
βρίσκεται στο γήπεδο του δεύτερου. Η διέλευση του καταθλιπτικού αγωγού 
μεταφοράς λυμάτων από το ξενοδοχείο της Ι. ΠΑΤΙΛΗΣ Α.Ε στην ΕΕΛ στο 
οικόπεδο του ξενοδοχείου της ΚΟΛΥΜΠΙΑ ΜΠΕΫ ΑΕ, γίνεται μέσω της 
υφιστάμενης υπόγειας διάβασης, καθώς μεταξύ των δύο οικοπέδων μεσολαβεί 
δημοτική οδός. 

Όσον αφορά στη λάσπη της ΕΕΛ, EKA 20.03.04 η ποσότητα της οποίας το έτος 
2017 ανήλθε σε 2.904 κ.μ ή 3.755 tn,  αυτή μεταφέρεται στην ΕΕΛ Ρόδου. 

Όσον αφορά στην τελική διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων του 
ξενοδοχείου εξετάστηκαν εναλλακτικές λύσεις (διάθεση στη θάλασσα με αγωγούς, 
διάθεση σε πηγάδια – γεωτρήσεις) και επιλέχθηκε η επαναχρησιμοποίηση των 
επεξεργασμένων λυμάτων με υπεδάφια και επιφανειακή άρδευση χώρων πρασίνου 
και με υπεδάφιας διάθεσης του πλεονάσματος της άρδευσης μέσω διήθησης 
διαμέσου εδαφικού στρώματος για εξοικονόμηση ύδατος.  
Διάρθρωση της Ε.Ε.Λ. 
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• Δεξαμενή λιποσυλλογής, ωφέλιμου όγκου: 12,30m3 
• Δεξαμενή εξισορρόπησης, ωφέλιμου όγκου: 55,20m3 
• Δεξαμενές επιλογής (δύο), συνολικού ωφέλιμου όγκου: 45,70m3 
• Δεξαμενές αερισμού (δύο), συνολικού ωφέλιμου όγκου: 262m3 
• Δεξαμενές δευτεροβάθμιας καθίζησης (δύο), συνολικού ωφέλιμου όγκου: 

130m3 
• Δεξαμενή απολύμανσης, ωφέλιμου όγκου: 33,11m3 
• Δεξαμενή καθαρών, ωφέλιμου όγκου: 63,145m3 
• Πολυστρωματικό φίλτρο άμμου υψηλής πίεσης , παροχής λειτουργίας: 

25m3/h, ως τριτοβάθμια – προχωρημένη επεξεργασία  
• Δεξαμενή διάθεσης, ωφέλιμου όγκου: 66,60m3 
• Δεξαμενές αποθήκευσης-σταθεροποίησης ιλύος (δύο), συνολικού ωφέλιμου 

όγκου: 98,4 m3 
Η Μέση Ημερήσια Παραγωγή Αποβλήτων (ΜΗΠΑ) του εποχιακού 

πληθυσμού ανέρχεται σε 1,64 Kg/άτομο/ημέρα Αστικά Στερεά Απόβλητα. 
Συνεπώς η εκτιμώμενη παραγωγή ΑΣΑ στο ενοποιημένο ξενοδοχείο 

ανέρχεται σε 628 * 1,64 = 1029,92 kg/d. 
 Σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 2/42470/23-07-2018 Βεβαίωση 

Αποκομιδής, η Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δ. Ρόδου βεβαιώνει 
ότι έχει τη δυνατότητα αποκομιδής των απορριμμάτων οικιακού τύπου του 
ενοποιημένου συγκροτήματος των 628 κλινών και τελικής διάθεσης τους στο 
ΧΥΤΑ Βόρειας Ρόδου. 

Η εταιρεία ΚΟΛΥΜΠΙΑ ΜΠΕΥ Α.Ε έχει συνάψει συμφωνητικά με ιδιωτικές 
εταιρείες για την εναλλακτική διαχείριση ειδικών ρευμάτων αποβλήτων. 
Ενδεικτικά αναφέρονται: 

• ΠΕΡΜΕ HELLAS ΑΕ, για συλλογή και μεταφορά αποβλήτων με κωδικούς 
ΕΚΑ 20.01.01 –Χαρτιά & Χαρτόνια (13,29 tn το 2017), 20.01.39 – 
Πλαστικά (0,05 tn το 2017), 20.01.40 –Μέταλλα (0,22 tn το 2017), 
15.01.07 Γυάλινη συσκευασία (14,85 tnτο 2017) 

• ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ, για συλλογή και μεταφορά Αποβλήτων 
Ηλεκτρικού και ΗλεκτρονικούΕξοπλισμού20.01.35 * (0,103 tn το 2017), 
20.01.21 *  - Σωλήνες φθορισμού και άλλα απόβλητα περιέχοντα 
υδράργυρο (0,04 tn το 2017) 

• RECOOIL, για συλλογή και μεταφορά χρησιμοποιημένων βρώσιμων λαδιών 
κουζίνας, 19 08 09 (1,531 tn το 2017) 

• RECYCLink, για συλλογή και μεταφορά χρησιμοποιημένων δοχείων toner 
εκτυπωτών laser 

• ΑΦΗΣ ΑΕ, για συλλογή και μεταφορά φορητών ηλεκτρικών 
στηλών20.01.33 * (0,013 tnτο 2017). 

Εκπομπές ρύπων και αερίων στην ατμόσφαιρα 
Η ποιότητα της ατμόσφαιρας κατά τη λειτουργία της ξενοδοχειακής μονάδας 

είναι δυνατόν να δεχθεί πιέσεις από: 
• Απώλειες φρέον (CFCs) από ψυγεία, καταψύκτες, ψυκτικά μηχανήματα κλπ 
• Χρήση προϊόντων σπρέι, μονωτικών αφρών 
• Χρήση εντομοκτόνων 
• Καυσαέρια από την κίνηση των αυτοκινήτων 
• Οσμές από τουαλέτες, βαφές, κουζίνες, απορρίμματα κλπ 
Εκπομπές θορύβου και δονήσεων 

Όλος ο μηχανολογικός εξοπλισμός είναι τελευταίας τεχνολογίας και 
τοποθετημένος σε χώρους ώστε να μην εκπέμπεται θόρυβος στο περιβάλλον. Δεν 
αναμένονται εκπομπές δονήσεων στο περιβάλλον. 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
  

Σε ότι αφορά στην αντιμετώπιση των αναμενόμενων επιπτρώσεων, στη 
Μελέτη αναφέρονται κυρίως τα παρακάτω. 
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Οι οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας 
καθορίζονται με τις ακόλουθες διατάξεις οι οποίες και θα πρέπει να τηρούνται: 

• Την ΚΥΑ με αριθ. Η.Π. 14122/549/Ε.103/24.3.2011 (ΦΕΚ 
488/Β/30.3.2011) «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» του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 
21ης Μαΐου 2008». 

• Την ΚΥΑ με αριθ. Η.Π. 22306/1075/Ε103/29.5.2007 (ΦΕΚ 
920/Β/8.6.2007) «Καθορισμός τιμών-στόχων και ορίων εκτίμησης των 
συγκεντρώσεων του αρσενικού, του καδμίου, του υδραργύρου, του 
νικελίου και των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων στον 
ατμοσφαιρικό αέρα, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 
2004/107/ΕΚ "Σχετικά με το αρσενικό, το κάδμιο, τον υδράργυρο, το 
νικέλιο και τους πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες στον 
ατμοσφαιρικό αέρα" του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2004 των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

• Για τα επιτρεπόμενα ποσά εκπομπής ρυπαινουσών ουσιών στην ατμόσφαιρα 
από τις σταθερές μηχανολογικές εγκαταστάσεις της μονάδας ισχύει το ΠΔ 
1180/1981 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981).  

Με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των δυνητικών επιπτώσεων 
στην ατμόσφαιρα κατά τη λειτουργία του ξενοδοχείου προτείνονται τα ακόλουθα 
μέτρα: 

• Να υπάρχει ετήσιο πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης όλου του 
εξοπλισμού που διαθέτει η ξενοδοχειακή μονάδα, σύμφωνα με το οποίο 
πραγματοποιείται τακτικός έλεγχος των μηχανημάτων σύμφωνα με τις 
υποδείξεις του υπεύθυνου συντήρησης και τις οδηγίες του κατασκευαστή. 
Με αυτό τον τρόπο προλαμβάνεται κάθε πιθανή αστοχία των μηχανημάτων. 

• Να γίνει προσπάθεια ολικής αντικατάστασης ή και όπου είναι δυνατόν 
κατάργησης προϊόντων (αφρών και ψυκτικών υγρών) που περιέχουν CFC 
και HCFC με άλλους τύπους προϊόντων της ίδιας κατηγορίας. 

• Η προμήθεια των χρωμάτων να προσανατολίζεται προς χρώματα με βάση 
το νερό, απαλλαγμένα από διαλύματα μολύβδου και άλλων τοξικών 
διαλυτών. 

• Η χρήση μικροβιοκτόνων και εντομοκτόνων, σε όποιες περιπτώσεις 
απαιτείται να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό και τα προϊόντα που 
χρησιμοποιούνται έχουν πιστοποιητικά καταλληλότητας. 

• Τα χρησιμοποιούμενα υλικά καθαρισμού να αντικαθίστανται με υλικά 
βιοδιασπώμενα, χωρίς φωσφορικές ενώσεις και παράγωγα χλωρίου. 

Λόγω της τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας όσον αφορά την έκλυση 
αέριων ρύπων δεν χρειάζεται η θέσπιση ειδικών μέτρων για την ατμοσφαιρική 
ρύπανση. 

Σε ότι αφορά στις πιέσεις στο ακουστικό περιβάλλον κατά τη φάση 
λειτουργίας δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Παρόλα αυτά, για την αντιμετώπιση 
και ελαχιστοποίηση των όποιων επιπτώσεων από την πρόκληση υψηλής στάθμης 
θορύβου λαμβάνονται τα εξής μέτρα: 

• Σε ότι αφορά τον μηχανολογικό εξοπλισμό πραγματοποιείται τακτική 
προληπτική συντήρηση. 

• Οι γεννήτριες να βρίσκονται σε ικανή απόσταση από τα δωμάτια, ώστε κατά 
την έναρξη της λειτουργίας τους να μην ενοχλούν τους πελάτες. 

• Ο χώρος παραλαβής πρώτων υλών, ο οποίος αναπόφευκτα αποτελεί τοπικά 
πηγή θορύβου από την κίνηση των οχημάτων, βρίσκεται σε σημείο 
απομονωμένο από τους χώρους εστίασης των πελατών και επιπλέον έχει 
ορισθεί συγκεκριμένη ώρα κατά την οποία πραγματοποιούνται όλες οι 
παραλαβές. 
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Σύμφωνα με το ΠΔ/20-1-88 (ΦΕΚ-61/Δ/28-1-88), το ανώτατο επιτρεπόμενο 
όριο της στάθμης θορύβου που εκπέμπεται στο περιβάλλον από τις τουριστικές 
εγκαταστάσεις μετρούμενο στα όρια της ιδιοκτησίας της εγκατάστασης είναι 50 
dBA. 

Επίσης έχει αναπτυχθεί ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 
ακολουθώντας τις παρακάτω κατευθυντήριες οδηγίες: 

• Απόλυτη συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία και τις λοιπές 
κανονιστικές απαιτήσεις στις οποίες υπόκειται, κατά την υλοποίηση των 
δραστηριοτήτων της. 

• Συνεχής βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης με την ανάπτυξη νέων 
σκοπών, μετρήσιμων στόχων και προγραμμάτων και την μείωση των 
περιβαλλοντικών πιέσεων με ταυτόχρονη πρόληψη της ρύπανσης. 

• Παροχή των υπηρεσιών της με: 
1. Σεβασμό στο Περιβάλλον και ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της 

δραστηριότητάς του. 
2. Διατήρηση της καλής ποιότητας του ατμοσφαιρικού και ακουστικού 

περιβάλλοντος . 
3. Προστασία των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων. 
4. Ευαισθητοποίηση των υπαλλήλων και των συνεργαζόμενων φορέων με 

σκοπό την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης. 
• Πρόληψη της ρύπανσης, ώστε να μην υποβαθμίζεται το περιβάλλον με: 

1. Ελαχιστοποίηση, ορθή διαχείριση των αποβλήτων και αξιοποίηση/ 
ανακύκλωσή τους, όπου αυτό είναι εφικτό. 
2. Αποδοτική χρήση και εξοικονόμηση των φυσικών πόρων (ενέργεια, 
νερό). 
3. Χρήση κατάλληλου αντιρρυπαντικού εξοπλισμού & χημικών. 

• Παροχή όλων των απαραίτητων πόρων και μέσων για τη: 
1. Χρήση του πλέον σύγχρονου εξοπλισμού και τη συνεχή ενημέρωση, 
εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού. 

• Κατάρτιση πλάνων δράσης έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση 
περιβαλλοντικών ατυχημάτων. 

Παράλληλα με το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, θα καταρτιστεί και ένα 
πρόγραμμα παρακολούθησης του περιβάλλοντος  σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 
αρμόδιων υπηρεσιών με σκοπό: 

• Την αξιολόγηση των μέτρων αποφυγής και αντιμετώπισης των 
ενδεχόμενων αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

• Την τροποποίηση των μέτρων αποφυγής και αντιμετώπισης των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αν παρουσιαστούν απρόβλεπτες επιπτώσεις 
στο περιβάλλον. 

• Την πιστοποίηση τήρησης των περιβαλλοντικών όρων. 
Στην περίπτωση που διαπιστωθούν δυσμενείς επιπτώσεις από την λειτουργίας του 
έργου ο φορέας υλοποίησης του θα λάβει όλα τα απαραίτητα επανορθωτικά μέτρα 
για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος. 

 
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. 1384/07-06-2010 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών 

Όρων του ξενοδοχείου HOLIDAY VILLAGE RHODES. 
2. Η με αρ. πρωτ. 1514/22-06-2010 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 

1384/07-06-2010 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του 
ξενοδοχείου HOLIDAY VILLAGE RHODES. 

3. Η υπ. Αριθμ. Πρωτ 692/14-04-2008 Απόφαση Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων του ξενοδοχείου HOLIDAY VILLAGE PARK. 
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4. Η με αρ. πρωτ. 1108/30-04-2010 Τροποποίηση της υπ. αρ. 692/14-04-
2008 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του ξενοδοχείου 
HOLIDAY VILLAGE PARK. 

5. Το με αρ. πρωτ. οικ. 4465/01-10-2012 Ειδικό Σήμα Λειτουργίας του 
HOLIDAY VILLAGE RHODES. 

6. Η με αρ. πρωτ. 8524/19-07-2018 Βεβαίωση Υδροδότησης από τη ΔΕΥΑ 
του Δήμου Ρόδου για το ενοποιημένο ξενοδοχείο. 

7. Η με αρ. πρωτ. 2/42470/23-07-2018 Βεβαίωση αποκομιδής 
απορριμμάτων από τη Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δ. 
Ρόδου για το ενοποιημένο ξενοδοχείο. 

8. Η με α/α 2136747 Βεβαίωση για την υπαγωγή στο Ν.4178/2013 για 
τακτοποίηση αυθαιρεσιών. 

9. Η με α/α 2136761 Βεβαίωση για την υπαγωγή στο Ν.4178/2013 για 
τακτοποίηση αυθαιρεσιών. 

10.Η με αρ. πρωτ. 10493/20-11-2009 Έγκριση Μελέτης Διάθεσης Λυμάτων 
και η θεωρημένη Μελέτη Σχεδιασμού της Εγκατάστασης Επεξεργασίας 
Λυμάτων 

11.Το από 18/12/2012 Συμφωνητικό μεταξύ της Κολύμπια Μπευ ΑΕ, Ι. 
Πατίλης ΑΕ και Τρόπικαλ ΑΕ, για την επεξεργασία των λυμάτων στην 
ΕΕΛ της Κολύμπια Μπέυ ΑΕ. 

 
Όπως προκύπτει από το με αρ. πρωτ. 14577/14-03-2019 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. 18/21767/24-04-
2019 79/1-04-2019 εγγράφου της Υπηρεσίας μας, μας διαβίβασε με το με αρ. 
πρωτ. 6/31868/19-06-2019 έγγραφο τη με αρ. 7/2019 απόφαση της συνεδρίασης 
του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας στις 12-06-2019 σύμφωνα με την 
οποία: 

  
«… 

                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
1) Την συζήτηση του θέματος ως κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 67, παρ. 7 Ν. 3852/2010 λόγω προθεσμιών. 
2) Γνωμοδοτεί υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΜΠΕ του 

έργου «Λειτουργική Ενοποίηση της  υφιστάμενης ξεν. Μονάδας με 
διακριτικό τίτλο “Holiday Village Rhodes” 5*/284 κλινών  και της 
υφιστάμενης ξεν. Μονάδας με διακριτικό τίτλο “Holiday Village Park” 
5*/344 κλινών, σε   μια ξεν. Μονάδα με διακριτικό τίτλο “Holiday Village 
Rhodes” συνολικής δυναμικότητας 628 κλινών 5* αστέρων, στην περιοχή 
«ΚΟΛΥΜΠΙΑ», της Δ.Κ. Αφάντου, της Δ.Ε Αφάντου, Δήμου Ρόδου, Π.Ε. 
Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, φερόμενης ιδιοκτησίας της ΚΟΛΥΜΠΙΑ 
ΜΠΕΥ ΑΕ». 

                                                                                                       …». 
 

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 
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1. Να υπάρχουν όλες οι τυχόν απαραίτητες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις (π.χ. 

βεβαίωση δυνατότητας υδροδότησης της ενοποιημένης συνολικής 
δυναμικότητας της μονάδας, τυχόν επικαιροποιημένη έγκριση Μελέτης 
Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων ενοποιημένης μονάδας, 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 στις με αρ. πρωτ. 1514/22-06-2010 και 1108/30-04-2010 
τροποποιημένες Αποφάσεις 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 τα υπόγεια και θαλάσσια 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 να 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. 
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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.  

 
Μετά τα παραπάνω ζητείται: 
 

Η διατύπωση θετικής άποψης από το Δημοτικό Συμβούλιο για τη Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Λειτουργική Ενοποίηση 
της  υφιστάμενης ξεν. Μονάδας με διακριτικό τίτλο “Holiday Village 
Rhodes” 5*/284 κλινών  και της υφιστάμενης ξεν. Μονάδας “Holiday 
Village Park” 5*/344 κλινών, σε μια ξεν. Μονάδα με διακριτικό τίτλο 
“Holiday Village Rhodes” συνολικής δυναμικότητας 628 κλινών 5* 
αστέρων, στην περιοχή «ΚΟΛΥΜΠΙΑ», της Δ.Κ. Αφάντου, της Δ.Ε 
Αφάντου, Δήμου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, 
φερόμενης ιδιοκτησίας της ΚΟΛΥΜΠΙΑ ΜΠΕΥ ΑΕ», σύμφωνα με τις 
προαναφερόμενες προϋποθέσεις.   

 
Αιτιολόγηση κατεπείγοντος: προθεσμία διαδικασίας διαβούλευσης που 

απορρέει από την παρ. 3δ, του άρθρου 4, του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209Α) περί 
Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων κλπ. 

 
 

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

 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μαρία Καραγιάννη, Δήμος Μουτάφης, Ε. 
Παναή, Ε. Ατσίδη, Α. Παπουράς, Α. Μανωλάκης, ο Γραμματέας Α. 
Γιαννικουρής  και ο Αντιπρόεδρος κ. Σ. Στάγκας, ήταν απόντες από τη 
συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέμα. 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω 

εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 
93 του Ν.3463/2006, την τοποθέτηση του Προέδρου κ.Ε.Μανδρακού για 
την αιτιολογία σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 5 του Ν.3852/2019 και του άρθρου 1 παρ. 2 
του Ν.4257/2014, την αιτιολόγηση για τον χαρακτηρισμό του θέματος ως 
«επείγουσας ανάγκης» και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων  μελών 
του Σώματος, 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  κατά πλειοψηφία 
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Μειοψηφούντος του επικεφαλής  της παράταξης « ΡΟΔΟΣ ΠΟΡΕΙΑ 
ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ»  κ. Γ. Υψηλάντη και της Δημοτικής Συμβούλου Κας 
Σ.Σαρρή-Υψηλάντη,  οι οποίοι ψήφισαν « παρών» 
 
Α. Την έγκριση χαρακτηρισμού του θέματος ως «επείγουσας ανάγκης» 
σύμφωνα με την ανωτέρω αιτιολόγηση . 
 
Β. Την διατύπωση θετικής άποψης για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Λειτουργική Ενοποίηση της  
υφιστάμενης ξεν. Μονάδας με διακριτικό τίτλο “Holiday Village 
Rhodes” 5*/284 κλινών  και της υφιστάμενης ξεν. Μονάδας 
“Holiday Village Park” 5*/344 κλινών, σε μια ξεν. Μονάδα με 
διακριτικό τίτλο “Holiday Village Rhodes” συνολικής δυναμικότητας 
628 κλινών 5* αστέρων, στην περιοχή «ΚΟΛΥΜΠΙΑ», της Δ.Κ. 
Αφάντου, της Δ.Ε Αφάντου, Δήμου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου, φερόμενης ιδιοκτησίας της ΚΟΛΥΜΠΙΑ ΜΠΕΥ ΑΕ», 
σύμφωνα με τις κατωτέρω προϋποθέσεις:   
 
1. Να υπάρχουν όλες οι τυχόν απαραίτητες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις 

(π.χ. βεβαίωση δυνατότητας υδροδότησης της ενοποιημένης συνολικής 
δυναμικότητας της μονάδας, τυχόν επικαιροποιημένη έγκριση Μελέτης 
Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων ενοποιημένης μονάδας, 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 στις με αρ. πρωτ. 
1514/22-06-2010 και 1108/30-04-2010 τροποποιημένες Αποφάσεις 
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 τα υπόγεια και θαλάσσια ύδατα της 
περιοχής. Επίσης θα πρέπει να τηρηθεί αυστηρά εκ μέρους του φορέα 
του έργου η οριζόμενη από τη νομοθεσία διαδικασία δειγματοληψιών και 



16 

 

αναλύσεων των επεξεργασμένων λυμάτων, των υδάτων κολύμβησης 
κλπ.  

6. Να ληφθούν μέτρα ενημέρωσης και προστασίας για τους χρήστες και να 
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.  

        
           ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 


