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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  18/05/2020  Τακτικής δια περιφοράς  Συνεδρίασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 10/18-05-2020    Αριθ. Απόφασης: 135/2020 

 

Στη Ρόδο σήμερα την 18η Μαΐου του  2020  ημέρα  Δευτέρα με τη δια 
περιφοράς διαδικασία συνεδρίασε το Δημοτικού Συμβούλιο Ρόδου με την 

έγκριση και σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Β. 
Καμπουράκη. 
Το Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 2/20351/14.05.2020 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου κ. Μιχαήλ Σοκορέλου, η οποία δημοσιεύθηκε και 
κοινοποιήθηκε νομότυπα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις 

διατάξεις  του άρθρου 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), 
καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (αρ. φύλλου 55/11-3-2020), του άρθρου 43 παρ.1 της Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ. φύλλου 75/30-03-2020), της Εγκυκλίου του 

Υπουργείου Εσωτερικών (αρ.πρωτ.18318/13-3-2020), καθώς και τους Ν.4682 
(ΦΕΚ Α΄76/03-04-2020) και Ν.4684 (ΦΕΚ 86/25-4-2020) που αφορούν στην 

κύρωση των ανωτέρω Π.Ν.Π. αντίστοιχα.    
 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: 

01.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ -Αντιδήμαρχος 29.ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής παράταξης 

«ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» 

02.ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 30.ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

03.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-Αντιδήμαρχος 31.ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

04.ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 32.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.  

05.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Αντιδήμαρχος 33.ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

06.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ- 

Αντιδήμαρχος 

34.ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

07.ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Αντιδήμαρχος 

35.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 

08.ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 36.ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

09. ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 37.ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

10.ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ  ΤΣΑΜΠΙΚΑ-

Αντιδήμαρχος 

38.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

11.ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 39.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

12.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ   40.ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 

13.ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 41.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

14.ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 42.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

15. ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- Αντιδήμαρχος 43.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

16.ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 44. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-

Επικεφαλής παράταξης 

«ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ»  
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17.ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 45. ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-  
Γραμματέας Δ.Σ. 

18.ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 46.ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ- 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

19.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-Πρόεδρος Δ.Σ. 47.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

20.ΣΠΑΝΟΣ–ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος  

48.ΠΟΤΣΟΣ  ΚΑΛΕΤΟΣ-

Επικεφαλής παράταξης  

«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» 

21.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 49.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   

 

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ  
ενώ κλήθηκαν για τη συμμετοχή 

  

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι συμμετέχει τουλάχιστον το ½ των μελών του Δημοτικού 

Συμβουλίου σύμφωνα με τον πίνακα ψηφοφορίας που εστάλη με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο σε όλους ανεξαιρέτως τους Δημοτικούς Συμβούλους και επεστράφη 
συμπληρωμένος στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου επί σαράντα 

εννέα (49) Δημοτικών Συμβούλων στην πρόσκληση με τη δια περιφοράς 
διαδικασία, ανταποκρίθηκαν και οι σαράντα  εννέα (49). 

 
Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης και των θεμάτων 
εκτός Ημερήσιας Διάταξης, οι επικεφαλής των παρατάξεων «ΡΟΔΟΣ 

ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ», «ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ» και «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»       
κ.κ. Φώτης Χατζηδιάκος, Δημήτρης Κρητικός και Καλετός Πότσος 

αντίστοιχα, καθώς και τα μέλη αυτών, με το υπ΄αριθ.πρωτ. 2/20674/18-
05-2020 έγγραφό τους δηλώνουν  την παρουσία τους στη Συνεδρίαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου και αποχωρούν κατά την έναρξη της Συνεδρίασης  

των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης και των έκτακτων θεμάτων. 
 

Συνεπώς η Συνεδρίαση άρχεται παρουσία  είκοσι οκτώ  (28) Δημοτικών 
Συμβούλων. 
 

Θ Ε Μ Α 13ο : Διατύπωση άποψης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη 

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

ξενοδοχειακή Μονάδα με διακριτικό τίτλο “LINDOS MARE”, κατηγορίας 
τεσσάρων (4*) αστέρων με μελλοντική αναβάθμιση σε πέντε (5*) 

αστέρων, συνολικής τελικής δυναμικότητας 283 κλινών, επί εδαφικής 
έκτασης συνολικού τελικού εμβαδού 17.383,48 τ.μ. (ως προκύπτει από 
τις αρχικές Κ.Μ. 65 & 68 γαιών  Λίνδου και την προσάρτηση των Κ.Μ 60 & 
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736 γαιών Λίνδου), στην περιοχή «Βληχά», της Δ.Κ Λίνδου, Δ.Ε. Λινδίων, 

Δήμου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Φορέας 
υλοποίησης  “Δ. ΚΑΛΙΟΥΔΑΚΗΣ – Μ. ΡΟΔΙΤΗΣ Α.Ε.”», 
αρ.πρωτ.18/19031/2020. 

Αφού ενημερώθηκαν όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ηλεκτρονικά 
– με email για όλα τα θέματα της Τακτικής  διά περιφοράς Συνεδρίασης, επί 

συνόλου  (13) θεμάτων ζητήθηκε να υποβάλουν τις απόψεις τους για την έγκριση 
της υπ΄αριθ.πρωτ. 18/19031/06-05-2020 εισήγησης του Εντεταλμένου 

Δημοτικού Συμβούλου Περιβάλλοντος κ. Παναγιώτη Σταμάτη, η οποία έχει ως 
εξής: 

Το Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου προώθησε στην Υπηρεσία μας 
το με αρ. πρωτ. (Δ.Ρ.) 18/64113/25-11-2019 (291/11-11-2019) 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.) 
Το έργο είναι η υφιστάμενη ξενοδοχειακή μονάδα κλασσικού τύπου, 

κατηγορίας 4 αστέρων με μελλοντική αναβάθμιση σε 5 αστέρων, με το διακριτικό 
τίτλο “LINDOS MARE”, συνολικής δυναμικότητας 283 κλινών. 

Το οικόπεδο της ξενοδοχειακής μονάδας ‘LINDOS MARE’ βρίσκεται στις 
νοτιοανατολικές ακτές της νήσου Ρόδου, στην περιοχή Βληχά Λίνδου. Το έργο 
υπάγεται διοικητικά στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Περιφερειακή Ενότητα 

Ρόδου, Δήμο Ρόδου, Δημοτική Ενότητα Λινδίων, Δημοτική Κοινότητα Λίνδου. 
     Η συνολική έκταση που βρίσκεται υπό την εκμετάλλευση του ξενοδοχείου και 

αποτελείται από τις K.M. 65 και 68 γαιών Λίνδου ως ένα ενιαίο οικόπεδο και της 
K.M. 60 γαιών Λίνδου ως όμορο της ανωτέρω έκτασης μεταξύ των οποίων 
παρεμβάλλεται ρέμα, ανέρχεται σε 16.450,00 τ.μ.  

    Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1146/ΕΙ2019 (18-01-2019) αίτηση προς τη Δ/νση 
Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, η Εταιρεία Δ. ΚΑΛΙΟΥΔΑΚΗΣ – 

Μ.ΡΟΔΙΤΗΣ Α.Ε. άσκησε αίτημα εξαγοράς της όμορης στο υφιστάμενο γήπεδο 
κτηματολογικής μερίδας 736 γαιών Λίνδου σχετικά με την ένταξη της 
υλοποιημένης επέκτασης/προσθήκης στο υφιστάμενο οικόπεδο του ξενοδοχείου. 

Η Κ.Μ. 736 γαιών Λίνδου διαθέτει επιφάνεια 933,48 τ.μ. κατά τίτλο ιδιοκτησίας 
και μετά την εξαγορά της η συνολική επιφάνεια του οικοπέδου θα ανέλθει στα 

17.383,48τ.μ. 
     Η Κ.Μ. 60 γαιών Λίνδου, επιφάνειας 1.440τ.μ. βάσει τίτλου, την οποία 
εξαγόρασε η εταιρία Δ. ΚΑΛΙΟΥΔΑΚΗΣ – Μ. ΡΟΔΙΤΗΣ Α.Ε. κατά το έτος 2018, θα 

αποτελέσει λειτουργικά τμήμα του υφιστάμενου ξενοδοχείου. 
 Συγκεκριμένα, πρόκειται να αποτελέσει χώρο αποθήκευσης εξοπλισμού παραλίας 

(καλύμματα  ομπρελών παραλίας, βάσεις ομπρελών, ξαπλώστρες παραλίας) κατά 
την περίοδο εκμετάλλευσης της παραλίας έμπροσθεν του ξενοδοχείου Lindos Mare 
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όσο το ξενοδοχείο βρίσκεται εν λειτουργία. Σύμφωνα με τη Μελέτη, στο 

αγροτεμάχιο δεν πρόκειται να εκτελεστούν οικοδομικές ή άλλες εργασίες 
και η στοίβαξη του ανωτέρω εξοπλισμού θα γίνεται επί του φυσικά 

διαμορφωμένου εδάφους. 
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1958/13-1-2012 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» 
(ΦΕΚ21Β/13-01-2012), όπως τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθμ. 37674 απόφαση 

(ΦΕΚ2471Β/10-08-2016), 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.  

      Στην περιοχή μελέτης του έργου, εξαιτίας των έντονων κλίσεων 
δημιουργούνται χείμαρροι και ρέματα που ρέουν κατά μήκος της πλαγιάς και 
καταλήγουν στη θαλάσσια περιοχή στον κόλπο των Βληχών. Το οικόπεδο 

συνορεύει νότια και ανατολικά με τη ξενοδοχειακή μονάδα “LINDOS BLU” της 
ίδιας ιδιοκτήτριας εταιρίας και βόρεια με αγροτική οδό. Στη δυτική πλευρά, κατά 

μήκος του οικοπέδου, διέρχεται υδατόρεμα για το οποίο έχει γίνει προσωρινή 
οριοθέτηση σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 374/2015 Διαπιστωτική Πράξη του 
Τμήματος Μελετών και Εφαρμογών της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του 

Δήμου Ρόδου. Η οριστική μελέτη οριοθέτησης βρίσκεται σε εξέλιξη. 
Για το εν λόγω ξενοδοχείο έχει εκδοθεί η υπ’αριθμ. 513/30-4-2004 

Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων από το Τμήμα ΠΕ. ΧΩ. Δωδ/σου 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.  

Βάσει του υπ’αριθμ. 1961/08-5-2012 Ειδικού Σήματος Λειτουργίας που 

εξεδόθη από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, η συνολική δυναμικότητα του 
ξενοδοχείου ανέρχεται σε 138 δωμάτια / 266 κλίνες, εκ των οποίων  

- η εγκεκριμένη δυναμικότητα είναι 94 δωμάτια / 178 κλίνες,  
- κατά δήλωση του Ν.2160/1993 προστίθενται 29 δωμάτια / 58 κλίνες και  
- κατά δήλωση του Ν.3766/2009 προστίθενται επιπλέον 15 δωμάτια / 30 κλίνες.  

Ωστόσο, εξαιτίας υπερβάσεων στα πραγματοποιούμενα στοιχεία δόμησης και 
αλλαγής χρήσης βοηθητικών χώρων σε κύρια, η τελική δυναμικότητα του 

ξενοδοχείου στη σημερινή του μορφή ανέρχεται σε 146 δωμάτια / 283 κλίνες. Για 
τη νομιμοποίηση των υπερβάσεων έγινε υπαγωγή στο Ν.4178/13 με Α/Α 

Δήλωσης 2391117.  
    Για το συγκεκριμένο έργο επανυποβάλλεται φάκελος Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 

Παραρτήματος 2 της υπ’αριθμ.170225 Απόφασης (ΦΕΚ135/Β’/27-01-2014), σε 
συνέχεια του υπ’αριθμ. 29800/22-05-2017 εγγράφου του Τμήματος 

Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Δωδεκανήσου. 
   Το οικόπεδο του ξενοδοχείου ‘LINDOS MARE’ δεν διέπεται από κάποιο ειδικό 
καθεστώς προστασίας και δεν εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο 

Natura 2000. Ωστόσο βρίσκεται στο όριο της περιοχής SPA (Special 
Protection Areas – Ζώνες Ειδικής Προστασίας) του Δικτύου Natura 2000 

«Ανατολική Ρόδος: Προφήτης Ηλίας-Επτά Πηγές-Εκβολή Λουτάνη-Κάτεργο, Ρέμα 
Γαδουρά-Χερσόνησος Λίνδου-Νησίδες Πεντάνησα & Τετράπολις-Λόφος Ψαλίδι» με 
κωδικό GR 4210029. 

   Σύμφωνα με τη Μ.Π.Ε., η έκταση του οικοπέδου δεν περιλαμβάνει δασικές 
εκτάσεις. Στη βορειοανατολική πλευρά το οικόπεδο του ξενοδοχείου ‘LINDOS 

MARE’ συνορεύει με το ερειπωμένο ναϋδριο του Ταξιάρχη Μιχαήλ 
“Αρχιστράτηγου” και καθ’ υπόδειξη της 4ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 
δεν έγιναν επεμβάσεις πλησίον της περιοχής. Κατά τις εκσκαφές για την ανέγερση 

της ξενοδοχειακής μονάδας δεν εντοπίστηκαν αρχαία εντός του οικοπέδου. 

ΑΔΑ: 97Θ3Ω1Ρ-2Μ6



5 

 

   Η προστατευόμενη περιοχή καταλαμβάνει ημιορεινές περιοχές στο ανατολικό 

μέρος της Ρόδου και περιλαμβάνει τρεις περιοχές: την οροσειρά από τον Προφήτη 
Ηλία ως τον Αρχάγγελο, την λοφώδη περιοχή από την χερσόνησο της Λίνδου 

μέχρι τον ποταμό Γαδουρά και το λόφο Ψαλίδι νότια των Καλυθιών. Η περιοχή 
καταλαμβάνει τις εκβολές των ποταμών Λουτάνη και Γαδουρά, και τις νησίδες 
Πεντάνησα και Τετράπολις. Το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής καλύπτεται από 

πευκοδάσος (Pinus brutia), μακία και φρύγανα. Πρόκειται για μια σημαντική 
περιοχή, κυρίως για αρπακτικά είδη και είδη των ανοικτών άγονων περιοχών 

αναπαραγωγής, καθώς και θαλασσοπούλια. Σημαντικότερα είδη είναι: 
Phalacrocorax aristotelis, Buteo rufinus, Hieraaetus fasciatus, Falco biarmicus, 
Falco peregrinus και Emberiza caesia. Η περιοχή θεωρείται επίσης υψηλής 

σημασίας για μεταναστευτικά αρπακτικά (Circus spp., Falco vespertinus, κλπ) και 
στρουθιόμορφα. 

    Το γήπεδο της ξενοδοχειακής μονάδας ‘LINDOS MARE’ βρίσκεται εντός του 
κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου της ευρύτερης περιοχής της Λίνδου 
(ΦΕΚ1786Β/02-12-2003), ο οποίος κηρύχθηκε μεταγενέστερα της έκδοσης των 

οικοδομικών αδειών και των εργασιών ανέγερσης του ξενοδοχείου. Ο οικισμός της 
Λίνδου έχει χαρακτηριστεί ως παραδοσιακός και παρουσιάζει ιδιαίτερο 
αρχαιολογικό ενδιαφέρον. 

Η ξενοδοχειακή μονάδα ‘LINDOS MARE’ αποτελείται από πέντε κτιριακά 
συγκροτήματα (Α) – (Β) – (Γ) – (Δ) – (Ε), τα οποία αναπτύσσονται σε υψομετρική 
συνέχεια στην έκταση του οικοπέδου, που παρουσιάζει έντονα ανομοιόμορφο 

ανάγλυφο επάνω σε πλαγιά. Εξαιτίας της μεγάλης υψομετρικής διαφοράς και για 
την εξυπηρέτηση των ενοίκων του ξενοδοχείου, έχει εγκατασταθεί εξωτερικός 

ανελκυστήρας τεσσάρων στάσεων, ο οποίος συνδέει τα κτίρια Γ, Β και Α. Οι 
χρήσεις των χώρων περιγράφονται αναλυτικά ανά συγκρότημα και ανά επίπεδο 
στη Μελέτη. 

Στον περιβάλλοντα χώρο του ξενοδοχείου υπάρχουν τρεις κολυμβητικές 
δεξαμενές, όγκου 327m3, 9m3 και 93m3 αντίστοιχα και χώρος στάθμευσης. 

Επίσης, στον περιβάλλοντα υπαίθριο χώρο του επιπέδου 5 του συγκροτήματος Α 
έχει εγκατασταθεί μία υπόγεια δεξαμενή υγραερίου, χωρητικότητας 5.000lt, για τη 
λειτουργία των καυστήρων υγραερίων για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης 

(Ζ.Ν.Χ.) και την κάλυψη των αναγκών της κουζίνας του εστιατορίου, του 
ζαχαροπλαστείου και του υπαίθριου παρασκευαστηρίου ‘snack bar’. 

Σύμφωνα με τη Μελέτη ισχύουν τα ακόλουθα πραγματοποιούμενα μεγέθη 
κάλυψης και δόμησης: 

 
Πραγματοποιούμενη Κάλυψη 
Πραγματοποιούμενη Κάλυψη βάσει δήλωσης Ν.4495/17: 3.351,46τ.μ. 

Υπέρβαση επιτρεπόμενης κάλυψης : 349,46τ.μ. 
Πραγματοποιούμενη Δόμηση 

Πραγματοποιούμενη δόμηση κύριων χώρων βάσει δήλωσης Ν.4495/17: 
5.998,36τ.μ. 
Υπέρβαση επιτρεπόμενης δόμησης : 2.996,78τ.μ. 

Το ξενοδοχείο διαθέτει Βοηθητικούς χώρους, υπόγειους χώρους και χώρους που 
δεν προσμετρούν στο συντελεστή δόμησης, επιφανείας 1.518,38τ.μ. εκ των 

οποίων 1.198,83τ.μ. ανεγέρθηκαν νομίμως βάσει των εγκεκριμένων οικ. Αδειών 
και 319,55τ.μ. καθ΄ υπέρβαση των οικ. Αδειών και τα οποία έχουν υπαχθεί στη 
Δήλωση Υπαγωγής του Ν.44 95/17. 

Τα τμήματα που περικλείονται εντός της Κ.Μ. 736 δεν έχουν ενταχθεί στην 
υπ’αριθμ. 10545859 Δήλωση Υπαγωγής και δεν προσμετρήθηκαν στις 

τακτοποιούμενες επιφάνειες, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξαγοράς της 
μερίδας. 
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    Η πρόσβαση στη ξενοδοχειακή μονάδα θα πραγματοποιείται μέσω της 

προτεινόμενης νέας προσπέλασης η οποία θα κατασκευαστεί βάσει των 
λειτουργικών προδιαγραφών των οδών και θα καταλήγει στην είσοδο του 

ξενοδοχείου ‘LINDOS MARE. 
   Τα λύματα που παράγονται από τη λειτουργία της ξενοδοχειακής 
μονάδας οδηγούνται στο δίκτυο αποχέτευσης της ΔΕΥΑΡ και καταλήγουν 

προς επεξεργασία στη μονάδα βιολογικού καθαρισμού Λίνδου. 
Από την έκδοση της τελευταίας Α.Ε.Π.Ο. μέχρι σήμερα, οι τροποποιήσεις 

που έχουν επέλθει αφορούν:  
- στην αύξηση της δυναμικότητας από 186 κλίνες που προβλεπόταν από την 
Α.Ε.Π.Ο. σε 283 κλίνες που είναι η πραγματική δυναμικότητα του ξενοδοχείου 

σήμερα  
- στην αύξηση της επιφάνειας του οικοπέδου από 15.010τ.μ. σε 17.383,48τ.μ. 

βάσει τίτλου, μετά την προσθήκη της Κ.Μ.60 γαιών Λίνδου και την προβλεπόμενη 
εξαγορά της Κ.Μ.736 γαιών Λίνδου, ώστε να καταστεί δυνατή η τακτοποίηση της 
πολεοδομικής νομιμότητας και της διευθέτησης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της 

ξενοδοχειακής μονάδας  
- στην ενημέρωση του φακέλου ως προς τον τελικό σχεδιασμό και διάταξη των 

κτιρίων και εγκαταστάσεων που απαρτίζουν τη ξενοδοχειακή μονάδα και ως προς 
τις ρυθμίσεις αυθαίρετων επεμβάσεων που έλαβαν χώρα βάσει του Ν.4495/17 
- στην ενημέρωση του φακέλου ως προς τη διάθεση των λυμάτων που 

παράγονται από τη λειτουργία της ξενοδοχειακής μονάδας, τα οποία πλέον 
διατίθενται στο δίκτυο της ΔΕΥΑΡ και όχι σε ιδιωτική μονάδα επεξεργασίας 

λυμάτων και  
- στην ενημέρωση του φακέλου ως προς την αλλαγή πρόσβασης στη 
ξενοδοχειακή μονάδα μέσω της νέας προτεινόμενης προσπέλασης (μέσω της 

ξενοδοχειακής μονάδας “LINDOS BLU” της ίδιας ιδιοκτήτριας εταιρείας), ενώ 
παράλληλα πρόκειται να αναβαθμιστεί η κατηγορία της μονάδας από 4 σε 5 

αστέρων.    
 
     Απαιτούμενες ποσότητες πρώτων υλών, νερού και ενέργειας, 

αναμενόμενες ποσότητες αποβλήτων 
Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις 

Εγκατάσταση κλιματισμού  
Για τον κλιματισμό των δωματίων και των κοινόχρηστων χώρων του ξενοδοχείου 

λειτουργεί κλιματιστικό μηχάνημα (ψύκτης νερού - chiller), ισχύος 500KW, το 
οποίο τροφοδοτεί τερματικές μονάδες νερού (fan coil units).  
Οι ενεργειακές ανάγκες καλύπτονται ως επί το πλείστον από το δίκτυο της ΔΕΗ. 

Για τη θέρμανση των χώρων υπάρχει εγκατεστημένος λέβητας με καυστήρα 
πετρελαίου. 

Παραγωγή Ζ.Ν.Χ. 
Η παραγωγή ζεστού νερού χρήσης γίνεται από μία Αντλία Θερμότητας νερού-
νερού (HEAT PUMP υδρόψυκτο) και δύο λέβητες νερού με ενσωματωμένο 

εναλλάκτη (ACV), ένα με καυστήρα υγραερίου και ένα με καυστήρα πετρελαίου.  
Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη 

Το Η/Ζ είναι κατάλληλο ως εφεδρική μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για 
την άμεση και αυτόματη ρευματοδότηση της εγκατάστασης κατά την, σε 
ανύποπτο χρόνο, τέλεια διακοπή ή ακαταλληλότητα του ρεύματος της Δ.Ε.Η., 

έστω και σε μία φάση του δικτύου αυτής, δυνάμενη να αναλαμβάνει τα φορτία της 
κατανάλωσης αμέσως και αυτόματα και να αποδίδει την πλήρη ισχύ της για 

συνεχή λειτουργία.  
Στον περιβάλλοντα χώρο του Ξενοδοχείου υπάρχει εγκατεστημένο 
ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, ισχύος 450KVA, το οποίο εξασφαλίζει όλα τα φορτία σε 

περίπτωση διακοπής. 
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Για τη θέρμανση των χώρων υπάρχει εγκατεστημένος λέβητας με καυστήρα 

πετρελαίου. 
Oι συνολικές ανάγκες σε πόσιμο νερό ανέρχονται σε 283x350=99.050lt/ημέρα ή 

~100m3/ημέρα. Η ποσότητα αυτή καθορίζεται από τις τεχνικές προδιαγραφές 
του ΕΟΤ (απόφαση Γ.Γ. ΕΟΤ 530992/29-9-87, ΦΕΚ 557/Β/87) και το ΠΔ 43 
ΦΕΚ/43/Α/7-3-2002 για την κατηγορία 4* (Α’ τάξης ξενοδοχεία).  

Οι ανάγκες σε νερό για άρδευση δέντρων, διακοσμητικών φυτών και χλοοτάπητα 
υπολογίζονται ως ακολούθως:  

Έκταση χώρων πρασίνου (τεχνητές φυτεύσεις): περίπου 1,5 στρέμμα. 
Οι ημερήσιες ανάγκες των φυτεύσεων σε νερό λαμβάνονται κατά μέσο όρο 
10lt/m2 αρδευόμενης έκτασης ή 0,01m3/m2, καθώς ανάλογα με τα είδη που 

αρδεύονται οι απαιτήσεις σε νερό κυμαίνονται από 3lt έως 35lt ανά ημέρα.  
Επιφάνεια χλοοτάπητα: περίπου 1 στρέμμα.  

Οι απαιτήσεις νερού για την άρδευση χλοοτάπητα ανέρχονται σε 4m3 
νερού/στρέμμα ημερησίως.  
Επομένως προκύπτει ότι η συνολική ποσότητα νερού που απαιτείται ημερησίως για 

την άρδευση του περιβάλλοντος χώρου ανέρχεται στα (1,5x10m3)+(1x4m3) = 
19m3 

Επίσης, για την πλήρωση των κολυμβητικών δεξαμενών απαιτούνται 
συνολικά περίπου 430m3. Ωστόσο, η ποσότητα αυτή απαιτείται μία μόνο φορά 
στην αρχή της σαιζόν.  

Ο όγκος των παραγόμενων υγρών αποβλήτων του ξενοδοχείου ‘LINDOS 
MARE’ υπολογίζεται στο 80% περίπου της ημερήσιας συνολικά κατανάλωσης σε 

νερό οικιακής χρήσης, δηλαδή σε 80m3/ημέρα περίπου, ενώ αντίστοιχα του 
ξενοδοχείου ‘LINDOS BLU’, ίδιας ιδιοκτήτριας εταιρίας, που βρίσκεται σε όμορο 
οικόπεδο 64m3/ημέρα.  

Το αντλιοστάσιο λυμάτων είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να μπορεί να 
καλύψει την συνολική παροχή λυμάτων και των δύο ξενοδοχείων.  

Τα λύματα, στο σύνολό τους, πριν τη διοχέτευσή τους στο δίκτυο 
αποχέτευσης της ΔΕΥΑΡ, διέρχονται από λιποσυλλέκτη για την συγκράτηση των 
λιπών που προέρχονται από τις κουζίνες και τα παρασκευαστήρια, ώστε να μην 

επιβαρύνεται το αποχετευτικό δίκτυο του Δήμου. Τα λίπη που συγκεντρώνονται 
συλλέγονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε μαύρες πλαστικές σακκούλες, οι 

οποίες απομακρύνονται από απορριμματοφόρα οχήματα του Δήμου σε συνεργασία 
με τον τεχνικό συντήρησης της μονάδας.  

   Η ιδιωτική μονάδα επεξεργασίας λυμάτων που υπήρχε, έχει καταργηθεί και τα 
λύματα που παράγονται από τη λειτουργία της ξενοδοχειακής μονάδας οδηγούνται 
πλέον στο δίκτυο αποχέτευσης της ΔΕΥΑΡ και καταλήγουν προς επεξεργασία στη 

μονάδα  βιολογικού καθαρισμού Λίνδου, σύμφωνα με την υπ’αριθμ.8086/17-7-
2017 Βεβαίωση της ΔΕΥΑΡ.  

Κατά τη φάση λειτουργίας, τα παραγόμενα στερεά απόβλητα αποτελούν 
απορρίμματα οικιακού τύπου και υφίστανται κατάλληλη διαχείριση, με διαχωρισμό 
σε ζυμώσιμα οργανικά και μη. Τα ζυμώσιμα οργανικά προέρχονται κυρίως από τη 

χρήση της κουζίνας, bars κ.λ.π. Τα μη ζυμώσιμα υλικά (γυαλί, χαρτί, μέταλλο – 
κυρίως αλουμίνιο) προέρχονται κυρίως από τα υλικά συσκευασίας και από τα 

τυποποιημένα προϊόντα. Από τα μη ζυμώσιμα, το γυαλί (μπουκάλια) διαχωρίζεται 
σε πλαστικές κασέτες ανάλογα με το αν επιστρέφεται στον προμηθευτή ή όχι. Τα 
χαρτοκιβώτια και τα πλαστικά χωρίζονται και συμπιέζονται.  

Τα παραγόμενα απορρίμματα της μονάδας είναι αστικού τύπου και 
υπολογίζονται σε 368Kg ημερησίως. Η σωστή διαχείριση των απορριμμάτων μέχρι 

την αποκομιδή τους από το Δήμο (υπ’ αρ. πρωτ. 2/103358/7-12-2016 βεβαίωση 
της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Ρόδου) και η συμμετοχή σε 
προγράμματα ανακύκλωσης έχει σαν αποτέλεσμα την μείωση της παραγόμενης 

ποσότητας απορριμμάτων και κατ’ επέκταση την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων 
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που αυτά συνεπάγονται. Η εταιρία Δ. ΚΑΛΙΟΥΔΑΚΗΣ – Μ. ΡΟΔΙΤΗΣ Α.Ε. έχει 

συνάψει συνεργασία με εταιρία διαχείρισης και ανακύκλωσης πλαστικών, 
χάρτινων και γυάλινων συσκευασιών, καθώς και με εταιρία συλλογής 

χρησιμοποιημένων βρώσιμων λαδιών τα οποία καταλήγουν προς ανακύκλωση σε 
μονάδα παραγωγής βιοκαυσίμων.  
Εκπομπές ρύπων στον αέρα 

Κατά τη φάση λειτουργίας της ξενοδοχειακής μονάδας, δεν αναμένονται σε 
γενικές γραμμές αυξημένες εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων καθώς το υπό μελέτη 

έργο είναι έργο αστικής - τουριστικής ανάπτυξης. Τοξικές ή επικίνδυνες ουσίες 
δεν αναμένονται ως αέρια ρύπανση.  

 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ -  
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Σύμφωνα με τη Μ.Π.Ε. δεν αναμένονται επιπτώσεις στο μικροκλίμα και στα 
βιοκλιματικά χαρακτηριστικά της περιοχής, ούτε  στα μορφολογικά, τοπιολογικά 
(δεν προβλέπονται νέες επεμβάσεις), γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά 

χαρακτηριστικά. 
Στο έργο αναμένονται επιπτώσεις μόνο από τη λειτουργία του 

ξενοδοχειακού συγκροτήματος, καθώς δεν προβλέπεται η κατασκευή νέων έργων 
ή οποιαδήποτε επέμβαση στην υφιστάμενη κατάσταση.  
Σημαντικές πιθανές επιπτώσεις σχετίζονται με:  

 Την παραγωγή οργανικών και ανόργανων στερεών αποβλήτων.  
 Την παραγωγή υγρών αποβλήτων.  

 Ατμοσφαιρική ρύπανση.  
 Ηχορύπανση από μηχανοκίνητες εγκαταστάσεις.  
 Αυξημένες ανάγκες δημόσιων παροχών (κατανάλωση νερού, ηλεκτρική 

ενέργεια, κ.ο.κ.).  
 Αυξημένη κυκλοφοριακή κίνηση.  

Επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον 
Δεν αναμένονται αρνητικές επιπτώσεις από τη λειτουργία του έργου στη 

χλωρίδα της περιοχής. Από έργα τέτοιου είδους, οι επιπτώσεις στη χλωρίδα της 

περιοχής επικεντρώνονται μόνο στην περιοχή των έργων και αφορούν κυρίως 
στην απομάκρυνση της επικρατούσας βλάστησης κατά τη φάση της κατασκευής 

τους. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του έργου δεν επηρεάζεται η χλωρίδα της 
ευρύτερης περιοχής. 

Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του έργου, η οποία είναι εποχιακή, είναι πιθανόν 
να προκαλείται όχληση και προσωρινά εκτόπιση κάποιων ειδών πανίδας από τα 
σημεία φωλιάσματός τους εξαιτίας της όχλησης και του θορύβου που αναμένεται 

να υπάρξει. Οι οχλήσεις αυτές περιορίζονται εντός των ορίων του οικοπέδου. 
Συνεπώς, η προσαρμοστικότητά των ειδών που απαντώνται στην ευρύτερη 

περιοχή, σε συνδυασμό με την ύπαρξη μεγάλων εκτάσεων παρόμοιου βιοτοπικού 
χαρακτήρα στην άμεση γειτονία του οικοπέδου, αναμένεται να οδηγήσουν σε 
μικρομετακίνηση των ζώων αυτών στις παρακείμενες εκτάσεις, χωρίς περαιτέρω 

ουσιαστικές επιπτώσεις στον πληθυσμό ή τις συνθήκες διαβίωσής τους. 
Ως προς τα οικοσυστήματα, στην άμεση περιοχή του έργου επικρατούν οι 

γεωργικές καλλιέργειες, και η θαμνώδης βλάστηση. Στα οικοσυστήματα αυτά, οι 
λειτουργίες διατήρησης και αναπαραγωγής της βλάστησης και της πανίδας, έχουν 
διάχυτο, εκτατικό χαρακτήρα. Συνεπώς, οι οχλήσεις από τη λειτουργία του έργου, 

αποκτούν συγκριτικά σημειακό χαρακτήρα και δεν αναμένεται να συνδεθούν με 
οποιαδήποτε διακοπή συνοχής ή επιδείνωση άλλων παραμέτρων των 

οικοσυστημικών λειτουργιών. 
Οι περιοχές που εντάσσονται στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Natura 2000 

και συναντώνται στην ευρύτερη περιοχή, είναι σε τέτοια απόσταση που δεν 

επηρεάζονται από τη λειτουργία του ξενοδοχείου. 
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Επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα 

Δεν αναμένονται σε γενικές γραμμές αυξημένες εκπομπές ατμοσφαιρικών 
ρύπων καθώς το έργο είναι έργο αστικής - τουριστικής ανάπτυξης. Τοξικές ή 

επικίνδυνες ουσίες δεν αναμένονται ως αέρια ρύπανση. 
Μικρές αυξήσεις αέριων ρύπων προέρχονται από την επιβάρυνση του 

κυκλοφοριακού φόρτου (οχήματα επισκεπτών – πελατών και του προσωπικού), 

χωρίς ωστόσο να αναμένονται ιδιαίτερα υψηλές τιμές εκπομπών και 
συγκεντρώσεων, ούτε ιδιαίτερα περιβαλλοντικά προβλήματα από τους 

αναφερόμενους αέριους ρύπους. 
Στην εξεταζόμενη εγκατάσταση δεν αναμένονται ιδιαίτερα υψηλές τιμές 

εκπομπών και συγκεντρώσεων με αποτέλεσμα να μην προκαλείται κίνδυνος για 

υποβάθμιση του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος της περιοχής. 
Εξαιτίας της χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας και της εκμετάλλευσης της ηλιακής 

ακτινοβολίας για την κάλυψη των αναγκών της ξενοδοχειακής μονάδας σε ζεστό 
νερό χρήσης και για κλιματισμό, η εκπομπή καυσαερίων στην ατμόσφαιρα από τον 
μηχανολογικό εξοπλισμό του ξενοδοχείου θα είναι μηδαμινή. 

Επιπτώσεις από θόρυβο 
Η κατανομή της συγκέντρωσης των επιπέδων θορύβου στη φάση λειτουργίας 

της μονάδας, έχει ομοιόμορφη αύξηση στον περιβάλλοντα χώρο (πισίνες, pool 
bar), στο χώρο εισόδου και εξόδου των επισκεπτών και ενοίκων, αλλά σε κάθε 
περίπτωση η αύξηση αυτή είναι εντός των θεσμοθετημένων προβλεπόμενων 

ορίων. 
Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία (Π.Δ. 1180 / 29-9-1981, ΦΕΚ 

293, τεύχος Α / 6-10-1981) ισχύει ότι το ανώτατο όριο θορύβου εκπεμπόμενο στο 
περιβάλλον για περιοχές που επικρατεί το αστικό στοιχείο καθορίζεται σε 50dB 
μετρούμενο επί του ορίου του ακινήτου επί του οποίου βρίσκεται η εγκατάσταση. 

Για τη μείωση του θορύβου έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα μόνωσης και 
όλες οι θορυβώδεις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις έχουν τοποθετηθεί σε 

χώρους ηχητικά μονωμένους. 
Η στάθμη θορύβου στους χώρους των δωματίων με ανοικτές πόρτες και 

παράθυρα ή στους κοινόχρηστους χώρους κατόπιν των ανωτέρω μονώσεων των 

πηγών θορύβου, δεν πρέπει να ξεπερνά τα 35dB. Το όριο αυτό είναι και το 
ανώτερο οριζόμενο από το Π.Δ. (20-1-88) ΦΕΚ 61Δ. Ο κυκλοφοριακός θόρυβος 

δεν πρέπει να ξεπερνά τα 70dB. 
Επιπτώσεις στα ύδατα 

Οι ποσότητες νερού που απαιτούνται ημερησίως για την κάλυψη των 
υδρευτικών και αρδευτικών αναγκών του ξενοδοχείου είναι σημαντικές με 
αποτέλεσμα την ανάγκη θέσπισης μέτρων για εξοικονόμηση νερού. 

Τα λύματα που παράγονται από τη λειτουργία της ξενοδοχειακής μονάδας 
οδηγούνται στο δίκτυο αποχέτευσης της ΔΕΥΑΡ και καταλήγουν προς επεξεργασία 

στη μονάδα βιολογικού καθαρισμού Λίνδου, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 8086/17-
7-2017 Βεβαίωση της ΔΕΥΑΡ. 

Στην περιοχή μελέτης του έργου, εξαιτίας των έντονων κλίσεων 

δημιουργούνται χείμαρροι και ρέματα που ρέουν κατά μήκος της πλαγιάς και 
καταλήγουν στη θαλάσσια περιοχή στον κόλπο των Βλυχών. Κατά μήκος του 

οικοπέδου του ξενοδοχείου ‘LINDOS MARE’, στη δυτική πλευρά, διέρχεται 
υδατόρεμα, για το οποίο έχει γίνει προσωρινή οριοθέτηση σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ. 374/5-3-2015 Διαπιστωτική Πράξη του Τμήματος Μελετών και Εφαρμογών 

της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Ρόδου. Η οριστική μελέτη 
οριοθέτησης βρίσκεται σε εξέλιξη. 

 
Ως προς την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, στη Μ.Π.Ε. 

αναφέρονται τα παρακάτω. 

Συντήρηση περιβάλλοντος χώρου  
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- Οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις με τις επεμβάσεις στη διαμόρφωση των χώρων 

πρασίνου, των ελεύθερων και κοινόχρηστων χώρων είχαν σαν αποτέλεσμα την 
αναβάθμιση των περιβαλλοντικών στοιχείων της οικοπεδικής έκτασης και κατ’ 

επέκταση της ευρύτερης περιοχής.  
- Η συστηματική συντήρηση του πρασίνου αποτελεί βασικό μέλημα και το 
πρόγραμμα συντηρήσεως εφαρμόζεται από ειδικευμένο προσωπικό.  

Μέτρα περιορισμού θορύβου και εκπομπών στην ατμόσφαιρα 
- Κατά τη φάση λειτουργίας, στη ξενοδοχειακή μονάδα δεν υπάρχουν 

εγκατεστημένες λειτουργίες που αποτελούν πηγή παραγωγής έντονου 
κραδασμικού ή άλλου είδους θορύβου δυσμενέστερου από τα όρια που ορίζονται 
στη σχετική νομοθεσία.  

- Υπάρχει εγκατεστημένο ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, το οποίο εξασφαλίζει τη 
λειτουργία του συνόλου του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού σε περίπτωση 

διακοπής της ηλεκτροδότησης.  
Μέτρα εξοικονόμησης νερού  
-  Σημαντική δράση στον τομέα εξοικονόμησης νερού αποτελεί η εγκατάσταση 

εξοικονομητών νερού σε όλες τις βρύσες των δωματίων.  
- Το πρόγραμμα άρδευσης ελέγχεται ηλεκτρονικά με αποτέλεσμα να γίνεται 

ορθολογική χρήση του νερού και να αποφεύγεται το πότισμα κατά τις 
μεσημβρινές ώρες όπου παρατηρείται μεγάλο ποσοστό εξάτμισης.  
- Προτείνεται, επίσης, η τοποθέτηση ειδικών εντύπων στους χώρους των 

δωματίων και στους κοινόχρηστους χώρους που θα ενημερώνουν και θα 
παροτρύνουν τους πελάτες για την εξοικονόμηση του νερού.  

- Σημαντικό μέτρο προς την κατεύθυνση εξοικονόμησης νερού είναι και η 
εφαρμογή προγραμμάτων ενημέρωσης και εκπαίδευσης του προσωπικού σε 
μεθόδους και τρόπους εξοικονόμησης νερού.  

Διαχείριση υγρών αποβλήτων  
- Τα λύματα που παράγονται από τη λειτουργία της ξενοδοχειακής μονάδας είναι 

στο σύνολό τους αστικού τύπου και οδηγούνται στο δίκτυο αποχέτευσης της 
ΔΕΥΑΡ και καταλήγουν προς επεξεργασία στη μονάδα βιολογικού καθαρισμού 
Λίνδου. 

Μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας  
- Η εγκατάσταση μαγνητικών κλειδιών στα δωμάτια, για την ενεργοποίηση της 

ηλεκτροδότησής τους μόνο όταν οι πελάτες βρίσκονται μέσα, αποτρέπει την 
άσκοπη κατανάλωση ενέργειας.  

- Σημαντική εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας επιτυγχάνεται με την χρήση 
λαμπτήρων οικονομίας τύπου led.  
- Σε όλα τα δωμάτια προτείνεται η τοποθέτηση ηλεκτρονικών αισθητήρων στις 

πόρτες και τα παράθυρα για την αποφυγή χρήσης του κλιματισμού όταν είναι 
ανοιχτά και συνεπώς την άσκοπη κατανάλωση ηλεκτρισμού.  

- Σε τακτά διαστήματα πρέπει να γίνεται ειδικός καθαρισμός και συντήρηση των 
κλιματιστικών μηχανημάτων για την αξιοποίηση της μέγιστης απόδοσής τους και 
χαμηλότερη κατανάλωση.  

-  Προτείνεται η εφαρμογή συστήματος εποπτείας και τηλελέγχου του φωτισμού 
των κοινόχρηστων χώρων και των μηχανοστασίων και αντλιοστασίων 

συμπεριλαμβανομένου όλου του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της 
ξενοδοχειακής μονάδας, το οποίο επιτρέπει τη σωστή διαχείριση των 
εγκαταστάσεων, καθώς και την πρόληψη αλλά και άμεση αντιμετώπιση βλαβών 

και ανώμαλων καταστάσεων.  
 

Διαχείριση απορριμμάτων 
 Η αποκομιδή των απορριμμάτων γίνεται από την Δ/νση καθαριότητας & 

Ανακύκλωσης του Δήμου Ρόδου, σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 

2/103358/7-12-2016 βεβαίωση.  
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 Τα ανακυκλώσιμα υλικά – γυαλί, χαρτί, αλουμίνιο συλλέγονται σε 

χωριστούς κάδους και οδηγούνται προς ανακύκλωση.  
 Τα οργανικά απορρίμματα από τα εστιατόρια και τα μπαρ του ξενοδοχείου 

πρέπει να συλλέγονται χωριστά και να αποθηκεύονται προσωρινά σε 
ψυκτικό θάλαμο.  

 Τα χρησιμοποιημένα λάδια μαγειρέματος από τα εστιατόρια και τα μπαρ του 

ξενοδοχείου συλλέγονται σε δοχεία και οδηγούνται προς ανακύκλωση.  
 Τα φυτικά οργανικά απορρίμματα και τα κλαδιά από τη συντήρηση των 

φυτεύσεων και το κλάδεμα των δέντρων, αφού θρυμματιστούν, πρέπει να 
οδηγούνται προς κομποστοποίηση και το προϊόν να επαναχρησιμοποιείται 
ως λίπασμα.  

 Να γίνεται όσο το δυνατόν χρησιμοποίηση μεγάλων ή 
επαναχρησιμοποιούμενων συσκευασιών και υλικών πολλαπλών χρήσεων.  

Μέτρα ασφαλείας 
 Η επιχείρηση λαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα από τη σχετική νομοθεσία 

μέτρα πυροπροστασίας/πυρόσβεσης.  

 Η λειτουργία των κολυμβητικών δεξαμενών πρέπει να είναι σύμφωνη με 
τις ισχύουσες προδιαγραφές υγιεινής (υπ’ αρ. Γ1/443/1973 (ΦΕΚ 87 Β’), 

όπως τροποποιήθηκε με την Γ4/1150/1976 (ΦΕΚ 937 Β’) Υγειονομική 
Διάταξη και την υπ’ αρ. ΔΥΓ2/80825/2005 (ΦΕΚ 120 Β’/2006) κοινή 
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης) και να πληρούνται όλοι οι απαιτούμενοι όροι ασφαλείας. Το 
προσωπικό ασφαλείας, το οποίο φροντίζει για την τήρηση των κανόνων 

από τους χρήστες και είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο για την παροχή 
πρώτων βοηθειών πρέπει να είναι παρόν καθ’όλη τη διάρκεια λειτουργίας 
των κολυμβητικών δεξαμενών.  

 Όλες οι επιφάνειες των τοίχων του ξενοδοχείου κατά τις προβλεπόμενες 
συντηρήσεις θα βάφονται με μη τοξικά χρώματα φιλικά προς το 

περιβάλλον.  

 

Ως προς την Περιβαλλοντική Διαχείριση και Παρακολούθηση, σύμφωνα 
με τη Μ.Π.Ε., η εταιρεία, στοχεύοντας στη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών 

της επιδόσεων, δεσμεύεται: 
- για τη συνεχή παρακολούθηση και συμμόρφωση με την περιβαλλοντική 

νομοθεσία 

- για την ανάπτυξη νέων σκοπών, μετρήσιμων στόχων και προγραμμάτων για 
την μείωση των περιβαλλοντικών πιέσεων με ταυτόχρονη πρόληψη της 

ρύπανσης 
- να διενεργεί ή να αναθέτει σε άλλους να διενεργούν εσωτερικούς 

περιβαλλοντικούς ελέγχους για τη συστηματική, τεκμηριωμένη, περιοδική 
και αντικειμενική αξιολόγηση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων, του 
συστήματος διοίκησης και των διεργασιών για την προστασία του 

περιβάλλοντος. 
Οι στόχοι που τίθενται αφορούν σε δράσεις για: 

- εξοικονόμηση νερού και ενέργειας 
- ορθή διαχείριση των παραγόμενων λυμάτων 
- μείωση και ορθή διαχείριση των παραγόμενων στερεών αποβλήτων 

- ενημέρωση πελατών και προσωπικού του ξενοδοχείου για τις περιβαλλοντικές 
δράσεις που πραγματοποιεί η ξενοδοχειακή μονάδα με σκοπό την 

ευαισθητοποίηση και συμμετοχή τους. 
Για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής προστασίας του περιβάλλοντος και 

της εφαρμογής των προτεινόμενων μέτρων και περιβαλλοντικών όρων, θα πρέπει 

να τηρείται από την εταιρία το πρόγραμμα παρακολούθησης που αναλύεται στη 
Μελέτη. 
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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. 513/30-4-2004 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 
(Α.Ε.Π.Ο.) από το Τμήμα ΠΕ. ΧΩ. Δωδ/σου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.  

2. Το με αρ. πρωτ. 1961/08-05-2012 Ειδικό Σήμα Λειτουργίας από τον ΕΟΤ.  
3. Η με αρ. πρωτ. 13613/14-12-2016 Βεβαίωση Υδροδότησης από τη ΔΕΥΑΡ.  
4. Η με αρ. πρωτ. 8086/17-7-2017 Βεβαίωση Σύνδεσης με το δίκτυο 

αποχέτευσης από τη ΔΕΥΑΡ.  
5. Η με αρ. πρωτ. 2/103358/7-12-2016 Βεβαίωση Αποκομιδής Απορριμμάτων 

από τη Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Ρόδου.  
6. Η με αρ. 10545859 δήλωση ένταξης στο Ν.4495/2017.  
7. Το με αρ. πρωτ. 709/27-12-2018 Συμβόλαιο Αγοραπωλησίας της Κ.Μ. 60 

γαιών Λίνδου.  
8. Η με αρ. πρωτ. 1146/ΕΙ2019 (18-01-2019) αίτηση εξαγοράς της Κ.Μ. 736 

γαιών Λίνδου προς τη Δ/νση Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών.  
9. Η με αρ. πρωτ. 374/5-3-2015 Διαπιστωτική Πράξη προσωρινής 
οριοθέτησης υδατορέματος του Τμήματος Μελετών και Εφαρμογών της Δ/νσης 

Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Ρόδου.  
10. Η με αρ. πρωτ. Δ.Τ.Ε. 6371/29-12-2015 Έγκριση προσωρινής 

κυκλοφοριακής σύνδεσης. 
11. Το με αρ. πρωτ. 18/68952/16-12-2019 έγγραφο της Δ/νσης 
Περιβάλλοντος & Πρασίνου προς τη Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού Δ. Ρόδου. 

 
Όπως προκύπτει από το με αρ. πρωτ. 37892/10-07-2019 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. 18/65681/29-11-
2019 εγγράφου της Υπηρεσίας μας, μας διαβίβασε με το με αρ. πρωτ. 

3/68802/13-12-2019 έγγραφο τη με αρ. 16/2019 απόφαση της συνεδρίασης του 
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας στις 05-12-2019 σύμφωνα με την οποία: 

  
«… 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου:  

«Υφιστάμενη ξενοδοχειακή Μονάδα με διακριτικό τίτλο “LINDOS MARE”, 
κατηγορίας τεσσάρων (4*) αστέρων με μελλοντική αναβάθμιση σε πέντε (5*) 
αστέρων, συνολικής τελικής δυναμικότητας 283 κλινών, επί εδαφικής έκτασης 

συνολικού τελικού εμβαδού 17.383,48 τ.μ. (ως προκύπτει από τις αρχικές Κ.Μ. 
65 & 68 γαιών  Λίνδου και την προσάρτηση των Κ.Μ 60 & 736 γαιών Λίνδου), 

στην περιοχή «Βληχά», της Δ.Κ Λίνδου, Δ.Ε. Λινδίων, Δήμου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Φορέας υλοποίησης  “Δ. ΚΑΛΙΟΥΔΑΚΗΣ – Μ. 
ΡΟΔΙΤΗΣ Α.Ε.”» 

                                                                                                       …». 
Η Υπηρεσία μας με το με αρ. πρωτ. 18/68952/16-12-2019 έγγραφο 

διαβίβασε τη Μ.Π.Ε. στη Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού Δ. Ρόδου (στην 
οποία κοινοποιείται και η παρούσα εισήγηση) για ενημέρωση και διατύπωση 
άποψης για το εν λόγω έργο/δραστηριότητα στο σκέλος που αφορά στο 
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γενικότερο χωροταξικό σχεδιασμό του νησιού και τυχόν άλλα συναφή 

πολεοδομικά θέματα. 
  

Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα εισηγούμαστε θετικά επί του 
ερωτήματος με τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
 

1. Να υπάρχουν όλες οι τυχόν απαραίτητες εγκρίσεις, αδειοδοτήσεις και λοιπές 
απαιτούμενες ενέργειες (π.χ. ολοκλήρωση εξαγοράς της Κ.Μ. 736 μερίδας 

γαιών Λίνδου από το Δημόσιο και τακτοποίηση τυχόν αυθαίρετων κατασκευών 
σε αυτή, οριοθέτηση παρακείμενου υδατορέματος, αδειοδότηση όλων των 
επιμέρους κατασκευών και εγκαταστάσεων π.χ. κολυμβητικών δεξαμενών, 

καθώς και επικαιροποιημένη βεβαίωση δυνατότητας υδροδότησης, βεβαίωση 
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας για την ολοκλήρωση της 

κυκλοφοριακής σύνδεσης και επικαιροποιημένη βεβαίωση χρήσεων γης και 
θεώρηση όρων δόμησης από τη Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού Δ. Ρόδου, 
εφόσον ζητηθούν από την εγκρίνουσα αρχή κλπ.) και να τηρηθούν γενικά τόσο 

οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας οι σχετικές με τη διαδικασία ελέγχου και 
έκδοσης των απαραίτητων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων όσο και όλες οι 

περιβαλλοντικές δεσμεύσεις εκ μέρους του κυρίου του έργου, οι οποίες 
αναφέρονται στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων καθώς και στη με αρ. 
πρωτ. 513/30-4-2004 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.). 

2. Να λαμβάνεται κάθε αναγκαίο μέτρο προστασίας του διερχόμενου -στη θέση 
της εγκατάστασης- υδατορέματος από πάσης φύσεως ρύπανση και αλλοίωση 

και να τηρούνται οι απαιτούμενες -από την κείμενη νομοθεσία- αποστάσεις 
όλων των κατασκευών από αυτό. 

3. Να τηρούνται οι απαιτούμενες -από την κείμενη νομοθεσία- αποστάσεις όλων 

των κατασκευών από τη γραμμή αιγιαλού και να καθαιρεθούν τυχόν αυθαίρετες 
κατασκευές εντός των αποστάσεων αυτών. Να διαφυλάσσεται ο κοινόχρηστος 

χαρακτήρας και η ελεύθερη πρόσβαση του αιγιαλού-παραλίας.  
4. Να εκπονηθεί Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση, εφόσον ζητηθεί από την 

εγκρίνουσα αρχή, λόγω της θέσης του έργου στο όριο της περιοχής SPA 

(Special Protection Areas – Ζώνες Ειδικής Προστασίας) του Δικτύου Natura 
2000 «Ανατολική Ρόδος: Προφήτης Ηλίας-Επτά Πηγές-Εκβολή Λουτάνη-

Κάτεργο, Ρέμα Γαδουρά-Χερσόνησος Λίνδου-Νησίδες  Πεντάνησα & 
Τετράπολις-Λόφος Ψαλίδι» με κωδικό GR 4210029. 

5. Να διατηρείται σε καλή κατάσταση το αντλιοστάσιο λυμάτων για τον έλεγχο 
των χαρακτηριστικών των λυμάτων πριν από τη διάθεσή τους στο αποχετευτικό 
δίκτυο της ΔΕΥΑΡ. 

6. Να τακτοποιηθεί από το φορέα του έργου τυχόν υποχρέωση εισφοράς σε γη 
υπέρ του Δήμου. 

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 
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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 όλων των επιμέρους χώρων και εγκαταστάσεων (κολυμβητικών 
δεξαμενών, εστιατορίων κλπ.) 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 «Υφιστάμενη ξενοδοχειακή 
Μονάδα με διακριτικό τίτλο “LINDOS MARE”, κατηγορίας τεσσάρων (4*) 

αστέρων με μελλοντική αναβάθμιση σε πέντε (5*) αστέρων, συνολικής 
τελικής δυναμικότητας 283 κλινών, επί εδαφικής έκτασης συνολικού 
τελικού εμβαδού 17.383,48 τ.μ. (ως προκύπτει από τις αρχικές Κ.Μ. 65 & 

68 γαιών  Λίνδου και την προσάρτηση των Κ.Μ 60 & 736 γαιών Λίνδου), 
στην περιοχή «Βληχά», της Δ.Κ Λίνδου, Δ.Ε. Λινδίων, Δήμου Ρόδου, Π.Ε. 

Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Φορέας υλοποίησης  “Δ. 
ΚΑΛΙΟΥΔΑΚΗΣ – Μ. ΡΟΔΙΤΗΣ Α.Ε.”», σύμφωνα με τις προαναφερόμενες 
προϋποθέσεις.   

        
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 
 

 Την αρ.πρωτ. 18/19031/06-05-2020 εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος 
και Πρασίνου, 

 Την κατάσταση ψηφοφορίας για τα  θέματα , η οποία απεστάλη ηλεκτρονικά 

και με τηλεφωνικά μηνύματα  και επεστράφη συμπληρωμένη. 
 Τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από 

το άρθρο 74 του Ν.4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018) , του άρθρου 93 
του Ν.3463/2006 και  του  άρθρου 184 του Ν. 4635/2019, 

 Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (αρ. φύλλου 55/11-3-2020), του άρθρου 43 παρ.1 της 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου  (αρ. φύλλου 75/30-03-2020) και 

της Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (αρ.πρωτ.18318/13-3-
2020), καθώς και τους Ν.4682 (ΦΕΚ Α΄76/03-04-2020) και Ν.4684 (ΦΕΚ 
86/25-4-2020) που αφορούν στην κύρωση των ανωτέρω Π.Ν.Π. 

αντίστοιχα.    
 Με  απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των  μελών του Σώματος, 

ήτοι:  
Παρόντες: είκοσι οκτώ  (28) 
« Υπέρ» ψήφισαν και οι είκοσι επτά (27) 

« Παρών» ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος κ. Πάττα-Αποστολίδη Ευδοκία 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Την διατύπωση θετικής άποψης από το Δημοτικό Συμβούλιο για τη Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Υφιστάμενη ξενοδοχειακή 

Μονάδα με διακριτικό τίτλο “LINDOS MARE”, κατηγορίας τεσσάρων (4*) 
αστέρων με μελλοντική αναβάθμιση σε πέντε (5*) αστέρων, συνολικής 
τελικής δυναμικότητας 283 κλινών, επί εδαφικής έκτασης συνολικού 

τελικού εμβαδού 17.383,48 τ.μ. (ως προκύπτει από τις αρχικές Κ.Μ. 65 & 
68 γαιών  Λίνδου και την προσάρτηση των Κ.Μ 60 & 736 γαιών Λίνδου), 

στην περιοχή «Βληχά», της Δ.Κ Λίνδου, Δ.Ε. Λινδίων, Δήμου Ρόδου, Π.Ε. 
Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Φορέας υλοποίησης  “Δ. 

ΚΑΛΙΟΥΔΑΚΗΣ – Μ. ΡΟΔΙΤΗΣ Α.Ε.”», σύμφωνα με τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 
1. Να υπάρχουν όλες οι τυχόν απαραίτητες εγκρίσεις, αδειοδοτήσεις και λοιπές 

απαιτούμενες ενέργειες (π.χ. ολοκλήρωση εξαγοράς της Κ.Μ. 736 μερίδας γαιών 
Λίνδου από το Δημόσιο και τακτοποίηση τυχόν αυθαίρετων κατασκευών σε αυτή, 

οριοθέτηση παρακείμενου υδατορέματος, αδειοδότηση όλων των επιμέρους 
κατασκευών και εγκαταστάσεων π.χ. κολυμβητικών δεξαμενών, καθώς και 
επικαιροποιημένη βεβαίωση δυνατότητας υδροδότησης, βεβαίωση της Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας για την ολοκλήρωση της κυκλοφοριακής 
σύνδεσης και επικαιροποιημένη βεβαίωση χρήσεων γης και θεώρηση όρων 

δόμησης από τη Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού Δ. Ρόδου, εφόσον ζητηθούν 
από την εγκρίνουσα αρχή κλπ.) και να τηρηθούν γενικά τόσο οι διατάξεις της 
κείμενης νομοθεσίας οι σχετικές με τη διαδικασία ελέγχου και έκδοσης των 

απαραίτητων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων όσο και όλες οι περιβαλλοντικές 
δεσμεύσεις εκ μέρους του κυρίου του έργου, οι οποίες αναφέρονται στη Μελέτη 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων καθώς και στη με αρ. πρωτ. 513/30-4-2004 
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.). 
2. Να λαμβάνεται κάθε αναγκαίο μέτρο προστασίας του διερχόμενου -στη 

θέση της εγκατάστασης- υδατορέματος από πάσης φύσεως ρύπανση και αλλοίωση 
και να τηρούνται οι απαιτούμενες -από την κείμενη νομοθεσία- αποστάσεις όλων 

των κατασκευών από αυτό. 
3. Να τηρούνται οι απαιτούμενες -από την κείμενη νομοθεσία- αποστάσεις όλων 
των κατασκευών από τη γραμμή αιγιαλού και να καθαιρεθούν τυχόν αυθαίρετες 

κατασκευές εντός των αποστάσεων αυτών. Να διαφυλάσσεται ο κοινόχρηστος 
χαρακτήρας και η ελεύθερη πρόσβαση του αιγιαλού-παραλίας.  

4. Να εκπονηθεί Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση, εφόσον ζητηθεί από την 
εγκρίνουσα αρχή, λόγω της θέσης του έργου στο όριο της περιοχής SPA (Special 
Protection Areas – Ζώνες Ειδικής Προστασίας) του Δικτύου Natura 2000 

«Ανατολική Ρόδος: Προφήτης Ηλίας-Επτά Πηγές-Εκβολή Λουτάνη-Κάτεργο, Ρέμα 
Γαδουρά-Χερσόνησος Λίνδου-Νησίδες  Πεντάνησα & Τετράπολις-Λόφος Ψαλίδι» 

με κωδικό GR 4210029. 
5. Να διατηρείται σε καλή κατάσταση το αντλιοστάσιο λυμάτων για τον έλεγχο 
των χαρακτηριστικών των λυμάτων πριν από τη διάθεσή τους στο αποχετευτικό 

δίκτυο της ΔΕΥΑΡ. 
6. Να τακτοποιηθεί από το φορέα του έργου τυχόν υποχρέωση εισφοράς σε 

γη υπέρ του Δήμου. 
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 
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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 όλων των επιμέρους χώρων και εγκαταστάσεων (κολυμβητικών 
δεξαμενών, εστιατορίων κλπ.) και προδιαγραφές ασφάλειας για την είσοδο-έξοδο 

οχημάτων στη μονάδα.  
 

 

    

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

          ΜΙΧΑΗΛ Β.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ 
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