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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  25/10/2019  Τακτικής Δημόσιας Συνεδρίασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
 

Αριθ. Πρακτικού: 18/25-10-2019    Αριθ. Απόφασης: 872/2019 
 

Στη Ρόδο σήμερα την 25η Οκτωβρίου του  2019  ημέρα  Παρασκευή       
και ώρα 18.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση το 
Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία του Δημάρχου Ρόδου                     
κ. Αντωνίου Β. Καμπουράκη. 
Το Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 2/56401/21.10.2019 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Μιχαήλ Σοκορέλου, η οποία 
δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους 
σύμφωνα με τις διατάξεις  των 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.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-Αντιδήμαρχος  29.ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» 

 2. ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 30.ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 3. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-Αντιδήμαρχος 31.ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 4. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 32.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.  
 5.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Αντιδήμαρχος   

 6.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ-Αντιδήμαρχος 33.ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
 7.ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

 8.ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 34.ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
 9.ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  35.ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
10.ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ-
Αντιδήμαρχος 

36.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

11. ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 37.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

12.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 38.ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 
13.ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 39.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
14.ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 40.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
15.ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- Αντιδήμαρχος 41.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 
16.ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 42.ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-

Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΑΞΙΩΝ»  

17.ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 43.ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- 
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Γραμματέας Δ.Σ. 
18.ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 44.ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ- 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
19.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-Πρόεδρος Δ.Σ. 45.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

20.ΣΠΑΝΟΣ–ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-
Αντιδήμαρχος  

46.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 

παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΡΟΔΟΥ» 

21.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 47.ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

22.ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   
 23.ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   
24.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

25.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

26.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
27.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

28.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ   

 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (δικ/νος) 2.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ (δικ/νος) 

 
Επίσης παρόντες στη Συνεδρίαση είναι:  

1. Η  Γενική  Γραμματέας  Δήμου Ρόδου κα Κυριακή Νικολαϊδου 
2. Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου Ρόδου κ. Θεόδωρος Παπαγεωργίου 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα 
εννέα (49) Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται οι σαράντα  επτά  (47), 
άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με θέμα Ημερήσιας Διάταξης: 
 

Θ Ε Μ Α 79ο: Διατύπωση άποψης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη Μελέτη 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Επέκταση υφιστάμενης 
ξενοδοχειακής μονάδας, με διακριτικό τίτλο «ΖΙΑΚΗΣ», κατηγορίας 3*, 
δυναμικότητας 108 κλινών, σε γήπεδο συνολικής έκτασης 6.971,00 τ.μ. εντός της 
Κ.Μ. 645Α και τμήματος της Κ.Μ. 645 Γαιών Λίνδου, στην  περιοχή «ΠΕΥΚΟΙ», 
Δ.Κ. Λίνδου, Δ.Ε. Λίνδου,  Δήμου Ρόδου, νήσου Ρόδου,  ΠΕ Ρόδου, της  Περ. 
Νοτίου Αιγαίου, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρίας ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ –ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ 
–ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΕΛΛΑ ΖΙΑΚΗ ΑΕ», αρ. πρωτ. 
18/55519/2019. 

Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Περιβάλλοντος και Πρασίνου, 

κ.Π.Σταμάτης εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Σώματος, την υπ’ 

αριθ. πρωτ. 18/55519/2019 εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & 

Πρασίνου, η οποία έχει ως εξής: 
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Το Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου προώθησε στην Υπηρεσία μας 
το με αρ. πρωτ. (Δ.Ρ.)18/32670/21-06-2019 (161/12-06-2019) 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 το έργο  «Επέκταση 
υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας, με διακριτικό τίτλο «ΖΙΑΚΗΣ», 
κατηγορίας 3*, δυναμικότητας 108 κλινών, σε γήπεδο συνολικής έκτασης 
6.971,00 τ.μ. εντός της Κ.Μ. 645Α και τμήματος της Κ.Μ. 645 Γαιών 
Λίνδου, στην  περιοχή «ΠΕΥΚΟΙ», Δ.Κ. Λίνδου, Δ.Ε. Λίνδου,  Δήμου 
Ρόδου, νήσου Ρόδου,  ΠΕ Ρόδου, της  Περ. Νοτίου Αιγαίου, φερόμενης 
ιδιοκτησίας της εταιρίας ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ –ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ –ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΕΛΛΑ ΖΙΑΚΗ ΑΕ». 

Το οικόπεδο της Ξενοδοχειακής Μονάδας βρίσκεται σε εκτός σχεδίου περιοχή 
και σε απόσταση 0,61Km βρίσκεται ο οικισμός Πεύκοι. Παράλληλα, δεν υφίσταται 
Εγκεκριμένο ΓΠΣ αλλά και ΣΧΟΟΑΠ στην περιοχή της μονάδας. 

Η Ξενοδοχειακή Μονάδα έχει όψη επί ασφαλτοστρωμένου επαρχιακού δρόμου, 
κάθετου προς αυτή που συνδέει το πρώην Δ.Δ. Λίνδου της επαρχιακής οδού 
Λάρδου- Λίνδου με τον οικισμό των Πεύκων, ενώ η τελευταία συνεχίζει έως τη 
διασταύρωση με την επαρχιακή οδό Λάρδου–Λίνδου. 

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)», το υπό μελέτη έργο κατατάσσεται στην 6η Ομάδα, 
Υποκατηγορία A2: Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, 
κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής - Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα σε 
περιοχές εκτός σχεδίων πόλεων και εκτός ορίων οικισμών Εκτός περιοχών Natura 
2000: με Κ ≥100, όπου Κ ο αριθμός κλινών. 

Με τη με αρ. 113/5-7-2005 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 
(Α.Ε.Π.Ο.) αδειοδοτήθηκε η Ξενοδοχειακή Μονάδα 3 αστέρων ως προς την 
κατηγοριοποίηση, δυναμικότητας 80 κλινών στη θέση «ΠΕΥΚΟΙ». Οι 
περιβαλλοντικοί όροι έληξαν στις 30-6-2015, σύμφωνα με την παραπάνω 
απόφαση. 

Συνολικά, η μονάδα είχε αδειοδοτηθεί αρχικά το 2006 με ΑΕΠΟ, για (8) οχτώ 
δίχωρα δωμάτια και (32) μονόχωρα. Το 2009 εξαιτίας της τουριστικής ανάπτυξης 
της περιοχής, πραγματοποιήθηκε επέκταση της Ξενοδοχειακής Μονάδας, η οποία 
είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της δυναμικότητας κατά 28 κλίνες και  την 
προσθήκη 12 δωματίων. Η επέκταση οδήγησε στην αλλαγή δυναμικότητας της 
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μονάδας, η οποία εγκρίθηκε από τη Διεύθυνση Τουρισμού Δωδ/σου με αριθμό 
Μητρώου 1143Κ013Α0526500 χορηγώντας στην ξενοδοχειακή μονάδα Ειδικό 
Σήμα Λειτουργίας με αρ. πρωτ. οικ. 3168/2010. Επίσης, στις 12-01-2005 
αγοράστηκε βάση του υπ’ αριθ. 14989 συμβολαίου τμήμα της όμορης μερίδας 
645 ΓΑΙΩΝ ΛΙΝΔΟΥ εμβαδού 611,00 τ.μ., με αποτέλεσμα η εν λόγω ιδιοκτήτρια 
εταιρεία να έχει πλέον στην κατοχή της ένα οικόπεδο συνολικού εμβαδού 
Ε=6.360,00+611,00= 6.971,00 τ.μ. Για το τμήμα αυτό έχει γίνει αίτηση για 
μεταγραφή στο Κτηματολόγιο Ρόδου με αριθμό πρωτοκόλλου 542/6-2-2018.    
   Η εταιρεία ένταξε την εν λόγω Ξενοδοχειακή Μονάδα στο νόμο 
αντιμετώπισης της αυθαίρετης δόμησης. Σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση 
που επισυνάπτεται στη Μ.Π.Ε., πέραν της εκδοθείσας οικοδομικής άδειας 
κατασκευάστηκαν τα εξής:  

• Τα υπόγεια του κεντρικού κτιρίου άλλαξαν χρήση και 
επεκτάθηκαν.  

• Τα υπόγεια των τεσσάρων κτιριακών μονάδων που θα 
αποτελούσαν τα δωμάτια δεν κατασκευάσθηκαν ποτέ αλλά αντί 
αυτού επεκτάθηκαν οι όροφοι  

• Κατασκευάσθηκαν 2 ξύλινες πέργκολες στο τμήμα των 611,00 τμ 
που εξαγοράσθηκε.  

• Κατασκευάστηκε κολυμβητική δεξαμενή η οποία και εντάχθηκε 
στον νόμο 4495/2017 προς νομιμοποίηση ( με έκδοση 
οικοδομικής άδειας).  

Αρχικά το ακίνητο εντάχθηκε στον Ν.4178/2013 με Α/Α Δήλωσης 
2643265. Έπειτα, η δήλωση μεταφέρθηκε στο Ν.4495/2017 με Α/Α Δήλωσης 
10187480 κατά την οποία έχουν ρυθμιστεί οι αυθαιρεσίες. 
  Αποτελείται συνολικά από κεντρικό κτίριο και τέσσερα (4) συγκροτήματα 
οικίσκων που περιλαμβάνουν τις κύριες και βοηθητικές λειτουργίες της μονάδας 
και τα δωμάτια και διαμερίσματα προς χρήση από τους ενοίκους. Στον 
περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου υπάρχουν:   

1. Κολυμβητική Δεξαμενή 
2. Υπαίθριο Μπαρ  
3. Παιδική Χαρά 
4. Χώρος Στάθμευση Αυτοκινήτων  
5. Βιολογικός Καθαρισμός 

Μετά τις τροποποιήσεις και τις επεκτάσεις που προαναφέρθηκαν, η 
μονάδα πλέον καταλαμβάνει μια επιφάνεια κάλυψης Ε=913,70 τ.μ. ενώ η 
συνολική δόμηση αυτής είναι Ε=1979,82 τ.μ.  

Η μελετώμενη Ξενοδοχειακή Μονάδα δεν εμπίπτει σε περιοχές του εθνικού 
συστήματος προστατευόμενων περιοχών του Ν. 3937/2011.   

Πλησίον της Μονάδας και σε απόσταση  30m 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.  Λόγω της εγγύτητας του έργου σε περιοχή 
ενταγμένη στο δίκτυο Natura 2000, έχει εκπονηθεί μελέτη Ειδικής 
Οικολογικής Αξιολόγησης. 

Πλησίον της Μονάδας και σε απόσταση 4,2km από το κοντινότερο άκρο της 
τοποθετείται το ΚΑΖ «ΧΟΡΤΗ - ΚΕΣΧΙΣΤΟ – ΣΤΑΦΥΛΙΑ», όπου καθορίσθηκε με 
την απόφαση υπ.αριθμ. 3607/12-8-98.    
    Με βάση τη  γνωμοδότηση της Διεύθυνσης  Δασών, υπ. αριθμ. 6878/22-12-
1987, η Κ.Μ. 645 γαιών Λίνδου δεν υπόκειται στις δεσμευτικές διατάξεις του Ν. 
998/79, αλλά αποτελεί χορτολιβαδική έκταση.   

Δεν υφίστανται θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος αλλά και τόποι ιστορικής 
σημασίας, πλησίον της Ξενοδοχειακής Μονάδας και σε απόσταση 2Km από αυτή.   
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Για την κάλυψη των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια, η ξενοδοχειακή μονάδα 
είναι συνδεδεμένη στο εθνικό δίκτυο ενέργειας μέσω του ΔΕΔΔΗΕ (∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E.) και 
συγκεκριμένα στο δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης (ΧΤ). Για την υδροδότηση της 
μονάδας, υπάρχει σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης της Δημοτικής Επιχείρησης 
Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Ρόδου (ΔΕΥΑΡ) η οποία βεβαιώνεται με την υπ. 
αριθ. 420/15-1-2019 βεβαίωση ΔΕΥΑΡ. 
Απαιτούμενες ποσότητες πρώτων υλών, νερού και ενέργειας, 
αναμενόμενες ποσότητες αποβλήτων 
ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Εισροές υλικών, ενέργειας και νερού 

Οι εισροές υλικών στη μονάδα αφορούν σε υλικά απαραίτητα για την εύρυθμη 
λειτουργία της, όπως λευκά είδη, απορρυπαντικά, τρόφιμα, χαρτί και 
ηλεκτρονικός εξοπλισμός. Επίσης η απαιτούμενη ηλεκτρική ενέργεια ανά 
ημέρα σύμφωνα με τον ΕΟΤ, υπολογίζεται το μέγιστο σε 200 KW/ημέρα. Όσο 
αφορά τις απαιτήσεις της μονάδας σε νερό, αυτές καλύπτονται από το δημοτικό 
δίκτυο και υπολογίζεται ότι για την εν λόγω μονάδα 108 κλινών οι ανάγκες 
ανέρχονται σε 108*200lit/κλίνη=21.600lt/ημέρα. Για άρδευση κήπου 
υπολογίζονται περίπου 13568 lt/ημέρα. Συνεπώς, η συνολικά απαιτούμενη 
ποσότητα υπολογίζεται σε 35.168 lt/ημέρα 

Όλα τα υγρά απόβλητα, δηλαδή λύματα προσωπικού τόσο από τα 
δωμάτια όσο και από τους κοινοχρήστους και βοηθητικούς χώρους καθώς 
και από την κολυμβητική δεξαμενή, οδηγούνται μέσω καταλλήλων 
αγωγών στο σύστημα βιολογικού καθαρισμού και επεξεργασίας λυμάτων.   

Το σύστημα του βιολογικού, επαρκεί για μέγιστο αριθμό ατόμων ημερησίως ίσο 
με 108 και η ημερήσια συνολική απορροή λυμάτων υπολογίσθηκε σε 30,00 
m3.  Τα επεξεργασμένα λύματα (μετά από τριτοβάθμια επεξεργασία 
χλωρίωσης), υπάγονται στο υπεδάφιο πεδίο διάθεσης όπως αυτό 
περιγράφεται σε -επισυναπτόμενη στη Μ.Π.Ε.- μελέτη του συστήματος 
βιολογικού καθαρισμού.  

Η διάθεση γίνεται στο πεδίο διάθεσης με διάτρητο σωλήνα διαμέτρου 
100mm και συνολικού μήκους 125μ. και σε έκταση 915τ.μ.>900τ.μ. Ο 
σωλήνας Φ100 είναι τοποθετημένος σε τάφρο βάθους 0,50μ. της οποίας ο 
πυθμένας έχει γεμιστεί με χαλίκια για ομοιόμορφη απορρόφηση. 

Η επαναχρησιμοποίηση  ύδατος πραγματοποιείται μέσω εμπλουτισμού του 
υπόγειου υδροφορέα. Οι ιλύες από τη βιολογική επεξεργασία των υγρών 
αποβλήτων αποθηκεύονται σε ειδικές δεξαμενές και με ειδικό βυτιοφόρο όχημα 
μεταφέρονται στο σημείο απόρριψης των λυμάτων που έχει υποδειχθεί από το 
Δήμο Ρόδου.  

Κατά τη φάση λειτουργίας τα παραγόμενα απορρίμματα της μονάδας 
υπολογίστηκαν  σε 1.3 κιλά ανά άτομο και ημέρα. Η δυναμικότητα της μονάδας 
μετά την επέκταση  είναι 108 κλίνες.  Επομένως, η μέγιστη παραγόμενη 
ποσότητα  απορρίμματα είναι (για ακόμη 10 άτομα προσωπικό) 108 x 1,3 = 
140,4 κιλά/ημέρα.  Τα απορρίμματα χωρίζονται σε ζυμώσιμα οργανικά και μη. 
Τα ζυμώσιμα οργανικά προέρχονται κυρίως από τη χρήση της κουζίνας, bars κ.λπ. 
Τα μή ζυμώσιμα υλικά (γυαλί, χαρτί, μέταλλο - κυρίως αλουμίνιο) προέρχονται 
κυρίως από τα υλικά συσκευασίας και από τα τυποποιημένα προϊόντα. Από τα μή 
ζυμώσιμα, το γυαλί (μπουκάλια) διαχωρίζεται σε πλαστικές κασέτες ανάλογα με το 
αν επιστρέφεται στον προμηθευτή ή όχι. Τα χαρτοκιβώτια και τα πλαστικά 
συλλέγονται σε κάδους ανακύκλωσης, όπου  ξεχωρίζονται και συμπιέζονται.  

Η αποκομιδή των αποβλήτων γίνεται με τα απορριμματοφόρα οχήματα του 
Δήμου Ρόδου. Η Ξενοδοχειακή Μονάδα έχει προμηθευτεί κάδους 240lt έως 770lt 
και φυλάσσονται εντός των ορίων της ιδιοκτησίας, συγκεκριμένα σε σημείο του 
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ακαλύπτου χώρου του γηπέδου. Η τελική τους διάθεση γίνεται στο ΧΥΤΑ Βόρειας 
Ρόδου 
Εκπομπές ρύπων στον αέρα κατά τη λειτουργία του έργου  

Κατά τη φάση λειτουργίας της ξενοδοχειακής μονάδας δεν παρατηρούνται 
εκπομπές ρύπων και αερίων του θερμοκηπίου (CO2, CH4, N2O, O3, CFCs ή 
HCFCs).   
Εκπομπές θορύβου και δονήσεων κατά τη λειτουργία του έργου  

Κατά τη φάση λειτουργίας της ξενοδοχειακής μονάδας δεν παρατηρούνται 
εκπομπές  δονήσεων. Κατά τη λειτουργία των μηχανημάτων ανακυκλοφορίας της 
κολυμβητικής δεξαμενής λόγω της θέσης του μηχανοστασίου (σε υπόγειο χώρο) 
και τις ισχύος των αντλιών (3 HP έκαστην), δεν παρατηρείται ιδιαίτερη όχληση 
λόγω θορύβου διατηρώντας τα επίπεδα κάτω των επιτρεπόμενων (<35 dB).  
Εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας κατά τη λειτουργία του έργου   

Κατά τη φάση λειτουργίας της ξενοδοχειακής μονάδας δεν παρατηρούνται 
εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής, καθώς δεν υπάρχει κάποια πηγή που να δύναται να 
δημιουργήσει τις εν λόγω οχλήσεις. 

 
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  
   Αναφορικά με τις αναμενόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, στη Μελέτη 
αναφέρονται κυρίως τα παρακάτω. Η μεθοδολογία που εφαρμόζεται για την 
αξιολόγηση των επιπτώσεων αφορά τις εξής φάσεις του Έργου: 

 • Φάση Κατασκευής  
 • Φάση Λειτουργίας. 

Επιπτώσεις στα Μορφολογικά και Τοπιολογικά Χαρακτηριστικά 
Κατά τη Φάση Κατασκευής του έργου αρχικής και επέκτασης υπήρξε μεταβολή 

του αναγλύφου ή των κλίσεων ή άλλων 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. 

 
Επιπτώσεις στο Φυσικό Περιβάλλον 

Οι επιπτώσεις στην πανίδα της περιοχής και κατά τη φάση κατασκευής και 
λειτουργίας , είναι αμελητέες . Το έργο δεν βρίσκεται κοντά σε δασική έκταση, 
οπότε δεν επιφέρει καμία αρνητική επίπτωση στα δάση και στις δασικές εκτάσεις. 
Υγρά Απόβλητα 

Κατά τη φάση κατασκευής και επέκτασης  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, τα οποία 
παράχθηκαν από το προσωπικό κατασκευής και τις εργασίες αποκατάστασης του 
χώρου μετά το πέρας της λειτουργίας του. Τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα στους 
αρχικούς περιβαλλοντικούς όρους.   

Κατά τη φάση λειτουργίας, η μονάδα εξυπηρετείται από συγκρότημα 
βιολογικού καθαρισμού (ενεργού ιλύος της κατηγορίας παρατεταμένου αερισμού) 
για τα υγρά ακάθαρτα που παράγονται ή δημιουργούνται κατά την λειτουργία της. 

Όλα τα υγρά απόβλητα, δηλαδή λύματα προσωπικού τόσο από τα δωμάτια όσο 
και από τους κοινοχρήστους και βοηθητικούς χώρους, οδηγούνται μέσω 
καταλλήλων αγωγών στο σύστημα βιολογικού καθαρισμού και επεξεργασίας 
λυμάτων. Οι επιπτώσεις θεωρούνται μικρής σημασίας.  
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Στερεά Απόβλητα, ιλύες, απορρίμματα 
Κατά τη φάση κατασκευής και επέκτασης στερεά απόβλητα παράχθηκαν από 

τις οικοδομικές εργασίες που συντελούνται για την κατασκευή της Μονάδας. 
Τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα στους αρχικούς περιβαλλοντικούς όρους. 
Επιπτώσεις στην Ποιότητα του Αέρα 

Ο σημαντικότερος ατμοσφαιρικός ρύπος κατά τη φάση κατασκευής και 
επέκτασης 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 μή μόνιμες.   
Δεν υπάρχουν και δεν προκαλούνται από οποιαδήποτε πηγή δυσάρεστες 

οσμές. Μικρή πιθανότητα θα υπάρξει μόνο από το συγκρότημα βιολογικού 
καθαρισμού των λυμάτων της μονάδας και μόνο ύστερα από παρατεταμένη 
διακοπή της παρεχόμενης στην μονάδα ηλεκτρικής ενέργειας, συμβάν ασύνηθες.   

Κατά την διαδικασία επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων η εκπομπή αερίων 
αποβλήτων θα είναι ασήμαντη έως μηδαμινή.   

Θα πραγματοποιείται προς τούτο τακτικός έλεγχος και συντήρηση των λεβήτων 
και των καυστήρων της μονάδας και τα όρια εκπομπής αερίων αποβλήτων θα 
βρίσκονται εντός των πλαισίων της ισχύουσας νομοθεσίας.  Οι επιπτώσεις κατά τη 
λειτουργία θεωρούνται ως μικρής σημασίας.   
 Επιπτώσεις από Θόρυβο ή Δονήσεις 

 Κατά την κατασκευή και επέκταση 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, μή 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, γήπεδα αθλοπαιδιών κ.λπ.), 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.   

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ Α293/81) ισχύει ότι το 
ανώτατο όριο θορύβου εκπεμπόμενο στο περιβάλλον για περιοχές που επικρατεί 
το αστικό στοιχείο καθορίζεται σε 50 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. 
Επιπτώσεις στα Ύδατα  

Κατά τη φάση κατασκευής και επέκτασης δεν υπήρξαν επιπτώσεις στους 
υδάτινους πόρους, ούτε ρύπανση επιφανειακών υδάτων και  υπόγειου υδροφόρου 
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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 μονάδας.  Οι επιπτώσεις θεωρούνται ασήμαντες. 

Επίσης στη Μ.Π.Ε. παρουσιάζεται Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της 
μονάδας. 

Σε ότι αφορά στην Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση, συμπερασματικά 
αναφέρονται τα παρακάτω.  

Γενικά το έργο δεν μπορεί να επηρεάσει την οικολογική ισορροπία, ούτε να 
μεταβάλλει το φυσικό τοπίο της περιοχής.  
Ειδικότερα το έργο:  

• Δεν μπορεί να προκαλέσει μείωση του πληθυσμού κάποιου είδους πανίδας ή 
χλωρίδας της περιοχής  

• Δεν μπορεί να προκαλέσει εξαφάνιση σπάνιων ειδών άμεσα ή έμμεσα  
• Δεν έχει επίδραση στα βιοτικά στοιχεία πληθυσμών  
• Δεν δύναται να προκαλέσει καταστροφή οικότοπου της οδηγίας 

43/1992/ΕΟΚ  
• Δεν δύναται να προκαλέσει εξάντληση κάποιου φυσικού πόρου  
• Δεν δύναται να επιφέρει αλλαγή των βιοκλιματικών συνθηκών της περιοχής  
• Η έκταση και η φύση του έργου δεν είναι τέτοια ώστε να επιφέρει αλλαγές 

στο οικοσύστημα της περιοχής  
• Το έργο δεν επηρεάζει και δεν αναμένεται να επηρεάσει στο μέλλον 

αρνητικά την αντιπροσωπευτικότητα, το καθεστώς διατήρησης, τη σχετική 
επιφάνεια και τη συνολική εκτίμηση των ειδών και κυρίως των 
προστατευόμενων ειδών προτεραιότητας της περιοχής μελέτης  

• Το έργο δεν αναμένεται να επηρεάσει τον πληθυσμό, τη διατήρηση, την 
απομόνωση και τη συνολική διατήρηση της χλωρίδας και της πανίδας της 
περιοχής μελέτης.  

 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ   
 
Σε ότι αφορά στην αντιμετώπιση των αναμενόμενων επιπτώσεων, στη Μελέτη 

αναφέρονται κυρίως τα παρακάτω. 
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.  
• Η αντικατάσταση των πετσετών στα μπάνια να γίνεται με την σύμφωνη 

γνώμη των πελατών, και όχι κατά συνήθεια.   
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Μορφολογικά –Τοπιολογικά Χαρακτηριστικά  
Όπως προαναφέρθηκε δεν υπήρξε δυσμενής επίπτωση στα μορφολογικά 

και τοπιολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής και του οικοπέδου σε όλες τις 
φάσεις του έργου. Οι αλλοιωθέντες χώροι της οικοπεδικής έκτασης 
αποκαταστάθηκαν και προσαρμόσθηκαν κατά το δυνατόν στις τοπιολογικές και 
οικολογικές συνθήκες. 
Βλάστηση 

Κατά τη φάση αρχικής κατασκευής δεν προτάθηκαν ειδικά μέτρα, γιατί 
πραγματοποιήθηκε αποξήλωση του οικοπέδου. Κατά τη φάση επέκτασης δεν 
πραγματοποιήθηκε πρόσθετη αποξήλωση ούτε επηρεάστηκε η υφιστάμενη 
βλάστηση 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, μοναχικών μονάδων πρασίνου και του κτιρίου καθώς και ελεύθερη θέα 
προς την παραλία. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις είναι μορφολογικά δεμένες με το 
φυσικό περιβάλλον.  

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 και 
επέκτασης 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 και επέκτασης τηρήθηκαν τα αναφερόμενα στους  
περιβαλλοντικούς  όρους  καθώς και η ισχύουσα νομοθεσία.   

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. Το σύστημα 
ενεργού ιλύος της κατηγορίας παρατεταμένου αερισμού (Extended Aeration) που 
εφαρμόζεται, διασφαλίζει την ολική αδρανοποίηση της ιλύος και συνεπώς την 
ολική απουσία οχλήσεως και εξαφανίζει τους κινδύνους μόλυνσης της υγείας των 
κατοίκων. Η όλη λειτουργία διαιρείται στην μηχανική και την βιολογική 
επεξεργασία και την απολύμανση. Παράλληλα, πραγματοποιείται καθημερινός 
έλεγχος από εξειδικευμένο προσωπικό της Μονάδας.  

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 και επέκτασης τηρήθηκαν τα αναφερόμενα στους  
περιβαλλοντικούς  όρους  καθώς και η ισχύουσα νομοθεσία.   

Τα στερεά απορρίμματα που παράγονται κατά την λειτουργία της μονάδας 
διαχειρίζονται κατά τον ενδεδειγμένο τρόπο. Η συλλογή και μεταφορά των 



10 

 

στερεών αποβλήτων και των απορριμμάτων γίνεται με τα απορριμματοφόρα του 
Δήμου. 

Οι ιλύες αποθηκεύονται σε ειδικές δεξαμενές και σύμφωνα με τη Μελέτη με 
ειδικό βυτιοφόρο όχημα μεταφέρονται στο σημείο απόρριψης των λυμάτων που 
έχει υποδειχθεί από το Δήμο Ρόδου.  
Ατμόσφαιρα  

Κατά τη φάση κατασκευής και επέκτασης τηρήθηκαν 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»  

Από την Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση προκύπτει ότι ιδιαίτερη έμφαση 
πρέπει να δοθεί στη λήψη των ακόλουθων μέτρων:  

• Εκπαίδευση οικολογικής και κοινωνικής ευαισθητοποίησης θα πρέπει να 
παρέχεται σε όλο το προσωπικό  

• Δημιουργία ενός γενικότερου σχεδίου πρόληψης κινδύνου πυρκαγιάς  
• Η μουσική στους κοινόχρηστους υπαίθριους χώρους του ξενοδοχείου να 

αποφεύγεται κατά τις νυχτερινές ώρες  
• Ο φωτισμός του περιβάλλοντος χώρου να είναι διακριτικός. Να μη γίνεται 

χρήση προβολέων φωτισμού ασφαλείας κατά τη χειμερινή περίοδο, μετά το 
κλείσιμο της ξενοδοχειακής μονάδας. 
  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 
   Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στη Μ.Π.Ε., για το έργο υπάρχουν μεταξύ 
άλλων και τα εξής έγγραφα: 

1. Η με αρ. 113/5-7-2005 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 
(Α.Ε.Π.Ο.) Γ.Γ. Π.Ν.Α.  

2. Η με αρ. πρωτ. 420/15-01-2019  βεβαίωση της ΔΕΥΑΡ περί σύνδεσης της 
μονάδας με το δίκτυο υδροδότησης.   

3. Η με αρ. πρωτ. 2/2180/16-01-2019 βεβαίωση της Δ/νσης Καθαριότητας 
του Δήμου Ρόδου για την αποκομιδή των αστικών στερεών αποβλήτων. 

4. Η με Α/Α 10187480/12-9-2014 δήλωση υπαγωγής των αυθαίρετων 
κατασκευών της μονάδας στο Ν. 4178/13.  

5. Το με αρ. πρωτ. 6878/22-12-1987 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Δωδ/σου. 
6. Η με αρ. πρωτ. 3137/20-02-2006 Άδεια Διάθεσης Λυμάτων από τη 

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δωδ/σου, Τ.Π.-Π.Ε.  
 
Όπως προκύπτει από το με αρ. πρωτ. 21902/17-04-2019 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 Λίνδου  κατόπιν του με αρ. πρωτ. 18/33145/25-06-

2019  εγγράφου της Υπηρεσίας μας, μας διαβίβασε με το με αρ. 
πρωτ.3/39095/22-07-2019 έγγραφο τη με αρ. 05/2019 απόφαση της 
συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας στις 18-07-2019  
σύμφωνα με την οποία:  
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«… 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

       
 Εγκρίνει τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου 
«Επέκταση υφιστάµενης ξενοδοχειακής µονάδας, µε διακριτικό τίτλο «ΖΙΑΚΗΣ», 
κατηγορίας 3*, δυναµικότητας 108 κλινών, σε γήπεδο συνολικής έκτασης 
6.971,00 τ.µ. εντός της Κ.Μ. 645Α και τµήµατος της Κ.Μ. 645 Γαιών Λίνδου, στην  
περιοχή «ΠΕΥΚΟΙ», ∆.Κ. Λίνδου, ∆.Ε. Λίνδου,  ∆ήµου Ρόδου, νήσου Ρόδου,  ΠΕ 
Ρόδου, της  Περ. Νοτίου Αιγαίου, φερόµενης ιδιοκτησίας της εταιρίας 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ –ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ –ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΕΛΛΑ ΖΙΑΚΗ 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: 

1. Να υπάρχουν όλες οι τυχόν απαραίτητες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις 
(π.χ. επικαιροποιημένη βεβαίωση δυνατότητας υδροδότησης 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, βεβαίωση Εφορείας Αρχαιοτήτων 
Δωδ/σου 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. 113/5-7-2005 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 



12 

 

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.  

 
   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 «ΖΙΑΚΗΣ», κατηγορίας 3*, 
δυναμικότητας 108 κλινών, σε γήπεδο συνολικής έκτασης 6.971,00 τ.μ. 
εντός της Κ.Μ. 645Α και τμήματος της Κ.Μ. 645 Γαιών Λίνδου, στην  
περιοχή «ΠΕΥΚΟΙ», Δ.Κ. Λίνδου, Δ.Ε. Λίνδου,  Δήμου Ρόδου, νήσου 
Ρόδου,  ΠΕ Ρόδου, της  Περ. Νοτίου Αιγαίου, φερόμενης ιδιοκτησίας της 
εταιρίας ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ –ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ –ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΣΤΕΛΛΑ ΖΙΑΚΗ ΑΕ», σύμφωνα με τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις.   
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ.Μ.Σοκορέλος, κάλεσε το Σώμα 

να αποφασίσει σχετικά. 

 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.  Ι. Ιατρίδης, Α. Κωνσταντίνου, Δ. Καρατζιάς, 
Μ. Χριστοδούλου, Γ. Πόκκιας, Α. Πάλλας, Ν. Γιαννάς και Γ. Σαρικάς 
απουσίαζαν από τη συζήτηση και λήψη απόφασης του θέματος, ήτοι (8). 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, τις 

διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το 

άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και του άρθρου 93 του Ν.3463/2006 και με 

απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων  μελών του Σώματος ( σε σύνολο  

τριάντα εννέα  39 παρόντων μελών, ψήφισαν «υπέρ»  οι 37). 
 

Ο επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ.Κ.Πότσος και ο 
Δημοτικός Σύμβουλος κ.Κ.Τσουρούτης ψήφισαν «παρών» 
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Την  διατύπωση θετικής άποψης από το Δημοτικό Συμβούλιο για τη Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Επέκταση υφιστάμενης 
ξενοδοχειακής μονάδας, με διακριτικό τίτλο «ΖΙΑΚΗΣ», κατηγορίας 3*, 
δυναμικότητας 108 κλινών, σε γήπεδο συνολικής έκτασης 6.971,00 τ.μ. 
εντός της Κ.Μ. 645Α και τμήματος της Κ.Μ. 645 Γαιών Λίνδου, στην  
περιοχή «ΠΕΥΚΟΙ», Δ.Κ. Λίνδου, Δ.Ε. Λίνδου,  Δήμου Ρόδου, νήσου 
Ρόδου,  ΠΕ Ρόδου, της  Περ. Νοτίου Αιγαίου, φερόμενης ιδιοκτησίας της 
εταιρίας ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ –ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ –ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΣΤΕΛΛΑ ΖΙΑΚΗ ΑΕ», σύμφωνα με τις ακόλουθες προϋποθέσεις.   
 

1. Να υπάρχουν όλες οι τυχόν απαραίτητες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις 
(π.χ. επικαιροποιημένη βεβαίωση δυνατότητας υδροδότησης 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, βεβαίωση Εφορείας Αρχαιοτήτων 
Δωδ/σου 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. 113/5-7-2005 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 
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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 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 
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δεξαμενών και προδιαγραφές ασφάλειας για την είσοδο-έξοδο 
οχημάτων στη μονάδα.  

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ.ΙΩΣΗΦ                                     ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ 

 


