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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παρούσα μελέτη στοχεύει στον προσδιορισμό των πιθανών περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων από τη λειτουργία με μορφή ξενοδοχείου μικτού τύπου και ταυτόχρονη αύξηση 

της δυναμικότητας, από 636 κλίνες σε 765, του Κυρίου Ξενοδοχειακού Καταλύματος 

“ΜΑΡΕΜΠΛΟΥ ΜΠΗΤΣ ΡΕΣΟΡΤ (MAREBLUE BEACH RESORT) 4*” ιδιοκτησίας της 

"ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΩΜΑΣ ΡΟΚΑΣ Α.Ε.” στη θέση 

“Αγ. Σπυρίδων” Περίθειας της Δημοτικής Ενότητας Θιναλίου του Δήμου Κέρκυρας, καθώς και 

στην εξεύρεση μέτρων για την απάλειψη ή ελαχιστοποίηση των τυχόν αρνητικών 

επιπτώσεων.  

Πρόκειται για υφιστάμενο έργο το οποίο έλαβε την υπ. αρ. πρωτ 96535/28.11.2001 κοινή 

απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ-ΕΟΤ για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων καταλύματος 

δυναμικότητας 420 κλινών, η οποία στη συνέχεια τροποποιήθηκε ,με την υπ. αρ. πρωτ. 

7819/25.06.2007 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ιονίων νήσων σε τελική 

δυναμικότητα 604 κλινών.  

Σήμερα το έργο θεωρείται ως στερούμενο περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με την 

εγκύκλιο ΕΥΠΕ 203188/12 και η παρούσα ΜΠΕ συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 9 του 

Ν.4014/2011. 

  

1.1 Τίτλος έργου 

Λειτουργία και αύξηση δυναμικότητας του Κυρίου Ξενοδοχειακού Καταλύματος Mareblue 

Beach Resort 4* με λειτουργική μορφή μικτού τύπου, δηλαδή ξενοδοχείου τύπου 

επιπλωμένων διαμερισμάτων και ξενοδοχείου κλασικού τύπου, δυναμικότητας 765 κλινών, 

ιδιοκτησίας της “ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΩΜΑΣ ΡΟΚΑΣ 

Α.Ε.” στη θέση “Αγ. Σπυρίδων” Περίθειας της Δημοτικής Ενότητας Θιναλίου του Δήμου 

Κέρκυρας.   

 

1.2 Είδος και μέγεθος έργου 

Το προτεινόμενο έργο στεγάζεται σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις εντός γηπέδου έκτασης 

46.392,97 τ.μ. και αφορά στη λειτουργία του καταλύματος με μορφή ξενοδοχείου μικτού 

τύπου 4* σύμφωνα με τις διατάξεις και προδιαγραφές του ν. 4276/2014 (ΦΕΚ 155 Α’/30-7-

2014).  

Το κατάλυμα έχει δυναμικότητα 765 κλινών. Οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις 

περιλαμβάνουν κεντρικό κτίριο που φιλοξενεί τους χώρους υποδοχής, και τις κεντρικές 

λειτουργίες του ξενοδοχείου, δεκαέξι κτίρια δωματίων, δύο πισίνες  ενηλίκων και μία παιδική, 

ανεξάρτητα κτίρια w.c., mini market και παιδότοπο. 
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Το ξενοδοχείο εξυπηρετείται από μονάδα επεξεργασίας λυμάτων που είναι 

εγκατεστημένη εντός του ακινήτου και η οποία πρόκειται να αναβαθμιστεί. Στόχος είναι η 

τριτοβάθμια επεξεργασία των αστικών λυμάτων και η επαναχρησιμοποίησή τους ως καθαρό 

νερό για άρδευση σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. 145116/02.02.2011 (ΦΕΚ 354 Β’/2011).  

 

1.3 Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή  

Το γήπεδο βρίσκεται στη θέση «Αγ. Σπυρίδων» Περίθειας της Δημοτικής Ενότητας 

Θιναλίου του Δήμου Κέρκυρας. Απέχει 33.500 μέτρα από τη διασταύρωση Τζάβρου, που 

αποτελεί την αφετηρία της εθνικής οδού Κερκύρας – Παλαιοκαστρίτσης και της επαρχιακής 

οδού προς Κασσιώπη (Νο 17). 

Η ιδιοκτησία βρίσκεται πλησίον του οικισμού «Κάτω Περίθεια» και είναι στο σύνολό της 

εκτός σχεδίου και εκτός οικισμού. Στον πίνακα 1 του παραρτήματος Ι δίνονται οι 

συντεταγμένες των κορυφών των πολυγώνων της έκτασης κατάληψης σύμφωνα με το 

Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ 87). 

 

1.4 Κατάταξη του έργου 

Σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β’/2012) τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα σε 

περιοχές εκτός σχεδίων πόλεων και εκτός ορίων οικισμών με δυναμικότητα 100 έως 800 

κλίνες, στην παρούσα περίπτωση 765 κλίνες, εντάσσονται στην έκτη ομάδα «Τουριστικές 

εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής» και 

στην υποομάδα «Τουριστικές εγκαταστάσεις» με αύξοντα αριθμό «2» και κατατάσσονται 

στην Α2 κατηγορία όπως παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

Πίνακας 1.1: Απόσπασμα πίνακα ομάδας 6 σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 

Ομάδα 6η: Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής 

Τουριστικές εγκαταστάσεις 

α/α Είδος έργου Υποκατηγορία Α1 Υποκατηγορία Α2 Υποκατηγορία Β Παρατηρήσεις 

1 
Σύνθετα τουριστικά 
καταλύματα 

Το σύνολο   

Κ:Αριθμός 
κλινών 

2 

Κύρια ξενοδοχειακά 
καταλύματα σε περιοχές 
εκτός 
σχεδίων πόλεων και 
εκτός ορίων οικισμών 

Εκτός περιοχών 
Natura 2000: Κ > 800 

Εντός περιοχών 
Natura 2000: Κ > 300 

Εκτός περιοχών 
Natura 2000: 
100 < Κ ≤ 800 

Εντός περιοχών 
Natura 2000: 
50 < Κ ≤ 300 

Εκτός περιοχών 
Natura 2000: 

Κ ≤ 100 
Εντός περιοχών 

Natura 2000: 
Κ ≤ 50 

3 

Κύρια ξενοδοχειακά 
καταλύματα σε περιοχές 
εντός σχεδίων πόλεων 
και εντός ορίων οικισμών 

  K > 120 
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1.5 Φορέας έργου 

Φορέας έργου Ιδιοκτήτρια εταιρεία 

Επωνυμία επιχείρησης 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΘΩΜΑΣ ΡΟΚΑΣ Α.Ε.  

Ταχυδρομική διεύθυνση Αγ. Σπυρίδων Περίθειας Κέρκυρας,  

Περιοχή Κέρκυρα 

Τηλεφωνικοί αριθμοί 26630 98500 

fax 26630 98180 

e-mail reservations@rokashotels.gr  

Υπεύθυνος επικοινωνίας  

Ονοματεπώνυμο ΡΟΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

Στοιχεία επικοινωνίας 26630 98500 

 

 

1.6 Περιβαλλοντικός μελετητής του έργου 

Επικεφαλής μηχανικός μελετητικής ομάδας 

Επωνυμία Μακρής Κ. Αθανάσιος 

Ταχυδρομική διεύθυνση Πλατεία Ν. Φρουρίου 14Α, 49100 Κέρκυρα 

Περιοχή Σπηλιά πόλης Κέρκυρας 

Τηλεφωνικοί αριθμοί 2661022531 / 6944331718 

Fax 2661022483 

e-mail thmakris@otenet.gr 

Υπεύθυνος επικοινωνίας:  Μακρής Κ. Αθανάσιος 

 

 

Η μελετητική ομάδα αποτελείται από τους: 

Μακρή Κ. Αθανάσιο   Διπλ. Πολιτικό Μηχανικό, Α.Μ. ΤΕΕ 31940 

                   Μελ. Πτ. Κατηγ. 27 τάξη Α, Α.Μ. 14036, 

Μουρμούρη Ν. Δημήτριο   Αρχιτέκτονα Μηχανικό Α.Μ. ΤΕΕ  125165, MSc Βιοκλιματικός  

      σχεδιασμός κτιρίων, Πανεπιστήμιο του Κάρντιφ  

Καββαδία Β. Χάρις   Διπλ. Πολιτικό Μηχανικό, Α.Μ. ΤΕΕ 134025  

Καρδάκη Αθ. Ειρήνη-Μαρία    Διπλ. Μηχανικό Περιβάλλοντος, Α.Μ. ΤΕΕ 139249 

Κατσαρό Β. Περικλή   Διπλ. Μηχανολόγο Μηχανικό, Α.Μ. ΤΕΕ 123984 

Ψαρράκο Μιχάλη    Γεωπόνο MSc 

Τσεσμελή Δημήτριο    Γεωπόνο BSc, MSc & PhD 

ENVIROMENTAL TECHNOLOGIES LTD 

 

 

mailto:reservations@rokashotels.gr
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2. ΜΗ ΤEΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

2.1 Περιγραφή δραστηριότητας 

Η παρούσα μελέτη στοχεύει στον προσδιορισμό των πιθανών περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων από τη λειτουργία με μορφή ξενοδοχείου μικτού τύπου και ταυτόχρονη αύξηση 

της δυναμικότητας, από 636 κλίνες σε 765, του Κυρίου Ξενοδοχειακού Καταλύματος 

“ΜΑΡΕΜΠΛΟΥ ΜΠΗΤΣ ΡΕΣΟΡΤ (MAREBLUE BEACH RESORT) 4*” ιδιοκτησίας της 

"ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΩΜΑΣ ΡΟΚΑΣ Α.Ε.” στη θέση 

“Αγ. Σπυρίδων” Περίθειας της Δημοτικής Ενότητας Θιναλίου του Δήμου Κέρκυρας, καθώς και 

στην εξεύρεση μέτρων για την απάλειψη ή ελαχιστοποίηση των τυχόν αρνητικών 

επιπτώσεων. Στο κατάλυμα πρόκειται να γίνουν εργασίες τροποποίησης της μονάδας 

βιολογικού καθαρισμού και κατασκευή υπόγειου γυμναστηρίου με εμβαδόν περίπου 100μ2. 

Στόχος, είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου καταλύματος που θα παρέχει υψηλής 

ποιότητας υπηρεσίες χαλάρωσης και αναψυχής, εναρμονίζοντας την υπάρχουσα κατάσταση 

με το ισχύον νομικό πλαίσιο. Στην κατεύθυνση αυτή, με την υπ. Α/Α 3199210 και ηλεκτρονικό 

κωδικό 1872FDE1E2E859EA δήλωση ένταξης στις διατάξεις του Ν. 4178/2014 οι 

εγκαταστάσεις έχουν συμμορφωθεί με την ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία, αναγκαία 

συνθήκη για τη λειτουργική αδειοδότηση από τον ΕΟΤ. Επίσης, κύριο μέλημα αποτελεί η 

τροποποίηση του βιολογικού καθαρισμού, στην κατεύθυνση της αύξησης του βαθμού 

επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων και της επαναχρησιμοποίησης των εκροών. 

Πρόκειται για ξενοδοχείο μικτού τύπου το οποίο λειτουργεί κατά τη θερινή τουριστική 

περίοδο και παρέχει υψηλής ποιότητας προϊόν. Η δραστηριότητα χαρακτηρίζεται από την 

ποικιλία των παρεχόμενων υπηρεσιών, οδηγώντας σε πολλές και διαφορετικές οδούς 

αξιοποίησής της από τους φιλοξενούμενους. Πιο συγκεκριμένα θα συνδυάζει τον κλασικού 

τύπου παραθεριστικό τουρισμό με δραστηριότητες περιπατητικού τουρισμού, δράσεων 

γνωριμίας με την Κέρκυρα, την ιστορία του τόπου, τη φύση, τα παραδοσιακά προϊόντα κ.λ.π.  

 

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις της δραστηριότητας καλύπτουν 14.175,98μ2 ολικού δομημένου 

εμβαδού και αποτελούνται από κεντρικό κτίριο που στεγάζει τους χώρους υποδοχής, τους 

βοηθητικούς χώρους, το εστιατόριο, γυμναστήριο και το σπα, καθώς επίσης και από δεκαέξι 

κτίρια δωματίων, κολυμβητικές δεξαμενές, ανεξάρτητα W.C./ντουζ, βοηθητικό κτίσματα, 

υπαίθριο μπαρ και μονάδα επεξεργασίας λυμάτων. Επίσης, πρόκειται να κατασκευαστεί 

υπόγειος χώρος γυμναστηρίου, 100 μ2 περίπου, κάτω από ημιυπαίθριο χώρο στάθμης 

ισογείου, σύμφωνα με την §6ιβ2 του άρθρου 11 του ΝΟΚ Ν4067/12, ΦΕΚ79/Α/12.   

Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί κύριο μέλημα της ιδιοκτήτριας εταιρείας, στόχος 

ο οποίος θα επιτευχθεί με τη θέσπιση και αυστηρή τήρηση προγράμματος παρακολούθησης 

των περιβαλλοντικών όρων.  
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Η δυναμικότητα σχεδιασμού του έργου είναι οι 765 κλίνες σε συνολική δομημένη 

επιφάνεια 14.175,98μ2. Το προσωπικό που απασχολείται για τη συντήρηση και λειτουργία 

της δραστηριότητας ανέρχεται περίπου στα 100 άτομα, τα οποία επιφορτίζονται με ευρύ 

φάσμα εργασιών, όπως το εστιατόριο, τα μπαρ, ο καθαρισμός του ξενοδοχείου, υλοποίηση 

προγραμμάτων εκγύμνασης σε πισίνα, η φύλαξη του χώρου κ.α.  

Η ολική ισχύς του μηχανολογικού εξοπλισμού των συστημάτων θέρμανσης/ψύξης 

εκτιμάται με βάση τη συνολική δομημένη επιφάνεια και τον αριθμό κλινών, λαμβάνοντας 

υπόψη τη διάταξη των επιμέρους εγκαταστάσεων και τις προδιαγραφές της κατασκευάστριας 

εταιρείας του εξοπλισμού όπως αναλύεται στην παράγραφο 6.1 και στο κεφάλαιο 13. 

Σημειώνεται ότι ο δομημένος χώρος που καταναλώνει ενέργεια για τη ρύθμιση των 

εσωτερικών συνθηκών αφορά στα 13.330,64 μ2. 

 

Πίνακας 3.1: Ισχύς μηχανολογικού εξοπλισμού 

Παραγωγή Ζεστών νερών χρήσης 

ισχύς για κάλυψη των αναγκών σε ΖΝΧ 128ΚW 

απορριπτόμενη ψυκτική ισχύς 96 KW 

Κλιματισμός/Θέρμανση συγκροτημάτων 

Απορριπτόμενη θερμική ισχύς κατά τη λειτουργία 
σε ψύξη 

3053,75 KW 

Απορριπτόμενη ψυκτική ισχύς κατά τη λειτουργία 
σε θέρμανση 

1842,25 KW 

 

Η υδροδότηση γίνεται μέσω του δικτύου ύδρευσης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης 

Αποχέτευσης Κέρκυρας, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτ. 2522/12.04.2016 βεβαίωσή της. 

Η υδροδότηση από το δίκτυο της ΔΕΥΑΚ καλύπτει το σύνολο των αναγκών του ξενοδοχείου.  

Οι απαιτήσεις σε ηλεκτρική ισχύ καλύπτονται από το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ και τον 

επιλεγέντα από την ιδιοκτήτρια εταιρεία πάροχο υπηρεσιών.  

Η τηλεφωνική και διαδικτυακή σύνδεση θα γίνει από πάροχο υπηρεσιών σύμφωνα με 

επιλογή της διευθύντριας εταιρίας. Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχει διερχόμενο δίκτυο του 

Ο.Τ.Ε. και άλλων επιχειρήσεων. 

 

Όσον αφορά στην παραγωγή υγρών αποβλήτων η διαχείρισή τους θα γίνει, όπως 

προαναφέρθηκε, με τη λειτουργία μονάδας επεξεργασίας λυμάτων η οποία σχεδιάζεται και 

αναβαθμίζεται για εξυπηρέτηση 1000 κλινών. Οι εκροές υπολογίζονται σε 300 κ.μ./ημέρα. 

Αντίστοιχα και μέσω εκτιμήσεων ανά ισοδύναμο φιλοξενούμενο προκύπτουν ολικά 

ρυπαντικά φορτία στην είσοδο: BOD  90 kg/d και SS 75 kg/d. Στη συνέχεια τα 

επεξεργασμένα λύματα θα αξιοποιούνται για την άρδευση των χώρων πρασίνου του 

καταλύματος και τυχόν περίσσεια θα οδηγείται σε υφιστάμενο σύστημα ντρενάζ. 
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Η τροποποίηση του βιολογικού καθαρισμού θα ξεκινήσει με την έκδοση της οικοδομικής 

άδειας και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε διάστημα δύο μηνών.  

 

Κολυμβητικές δεξαμενές 

To ξενοδοχείο διαθέτει τρεις κολυμβητικές δεξαμενές, δύο ενηλίκων και μία με προδιαγραφές 

για χρήση από παιδιά. Στο βόρειο τμήμα του ακινήτου βρίσκονται η μία πισίνα ενηλίκων 

επιφάνειας 694,63 μ2 και η παιδική πισίνα επιφάνειας 62,70 μ2, ενώ στο κέντρο περίπου του 

ακινήτου βρίσκεται η έτερη πισίνα ενηλίκων με εμβαδόν 325,57 μ2. Πλησίον των δεξαμενών 

υπάρχει υπαίθριο μπαρ, W.C., ντουζ, καθώς και χώρος για την ανάπτυξη καθισμάτων και 

εξοπλισμού πισίνας. 

 

Συνδέσεις με οδικό δίκτυο 

Το γήπεδο εφάπτεται με το δημοτικό δρόμο Αγ. Σπυρίδωνα Δ.Δ. Περίθειας, ο οποίος έχει 

ελάχιστο πλάτος κυκλοφορίας 5,5 μ σε όλο το μήκος επαφής του με το οικόπεδο και μέχρι τη 

συμβολή του με την παλαιά Επαρχιακή οδό 17 Κασσιώπης-Ρόδας στη θέση Αγ. Θεόδωροι 

Δ.Δ. Περίθειας, σύμφωνα με την υπ. αρ. πρωτ. 5269/08.12.2006 βεβαίωση του Δήμου 

Θιναλίων. Η κατάσταση του ασφαλτοστρωμένου οδοστρώματος μπορεί να χαρακτηριστεί ως 

καλή. 

  

Χώροι στάθμευσης 

Ειδική μέριμνα έχει δοθεί για την άνετη στάθμευση των οχημάτων σε διαμορφωμένο χώρο 

πλησίον της εισόδου του κεντρικού κτιρίου. Επίσης, η χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης για 

αυτοκίνητα που εξυπηρετούν Άτομα Μειωμένης Κινητικότητας γίνεται με ειδική σήμανση σε 

σημεία που διευκολύνουν την πρόσβασή τους τόσο στο κεντρικό κτίριο, όσο και στα 

κατάλληλα διαμορφωμένα διαμερίσματα.  

 

Το γήπεδο βρίσκεται στη θέση «Αγ. Σπυρίδων» Περίθειας» της Δημοτικής Ενότητας Θιναλίου 

του Δήμου Κέρκυρας. Απέχει 33.500 μέτρα από τη διασταύρωση Τζάβρου, που αποτελεί την 

αφετηρία της εθνικής οδού Κερκύρας – Παλαιοκαστρίτσης και της επαρχιακής οδού προς 

Κασσιώπη (Νο 17). 

 Η ιδιοκτησία βρίσκεται στο σύνολό της εκτός σχεδίου πόλης και εκτός οικισμού, 

πλησίον του οικισμού «Κάτω Περίθεια».  

 

Πίνακας 5.1: Αποστάσεις ακινήτου 

Στοιχείο/Περιοχή Απόσταση (χλμ) 

Κάτω Περίθεια  2,7 
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Κασσιώπη 7,2 

Κέντρο Υγείας Αγ. Μάρκου 28,0 

Τζάβρου 33,5 

Νοσοκομείο 35,7 

Πόλη της Κέρκυρας 42,0 

Αεροδρόμιο 43,0 

Λιμάνι 41,5 

 

 

 

2.2 Επιπτώσεις στο περιβάλλον  

Σύμφωνα με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων οι μεταβολές που θα επιφέρει το έργο 

στο στάδιο της κατασκευής θα είναι στο σύνολό τους βραχυχρόνιες και θα έχουν ασθενή 

ένταση. Η επιβάρυνση του ακουστικού περιβάλλοντος αποτελεί τη μόνη εξαίρεση, καθώς 

αναμένονται μέτριες επιπτώσεις κατά τις εργασίες αλλαγής εσωτερικής διαρρύθμισης των 

κτιρίων. Ο εργασίες αυτές θα συντελεστούν στο σύνολό τους στο εσωτερικό των κτιρίων και 

εκτιμάται ότι δε θα υπάρξει υπέρβαση των επιτρεπόμενων επιπέδων θορύβου στα όρια της 

ιδιοκτησίας.  
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Πίνακας 9.2: Επιπτώσεις κατά την κατασκευή 
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Συνέπειες 

θετικές            x    

ουδέτερες x  x x   x x x x  x x  

αρνητικές  x   x x        x 

Πιθανότητα 
εμφάνισης 

μηδενική x   x   x   x  x x  

μικρή  x x   x  x x     x 

μεσαία     x      x    

μεγάλη               

Έκταση 
περιοχή μελέτης   x   x x  x x  x   x 

ακίνητο   x            

Ένταση 

ασθενής  x x   x  x x  x   x 

μέτρια      x          

ισχυρή               

Επιπτώσεις 
άμεσες  x x  x x  x x  x   x 

έμμεσες               

Διάρκεια 

Βραχυχρόνια  x x  x x  x x  x   x 

μακροχρόνια               

Επαναλαμβανόμενη               

Συνεργιστική 
δράση 

ναι          x     x 

όχι  x x  x x  x   x    

 

Κατά τη λειτουργία του ξενοδοχείου οι σημαντικότερες επιπτώσεις που ενδέχεται να 

εμφανιστούν είναι η ηχορύπανση και η ταπείνωση του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα. Για 

την αντιμετώπιση συνεπειών αυτών προτείνεται η δημιουργία φυτοφράχτη στα όρια το 

γηπέδου που παρατηρείται υπέρβαση της επιτρεπόμενης στάθμης θορύβου και η 

τροποποίηση της μονάδας βιολογικού καθαρισμού με αύξηση του βαθμού επεξεργασίας των 

αποβλήτων, ώστε η ποιότητα των επεξεργασμένων υγρών να είναι πλήρως ασφαλής για 

διάθεσή τους μέσω άρδευσης. 
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Πίνακας 9.3: Επιπτώσεις κατά τη λειτουργία 
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Συνέπειες 

θετικές            x    

ουδέτερες  x x    x   x  x x  

αρνητικές x   x x x  x x     x 

Πιθανότητα 
εμφάνισης 

Μηδενική       x   x  x x  

μικρή  x   x x  x x      

μεσαία   x x       x   x 

μεγάλη x              

Έκταση 
περιοχή μελέτης   x  x x x  x x  x   x 

ακίνητο x  x            

Ένταση 

ασθενής x x x x x x  x x  x   x 

μέτρια                

ισχυρή               

Επιπτώσεις 
άμεσες  x x x x    x  x   x 

έμμεσες x     x  x       

Διάρκεια 

βραχυχρόνια               

μακροχρόνια x  x     x x  x    

Επαναλαμβανόμενη  x  x x x        x 

Συνεργιστική 
δράση 

ναι   x x x x x  x x  x   x 

όχι x              

 

 

 

2.3 Μέτρα και δράσεις για την αντιστάθμιση των πιθανών επιπτώσεων 

Προτείνεται να ενσωματωθούν στο σχεδιασμό οι ακόλουθοι περιβαλλοντικοί όροι: 

 

o Η αντιμετώπιση των υπερβάσεων των επιτρεπόμενων επιπέδων θορύβου στα όρια 

της ιδιοκτησίας θα γίνει με δημιουργία φυτοφράχτη όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. 
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o Τροποποίηση της Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων με στόχο την αύξηση του 

βαθμού επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων. 

o Επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων αποβλήτων για την κάλυψη των 

αναγκών άρδευσης. 

o Αντιμετώπιση πιθανής αστοχίας της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων θα 

πραγματοποιείται με μεταφορά των λυμάτων με βυτία σε κατάλληλους χώρους 

ανάλογα με το στάδιο επεξεργασίας στο οποίο θα βρίσκονται ύστερα από 

συνεννόηση με τις αρμόδιες αρχές. 

o Άριστη  μόνωση όλων των  θορυβωδών εγκαταστάσεων και λειτουργιών της μονάδας 

και τοποθέτηση τους σε ικανή απόσταση από τους χώρους ανάπαυσης, έτσι ώστε η 

στάθμη θορύβου εντός των δωματίων, με ανοικτά παράθυρα συνυπολογιζόμενου και 

του θορύβου βάθους, να μην υπερβαίνει τα 35 dB(Α) ή τα 50 dB(Α) στα όρια του 

γηπέδου. 

 

2.4 Συμβολή έργου στην τοπική και εθνική οικονομία 

Κατά την κατασκευή θα εργάζονται ταυτόχρονα έως δεκαπέντε άτομα, ενώ κατά τη 

λειτουργία το προσωπικό θα ανέρχεται περίπου στα εκατόν σαράντα. Τα χαρακτηριστικά της 

εργασίας θα είναι η πλήρης μεν, εποχιακή δε απασχόληση, η οποία θα καταλαμβάνει τόσο 

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα όσο επιτυγχάνονται οι στόχοι επιμήκυνσης της τουριστικής 

περιόδου. Επίσης καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου θα απασχολούνται συνεργεία 

συντήρησης, ελέγχου και καθαριότητας σύμφωνα με τις ανάγκες των υποδομών. Τα 

προηγούμενα οδηγούν σε διατήρηση και μικρή αύξηση των θέσεων εργασίας στην περιοχή, 

που θα ενισχύεται με την προώθηση και την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος. 

Συνολικά εκτιμάται ότι το έργο θα επιφέρει θετικές επιπτώσεις για την οικονομία του νησιού 

με αμελητέα τόνωση του κατασκευαστικού κλάδου. 

 

Ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων και η δημιουργία ισχυρών συνόλων οργανωμένων 

υποδομών οδηγούν σε διατήρηση και ισχυροποίηση της αναγνωρισιμότητας της Ελλάδας ως 

τουριστικού προορισμού, ιδιαίτερα στην άσχημη οικονομική συγκυρία που διανύουν τα 

κράτη, κατά την οποία οι διακοπές και η αναψυχή γίνονται δυσπρόσιτα για όλο και 

μεγαλύτερες ομάδες πληθυσμού. Η υλοποίηση του προτεινόμενου έργου δε θα επιφέρει 

άμεσες συνέπειες, ωστόσο σε συνδυασμό με παρόμοιες δράσεις και υιοθέτηση πολιτικών και 

ολοκληρωμένων προγραμμάτων μπορεί να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα της χώρας με 

θετικές συνέπειες για την για σειρά κλάδων της οικονομίας. 
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2.5 Βιώσιμες ενναλακτικές λύσεις 

Η μοναδική δυνατή εναλλακτική λύση, η οποία εξετάστηκε και αξιολογήθηκε σε 

αντιπαράθεση με την επιλεγείσα, είναι η αξιοποίηση του καταλύματος με μορφή ξενοδοχείου 

επιπλωμένων διαμερισμάτων επίσης 4*. Το σενάριο αυτό απαιτεί την τροποποίηση και 

διαμόρφωση της μονάδας σε τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων, διότι σήμερα, λόγω των 

αυθαίρετων αλλαγών που συντελέστηκαν, έχει μορφή μικτού τύπου. Η ουσιαστική διαφορά 

από την επιλεγείσα λύση έγκειται στο γεγονός ότι εκπίπτει του σχεδιασμού της 

εκμεταλλεύτριας εταιρείας. 
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Χάρτης 2.1: Περιοχή μελέτης και προτεινόμενη λύση  
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3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις της δραστηριότητας καλύπτουν 14.175,98μ2 ολικού δομημένου 

εμβαδού και αποτελούνται από κεντρικό κτίριο που στεγάζει τους χώρους υποδοχής, τους 

βοηθητικούς χώρους, το εστιατόριο, γυμναστήριο και το σπα, καθώς επίσης και από δεκαέξι 

κτίρια δωματίων, κολυμβητικές δεξαμενές, ανεξάρτητα W.C./ντουζ, βοηθητικό κτίσματα, 

υπαίθριο μπαρ και μονάδα επεξεργασίας λυμάτων. Επίσης, πρόκειται να κατασκευαστεί 

υπόγειος χώρος γυμναστηρίου, 100 μ2 περίπου, κάτω από ημιυπαίθριο χώρο στάθμης 

ισογείου, σύμφωνα με την §6ιβ2 του άρθρου 11 του ΝΟΚ Ν4067/12, ΦΕΚ79/Α/12.   

Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί κύριο μέλημα της ιδιοκτήτριας εταιρείας, στόχος 

ο οποίος θα επιτευχθεί με τη θέσπιση και αυστηρή τήρηση προγράμματος παρακολούθησης 

των περιβαλλοντικών όρων.  

Η δυναμικότητα σχεδιασμού του έργου είναι οι 765 κλίνες σε συνολική δομημένη 

επιφάνεια 14.175,98μ2. Το προσωπικό που απασχολείται για τη συντήρηση και λειτουργία 

της δραστηριότητας ανέρχεται περίπου στα 100 άτομα, τα οποία επιφορτίζονται με ευρύ 

φάσμα εργασιών, όπως το εστιατόριο, τα μπαρ, ο καθαρισμός του ξενοδοχείου, υλοποίηση 

προγραμμάτων εκγύμνασης σε πισίνα, η φύλαξη του χώρου κ.α.  

Η ολική ισχύς του μηχανολογικού εξοπλισμού των συστημάτων θέρμανσης/ψύξης 

εκτιμάται με βάση τη συνολική δομημένη επιφάνεια και τον αριθμό κλινών, λαμβάνοντας 

υπόψη τη διάταξη των επιμέρους εγκαταστάσεων και τις προδιαγραφές της κατασκευάστριας 

εταιρείας του εξοπλισμού όπως αναλύεται στην παράγραφο 6.1 και στο κεφάλαιο 13. 

Σημειώνεται ότι ο δομημένος χώρος που καταναλώνει ενέργεια για τη ρύθμιση των 

εσωτερικών συνθηκών αφορά στα 13.330,64 μ2. 

 

Πίνακας 3.1: Ισχύς μηχανολογικού εξοπλισμού 

Παραγωγή Ζεστών νερών χρήσης 

ισχύς για κάλυψη των αναγκών σε ΖΝΧ 128ΚW 

απορριπτόμενη ψυκτική ισχύς 96 KW 

Κλιματισμός/Θέρμανση συγκροτημάτων 

Απορριπτόμενη θερμική ισχύς κατά τη λειτουργία 
σε ψύξη 

3053,75 KW 

Απορριπτόμενη ψυκτική ισχύς κατά τη λειτουργία 
σε θέρμανση 

1842,25 KW 

 

Η υδροδότηση γίνεται μέσω του δικτύου ύδρευσης της Δημοτικής Επιχείρησης 

Ύδρευσης Αποχέτευσης Κέρκυρας, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτ. 2522/12.04.2016 

βεβαίωσή της. Η υδροδότηση από το δίκτυο της ΔΕΥΑΚ καλύπτει το σύνολο των αναγκών 

του ξενοδοχείου.  
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Οι απαιτήσεις σε ηλεκτρική ισχύ καλύπτονται από το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ και τον 

επιλεγέντα από την ιδιοκτήτρια εταιρεία πάροχο υπηρεσιών.  

 Όσον αφορά στην παραγωγή υγρών αποβλήτων η διαχείρισή τους θα γίνει, όπως 

προαναφέρθηκε, με τη λειτουργία μονάδας επεξεργασίας λυμάτων η οποία σχεδιάζεται και 

αναβαθμίζεται για εξυπηρέτηση 1000 κλινών. Οι εκροές υπολογίζονται σε 300 κ.μ./ημέρα. 

Αντίστοιχα και μέσω εκτιμήσεων ανά ισοδύναμο φιλοξενούμενο προκύπτουν ολικά 

ρυπαντικά φορτία στην είσοδο: BOD  90 kg/d και SS 75 kg/d. 
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4. ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

4.1 Στόχος και σκοπιμότητα 

Το έργο αφορά στη λειτουργία ξενοδοχειακής μονάδας μικτού τύπου δυναμικότητας 765 

κλινών. Η σκοπιμότητα  της υλοποίησης του έργου είναι η εναρμόνιση των υλοποιημένων 

υποδομών με την υπάρχουσα νομοθεσία, όσον αφορά στην αδειοδοτημένη από τον ΕΟΤ 

δυναμικότητα του καταλύματος (σήμερα ανέρχεται στις 636 κλίνες) και στην αναβάθμιση της 

μονάδας επεξεργασίας λυμάτων.  

Η τροποποίηση του βιολογικού καθαρισμού σχεδιάζεται στην κατεύθυνση της αύξησης 

του βαθμού επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων, ώστε οι εκροές να καλύπτουν τις 

απαιτήσεις των κριτηρίων που τίθενται στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 

145116/02.02.2011. Στόχος, είναι η επαναχρησιμοποίηση των εκροών για την κάλυψη των 

αναγκών άρδευσης, εξοικονομώντας πολύτιμους υδατικούς πόρους. 

Η επίτευξη των ανωτέρω στόχων οδηγεί στη δημιουργία ενός σύγχρονου καταλύματος, 

που θα παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες χαλάρωσης και αναψυχής. Ο επισκέπτης θα 

έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ανάμεσα από πολλές δραστηριότητες, όπως η χαλάρωση και 

η απόλαυση του ζεστού ήλιου και του μπάνιου, τόσο στις πισίνες όσο και στη θάλασσα, η 

γνωριμία με την Κέρκυρα και την Κερκυραϊκή ύπαιθρο, ο περίπατος και η παρατήρηση της 

γειτονικής περιβαλλοντικά προστατευόμενης περιοχής, καθώς, και οι πολυάριθμες 

δραστηριότητες και εκδρομές που θα διοργανώνονται σε συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις. 

Κατά τη λήψη της απόφασης υλοποίησης της δραστηριότητας η ιδιοκτήτρια εταιρεία έλαβε 

υπόψη όλες τις θεσμοθετημένες κατευθύνσεις για τον τουρισμό και το χωροταξικό 

σχεδιασμό. Πιο συγκεκριμένα, η Κέρκυρα κατατάσσεται στις αναπτυγμένες τουριστικά 

περιοχές (κατηγορία Α1) που προορίζονται για αναβάθμιση, βελτίωση και διαφοροποίηση 

του τουριστικού τους προϊόντος (Υ.Α. 67659/2013, ΦΕΚ 3155 Β’/12.12.2013), όπως 

παρουσιάζεται στο χάρτη 5 του παραρτήματος ΙΙ.  
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4.2 Ιστορική εξέλιξη  

Το ακίνητο περιήλθε στην ιδιοκτησία της "ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΩΜΑΣ ΡΟΚΑΣ Α.Ε.” δυνάμει της υπ. αρ. 6.132/19.09.1981 πράξης του 

Συμβολαιογράφου Όρους Κερκύρας Σπ. Αθ. Σπίγγου. Με την ίδια πράξη συστάθηκε δουλεία 

διόδου από ακίνητο ιδιοκτησίας Λέκκα Αριστείδη, για την ευκολότερη σύνδεση με τον 

κοινόχρηστο δρόμο. 

Οι εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου κατασκευάστηκαν το χρονικό διάστημα 2002-2004 

σύμφωνα με την υπ. αρ. 304/2002 οικοδομική άδεια ανέγερσης ξενοδοχείου τύπου 

επιπλωμένων διαμερισμάτων, Α’ τάξεως, 492 κλινών. Ωστόσο, η υλοποιημένη κατάσταση 

διαφοροποιείται από τα εγκεκριμένα σχέδια ως προς τη μετατροπή βοηθητικών χώρων σε 

χώρους κύριας χρήσης, με ταυτόχρονη αύξηση της δυναμικότητας σε 765 κλίνες. Οι 

υπερβάσεις αυτές τακτοποιήθηκαν με δήλωση του Ν. 4178/2013 η οποία έχει Α/Α 3199210 

και ηλεκτρονικό κωδικό 1872FDE1E2E859EA. 

Πιο συγκεκριμένα στην υπ’ αριθμ. 304/ 23.05.02 οικοδομική άδεια για την ανέγερση του 

ξενοδοχείου, η δόμηση υπολογίστηκε για το σύνολο του γηπέδου συμπεριλαμβανομένου και 

του τμήματος της ζώνης παραλίας που καταλαμβάνει η ιδιοκτησία, σύμφωνα με το άρθρο 26 

του Ν2831/00 ΦΕΚ 140/Α/00, την Εγκ 26/90 σε συνδυασμό και με την Γνωμ. της Νομικής 

Δν/σης του ΥΠΕΧΩΔΕ 125/90 και το γεγονός ότι είχαν εκδοθεί: 

1. Η με αρ. πρωτ. οικ. 1712/5.2.01 προέγκριση χωροθέτησης  ξενοδοχείου, 

2. Η με αρ. πρωτ. οικ.96535/28.11.01 κοινή απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ - ΕΟΤ έγκρισης 

περιβαλλοντικών όρων,  

3. Η με αρ. πρωτ. 4150/ΤΤ/30.10.01 και  αριθμό θεώρησης σχεδίων 927 έγκριση των 

Αρχιτεκτονικών σχεδίων από τον ΕΟΤ.  

Έτσι το δικαίωμα δόμησης κατά τα ανωτέρω και με βάση το σημερινό νέο τοπογραφικό με 

συντ. Ε.Γ.Σ.Α. 87 όπου το γήπεδο έχει καθαρό εμβαδόν 46.004,50μ2 πλέον εμβαδόν ζώνης 

παραλίας   388,47μ2,  υπολογίζεται για το συνολικό εμβαδόν των  46.392,97 μ2, και είναι : 

46.392,97 μ2x 0,20= 9.278,594μ2 δόμηση και κάλυψη νόμιμα κατά την ημερομηνία 

έκδοσης της 304/02 οικοδ. άδειας. (το εμβαδόν της ιδιοκτησίας βάσει του οποίου εξεδόθη η 

οικοδομική άδεια 304/02, ήταν 48.795μ2). 

Η διαφορά των (48.795 - 46.392,97 =) 2.402,03 μ2 της επιφάνειας του τοπογραφικού βάσει 

του οποίου εξεδόθη η οικοδομική άδεια 304/02, αντιστοιχεί σε ποσοστό (1 - 

46.392,97/48.795 =) 4,9% < 10%, που  εμπίπτει στις αποδεκτές αποκλίσεις του άρθρου 

4§2β του Ν4178/13. 

Μετά τα παραπάνω η δόμηση η πέραν των 9.278,595 μ2, που υπολογίζεται με τη σημερινή 

αποτύπωση και oι υπερβάσεις της άδειας οικοδομής, τακτοποιήθηκε  σύμφωνα με το 
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Ν4178/13 με την δήλωση με ηλεκτρονικό κωδικό 1872FDE1E2E859EA, και αύξ/αριθμό 

3199210. 

Η υφιστάμενη συνολική δόμηση του γηπέδου σήμερα είναι  9.278,594μ2 (με βάση τη 

νομιμότητα) + 3.680,31μ2 (με βάση τη δήλωση τακτοποίησης του Ν4178/13) + 1.217,08μ2 

(υπόγειοι χώροι)= 14.175,98μ2 (εκ των οποίων τα 12.958,90μ2 προσμετρώνται στο 

συντελεστή δόμησης). 

Σε  εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ..20-1-88 άρθρο 1 §7α & 8 και του Π.Δ.. 30-6-91  

άρθρο 1 § 3 (για την πέρα των 4.000μ2 πραγματοποιούμενη δόμηση) η υποχρέωση 

παραχώρησης τμήματος του  γηπέδου εκπληρώθηκε με το υπ αριθμ. 23.072/01 συμβόλαιο 

του συμβ/φου Αγ. Δούλων Κερκύρας Σπ. Σπίγγου, ενώ η εν συνεχεία αναστροφή της σε 

χρηματική καταβολή πραγματοποιήθηκε με το υπ αριθμ. 23.609/02 συμβόλαιο του ιδίου 

συμβ/φου, για επιφάνεια 5.431,25 μ2.  Με βάση το επικαιροποιημένο τοπογραφικό  για τη 

νέα επιφάνεια του γηπέδου και το δικαίωμα δόμησης, η υποχρέωση παραχώρησης μειώθηκε 

στα 5.278,59 μ2 (βλέπε σχετικό πίνακα του τοπογραφικού διαγράμματος). 

 Με τους ισχύοντες σήμερα όρους δόμησης, τα δικαιώματα αξιοποίησης  του γηπέδου είναι: 

1. Μέγ. δόμηση  46.004,50μ2 x 0,2 = 9.200,90μ2. 

2. Μέγ. κάλυψη  46.004,50μ2 x 0,2 = 9.200,90μ2. 

3. Μέγ. επιφ. Ημιυπαίθριων χώρων  9.200,90μ2 x  0,2 = 1.840,18 μ2. 

4. Μέγ. επιφ. Ημιυπαίθριων χώρων και εξωστών 9.200,90μ2 x  0,4 = 3.680,36 μ2. 

 Για τη σχεδιαζόμενη προσθήκη γυμναστηρίου στη στάθμη υπογείου και ημιυπαίθριου 

χώρου κατ’ επέκταση του υφιστάμενου, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της §6ιβ2 του άρθρου 

11 του ΝΟΚ Ν4067/12, ΦΕΚ79/Α/12  όπου, στο συντ. δόμησης δεν προσμετρώνται , 

«ειδικά για κτίρια προσωρινής διαμονής (ξενοδοχεία), ο πρώτος υπόγειος όροφος για 

χρήσεις εγκαταστάσεων άθλησης όπως τα κολυμβητήρια, γυμναστήρια, σάουνες και οι 

αίθουσες πολλαπλών χρήσεων». 

Όσον αφορά στην περιβαλλοντική αδειοδότηση της επιχείρησης, το έτος 2001, σε 

συνέχεια αίτησης της ιδιοκτήτριας εταιρείας, εκδόθηκε η υπ. αρ. 96535/28.11.2001 κοινή 

απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ-ΕΟΤ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων «για την ίδρυση και λειτουργία 

τουριστικής εγκατάστασης ξενοδοχείου κλασσικού τύπου Α’ τάξης δυναμικότητας 420 

κλινών» Η απόφαση αυτή τροποποιήθηκε το έτος 2007 «λόγω αύξησης της δυναμικότητας 

των κλινών από 420 σε τελική δυναμικότητα 604 κλινών». Η μονάδα εξυπηρετείται από 

βιολογικό καθαρισμό με Β’ βάθμια επεξεργασία και απολύμανση, ενώ η αποχέτευση των 

εκροών γίνεται με υπεδάφιο σύστημα «ντρενάζ», σύμφωνα με το υπ. αρ. πρωτ. 

ΔΥΠ/24582/31.07.2003 έγγραφο του Τμήματος Υγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Υγείας 

Πρόνοιας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κέρκυρας. 
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4.3 Συσχέτιση με άλλες δραστηριότητες 

Η ευρύτερη περιοχή των Βόρειων και Βορειοανατολικών ακτών της Κέρκυρας αποτελεί 

καταξιωμένο τουριστικό προορισμό, γεγονός που οφείλεται στην εξαιρετική αισθητική του 

φυσικού τοπίου, αλλά και στην ύπαρξη πλήθους καλά οργανωμένων τουριστικών υποδομών 

και εγκαταστάσεων. Η μεγάλη δυναμικότητα των καταλυμάτων σε συνδυασμό με την 

πληθώρα επιχειρήσεων εστίασης/αναψυχής και τουριστικών γραφείων δημιουργεί φιλόξενο 

περιβάλλον για τον επισκέπτη και παρέχει τη δυνατότητα για άνετη διαμονή, απαλλαγμένη 

από το άγχος και την αβεβαιότητα. Πρέπει να σημειωθεί, ότι στο άμεσο περιβάλλον του 

ξενοδοχείου δεν υπάρχουν αντίστοιχες ξενοδοχειακές μονάδες. 

Στο σύνολο της Π.Ε. Κέρκυρας δραστηριοποιούνται πλήθος καταλυμάτων, ενώ για την 

καλύτερη εκτίμηση της συσχέτισης του προτεινόμενου έργου με τις υπάρχουσες αντίστοιχης 

κατηγορίας ξενοδοχειακές μονάδες στο σύνολο της Κέρκυρας παρατίθεται ο ακόλουθος 

πίνακας.  

 
 
Πίνακας 4.1: Ξενοδοχεία 4* στην Κέρκυρα (Π.Υ.Τ. Κέρκυρας για το έτος 2012) 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 4**** 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 

 ΔΩΜΑΤΙΑ ΚΛΙΝΕΣ 

ΣΑΝ ΣΤΕΦΑΝΟ (ΚΛΕΙΣΤΟ) 4* ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ  250 470 

ACQUIS ΑΓΙΟΣ ΓΟΡΔΙΟΣ 4* ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ  217 408 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 4* ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ  95 177 

ΡΕΒΕΚΑ ΒΙΛΑΤΖ 
(ΕΠΕΚΤΑΣΗ) 

4* ΕΣΠΕΡΙΩΝ 40 53 95 

ΡΟΒΟΛΑ 4* ΕΣΠΕΡΙΩΝ 30 31 61 

ΡΟΔΑ ΜΠΗΤΣ 4* ΕΣΠΕΡΙΩΝ  388 741 

ΑΛΜΥΡΟΣ ΝΑΤΟΥΡΑ 4* ΘΙΝΑΛΙΩΝ  160 320 

ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΔΙΑΜ/ΤΑ 4* ΘΙΝΑΛΙΩΝ 21 33 54 

ΕΣΚΕΪΠ ΡΗΖΟΡΤ ΜΠΛΟΥ 
ΜΠΕΥ 

4* ΘΙΝΑΛΙΩΝ 164 328 492 

ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟ ΘΕΡΕΤΡΟ 4* ΘΙΝΑΛΙΩΝ  39 90 

ΤΖΕΛΙΝΑ ΜΑΡΕ Β' (Κ) 4* ΘΙΝΑΛΙΩΝ 10 19 29 

ΕΞΟΧΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΣΤΟΝ 
ΚΟΛ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

4* ΘΙΝΑΛΙΩΝ 76 119 217 

ΘΕΡΕΤΡΟ ΤΟΥ ΑΙΩΝΑ 4* ΘΙΝΑΛΙΩΝ 42 56 103 

ΗΛΙΟΛΟΥΣΤΗ ΚΕΡΚΥΡΑ 
(ΠΡΩΗΝ ΗΛΙΟΣ) 

4* ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ  323 712 

ΚΗΠΟΙ ΤΗΣ ΦΡΟΣΥΝΗΣ 4* ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ 17 19 38 

ΚΟΡΦΟΥ ΡΕΖΙΝΤΕΝΣ 4* ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ 22 59 74 

ΚΟΡΦΟΥ ΡΕΖΙΝΤΕΝΣ 1 4* ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ 24 60 72 
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ΝΗΣΑΚΙ ΜΠΗΤΣ 4* ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ  239 443 

ΩΡΑΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑ 4* ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ 20 28 49 

ΜΕΓΑ ΑΡΗΤΗ 4* ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ  171 312 

ΔΕΜΠΟΝΟΣ 4* ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ  57 109 

ΙΜΠΕΡΟΣΤΑΡ ΚΕΡΚΥΡΑ 
ΓΚΟΛΦ 

4* ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ  240 444 

ΚΟΡΦΟΥ ΔΙΒΑΝΙ ΠΑΛΛΑΣ 4* ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ  165 306 

ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΚΥΡΑ ΜΠΗΤΣ 4* ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ  265 512 

ΡΟΔΟΣΤΑΜΟ (ΠΡΩΗΝ 
ΡΑΝΤΟΒΑΣ ΥΠΟ 
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ) 

4* ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ  115 221 

ΣΠΙΤΙ ΠΡΙΦΤΗΣ 4* ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ 20 20 40 

ΤΩΝ 
ΙΠΠΟΤΩΝ(ΚΑΒΑΛΙΕΡΙ) 

4* ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ  48 91 

ΣΙΟΡΑ ΒΙΤΤΟΡΙΑ 4* ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ  9 23 

AMMΩΔΗΣ  ΑΚΤΗ 
ΘΕΡΕΤΡΟ 

4* ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ  202 350 

ΑΜΜΩΔΗΣ ΑΚΤΗ 
ΘΕΡΕΤΡΟ 1 

4* ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ  190 364 

ΑΤΤΙΚΑ 4* ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ  122 260 

ΝΤΑΙΖΗ 4* ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ  51 93 

ΗΡΑΚΛΗΣ 4* ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ 24 24 48 

ΔΕΛΦΙΝΙΑ 4* ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ  182 342 

ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟ ΧΩΡΙΟ 4* ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ  60 120 

ΜΙΡΑΜΑΡΕ ΠΑΡΚ (Κ) 4* ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ  98 195 

ΛΟΥΗΣ ΡΕΤΖΕΝΣΥ 4* ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ  193 359 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ 4* ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ  16 27 

ΑΚΤΗ ΕΛΛΗ 4* ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ  44 86 

ΑΚΤΗ ΑΚΡΩΤΗΡΙ 4* ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ  127 236 

ΑΚΟΥΙΣ ΑΚΤΗ ΠΕΛΕΚΑΣ 4* ΠΑΡΕΛΙΩΝ  181 362 

ΕΡΜΟΝΕΣ ΓΚΟΛΦ - 
ΑΘΗΝΑ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ) 

4* ΠΑΡΕΛΙΩΝ 78 98 179 

ΓΚΡΑΝΤ ΜΕΝΤΙΤΕΡΑΝΕΟ 
ΡΗΖΟΡΤ(ΠΡΩΗΝ ΑΚΤΗ 
ΕΡΜΟΝΕΣ ) 

4* ΠΑΡΕΛΙΩΝ  272 504 

ΓΚΡΑΝ ΟΤΕΛ ΓΛΥΦΑΔΑ 4* ΠΑΡΕΛΙΩΝ  242 465 

ΠΕΛΕΚΑΣ ΚΑΝΤΡΥ 
ΚΛΑΜΠ 

4* ΠΑΡΕΛΙΩΝ 15 26 50 

ΑΚΤΗ ΕΛΑΙΑ 4* ΦΑΙΑΚΩΝ  206 382 

ΑΝΝΑΛΙΖΑ 4* ΦΑΙΑΚΩΝ 36 36 72 

ΓΚΡΕΚΟΤΕΛ ΚΟΛΠΟΣ 
ΔΑΦΝΙΛΑ 

4* ΦΑΙΑΚΩΝ  260 481 

ΜΑΓΚΝΑ ΓΚΡΕΤΣΙΑ 4* ΦΑΙΑΚΩΝ  122 226 

ΧΑΝΔΡΗΣ ΔΑΣΙΑ 4* ΦΑΙΑΚΩΝ  251 467 
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ΧΑΝΔΡΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑ 4* ΦΑΙΑΚΩΝ  301 558 

ΣΥΝΟΛΟ 51 ξενοδ.  639 6609 12371 

 

Το σύνολο των πολυτελών ξενοδοχείων 5* της Κέρκυρας ανέρχεται στα 12, δύο εκ των 

οποίων βρίσκονται στη Δημοτική Ενότητα Θιναλίων (πίνακας 6 παραρτ. Ι). Παράλληλα, 

Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων έχουν λάβει δύο σύνθετα τουριστικά 

καταλύματα, στις Δ.Ε. Φαιάκων και Αχιλλείων. 

 

Πίνακας 4.2: Ξενοδοχεία στη Δ.Ε. Θιναλίων 

κατηγορία  5*  4*  3* 

πλήθος 2 7 10 

 

Η συνολική δυναμικότητα των καταλυμάτων της Δ.Ε. Θιναλίων ανέρχεται σε 2.417 δωμάτια 

και 4.305 κλίνες. 
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5. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

5.1 Θέση του έργου 

Οι πλησιέστεροι οικισμοί προς την ιδιοκτησία είναι οι οικισμοί Κάτω Περίθειας (ΦΕΚ 

69Δ/1979), όπως παρουσιάζονται στο χάρτη προσδιορισμού περιοχής μελέτης (χάρτης 2, 

παράρτημα ΙΙ). Η ιδιοκτησία βρίσκεται εκτός σχεδίου και εκτός οικισμού, όπως παρουσιάζεται 

στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα (Ιούλιος 2015) κλίμακας 1:500 του διπλωματούχου 

πολιτικού μηχανικού Θανάση Κ. Μακρή με Α.Μ. ΤΕΕ 31940.  

Στην ευρύτερη περιοχή δεν υπάρχουν χαρακτηρισμένα δάση, δασικές ή αναδασωτέες 

εκτάσεις. Όσον αφορά στη θέση του γηπέδου ως προς τα όρια περιοχών εθνικού 

συστήματος προστατευόμενων περιοχών του ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60 Α’/2011) γίνεται 

αναλυτική παρουσίαση στο χάρτη 1 του παραρτ. ΙΙ.   

Οι εγκαταστάσεις των υποδομών μεταφοράς και κοινωνικών υποδομών συγκεντρώνονται, 

κατά μεγάλο τμήμα τους, στην ευρύτερη περιοχή της πόλης της Κέρκυρας. Στη βόρεια και 

νότια περιοχή της πόλης βρίσκονται το λιμάνι και ο κρατικός αερολιμένας αντίστοιχα, ενώ το 

Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας βρίσκεται στην περιοχή Κοντόκαλι και απέχει περίπου 35,7 χλμ 

από την είσοδο της ιδιοκτησίας. Συνοπτικά οι αποστάσεις του γηπέδου σε χιλιόμετρα οδικού 

δικτύου παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί. 

 

Πίνακας 5.1: Αποστάσεις ακινήτου 

Στοιχείο/Περιοχή Απόσταση (χλμ) 

Κάτω Περίθεια  2,7 

Κασσιώπη 7,2 

Κέντρο Υγείας Αγ. Μάρκου 28,0 

Τζάβρου 33,5 

Νοσοκομείο 35,7 

Πόλη της Κέρκυρας 42,0 

Αεροδρόμιο 43,0 

Λιμάνι 41,5 
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Χάρτης 5.1: Περιοχές δικτύου Natura 2000 και θέση ακινήτου 
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5.2 Ισχύουσες χωροταξικές και πολεοδομικές ρυθμίσεις 

Η Κέρκυρα κατατάσσεται από το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 

Ανάπτυξης για τον Τουρισμό (Υ.Α. 67659/2013, ΦΕΚ 3155Β’/2013) στις αναπτυγμένες 

τουριστικά περιοχές (υποκατηγορία Α1) που προορίζονται για αναβάθμιση, βελτίωση και 

διαφοροποίηση του τουριστικού τους προϊόντος, όπως παρουσιάζεται στον χάρτη 5 του 

παραρτήματος ΙΙ, καθώς και στα τουριστικά ανεπτυγμένα νησιά (υποκατηγορία Δ1, ομάδα Ι). 

Οι περιοχές αυτής της κατάταξης διαθέτουν αναγνωρίσιμη τουριστική ταυτότητα στο 

εξωτερικό και στο εσωτερικό, υψηλή συγκέντρωση τουρισμού, η οποία εκφράζεται με μεγάλο 

αριθμό παρουσίας επισκεπτών και καταλυμάτων. Παρουσιάζουν, επίσης, ενδεχόμενη 

συγκέντρωση μαζικού τουρισμού, υψηλό βαθμό εξάρτησης της περιφερειακής και τοπικής 

οικονομίας από τον τουρισμό με υπερφόρτωση των φυσικών και ανθρωπογενών πόρων 

(π.χ. ενεργειακών), των υποδομών και των υπηρεσιών και ενδεχόμενες συγκρούσεις 

χρήσεων γης. 

Από το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σύμφωνα με την Απόφαση αριθμ. 48976/5.12.2003 της 

Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 56/Β/19.01.2004), η περιοχή της εξεταζόμενης ιδιοκτησίας 

εντάσσεται στις Κύριες Περιοχές με Προτεραιότητα στην Παράκτια Τουριστική Ανάπτυξη 

(χάρτης 7 παραρτ. ΙΙ). Επίσης, σύμφωνα με μελέτη και πρόταση του Προϊσταμένου της 

Διεύθυνσης Τουρισμού Ιονίων Νήσων του ΕΟΤ, κ. Κωνσταντίνου Τσουμάνη, για την 

ουσιαστική παρέμβαση για τον επαναπροσδιορισμό του κερκυραϊκού τουρισμού, η ζώνη 

στην οποία βρίσκεται η δραστηριότητα προτείνεται να χαρακτηριστεί ως περιοχή 

οργανωμένου τουρισμού (χάρτης 6, παράρτημα ΙΙ).  

Η προτεινόμενη δραστηριότητα βρίσκεται σε πλήρη αντιστοίχιση με τις κατευθύνσεις της 

πολιτείας, καθώς αφορά στη βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου τουριστικού 

προϊόντος και την προστασία του περιβάλλοντος μέσω της αύξησης του βαθμού 

επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων και της επαναχρησιμοποίησης τους για άρδευση. 
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Χάρτης 5.2: Πρότυπο χωροταξικής θεώρησης 
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6. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

6.1 Αναλυτική περιγραφή εγκαταστάσεων και υποδομών 

Κεντρικό Κτίριο 

Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν κεντρικό κτίριο δύο σταθμών, που αποτελείται από ισόγειο, 

υπόγειο και βατό δώμα. Το κτίριο στο ισόγειο φιλοξενεί τους χώρους υποδοχής, την αίθουσα 

πολλαπλών χρήσεων, τους χώρους γραφείων, το επιχειρηματικό κέντρο, τη βιβλιοθήκη και 

το εστιατόριο της μονάδας, ενώ στο υπόγειο βρίσκονται το γυμναστήριο, το κέντρο 

αναζωογόνησης και ομορφιάς, το ζαχαροπλαστείο, οι χώροι αποθήκευσης τροφίμων, οι 

χώροι W.C πελατών και προσωπικού, καθώς, και υπόγεια υδατοδεξαμενή και μηχανοστάσιο. 

Το βατό δώμα αξιοποιείται για την εγκατάσταση των εξωτερικών μονάδων κλιματισμού και 

εξαερισμού. 

 

Κτίρια Δωματίων 

Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν δεκαέξι κτίρια δωματίων τα οποία ποικίλουν σε εμβαδόν 

και διαστάσεις. Τα δωμάτια είναι δίκλινα και τρίκλινα τους και η δυναμικότητα ανά κτίριο 

αναλύεται ως ακολούθως: 

 

Πίνακας 3.1: Δυναμικότητα κτιρίων δωματίων 

ΚΤΙΡΙΟ ΔΩΜΑΤΙΑ 

 
ΥΠΟΓΕΙΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΟΡΟΦΟΣ 

 
2κλ 2κλ 3κλ 2κλ 3κλ 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ 
     

Α 4 8 
 

8 
 

Β 6 6 
 

6 
 

Γ 6 10 2 10 2 

Δ 6 16 
 

16 
 

Ε 9 14 
 

4 5 

Ζ 8 14 
 

14 
 

Η 
 

12 
 

6 3 

Θ 
 

10 
 

4 3 

Ι 
 

10 
 

10 
 

Κ 
 

14 
 

14 
 

Λ 11 12 
 

12 
 

Μ 
 

6 
 

6 
 

Ν 
 

6 
 

6 
 

Ξ 10 8 2 8 2 
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Ο1 4 4 
 

4 
 

Ο2 4 3 
 

5 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΩΜΑΤΙΩΝ 68 153 4 133 15 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΚΛΙΝΩΝ ΔΩΜ 
    

354 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΚΛΙΝΩΝ ΔΩΜ 
    

19 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΙΝΩΝ 
    765 

 

Κολυμβητικές δεξαμενές 

To ξενοδοχείο διαθέτει τρεις κολυμβητικές δεξαμενές, δύο ενηλίκων και μία με προδιαγραφές 

για χρήση από παιδιά. Στο βόρειο τμήμα του ακινήτου βρίσκονται η μία πισίνα ενηλίκων 

επιφάνειας 694,63 μ2 και η παιδική πισίνα επιφάνειας 62,70 μ2, ενώ στο κέντρο περίπου του 

ακινήτου βρίσκεται η έτερη πισίνα ενηλίκων με εμβαδόν 325,57 μ2. Πλησίον των δεξαμενών 

υπάρχουν υπαίθριο μπαρ, W.C., ντουζ, καθώς και χώρος για την ανάπτυξη καθισμάτων και 

εξοπλισμού πισίνας. 

 

Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων 

Οι εγκαταστάσεις εξυπηρετούνται από μονάδα επεξεργασίας λυμάτων η οποία έχει 

δυνατότητα επεξεργασίας εισροών που αντιστοιχούν σε 1000 κλίνες. Η μονάδα 

ανασχεδιάζεται και αναβαθμίζεται, ώστε να μπορεί να επεξεργάζεται ονομαστική παροχή 

300m3/ημέρα με τριτοβάθμια επεξεργασία. Η βιολογική επεξεργασία θα γίνεται με τη μέθοδο 

του παρατεταμένου αερισμού (extended aeration) και η αποστείρωση με υπεριώδη 

ακτινοβολία. Τα επεξεργασμένα υγρά θα χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των αναγκών σε 

άρδευση για το σύνολο του οικοπέδου και τυχόν περίσσεια θα οδηγείται σε σύστημα 

υπεδάφιας διάθεσης (ντερνάζ). Αναλυτική παρουσίαση των εγκαταστάσεων και του 

μηχανολογικού εξοπλισμού δίνεται στην τεχνική μελέτη επεξεργασίας βιολογικού καθαρισμού 

λυμάτων που επισυνάπτεται της μελέτης σχεδιασμού και εφαρμογής συστήματος άρδευσης 

που συνοδεύει την παρούσα περιβαλλοντική μελέτη. 

 

Συνδέσεις με οδικό δίκτυο 

Το γήπεδο εφάπτεται με το δημοτικό δρόμο Αγ. Σπυρίδωνα Δ.Δ. Περίθειας, ο οποίος έχει 

ελάχιστο πλάτος κυκλοφορίας 5,5 μ σε όλο το μήκος επαφής του με το οικόπεδο και μέχρι τη 

συμβολή του με την παλαιά Επαρχιακή οδό 17 Κασσιώπης-Ρόδας στη θέση Αγ. Θεόδωροι 

Δ.Δ. Περίθειας, σύμφωνα με την υπ. αρ. πρωτ. 5269/08.12.2006 βεβαίωση του Δήμου 

Θιναλίων. Η κατάσταση του ασφαλτοστρωμένου οδοστρώματος μπορεί να χαρακτηριστεί ως 

καλή. 
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Συνδέσεις με δίκτυα υποδομών 

Η υδροδότηση θα γίνεται μέσω του δικτύου ύδρευσης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης 

Αποχέτευσης Κέρκυρας, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτ. 2522/12.04.2016 βεβαίωσή της.  

Οι απαιτήσεις σε ηλεκτρική ισχύ καλύπτονται από το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ και τον επιλεγέντα 

από την εκμεταλλεύτρια εταιρεία πάροχο υπηρεσιών. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα 

με το άρθρο 5 του Ν. 4276/2014 (ΦΕΚ 155 Α΄ /30.7.2014) και την Υ.Α. 216/2015 (ΦΕΚ 10 Β΄ 

/9.1.2015) καταργούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις σε ημερήσια δυνατότητα παροχής νερού 

ανά κλίνη όπως επίσης και σε ημερήσια απαίτηση ηλεκτροδότησης.  

 

Η τηλεφωνική και διαδικτυακή σύνδεση θα γίνει από πάροχο υπηρεσιών σύμφωνα με 

επιλογή της διευθύντριας εταιρίας. Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχει διερχόμενο δίκτυο του 

Ο.Τ.Ε. και άλλων επιχειρήσεων. 

 

Χώροι στάθμευσης 

Ειδική μέριμνα έχει δοθεί για την άνετη στάθμευση των οχημάτων σε διαμορφωμένο χώρο 

πλησίον της εισόδου του κεντρικού κτιρίου. Επίσης, η χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης για 

αυτοκίνητα που εξυπηρετούν Άτομα Μειωμένης Κινητικότητας γίνεται με ειδική σήμανση σε 

σημεία που διευκολύνουν την πρόσβασή τους τόσο στο κεντρικό κτίριο, όσο και στα 

κατάλληλα διαμορφωμένα διαμερίσματα.  

 

Εργασίες τροποποίησης και αναβάθμισης 

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν αφορούν αποκλειστικά την τροποποίηση και αναβάθμιση 

της εγκατάστασης της  μονάδας επεξεργασίας λυμάτων καθώς και την κατασκευή υπόγειου 

γυμναστηρίου περίπου 100μ2. 

 

6.2 Φάση κατασκευής 

6.2.1 Προγραμματισμός και χρονοδιάγραμμα  

Οι εργασίες αφορούν την τροποποίηση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων, καθώς 

και την ανέγερση υπόγειου γυμναστηρίου και θα ξεκινήσουν με την έκδοση οικοδομικής 

άδειας. Εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί διάστημα τριών έως τεσσάρων μηνών για να 

ολοκληρωθούν.  

Όσον αφορά στο βιολογικό καθαρισμό αρχικά θα εκτελεστούν οι καθ΄ ύλην εργασίες 

τροποποίησης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας. Πιο συγκεκριμένα, θα συντελεστούν 

καθαιρέσεις, απομάκρυνση άχρηστων υλικών, κατασκευή νέων τμημάτων, τροποποίηση των 
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υδραυλικών και Η/Μ εγκαταστάσεων. Στη συνέχεια θα συντελεστούν οι απαραίτητες 

διαμορφώσεις του περιβάλλοντος χώρου.  

Όσον αφορά στο γυμναστήριο οι εργασίες αφορούν στην ανέγερση νέου κτιρίου σε 

υπόγεια στάθμη και θα ξεκινήσουν με τις απαραίτητες εργασίες εκσκαφών, στη συνέχεια θα 

ακολουθήσουν η μόρφωση του φέροντος οργανισμού από οπλισμένο σκυρόδεμα και θα 

συνεχιστούν έως την ολοκλήρωση των λοιπών οικοδομικών εργασιών. Τα ανωτέρω θα 

συντελεστούν σε περίοδο κατά την οποία το κατάλυμα δε λειτουργεί. 

   

6.2.2 Αναγκαία υλικά κατασκευής 

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για τις κατασκευαστικές εργασίες θα προμηθευθούν από 

νομίμως λειτουργούσες τοπικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των 

οικοδομικών υλικών. Oι απαιτούμενες ποσότητες υλικών θα προσδιοριστούν επακριβώς 

κατά τη φάση έκδοσης οικοδομικής άδειας για την τροποποίηση της εγκατάστασης.  

  

6.2.3 Υγρά απόβλητα 

Κατά τη φάση κατασκευής οι πηγές υγρών αποβλήτων αναμένεται να είναι αστικά λύματα 

που προέρχονται κυρίως από τους εργαζομένους του εργοταξίου και τυχόν επιφανειακές 

απορροές που θα συμπαρασύρουν υλικά του εργοταξίου στις αποχετεύσεις. 

Το προσωπικό του εργοταξίου υπολογίζεται ότι θα ανέρχεται στα 15 άτομα σε ημέρες αιχμής 

και θεωρώντας ότι το κάθε άτομο θα παράγει περίπου 50 lt/ημέρα αστικών λυμάτων 

υπολογίζεται ότι θα έχουμε:  

  15ατ.* 50 l/ατ./ημ. = 0.75 m3/ημ. υγρά απόβλητα στο εργοτάξιο 

Για την εξυπηρέτηση των συνεργείων προτείνεται να χρησιμοποιηθούν χημικές τουαλέτες για 

το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο βιολογικός καθαρισμός θα είναι εκτός λειτουργίας, ενώ 

για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα θα χρησιμοποιηθούν οι εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου. 

Με αυτό τον τρόπο ο παραγόμενος όγκος αποβλήτων είναι όχι μόνο πολύ μικρός, αλλά και η 

διαχείρισή τους γίνεται με περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο. 

Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζεται η ημερήσια παραγωγή ρυπαντικού φορτίου ανά άτομο.   

 

Πίνακας 6.4: Παραγωγή ρυπαντικού φορτίου (Πηγή: Αλέξανδρος Αϊβαζίδης, Τμήμα Μηχανικών 

Περιβάλλοντος, Πολυτεχνική σχολή ΔΠΘ, «Τεχνολογία και Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων Ι») 

Ρυπαντικό φορτίο 
Παραγωγή ρυπαντικού 

φορτίου (g/ατ.) 

BOD5  60 

TSS  80 

TN  10 

TP  2.5 
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6.2.4 Στερεά απόβλητα 

Κατά τη φάση κατασκευής αναμένεται να παραχθούν στερεά απόβλητα που θα 

αποτελούνται από υλικά συσκευασίας, περισσεύματα δομικών υλικών, προϊόντα 

κατεδαφίσεων και αστικού τύπου απορρίμματα από τα άτομα που θα εργάζονται για την 

υλοποίηση του έργου. Τα αστικού τύπου απορρίμματα υπολογίζονται σε 2,0 Kg ανά άτομο 

ανά ημέρα. Στο εργοτάξιο θα εργάζονται κατά μέσο όρο 15 άτομα ανά ημέρα αιχμής, οπότε 

θα παράγονται περίπου 30 kg/ημέρα. Στον πίνακα 3 του παραρτήματος 1 παρουσιάζονται τα 

στερεά απόβλητα που εκτιμάται ότι θα προκύψουν καθώς και οι κωδικοί τους βάσει του 

Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (Κ.Υ.Α. ΗΠ 50910/2727/2003) 

Ειδική μέριμνα θα ληφθεί ώστε τα παραγόμενα υλικά κατεδαφίσεων να αξιοποιηθούν 

κατά το δυνατόν στις εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, ώστε να 

ελαχιστοποιηθούν τα στερεά απόβλητα. Οι επιπτώσεις στο ανθρωπογενές και φυσικό 

περιβάλλον κρίνονται αμελητέες λόγω της μικρής ποσότητας στερών αποβλήτων, αλλά και 

της μη τοξικότητάς τους. Η διαχείριση των πλεονασμάτων οικοδομικών υλικών θα γίνει 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β΄/24-8-2010) 

«Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από τις 

εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις». 

 

6.2.5 Εκπομπές αέριων ρύπων  

Οι κυριότερες πηγές ατμοσφαιρικών ρύπων στα εργοτάξια είναι τα καυσαέρια και ο 

κονιορτός από τις εργασίες και τη μεταφορά υλικών. Στην παρούσα περίπτωση, τα μοναδικά 

βαρέου τύπου οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν κατά τις κατασκευαστικές διαδικασίες, θα 

είναι τα φορτηγά που θα μεταφέρουν τα οικοδομικά υλικά. Δεδομένης της μικρής έκτασης 

των εργασιών υπολογίζεται ότι θα απαιτηθούν σχετικά λίγα δρομολόγια, ενώ πρέπει να 

σημειωθεί, ότι οι μετακινήσεις θα συντελεστούν στο σύνολό τους σε ασφαλτοστρωμένα 

τμήματα. Τα οχήματα Ι.Χ. που θα εξυπηρετούν τις μετακινήσεις των εργαζομένων στο 

εργοτάξιο, λόγω του μικρού πλήθους τους, δε συνυπολογίζονται στα ρυπαντικά φορτία. 

Για να εκτιμηθεί η ποσότητα των ρύπων από τα καυσαέρια που εκπέμπει ένα όχημα θα 

πρέπει να προσδιοριστεί πλήθος παραγόντων, οι σημαντικότεροι εκ των οποίων είναι οι 

εκπομπές ανά χιλιόμετρο και εν στάσει, η διανυόμενη απόσταση, η διάρκεια λειτουργίας του, 

ο τρόπος οδήγησης και χειρισμού, η μορφολογία του εδάφους κ.α.  

Συνεπώς θεωρείται αδύνατη η έστω και προσεγγιστική εκτίμηση των εκπομπών αέριων 

ρύπων και σκόνης στη φάση αυτή. Είναι ασφαλές, όμως, να θεωρηθεί ότι η μέγιστη εκπομπή 

ρύπων θα γίνεται κατά τις ώρες κανονικού ωραρίου εργασίας, κατά τις ημέρες αιχμής.  
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6.2.6 Εκπομπές θορύβου και δονήσεων 

Κύριες πηγές θορύβου και δονήσεων στη φάση της κατασκευής θα αποτελούν τα 

οχήματα μεταφοράς υλικών και οι εργασίες κατεδάφισης και δόμησης. Εκτιμάται ότι ο 

μέγιστος εκπεμπόμενος θόρυβος από μηχάνημα είναι περίπου 80 dB.  

Όπως και στην προηγούμενη παράγραφο, 6.2.5, λόγω της φύσης των εργασιών, η 

οποιαδήποτε εκτίμηση της στάθμης θορύβου τόσο στο εσωτερικό του γηπέδου, όσο και 

στους εξωτερικούς αποδέκτες, π.χ. οικοσυστήματα στους ελαιώνες, θα απέχει ουσιαστικά 

από την πραγματικότητα και για αυτό το λόγο δεν επιχειρείται.  

 

6.3 Φάση λειτουργίας 

6.3.1 Περιγραφή λειτουργίας 

Πρόκειται για ξενοδοχείο μικτού τύπου το οποίο λειτουργεί κατά τη θερινή τουριστική περίοδο 

και παρέχει υψηλής ποιότητας προϊόν. Η δραστηριότητα χαρακτηρίζεται από την ποικιλία 

των παρεχόμενων υπηρεσιών, οδηγώντας σε πολλές και διαφορετικές οδούς αξιοποίησής 

της από τους φιλοξενούμενους. Πιο συγκεκριμένα θα συνδυάζει τον κλασικού τύπου 

παραθεριστικό τουρισμό με δραστηριότητες περιπατητικού τουρισμού, δράσεων γνωριμίας 

με την Κέρκυρα, την ιστορία του τόπου, τη φύση, τα παραδοσιακά προϊόντα κ.λ.π.  

 

6.3.2 Εισροές υλικών, ενέργειας και νερού  

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 4276/2014 (ΦΕΚ 155 Α΄ /30.7.2014) και την Υ.Α. 216/2015 

(ΦΕΚ 10 Β΄ /9.1.2015) καταργούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις σε ημερήσια απαίτηση 

ηλεκτροδότησης όπως επίσης και σε ημερήσια δυνατότητα παροχής νερού ανά κλίνη. Όσον 

αφορά στην υδροδότηση, την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και υπηρεσιών τηλεφωνίας και 

ίντερνετ αναλυτική αναφορά γίνεται στην παράγραφο 6.1. 

 

6.3.3 Εκροές υγρών αποβλήτων  

Τα υγρά απόβλητα που αναμένεται να παρουσιαστούν αποτελούνται από αστικά λύματα 

και εκροές κατά την ανανέωση των υδάτων των κολυμβητικών δεξαμενών. H ημερήσια 

κατανάλωση εκτιμάται σε 300 lit /κλίνη για όλο το 24ωρο, σύμφωνα με την τεχνική μελέτη του 

βιολογικού καθαρισμού,  και συνεπώς η παροχή των λυμάτων υπολογίζεται σε 300m3/ημέρα. 

Η διαχείριση των επεξεργασμένων υγρών θα γίνεται με επαναχρησιμοποίησή τους για την 

απεριόριστη άρδευση των εκτάσεων εντός του ακινήτου, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 

10, ώστε να καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες της μη αυτοφυούς χλωρίδας. Η συνολική 

επιφάνεια που προσφέρεται προς διάθεση των επεξεργασμένων υγρών ανέρχεται περίπου 

στα 17 στέμματα. Η ποιότητα των επεξεργασμένων υδάτων πληροί κατ’ ελάχιστον τις 

απαιτήσεις του πίνακα 2 του παραρτήματος Ι την ΚΥΑ 145116/2011.  
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Πίνακας 6.5: Χαρακτηριστικά νερού κατεργασμένων λυμάτων 

 

Σύμφωνα με τη μελέτη σχεδιασμού και εφαρμογής του συστήματος άρδευσης που 

επισυνάπτεται της παρούσης, προκύπτει ότι η ποσότητα των επεξεργασμένων υδάτων 

επαρκεί για την άρδευση του πρασίνου του περιβάλλοντος χώρου του καταλύματος, ενώ 

εμφανίζεται περίσσεια νερού η οποία θα οδηγείται σε υπεδάφιο σύστημα διάθεσης μήκους 

1600μ. Το έτος 2009 με το υπ. αρ. πρωτ. ΔΔΥ/27504/15.09.2009 έγγραφό το Τμήμα 

Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της Δ/ΝΣΗς Υγείας της Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης Κέρκυρας βεβαιώνει για το σύστημα αποχέτευσης του ξενοδοχείου ότι 

«μπορεί να λειτουργήσει ικανοποιητικά, χωρίς να δημιουργήσει προβλήματα στη δημόσια 

υγεία». Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η περίσσεια επεξεργασμένων υδάτων ανά 

μήνα που οδηγείται προς το drainage. 

 

Πίνακας 6.6: Περίσσεια επεξεργασμένων υδάτων προς drainage 

Μήνας 

Θεωρητική 
μηνιαία 
παροχή 

(m3) 

Άρδευση (17 
στρεμμάτων) 

(m3) 

Περίσσεια 
επεξεργασμένων 

υδάτων προς 
drainage (m3) 

Ιανουάριος - - - 

Φεβρουάριος - - - 

Μάρτιος - - - 

Απρίλιος 7200,00 263,00 6937,00 

Μάιος 9000,00 1003,60 7996,40 

Ιούνιος 9000,00 1633,90 7366,10 

Ιούλιος 9000,00 2180,40 6819,60 

Αύγουστος 9000,00 2011,60 6988,40 

Σεπτέμβριος 7200,00 392,20 6807,80 

Οκτώβριος - - - 

Νοέμβριος - - - 

Δεκέμβριος - - - 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Κυρίου Ξενοδοχειακού Καταλύματος Mareblue Beach Resort 4* 

 Αγ. Σπυρίδων Περίθειας Δ.Ε. Θιναλίου Δήμου Κέρκυρας  

 

 

ΘΑΝΑΣΗΣ Κ. ΜΑΚΡΗΣ πολιτικός μηχανικός                                                                                                                                38/109 
 

Στην περιοχή μελέτης δεν υπάρχει σχηματισμός υπόγειου υδατικού συστήματος και 

επομένως δεν υπάρχει κίνδυνος διείσδυσης των επεξεργασμένων λυμάτων στον υπόγειο 

υδροφόρο. Επίσης, αποκλείεται το ενδεχόμενο της απόληψης των υδάτων αυτών από 

πηγάδι η γεώτρηση, καθώς στο σημείο αυτό δεν υπάρχει ο σχηματισμός κάποιου υπόγειου 

υδατικού συστήματος και η κοντινότερη κοινόχρηστη υδροληψία απέχει από τα όρια του 

ακινήτου απόσταση περίπου 1200μ. (μελέτη σχεδιασμού και εφαρμογής του συστήματος 

άρδευσης) 

 

6.3.4 Εκροές στερεών αποβλήτων  

Τα στερεά απόβλητα των εγκαταστάσεων θα αποτελούνται από αστικά λύματα αλλά και 

από απόβλητα που προκύπτουν από τις επιμέρους δραστηριότητες του έργου. Στον πίνακα 

3 (παραρτ. Ι) γίνεται εκτίμηση του είδους των αναμενόμενων αποβλήτων και δίνονται οι 

αντίστοιχοι κωδικοί βάσει του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (Κ.Υ.Α. ΗΠ 

50910/2727/2003).  

Η διαχείριση των προαναφερθέντων αποβλήτων θα γίνεται βάσει των διατάξεων της 

Απόφασης Η.Π. 50910/2727/2003 (Φ.Ε.Κ. 1909/Β/22-12-2003) «Μέτρα και Όροι για τη 

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων – Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης» όπως 

τροποποιήθηκε από το ν. 4042/2012. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, ο κύριος του έργου 

είναι υπεύθυνος για τη συγκέντρωση και τοποθέτηση σε κάδους των στερεών αποβλήτων 

σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις, τις σχετικές διατάξεις του Γενικού 

Οικοδομικού Κανονισμού και τους σχετικούς κανονισμούς καθαριότητας των Οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ως υπεύθυνος για τη διαχείριση των αστικών αποβλήτων 

(οργάνωση της συλλογής, προσωρινή αποθήκευση, επεξεργασία και τελική διάθεση) ορίζεται 

ο οικείος ΟΤΑ. Σε απάντηση αίτησης της ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΩΜΑΣ ΡΟΚΑΣ Α.Ε., η Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου Κέρκυρας με το υπ. 

αρ. πρωτ. 28358/02.06.2016 έγγραφό της βεβαιώνει ότι η Υπηρεσία Καθαριότητας 

«πραγματοποιεί την αποκομιδή των αστικών απορριμμάτων από την περιοχή Αγ. 

Σπυρίδωνα της Δ.Ε. Θιναλίου όπου και η ιδιοκτησία του ξενοδοχείου MAREBLUE BEACH 

RESORT». 

Όσον αφορά στα μη αστικά απόβλητα η απόφαση Η.Π. 50910/2727/2003 ορίζει ότι η 

οργάνωση των μέσων (κάδων) συγκέντρωσης/τοποθέτησής τους γίνεται με ευθύνη του 

κυρίου, νομέα ή κατόχου του χώρου. Τυχόν υλικά ρυπασμένα από επικίνδυνα απόβλητα 

πρέπει να συλλέγονται με ευθύνη του κυρίου χωριστά σε ειδικούς κάδους και να διατίθενται 

σε εταιρείες, οι οποίες διαθέτουν σχετική άδεια για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων 

σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. ΗΠ 13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β/06) «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για 

τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 
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91/689/ΕΟΚ "για τα επικίνδυνα απόβλητα" του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. 

Αντικατάσταση της κοινής υπουργικήςΑποφ-19396/1546/97 "Μέτρα και όροι για τη 

διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων" (ΦΕΚ-604/Β/97)» 

Η παραγόμενη ιλύς από την επεξεργασία των αστικών υγρών αποβλήτων θα 

απομακρύνεται από αδειοδοτημένο συλλέκτη ή νόμιμο βυτιοφόρο και θα διαχειρίζεται από 

αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 50910/2727/2003 

(ΦΕΚ 1909/Β/03) και το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/12) όπως εκάστοτε ισχύουν. Η διαχείριση 

της ιλύος θα γίνεται με μεταφορά της στο ΒΙΟ.ΚΑ. Κέρκυρας από την εταιρεία Μωραΐτης 

Γρηγόριος και Σια Ο.Ε. σύμφωνα με σύμβαση που έχει συνάψει με τη Θωμάς Ρόκας Α.Ε. και 

σύμφωνα με την υπ. αρ. 8-118/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας. 

 

6.3.5 Εκπομπές αέριων ρύπων  

Την κυριότερη πηγή ρύπανσης σε αντίστοιχες δραστηριότητες αποτελεί η λειτουργία 

κεντρικών συστημάτων θέρμανσης που λειτουργούν με καύση μαζούτ, ντίζελ και φυσικού 

αερίου. Στην παρούσα εγκατάσταση η εκμεταλλεύτρια εταιρεία χρησιμοποιεί αερόψυκτα 

συστήματα, τεχνολογίας φιλικής προς το περιβάλλον, που χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια 

για τη θέρμανση και την ψύξη. Επιπλέον, ο εξοπλισμός της μονάδας βιολογικού καθαρισμού 

έχει ως πηγή ενέργειας, επίσης, την ηλεκτρική.  

Όσον αφορά στα συστήματα ψύξης/θέρμανσης χρησιμοποιείται τεχνολογία VRV  που 

μεταφράζεται ως μεταβαλλόμενος όγκος ψυκτικού, Variable Refrigerant Volume, γνωστό και 

ως μεταβλητή παροχή ψυκτικού (VRF). Το σύστημα αυτό καλύπτει το σύνολο των αναγκών 

της επιχείρησης σε  θέρμανση, ψύξη, εξαερισμό και παροχή ζεστού νερού χρήσης. Το 

σύστημα VRV λειτουργεί με μηχανισμό Inverter, είναι σημαντικά βελτιωμένο σε ότι αφορά τη 

θερμική απόδοση σε σχέση με τις συμβατικές αντλίες θερμότητας και εμφανίζει βαθμό 

απόδοσης 3 έως 3,5. Συνεπώς προκύπτει ότι δε θα υπάρξουν αέριοι ρύποι από τη 

λειτουργία των συστημάτων κλιματισμού και του βιολογικού καθαρισμού. 

Στο γήπεδο θα υπάρχει κίνηση οχημάτων τα οποία είναι υπεύθυνα για την 

απελευθέρωση αερίων του θερμοκηπίου. Ωστόσο ο αριθμός των μετακινήσεων θα είναι 

ιδιαίτερα μικρός, διότι οι χώροι στάθμευσης βρίσκονται στα όρια του γηπέδου και κοντά στις 

εισόδους και συνεπώς μπορεί να θεωρηθεί με ασφάλεια ότι δε θα συντελούνται μετακινήσεις 

από τα οχήματα ι.χ. που χρησιμοποιούν οι πελάτες. Τα μόνα οχήματα που αναμένεται να 

κινούνται εντός του ακινήτου είναι τα αυτοκίνητα εξυπηρέτησης ΑΜΚ. 

Τα όρια που θέτει η Ευρωπαϊκή νομοθεσία όσον αφορά στα μέγιστα επίπεδα εκπομπής 

ρύπων άμεσα βλαβερών για τον άνθρωπο παρουσιάζονται στον πίνακα 6.7.  
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Πίνακας 6.7: Πρότυπα Euro  

Πρότυπα Ευρωπαϊκής Ένωσης για εκπομπές ρύπων επιβατικών αυτοκινήτων 

Πρότυπο Ημερομηνία ισχύος 
για εγκρίσεις τύπου 

Ημερομηνία ισχύος 
για ταξινομήσεις 

Ανώτατα όρια ρύπων (γρ./χλμ.) 

CO HC NOx HC+NOx PM 

Euro 1 Ιούλιος 1992 Ιούλιος 1992 2,72 - - 0,97 - 

Euro 2 Ιανουάριος 1996 Ιανουάριος 1996 2,2 - - 0,5 - 

Euro 3 Ιανουάριος 2000 Ιανουάριος 2000 2,3 0,2 0,15 - - 

Euro 4 Ιανουάριος 2005 Ιανουάριος 2005 1,0 0,1 0,08 - - 

Euro 5 Σεπτέμβριος 2009 Ιανουάριος 2011 1,0 0,1 0,06 - 0,005* 

Euro 6 Σεπτέμβριος 2014 Σεπτέμβριος 2015 1,0 0,1 0,06 - 0,005* 

*Μόνο για κινητήρες βενζίνης άμεσου ψεκασμού 

 

Στα προηγούμενα όρια δεν περιλαμβάνονται οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, διότι το 

αέριο αυτό βλάπτει εμμέσως τον άνθρωπο, αλλά άμεσα το περιβάλλον του. 

 

6.3.6 Εκπομπές θορύβου 

Κατά τη φάση λειτουργίας του καταλύματος οι πηγές θορύβου ποικίλουν ως προς τη θέση 

και την ένταση των εκπεμπόμενων ήχων, μπορούν όμως να ενταχθούν στις ακόλουθες 

κατηγορίες: 

 

α) Θόρυβος από μηχανολογικό εξοπλισμό ξενοδοχείου 

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι ηχητικές εκπομπές από το σύνολο του 

μηχανολογικού εξοπλισμού του ξενοδοχείου. Πρόκειται για μηχανήματα που θα 

χρησιμοποιηθούν για τη θέρμανση/ψύξη, τον εξαερισμό, το φωτισμό και το εστιατόριο. 

β) Θόρυβος από κίνηση οχημάτων 

γ) Θόρυβος από υπαίθριους χώρους (πισίνα και μπαρ) 

Ενδέχεται κατά τη λειτουργία της πισίνας και των υπαίθριων εγκαταστάσεων η στάθμη του 

θορύβου να είναι ίση ή και να ξεπεράσει τα 55dB τα οποία αποτελούν την ένταση στις 

σχολικές αυλές κατά τη διάρκεια της ημέρας.  (Έκθεση ΕΚΠΑΑ: "Ελλάδα-Η κατάσταση του 

Περιβάλλοντος 2008", Σειρά Περιβαλλοντικό Πανόραμα Παρατηρητήριο) 

ε) Θόρυβος από χρήση μουσικών οργάνων ή ηχητικές εγκαταστάσεις 

 

6.4 Παύση λειτουργίας - αποκατάσταση 

Το προτεινόμενο έργο αποτελεί ουσιαστική επένδυση για το κερκυραϊκό τουριστικό 

προϊόν και πόλο έλξης για ποιοτικό τουρισμό. Παρότι οι υπό εξέταση εργασίες θα είναι 

μικρής έκτασης, η αποκατάσταση του ακινήτου στη μορφή που είχε πριν συντελεστεί η 

δόμηση θα απαιτήσει εκτεταμένες εργασίες κατεδαφίσεων και απομάκρυνσης υλικών. 

http://www.solon.org.gr/index.php/2008-07-15-19-05-31/52-2008-07-15-14-18-38/1424-ekthesi-ekpaa-2008.html
http://www.solon.org.gr/index.php/2008-07-15-19-05-31/52-2008-07-15-14-18-38/1424-ekthesi-ekpaa-2008.html
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Ωστόσο, σε περίπτωση που η ιδιοκτήτρια εταιρεία κρίνει ασύμφορη τη διατήρηση και 

ενοικίαση του καταλύματος, θα κληθεί να αποφασίσει την πώλησή του ή την παύση 

λειτουργίας. Σε περίπτωση που αποφασιστεί η παύση λειτουργίας ο απαιτούμενος χρόνος 

για την έκδοση των απαιτούμενων αδειών, την απομάκρυνση των υποδομών και την πλήρη 

αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

Πίνακας 6.7: Χρονοδιάγραμμα πλήρους αποκατάστασης 

Διαδικασία Απαιτούμενος χρόνος 

Έκδοση αδειών κατεδάφισης 2 μήνες 

Έκδοση αδειών απομάκρυνσης και εναπόθεσης υλικών 3 μήνες 

Εργασία Απαιτούμενος χρόνος 

Απομάκρυνση μηχανολογικού εξοπλισμού 2 μήνες 

Εργασίες κατεδάφισης 8 μήνες 

Απομάκρυνση υλικών 3 μήνες 

Αποκατάσταση φυσικού περιβάλλοντος 4 έτη 

 Χωματουργικές εργασίες 3 μήνες 

 
Αποκατάσταση βλάστησης (φυτεύσεις και  
ανάπτυξη φυτών) 

3 έτη 

Σύνολο εργασιών 5 έτη 

 

Η διαχείριση των προϊόντων των κατεδαφίσεων θα γίνει σύμφωνα με όσα ορίζονται στην 

Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β΄/24-8-2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για 

την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από τις εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις» 

όπως αναλύθηκε στην υποενότητα 6.2.4. 

 

6.5 Έκτακτες συνθήκες και κίνδυνοι για το περιβάλλον 

Οι έκτακτοι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι κατά την κατασκευή περιορίζονται στις περιπτώσεις 

α) Διαρροής καυσίμων ή ελαίων 

β) Εκδήλωση πυρκαγιάς  

 

Κατά τη λειτουργία οι πιθανοί έκτακτοι κίνδυνοι είναι οι ακόλουθοι: 

α) Εκδήλωση πυρκαγιάς 

β) Αστοχία της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων 

 

Τα προηγούμενα κρίνεται ότι έχουν μικρή πιθανότητα εμφάνισης και η πρόληψη - έγκαιρη 

αντιμετώπισή τους θα οδηγήσει σε πιθανή ασθενή ρύπανση με πλήρως αναστρέψιμα 

χαρακτηριστικά. Ωστόσο, λόγω της μεγάλης σοβαρότητας και έντασης των καταστάσεων 

αυτών η πρόληψη και η αντιμετώπισή τους παρουσιάζεται αναλυτικά στο κεφάλαιο 10. 
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7. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 

7.1 Μηδενική λύση 

Η μηδενική λύση αφορά στη συνέχιση της λειτουργίας του ξενοδοχείου με την 

εγκεκριμένη από τον ΕΟΤ δυναμικότητα 636 κλινών. Η λύση αυτή δε θεωρείται δόκιμη, διότι 

οι εγκαταστάσεις, όπως έχουν κατασκευαστεί και ρυθμιστεί με τη δήλωση του Ν. 4178/2013, 

αφορούν σε δυναμικότητα 765 κλινών. Η μηδενική λύση οδηγεί στη μη βέλτιστη αξιοποίηση 

των υποδομών από την ιδιοκτήτρια εταιρεία και έρχεται σε αντίθεση με τον επιχειρηματικό 

της σχεδιασμό. Επίσης, στερεί τόσο από την επιχείρηση όσο και από την τοπική  κοινωνία 

πολύτιμους οικονομικούς πόρους εν μέσω δυσμενών οικονομικών συνθηκών. 

 

7.2 Παρουσίαση εναλλακτικών σεναρίων ανάπτυξης 

 Η μοναδική δυνατή εναλλακτική λύση, η οποία εξετάστηκε και αξιολογήθηκε σε 

αντιπαράθεση με την επιλεγείσα, είναι η αξιοποίηση του καταλύματος με μορφή ξενοδοχείου 

τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων επίσης 4*. Το σενάριο αυτό απαιτεί την τροποποίηση 

της μονάδας, διότι σήμερα, λόγω των αυθαίρετων αλλαγών που συντελέστηκαν, έχει μορφή 

ξενοδοχείου μικτού τύπου. Η ουσιαστική διαφορά από την επιλεγείσα λύση έγκειται στο 

γεγονός ότι εκπίπτει του σχεδιασμού της εκμεταλλεύτριας εταιρείας. 
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8. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

8.1 Περιοχή μελέτης 

Η περιοχή μελέτης των πιθανών επιπτώσεων του έργου στο φυσικό και ανθρωπογενές 

περιβάλλον που εξετάζεται, καλύπτει περιμετρικά των ορίων του γηπέδου έκταση με 

ελάχιστη απόσταση το 1 χλμ. Η έκταση της περιοχής μελέτης προσδιορίζεται σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην Υ.Α. αριθ. οικ. 170225-20.1.2014 για δραστηριότητα κατηγορίας Α2 και 

σύμφωνα με την ένταση των  αναμενόμενων επιπτώσεων στις υποπεριοχές της.  

Πιο συγκεκριμένα, το εδαφικό τμήμα που μελετάται, βρίσκεται στο βορειότερο άκρο της 

νήσου Κέρκυρας και χαρακτηρίζεται από εκτεταμένες φυσικές και αρόσιμες εκτάσεις, με το 

δομημένο χώρο να αποτελεί μικρό ποσοστό της συνολικής έκτασης.  

Το έργο βρίσκεται πλησίον της περιοχής του δικτύου Natura 2000 «Λιμνοθάλασσα 

Αντινιώτη» με κωδικό GR2230001,η οποία εντάσσεται στο σύνολό της στην περιοχή μελέτης, 

για λόγους πληρότητας, παρότι δεν αναμένονται αρνητικές επιπτώσεις από το έργο, όπως 

αναλύεται στο κεφάλαιο 9. Σημειώνεται, ότι δεν απαιτείται Μελέτη Ειδικής Οικολογικής 

Αξιολόγησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Παράρτημα 3.2.1 και 3.2.2 της Υ.Α. 

170225/20.1.2014 (ΦΕΚ 135 Β’/2014), διότι το έργο βρίσκεται εκτός της προστατευόμενης 

περιοχής. 

Όσον αφορά στο θαλάσσιο περιβάλλον μελετάται το θαλάσσιο μέτωπο μήκους περίπου 

4χλμ, όπως ορίζεται από την περιοχή του δικτύου Natura 2000 και σε απόσταση 1χλμ από 

το όριο του γηπέδου προς τα ανατολικά. Η διάρθρωση και ο γεωγραφικός προσδιορισμός 

της περιοχής μελέτης παρουσιάζονται αναλυτικά στους χάρτες 1 έως 4 του παραρτήματος ΙΙ. 

 

8.2 Κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά 

Το κλίμα της Κέρκυρας περιλαμβάνεται μεταξύ των πλέον εύκρατων κλιμάτων της 

Μεσογείου και ανήκει στον τύπο του θαλάσσιου Μεσογειακού. Αυτό σημαίνει ότι οι βροχές 

κατά κανόνα περιορίζονται στη χειμερινή περίοδο και ότι οι διαφορές θερμοκρασίας μεταξύ 

χειμώνα και καλοκαιριού είναι μικρές. Οι ψυχρότεροι μήνες είναι ο Ιανουάριος και ο 

Φεβρουάριος και οι θερμότεροι ο Ιούλιος και ο Αύγουστος. Η μέση θερμοκρασία της 

θάλασσας κατά τους χειμερινούς μήνες, από Οκτώβριο μέχρι Απρίλιο είναι ανώτερη της 

θερμοκρασίας του αέρα, ενώ κατά τους καλοκαιρινούς, από Μάιο μέχρι Σεπτέμβριο, είναι 

χαμηλότερη.  

Η μέση ετήσια σχετική υγρασία της Κέρκυρας είναι 73,4% ενώ της Δυτικής Ελλάδας 

52,5% με τις μεγαλύτερες διαφορές να παρουσιάζονται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες 

αγγίζοντας το 15%. Το μέσο ετήσιο ύψος βροχής του νησιού μπορεί σήμερα να εκτιμηθεί με 

ικανοποιητική ακρίβεια στο ύψος των 1.136mm (Ε.Μ.Υ. Μετεωρολογικός Σταθμός Κέρκυρας, 

έτη 1949-2002), είναι δηλαδή περίπου διπλάσιο του αντίστοιχου ύψους βροχής των 
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περισσότερων περιοχών της Ανατολικής Ελλάδας. Το μέσο ποσοστό ημερών βροχής 

ετησίως ανέρχεται σε 36% περίπου, με το 60% των κατακρημνίσεων να λαμβάνει χώρα κατά 

τους μήνες Οκτώβριο έως Ιανουάριο. Οι θερινοί μήνες είναι σχετικά άνομβροι αλλά 

παρουσιάζουν αρκετές τοπικές θερινές καταιγίδες, οι οποίες προκαλούν σε μικρό χρονικό 

διάστημα την πτώση σημαντικών ποσοτήτων βροχής. Το μεγάλο ύψος βροχής και τα μικρά 

σχετικά διαστήματα συνεχούς ανομβρίας έχουν συμβάλλει σε πολύ σημαντικό βαθμό στη 

διατήρηση πυκνής βλάστησης στο νησί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Ένα ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό του κλίματος της Κέρκυρας είναι οι καταιγίδες, οι οποίες εμφανίζονται με 

συχνότητα πολύ μεγαλύτερη από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Χαρακτηριστικά αναφέρεται 

ότι ο μέσος ετήσιος αριθμός ημερών καταιγίδας στην Κέρκυρα είναι 4 φορές μεγαλύτερος 

από ότι στην Αθήνα και 5 φορές μεγαλύτερος από το Ηράκλειο Κρήτης. 

Όσον αφορά στους ανέμους, η Κέρκυρα χαρακτηρίζεται από πολύ μεγάλες περιόδους 

νηνεμίας και ανέμων μικρής έντασης. Το μέγιστο ποσοστό νηνεμίας εμφανίζεται τον 

Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο και το ελάχιστο τον Φεβρουάριο. H επικρατέστερη διεύθυνση 

ανέμου είναι η νοτιοανατολική, ακολουθούμενη από νότια και δυτική με μικρή ή μέση ένταση 

(Ε.Μ.Υ. έτη 1955-2001). Η δραστηριότητα θα λειτουργήσει στη βόρεια πλευρά του νησιού και 

είναι έκθετη σε ανέμους με βορειοδυτική διεύθυνση. Η μέση ετήσια ηλιοφάνεια της Κέρκυρας 

ανέρχεται σε 2.588 ώρες, τιμή αρκετά υψηλή σε σχέση με τα υπόλοιπα τουριστικά θέρετρα 

της Μεσογείου. 

Η περιοχή μελέτης εμφανίζει μέσο ετήσιο ύψος βροχόπτωσης 1442mm, με το μέγιστο και 

το ελάχιστο μηνιαίο ύψος να είναι αντίστοιχα 786,4mm και 0,1mm. (Ε.Μ.Υ. Μετεωρολογικός 

Σταθμός Αυλιωτών, έτη 1954-1988). H επικρατέστερη διεύθυνση ανέμου είναι η δυτική, 

ακολουθούμενη από νοτιοανατολική και βορειοδυτική με μικρή ή μέση ένταση (Ε.Μ.Υ. έτη 

1975-1991). Η μέση μηνιαία θερμοκρασία κατά την κολυμβητική περίοδο είναι 23oC, με τη 

μέγιστη μηνιαία θερμοκρασία να καταγράφεται κατά το μήνα Αύγουστο και να είναι της τάξης 

των 25oC (Ε.Μ.Υ. έτη 1975-1991).  

Οι επί μέρους κλιματολογικοί παράγοντες (άνεμος, θερμοκρασία, βροχή, σχετική 

υγρασία), δε δρουν μεμονωμένα, αλλά συνεπιδρούν με άλλες περιβαλλοντικές παραμέτρους, 

τόσο στα δένδρα όσο και στη βλάστηση γενικότερα. Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ανήκει στον 

υγρό βιοκλιματικό όροφο με ήπιους, κατά κύριο λόγο, χειμώνες έως και θερμούς. Όσον 

αφορά στο χαρακτήρα του βιοκλίματος σε σχέση με τον αριθμό των βιολογικώς ξηρών 

ημερών κατά τη θερμή και ξηρά περίοδο η Κέρκυρα εμφανίζει ασθενή μέσο-μεσογειακό 

χαρακτήρα.  

Στον πίνακα 5 παρουσιάζονται οι κλιματολογικοί δείκτες της περιόδου 1955-1997. Τα 

δεδομένα έχουν ληφθεί από το Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στο παράρτημα ΙΙ 

παρατίθεται ηλιακός χάρτης της ενέργειας της ηλιακής ακτινοβολίας που προσπίπτει ανά τ.μ. 
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οριζόντιας επιφάνειας σε διάστημα ενός έτους. Στο παράρτημα ΙΙ παρουσιάζονται, επίσης, 

διάγραμμα ανέμων της περιοχής και Ανεμολόγιο για την Κέρκυρα για τα έτη 2011-2013. 

  

8.3 Μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά 

Η περιοχή μελέτης βρίσκεται στις παρυφές του όρους Παντοκράτορα. Το ανάγλυφο 

χαρακτηρίζεται από ήπια σχετικά κλίση προς τα βορειοδυτικά και από το σχηματισμό της  

λιμνοθάλασσας Αντινιώτη. Το μέγιστο υψόμετρο παρατηρείται στα ανατολικά και ανέρχεται 

στα 88,29μ. 

Την υπό μελέτη περιοχή συνθέτουν πολλές διαφορετικές τοπιολογικές ενότητες. Βασικό 

χαρακτηριστικό αποτελούν οι εκτεταμένοι ελαιώνες η μικρή ανθρώπινη παρέμβαση, σε 

σχέση με τις περισσότερες παράκτιες τοπιολογικές ενότητες της νήσου Κέρκυρας. Η δόμηση 

συγκεντρώνεται κυρίως στον οικισμό Πελεκητό, που αποτελεί έναν από τους οικισμούς της 

Κάτω Περίθειας (ΦΕΚ 69 Δ’/1979), και πλησίον της παραλίας, όπου βρίσκονται επιχειρήσεις 

αναψυχής, παραθεριστικές μονάδες και οι εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου. Η διάσπαρτη 

δόμηση συντελείται σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις της «εκτός σχεδίου δόμησης» 

και είναι ιδιαίτερα αραιή. Το οδικό δίκτυο  είναι αραιό αλλά επαρκές και παρουσιάζει σχετικά 

χαμηλό φόρτο, με εξαίρεση την επαρχιακή οδό Νο 17, η οποία αποτελεί βασική αρτηρία για 

το βόρειο τμήμα τη νήσου. 

Στο βόρειο τμήμα διαμορφώνεται η παραλία Περίθεια - Άγιος Σπυρίδωνας από το 

παράλιο τμήμα ενός ανοιχτού ορμίσκου δυτικά του ακρωτηρίου Άγιος Σπυρίδωνας. Έχει 

μήκος 500μ, μέσο πλάτος 10μ, βόρειο προσανατολισμό, ενώ το δυτικό άκρο της ακτής 

συμπίπτει με το δίαυλο της λιμνοθάλασσας. Η παράκτια ζώνη είναι φυσική, καλύπτεται από 

άμμο, ενώ κεντρικά παρουσιάζει βραχώδεις εξάρσεις, οι οποίες καταλαμβάνουν 200 μέτρα 

από το μέτωπο  της ακτής. Ο θαλάσσιος πυθμένας είναι αμμώδης με ήπια κλίση και τα 

κολυμβητικά ύδατα στα πρώτα μέτρα έχουν κανονικό βάθος. 

Τα στοιχεία στα οποία θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία είναι η προστασία της 

βλάστησης και η μέριμνα για τη μη προσβολή ή αλλοίωση της θάλασσας και των ακτών. 

Επιπρόσθετα, η υλοποίηση του έργου θα πρέπει να γίνει με σεβασμό στα προστατευόμενα 

είδη της περιοχής του δικτύου Natura 2000.Πρέπει να σημειωθεί ότι από το σχεδιασμό του 

έργου δεν προκύπτει η δημιουργία εξάρσεων όσον αφορά στα χαρακτηριστικά του 

ανθρωπογενούς και του φυσικού περιβάλλοντος.  

 

8.4 Γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά 

Οι γεωτεκτονικές ζώνες που δομούν τις Ελληνίδες οροσειρές διακρίνονται στις Εσωτερικές 

και στις Εξωτερικές. Η περιοχή της Πελοποννήσου, Δυτικής Στερεάς Ελλάδας και των Ιόνιων 

νησιών στο σύνολό της αποτελείται από πετρώματα τα οποία εντάσσονται στις Εξωτερικές 
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ζώνες οι οποίες παρουσιάζουν συνεχή ιζηματογένεση, δεν επηρεάστηκαν από την πρώιμη 

ορογένεση και συμμετείχαν μόνο στην δεύτερη ορογενετική κίνηση. Η Κέρκυρα ανήκει στην 

Ιόνια ζώνη, η οποία καλύπτει το βορειοανατολικό, το κεντρικό και νότιο τμήμα της Κέρκυρας, 

το ανατολικό μέγιστο μέρος της Λευκάδας, το σύνολο σχεδόν της Ιθάκης, και στα ανατολικά, 

τμήματα των νησιών της Κεφαλονιάς και της Ζακύνθου. Στην Κέρκυρα εντοπίζεται το σύνολο 

των σχηματισμών της Ιόνιας ζώνης από τους Τριαδικούς εβαπορίτες έως τον Άνω 

Μειοκαινικό – Κάτω Ηωκαινικό φλύσχη. Στο βορειοδυτικό και νότιο τμήμα της παρατηρούνται 

Άνω Μειοκαινικές μολλασικές αποθέσεις με γύψους, Πλειοκαινικά θαλάσσια ιζήματα και 

σύγχρονες Αλλουβιακές αποθέσεις. (Στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων ΠΕΠ 

Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Ιονίων νήσων) 

Το γεωτεκτονικό καθεστώς στην περιοχή των Ιόνιων χαρακτηρίζεται από συμπιεστικές 

κινήσεις που εντοπίζονται στην Ιόνια τάφρο, λόγω της υποβύθισης της Αφρικανικής πλάκας 

με αποτέλεσμα την έντονη σεισμικότητα που παρατηρείται στην ευρύτερη περιοχή της 

δυτικής Ελλάδας. Σύμφωνα με τον ΕΑΚ-2000 και την τροποποίηση του με την Απόφαση 

ΥΠΕΧΩΔΕ Δ17α/115/9/ΦΝ275 (ΦΕΚ 1154/12-8-2003) που έχει τεθεί σε ισχύ από την 1η 

Ιανουαρίου 2004, η υπό μελέτη περιοχή βρίσκεται στην Ιόνια γεωτεκτονική ζώνη, σεισμικής 

επικινδυνότητας ΙΙ με συντελεστή σεισμικής επιτάχυνσης α=0,24. (Χάρτης8, παράρτημα ΙΙ). 

Το έδαφος του γηπέδου αποτελείται από αλλουβιακές αποθέσεις πολύ υψηλής ποιότητας και 

ασύνδετες τριτογενείς αποθέσεις υψηλής ποιότητας (χάρτης 11 παρατ. ΙΙ), ενώ η γεωλογική 

δομή του αποτελείται από μη προσχωματικές αποθέσεις μικρής έως πολύ μικρής 

υδατοπερατότητας και προσχωματικές αποθέσεις κυμαινόμενης υδατοπερατότητας (χάρτης 

12 παρατ. ΙΙ). (πηγή: Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου Διαχείρισης της 

Περιοχής Λεκάνης Απορροής Ποταμού (Υδατικού Διαμερίσματος) Ηπείρου) 

 

8.5 Φυσικό περιβάλλον 

8.5.1 Γενικά στοιχεία 

Στην Ελλάδα διακρίνονται πέντε οικολογικώς, φυσιογνωμικώς και χλωριδικώς διακριτές, 

ζώνες βλάστησης. 

I. Ευμεσογειακή (Quercetaliailicis) (0μ – 600μ) 

Η ζώνη αυτή εμφανίζεται κατά μήκος των ακτών της Νότιας και Ανατολικής Ελλάδας. Η 

φυσική βλάστηση της ζώνης κυριαρχείται από θερμόφιλους θάμνους όπως η αγριελιά 

(Oleaeuropaea) και ο σχίνος (Pistacialentiscus), αλλά σε πολλές περιπτώσεις έχει προ 

πολλού καταστραφεί και αντικατασταθεί από φρυγανώδη βλάστηση, δηλαδή βλάστηση με 

μικρούς ακανθώδεις ή αρωματικούς θαμνίσκους όπως το Coridithymuscapitatus (θυμάρι), 

την Phlomisfruticosa (ασφάκα), την Genistaacanthoclada (αφάνα) κλπ. Συχνά σε αυτή τη 

ζώνη αναπτύσσονται και δάση χαλεπίου (Pinushalepensis) ή τραχείας πεύκης (P. brutia). 
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II. Παραμεσογειακή (Quercetaliapubescentis) (600μ– 1200μ) 

Η ζώνη αυτή εμφανίζεται συνέχεια της προηγούμενης, κατακόρυφα στα όρη και οριζόντια στο 

εσωτερικό της χώρας. Κυριαρχούν τα ξηρόφιλα φυλλοβόλα πλατύφυλλα και κυρίως τα 

δρυοδάση. 

III. Ζώνη δασών οξυάς (Fagetalia)(800μ – 1600μ) 

Εκτείνεται στις ορεινές περιοχές τις Στερεάς Ελλάδας, της Πελοποννήσου καθώς και της 

κεντρικής και βόρειας Ελλάδος. Κυριαρχούντα είδη είναι η υβριδογενής ελάτη και η οξυά και 

σχηματίζονται μικτά δάση ελάτης και οξυάς, καθώς και αμιγή δάση οξυάς που φθάνουν μέχρι 

τα δασοόρια (1800-1900 μ). 

IV. Ζώνη ψυχρόβιων κωνοφόρων (Vacciniopicetalia(1600μ – 1700μ) 

Η ζώνη αυτή εμφανίζεται στα υψηλά όρη της Βόρειας Ελλάδας και αποτελείται από ψυχρόβια 

κωνοφόρα. Εδώ βρίσκουμε δάση της δασικής πεύκης, της ερυθρελάτης και της λευκής 

ελάτης. 

V. Εξωδασική ή αλπική ζώνη(1700μ – 2900μ) 

Η ζώνη αυτή εμφανίζεται σε μεγάλα υψόμετρα και παρουσιάζει λιγότερο σύνθετες μορφές 

χλωρίδας (χαμηλοί θάμνοι και ποώδη φυτά) διότι οι κλιματικές συνθήκες που επικρατούν 

καθιστούν αδύνατη την ευδοκίμηση δένδρων. 

Η περιοχή μελέτης κατατάσσεται στην Ευμεσογειακή ζώνη βλάστησης.  

 

8.5.2 Χλωρίδα 

Στην Κέρκυρα η βλάστηση καθορίστηκε όχι μόνο από τις εδαφολογικές ή κλιματολογικές 

συνθήκες, αλλά και από τον ανθρώπινο παράγοντα. Από την εποχή των Βενετών 

πριμοδοτήθηκε η φύτευση ελαιοδέντρων και η μεταβολή της αγριελιάς σε καλλιεργημένη. 

Σημαντική, επίσης, ήταν και η καλλιέργεια των αμπελιών. Η ελιά έχει την πρώτη θέση της 

βλάστησης του νησιού, απέραντοι ελαιώνες, κυριολεκτικά δάση από αιωνόβιες ελιές με 

επιβλητικούς και πανύψηλους κορμούς. Πολλά κυπαρίσσια, αρκετές φοινικιές και θάμνοι 

ποικίλουν το τοπίο. Ο συνδυασμός των παραγόντων που συνθέτουν το μικροκλίμα του 

νησιού ευνόησε τα αγριολούλουδα, δημιουργώντας ένα νησί ανθισμένο όλες τις εποχές του 

χρόνου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα 36 είδη αυτοφυούς ορχιδέας, φυτού 

πολύπλοκου και ιδιαίτερα ευαίσθητου. Επίσης παρατηρείται πλήθος φυτών που ανήκουν στο 

γένος medicago σύμφωνα με τη μελέτη Thegenusmedicagoin Greece: 1. A review of species 

diversity, geographical distribution and ecological adaptation (Θανόπουλος Ρ., 2007) 

Το ηπειρωτικό τμήμα μελέτης μπορεί να χωριστεί σε δύο ενότητες. Η πρώτη περικλείει 

τους λόφους πλησίον του ακινήτου, είναι κατάφυτη και καλύπτεται σχεδόν στο σύνολό της 

από ελαιόδεντρα. Η δεύτερη ενότητα περιλαμβάνει το υπόλοιπο χερσαίο τμήμα, το οποίο 
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χαρακτηρίζεται από τους οικισμούς, τη διάσπαρτη δόμηση, τη χαμηλή βλάστηση, τα 

ολιγάριθμα δένδρακαι τις μεμονωμένες αγροτικές καλλιέργειες.  

 

8.5.3 Πανίδα 

Η Κέρκυρα είναι περιοχή με πλούσια πανίδα και φιλοξενεί μεγάλο αριθμό ζωικών ειδών. Από 

την πανίδα των ερπετών, πρέπει να αναφερθεί η νεροχελώνα Mayremyscaspica που 

θεωρείται σπάνια. Επίσης, διαφορετικά είδη αμφιβίων ζουν σε περιοχές με γλυκό νερό.  

 

Προστατευόμενα είδη λίμνης Αντινιώτη 

Βίδρα (lutra lutra) 

Η Ευρασιατική βίδρα (lutra lutra) αποτελεί σημαντικό μέλος της βιοποικιλότητας των 

υδάτινων οικοσυστημάτων, καθώς, κατέχει τη θέση του ανώτερου θηρευτή στην τροφική 

αλυσίδα των Ευρωπαϊκών γλυκών νερών. Πρόκειται για ένα μικρόσωμο ζώο που ζει στις 

όχθες των ποταμών και των λιμνών. Τρέφεται με ψάρια σε ποσοστό μεγαλύτερο του 80% και 

με αμφίβια, ερπετά (νερόφιδα), ασπόνδυλα (κυρίως καβούρια), πουλιά και μικρά θηλαστικά. 

Θεωρείται από τα σπανιότερα και πιο απειλούμενα θηλαστικά της ηπείρου και αποτελεί 

σημαντικό δείκτη υγείας των υδάτων. Για το λόγο αυτό, προστατεύεται αυστηρά σε όλες τις 

χώρες της Ε.Ε. Το Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο προστασίας αποτελείται από την Οδηγία των 

Οικοτόπων 92/43/ΕΟΚ (παραστήματα ΙΙ και IV), από τη Σύμβαση της Βέρνης (παράρτημα ΙΙ), 

καθώς, και από τη Σύμβαση CITES (Convention on International Trade in 

EndangeredSpecies of WildFauna and Flora). Επίσης,συμπεριλαμβάνεται από τη Διεθνή 

Ένωση για την Προστασία της Φύσης, στο Κόκκινο Βιβλίο, ως είδος απειλούμενο με 

εξαφάνιση, ενώ σε εθνικό επίπεδο, προστατεύεται από το Προεδρικό Διάταγμα 67/1981. 

Στην Ελλάδα θεωρείται ότι υπάρχει ένας από τους πυκνότερους και με μεγάλη εξάπλωση 

πληθυσμούς. Στην κεντρική Ελλάδα εμφανίζεται μία μικρή διάσπαση των πληθυσμών, ενώ 

μερικοί απομονωμένοι πληθυσμοί βρίσκονται στην Κέρκυρα και στην Εύβοια.» Πιο 

συγκεκριμένα στην Κέρκυρα απαντάται στη Λιμνοθάλλασα Αντινιώτη (GR2230001) και στη 

Λιμνοθάλασσα Κορισσίων (GR2230002), περιοχές ενταγμένες στο δίκτυο Natura 2000 

Οι κύριες απειλές για τη βίδρα προέρχονται από ανθρωπογενείς παράγοντες. Κύρια 

απειλείται από τη ρύπανση των υδάτων, αλλά και από την ανεξέλεγκτη άρδευση και την 

αυξημένη βόσκηση της παρυδάτιας βλάστησης. 

(https://filotis.itia.ntua.gr/species/d/6203/, http://www.arcturos.gr/gr/animals/vidra/, 

http://en.wikipedia.org/wiki/Lutra) 

 

 

 

https://filotis.itia.ntua.gr/biotopes/c/GR2230001/
https://filotis.itia.ntua.gr/biotopes/c/GR2230002/
https://filotis.itia.ntua.gr/species/d/6203/
http://www.arcturos.gr/gr/animals/vidra/
http://en.wikipedia.org/wiki/Lutra
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Προστατευόμενα είδη νήσου Κέρκυρας 

Laudakiastellio - Agamastellio (Σκούτζικας ,Σκουτζίκι) 

Πρόκειται για μέλος της οικογένειας της Τροπικής σαύρας και αποτελεί τον μοναδικό 

Ευρωπαϊκό εκπρόσωπό της. Ζει στην Κέρκυρα, σε μια μικρή περιοχή της Θεσ/νίκης και σε 

μερικά νησιά του Αιγαίου. Στην Κέρκυρα εντοπίζεται στα περίχωρα και ειδικά στην περιοχή 

του όρους των Αγίων Δέκα (Γαστρούρι, Αγ. Δέκα, Καστελλάνοι Μέσης). Έχουν μήκος 28-

30cm, οι ενήλικοι, με σχετικά ίσιο κοίταγμα και τριγωνικό κεφάλι. Δεν υπάρχει ραχιαία 

καμπούρα (αντίθετα από πολλά άλλα agamids). Και τα δύο φύλα, και ειδικά το αρσενικό, 

αλλάζουν το χρώμα αναλόγως με τη διάθεση. Περιλαμβάνεται στα προστατευόμενα είδη της 

ελληνικής πανίδας (ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α, 30-1-1981, πίνακας 2/Σπονδυλωτά-Ερπετά). 

 

8.5.4 Ορνιθοπανίδα 

Στην πλούσια ορνιθοπανίδα της Κέρκυρας έχουν καταμετρηθεί πάνω από 150 είδη πουλιών, 

αλλά πολλά από αυτά σπάνια ζουν ή περνούν κατά την περίοδο της αποδημίας τους. Η 

Χαλκόκοτα (falcinellus Plegadis), η Χουλιαρομότα (leucorodiaPlatalea), το Γελογλάρονο 

(nilotica Gelochelidon), ο Αργυροτσικνιάς (Egrettaalba), η Λαγγόνα (pygmaeus 

Phalacrocorax), οι Κορμοράνοι (carbo Phafacrocoraxsinensis), τα συιχτάρια (Anas 

Penelope), οι φαλαρίδες (atra Fulica) και οι αλκυόνες (atthis Afcedo) είναι κάποια από αυτά. 

Τα σημαντικότερα σημεία για παρατήρηση πουλιών είναι οι προστατευμένοι βιότοποι 

(Νατούρα 2000) αλλά και οι ελαιώνες. Η λίμνη Αντινιώτη στο βορά, οι λοφοσειρές και το 

βουνό Παντοκράτωρ, το λιβάδι Ρόπα στο κέντρο του νησιού, η λίμνη Κορισσίων και η 

περιοχή Αλυκές στο νότο. Ειδικό ενδιαφέρον έχουν οι Παξοί, οι Αντίπαξοι και τα Διαπόντια 

νησιά που βρίσκονται πάνω στους δρόμους της μετανάστευσης. 

 

Προστατευόμενα είδη λίμνης Αντινιώτη 

Casmerodiusalbus (Αργυροτσικνιάς)  

Πρόκειται για κοσμοπολιτικό καλοβατικό πτηνό της οικογενείας των Ερωδιών, που απαντάται 

και στον ελλαδικό χώρο. Είναι μεγαλόσωμος, κατάλευκος ερωδιός με κίτρινο μακρύ ράμφος. 

Είναι κοσμοπολίτικο είδος, ωστόσο, παντού είναι ολιγάριθμο. Φωλιάζει σε δύο-τρεις αποικίες 

σε Πρέσπα και Κερκίνη (31-42 ζευγάρια). Είναι κυρίως ψαροφάγος αλλά τρέφεται και με 

αμφίβια, ερπετά και περιστασιακά με μικρά τρωκτικά ή ακόμη και με πουλιά. Στην Ελλάδα 

έρχεται το χειμώνα για διαχείμαση.  

 

Numeniustenuirostris (Λεπτομύτα) 

Η Λεπτομύτα είναι ένα από τα 6 είδη τουρλιών του ίδιου γένους που υπάρχουν στον 

πλανήτη μας σήμερα και ανήκει στην οικογένεια των Σκολοπακίδων, που απαντάται και στον 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%81%CF%89%CE%B4%CE%B9%CE%AF%CE%B4%CE%B1%CE%B9
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%B4%CF%89%CE%BD&action=edit&redlink=1
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ελλαδικό χώρο. Είναι μικρού μεγέθους χαράδριος, μήκους 36-41 εκ. με άνοιγμα φτερών 77-

88εκ. Πρόκειται για εξαιρετικά σπάνιο είδος, χαρακτηρισμένο ως Κρισίμως Κινδυνεύον 

παγκοσμίως, σύμφωνα με την κατάταξη του IUCN. 

Κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα και μέχρι την δεκαετία του 1920, η λεπτομύτα ήταν 

ένα πολυάριθμο είδος, που συχνά ξεπερνούσε σε πυκνότητα τους πληθυσμούς των δυο 

συγγενικών της ειδών, της τουρλίδας και του σιγλίγουρου. Φώλιαζαν στη ΝΔ Σιβηρία και  

μετά την ολοκλήρωση της αναπαραγωγικής περιόδου, οι αναχωρούσαν για μια αποδημία 

5000-6500 χλμ., που τις έφερνε, μέσω της ΝΑ Ρωσίας και της ΝΑ Ευρώπης, να 

ξεχειμωνιάζουν στην Β-ΒΔΑφρική(κυρίως στο Μαρόκο), ενώ ένας μικρότερος πληθυσμός 

ξεχειμώνιαζε κατά μήκος του Περσικού Κόλπου. Για άγνωστους λόγους, οι πληθυσμοί της 

άρχισαν να μειώνονται γρήγορα και σήμερα, αποτελεί το σπανιότερο πουλί σε Ευρώπη, 

Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική. Η πρώτη καταγραφή στην Ελλάδα έγινε στην Κέρκυρα 

στα 1857 και έκτοτε, έχουν καταχωρηθεί 112 παρατηρήσεις, αριθμός, που θεωρείται 

παγκόσμιο ρεκόρ. Στην Ελλάδα ήταν κοινή τον 19ο αιώνα και τακτική μέχρι την δεκαετία του 

'80, στους υγρότοπους στο Δέλτα Έβρου, Αξιού, Καλαμά, το Πόρτο Λάγος και τον 

Αμβρακικό.  

Η λεπτομύτα είναι παρυδάτιο πτηνό, που φωλιάζει σε υγρά λιβάδια και αλμυρόβαλτους, 

ωστόσο, ελάχιστα πράγματα είναι γνωστά για τη βιολογία και τις οικολογικές της προτιμήσεις 

(τροφικές συνήθειες, αναπαραγωγική συμπεριφορά, κ.ά.).Τα τελευταία χρόνια γίνονται 

ύστατες προσπάθειες για την εύρεση και διάσωσή της. 

 

Phalacrocoraxcarbo (Κορμοράνος) 

Πρόκειται για μεγάλο μαύρο πτηνό, που το μήκος του κυμαίνεται στα 77-94 εκατοστά και με 

άνοιγμα φτερών που μπορεί να φτάσει τα 121-149 εκατοστά. Έχει μακριά ουρά και λευκό 

πηγούνι, ενώ τα ενήλικα άτομα την περίοδο της αναπαραγωγής αποκτούν λευκές κηλίδες 

στους μηρούς και λευκό φτέρωμα στο κεφάλι. Ζει συνήθως κοντά στη θάλασσα, σε 

λιμνοθάλασσες, λίμνες και ποτάμια. Το χειμώνα αποδημεί προς το Νότο κατά μήκος των 

ακτών. 

 

Άλλα είδη που απαντώνται στη λίμνη Αντινιώτη και για τα οποία δεν πληρούνται τα κριτήρια 

χαρακτηρισμού ως Σημαντικής Περιοχής για τα Πουλιά (ΣΠΠ), είναι τα 

Phalacrocoraxpygmeus (Λαγγόνα) και Aythyanyroca (Βαλτόπαπια) κατά την περίοδο της 

μετανάστευσης και το Aquilaclanga (Στικταετός) το οποίο ξεχειμωνιάζει.(Ελληνική 

Ορνιθολογική Εταιρεία, http://www.ornithologiki.gr/) 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%AF%CE%B4%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1_(%CF%80%CF%84%CE%B7%CE%BD%CF%8C)
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%B9%CE%B3%CE%BB%CE%AF%CE%B3%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%86%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%8C%CE%BA%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%9A%CF%8C%CE%BB%CF%80%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CF%83%CE%B7_%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%91%CF%86%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BE%CE%B9%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%8C%CF%81%CF%84%CE%BF_%CE%9B%CE%AC%CE%B3%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B9%CE%BC%CE%BD%CE%BF%CE%B8%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CE%B1
http://www.ornithologiki.gr/
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8.5.5 Προστατευόμενες περιοχές 

8.5.5.1 Δίκτυο Natura 2000 

Το δίκτυοNatura 2000 αποτελεί ένα ευρωπαϊκό δίκτυο περιοχών, που συστάθηκε σε 

εφαρμογή της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και αποτελείται από δύο κατηγορίες περιοχών, τις Ειδικές 

Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ) σύμφωνα με την Οδηγία 92/43/EOK και τις Ζώνες Ειδικής 

Προστασίας (ΖΕΠ) για τα Πουλιά σύμφωνα με την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ. Στις περιοχές αυτές 

πρέπει να εφαρμόζονται μέτρα διαχείρισης, να αποφεύγεται η υποβάθμιση και η σημαντική 

όχληση και να εφαρμόζεται η δέουσα εκτίμηση των επιπτώσεων, σχεδίων, έργων και 

δραστηριοτήτων. Το Δίκτυο Natura 2000 αποτελεί εργαλείο εφαρμογής της πολιτικής της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη φύση και τη βιοποικιλότητα. 

To ελληνικό δίκτυο Natura 2000 περιλαμβάνει 419 περιοχές: 241 ΕΖΔ και 202 ΖΕΠ, ενώ 

24 περιοχές είναι ταυτόχρονα ΕΖΔ και ΖΕΠ. Η έκταση των ΕΖΔ ανέρχεται σε 2.807.512ha 

που καλύπτουν 16,3% της Ελληνικής χέρσου και 5,7% των χωρικών υδάτων. H έκτασή των 

ΖΕΠ ανέρχεται σε 2.952.476ha και καλύπτουν 21,1% της χέρσου και 1,4% των χωρικών 

υδάτων. Συνολικά, η έκταση του Δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα ανέρχεται σε 

4.294.205ha και καλύπτει 27,2% της χέρσου και 6,1% των χωρικών υδάτων. Η έκταση του 

ελληνικού δικτύου Natura 2000 αντιστοιχεί στο 4,5% της έκτασης του ευρωπαϊκού δικτύου, 

φέρνοντας την Ελλάδα στη δέκατη θέση σε σχέση µε τα 27 κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Ο μέσος όρος κάλυψης εθνικού εδάφους χέρσου της Ευρώπης είναι 17,5%, οπότε 

η Ελλάδα τοποθετείται στην έκτη θέση μεταξύ των 28 κρατών-µελών, μετά τη Σλοβενία, τη 

Βουλγαρία, τη Σλοβακία, την Κύπρο και την Ισπανία. 

Η περιοχή της λιμνοθάλασσας Αντνιώτη απέχει ελάχιστη απόσταση περίπου 120μ από τα 

όρια του γηπέδου  του ξενοδοχείου (χάρτης 8.2) και έχει ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000, με 

κωδικό GR2230001, ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας και ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης. Η 

περιοχή χαρακτηρίστηκε ως Τόπος Κοινοτικής Σημασίας και στη συνέχεια ως ΕΖΔ με το Ν. 

3937/2011 (ΦΕΚ 60Α’/2011). Ως ΖΕΠ χαρακτηρίστηκε με την ΚΥΑ ΗΠ 

37338/1807/Ε.103/1.9.2010 για τα είδη Casmerodiusalbus (Αργυροτσικνιάς) 

Numeniustenuirostris (Λεπτομύτα) και Phalacrocoraxcarbo (Κορμοράνος). Στον ακόλουθο 

χάρτη παρουσιάζονται οι περιοχές του δικτύουNatura 2000 της νήσου Κέρκυρας. 
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Χάρτης 8.1: Περιοχές δικτύου Natura 2000 νήσου Κέρκυρας 
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Χάρτης 8.2: Περιοχή λιμνοθάλασσας Αντινιώτη (GR2230001) και ακίνητο Mareblue Beach Resort 
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8.5.5.2 Μικροί Νησιωτικοί Υγρότοποι 

Στις προστατευόμενες περιοχές εντάσσονται οι υγρότοποι οι οποίοι περιλαμβάνονται στο 

παράρτημα Α’ του ΦΕΚ 229 ΑΑΠ’/2012 «Έγκριση καταλόγου μικρών νησιωτικών υγροτόπων 

και καθορισμός όρων και περιορισμών για την προστασία και ανάδειξη των μικρών 

παράκτιων υγροτόπων που περιλαμβάνονται σε αυτόν». Με τις διατάξεις αυτές εγκρίνεται 

κατάλογος συγκεκριμένων και οριοθετημένων μικρών νησιωτικών υγροτόπων, ορίζονται οι 

δραστηριότητες που επιτρέπονται και απαγορεύονται εντός των ορίων των συγκεκριμένων 

υγροτόπων και τίθενται όροι, περιορισμοί, γενικές και ειδικές διατάξεις που ισχύουν για τους 

συγκεκριμένους υγροτόπους. Στη νήσο Κέρκυρα ορίζονται οι περιοχές που περιγράφονται 

στον ακόλουθο πίνακα. 

 

Πίνακας 8.1: Μικροί νησιωτικοί Υγρότοποι νήσου Κέρκυρας (ΦΕΚ 229 ΑΑΠ/2012)  

A/A ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΕΚΤΑΣΗ 

(στρ.) 

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ     ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

4 Έλος Μώλου Y222KER006 Νήσος Κέρκυρα 8 

5 Εκβολή Γρίτη Y222KER007 Νήσος Κέρκυρα 22 

6 Εκβολή ποταμού Γαρδένα Y222KER009 Νήσος Κέρκυρα 12 

7 Εκβολή 1 παραλίας Μαραθιά Y222KER011 Νήσος Κέρκυρα 5 

8 Εκβολή παραλίας Πετρίτης Y222KER012 Νήσος Κέρκυρα 10 

9 Εκβολή Ποταμού Y222KER016 Νήσος Κέρκυρα 70 

10 Έλος μαρίνας Γουβιών Y222KER018 Νήσος Κέρκυρα 67 

11 Ελος ακρωτηρίου Τούρκο Y222KER019 Νήσος Κέρκυρα 17 

12 Έλος Ανεμόμυλου Y222KER020 Νήσος Κέρκυρα 17 

13 Λίμνη Σκοτεινή Y222KER022 Νήσος Κέρκυρα 44 

14 Λίμνη Μπερτζάνου Y222KER023 Νήσος Κέρκυρα 62 

15 Έλος Γουβιών Y222KER024 Νήσος Κέρκυρα 21 

16 Εκβολή και κανάλι  Στραβοποτάμου Y222KER025 Νήσος Κέρκυρα 54 

17 Γαυρολίμνη Y222KER027 Νήσος Κέρκυρα 52 

33 Έλος Αστρακερής Y222KER055 Νήσος Κέρκυρα 17 

34 Λίμνη Μπελενιώτη Y222KER056 Νήσος Κέρκυρα 11 

35 Έλος Όρμου Απραου 2 Y222KER057 Νήσος Κέρκυρα 11 
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Χάρτης 8.3: Περιοχές χαρακτηρισμένες ως «Μικροί Νησιωτικοί Υγρότοποι» νήσου Κέρκυρας 
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8.5.5.3 Καταφύγια άγριας ζωής 

Με το Ν3937/2011 (ΦΕΚ 60Α ’/2011) ορίζονται ως προστατευόμενες περιοχές τα καταφύγια 

άγριας ζωής. Ως καταφύγια άγριας ζωής χαρακτηρίζονται φυσικές περιοχές (χερσαίες, 

υγροτοπικές ή θαλάσσιες), που έχουν ιδιαίτερη σημασία ως σημαντικοί τόποι ανάπτυξης της 

άγριας χλωρίδας ή ως βιότοποι αναπαραγωγής, διατροφής, διαχείμασης ειδών της άγριας 

πανίδας, ή ως περιοχές αναπαραγωγής ψαριών και συγκέντρωσης γόνου, ή, τέλος, ως 

σημαντικοί θαλάσσιοι οικότοποι. Στην Κέρκυρα δύο περιοχές είναι χαρακτηρισμένες ως 

καταφύγια άγριας ζωής, η περιοχή «Ψηλός Παντοκράτωρ (Σπαρτύλας‐ Πεταλείας‐ 

Νησακίου)» με κωδικό Κ217 και η περιοχή «Παντοκράτωρ Βίγλα (Αγ. Ματθαίου)» με κωδικό 

Κ238. 

 
Χάρτης 8.4: Περιοχέςχαρακτηρισμένες ως «Καταφύγια Άγριας Ζωής» νήσου Κέρκυρας 
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8.5.5.4 Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (ΤΙΦΚ) 

Τη δεκαετία του 1950, το Υπουργείο Πολιτισμού προχώρησε στο χαρακτηρισμό 507 

περιοχών ως “Τοπίων Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους”, ενώ στη συνέχεια το ΥΠΕΧΩΔΕ 

ανέλαβε την ευθύνη αυτών των περιοχών και ανέθεσε σε ομάδα επιστημόνων την εκ νέου 

αξιολόγηση τους (πρόγραμμα «Φιλότης»). Η επιτροπή πρότεινε να ενταχθούν στο δίκτυο 

των παλιών 507 καθορισμένων ΤΙΦΚ και 271 νέες περιοχές, οι οποίες μέχρι σήμερα δεν 

έχουν χαρακτηριστεί. Στους ακόλουθους πίνακες παρουσιάζονται οι ήδη χαρακτηρισμένες 

αλλά και οι προτεινόμενες περιοχές 

 

Πίνακας 8.2: Περιοχές νήσου Κέρκυρας  προτεινόμενες για χαρακτηρισμένες ως ΤΙΦΚ  

Α/Α ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ 

1 

Αχίλλειο μετά των περιβαλλόντων κήπων και 

ζώνης προστασίας 2000μ περιλαμβανομένου και 

του χωριού Γαστουρίου 

Υ.Α. Φ33/32196/1438/ 17-2-79 235/Β/19-3-79 

2 Παραλία Αγ. Σπυρίδωνα 210/Β/80 

3 Περιοχή Περίθειας Υ.Α. Φ33/67316/2590/4-12-79 210/Β/1-3-80 

4 Χερσόνησος Κανονιού Υ.Α. Φ33/15017/1349/Π.Ε./75 599/10-6-75 

5 
Δάσος εις περιοχή άνωθες του χωριού Αγ. 

Ματθαίου 
4701/3-3-67 183/Β/16-3-67 

6 Περιοχή Παλαιοκαστρίτσας 4701/3-3-67 183/Β/16-3-67 

7 Άγιοι Δέκα 4701/3-3-67 183/Β/16-3-67 

8 

Περιοχή σε ακτίνα 2 χλμ από την περιοχή του 

Πέλεκα και ο δρόμος που οδηγεί από τον Πέλεκα 

στη Γλυφάδα μήκους 4 χλμ 

4701/3-3-67 183/Β/16-3-67 

9 Τμήμα Πόλης της Κέρκυρας 4701/3-3-67 183/Β/16-3-67 

10 Λάκκωνες 4701/3-3-67 183/Β/16-3-67 

11 Πέλεκας 4701/3-3-67 183/Β/16-3-67 

12 Περιοχή των ανακτόρων 4701/3-3-67 183/Β/16-3-67 

13 Το νησάκι Βίδο 1560/Β/31-12-76 

14 Γαστούρι 235/Β/9-3-79 

15 Παξοί, Γάιος 687/Β24-5-76 

16 
Τα νησιά Αγ. Νικόλαος και Παναγιά στον όρμο 

Γαΐου 
669/Β18-7-80 

17 Όρμος Οζιάς 687/Β24-5-76 
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Πίνακας 8.3: Περιοχές νήσου Κέρκυρας  προτεινόμενες για χαρακτηρισμό ως ΤΙΦΚ  

Α/Α ΠΕΡΙΟΧΗ 

AT1011045 Ακρωτήριο Αρίλλας και Πόρτο Τιμόνι 

AT1011035  Ακρωτήριο Ελαία (ΚλάμπΜεντιτερανέ)  

AT1011036  Ακρωτήριο και Όρμος Καλάμι  

AT1011037  Ακρωτήριο και Όρμος Κουλούρας  

AT1011048  Ακρωτήριο Καστρί και γύρω πλαγιές  

AT1011043  Ακρωτήριο Κεφάλι και Νησίδες Διάπλο και Διάκοπο  

AT1011033  Άνω Κορακιάνα Κερκύρας  

AT1011057  Αχίλλειο και Γαστούρι Κερκύρας  

AT1011027  Βαρυπατάδες  

AT1011030  Βουνό πάνω από Μπενίτσες  

AT1011042  Καρουσάδες  

AT1011028  Κάτω Γαρούνα και γύρω περιοχή  

AT1011041  Λιμνοθάλασσα Αντινιώτη  

AT1011029  Λιμνοθάλασσα Κορισσίων  

AT1011032  Λιμνοθάλασσα Χαλκιοπούλου  

AT1011031  Νησίδα Λαζαρέττο (Γουβίνο)  

AT1010108  Νησίδα Πτυχία (Βίδος)  

AT1011044  Νησίδες Γυναίκα, Συκιά και Κραβιά  

AT2011103  Νήσος Κάλαμος  

AT1011039  Όρμος και Χερσόνησος Αγίου Στεφάνου  

AT1011061  Παλιοκαστρίτσα  

AT1011059  Παλιό Φρούριο Αγίου Νικολάου Κερκύρας  

AT1011051  Πέλεκας - Γλυφάδα Κερκύρας  

AT1011060  Πλαγιές γύρω από τους Λάκωνες  

AT1011046  Πλαγιές νότια της παραλίας Αγίου Γεωργίου και Αγγελόκαστρο  

AT1011047  Ύψωμα πάνω από τα χωριά Ασπιωτάδες και Μανατάδες  

AT1011038  Χερσόνησος και Όρμος Κερασιάς  

AT1010107  Χερσόνησος Κανόνι και Ποντικονήσι Κερκύρας  

AT1011040  Χερσόνησος Κασσιόπης (Κασσώπης)  

AT1011034  Χωριό Άγιος Μάρκος και γύρω περιοχή  

 

 

https://filotis.itia.ntua.gr/biotopes/c/AT1011045/
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https://filotis.itia.ntua.gr/biotopes/c/AT1011036/
https://filotis.itia.ntua.gr/biotopes/c/AT1011036/
https://filotis.itia.ntua.gr/biotopes/c/AT1011037/
https://filotis.itia.ntua.gr/biotopes/c/AT1011037/
https://filotis.itia.ntua.gr/biotopes/c/AT1011048/
https://filotis.itia.ntua.gr/biotopes/c/AT1011048/
https://filotis.itia.ntua.gr/biotopes/c/AT1011043/
https://filotis.itia.ntua.gr/biotopes/c/AT1011043/
https://filotis.itia.ntua.gr/biotopes/c/AT1011033/
https://filotis.itia.ntua.gr/biotopes/c/AT1011033/
https://filotis.itia.ntua.gr/biotopes/c/AT1011057/
https://filotis.itia.ntua.gr/biotopes/c/AT1011057/
https://filotis.itia.ntua.gr/biotopes/c/AT1011027/
https://filotis.itia.ntua.gr/biotopes/c/AT1011027/
https://filotis.itia.ntua.gr/biotopes/c/AT1011030/
https://filotis.itia.ntua.gr/biotopes/c/AT1011030/
https://filotis.itia.ntua.gr/biotopes/c/AT1011042/
https://filotis.itia.ntua.gr/biotopes/c/AT1011042/
https://filotis.itia.ntua.gr/biotopes/c/AT1011028/
https://filotis.itia.ntua.gr/biotopes/c/AT1011028/
https://filotis.itia.ntua.gr/biotopes/c/AT1011041/
https://filotis.itia.ntua.gr/biotopes/c/AT1011041/
https://filotis.itia.ntua.gr/biotopes/c/AT1011029/
https://filotis.itia.ntua.gr/biotopes/c/AT1011029/
https://filotis.itia.ntua.gr/biotopes/c/AT1011032/
https://filotis.itia.ntua.gr/biotopes/c/AT1011032/
https://filotis.itia.ntua.gr/biotopes/c/AT1011031/
https://filotis.itia.ntua.gr/biotopes/c/AT1011031/
https://filotis.itia.ntua.gr/biotopes/c/AT1010108/
https://filotis.itia.ntua.gr/biotopes/c/AT1010108/
https://filotis.itia.ntua.gr/biotopes/c/AT1011044/
https://filotis.itia.ntua.gr/biotopes/c/AT1011044/
https://filotis.itia.ntua.gr/biotopes/c/AT2011103/
https://filotis.itia.ntua.gr/biotopes/c/AT2011103/
https://filotis.itia.ntua.gr/biotopes/c/AT1011039/
https://filotis.itia.ntua.gr/biotopes/c/AT1011039/
https://filotis.itia.ntua.gr/biotopes/c/AT1011061/
https://filotis.itia.ntua.gr/biotopes/c/AT1011061/
https://filotis.itia.ntua.gr/biotopes/c/AT1011059/
https://filotis.itia.ntua.gr/biotopes/c/AT1011059/
https://filotis.itia.ntua.gr/biotopes/c/AT1011051/
https://filotis.itia.ntua.gr/biotopes/c/AT1011051/
https://filotis.itia.ntua.gr/biotopes/c/AT1011060/
https://filotis.itia.ntua.gr/biotopes/c/AT1011060/
https://filotis.itia.ntua.gr/biotopes/c/AT1011046/
https://filotis.itia.ntua.gr/biotopes/c/AT1011046/
https://filotis.itia.ntua.gr/biotopes/c/AT1011047/
https://filotis.itia.ntua.gr/biotopes/c/AT1011047/
https://filotis.itia.ntua.gr/biotopes/c/AT1011038/
https://filotis.itia.ntua.gr/biotopes/c/AT1011038/
https://filotis.itia.ntua.gr/biotopes/c/AT1010107/
https://filotis.itia.ntua.gr/biotopes/c/AT1010107/
https://filotis.itia.ntua.gr/biotopes/c/AT1011040/
https://filotis.itia.ntua.gr/biotopes/c/AT1011040/
https://filotis.itia.ntua.gr/biotopes/c/AT1011034/
https://filotis.itia.ntua.gr/biotopes/c/AT1011034/
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8.5.5 Θαλάσσιο περιβάλλον 

Το θαλάσσιο τμήμα της περιοχής μελέτης καλύπτει ένα πολύ μικρό ποσοστό της συνολικής 

έκτασης. Στην περιοχή μελέτης περιλαμβάνεται η παραλία Περίθεια - Αγ. Σπυρίδωνας 

(κωδικός ταυτότητας GRBW059118026), η οποία αναγνωρίσθηκε ως ακτή κολύμβησης το 

έτος 1992 και έκτοτε παρακολουθείται στο πλαίσιο των ετησίων προγραμμάτων 

παρακολούθησης της ποιότητας των κολυμβητικών υδάτων, τα οποία πραγματοποιούνται με 

ευθύνη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.  

Η μορφολογία της ακτής σε συνδυασμό με το κανονικό βάθος των υδάτων εξασφαλίζουν 

επαρκή ανανέωση των τελευταίων, με αποτέλεσμα τη διαμόρφωση δυσμενών συνθηκών για 

την εμφάνιση του φαινόμενου του ευτροφισμού. Επιπλέον, τα ύδατα της ακτής κολύμβησης 

δεν επηρεάζονται από την απορροή ρυπαντικών φορτίων των κύριων θρεπτικών συστατικών 

αζώτου και φωσφόρου, τα οποία ευνοούν την εξέλιξη φαινομένων ευτροφισμού. Τα 

κολυμβητικά ύδατα είναι, υπό κανονικές συνθήκες, διαυγή και καθαρά, ενώ στην ακτή δεν 

έχουν καταγραφεί συστηματικά περιστατικά ραγδαίας ανάπτυξης αλγών ή φυτοπλαγκτόν. Με 

βάση τα παραπάνω εκτιμάται χαμηλός βαθμός επικινδυνότητας ανάπτυξης μακροφυκών και 

φυτοπλαγκτόν. 

Κατά την επί τόπου επίσκεψη στην παραλία κλιμακίου του Υ.Π.Ε.Κ.Α., σύμφωνα με την 

έκθεση, δεν εντοπίστηκε ύπαρξη πίσσας, επιφανειοδραστικών ουσιών (αφροί) ή λαδιών. 

Επιπλέον, σε κανένα σημείο δεν παρατηρήθηκαν στερεά απορρίμματα. Ωστόσο, υπήρχαν 

στο χερσαίο τμήμα της ακτής σωροί από θαλάσσια αγγειόσπερμα. Γενικώς, τα κολυμβητικά 

ύδατα ήταν διαυγή παρουσιάζοντας οπτικά χαμηλές συγκεντρώσεις αλγών και 

φυτοπλαγκτόν. (Μητρώο Ταυτοτήτων Ακτών Κολύμβησης , Ειδική γραμματεία υδάτων , 

ΥΠΕΚΑ, Μάιος 2014) 
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Χάρτης 8.5: Χάρτης κατάστασης και πιέσεων στην ακτή κολύμβησης Περίθεια – Άγιος Σπυρίδωνας 

(Ταυτότητα υδάτων κολύμβησης,Περίθεια- Άγιος Σπυρίδωνας, Ειδική Γραμμ.Υδάτων, ΥΠΕΚΑ, 2014) 

 

 

8.6 Ανθρωπογενές περιβάλλον 

8.6.1 Χωροταξικός σχεδιασμός και χρήσεις γης 

Οι δομημένες περιοχές συγκεντρώνονται κυρίως στους οικισμούς, κατά μήκος του οδικού 

δικτύου, αλλά και διάσπαρτα στα εκτός οικισμού τμήματα. Η δόμηση και η διάρθρωση των 

οικισμών που περιλαμβάνονται στην περιοχή μελέτης αξιοποιείται για οικιστική και 

παραθεριστική χρήση και είναι προσανατολισμένη σε μεγάλο ποσοστό στην τουριστική 

ανάπτυξη με επίκεντρο τις περιοχές πλησίον των παραλιών. Η οικονομική δραστηριότητα 

έχει ως βάση τις επισιτιστικές επιχειρήσεις, τα κέντρα διασκέδασης και τα τουριστικά 

καταλύματα.  

 Πιο συγκεκριμένα για τις χρήσεις γης στην άμεση περιοχή γύρω από τις παραλίες 

επικρατεί ασυνεχής δόμηση και εκτάσεις με καλλιέργειες ή φυσική βλάστηση. Όσον αφορά 

στην παραλία, πρέπει να αναφερθεί ότι πρόκειται για οργανωμένη ακτή, η οποία διαθέτει 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Κυρίου Ξενοδοχειακού Καταλύματος Mareblue Beach Resort 4* 

 Αγ. Σπυρίδων Περίθειας Δ.Ε. Θιναλίου Δήμου Κέρκυρας  

 

 

ΘΑΝΑΣΗΣ Κ. ΜΑΚΡΗΣ πολιτικός μηχανικός                                                                                                                                61/109 
 

υποδομές όπως ομπρέλες και ξαπλώστρες, ντους, κάδους και καλάθια απορριμμάτων. 

Παράλληλα, για την εξυπηρέτηση του κοινού λειτουργούν εστιατόρια και αναψυκτήρια Η 

κολύμβηση είναι η κύρια δραστηριότητα επί της με το μέγιστο αριθμό λουομένων να εκτιμάται 

σε 300 άτομα. Η περιοχή είναι προσβάσιμη οδικώς αποκλειστικά με ιδιωτικά μέσα. 

 

8.6.2 Πολιτιστική κληρονομιά 

Η πόλη της Κέρκυρας είναι χαρακτηρισμένη ως παραδοσιακός οικισμός, αρχαιολογικός 

χώρος, ιστορικός διατηρητέος τόπος και μνημείο της Unesco. Εκτός της πόλης βρίσκεται 

πλήθος οικισμών, οι 46 από τους οποίους είναι χαρακτηρισμένοι ως παραδοσιακοί με το 

ΦΕΚ-594 Δ΄/78. 

 

Κατάλογος παραδοσιακών οικισμών Κέρκυρας (ΦΕΚ-594 Δ΄/78) 

Άγιοι Δέκα, Άγιος Μάρκος, Άγιος Ματθαίος, Άγιος Προκόπιος, Άγιος Στέφανος, Αγραφοί, 

Άνω Γαρούνα, Αργυράδες, Αυλιώται, Βαρυπατάδες, Βιρός, Βλαχάτικα, Γαρδελάδες, 

Γαστούριον, Γιαννάδες, Γιμάριον, Δουκάδες, Εβροπούλοι, Καβαλλούριον, Καλάμι, 

Καλαφατιώνες, Καμάρα, Καστελλάνοι, Κάτω Γαρούνα, Κέντρωμα, Κοκκοκύλας, Κομιανάτα, 

Κουλούρα, Κουραμάδες, Κουσπάδες, Κρεμιθάς, Κυνοπιάσται, Κυπριανάδες, Λάκωνες, 

Λιαπάδες, Λουκάτα, Μέγγουλας, Νύμφαι, Πέλεκας, Περουλάδες, Ποταμός, Πρινύλας, 

Σιναράδες, Σκριπερό, Χλομός, Χωρεπίσκοποι 

 

Εντός της Δ.Ε. Θιναλίου σημαντικό μνημείο αποτελεί η παλαιά Περίθεια η οποία 

χαρακτηρίστηκε ως τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους «και ως αρχιτεκτονικό σύνολο που έχει 

ανάγκη ειδικής κρατικής προστασίας, γιατί αποτελεί αξιόλογο οικισμό με 130 σπίτια Ενετικής 

Αρχιτεκτονικής και αρκετές αξιόλογες εκκλησίες με τοιχογραφίες, περιβάλλεται δε από τοπία 

εξαιρετικού κάλλους» με το ΦΕΚ  210Β’/1980, καθώς και ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο 

σύμφωνα με το ΦΕΚ 152 Β/ 1996 διότι «πρόκειται για μεταβυζαντινό οικισμό του οποίου 

terminus ante quem αποτελεί το ιδρυτικό της Ι. Μονής Παντοκράτορος του Υψηλού, έγγραφη 

περγαμηνή, που φυλάσσεται στο Ιστορικό Αρχείο Κέρκυρας και φέρει τη χρονολογία 1347 

και την υπογραφή του Ιερομόναχου Ανθίμου Περιθειότου  Το σύνολο του οικισμού έχει πυκνή 

δόμηση και αποτελείται από συστάδες διόροφων οικιών αγροτικού χαρακτήρα τυπικών της 

Κερκυραϊκής παραδοσιακής αρχιτεκτονικής με πλατυμετωπική ή στενομέτωπη πρόσοψη. 

Μικρός αριθμός αυτών έχει αστικό χαρακτήρα και διατηρεί μορφολογικά στοιχεία 

αναγεννησιακού ή μπαρόκ ύφους, όπως τα αρχοντικά Χειρδάρη και Σκορδίλη. Ο οικισμός 

αριθμεί οκτώ (8) ναούς: 1) Αγ. Νικόλαος Πέτρας, 2) Αγ. Παρασκευή, 3) Αγ. Σπυρίδων, 4) ΥΘ-

Ζωοδόχος Πηγή, 5) Α. Αθανάσιος, 6) Κοίμηση Θεοτόκου, 7) Αγ. Παντελεήμων, 8) Α. Ιάκωβος 
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ο Πέρσης, οι οποίοι είναι βασιλικές επτανησιακού τύπου και δύο από αυτούς είναι δρομικοί 

θολωτοί. Τα καμπαναριά ανήκουν όλα στον τύπο του διάτρητου τοιχώματος.» 

Επίσης στη Δ.Ε. Θιναλίου βρίσκεται και η μονή Αγ. Αικατερίνης η οποία έχει χαρακτηριστεί 

αυτοδίκαια ως προστατευόμενο αρχαίο μνημείο με την υπ. αρ. ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/ 

Φ33/37698/812/15-7-1983 ΥΑ (ΦΕΚ 463 Β’/11-8-1983) σύμφωνα με την οποία: 

"Xαρακτηρίζουμε: 1. Tην Bυζαντινή εκκλησία της Aγίας Aικατερίνης στη Νήσο Περίθειας στην 

Κέρκυρα ως αρχαίο μνημείο προστατευόμενο αυτοδίκαια από τις διατάξεις του άρθρου 2 του 

ΚΝ 5351/1932 "περί αρχαιοτήτων" και 2. Tο σύνολο του μοναστηριακού συγκροτήματος ως 

ιστορικό διατηρητέο μνημείο (άρθρο 52 του ΚΝ 5351/1932). Tο όλο μοναστηριακό 

συγκρότημα αποτελείται από περίβολο στο εσωτερικό του οποίου διατηρούνται ερείπια 

κελιών, ελαιοτριβείου, αποθηκών, πύργου και το καθολικό της μονής. Tο συγκρότημα 

χρονολογείται στα τέλη του 17ου ή στις αρχές του 18ου αιώνα…» 

 

 

8.7 Κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον  

8.7.1 Πληθυσμός 

 Σύμφωνα με την απογραφή του 2011 που διεξήχθη από την Ελληνική Στατιστική 

Υπηρεσία ο μόνιμος πληθυσμός του Δήμου Κέρκυρας ανέρχεται στους 102.071 κατοίκους, 

ενώ αντίστοιχα για τη Δημοτική Ενότητα Θιναλίου ανέρχεται στους 5.226 κατοίκους. Στον 

ακόλουθο πίνακα δίνεται για τη Δ.Ε. Θιναλίου το συνολικό και τα επιμέρους ύψη του  

πληθυσμού σε συνάρτηση με τις τάσεις εξέλιξής τους στο χρόνο. 

 

Πίνακας 8.4: Στοιχεία για τον πληθυσμό σύμφωνα με την ΕΛ.ΣΤΑΤ 

Περιοχή Απογραφή 2001 Απογραφή 2011 Μεταβολή % 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 109.537 102.071 -6,82 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΙΝΑΛΙΟΥ 8.136 5.226 -10.44 

Δημοτική Κοινότητα Νυμφών 1111 995 -16.19 

Νύμφαι,αι 766 642 2.32 

Πλάτωνας,ο 345 353 33.08 

Τοπική Κοινότητα Αγίου 
Παντελεήμονα 

907 1.207 -16.13 

Άγιος Παντελεήμων,ο 31 26 54.89 

Αχαράβη,η 654 1,013 -40.63 

Βραχλερή,η 32 19 -39.74 

Λαζαράτικα,τα 78 47 33.33 

Πριφτιάτικα,τα 27 36 -24.71 

Στρογγυλή,η 85 64 0 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Κυρίου Ξενοδοχειακού Καταλύματος Mareblue Beach Resort 4* 

 Αγ. Σπυρίδων Περίθειας Δ.Ε. Θιναλίου Δήμου Κέρκυρας  

 

 

ΘΑΝΑΣΗΣ Κ. ΜΑΚΡΗΣ πολιτικός μηχανικός                                                                                                                                63/109 
 

Φουρνί,το 0 2 -3.07 

Τοπική Κοινότητα Επισκέψεως 554 537 144.05 

Άγιος Στέφανος,ο 84 205 -29.36 

Επίσκεψις,η 470 332 -36.20 

Τοπική Κοινότητα Κληματιάς 453 289 -68.00 

Επισκοπή,η 25 8 -26.37 

Κληματιά,η 311 229 -55.56 

Κυπριανάδες,οι 117 52 -31.64 

Τοπική Κοινότητα Λαυκίου 335 229 -40.54 

Άγιος Μαρτίνος,ο 185 110 -29.76 

Λαύκιον,το 84 59 -50.00 

Τριμόδιον,το 34 17 34.38 

Ψαχνιά,η 32 43 -36.29 

Τοπική Κοινότητα Λουτσών 350 223 15.00 

Αναπαυτήρια,τα 40 46 -61.54 

Απραός,ο 13 5 -43.41 

Λούτσαι,αι 258 146 -33.33 

Μαγάρικα,τα 39 26 -39.42 

Τοπική Κοινότητα Ξανθάτων 312 189 -39.42 

Ξανθάται,οι 312 189 2.75 

Τοπική Κοινότητα Περιθείας 545 560 22.75 

Άγιος Ηλίας,ο 189 232 -26.09 

Βαθύ,το 23 17 53.85 

Βασιλικά,τα 13 20 -7.50 

Βουνίον,το 40 37 0 

Κάρνιαρης,ο 0 12 -15.79 

Κρινιάς,ο 19 16 53.66 

Πελεκητόν,το 82 126 -93.18 

Περίθεια,η 44 3 -36.07 

Περούλιον,το 61 39 0.00 

Πίθος,ο 26 26 -33.33 

Ριλιάτικα,τα 48 32 21.51 

Τοπική Κοινότητα Πεταλείας 172 209 1100.00 

Δροσερή,η 2 24 -10.34 

Ερίβα,η 29 26 -100.00 

Πέραμα,το 1 0 30.11 

Πετάλεια,η 93 121 -19.15 

Στρινύλας,ο 47 38 36.57 

Τοπική Κοινότητα Σφακερών 577 788 54.97 
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Ρόδα,η 362 561 5.58 

Σφακερά,τα 215 227 -10.44 

 

Παρατηρούμε ότι την τελευταία δεκαετία συντελέστηκε μείωση του πληθυσμού της Δ.Ε. 

Θιναλίου, της τάξης του 10,44 %. 

 

8.7.2 Απασχόληση - Τομείς οικονομικής δραστηριότητας 

 Όσον αφορά στους τομείς απασχόλησης του πληθυσμού της Περιφέρειας Ιονίων 

Νήσων στον πίνακα 8.2 δίνονται αναλυτικά στοιχεία από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, 

ενώ στον πίνακα 8.3 παρουσιάζονται συνοπτικά στοιχεία για την ανεργία στην ΠΙΝ σύμφωνα 

με τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού 

 

Πίνακας 8.5:Τομείς απασχόλησης του εργαζόμενου πληθυσμού στην Π.Ι.Ν. (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) 
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2005 16,2 4,6 8,1 45,9 0,1 0,8 0,2 6,3 12,5 3,7 98,2 

2006 16,4 4,6 9,6 37,6 0,1 0,8 0,2 6,8 12,8 4,4 93,3 

2007 12,8 4,3 10,4 41,4 0,1 0,8 0,2 6,2 13,3 5,7 95,2 

2008 15,6 4,9 9,3 44,8 0,1 0,8 0,2 5,6 13,4 5,6 100,4 

2009 16,4 4,5 10,4 44,3 0,1 1,1 0,2 6,0 13,4 4,9 101,3 

2010 14,6 4,5 10,0 40,5 0,2 1,5 0,1 5,8 14,1 5,5 96,8 

2011 15,9 4,5 6,9 37,6 0,2 1,5 0,1 5,5 14,5 5,8 92,4 

 

Πίνακας 8.6: Στοιχεία ανεργίας για την Π.Ι.Ν. για τα έτη 2011-2015 (ΟΑΕΔ) 

 

ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠΤ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ 

2011 

Σύνολο ανέργων 10.977 11.059 11.406 10.327 9.176 8.369 8.340 8.038 8.181 8.736 10.973 11.613 
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Σύνολο λοιπών 
μη αναζητούντων 

15.650 15.628 14.501 9.096 3.825 2.127 1.431 1.177 1.840 8.807 14.101 14.765 

2012 

Σύνολο ανέργων 12.520 12.602 12.770 11.469 9.681 8.925 9.110 8.796 8.419 9.605 11.444 12.554 

σύνολο λοιπών 
μη αναζητούντων 

14.713 14.555 13.778 8.988 4.279 2.871 2.731 2.471 2.734 10.627 14.863 14.582 

2013 

Σύνολο ανέργων 13.373 14.085 14.316 13.819 11.547 9.838 9.074 8.664 8.798 9.634 10.703 11.979 

Σύνολο λοιπών 
μη αναζητούντων 

14.335 14.506 14.463 13.050 8.812 5.117 3.598 3.128 3.231 9.937 16.454 16.178 

2014 

Σύνολο ανέργων 12.960 13.513 13.351 11.592 9.316 8.486 8.523 8.517 9.094 11.849 13.787 15.569 

Σύνολο λοιπών 
μη αναζητούντων 

14.802 14.065 13.490 8.586 4.530 3.510 3.060 2.849 2.782 9.502 14.524 13.978 

2015 

Σύνολο ανέργων 16.248 14.978 14.794 12.114 9.397 8.659 8.215 7.975 8.362 11.284 14.101 15.623 

Σύνολο λοιπών 
μη αναζητούντων 

13.201 13.955 13.207 7.199 3.461 2.992 2.881 2.723 2.735 9.099 14.027 13.857 

  

Τα χαρακτηριστικά της ανεργίας υποδηλώνουν μικρό αριθμό προσλήψεων παρά την 

αύξηση των απολύσεων. Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή το κατά κεφαλήν 

εισόδημα στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για τα έτη 2005 έως 2011 κυμάνθηκε από 18.318 € 

έως 21.259 € επιστρέφοντας σε χαμηλότερα επίπεδα το 2011 (17.676 €.) 

 

Πίνακας 8.7: Κατά κεφαλήν ΑΕΠ περιφέρειας Ιονίων νήσων (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) 

Έτος 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Εισόδημα (€) 18.318 19.405 20.791 21.259 20.480 19.273 17.676 

 

 Η οικονομία στο, σύνολο των Δημοτικών ενοτήτων, βασίζεται στον τριτογενή τομέα 

και στις δραστηριότητες που αναπτύσσονται γύρω από αυτόν με μεγάλη διαφορά από τους 

άλλους δυο τομείς. Ακολούθως γίνεται αναφορά στα κύρια χαρακτηριστικά των παραγωγικών 

τομέων, ωστόσο η αναλυτική περιγραφή δε θεωρείται σκόπιμη, διότι η λειτουργία της 

τουριστικής εγκατάστασης δε θα επιφέρει αλλαγές στη διάρθρωση της οικονομίας. 

  

Οι κύριες δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα είναι η γεωργία, η κτηνοτροφία, η 

εξόρυξη πετρωμάτων και η αλιεία. Το σύστημα καλλιεργειών στην Κέρκυρα αποτελείται 

κυρίως από ελαιόδεντρα, αμπέλια, οπωροφόρα και πατάτες. Η παραγωγή κτηνοτροφικών 

προϊόντων περιλαμβάνει: γάλα, κρέας, τυρί, βούτυρο, μέλι και αυγά. Η παράθεση 

αναλυτικών στοιχείων δεν κρίνεται σκόπιμη, διότι η δραστηριότητα θα λειτουργήσει σε 

περιοχή με ανάπτυξη που στοχεύει στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών και συνεπώς 
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δεν θα προκαλέσει μεταβολή στις χρήσεις γης και την κατεύθυνση της τοπικής 

οικονομίας. 

  

Ο δευτερογενής τομέας είναι άμεσα συνδεδεμένος με τον πρωτογενή. Οι υπάρχουσες 

μονάδες αφορούν κυρίως τη μεταποίηση, τη συσκευασία και γενικά την 

επεξεργασίααγροτικών προϊόντων (όπως λάδι, κρασί, σταφύλια, κουμκουάτ, κ.α.). Οι 

επιχειρήσεις της μεταποίησης είναι σχετικά μικρού μεγέθους με εξαίρεση τις 

συνεταιριστικές.Από βιοτεχνική άποψη στο νησί υπάρχουν σαπωνοποιία, παραγωγή 

γαλακτοκομικών προϊόντων, ελαιοτριβεία και ποτοποιίες. 

 
Οι βασικές δραστηριότητες του τριτογενούς τομέα είναι τα καταστήματα πώλησης ειδών 

διατροφής, τα πρατήρια υγρών καυσίμων, τα εστιατόρια, τα τουριστικά καταλύματα και το 

χονδρικό εμπόριο. Η ετήσια καταγραφή στον τομέα του εμπορίου και των υπηρεσιών για το 

Νομό Κέρκυρας για τα έτη 2005 έως 2007 δίνεται στον πίνακα 8.5. 

 

Πίνακας 8.8:Ετήσια καταγραφή εμπορίου και υπηρεσιών Νομού Κέρκυρας (www.economics.gr) 

ΕΜΠΟΡΙΟ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2005 2006 2007 

Αριθμός επιχειρήσεων χονδρικού εμπορίου 783 797 783 

Κύκλος εργασιών χονδρικού εμπορίου, εκ. ευρώ, εκ.δρχ ως 1999 343,5 369,6 384,16 

Αριθμός επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου 3044 3030 2994 

Κύκλος εργασιών λιανικού εμπορίου, εκ. ευρώ, εκ.δρχ ως 1999 447,2 409,1 440,69 

Αριθμός επιχειρήσεων ξενοδοχείων-εστιατορίων 3661 3670 3630 

Κύκλος εργασιών ξεν/xείων-εστ/ρίων, εκ. ευρώ 292,8 289,27 285,37 

Αριθμός ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών 41 44 45 

Κύκλος εργασιών ενδιάμεσων χρημ/τικών οργανισμών, εκ. ευρώ 2,1 2,19 2,08 

 

Ειδικότερα, όπως παρουσιάζεται στον πίνακα 8.5, το μεγαλύτερο μέρος της οικονομίας 

καλύπτουν μεταξύ άλλων οι υπηρεσίες παροχής καταλύματος και εστίασης. Οι τουριστικές 

εγκαταστάσεις έχουν δημιουργηθεί κυρίως στην παράκτια ζώνη του νησιού και αποτελούν 

αναπόσπαστο τμήμα της φυσιογνωμίας του. Στους πίνακες 8.9 έως 8.11 παρουσιάζονται 

συγκεντρωτικά στοιχεία για τον αριθμό και το μέγεθος των καταλυμάτων της Δ.Ε. Θιναλίου 

και του Δήμου Κέρκυρας σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΤ για το έτος 2012. 

 

Πίνακας 8.9: Δυναμικότητα ξενοδοχειακών μονάδων 

ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΠΛΗΘΟΣ 
ΞΕΝΟΔ. 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 

  Διαμερίσματα Δωμάτια Κλίνες 

http://www.economics.gr/
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Δήμος Κέρκυρας   24.019 45.308 

Δ.Ε Θιναλίου 19  1.508 2.417 4.305 

 

Πίνακας 8.10: Δυναμικότητα ενοικιαζόμενων δωματίων/διαμερισμάτων 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ - ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 

 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΚΛΙΝΕΣ 

ΣΥΝΟΛΑ 3.516 14.562 22.053 44.495 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΚΛΕΙΔΙΩΝ 

1 ΚΛΕΙΔΙ 1.872 53% 

2 ΚΛΕΙΔΙΑ 1.163 33% 

3 ΚΛΕΙΔΙΑ 427 12% 

4 ΚΛΕΙΔΙΑ 54 2% 

 3.516 100% 

Δ.Ε. ΘΙΝΑΛΙΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ – ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 

 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΚΛΙΝΕΣ 

ΣΥΝΟΛΑ 436 2.169 3.149 6.293 

ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΕΙΔΙΩΝ 

1 ΚΛΕΙΔΙ 203 58,67 % 

2 ΚΛΕΙΔΙΑ 110 31,79 %  

3 ΚΛΕΙΔΙΑ 29 8,38 % 

4 ΚΛΕΙΔΙΑ 4 1,16 % 

 346 100% 

 

Στους πίνακες 6 και 7 του παραρτήματος Ι παρουσιάζονται αναλυτικά τα πρωτογενή στοιχεία 

από τον ΕΟΤ όσον αφορά το σύνολο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο δήμο 

Κέρκυρας. 

 

8.8 Τεχνικές υποδομές 

8.8.1 Υποδομές μεταφορών 

Η επικοινωνία του νησιού με την ηπειρωτική Ελλάδα, τα κοντινά νησιά και την Ιταλία 

γίνεται μέσω των πολυάριθμων λιμανιών που διαθέτει. Ο κύριος όγκος των θαλάσσιων 

μεταφορών συγκεντρώνεται στον Λιμένα Κέρκυρας που βρίσκεται στην πόλη της Κέρκυρας 

και εξυπηρετεί σε καθημερινή βάση δρομολόγια εσωτερικού, εξωτερικού και τον ελλιμενισμό 

κρουαζιερόπλοιων. Δρομολόγια εσωτερικού εξυπηρετούνται και από το λιμάνι της Λευκίμμης 

Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα φιλοξενίας σκαφών αναψυχής από μία σειρά καλά 

οργανωμένων μαρινών. Στην πόλη της Κέρκυρας βρίσκονται οι μαρίνες του Ιστιοπλοϊκού 

Ομίλου Κέρκυρας-στο Παλαιό Φρούριο δίπλα στο μεσαιωνικό βενετσιάνικο λιμάνι του 

Μανδρακίου- και του Ν.Α.Ο.Κ. στη Γαρίτσα, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται το έργο για την 

μετατροπή και της περιοχής του Παλαιού Λιμανιού σε μαρίνα. Εκτός της Πόλης οι κυριότερες 
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μαρίνες βρίσκονται στα Γουβιά, με χωρητικότητα 960 σκαφών σε σταθερές και πλωτές 

προβλήτες, ενώ υπάρχουν και περίπου 560 θέσεις εναπόθεσης σκαφών στην ξηρά. Μαρίνα 

έχει κατασκευαστεί και στην περιοχή των Μπενιτσών. Ακόμη, υπάρχουν πολυάριθμα μικρά 

λιμανάκια κατά μήκος των ακτών του νησιού. Στην περιοχή μελέτης βρίσκεται η παραλία του 

Σιδαρίου η οποία προσφέρει αγκυροβόλιο μικρών σκαφών αναψυχής. 

 Η εναέρια σύνδεση του νησιού με την ηπειρωτική Ελλάδα και το εξωτερικό γίνεται 

μέσω του  Κρατικού Αερολιμένα Κέρκυρας «Ιωάννη Καποδίστρια», οι εγκαταστάσεις του 

οποίου βρίσκονται στο νότιο τμήμα της πόλης της Κέρκυρας. Από το 1965 είναι 

χαρακτηρισμένος ως διεθνήςαερολιμένας και σήμερα διαθέτει στεγασμένους χώρους 16.000 

τ.μ. για την εξυπηρέτηση των επιβατών, 1.200 τ.μ. για τα γραφεία της Υπηρεσίας Πολιτικής 

Αεροπορίας [ΥΠΑ] και των αεροπορικών εταιρειών, καταστήματα, γραφεία εταιρειών 

ενοικιάσεων αυτοκινήτων, ταξιδιωτικά γραφεία, εστιατόριο, καφετέρια, ΑΤΜ, κ.α. Ο 

διάδρομος προσγείωσης - απογείωσης (17-35) έχει μήκος 2.375 μ., πλάτος 45 μ. ενώ 

υπάρχει τροχόδρομος από το κατώφλι του 17, μήκους 800μ. καθώς και 3 συνδετήριοι. 

 Ο τομέας της μαζικής μεταφοράς στο εσωτερικού του νησιού καλύπτεται από τη 

λειτουργία του Αστικού και του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Κερκύρας με συχνά και καθημερινά 

δρομολόγια. Οι αφετηρίες των γραμμών των αστικών λεωφορείων  βρίσκονται γύρω από την 

πλατεία Γ. Θεοτόκη (Σαρόκκο) στο κέντρο της πόλης με το στόλο να ανέρχεται στα 27 

λεωφορεία, ενώ τα Υπεραστικά λεωφορεία ξεκινούν από τις εγκαταστάσεις του Υ.Κ.Τ.Ε.Λ. με 

στόλο 62 λεωφορείων. 

Στην περιοχή μελέτηςη στάθμευση των οχημάτων γίνεται στις ιδιωτικές θέσεις των 

καταλυμάτων, στις οικίες ή επί κοινόχρηστων χώρων πλευρικά των δρόμων και της ακτής. 

 

8.8.2 Περιβαλλοντικές Υποδομές 

Η περιοχή μελέτης δεν εξυπηρετείται από εγκατάσταση επεξεργασίας και καθαρισμού 

λυμάτων. Η διαχείριση των λυμάτων γίνεται είτε από ιδιωτικές και μεμονωμένες 

εγκαταστάσεις, είτε μέσω της διάθεσής τους σε σηπτικές δεξαμενές και απορροφητικούς 

βόθρους. 

 

8.9 Ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον 

Θαλάσσια ζώνη 

Εκτενής αναφορά οφείλει να γίνει στις πιέσεις της θαλάσσιας ζώνης από την ανθρώπινη 

δραστηριότητα, οι οποίες προκαλούνται από σειρά συνδυασμένων παραγόντων. Σύμφωνα 

με την από Μαΐου 2014 έκθεση του Μητρώου ταυτοτήτων ακτών κολύμβησης η κολυμβητική 

ακτή δε δέχεται έντονες πιέσεις και δεν υπάρχει κίνδυνος για την ποιότητα των κολυμβητικών 

υδάτων της περιοχής, καθώς η ακτή βρίσκεται σε φυσική περιοχή με χαμηλή ανθρώπινη 
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δραστηριότητα, η οποία περιορίζεται στην ήπια οικιστική και τουριστική ανάπτυξη της 

περιοχής. Επίσης, σημειώνεται πως στην παραλία επιτρέπονται τα κατοικίδια ζώα. Η 

συχνότητα παρουσίας τους όμως είναι τέτοια ώστε να μην επιβαρύνεται η ποιότητα των 

κολυμβητικών υδάτων της περιοχής. 

 

Η οδική  κυκλοφορία:  

Το επαρχιακό οδικό δίκτυο συνεισφέρει  στις πιέσεις στα νερά, καθώς τα όμβρια ύδατα 

συμπαρασύρουν υγρά  και στερεά υλικά που αποτίθενται στην επιφάνεια του οδοστρώματος 

και προέρχονται από την κίνηση των οχημάτων. Μεταξύ των ρύπων που εναποτίθενται, είναι 

σωματίδια χαλκού, αμιάντου, χρωμίου και νικελίου από τα συστήματα πέδησης, μόλυβδου, 

ψευδάργυρου κ.ά. Επίσης, συνεισφέρει και στις πιέσεις στο ατμοσφαιρικό και ακουστικό 

περιβάλλον, καθώς λαμβάνουν χώρα εκπομπές σωματιδιακών και αέριων ρύπων, ενώ 

αυξάνεται  και η ηχητική όχληση η οποία επιβαρύνει και το ακουστικό περιβάλλον της 

περιοχής. Επίσης, το οδικό δίκτυο κατακερματίζει τα φυσικά οικοσυστήματα εμποδίζοντας τις 

μετακινήσεις των ειδών πανίδας. 

 

8.10 Ατμοσφαιρικό περιβάλλον - Ποιότητα αέρα 

 Από τις καθημερινές λειτουργίες της περιοχής η μεγαλύτερη επιβάρυνση και ρύπανση 

του ατμοσφαιρικού αέρα προέρχεται από τον μηχανολογικό εξοπλισμό οικιών, καταλυμάτων  

και καταστημάτων, τις εγκαταστάσεις θέρμανσης, την κίνηση οχημάτων. Οι παραγόμενοι 

ρύποι από τις κεντρικές θερμάνσεις είναι CO2, CO, SO2 και σωματίδια (κυρίως αιθάλη). Η 

εκπομπή SO2 είναι ιδιαίτερα μειωμένη λόγω της χρήσης πετρελαίου με χαμηλή 

περιεκτικότητα σε θείο. Οι συντελεστές εκπομπής εξαρτώνται κυρίως από την ποιότητα των 

καυσίμων και από την κατάσταση του συστήματος θέρμανσης (καλή λειτουργία, σωστή 

εγκατάσταση, περιοδική ρύθμιση και επαρκής συντήρηση). Η ποσότητα καυσίμου που 

καταναλώνεται (άρα και οι συνολικές εκπομπές) εξαρτάται από το βαθμό απόδοσης της 

εγκατάστασης και την ύπαρξη απωλειών. 

Η κυκλοφορία των οχημάτων δημιουργεί εκπομπές CO, NΟx, υδρογονανθράκων για τους 

βενζινοκινητήρες και επιπλέον καπνού και SO2 για τους πετρελαιοκινητήρες. Πιο 

συγκεκριμένα, η κυκλοφορία είναι υπεύθυνη για το σύνολο των εκπομπών του μονοξειδίου 

του άνθρακα, και σχεδόν των 2/3 των εκπομπών οξειδίων του αζώτου, υδρογονανθράκων 

και καπνού.  

Η περιοχή μελέτης είναι αραιοδομημένη και αποτελεί τουριστικό θέρετρο χαμήλης 

επισκεψιμότητας αναλογικά με τους κοντινούς οικισμούς Σιδάρι, Αχαράβη  και Περουλάδες 

που εμφανίζουν μεγάλη συγκέντρωση πληθυσμού κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες. 

Συνεπάγεται, ότι οι κύριες πηγές ρύπανσης του αέρα είναι οι ρύποι των διερχόμενων 
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οχημάτων και οι ρύποι από τις κεντρικές θερμάνσεις των κατοικιών και των καταλυμάτων, σε 

μικρότερο βέβαια βαθμό. 

 Παρά τα προηγούμενα μπορεί να θεωρηθεί με ασφάλεια ότι λόγω της μεγάλης 

έκτασης της βλάστησης, της αραιής δόμησης στο σύνολο της περιοχής και των δυτικών και 

βοριοδυτικών ανέμων που πνέουν η κατάσταση του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος είναι 

καλή, αλλά με μικρές συγκεντρώσεις αέριων ρύπων στα πυκνοκατοικημένα τμήματα, τα 

οποία όμως είναι εξαιρετικά μικρά.  

 

8.11 Ακουστικό περιβάλλον 

 Οι πηγές εκπομπής περιβαλλοντικού θορύβου είναι οι ίδιες με τις πηγές ρύπανσης 

της προηγούμενης παραγράφου. Πιο συγκεκριμένα τη μεγαλύτερη ρύπανση σε ένταση και 

χρονική διάρκεια προκαλούν εν γένει η διέλευση των αυτοκινήτων, η συγκέντρωση του 

πληθυσμού στις παραλίες και η λειτουργία κέντρων διασκέδασης, δραστηριότητες, όμως 

εξαιρετικά περιορισμένες στη μελετώμενη περιοχή. 

Η κατανομή του θορύβου δεν είναι ομοιογενής. Συγκεντρώνεται κατά μήκος των 

οδικών αξόνων και η ένταση εξαρτάται άμεσα από την εποχή, καθώς πρόκειται κυρίως για 

παραθεριστικούς προορισμούς. Τους μήνες χαμηλής ή μηδενικής τουριστικής 

επισκεψιμότητας οι επιχειρήσεις υπολειτουργούν ή αναστέλλουν τη δραστηριότητά τους. 

Επίσης, κατά τη χειμερινή περίοδο οι μετακινήσεις περιορίζονται δραστικά, συντελούνται 

σχεδόν αποκλειστικά από μόνιμους κατοίκους του νησιού και επηρεάζονται από διάφορους 

παράγοντες, όπως οι πιθανές δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Το γεγονός αυτό οδηγεί σε 

μικρές εκπομπές θορύβου. 

Συνεκτιμώντας τα προαναφερθέντα προκύπτει ως συμπέρασμα, ότι η κατάσταση του 

ακουστικού περιβάλλοντος μπορεί να θεωρηθεί ως πολύ καλή για τις περιοχές εντός των 

οικισμών, εντός της έκτασης του ξενοδοχείου και κατά μήκος του οδικού δικτύου και ως 

εξαιρετική για το υπόλοιπο τμήμα της περιοχής μελέτης. 

 

8.12 Ύδατα 

8.12.1 Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου (05)  

Η περιοχή μελέτης ανήκει στο υδατικό διαμέρισμα Ηπείρου (05) έκτασης 10.026 km2.Στην 

υδρολογική λεκάνη Κέρκυρας-Παξών αναπτύσσονται πέντε υπόγεια υδατικά συστήματα. Στη 

Βόρεια Κέρκυρα αναπτύσσονται καρστικά συστήματα, το κυριότερο από τα οποία είναι στον 

Παντοκράτορα και εκφορτίζεται βόρεια, στη λίμνη Κουνουφάδι. Η συνολική έκταση των 

συστημάτων είναι περίπου 90 km2 και η συνολική παροχή τους είναι περίπου 3,5m3/s.  

Στην περιοχή μελέτης δεν εντοπίζονται υπόγεια υδατικά συστήματα, όπως παρουσιάζεται 

στο χάρτη 8.5. 
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Χάρτης 8.6:Απόσπασμα Σχ. 7.2.1-1 «Υπόγεια Υδατικά Συστήματα ΥΔ Ηπείρου», Σχέδιο  

διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου 

 

Στην υδρολογική λεκάνη Κέρκυρας ‐ Παξών δεν παρατηρούνται προβλήματα 

υπερεκμετάλλευσης των Υπόγειων υδατικών συστημάτων. Οι απολήψεις, γενικώς, από τα 

υπόγεια υδατικά συστήματα αποτελούν μικρό ποσοστό της μέσης ετήσιας φυσικής 

τροφοδοσίας τους. Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται το ετήσιο ισοζύγιο τροφοδοσίας-

απολήψεων  των συστημάτων. 
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Πίνακας 8.11: Ετήσιο ισοζύγιο τροφοδοσίας – απολήψεων συστημάτων 

 

 

Τα υπόγεια υδατικά συστήματα στην υδρολογική λεκάνη Κέρκυρας‐Παξών περιβάλλονται 

στο σύνολό τους από τη θάλασσα. Σύμφωνα με στοιχεία του ΙΓΜΕ (Kounis, 1986), στις 

παράκτιες περιοχές της Κέρκυρας, κυρίως στο νότιο, βόρειο και βορειοανατολικό τμήμα του 

νησιού, παρατηρείται αύξηση των συγκεντρώσεων των χλωριόντων, δείγμα υφαλμύρισης 

των υπόγειων υδάτων και εισροής θαλασσινού νερού. Επίσης, παρατηρείται αύξηση των 

θειικών ιόντων, που οφείλεται στην εκτεταμένη ανάπτυξη τριαδικών λατυποπαγών που 

περιέχουν γύψο. Στο σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων αναφέρεται ότι σημειώνονται τοπικές 

υπεραντλήσεις που έχουν ως αποτέλεσμα τοπικής μόνο έκτασης υφαλμυρίνσεις στις 

παράκτιες ζώνες. Ένα επιπλέον ζήτημα, που συνδέεται με την κάλυψη των υδατικών 

αναγκών των νησιών, είναι και το γεγονός ότι παρατηρείται στα καρστικά συστήματα 

υφαλμύρινση συνδεόμενη με φυσικά, κυρίως, αίτια και όχι σε υπεραντλήσεις. Στο χάρτη 8.6 

δίδονται στοιχεία από τη διείσδυση θαλασσινού νερού στα υδροσυστήματα.  

 

 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Κυρίου Ξενοδοχειακού Καταλύματος Mareblue Beach Resort 4* 

 Αγ. Σπυρίδων Περίθειας Δ.Ε. Θιναλίου Δήμου Κέρκυρας  

 

 

ΘΑΝΑΣΗΣ Κ. ΜΑΚΡΗΣ πολιτικός μηχανικός                                                                                                                                73/109 
 

 

 

 
Χάρτης 8.7: Απόσπασμα Σχ. 8.2.5-3 «Υφαλμύρινση Υπόγειων Υδατικών Συστημάτων» 

Υδατικού διαμερίσματος Ηπείρου,Σχέδιο διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών  

του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου 
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Η ποιότητα των συστημάτων ελέγχεται ως προς την παρουσία θειικών ιόντων και 

χλωριόντων. Όλα τα υπόγεια υδατικά συστήματα βρίσκονται σε καλή χημική κατάσταση. 

Βέβαια, συναντώνται κατά θέσεις υψηλές τιμές SO4 λόγω αυξημένων τιμών φυσικού 

υποβάθρου (παρουσία γύψων). Στα υπόγεια υδατικά συστήματα συναντώνται μόνο τοπικής 

σημασίας αυξημένες τιμές νιτρικών ιόντων και αμμωνίας ως αποτέλεσμα των διάχυτων και 

σημειακών εστιών ρύπανσης. Επίσης, συναντώνται τοπικά υψηλές τιμές χλωριόντων, που 

οφείλονται αφενός σε γεωλογικά φυσικά αίτια (ανοιχτό καρστικό σύστημα στη θάλασσα) και 

αφετέρου σε τοπικού χαρακτήρα υπεραντλήσεις. Τοπικά οι τιμές των χλωριόντων ξεπερνούν 

τα 2000 mg/l με μέσες τιμές στις αντίστοιχες ζώνες τα 800‐900 mg/l. Το σύνολο των 

υδατικών συστημάτων της νήσου Κέρκυρας θεωρείται ευπρόσβλητη ζώνη σε 

Νιτρορρύπανση (Οδηγία 91/679/EEC). 

 

Κάλυψη αναγκών ύδρευσης 

Σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων στο διαμέρισμα δεν αναμένονται προβλήματα, 

όσον αφορά στην κάλυψη των μελλοντικών αναγκών ύδρευσης, παρά μόνο στην Κέρκυρα 

και τους Παξούς. Το πρόβλημα αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω της σημαντικής 

τουριστικής ανάπτυξης των περιοχών αυτών. Προτεραιότητα στη μεσοπρόθεσμη φάση 

ανάπτυξης θα πρέπει να αποτελεί η επίλυση των προβλημάτων ύδρευσης της Κέρκυρας με 

τα προβλήματα επάρκειας στο πόσιμο νερό να εμφανίζονται στο κεντρικό και νότιο τμήμα της 

Κέρκυρας. Το πρόβλημα αναμένεται να οξυνθεί στο μέλλον, δεδομένου ότι ποσοστό πάνω 

από 50% της ζήτησης θα καλύπτεται από νερά επιβαρυμένα με θειικά ιόντα. Εκτιμάται ότι με 

ορθολογική διαχείριση και μεταφορά πόρων θα λυθούν τα τοπικά προβλήματα. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι δεν έχουν ακόμα αξιοποιηθεί οι δυνατότητες που δίνονται από τις 

αυξημένες βροχοπτώσεις. Για παράδειγμα δεν έχουν κατασκευαστεί φράγματα ή 

λιμνοδεξαμενές, με εξαίρεση μία (Μοσχόπουλου στην περιοχή Λευκίμμης), η οποία όμως δε 

χρησιμοποιείται ακόμη. Την περίοδο αυτή συνεχίζεται η εκπόνηση μελετών για την 

κατασκευή 2 φραγμάτων (Ρεγγίνη και Σφακερών) συνολικής χωρητικότητας 3hm3 και 2 

ταχυδιυληστηρίων στη βόρεια Κέρκυρα, 2 εργοστασίων αντίστροφης όσμωσης (για τις 

περιοχές των Δ.Ε. Κερκυραίων και Λευκιμμαίων), καθώς και του κεντρικού αγωγού που θα 

συνδέεται με τις δεξαμενές στους διάφορους ΟΤΑ. Το έργο αναμένεται να επιλύσει το 

πρόβλημα της ύδρευσης του Νομού σε μεγάλο βαθμό. 

Το ακίνητο εμφανίζει κλίση προς την ακτή, γεγονός που διευκολύνει τη ροή των ομβρίων 

υδάτων οδηγώντας τα με φυσική ροή προς τη θάλασσα. Η περιοχή μελέτης βρίσκεται εκτός 

των ζωνών δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας παρότι στην ευρύτερη περιοχή έχει 

σημειωθεί ιστορική πλημμύρα (χάρτης 13 Παράρτημα ΙΙ). 
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Πιέσεις 

Σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης υδάτων όσον αφορά στις διάχυτες πηγές ρύπανσης, 

δηλαδή πηγές που σχετίζονται με απορροές ρυπαντικών φορτίων, κυρίως θρεπτικών από 

την αγροτική δραστηριότητα, την κτηνοτροφία και τα αστικά υγρά απόβλητα από οικισμούς 

που δεν εξυπηρετούνται από δίκτυα αποχέτευσης και κεντρικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας 

λυμάτων, εκτιμάται ότι στη λεκάνη απορροής Κέρκυρας‐Παξών δεν αποτελούν σημαντική 

πίεση δεδομένου ότι δεν παρατηρείται υπέρβαση της εκτιμώμενης συγκέντρωσης του 

οργανικού άνθρακα, του αζώτου και φωσφόρου.  

Όσον αφορά στα ποτάμια σώματα, δεν παρατηρείται σημαντική ένταση πίεσης 

απόληψης στη Λεκάνη Κέρκυρας – Παξών και δεν υπάρχουν λιμναία σώματα στη Λεκάνη 

Κέρκυρας – Παξών. Επίσης Όλα τα υπόγεια υδατικά συστήματα βρίσκονται σε καλή χημική 

κατάσταση. Συναντώνται κατά θέσεις υψηλές τιμές SO4 λόγω αυξημένων τιμών φυσικού 

υποβάθρου (παρουσία γύψων). Στα υπόγεια υδατικά συστήματα συναντώνται μόνο τοπικής 

σημασίας αυξημένες τιμές νιτρικών ιόντων και αμμωνίας ως αποτέλεσμα των διάχυτων και 

σημειακών εστιών ρύπανσης. Τοπικά επίσης στις παράκτιες ζώνες συναντώνται υψηλές 

τιμές χλωριόντων λόγω θαλάσσιας διείσδυσης από υπεραντλήσεις και από φυσικά αίτια.  

 

 

8.13 Τάσεις εξέλιξης του περιβάλλοντος χωρίς τη δραστηριότητα 

Στην περίπτωση της μηδενικής λύσης, από τη σκοπιά των εξελίξεων της λοιπής περιοχής 

μελέτης, αναμένεται ότι τα προσεχή έτη θα συνεχιστεί η αξιοοίησή της με τον ίδιο τρόπο με 

την πιθανότητα αυθαίρετης αλλαγής κατεύθυνσης της τοπικής οικονομίας να τείνει στο 

μηδέν. Αντίθετα, είναι πιθανή η θεσμοθέτηση προδιαγραφών και η παροχή κινήτρων ώστε να 

επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί όπως αυτοί αναλύθηκαν στην παράγραφο 5.2. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

9.1 Επιπτώσεις στα κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά  

Το έργο, λόγω της μικρής διάστασής του σε σχέση με την περιοχή μελέτης, μπορεί να 

θεωρηθεί με ασφάλεια ότι δε θα επιφέρει επιπτώσεις στο κλίμα ή στο βιοκλίμα. Ωστόσο, 

πρέπει να γίνει λόγος για πιθανές συνεργιστικές συνέπειες που μελλοντικά μπορεί να 

προκύψουν από τη συνεχόμενη αστικοποίηση του περιβάλλοντος και την έκλυση μικρών 

σχετικά ποσοτήτων θερμότητας που παρουσιάζεται στην τεχνική έκθεση του κ. Περικλή Β. 

Κατσαρού, μηχανολόγου μηχανικού με Α.Μ. ΤΕΕ 123984 όπως παρατίθεται στο κεφάλαιο 

13.  

 

9.2 Επιπτώσεις στα μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά 

Ο σχεδιασμός των απαιτούμενων επεμβάσεων και τροποποιήσεων των υπαρχουσών 

εγκαταστάσεων έχει γίνει στην κατεύθυνση της πραγματοποίησης όσο το δυνατόν λιγότερων 

οικοδομικών εργασιών. Ουσιαστικά, οι αλλαγές αφορούν στην αναβάθμιση της 

εγκατάστασης της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων, στη διαμόρφωση του άμεσου 

περιβάλλοντος χώρου της και στην εκχωμάτωση έκτασης 100 τ.μ. περίπου (τα οποία είναι 

σφραγισμένα με ημιυπαίθριο χώρο) για την κατασκευή του υπόγειου γυμναστηρίου. Όπως 

αναλύθηκε στο κεφάλαιο 6 δεν προβλέπεται καμία άλλη επέκταση ή τροποποίηση των 

κτιρίων. Τη μόνη εξωτερική μεταβολή αποτελεί η δημιουργία στα όρια του γηπέδου 

φυτοφράχτη, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, για τον περιορισμό του θορύβου και της 

καλύτερης ενσωμάτωσης του έργου στο φυσικό περιβάλλον. Ακολούθως παρουσιάζεται το 

γενικό σχέδιο διάταξης της δραστηριότητας. 
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Εικόνα 9.1: Γενικό σχέδιο διάταξης δραστηριότητας 

 

Ως συμπέρασμα προκύπτει ότι οι επιπτώσεις στα μορφολογικά και τοπιολογικά 

χαρακτηριστικά θα είναι μηδενικές ως προς τη μεταβολή του όγκου και της συνολικής 

αρχιτεκτονικής σύνθεσης. 
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9.3 Επιπτώσεις στα γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά  χαρακτηριστικά  

Όπως αναλύθηκε, οι εκσκαφές που θα πραγματοποιηθούν θα είναι εξαιρετικά 

περιορισμένες και ουσιαστικά αμελητέες, το οποίο συνεπάγεται ότι δε θα υπάρξει αλλοίωση 

της εξωτερικής επιφάνειας των πετρωμάτων ή καταστροφή ειδικών γεωλογικών 

χαρακτηριστικών. 

Παρά τα προηγούμενα η υπάρχουσα δόμηση προκαλεί σφράγιση των υποκείμενων 

εδαφών, η οποία σε γενικές γραμμές ενέχει κινδύνους για τη βιοποικιλότητα, αυξάνει τον 

κίνδυνο πλημμυρών και λειψυδρίας, συντελεί στην πλανητική υπερθέρμανση. Λόγω της 

περιορισμένης έκτασης των κτισμάτων μπορεί να θεωρηθεί ότι οι επιπτώσεις στην ποιότητα 

των θιγόμενων εδαφικών τμημάτων είναι ασθενείς με περιορισμένη έκταση και αναστρέψιμες 

στην περίπτωση επιλογής παύσης λειτουργίας και αποκατάστασης της έκτασης. Τέλος, κακή 

διαχείριση των υγρών αποβλήτων μπορεί να προκαλέσει την ανάπτυξη ανεπιθύμητων 

παρασίτων και μόλυνση του εδάφους.  

 

9.4 Επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον 

Η εκτίμηση της σπουδαιότητας των μεταβολών που θα προκληθούν περιλαμβάνει δύο 

στάδια. Αρχικά πρέπει να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα. Είναι πιθανό να 

προκληθούν ασθενείς οχλήσεις στην ορνιθοπανίδα των κοντινών ελαιώνων και της 

προστατευόμενης περιοχής, παρά το γεγονός ότι οι ηχητικές εκπομπές θα είναι χαμηλής 

έντασης και θα τηρείται το όριο των 50dB στα όρια της ιδιοκτησίας.  

Η μονάδα απέχει από τα όρια της προστατευόμενης περιοχής της λίμνης Αντινιώτη κατ’ 

ελάχιστο 120μ και είναι κτισμένη σε ελαφρώς επικλινές έδαφος με τέτοιο τρόπο, ώστε να μη 

δημιουργεί ασυνέχειες στην σύνδεση της λίμνης με τα υπόλοιπα οικοσυστήματα και συνεπώς 

δεν αποτελεί εμπόδιο για την ανάπτυξη καi την επιτέλεση των λειτουργιών της 

ορνιθοπανίδας. 

Το δεύτερο τμήμα αφορά στη θαλάσσια βιοποικιλότητα. Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν 

στο κεφάλαιο 8, βάσει των δεδομένων των εκθέσεων της ειδικής γραμματείας υδάτων για την 

ποιότητα των υδάτων κολύμβησης στην Ελλάδα και τα στοιχεία του μητρώου ταυτοτήτων 

ακτών κολύμβησης, προκύπτει ότι η παράκτια θαλάσσια ζώνη της περιοχής μελέτης δε 

διατρέχει άμεσο κίνδυνο ως προς την ποιότητα των υδάτων ή την ανάπτυξη του φαινομένου 

του ευτροφισμού, καθώς δε θα υπάρχει ουδέ μία απόρριψη λυμάτων από τη δραστηριότητα, 

ούτε θα υπάρξει σημαντική αύξηση των λουόμενων από την αύξηση της δυναμικότητας της 

μονάδας. 

Συνεκτιμώντας τα προαναφερθέντα με τον ικανοποιητικό ρυθμό ανανέωσης των υδάτων 

των ακτών και την εποχικότητα της τουριστικής προσέλευσης, προκύπτει ως συμπέρασμα 

ότι οι επιπτώσεις θα είναι ασθενείς και ουδέτερες. Επίσης θα τηρηθεί η αυστηρή 
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περιβαλλοντική πολιτική που προτείνεται στην παρούσα μελέτη όσον αφορά στην 

απαγόρευση διάθεσης ρύπων στη θάλασσα από τις εγκαταστάσεις. 

 

9.5 Επιπτώσεις στο ανθρωπογενές περιβάλλον 

Το έργο είναι σε πλήρη σύμπνοια με τις κατευθύνσεις της πολιτείας και τις χρήσεις γης της 

ευρύτερης περιοχής, όπως περιγράφεται εκτενώς στις ενότητες 5.2 και 8.6. Εκτιμάται ότι οι 

χρήσεις γης θα παραμείνουν ως έχουν, ενώ είναι πιθανό να αυξηθεί η επισκεψιμότητα της 

πολιτιστικής κληρονομιάς, όπου αυτό είναι εφικτό. Το γεγονός αυτό, όμως, δε μπορεί να 

θεωρηθεί ότι θα επιφέρει επιπτώσεις σε αυτή.    

 

9.6 Κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις 

9.6.1 Επηρεαζόμενος πληθυσμός- Οικονομία 

Ο πληθυσμός που σχετίζεται με τη λειτουργία της δραστηριότητας ταυτίζεται με το υπάρχον 

σύνολο που εργάζεται στα ξενοδοχεία, είτε συνεργάζεται με αυτά, άμεσα ή έμμεσα και 

εκτιμάται ότι θα διατηρήσει τις ισχύουσες εργασιακές συνθήκες. Το έργο αναμένεται να μην 

έχει επιπτώσεις στα δημογραφικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού της περιοχής μελέτης. Η 

εξέλιξη αυτή μπορεί να χαρακτηριστεί ως ουδέτερη. 

 

9.6.2 Θέσεις εργασίας 

Κατά την κατασκευή θα εργάζονται ταυτόχρονα έως δεκαπέντε άτομα, ενώ κατά τη 

λειτουργία το προσωπικό θα ανέρχεται περίπου στα εκατόν σαράντα. Τα χαρακτηριστικά της 

εργασίας θα είναι η πλήρης μεν, εποχιακή δε απασχόληση, η οποία θα καταλαμβάνει τόσο 

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα όσο επιτυγχάνονται οι στόχοι επιμήκυνσης της τουριστικής 

περιόδου. Επίσης καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου θα απασχολούνται συνεργεία 

συντήρησης, ελέγχου και καθαριότητας σύμφωνα με τις ανάγκες των υποδομών. Τα 

προηγούμενα οδηγούν σε διατήρηση και μικρή αύξηση των θέσεων εργασίας στην περιοχή, 

που θα ενισχύεται με την προώθηση και την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος. 

Συνολικά εκτιμάται ότι το έργο θα επιφέρει θετικές επιπτώσεις για την οικονομία του νησιού 

αμελητέα τόνωση του κατασκευαστικού κλάδου. 

 

9.6.3 Συμβολή στην εθνική οικονομία 

Η αξιοποίηση των εγκαταστάσεων και η δημιουργία ισχυρών συνόλων οργανωμένων 

υποδομών οδηγούν σε διατήρηση και ισχυροποίηση της αναγνωρισιμότητας της Ελλάδας ως 

τουριστικού προορισμού, ιδιαίτερα στην άσχημη οικονομική συγκυρία που διανύουν τα 

κράτη, κατά την οποία οι διακοπές και η αναψυχή γίνονται δυσπρόσιτα για όλο και 

μεγαλύτερες ομάδες πληθυσμού. Η υλοποίηση του προτεινόμενου έργου δε θα επιφέρει 
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άμεσες συνέπειες, ωστόσο σε συνδυασμό με παρόμοιες δράσεις και υιοθέτηση πολιτικών και 

ολοκληρωμένων προγραμμάτων μπορεί να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα της χώρας με 

θετικές συνέπειες για την για σειρά κλάδων της οικονομίας. 

 

9.7 Επιπτώσεις στις τεχνικές υποδομές 

Κατά τη φάση κατασκευής θα προκύψει επιβάρυνση του οδικού δικτύου από τη διέλευση 

φορτηγών οχημάτων για τη μεταφορά υλικών από και προς το ακίνητο. Η επιβάρυνση θα 

είναι περιστασιακή στο διάστημα των μηνών που προβλέπονται για την κατασκευή, με 

ασθενείς συνέπειες, λόγω του περιορισμένου αριθμού των δρομολογίων και της εκτέλεσης 

των εργασιών στο σύνολό τους σε μη τουριστική περίοδο.  

Ο μέγιστος αριθμός ατόμων που θα μπορεί να φιλοξενηθεί στο κατάλυμα ανέρχεται στα 

765 άτομα. Οι μετακινήσεις των τουριστών θα αυξήσουν τη διέλευση οχημάτων στους 

κοντινούς οδικούς άξονες και την πληρότητα των πτήσεων του αεροδρομίου, δεν αναμένεται 

όμως να προσεγγιστούν τα επίπεδα της τουριστικής επισκεψιμότητας του νησιού κατά τα έτη 

πριν την οικονομική κρίση μόνο από τη δραστηριότητα αυτή. Συνεπώς κατά τη φάση 

λειτουργίας δεν αναμένεται ο κορεσμός των υποδομών που σχετίζονται με τις μεταφορές.  

 

9.8 Επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα 

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, όπως ενσωματώνεται στην ελληνική (ΚΥΑ με αριθμ. 

ΗΠ 14122/549/Ε.103 (ΦΕΚ 488 Β /30-03-2011), τα ανώτατα όρια αέριων ρύπων είναι τα 

ακόλουθα: 

 

Πίνακας 9.1: Ανώτατα όρια αέριων ρύπων 

Ρύπος Ανώτατο όριο Οδηγία 

ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO) 
Η μέγιστη ημερήσια οκτάωρη τιμή να μην υπερβαίνει 

τα 10 mg/m3 
2000/69/ΕΚ 

ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ (SO2) 
Η μέση ημερήσια τιμή να μην υπερβαίνει 

περισσότερο από 3 φορές το χρόνο 125 µg/m3 
1999/30/ΕΚ 

ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ (NO2) Η μέση ετήσια τιμή να μην υπερβαίνει 40 μg/m3 1999/30/ΕΚ 

ΟΖΟΝ (Ο3) 

Από 1/1/2010, η μέγιστη ημερήσια μέση 8ωρη τιμή 
να μην υπερβαίνει περισσότερες από 25 φορές ανά 
έτος και για διάστημα 3 ετών τα 120 μg/m3. Όριο 

ενημέρωσης αν η μέση ωριαία τιμή υπερβεί τα 180 
μg/m3 

2002/3/ΕΚ 

ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ (PM10) 
Η μέση ημερήσια τιμή να μην υπερβαίνει 

περισσότερο από 35 φορές το χρόνο τα 50μg/m3. Η 
μέση ετήσια τιμή να μην υπερβαίνει 40μg/m3 

1999/30/ΕΚ 
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Φάση Κατασκευής 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6.2.5 δεν είναι εφικτή η συσχέτιση των 

παραγόμενων ρύπων με τα όρια που θέτει η νομοθεσία, ενώ σύμφωνα με τις παραγράφους 

6.1 και 6.2 όσον αφορά στο είδος των εργασιών, προκύπτει ότι οι μετακινήσεις θα 

σχετίζονται με τη μεταφορά υλικών, η ποσότητα των οποίων θα είναι αρκετά μικρή.  Μπορεί  

να θεωρηθεί ότι η επιβάρυνση του αέρα από καυσαέρια θα είναι ιδιαίτερα ασθενής και θα 

σταματήσει με το πέρας των εργασιών. 

Επίσης, όσον αφορά στον κονιορτό δεν αναμένονται επιπτώσεις στο περιβάλλον, διότι οι 

εργασίες θα είναι εξαιρετικά περιορισμένες και για τις μετακινήσεις θα αξιοποιούνται οι 

υπάρχουσες ασφαλτοστρωμένες οδοί.  

 

Φάση Λειτουργίας 

Σύμφωνα με τις ενότητες 6.2.5 και 6.3.5 παρότι κρίνεται αδύνατος ο υπολογισμός των 

εκπομπών αέριων ρύπων στην ατμόσφαιρα και της συγκέντρωσης αυτών -διότι πρόκειται για 

ένα πολυπαραμετρικό πρόβλημα που εκτός των όσων ήδη αναφέρθηκαν θα πρέπει ακόμα 

να είναι γνωστά η θερμοκρασία, η ταχύτητα και η διεύθυνση των ανέμων- μπορεί να 

προκύψει με ασφάλεια το συμπέρασμα ότι δεν τίθεται ζήτημα υπέρβασης των οριακών 

τιμών. Σημειώνεται ότι η επικρατέστερη διεύθυνση ανέμων κατά τη θερινή περίοδο είναι η 

βορειοδυτική, η οποία εκδηλώνεται με μικρή ή μέση ένταση. 

 

9.9 Επιπτώσεις από θόρυβο ή δονήσεις 

Φάση Κατασκευής 

 Η μέση ενεργειακή στάθμη θορύβου κατά τη λειτουργία του εργοταξίου πρέπει να 

συμμορφώνεται με την υπ. αρ. 37393/2028/03 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1418/Β/03) «Περί μέτρων και 

όρων για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς 

χώρους» 

Όπως αναλύθηκε στην παράγραφο 9.2 οι εργασίες θα αφορούν στην τροποποίηση της 

εγκατάστασης του βιολογικού καθαρισμού και στην διαμόρφωση του άμεσου περιβάλλοντος 

χώρου όπου αυτό απαιτείται. Εκτιμάται ότι η πιθανότητα υπέρβασης των επιτρεπόμενων 

επιπέδων θορύβου στα όρια της ιδιοκτησίας (γειτονικό γήπεδο) είναι μικρή, παρά το γεγονός 

αυτό θα ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και των 

εργαζομένων. 

 

Φάση Λειτουργίας 

Κατά τη λειτουργία του καταλύματος η ανώτατη επιτρεπόμενη ένταση θορύβου στα όρια της 

ιδιοκτησίας του γηπέδου, εφόσον βρίσκεται σε περιοχή που επικρατεί το αστικό στοιχείο, 
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είναι τα 50 dB σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν ΠΔ.1180/81 (ΦΕΚ 2934/6-10-81) «Περί 

ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, 

βιοτεχνών, πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων 

διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει». Ενώ σύμφωνα με το από 20.01.88 ΠΔ άρθρο 1 

παράγραφος Ζ2 οριακές τιμές στάθμης θορύβου εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων είναι 

<35dB και στα όρια του γηπέδου ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι τα 50 dB. 

 

Αξιολόγηση επιπτώσεων στο ακουστικό περιβάλλον 

Κατά τη φάση κατασκευής θα χρησιμοποιηθούν βαρέως τύπου οχήματα μόνο για τον 

εφοδιασμό με δομικά υλικά και την απομάκρυνση των περισσευούμενων/άχρηστων. 

Εκτιμάται, ότι η όποια όχληση από τη δραστηριότητα αυτή θα είναι ιδιαίτερα ασθενής. 

Δυνητική υπέρβαση των θεσμοθετημένων ορίων κατά τη λειτουργία εντοπίζεται από τη 

μελέτη στα όρια του γηπέδου λόγω της διέλευσης προσωπικού και τουριστών, αλλά και στις 

περιοχές που συνορεύουν με τις κολυμβητικές δεξαμενές. Η στάθμη θορύβου κατά τη 

λειτουργία των κολυμβητικών δεξαμενών εκτιμάται ότι θα ανέρχεται περίπου στα 55dB και θα 

έχει περιοδικά χαρακτηριστικά. 

Η όχληση που θα προκληθεί από τις δύο φάσεις του έργου θα είναι παροδική με 

ασθενείς επιπτώσεις για το περιβάλλον, οι οποίες θα πάψουν με το πέρας των εργασιών και 

δεν αναμένεται να προκληθούν παράπονα λόγω ικανής απόστασης από τις πλησιέστερες 

εγκαταστάσεις, περίπου 45 μ. και της εφαρμογής πρόσθετων μέτρων περιβαλλοντικής 

προστασίας όπως θα προσδιοριστούν στο κεφάλαιο 10. Επίσης η όχληση της πανίδας και 

των πτηνών από τη δραστηριότητα θα είναι ασθενής και θα περιορίζεται εντός των ορίων του 

ακινήτου καθώς θα τηρείται η στάθμη των 50dB στα όρια.  

 

9.10 Επιπτώσεις στα ύδατα 

Η προώθηση της αξιοποίησης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και η μέσω 

αυτής εξοικονόμηση υδατικών πόρων, θα συμβάλλει θετικά στην αντιμετώπιση των 

επιπτώσεων από: i) την προϊούσα λειψυδρία και ξηρασία στο Υδατικό διαμέρισμα Ηπείρου, 

καθώς και την αναμενόμενη επιδείνωση του προβλήματος λόγω της κλιματικής αλλαγής, ii) 

την έντονη ταπείνωση ή/και υφαλμύρινση των υπόγειων υδροφορέων ορισμένων περιοχών 

της χώρας από την υπεράντληση και την είσοδο του θαλάσσιου μετώπου σε παραλιακές 

περιοχές, Συνεπώς η διατήρηση της μη αυτοφυούς χλωρίδας με επαναχρησιμοποίηση 

επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων δε θα επιβαρύνει τους οικείους υδατικούς πόρους. 

Ασθενείς αρνητικές συνέπειες αναμένονται, αντιθέτως, στα υπόγεια ύδατα λόγω της 

υδροδότησης του ξενοδοχείου από τη Δ.Ε.Υ.Α.Κ.  
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9.11 Σύνοψη επιπτώσεων σε πίνακες 

 

Πίνακας 9.2: Επιπτώσεις κατά την κατασκευή 
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Συνέπειες 

θετικές            x    

ουδέτερες x  x x   x x x x  x x  

αρνητικές  x   x x        x 

Πιθανότητα 
εμφάνισης 

μηδενική x   x   x   x  x x  

μικρή  x x   x  x x     x 

μεσαία     x      x    

μεγάλη               

Έκταση 
περιοχή μελέτης   x   x x  x x  x   x 

ακίνητο   x            

Ένταση 

ασθενής  x x   x  x x  x   x 

μέτρια      x          

ισχυρή               

Επιπτώσεις 
άμεσες  x x  x x  x x  x   x 

έμμεσες               

Διάρκεια 

Βραχυχρόνια  x x  x x  x x  x   x 

μακροχρόνια               

Επαναλαμβανόμενη               

Συνεργιστική 
δράση 

ναι          x     x 

όχι  x x  x x  x   x    
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Πίνακας 9.3: Επιπτώσεις κατά τη λειτουργία 
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Συνέπειες 

θετικές            x    

ουδέτερες  x x    x   x  x x  

αρνητικές x   x x x  x x     x 

Πιθανότητα 
εμφάνισης 

Μηδενική       x   x  x x  

μικρή  x   x x  x x      

μεσαία   x x       x   x 

μεγάλη x              

Έκταση 
περιοχή μελέτης   x  x x x  x x  x   x 

ακίνητο x  x            

Ένταση 

ασθενής x x x x x x  x x  x   x 

μέτρια                

ισχυρή               

Επιπτώσεις 
άμεσες  x x x x    x  x   x 

έμμεσες x     x  x       

Διάρκεια 

βραχυχρόνια               

μακροχρόνια x  x     x x  x    

Επαναλαμβανόμενη  x  x x x        x 

Συνεργιστική 
δράση 

ναι   x x x x x  x x  x   x 

όχι x              

 

 

 

 

 

 

 

 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Κυρίου Ξενοδοχειακού Καταλύματος Mareblue Beach Resort 4* 

 Αγ. Σπυρίδων Περίθειας Δ.Ε. Θιναλίου Δήμου Κέρκυρας  

 

 

ΘΑΝΑΣΗΣ Κ. ΜΑΚΡΗΣ πολιτικός μηχανικός                                                                                                                                85/109 
 

10 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

10.1 Θόρυβος  

 Κατά τη φάση κατασκευής η παρακολούθηση της τήρησης των ορίων θορύβου, όπως 

προβλέπεται από την νομοθεσία, θα γίνεται με μετρήσεις που θα πραγματοποιούνται σε 

ευαίσθητες περιοχές πλησίον του προτεινόμενου έργου. Οι κατασκευαστικές εργασίες θα 

εκτελούνται πάντα εντός κανονικού ωραρίου εργασίας και όχι κατά την διάρκεια ωρών κοινής 

ησυχίας. Επίσης, θα απαγορευτεί η χρήση μηχανημάτων χωρίς το πιστοποιητικό έγκρισης 

τύπου Ε.Ο.Κ. περί θορύβου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία [ΚΥΑ 

69001/1921/1988, ΚΥΑ 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β΄/1-10-2003)] και ΚΥΑ 9272/471/2-3-

07 (ΦΕΚ 286 Β’). Όλα τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν στο εργοτάξιο θα πρέπει να 

ελέγχονται, να συντηρούνται συχνά και να χρησιμοποιούνται με ορθό τρόπο που ενδείκνυται 

από τους κατασκευαστές τους, έτσι ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία θορύβου από 

ελαττωματικά μηχανήματα. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί υπέρβαση των ορίων θα γίνεται 

χρήση κινητών ηχοπετασμάτων και όλων των απαραίτητων μέτρων για την προστασία των 

κατοικημένων περιοχών που βρίσκονται στην άμεση περιοχή των εργασιών. Προτείνεται να 

συσταθεί οργανόγραμμα εργασιών που να ομαδοποιεί κατά το δυνατό τις οχλούσες 

εργασίες, διότι η στάθμη θορύβου σε σημείο που συμβάλλουν κύματα από περισσότερες 

από μία πηγές προσδιορίζεται με λογαριθμική και όχι με απλή άθροιση. Με αυτό τον τρόπο 

περιορίζεται χρονικά η επιβάρυνση του ακουστικού περιβάλλοντος.    

Για τα όρια θορύβου σχετικά με τους εργαζόμενους πρέπει να τηρηθούν τα οριζόμενα 

στο Π.Δ. 149/2006 «Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά στην έκθεση 

των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (θόρυβος) σε 

εναρμόνιση με την οδηγία 2003/10/ΕΚ», ενώ σε περίπτωση που απαιτηθεί, να τίθενται στη 

διάθεση των εργαζομένων και χρησιμοποιούνται από αυτούς κατάλληλα και δεόντως 

προσαρμοζόμενα μέσα ατομικής προστασίας της ακοής σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ-

396/94 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για τη χρήση από τους 

εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία». 

 

 Κατά τη φάση λειτουργίας είναι πιθανό να παρατηρηθεί υπέρβαση του ορίου έντασης 

ήχου στα όρια της ιδιοκτησίας. Σε περίπτωση που παρατηρηθούν επαναλαμβανόμενες 

υπερβάσεις θα εξεταστούν εναλλακτικές λύσεις όπως τα μόνιμα ή κινητά στοιχεία 

ηχοπροστασίας τα οποία παρέχουν μεγαλύτερο ποσοστό ηχοαπορρόφησης από το 

φυτοφράχτη, ανάλογα με την προέλευση και τη διάρκεια της υπέρβασης. 
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10.2 Διαχείριση Υγρών αποβλήτων 

Το σύνολο των υγρών αποβλήτων θα διοχετεύεται σε Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων 

(ΜΕΛ) η οποία βρίσκεται στο Νοτιοδυτικό τμήμα του γηπέδου όπως παρουσιάζεται στην 

τεχνική μελέτη επεξεργασίας βιολογικού καθαρισμού λυμάτων, την οποία συνέταξε η 

ΕNVIRONMENTAL TECHNOLOGIES LTD. 

Η ΘΩΜΑΣ ΡΟΚΑΣ ΑΕ έχει θέσει ως στόχο την προστασία του περιβάλλοντος μέσω της 

βιολογικής επεξεργασίας των λυμάτων και της επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων 

υγρών για την ικανοποίηση των αναγκών άρδευσης. Αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας θα 

είναι η αυτάρκεια σε νερό άρδευσης, ώστε να περιορίζεται η συνολική κατανάλωση νερού με 

ταυτόχρονη προστασία από την υπεράντληση των υδατικών πόρων του νησιού.  

Η ημερήσια κατανάλωση εκτιμάται σε 300 lit ανά κλίνη για όλο το 24ωρο και η 

δυναμικότητα σχεδιασμού της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων είναι 1000 κλίνες. Σύμφωνα 

με τα προηγούμενα προκύπτει για τη ληφθείσα δυναμικότητα των 1000 ατόμων, ότι η 

μέγιστη ημερήσια παραγωγή λυμάτων θα είναι:  300 lit / κλίνη x 1000 κλίνες / 1000 = 

300m3/d. Αντίστοιχα και μέσω εκτιμήσεων ανά ισοδύναμο ένοικο, προκύπτουν ρυπαντικά 

φορτία στην είσοδο: BOD5 90 kg/d, και SS 75 kg/d. 

Βάσει των παραπάνω παραδοχών και υπολογισμών, η μονάδα επεξεργασίας λυμάτων 

σχεδιάζεται ώστε να μπορεί να επεξεργάζεται ονομαστική παροχή 300 m3/d. Η επιλεγόμενη 

μέθοδος για την κατεργασία των υγρών αποβλήτων που προκύπτουν από την μονάδα, είναι 

αυτή του παρατεταμένου αερισμού (extended aeration) με απολύμανση με χρήση 

υπεριώδους ακτινοβολίας. Η λειτουργία του συστήματος είναι απλή, με τη λειτουργία να 

βασίζεται κυρίως στη λειτουργία των φυσητήρων και των αντλιών ανακύκλωσης λάσπης. Η 

ροή στα περισσότερα σημεία της εγκατάστασης εξασφαλίζεται διά της βαρύτητας, ενώ η 

ύπαρξη των απαραίτητων εφεδρειών εξασφαλίζει την απρόσκοπτη και συνεχή λειτουργία του 

συστήματος.  

Για τον καθορισμό των ανώτατων ορίων συγκέντρωσης βλαβερών παραμέτρων 

λαμβάνουμε τα οριζόμενα του πίνακα 2 του παραρτήματος Ι στην ΚΥΑ 145116/2011 (ΦΕΚ 

354/8-3-2011) «περί καθορισμού μέτρων, όρων και διαδικασιών για την 

επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων» για την «περίπτωση 

επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων για απεριόριστη άρδευση και 

βιομηχανική χρήση πλην νερού ψύξης μιας χρήσης» όπως παρουσιάζονται στον ακόλουθο 

πίνακα. 
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Πίνακας 10.1: Χαρακτηριστικά νερού κατεργασμένων λυμάτων 

 

 

 Τα εξερχόμενα επεξεργασμένα/απολυμασμένα υγρά θα αποθηκεύονται σε δεξαμενή, η 

ύπαρξη της οποίας είναι κρίσιμη, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα αποθήκευσης των 

επεξεργασμένων υγρών κατά την περίοδο αιχμής για διάστημα της τάξεως των 2 ωρών. Οι 

διαστάσεις της δεξαμενής άρδευσης, δίνονται στον ακόλουθο πίνακα. 

 

Πίνακας 10.2:  Διαστάσεις δεξαμενής άρδευσης 

Mήκος  4,0 m 

Πλάτος  3,0 m 

Βάθος στάθμης  3,0 m 

Όγκος  36 m3 

 

Τα επεξεργασμένα ύδατα θα διατίθενται για την απεριόριστη άρδευση του πρασίνου εντός 

του ακινήτου του ξενοδοχείου και η περίσσεια θα οδηγείται σε υπεδάφιο σύστημα διάθεσης 

(ντρενάζ). Σύμφωνα με την επισυναπτόμενη μελέτη σχεδιασμού και εφαρμογής συστήματος 

άρδευσης, οι απαιτούμενες ποσότητες ύδατος για άρδευση ανά μήνα προσδιορίζονται ως 

εξής: 

 

Πίνακας 10.3: Κλιματολογικά δεδομένα (01/01/2001 – 31/12/2014), εξατμοδιαπνοή, ωφέλιμη 

βροχόπτωση και ποσότητα άρδευσης.  
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Η ποσότητα ύδατος που δεν καταναλώνεται για την άρδευση θα οδηγείται σε υφιστάμενο 

υπεδάφιο σύστημα διάθεσης (ντρενάζ) το οποίο έχει πλάτος 0,90μ και μήκος 1600μ και έχει 

λάβει τις υπ. αρ. πρ. ΔΥΠ/1428/4.01.2003 «Έγκριση μελέτης αποχέτευσης» και 

ΔΥΠ/24582/31.07.2003 «Οριστική άδεια αποχέτευσης» εγκρίσεις. Σύμφωνα με την 

επισυναπτόμενη υδρογεωλογική έκθεση, το ντρενάζ επαρκεί για πληρότητα 100% του 

καταλύματος τους μήνες Μάιο έως και Αύγουστο και για πληρότητα 80% τους μήνες Απρίλιο 

και Σεπτέμβριο, πληρότητες αρκετά μεγαλύτερες από αυτές που συνήθως καταγράφονται 

στο κατάλυμα.  

  

10.3 Έκτακτες περιπτώσεις 

Φάση κατασκευής 

Η διαρροή καυσίμων ή ελαίων από τα οχήματα και τα μηχανήματα θα αντιμετωπίζεται με 

τη χρήση προσροφητικών υλικών, όπως άμμος, ροκανίδι ή και ειδικό γεωύφασμα ώστε να 

ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος διασποράς. 

Φάση λειτουργίας 

 Η πρόληψη της πυρκαγιάς θα γίνεται με τον τακτικό καθαρισμό από ξερά οργανικά υλικά 

και τον περιοδικό έλεγχο/συντήρηση του συστήματος πυρανίχνευσης-πυροπροστασίας και 

πυρόσβεσης. Επίσης θα απαγορεύεται η καύση υλικών στην περιοχή της δραστηριότητας. 

Πιθανή αστοχία της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων θα αντιμετωπίζεται με μεταφορά 

των λυμάτων με βυτία σε κατάλληλους χώρους ανάλογα με το στάδιο επεξεργασίας στο 

οποίο θα βρίσκονται ύστερα από συνεννόηση με τις αρμόδιες αρχές. 

  

10.4 Λοιπά μέτρα κατά την κατασκευή   

o Τα μηχανήματα και τα εργοταξιακά οχήματα να είναι άριστα συντηρημένα, ώστε να 

λειτουργούν με τη βέλτιστη απόδοση. 

o Απαγόρευση της παραμονής στο χώρο του εργοταξίου και χρησιμοποίηση 

μηχανημάτων χωρίς το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου Ε.Ο.Κ. περί θορύβου σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία (ΚΥΑ 69001/1921/1988, ΚΥΑ37393/2028/2003 

(ΦΕΚ 1418/Β΄/1-10-2003)). 

o Στο εργοτάξιο θα υπάρχει διαθέσιμη επαρκής ποσότητα κατάλληλου απορροφητικού 

υλικού (π.χ πριονίδι) προκειμένου να αντιμετωπιστεί άμεσα τυχόν διαρροή λαδιών ή 

πετρελαίου από κάποιο όχημα. Σε περίπτωση χρήσης το ανωτέρω υλικό θα 

διαχειριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α Η.Π 13588/725/2006 

(ΦΕΚ383Β/28.03.2006) ως επικίνδυνο απόβλητο. 

o Επιπλέον, θα πρέπει να γίνεται επιλογή διαδρομών των βαρέων οχημάτων, ώστε να 

διέρχονται εκτός των κατοικημένων περιοχών, όπου αυτό είναι εφικτό. 
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10.5 Λοιπά μέτρα κατά τη λειτουργία 

 Όλες οι θορυβώδεις εγκαταστάσεις και λειτουργίες της μονάδας θα είναι ηχητικά άριστα 

μονωμένες και τοποθετημένες σε ικανή απόσταση από τους χώρους ανάπαυσης, έτσι ώστε 

η στάθμη θορύβου εντός των δωματίων, με ανοικτά παράθυρα συνυπολογιζόμενου και του 

θορύβου βάθους, να μην υπερβαίνει τα 35 dB (Α) από εξωτερικούς θορύβους και 30 dB (Α) 

από θορύβους εγκαταστάσεων. Επίσης με συνεχή παρακολούθηση και με τη λήψη όλων των 

απαραίτητων μέσων θα εξασφαλιστεί ότι η στάθμη θορύβου στα όρια του γηπέδου δε θα 

υπερβαίνει τα 50 dB (Α). 
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11.  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

11.1 Για τη διάρκεια των κατασκευαστικών έργων ορίζονται τα ακόλουθα: 

Επί καθημερινής βάσης ο επιβλέπων μηχανικός του έργου, ή αντιπρόσωπος του, θα πρέπει 

να επιβλέπει την οργάνωση και τακτοποίηση του εργοταξίου καθώς και την τήρηση των 

προτεινόμενων λειτουργικών μέτρων. Η παρακολούθηση θα περιλαμβάνει: 

o Μέτρα ασφάλειας, περιφράξεις, σημάνσεις 

o Μέτρα περιορισμού της διαρροής ρύπων, υλικών και απορριμμάτων στον αέρα, το 

νερό και το έδαφος, 

o Καταλληλότητα και ορθή χρήση των χώρων αποθήκευσης υλικών, μπάζων και 

απορριμμάτων. 

 

11.2 Για τη λειτουργία του έργου ορίζονται τα ακόλουθα: 

Για τις κτιριακές εγκαταστάσεις και τον περιβάλλοντα χώρο 

o Περιποίηση της φύτευσης 

o Παρακολούθηση των εκπομπών ήχου σε όλους τους ευαίσθητους δείκτες με χρήση 

ειδικών μηχανημάτων μέτρησης ανά δύο έτη 

o Έλεγχος και συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού και της μόνωσης του κατά τακτά 

χρονικά διαστήματα και όποτε είναι αναγκαίο, ή επιβάλλεται από το σχέδιο τακτικών 

ελέγχων της συντήρησης της μονάδας  

 

Κανονισμός λειτουργίας και συντήρησης μονάδας επεξεργασίας λυμάτων 

Εργασίες προ της εκκίνησης: 

o Επιθεώρηση κινητήρων και λοιπών κινουμένων μερών εγκατάστασης 

o Επιθεώρηση μεταλλικών μερών 

o Βαφή καλυμμάτων και κιγκλιδωμάτων 

o Υδραυλικές δοκιμές 

Οι εργασίες αυτές θα γίνουν τουλάχιστον 15 ημέρες προ της προγραμματιζόμενης εκκίνησης 

Η εκκίνηση θα γίνει από συνεργείο του κατασκευαστή. 

 

Δεκαπενθήμερες εργασίες: 

o Έλεγχος BOD 

o Αποκομιδή εσχαρισμάτων 

o Αναλώσεις δειγμάτων 

o Καθαρισμός υπερχειλιστών 

o Αφαίρεση τυχόν επιπλέουσας λάσπης από δεξαμενή καθίζησης 
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Ετήσιες εργασίες: 

o Γενική συντήρηση της εγκατάστασης. 

 

Επίσης, τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών να καταγράφονται σε έντυπη ή ηλεκτρονική 

μορφή και αποστέλλονται άπαξ ετησίως στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Ιονίων 

Νήσων. Οι αναλύσεις να γίνονται από διαπιστευμένα/ εξειδικευμένα για τις ως άνω 

παραμέτρους, εργαστήρια. Ως υπεύθυνος για τη λειτουργία και την παρακολο΄υθηση της 

μονάδας επεξεργασίας λυμάτων έχει οριστεί ο κ. Δήμου Χρήστος 

 

Σύστημα άρδευσης: 

Για την παρακολούθηση της ποιότητας των χαρακτηριστικών του επεξεργασμένου νερού 

βιολογικής επεξεργασίας υγρών αποβλήτων της Ξενοδοχειακής Μονάδας είναι επιτακτική 

ανάγκη να πραγματοποιούνται τακτικά αναλύσεις, ώστε να ελέγχεται η τήρηση των ορίων 

των ποιοτικών χαρακτηριστικών. Όσον αφορά στο προτεινόμενο σύστημα άρδευσης, οι 

σταγόνες (στάγδην άρδευση) είναι η καλύτερη επιλογή όπου το νερό εφαρμόζεται στο 

έδαφος στην περιοχή του ριζώματος. Η παροχή των του συστήματος αυτού είναι πολύ μικρή 

με αποτέλεσμα το 95% του νερού να διηθείται στο έδαφος και να μην υπάρχει επιφανειακή 

απορροή. Επιπλέον, λόγω του ότι η άρδευση επαναλαμβάνεται καθημερινά (μέχρι και 4 

φορές την ημέρα), δεν υπάρχουν απώλειες νερού ή θρεπτικών στοιχείων στα βαθύτερα 

στρώματα. Η μέθοδος αυτή θεωρείται ιδανική για περιοχές ιδιαίτερα ευαίσθητες στην 

έκπλυση των θρεπτικών καθώς και για ξηρές περιόδους δηλαδή με μικρές ποσότητες 

διαθέσιμου νερού.  

 

Προς την κατεύθυνση της προστασίας του κοινού και του εργαζόμενου προσωπικού της 

Ξενοδοχειακής Μονάδας θα πρέπει να λαμβάνονται τα παρακάτω μέτρα: 

 Καθαρισμός και συντήρηση του αποχετευτικού δικτύου, του συστήματος βιολογικής 

επεξεργασίας και του δικτύου των ομβρίων. 

 Σε περίπτωση βλάβης του συστήματος επεξεργασίας υγρών αποβλήτων τα λύματα θα 

παραλαμβάνονται μέσω βυτιοφόρου οχήματος και θα οδηγούνται στην εγκατάσταση 

επεξεργασίας λυμάτων. 

 Δειγματοληψία στην απορροή σε τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να είναι εντός των 

προκαθορισμένων αποδεκτών ορίων βάσει της νομοθεσίας. 

 Επιπλέον, είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρχουν πινακίδες μέσω των οποίων 

ενημερώνεται το κοινό ότι η άρδευση πραγματοποιείται από τα επεξεργασμένα υγρά 

απόβλητα του βιολογικού. 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Κυρίου Ξενοδοχειακού Καταλύματος Mareblue Beach Resort 4* 

 Αγ. Σπυρίδων Περίθειας Δ.Ε. Θιναλίου Δήμου Κέρκυρας  

 

 

ΘΑΝΑΣΗΣ Κ. ΜΑΚΡΗΣ πολιτικός μηχανικός                                                                                                                                92/109 
 

 Το επαναχρησιμοποιούμενο νερό δεν θα πρέπει χρησιμοποιείται για το πότισμα 

κηπευτικών και σε καμία περίπτωση δεν θα γίνεται άρδευση με τεχνητή βροχή. 

 Θα πρέπει να τεθεί κάποιος υπεύθυνος ώστε να έχει τον έλεγχο όλων των 

εγκαταστάσεων και των διαδικασιών που επιτελούνται ώστε να ελαχιστοποιείται ο 

κίνδυνος αυθαιρεσιών με αρνητικές συνέπειες στο περιβάλλον. 

 Τέλος, ο υπεύθυνος θα πρέπει να πραγματοποιεί τακτικούς ελέγχους ως προς την 

τήρηση των περιβαλλοντικών της όρων και των όρων επεξεργασίας και διάθεσης για 

άρδευση των υγρών αποβλήτων. 

Ως υπεύθυνος για τη λειτουργία και την παρακολούθηση του συστήματος άρδευσης έχει 

οριστεί ο κ. Δήμου Χρήστος. 

 

Κολυμβητικές δεξαμενές 

Κατά την περίοδο λειτουργίας των κολυμβητικών δεξαμενών να παρακολουθείται η ποιότητα 

του νερού μία φορά την εβδομάδα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 15 της 

Γ1/443/73 Απόφασης και τα αποτελέσματα των αναλύσεων, χημικών και μικροβιολογικών, 

να καταγράφονται σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή και να αποστέλλεται άπαξ ετησίως 

στην αρμόδια Δ/νση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 
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12. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

12.1  Περιγραφή και κατάταξη έργου 

Λειτουργία και αύξηση δυναμικότητας του Κυρίου Ξενοδοχειακού Καταλύματος Mareblue 

Beach Resort 4* με λειτουργική μορφή μικτού τύπου, δηλαδή ξενοδοχείου τύπου 

επιπλωμένων διαμερισμάτων και ξενοδοχείου κλασικού τύπου, δυναμικότητας 765 κλινών, 

ιδιοκτησίας της “ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΩΜΑΣ ΡΟΚΑΣ 

Α.Ε.” στη θέση “Αγ. Σπυρίδων” Περίθειας της Δημοτικής Ενότητας Θιναλίου του Δήμου 

Κέρκυρας.   

 

Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν: 

1) Ξενοδοχείο μικτού τύπου 4* 

2) Κολυμβητικές δεξαμενές (δύο πισίνες ενηλίκων και μία παιδική) 

3) Μονάδα βιολογικού καθαρισμού τριτοβάθμιας επεξεργασίας 

 

Το έργο ανήκει στην 6η ομάδα «Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, 

κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής», στην υποομάδα «Τουριστικές εγκαταστάσεις» 

με αύξοντα αριθμό «2»  και κατατάσσεται στην Α2 κατηγορία σύμφωνα με την Υ.Α. 

1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β’/2012) όπως ισχύει. 

 

Πίνακας κεντροβαρικών συντεταγμένων: 

Εθνικό Σύστημα Συντεταγμένων ΕΓΣΑ ‘87 Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς WGS84 

x y φ λ 

145857.13 4414988.40 19.864805789476 39.813772207889 

145931.44 4415021.74 19.865653736102 39.814102727857 

145855.13 4415052.47 19.864747922641 39.814347142521 

 

 

12.2 Οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων στην ατμόσφαιρα στα ύδατα, στο 

έδαφος, στάθμη θορύβου και δονήσεων και ποιότητας περιβάλλοντος 

12.2.1 Υγρά απόβλητα 

Ισχύουν: 

α) οι διατάξεις της Κ.Υ.Α. οικ 145116/2011 ΦΕΚ 354/Β) και των σχετικών εγκυκλίων αυτής  

β) οι διατάξεις της ΚΥΑ 5673/400/5-3-97(ΦΕΚ 192/Β/97) για την επεξεργασία των αστικών 

λυμάτων 
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12.2.2  Ατμόσφαιρα  

Ισχύουν: 

α) Η ΚΥΑ με αρ. ηλ. Πρωτ. 14122/549/Ε103/24.3.11 (ΦΕΚ 488/Β/11) με την οποία 

καθορίζονται μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας σε συμμόρφωση με 

την Οδηγία 2008/50/ΕΚ 

β) Για αρσενικό, κάδμιο, υδράργυρο, νικέλιο και πολυκυκλικούς αρωματικούς 

υδρογονάνθρακες, η Οδηγία 2004/107/ΕΚ (ΦΕΚ 920/Α/2007) 

γ) Η ΚΥΑ με αρ. πρωτ. 22306/1075/Ε103/29.5.2007 (ΦΕΚ920/Β/2007) με την οποία 

καθορίζονται τιμές − στόχοι και όρια 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. 

 

Ουδεμία διάθεση λυμάτων - αποβλήτων θα γίνεται σε υδάτινους αποδέκτες της περιοχής 

 

12.2.3 Θόρυβος 

Ισχύει κατά τη φάση κατασκευής: 

α) Η Κ.Υ.Α 37393/2028/03 (ΦΕΚ 1418 Β’/2003) «περί μέτρων και όρων για τις εκπομπές 

θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους» όπως 

τροποποιήθηκε από την Υ.Α. Η.Π. 9272/471/2007  (ΦΕΚ 286/Β/2007). 

β) Η Υ.Α. 56206/1613/86 (ΦΕΚ 570/Β/86) όπου αναφέρεται στον «Προσδιορισμό της 

ηχητικής εκπομπής των μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου σε συμμόρφωση προς 

τις οδηγίες 79/113/ΕΟΚ, 81/1051/ΕΟΚ και 85/405/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης 

Δεκεμβρίου 1978, της 7ης Δεκεμβρίου 1981 και της 11ης Ιουλίου 1985» 

 

Ισχύουν κατά τη φάση λειτουργίας: 

α) Ισχύουν τα όρια του πίνακα 3 κατηγορίας Β κανονικής ακουστικής άνεσης του άρθρου 12 

του κτιριοδομικού κανονισμού και οι τροποποιήσεις αυτού (ΚΥΑ 3046/304/89 (ΦΕΚ 

59/Δ/89)] σύμφωνα με τα οποία η στάθμη του θορύβου εντός των κτιριακών 

εγκαταστάσεων να μην υπερβαίνει τα 35dB από τους εξωτερικούς θορύβους και τα 30dB 

από θορύβους εγκαταστάσεων 

β) Το Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 239 Α’/1981) για τον καθορισμό του ανώτατου επιτρεπόμενου 

ορίου θορύβου στα όρια της ιδιοκτησίας, από τη λειτουργία όλων των σταθερών 

μηχανολογικών εγκαταστάσεων  

γ) Η παράγραφος Ζ2 του άρθρου 1 του από 20.01.88 Π.Δ. σύμφωνα με την οποία οι οριακές 

τιμές στάθμης θορύβου που εκπέμπεται στο περιβάλλον από τις τουριστικές 
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εγκαταστάσεις μετρώμενο στα όρια της ιδιοκτησίας είναι 50 dB, ενώ η στάθμη θορύβου 

στις κτιριακές εγκαταστάσεις να ην υπερβαίνει τα 35 dB.  

δ) Η Κ.Υ.Α 37393/2028/03 (ΦΕΚ 1418 Β’/2003) «περί μέτρων και όρων για τις εκπομπές 

θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους» όπως 

τροποποιήθηκε από την Υ.Α. Η.Π. 9272/471/2007  (ΦΕΚ 286/Β/2007) 

ε) Η Υ.Α. 13568/724/06 (ΦΕΚ 384 Β/06) «Περί μέτρων, όρων και μεθόδων για αξιολόγηση 

θορύβου στο περιβάλλον σε συμμόρφωση προς Οδηγ. 2002/49/Ε.Κ.» 

 

12.3 Περιβαλλοντικοί όροι, μέτρα και περιορισμοί που πρέπει να λαμβάνονται νια την    

ελαχιστοποίηση και την αντιμετώπιση των δυνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων  

12.3.1 Γενικές Ρυθμίσεις - Όροι για τη φάση οριστικοποίησης του σχεδιασμού του έργου - 

Γενικοί περιβαλλοντικοί όροι. 

 
Ο φορέας του έργου ως και πας κατά νόμο υπόχρεος φέρει ακέραιη την ευθύνη για την 

τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που επιβάλλονται με την 

παρούσα απόφαση. 

 

Ο φορέας του έργου υποχρεούται να ορίσει αρμόδιο πρόσωπο για την παρακολούθηση της 

τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που τίθενται με την παρούσα 

απόφαση και να γνωστοποιήσει εγγράφως τα στοιχεία του στη Δ/νση Περ/ντος και Χωρικού 

Σχεδιασμού Ιονίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νησου – Δυτικής Ελλάδας – Ιονίου. 

 

Ο φορέας του έργου οφείλει να τηρεί τις διατάξεις της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας 

σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 της Υ.Α. οικ.48963/2012: «ο φορέας του έργου ή της 

δραστηριότητας δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση τήρησης της κείμενης 

περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ανεξαρτήτως από την ύπαρξη σχετικής ρητής αναφοράς στους 

συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους του έργου ή της δραστηριότητας». 

 

Να ληφθούν όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις, που 

αφορούν στην εκτέλεση του συνόλου των έργων και δραστηριοτήτων. 

 

Για τις κατασκευές και τα διάφορα τεχνικά έργα, να λαμβάνονται υπόψη ο οικοδομικός και 

κτιριοδομικός κανονισμός, οι ισχύοντες στην περιοχή όροι δόμησης και περιορισμοί, ο νέος 

αντισεισμικός κανονισμός, οι προδιαγραφές του EOT, οι αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού 

καθώς και κάθε άλλη συναφής διάταξη ή άλλα στοιχεία, που προκύπτουν από τυχόν άλλες 

εκπονηθείσες μελέτες. 
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Με την οριστικοποίηση του σχεδιασμού του έργου και πριν την έναρξη των κατασκευαστικών 

εργασιών να υποβληθεί στην αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του εν θέματι 

έργου, Υπηρεσία, "Φάκελος συμμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού" σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στο άρθρο 7 του Ν. 4014/11. 

 

Στο εσωτερικό οδικό δίκτυο να είναι δυνατή η πρόσβαση οχημάτων εκτάκτου ανάγκης 

(πυροσβεστικό, ασθενοφόρο κ.λ.π.), καθώς και οχημάτων ΑΜΕΑ. 

 

12.4 Περιβαλλοντικοί όροι για τη φάση κατασκευής του έργου 

Τα αδρανή υλικά που θα απαιτηθούν για την κατασκευή του έργου να εξασφαλίζονται από 

νομίμως λειτουργούσες εγκαταστάσεις παραγωγής αδρανών υλικών. 

 

Οι εργοταξιακοί χώροι να καθαρίζονται και να περιφράσσονται, ώστε να μην είναι 

προσβάσιμοι στους μη έχοντες εργασία εκεί. Σε αυτούς θα τηρηθούν οι διατάξεις του ν. 

3850/2010 για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων. 

 

Κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών: 

α. Να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη μείωση στο ελάχιστο των μεγάλων 

ηχητικών εκπομπών-δονήσεων όπως η χρήση κινητών ηχοπετασμάτων και να 

εξασφαλισθεί ότι ο θόρυβος και οι δονήσεις θα βρίσκονται εντός των επιτρεπτών ορίων.  

β. Να γίνεται κάλυψη του φορτίου των οχημάτων μεταφοράς υλικών και κάλυψη των 

αποθέσεων. Να επιλεχθούν διαδρομές των βαρέων οχημάτων εξυπηρέτησης του 

εργοταξίου, οι οποίες να διέρχονται εκτός των κατοικημένων περιοχών, όπου είναι εφικτό. 

γ. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ελαχιστοποίηση της παραγόμενης σκόνης 

κατά τη διάρκεια των χωματουργικών εργασιών, όπως η συνεχής διαβροχή των σωρών 

των χωμάτων και των μετώπων εκσκαφής. Ανάλογα μέτρα να λαμβάνονται και κατά τη 

μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής στους εγκεκριμένους χώρους απόρριψης. 

δ. Να λαμβάνεται μέριμνα αντιπυρικής προστασίας, ο τρόπος οργάνωσης της αντιπυρικής 

προστασίας να ελεγχθεί και να εγκριθεί από την επιβλέπουσα υπηρεσία πριν από την 

έναρξη των εργασιών. 

ε. Απαγορεύεται η παραμονή στο χώρο του έργου και η χρησιμοποίηση μηχανημάτων, χωρίς 

το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ περί θορύβου.  

στ. Τα κάθε είδους άχρηστα υλικά να συλλέγονται και να διατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις 

της ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β) και του Ν. 4042/12. Τυχόν υλικά ρυπασμένα 

από επικίνδυνα απόβλητα, να συλλέγονται χωριστά σε ειδικούς κάδους και να διατίθενται 

σε εταιρείες οι οποίες διαθέτουν σχετική άδεια για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων, 
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σύμφωνα με την ΚΥΑ ΗΠ 13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β/06) «Μέτρα όροι και περιορισμοί για 

τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 

91/689/ΕΟΚ Αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 19396/1546/97 Κοινής Υπουργικής 

Απόφασης». 

ζ. Δεν επιτρέπεται η απόρριψη των προϊόντων εκσκαφών σε ρέματα, ακτές και σε 

οποιοδήποτε άλλο ευαίσθητο οικοσύστημα της περιοχής.  

η. Απαγορεύεται κάθε αποθήκευση, έστω και προσωρινή, υλικών έξω από τον χώρο του 

εργοταξίου. 

θ. Να εκπονηθεί και να εφαρμοστεί μελέτη εργοταξιακής σήμανσης με κατάλληλες 

προειδοποιητικές πινακίδες και φωτεινά σήματα προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν 

ατυχήματα. 

 ι. Κάθε είδους εργοταξιακή εγκατάσταση να απομακρυνθεί μετά το πέρας των εργασιών 

κατασκευής του έργου και να αποκατασταθεί ο χώρος. 

ια. Να τηρούνται οι διατάξεις του Π.Δ. 149/2006 - Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και 

ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από 

φυσικούς παράγοντες (θόρυβος) σε εναρμόνιση με την οδηγία 2003/10/ΕΚ 

 

Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών στην περιοχή του έργου 

 

Να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων της περιοχής (και ειδικότερα 

των ομβρίων) με την κατασκευή όλων των απαιτούμενων τεχνικών έργων, ώστε να 

αποτρέπονται φαινόμενα πλημμυρών. 

 

Να γίνεται συνολική διαχείριση των υλικών που θα προκύψουν από τις κατασκευαστικές 

εργασίες για την κατασκευή των πάσης φύσεως έργων του Καταλύματος και να υποβληθεί 

στην αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του εν θέματι έργου, Υπηρεσία, Τεχνική 

Περιβαλλοντική Μελέτη (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 7 του Ν. 4014/11), στην 

οποία να περιγράφεται αναλυτικά ο τρόπος διαχείρισης των υλικών αυτών. 

 

Να υπάρξει κατεύθυνση στην επαναχρησιμοποίηση των υλικών που θα προκύψουν από 

τυχόν κατεδαφίσεις. 

 

12.5 Περιβαλλοντικοί όροι για τη φάση λειτουργίας του έργου 

Να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων της περιοχής (και ειδικότερα 

των ομβρίων) με την κατασκευή όλων των απαιτούμενων τεχνικών έργων, ώστε να 

αποτρέπονται φαινόμενα πλημμυρών. 
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Η επιλογή και φύτευση των επιπλέον φυτευτικών ειδών στον περιβάλλοντα χώρο των 

κτιριακών εγκαταστάσεων να είναι τέτοια ώστε:  

α)  Να μην παρεμποδίζει τον άμεσο φυσικό φωτισμό των κτιρίων,  

β) Να συμβάλλει στη μείωση του θορύβου και να ενισχύει την οπτική απομόνωση των 

χώρων στάθμευσης, της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων, κλπ. 

 

Να συντηρούνται τα φυτευτικά είδη με:  

α) κατάλληλες λιπάνσεις δύο φορές το χρόνο  

β) πότισμα (άρδευση) πολύ συχνά τους καλοκαιρινούς μήνες 

γ) σκάλισμα συχνό κατά την εαρινή περίοδο για την αναμόχλευση και τον αερισμό του 

εδάφους  

δ) απομάκρυνση των ξηραμένων φυτών και αντικατάστασή τους με νέα φυτά για την κάλυψη 

των ακάλυπτων χώρων 

 

Όλες οι θορυβώδεις εγκαταστάσεις και λειτουργίες της μονάδας να είναι ηχητικά άριστα 

μονωμένες και τοποθετημένες σε ικανή απόσταση από τους χώρους ανάπαυσης, έτσι ώστε 

η στάθμη θορύβου εντός των δωματίων, με ανοικτά παράθυρα συνυπολογιζόμενου και του 

θορύβου βάθους, να μην υπερβαίνει τα 35 dB (Α) ή τα 50 dB (Α) στα όρια του γηπέδου 

 

Η λειτουργία των κολυμβητικών δεξαμενών, να γίνεται σύμφωνα με τους όρους της 

Απόφασης του Υπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων με αρ. Γ1/443/73 (ΦΕΚ 87/Β/1973) και 

όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ. αρ. Γ4/1150/76 (ΦΕΚ 937/Β/1976) Υγειονομική 

Διάταξη και με την υπ. αρ. ΔΥΓ2/80825/05 ΚΥΑ (ΦΕΚ 120/Β/2006) καθώς και σύμφωνα με 

τις σχετικές εγκυκλίους της Δ/νσης Υγ. Μηχανικής και Υγιεινής Περιβάλλοντος του τέως 

Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

 

Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών και 

πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Η μονάδα να είναι 

εφοδιασμένη με κατάλληλο σύστημα πυρανίχνευσης, πυροπροστασίας και πυρόσβεσης, το 

οποίο να ελέγχεται - συντηρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

 

Τα υγρά απόβλητα της μονάδας να οδηγούνται για επεξεργασία στην Εγκατάσταση 

Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ) του καταλύματος όπως προβλέπεται να τροποποιηθεί. Η 

θέση της μονάδας απεικονίζεται στο από Ιουλίου 2015 τοπογραφικό διάγραμμα του 

Αθανασίου Κ. Μακρή, πολιτικού μηχανικού με Α.Μ. ΤΕΕ 31940. 
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Η επιλεγόμενη μέθοδος για την κατεργασία των υγρών αποβλήτων που προκύπτουν από 

την μονάδα, είναι αυτή του παρατεταμένου αερισμού (extended aeration) με απολύμανση με 

χρήση υπεριώδους ακτινοβολίας.  

 

 Για την επαναχρησιμοποίηση των υγρών απόβλητων μετά την επεξεργασία τους, ισχύουν τα 

αναφερόμενα στην ΚΥΑ 145116/2011 (ΦΕΚ 354/Β/11) και ειδικότερα σύμφωνα με τα του 

πίνακα 2 του παραρτήματος Ι στην ΚΥΑ 145116/2011 (ΦΕΚ 354/8-3-2011) «περί 

καθορισμού μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων 

υγρών αποβλήτων» για την «περίπτωση επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων υγρών 

αποβλήτων για απεριόριστη άρδευση και βιομηχανική χρήση πλην νερού ψύξης μιας 

χρήσης»: 

 

 

1. Η εγκατάσταση του βιολογικού καθαρισμού να είναι καλά προστατευόμενη (περίφραξη - 

σήμανση) ώστε να εμποδίζεται η είσοδος ζώων ή αναρμόδιων προσώπων. 

2. Οι επί μέρους μονάδες της εγκατάστασης βιολογικού καθαρισμού να είναι επισκέψιμες σ' 

όλη την έκτασή τους. 

3. Όλα τα θορυβώδη μηχανήματα να βρίσκονται εντός ηχομονωμένων οικίσκων. 

4. Να υπάρχει εγκατεστημένος εφεδρικός μηχανολογικός εξοπλισμός με τους αντίστοιχους 

αυτοματισμούς για την εναλλάξ λειτουργία και σήμανση συναγερμού σε περίπτωση 

βλάβης, καθώς και εφεδρική πηγή ενέργειας που θα τροφοδοτεί αυτόματα την 

εγκατάσταση σε περίπτωση βλάβης του ηλεκτρικού δικτύου ή ανάλογη διάταξη που θα 

αποτρέπει τα προβλήματα που δημιουργούνται από τυχόν διακοπές του ηλεκτρικού 

ρεύματος. 

5. Πριν από τη διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων να υπάρχει φρεάτιο δειγματοληψίας 

εύκολα και ανά πάσα στιγμή προσπελάσιμο για έλεγχο. 

6. Να γίνεται τακτικός έλεγχος - συντήρηση του συστήματος του βιολογικού καθαρισμού 

της μονάδας. 
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Η παραγόμενη ιλύς από την επεξεργασία των αστικών υγρών αποβλήτων να απομακρύνεται 

από αδειοδοτημένο συλλέκτη ή νόμιμο βυτιοφόρο και να διαχειρίζεται από αδειοδοτημένη 

εταιρεία διαχείρισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 

1909/Β/03) και το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/12) όπως εκάστοτε ισχύουν. Ως χώρος διάθεσης 

ορίζεται ο ΒΙΟΚΑ Κέρκυρας σύμφωνα και με την υπ. αρ. 8-118/2015 απόφαση του 

Δημοτικού συμβουλίου Κέρκυρας και την επισυναπτόμενη βεβαίωση της ΓΡΗΓ. ΜΩΡΑΙΤΗΣ 

& ΣΙΑ Ο.Ε. για τη μεταφορά της ιλύος.  

 

Η ιλύς να μεταφέρεται από το χώρο παραγωγής στο χώρο διάθεσης της με καλυμμένο όχημα 

μεταφοράς. Να τηρούνται παραστατικά παραλαβής της αφυδατωμένης ιλύος, τα οποία να 

φυλάσσονται στη μονάδα. 

 

Σε περίπτωση που η ιλύς διατεθεί στη γεωργία, ως βελτιωτικό εδάφους, απαιτείται η 

εκπόνηση ειδικής μελέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

 

Για τη σωστή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων, απαιτούνται τακτικοί 

εργαστηριακοί έλεγχοι, επίβλεψη χειρισμών από επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, 

καθώς και μόνιμη απασχόληση εξειδικευμένου προσωπικού για τη συντήρηση και τον έλεγχο 

απόδοσης του έργου με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος. Ο φορέας λειτουργίας του 

έργου είναι υπεύθυνος για την πρόσληψη ειδικευμένου προσωπικού και προμήθεια 

κατάλληλων μέσων για την παρακολούθηση της λειτουργίας, τη συντήρηση και τον έλεγχο 

της απόδοσης του έργου με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος. Η υπεύθυνη τεχνική 

επίβλεψη λειτουργίας και συντήρησης να γίνεται όπως προβλέπεται στο Π.Δ 274/1997. 

 

Ο αρμόδιος φορέας λειτουργίας της Μ.Ε.Λ είναι υπεύθυνος: 

1. για την εκπαίδευση του προσωπικού λειτουργίας της μονάδας 

2. την τήρηση των μέτρων ασφαλείας και υγιεινής για τους εργαζομένους 

3. τον τακτικό έλεγχο και τη συντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού 

4. την τήρηση αρχείου με εργαστηριακές αναλύσεις για όλα τα στάδια λειτουργίας της 

μονάδας και προγράμματος παρακολούθησης της ποιότητας των επεξεργασμένων 

λυμάτων και του αποδέκτη, 

5. την εξασφάλιση εξοπλισμού προστασίας έναντι συγκεκριμένων κινδύνων (π.χ πτώση 

κεραυνών, κλπ) 

 

Ο αρμόδιος φορέας λειτουργίας της M.Ε.Λ, οφείλει να ειδοποιεί τις αρμόδιες Υπηρεσίες της 

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται ρύπανση στην έξοδο της 
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μονάδας επεξεργασίας. Εφόσον το επεισόδιο ρύπανσης οφείλεται σε δυσλειτουργία της 

μονάδας, ο φορέας του έργου θα πρέπει να γνωστοποιεί στις Υπηρεσίες αυτές τα 

επανορθωτικά μέτρα που προτίθεται να λάβει καθώς και το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα 

για την ολοκλήρωσή τους. Τα μέτρα αυτά και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους να 

εγκρίνονται με απόφαση της αρμόδιας Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, εφόσον η 

διάρκεια ολοκλήρωσης τους υπερβαίνει τον ένα μήνα. Η τήρηση των μέτρων και του 

χρονοδιαγράμματος είναι ευθύνη του φορέα του έργου, που συντάσσει και σχετική έκθεση 

μετά την ολοκλήρωση των μέτρων η οποία φυλάσσεται στο αρχείο της εγκατάστασης. Το 

αρχείο αυτό να είναι στη διάθεση των συναρμόδιων Περιφερειακών Υπηρεσιών 

 

Ο φορέας λειτουργίας του τουριστικού συγκροτήματος, οφείλει να υποβάλλει, στη Δ/νση 

Περ/ντος και Χωρικού Σχεδιασμού Ιονίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νησου – 

Δυτικής Ελλάδας - Ιονίου, Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων όπως προβλέπεται από 

τη ισχύουσα νομοθεσία. Η ετήσια αυτή έκθεση πρέπει να κατατίθεται κατά το μήνα 

Φεβρουάριο με τα στοιχεία του προηγούμενου έτους. 

 

1. Η προσωρινή φύλαξη των απορριμμάτων του συγκροτήματος να γίνεται κατά τρόπο 

υγειονομικά αποδεκτό και οι κάδοι των απορριμμάτων να διατηρούνται σε άριστη 

κατάσταση με τακτικό πλύσιμο και απολύμανση. 

2. Να γίνει προμήθεια κατάλληλου αριθμού κάδων, που να καλύπτει τις ανάγκες του 

συνόλου των έργων του συγκροτήματος. 

3. Ο χώρος προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων των μαγειρείων του ξενοδοχείου να 

διαμορφωθεί με την κατασκευή ψυγειοθαλάμου ανάλογου χωρητικότητας. 

4. Η αποκομιδή και διάθεση των στερεών απορριμμάτων του συγκροτήματος να γίνεται 

από την Yπηρεσία Kαθαριότητας του Δήμου Κέρκυρας, στον οριζόμενο από αυτόν χώρο 

απόρριψης, σύμφωνα και με την με αρ. πρωτ. 28358/02.06.2016 βεβαίωσή της. 

 

Να λαμβάνονται μέτρα μείωσης των στερεών αποβλήτων της μονάδας όπως: 

1. Χρησιμοποίηση υλικών πολλαπλών χρήσεων. 

2. Χρησιμοποίηση μεγάλων ή επαναχρησιμοποιούμενων συσκευασιών. 

3. Συλλογή υλικών (γυαλί, αλουμίνιο και χαρτί) που δύνανται να ανακυκλωθούν και διάθεση 

τους σε κέντρα ανακύκλωσης. 

4. Χρησιμοποίηση προϊόντων που προέρχονται από ανακύκλωση, καθώς και προϊόντων 

που είναι ανακυκλώσιμα, κλπ. 
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Η διαχείριση των στερεών απορριμμάτων γίνεται βάσει των διατάξεων της Απόφασης Η.Π. 

50910/2727/2003 (Φ.Ε.Κ. 1909/Β/22-12-2003) «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών 

Αποβλήτων – Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης» όπως τροποποιήθηκε 

από το ν. 4042/2012. Ο κύριος του έργου είναι υπεύθυνος για τη συγκέντρωση και 

τοποθέτηση σε κάδους των στερεών η αποκομιδή των οποίων θα γίνεται από το Δήμο 

Κέρκυρας σύμφωνα με το υπ. αρ. πρωτ. 28358/02.06.2016 έγγραφό της Υπηρεσίας 

Καθαριότητας του Δήμου Κέρκυρας. 

Τυχόν υλικά ρυπασμένα από επικίνδυνα απόβλητα να συλλέγονται με ευθύνη του κυρίου του 

έργου χωριστά σε ειδικούς κάδους και να διατίθενται σε εταιρείες που διαθέτουν σχετική 

άδεια για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. ΗΠ 13588/725/06 

(ΦΕΚ 383/Β/06) «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε 

συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ "για τα επικίνδυνα απόβλητα" του 

Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 

19396/1546/97 (ΦΕΚ-604/Β/97) "Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων". 

 

Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών στην περιοχή του έργου καθώς και η απόρριψη 

μεταχειρισμένων ορυκτελαίων στο έδαφος. 

 

Τα ρεύματα αποβλήτων που εμπίπτουν στην εναλλακτική διαχείριση (συσκευασίες, 

μπαταρίες, λιπαντικά έλαια, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές) θα πρέπει να 

διαχειρίζονται σύμφωνα με το Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179/Α/01) και τα κατ' επιταγή αυτού 

εκδοθέντα Π.Δ, όπως αυτός/ αυτά ισχύουν με σκοπό την αξιοποίηση- ανακύκλωσή τους. 

 

Οι χρησιμοποιημένες φορητές ηλεκτρικές στήλες να συλλέγονται και να παραδίδονται σε 

εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 115/04 

(ΦΕΚ 80/Α/04). Για τη διαχείριση των Αποβλήτων Ηλεκτρικών & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού 

(ΑΗΗΕ), ο φορέας του έργου οφείλει να υπογράψει σύμβαση συνεργασίας με εγκεκριμένο 

σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, προκειμένου τα 

ΑΗΗΕ να οδηγούνται σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας- ανακύκλωσης. 

 

Να ληφθούν μέτρα για την εξοικονόμηση ενέργειας π.χ.: 

α) Τοποθέτηση ηλιακών συλλεκτών ή φωτοβολταϊκών στοιχείων σε σημεία της μονάδας  

όπου θα προκαλούν την μικρότερη αισθητική ρύπανση 

β) Χρήση κατά προτίμηση λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας, κλπ 
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Σε περίπτωση που θα χρησιμοποιηθούν ηλιακοί συλλέκτες για την κάλυψη μέρους των 

ηλεκτρικών αναγκών της μονάδας, να τοποθετηθούν σε κατάλληλη θέση, ώστε να 

προκαλούν την ελάχιστη δυνατή οπτική ρύπανση. 

Να ελέγχεται και να συντηρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα (τουλάχιστον ανά εξάμηνο) ο 

μηχανολογικός εξοπλισμός της μονάδας και να τηρείται ειδικό βιβλίο συντήρησης-ρύθμισης 

του μηχανολογικού εξοπλισμού, το οποίο να συμπληρώνεται και να υπογράφεται από τον 

αρμόδιο συντηρητή. 

 

Να εφαρμόζεται πρακτική διαχείρισης που θα οδηγεί στη μείωση κατά το δυνατόν των 

χρησιμοποιούμενων ποσοτήτων ύδατος με εφαρμογή κατάλληλων μέτρων όπως:  

α)  Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των υπαλλήλων και των ενοίκων της μονάδας, 

β)  Τακτική παρακολούθηση των υδραυλικών εγκαταστάσεων για την αποφυγή διαρροών,  

γ) Τακτική συντήρηση και όποτε απαιτείται αλλαγή των υδραυλικών συστημάτων που    

εμφανίζουν διαρροές,  

δ)  Αποφυγή άσκοπης χρήσης νερού, κλπ 

 

Η κάλυψη των αναγκών της μονάδας σε πόσιμο νερό να γίνεται μέσω του δικτύου ύδρευσης 

της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κέρκυρας σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 

πρωτ. 2522/12.04.2016 βεβαίωσή της. 

 

Σε κάθε περίπτωση να ισχύουν τα αναφερόμενα στο Ν. 3199/03 (ΦΕΚ 280/Α/03) και στις 

κανονιστικές αυτού πράξεις (ΚΥΑ 43504/05, κλπ) 

 

 

 

 

13. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ / ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

 

1. Μελέτη σχεδιασμού και εφαρμογής συστήματος άρδευσης, Αθανάσιος Μακρής, διπλ. 

Πολιτικός Μηχανικός 

 

2. Ενεργειακό αποτύπωμα - Επιδράσεις συστήματος κλιματισμού, Περικλής Κατσαρός, διπλ. 

Μηχανολόγος Μηχανικός 
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14. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

 
 

 
Εικόνα 14.1: Κεντρικό κτίριο 
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Εικόνες 14.2 & 14.3: Περιβάλλων χώρος 

 

 

 

 
Εικόνα 14.4: Αεροφωτογραφία ξενοδοχείου και περιοχής δικτύου NATURA 2000 
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Εικόνα 14.5: Παραλία Αγ. Σπυρίδωνα 
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15. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

15.1 Συγγράμματα 

Τεχνολογία και Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων Ι, Αλέξανδρος Αϊβαζίδης, Τμήμα Μηχανικών 

Περιβάλλοντος, Πολυτεχνική σχολή ΔΠΘ 

 

Καλλέργης, 1999 

 

Τεχνική υδρολογία Τόμος 1, Υδρολογία Επιφανειακών Υδάτων,  Ιωάννης Γ. Σακκάς, 

εκδόσεις Αϊβάζη, Θεσσαλονίκη 2007 

 

The genus medicago in Greece: 1. A review of species diversity, geographical distribution 

and ecological adaptation (Θανόπουλος Ρ., 2007) 

 

 

15.2 Μελέτες 

Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου, Ειδική 

Γραμματεία Υδάτων 

 

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου Διαχείρισης της Περιοχής 

Λεκάνης Απορροής Ποταμού (Υδατικού Διαμερίσματος) Ηπείρου 

 

Επαναπροσδιορισμός Κερκυραϊκού τουρισμού και συνύπαρξη με φυσικό και αγροτικό 

περιβάλλον, Κωνσταντίνος Τσουμάνης Προϊστάμενος Διεύθυνσης τουρισμού Ιονίων Νήσων, 

Κέρκυρα 2014  

 

Μητρώο ταυτοτήτων υδάτων κολύμβησης της Ελλάδας, ταυτότητα Υδάτων Κολύμβησης: 

Canal D’ Amour, κωδικός ταυτότητας GRBW059118032, Ειδική Γραμματεία Υδάτων 

 
Μητρώο ταυτοτήτων υδάτων κολύμβησης της Ελλάδας, ταυτότητα Υδάτων Κολύμβησης: 

Σιδάρι, κωδικός ταυτότητας GRBW059118026, Ειδική Γραμματεία Υδάτων 

 

Έκθεση ΕΚΠΑΑ: "Ελλάδα-Η κατάσταση του Περιβάλλοντος 2008", Σειρά Περιβαλλοντικό 

Πανόραμα Παρατηρητήριο 

 

http://www.solon.org.gr/index.php/2008-07-15-19-05-31/52-2008-07-15-14-18-38/1424-ekthesi-ekpaa-2008.html
http://www.solon.org.gr/index.php/2008-07-15-19-05-31/52-2008-07-15-14-18-38/1424-ekthesi-ekpaa-2008.html
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Ruiz-Olmo, J. 2006. The Otter (Lutra lutra L.) on Corfu island (Greece): situation in 2006. 

IUCN Otter Spec. Group Bull. 23(1):17–25. 

 

15.3 Διαδίκτυο 

Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, http://www.hnms.gr/hnms/greek/index_html  

 

Μετεωρολογική υπηρεσία Εθνικού Αστεροσκοπείου  Αθηνών,  

http://penteli.meteo.gr/meteosearch/stationInfo.asp  

 

Ελληνική Στατιστική Αρχή, http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE  

 

Δήμος Κέρκυρας – Φυσικό περιβάλλον, http://www.corfu.gr/web/guest/visitor/natural 

 

Περιβαλλοντικός τουρισμός, 

http://www.corfuvisit.net/default.asp?id=29&LangID=Greek_Iso&mnu=29  

 

Enviroware Air Quality Consulting, 

http://www.enviroware.com/METAR/METAR_WindRoses_2013_maps.html 

 

ΕΦΑΠ2 - Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας Πανεπιστήμιο Πατρών 

http://www.atmosphere-upatras.gr/solarmaps  

 

http://www.ornithologiki.gr 

 

https://el.wikipedia.org 

 

https://filotis.itia.ntua.gr/species/d/6203/  

  

http://www.arcturos.gr/gr/animals/vidra/  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Lutra  

 

 

 

 

 

http://www.hnms.gr/hnms/greek/index_html
http://penteli.meteo.gr/meteosearch/stationInfo.asp
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE
http://www.corfu.gr/web/guest/visitor/natural
http://www.corfuvisit.net/default.asp?id=29&LangID=Greek_Iso&mnu=29
http://www.enviroware.com/METAR/METAR_WindRoses_2013_maps.html
http://www.atmosphere-upatras.gr/solarmaps
http://www.ornithologiki.gr/
https://el.wikipedia.org/
https://filotis.itia.ntua.gr/species/d/6203/
http://www.arcturos.gr/gr/animals/vidra/
http://en.wikipedia.org/wiki/Lutra
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16.  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  

 

16.1 ΠΙΝΑΚΕΣ 

 

16.2 ΧΑΡΤΕΣ 

 

16.3 ΕΓΓΡΑΦΑ 

 

16.4 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ  
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Πίνακες 1 & 2: Συντεταγμένες κορυφών γηπέδου στο προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ87 
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Πίνακας 3: Κωδικοί ΕΚΑ των παραγόμενων αποβλήτων κατά την κατασκευή 

Κωδικός ΕΚΑ Είδος Αποβλήτων 

17 01 01 σκυρόδεμα 

17 01 02 τούβλα 

17 01 03 πλακάκια και κεραμικά 

17 01 06* 
μείγματα ή επιμέρους συστατικά από σκυρόδεμα, τούβλα, πλακάκια και 

κεραμικά που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

17 05 04 χώματα και πέτρες άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 17 05 03 

 

Πίνακας 4: Κωδικοί ΕΚΑ των παραγόμενων αποβλήτων κατά τη λειτουργία 

Κωδικός ΕΚΑ Είδος Αποβλήτων 

02 
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΗ, ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, 

ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΘΗΡΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

02 01 
Απόβλητα από γεωργία, κηπευτική, υδατοκαλλιέργεια, δασοκομία, θήρα και 
αλιεία 

 02 01 01 λάσπες από πλύση και καθαρισμό 

 02 01 03  απόβλητα ιστών φυτών 

08  
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 
ΧΡΗΣΗ (ΠΔΠΧ) ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΝ (ΧΡΩΜΑΤΑ, ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΚΑΙ ΣΜΑΛΤΟ 
ΥΑΛΟΥ), ΚΟΛΛΩΝ, ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΛΑΝΩΝ 

08 02 
απόβλητα από την ΠΔΠΧ άλλων επικαλύψεων (περιλαμβανομένων των 
κεραμικών υλικών)  

 08 02 03 υδατικά αιωρήματα που περιέχουν κεραμικά υλικά 

17 
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ 
ΧΩΜΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΑΠΟ ΜΟΛΥΣΜΕΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ)  

17 01 σκυρόδεμα, τούβλα, πλακάκια και κεραμικά  

 17 01 01 σκυρόδεμα 

 17 01 02 τούβλα 

 17 01 03 πλακίδια και κεραµικά  

 17 01 07 
μείγμα σκυροδέματος, τούβλων, πλακακίων και κεραμικών εκτός εκείνων που 
περιλαμβάνονται στο σημείο 17 01 06  

17 02 ξύλο, γυαλί και πλαστικό 

 17 02 01 ξύλο  

 17 02 02  γυαλί 

 17 02 03 πλαστικό 

19 

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΔΑΤΟΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΧΡΗΣΗ 

19 03 σταθεροποιημένα/στερεοποιημένα απόβλητα 

 19 03 07 στερεοποιημένα απόβλητα άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 19 03 06  

19 08 
απόβλητα από εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων μη 
προδιαγραφόμενα άλλως 

 19 08 01  εσχαρίσματα 
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 19 08 02 απόβλητα από την εξάμμωση  

 19 08 05 λάσπες από την επεξεργασία αστικών λυμάτων  

20 
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ 
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ 
ΙΔΡΥΜΑΤΑ), ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ 

20 01 χωριστά συλλεγέντα μέρη (εκτός από το σημείο 15 01) 

 20 01 01 χαρτιά και χαρτόνια 

 20 01 02 γυαλιά 

 20 01 08 βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης 

 20 01 11 υφάσματα 

 20 01 22 αεροζόλ 

 20 01 25 βρώσιμα έλαια και λίπη 

 20 01 30 απορρυπαντικά άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 20 01 29 

20 03 Άλλα δημοτικά απόβλητα 

 20 03 06 Απόβλητα από τον καθαρισμό λυμάτων 

 
 
Πίνακας 5: Κλιματικά και μετεωρολογικά στοιχεία από ΕΜΥ για την περίοδο 1955-1997 

1ο Εξάμηνο ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ 

Ελάχιστη Μηνιαία Θερμοκρασία 5.1 5.7 6.8 9.2 12.9 16.4 

Μέση Μηνιαία Θερμοκρασία 9.7 10.3 12.0 14.9 19.6 23.9 

Μέγιστη Μηνιαία Θερμοκρασία 13.9 14.2 16.0 19.0 23.8 28.0 

2ο Εξάμηνο ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ 

Ελάχιστη Μηνιαία Θερμοκρασία 18.4 18.8 16.5 13.4 9.9 6.8 

Μέση Μηνιαία Θερμοκρασία 26.4 26.3 22.7 18.4 14.3 11.1 

Μέγιστη μηνιαία Θερμοκρασία 30.9 31.3 27.6 23.2 18.7 15.3 

 

1ο Εξάμηνο ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ 

Μέση Μηνιαία Υγρασία 75.4 74.3 73.4 72.8 69.5 63.4 

2ο Εξάμηνο ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ 

Μέση Μηνιαία Υγρασία 60.0 62.2 70.4 74.6 77.5 77.2 

 

1ο Εξάμηνο ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ 

Μέση Μηνιαία Βροχόπτωση 99.9 99.9 98.1 66.7 37.0 14.1 

Συνολικές Μέρες Βροχής 16.1 14.6 14.5 12.9 8.0 4.9 

2ο Εξάμηνο ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ 

Μέση Μηνιαία Βροχόπτωση 9.2 19.0 81.3 99.9 99.9 99.9 

Συνολικές Μέρες Βροχής 2.3 3.4 7.0 11.8 15.7 17.5 
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1ο Εξάμηνο ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ 

Μέση Μηνιαία Διεύθυνση Ανέμων ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΒΔ 

Μέση Μηνιαία Ένταση Ανέμων 4.9 5.5 5.0 4.3 3.5 3.7 

2ο Εξάμηνο ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ 

Μέση Μηνιαία Διεύθυνση Ανέμων ΒΔ ΒΔ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ 

Μέση Μηνιαία Ένταση Ανέμων 3.5 3.5 3.3 4.0 5.1 5.2 

 

 
Πίνακας 6: Συγκεντρωτική κατάσταση ξενοδοχείων Κέρκυρας 1* έως 5* (στοιχεία ΕΟΤ 2012) 

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΤΗΓ. ΔΗΜΟΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟ ΑΣΤΕΡΙ (ΚΛΕΙΣΤΟ) 2* ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 

34 64 

ΩΡΑΙΑ ΕΛΕΝΗ 3* ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 

54 110 

ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ 2* ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 

43 83 

ΘΕΙΟΣ 2* ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 

27 52 

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1* ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 

18 30 

ΔΑΦΝΗ ΜΠΕΛΛΑ ΒΙΣΤΑ 1* ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 

24 43 

ΣΥΝΟΛΟ 
   

200 382 

ΕΡΩΣ 1* ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ 
 

20 40 

ΜΠΕΝΙΤΣΑ 1* ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ 
 

16 28 

ΑΥΡΟΡΑ(ΝΕΙΡΑΔΑ) 2* ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ 
 

18 35 

ΦΑΛΗΡΑΚΙ (ΓΙΑ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟ) 1* ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ 10 13 31 

ΣΑΝ ΣΤΕΦΑΝΟ (ΚΛΕΙΣΤΟ) 4* ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ 
 

250 470 

ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ (KOSTA BLU) 5* ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ 
 

52 112 

ACQUIS ΑΓΙΟΣ ΓΟΡΔΙΟΣ 4* ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ 
 

217 408 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 4* ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ 
 

95 177 

ΑΚΤΗ 3* ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ 
 

57 111 

ΑΚΤΗ ΑΙΟΛΟΣ 3* ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ 
 

355 691 

ΑΧΙΛΛΕΥΣ (KΛΕΙΣΤΟ) 3* ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ 
 

78 146 

ΜΟΝΤΑΝΙΟΛΑ 3* ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ 
 

71 137 

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ (ΚΛΕΙΣΤΟ) 3* ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ 
 

170 317 

ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΠΕΛΛΟΣ 3* ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ 5 55 104 

ΜΠΙΝΖΑΝ ΙΝΝ 3* ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ 
 

84 168 

ΟΑΣΙΣ (ΠΕΡΑΜΑ) 3* ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ 
 

72 134 

ΠΟΤΑΜΑΚΙ 3* ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ 
 

167 320 

ΑΙΓΛΗ 2* ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ 
 

44 82 

ΑΝΤΖΕΛΙΚΑ 2* ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ 19 21 40 

ΒΙΟΛΕΤΑ 2* ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ 
 

16 32 

ΓΕΦΥΡΑ ΚΑΪΖΕΡ 2* ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ 
 

45 86 

ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ 2* ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ 
 

39 85 

ΕΥΓΕΝΙΑ 2* ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ 
 

31 60 

ΚΑΡΙΝΑ 2* ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ 
 

23 44 

ΚΟΡΦΟΥ ΜΑΡΙΣ 2* ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ 
 

45 88 

ΛΕ ΜΙΡΑΖ 2* ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ 
 

33 64 

ΛΟΥΤΡΟΥΒΙΑ 2* ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ 
 

22 44 

ΜΠΕΛΛΑ ΒΙΣΤΑ 2* ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ 
 

23 42 
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ΜΠΕΝΙΤΣΩΝ ΚΑΜΑΡΕΣ 2* ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ 
 

41 80 

ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙ 2* ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ 
 

49 84 

ΦΡΥΝΗ 2* ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ 
 

20 38 

ΑΝΝΙΤΑ 1* ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ 
 

19 38 

ΑΥΡΑ 1* ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ 
 

22 37 

ΠΕΡΑΜΑ 1* ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ 
 

16 31 

ΡΙΒΙΕΡΑ 1* ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ 
 

15 30 

   
34 2314 4434 

ΣΙΔΑΡΙ ΣΤΑΡ 1* ΕΣΠΕΡΙΩΝ 
 

20 39 

ΜΙΜΟΖΑ Ι 2* ΕΣΠΕΡΙΩΝ 
 

44 95 

ΑΘΗΝΑ (Κ) 2* ΕΣΠΕΡΙΩΝ 
 

34 74 

AΛΕΞΗΣ 1* ΕΣΠΕΡΙΩΝ 22 26 48 

ΕΛΕΝΗ 1* ΕΣΠΕΡΙΩΝ 22 25 50 

ΔΗΜΗΤΡΑ  (Κ) 1* ΕΣΠΕΡΙΩΝ 16 20 36 

ΚΟΡΦΟΥ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ (Κ) 2* ΕΣΠΕΡΙΩΝ 27 35 62 

ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ 2* ΕΣΠΕΡΙΩΝ 20 27 47 

ΛΟΥΪΖΑ  (Κ) 2* ΕΣΠΕΡΙΩΝ 31 48 78 

ΣΑΜΕΡΤΑΪΜ 2* ΕΣΠΕΡΙΩΝ 53 87 144 

ΣΕΛΛΑΣ 2* ΕΣΠΕΡΙΩΝ 
 

43 85 

ΤΖΙΜΜΥΣ (Κ) 1* ΕΣΠΕΡΙΩΝ 21 26 47 

ΔΑΜΕΙΑ (Κ) 2* ΕΣΠΕΡΙΩΝ 46 55 101 

ΤΕΡΕΖΑΣ 2* ΕΣΠΕΡΙΩΝ 
 

16 26 

ΟΡΕΣΤΗΣ 1* ΕΣΠΕΡΙΩΝ 19 31 50 

ΡΕΒΕΚΑ ΒΙΛΑΤΖ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ) 4* ΕΣΠΕΡΙΩΝ 40 53 95 

ΡΟΒΟΛΑ 4* ΕΣΠΕΡΙΩΝ 30 31 61 

ΡΟΔΑ ΜΠΗΤΣ 4* ΕΣΠΕΡΙΩΝ 
 

388 741 

ΣΙΔΑΡΙ ΓΚΑΡΝΤΕΝΣ  (Κ) 3* ΕΣΠΕΡΙΩΝ 64 96 160 

ΑΚΤΗ ΑΝΤΖΕΛΑ 3* ΕΣΠΕΡΙΩΝ 
 

62 120 

ΚΕΡΚΥΡΑ ΜΙΡΑΜΠΕΛ 3* ΕΣΠΕΡΙΩΝ 
 

98 193 

ΟΛΓΑΣ ΓΚΡΟΥΠ  (Κ) 3* ΕΣΠΕΡΙΩΝ 29 36 65 

ΠΑΡΑΔΕΙΣΕΝΙΟ (Κ) 3* ΕΣΠΕΡΙΩΝ 47 81 130 

ΣΙΔΑΡΙ ΒΙΛΑΤΖ  (Κ) 3* ΕΣΠΕΡΙΩΝ 40 60 100 

ΤΖΩΡΤΖ ΣΙΔΑΡΙ 3* ΕΣΠΕΡΙΩΝ 28 35 63 

ΤΡΙΒΥΖΑΣ 3* ΕΣΠΕΡΙΩΝ 29 40 66 

ΦΑΕΘΩΝ 3* ΕΣΠΕΡΙΩΝ 10 10 20 

ΑΚΤΗ ΑΡΙΛΛΑ 2* ΕΣΠΕΡΙΩΝ 
 

35 68 

ΚΟΡΦΟΥ ΠΑΛΜΑΡ 2* ΕΣΠΕΡΙΩΝ 13 21 34 

ΑΚΤΗ ΑΣΤΡΑΚΕΡΗΣ 2* ΕΣΠΕΡΙΩΝ 
 

41 79 

ΑΚΤΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 2* ΕΣΠΕΡΙΩΝ 
 

18 35 

ΑΚΤΗ ΜΑΡΙΑ 2* ΕΣΠΕΡΙΩΝ 18 20 38 

ΑΝΕΜΩΝΑ  (Κ) 2* ΕΣΠΕΡΙΩΝ 27 33 60 

ΑΝΤΖΕΛΙΝΑ 2* ΕΣΠΕΡΙΩΝ 29 35 64 

ΑΝΤΖΕΛΙΝΑ Ι (Κ) 2* ΕΣΠΕΡΙΩΝ 21 24 45 

ΑΣΤΟΡΙΑ 2* ΕΣΠΕΡΙΩΝ 
 

19 36 

ΕΞΑΙΣΙΟΣ ΑΡΙΛΛΑΣ 2* ΕΣΠΕΡΙΩΝ 
 

15 29 

ΖΑΦΕΙΡΗΣ 2* ΕΣΠΕΡΙΩΝ 52 92 144 
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ΘΕΤΙΣ 2* ΕΣΠΕΡΙΩΝ 27 30 57 

ΘΡΥΛΟΙ 2* ΕΣΠΕΡΙΩΝ 24 28 52 

ΚΑΝΑΛ ΝΤ ΑΜΟΥΡ 2* ΕΣΠΕΡΙΩΝ 15 17 32 

ΚΟΛΠΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ 2* ΕΣΠΕΡΙΩΝ 
 

52 107 

ΛΟΞΙΔΕΣ 2* ΕΣΠΕΡΙΩΝ 38 48 86 

ΜΑΡΙΑ ΚΛΑΜΠ 2* ΕΣΠΕΡΙΩΝ 
 

26 48 

ΜΑΡΙΝΑ (ΑΡΙΛΛΑ) 2* ΕΣΠΕΡΙΩΝ 
 

16 32 

ΜΙΜΟΖΑ 2* ΕΣΠΕΡΙΩΝ 
 

35 67 

ΜΟΝΙΚΑ 2* ΕΣΠΕΡΙΩΝ 
 

27 54 

ΜΠΑΡΡΑΣ 2* ΕΣΠΕΡΙΩΝ 24 26 50 

ΝΑΥΣΙΚΑ 2* ΕΣΠΕΡΙΩΝ 
 

16 31 

ΝΟΣΤΑ 2* ΕΣΠΕΡΙΩΝ 12 20 32 

ΟΛΙΒ ΓΚΡΟ0ΥΒ 2* ΕΣΠΕΡΙΩΝ 12 18 30 

Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ (Κ) 2* ΕΣΠΕΡΙΩΝ 9 11 22 

ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2* ΕΣΠΕΡΙΩΝ 15 15 30 

ΠΕΡΡΟΣ 2* ΕΣΠΕΡΙΩΝ 14 18 32 

ΡΟΜΑΝΤΖΑ 2* ΕΣΠΕΡΙΩΝ 
 

32 66 

ΣΑΝΝΥ ΚΟΡΦΟΥ ΑΠΑΡΤΜΕΝΤΣ 2* ΕΣΠΕΡΙΩΝ 22 33 56 

ΣΑΝΣΕΛ 2* ΕΣΠΕΡΙΩΝ 28 47 75 

ΠΑΤΡΙΚΗ ΣΤΟΥΝΤΙΟ 2* ΕΣΠΕΡΙΩΝ 6 6 12 

ΣΙΔΑΡΙ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ 2* ΕΣΠΕΡΙΩΝ 
 

34 60 

ΣΙΔΑΡΙ ΑΛΚΥΩΝ 2* ΕΣΠΕΡΙΩΝ 
 

94 200 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ 2* ΕΣΠΕΡΙΩΝ 30 39 70 

ΤΡΙΑ ΑΔΕΛΦΙΑ 2* ΕΣΠΕΡΙΩΝ 
 

40 78 

ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ 2* ΕΣΠΕΡΙΩΝ 20 20 40 

ΕΛΕΝΗ 1* ΕΣΠΕΡΙΩΝ 22 25 47 

ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1* ΕΣΠΕΡΙΩΝ 
 

8 16 

ΟΛΓΑ 1* ΕΣΠΕΡΙΩΝ 8 14 28 

ΣΥΝΟΛΟ 
  

1080 2.675 4.938 

ΝΙΝΟ 1* ΘΙΝΑΛΙΩΝ 
 

16 32 

ΧΡΥΣΑ (ΚΛΕΙΣΤΟ) 2* ΘΙΝΑΛΙΩΝ 
 

16 31 

ΜΑΡΙΑ( ΑΝΑΚΛΗΣΗ) 2* ΘΙΝΑΛΙΩΝ 
 

23 44 

ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΑ ΙΟΝΙΟΥ 3* ΘΙΝΑΛΙΩΝ 
 

128 211 

ΛΕΝΑ ΜΑΡΕ 2* ΘΙΝΑΛΙΩΝ 19 30 49 

ΑΛΜΥΡΟΣ ΝΑΤΟΥΡΑ 4* ΘΙΝΑΛΙΩΝ 
 

160 320 

ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΔΙΑΜ/ΤΑ 4* ΘΙΝΑΛΙΩΝ 21 33 54 

ΕΣΚΕΪΠ ΡΗΖΟΡΤ ΜΠΛΟΥ ΜΠΕΥ 4* ΘΙΝΑΛΙΩΝ 164 328 492 

ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟ ΘΕΡΕΤΡΟ 4* ΘΙΝΑΛΙΩΝ 
 

39 90 

ΤΖΕΛΙΝΑ ΒΙΛΑΤΖ ΧΟΤΕΛ ΑΠΑΡΤ. 5* ΘΙΝΑΛΙΩΝ 210 337 543 

ΤΖΕΛΙΝΑ ΜΑΡΕ Β' (Κ) 4* ΘΙΝΑΛΙΩΝ 10 19 29 

ΦΙΛΟΡΙΑΝ 3* ΘΙΝΑΛΙΩΝ 16 22 44 

ΕΞΟΧΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛ. ΑΓ. 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

4* ΘΙΝΑΛΙΩΝ 76 119 217 

ΑΚΤΗ ΑΧΑΡΑΒΗΣ 3* ΘΙΝΑΛΙΩΝ 
 

78 148 

ΑΚΤΗ ΜΠΕΗΣ 3* ΘΙΝΑΛΙΩΝ 
 

128 253 

ΑΠΡΑΟΣ ΜΠΕΪ 3* ΘΙΝΑΛΙΩΝ 
 

15 28 

ΕΙΡΗΝΗ ΒΟΥΡΓΙΔΗ(ΑΝΑΚΛΗΣΗ) 3* ΘΙΝΑΛΙΩΝ 
 

79 177 
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ΘΕΡΕΤΡΟ ΤΟΥ ΑΙΩΝΑ 4* ΘΙΝΑΛΙΩΝ 42 56 103 

ΘΙΝΑΛΟΣ 3* ΘΙΝΑΛΙΩΝ 30 40 70 

ΚΟΡΑΛ 3* ΘΙΝΑΛΙΩΝ 
 

42 80 

ΝΤΑΝΤΟΛΟ 3* ΘΙΝΑΛΙΩΝ 8 12 19 

ΠΗΓΑΣΟΣ 3* ΘΙΝΑΛΙΩΝ 
 

39 74 

ΑΝΤΑΤΖΙΟ 2* ΘΙΝΑΛΙΩΝ 13 16 32 

ΑΦΡΟΔΙΤΗ 2* ΘΙΝΑΛΙΩΝ 
 

37 75 

ΕΡΙΒΑ 2* ΘΙΝΑΛΙΩΝ 20 30 50 

ΗΛΕΝΑ 2* ΘΙΝΑΛΙΩΝ 18 35 54 

ΚΑΡΔΑΚΗΣ 2* ΘΙΝΑΛΙΩΝ 8 24 40 

ΜΑΤΟΥΛΑ 2* ΘΙΝΑΛΙΩΝ 23 32 55 

ΜΑΤΟΥΛΑ 1 2* ΘΙΝΑΛΙΩΝ 23 32 55 

ΜΙΛΤΩΝ 2* ΘΙΝΑΛΙΩΝ 
 

24 46 

ΜΠΗΤΣ ΣΑΪΝΤ 2* ΘΙΝΑΛΙΩΝ 10 27 44 

ΠΑΝΟΣ 2* ΘΙΝΑΛΙΩΝ 11 15 26 

ΡΟΔΑ ΙΝΝ 2* ΘΙΝΑΛΙΩΝ 
 

19 38 

ΡΟΔΑ ΟΑΣΙΣ 2* ΘΙΝΑΛΙΩΝ 
 

27 53 

ΣΕΜΕΛΗ 2* ΘΙΝΑΛΙΩΝ 
 

30 56 

ΣΙΛΒΕΡ ΜΠΗΤΣ 2* ΘΙΝΑΛΙΩΝ 
 

56 109 

ΤΖΕΛΙΝΑ ΜΑΡΕ 2* ΘΙΝΑΛΙΩΝ 40 46 80 

ΦΛΩΡΑ 2* ΘΙΝΑΛΙΩΝ 12 13 33 

ΧΕΙΡΔΑΡΗΣ ΔΙΑΜ/ΤΑ 2* ΘΙΝΑΛΙΩΝ 8 15 24 

ΑΚΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2* ΘΙΝΑΛΙΩΝ 8 15 30 

ΑΚΤΗ ΚΟΡΜΟΡΑΝΟΥ 1* ΘΙΝΑΛΙΩΝ 
 

25 49 

ΚΟΡΥΦΩ 1* ΘΙΝΑΛΙΩΝ 45 66 111 

ΜΑΚΡΗΣ 1* ΘΙΝΑΛΙΩΝ 9 12 23 

ΜΠΑΝΟΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟΣ (ΚΛΕΙΣΤΟ) 1* ΘΙΝΑΛΙΩΝ 8 8 16 

ΑΚΤΗ ΣΑΛΒΑΝΟΥ 1* ΘΙΝΑΛΙΩΝ 10 24 38 

ΡΕΣΤΙΑ 5* ΘΙΝΑΛΙΩΝ 
 

30 60 

ΣΥΝΟΛΟ 
  

862 2417 4305 

ΓΡΟΤΑ 1* ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ 10 10 17 

ΚΑΛΑΜΙ 2* ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ 9 21 37 

ΗΛΙΟΛΟΥΣΤΗ ΚΕΡΚΥΡΑ (ΠΡΩΗΝ 
ΗΛΙΟΣ) 

4* ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ 
 

323 712 

ΚΗΠΟΙ ΤΗΣ ΦΡΟΣΥΝΗΣ 4* ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ 17 19 38 

ΚΟΡΦΟΥ ΡΕΖΙΝΤΕΝΣ 4* ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ 22 59 74 

ΚΟΡΦΟΥ ΡΕΖΙΝΤΕΝΣ 1 4* ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ 24 60 72 

ΝΗΣΑΚΙ ΜΠΗΤΣ 4* ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ 
 

239 443 

ΩΡΑΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑ 4* ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ 20 28 49 

ΜΠΑΛΑΡΗ 3* ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ 8 8 16 

ΑΝΤΩΝΗΣ 2* ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ 71 80 151 

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2* ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ 47 65 130 

ΚΑΣΣΙΟΣ ΖΕΥΣ 2* ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ 8 9 25 

ΚΑΤΙΑ ΜΠΗΤΣ 2* ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ 36 49 85 

ΛΟΦΟΣ 2* ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ 17 29 51 

ΜΙΚΕΛΑΝΤΖΕΛΟ 2* ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ 6 11 17 

ΜΙΚΕΛΑΝΤΖΕΛΟ ΒΙΛΑΤΖ 2* ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ 48 66 118 
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ΝΗΣΑΚΙ ΘΑΛΑΣΣΙΝΗ ΘΕΑ 2* ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ 14 29 44 

ΝΤΑΝΥ 2* ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ 6 6 12 

ΠΕΡΓΑΜΟΣ 2* ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ 
 

21 41 

ΑΣΠΡΟΧΩΡΙ(ΚΛΕΙΣΤΟ) 1* ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ 15 43 72 

ΜΙΚΕΛΑΝΤΖΕΛΟ ΒΙΛΑΤΖ 
ΚΑΣΣΙΩΠΗ 1* ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ 25 26 70 

ΟΑΣΙΣ ΚΑΣΣΙΩΠΗ 1* ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ 
 

13 25 

ΣΥΝΟΛΟ   403 1214 2299 

ΡΟΖΙΝΑ 1* ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ 
 

43 83 

ΣΑΝ ΝΙΚΟΛΑΣ ΓΟΥΒΙΑ 3* ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ 
 

54 135 

ΕΥΑ ΠΑΛΛΑΣ 5* ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ 
 

174 323 

ΚΟΝΤΟΚΑΛΙ ΒΑΥ 5* ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ 
 

261 517 

ΚΟΡΦΟΥ ΙΜΠΕΡΙΑΛ 5* ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ 
 

314 590 

ΚΟΡΦΟΥ ΠΑΛΛΑΣ 5* ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ 
 

106 195 

ΚΟΡΦΟΥ ΧΟΛΙΝΤΕΗ ΠΑΛΛΑΣ 5* ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ 
 

267 501 

ΜΕΓΑ ΑΡΗΤΗ 4* ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ 
 

171 312 

ΔΕΜΠΟΝΟΣ 4* ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ 
 

57 109 

ΙΜΠΕΡΟΣΤΑΡ ΚΕΡΚΥΡΑ ΓΚΟΛΦ 4* ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ 
 

240 444 

ΚΟΡΦΟΥ ΔΙΒΑΝΙ ΠΑΛΛΑΣ 4* ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ 
 

165 306 

ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΚΥΡΑ ΜΠΗΤΣ 4* ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ 
 

265 512 

ΡΟΔΟΣΤΑΜΟ (ΥΠΟ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ) 4* ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ 
 

115 221 

ΣΠΙΤΙ ΠΡΙΦΤΗΣ 4* ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ 20 20 40 

ΤΩΝ ΙΠΠΟΤΩΝ(ΚΑΒΑΛΙΕΡΙ) 4* ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ 
 

48 91 

ΣΙΟΡΑ ΒΙΤΤΟΡΙΑ 4* ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ 
 

9 23 

ΑΡΙΩΝ 3* ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ 
 

105 199 

ΑΡΚΑΔΙΟΝ 3* ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ 
 

33 72 

ΑΣΤΡΟΝ 3* ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ 
 

33 63 

ΗΛΙΟΒΑΣΙΛΕΜΑ 3* ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ 
 

60 112 

ΜΟΛΦΕΤΑ 3* ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ 
 

27 49 

ΝΕΦΕΛΗ 3* ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ 
 

45 90 

ΠΑΛΑΤΙ ΜΟΝ ΡΕΠΟ 3* ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ 
 

114 216 

ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ 3* ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ 
 

60 114 

ΠΑΡΚ 3* ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ 
 

195 372 

ΑΝΤΖΕΛΑ 2* ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ 
 

24 46 

ΑΤΛΑΝΤΙΣ 2* ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ 
 

61 115 

ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ(ΚΛΕΙΣΤΟ) 2* ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ 
 

25 48 

ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ 2* ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ 
 

43 83 

ΓΑΛΑΞΙΑΣ 2* ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ 
 

35 67 

ΓΟΥΒΙΑ 2* ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ 
 

41 74 

ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 2* ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ 
 

20 39 

ΕΛΛΗΝΙΣ (ΠΡΩΗΝ ΣΑΛΒΟΣ) 2* ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ 
 

90 172 

KOΡΦΟΥ ΜΑΡΕ(ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ) 2* ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ 
 

45 86 

ΕΡΜΗΣ 2* ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ 
 

32 60 

ΑΚΤΗ ΙΛΙΑΔΑ 3* ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ 
 

54 100 

ΚΑΠΙΤΑΛ (KΛΕΙΣΤΟ) 2* ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ 
 

23 39 

ΚΑΡΑΒΕΛΑ (ΚΛΕΙΣΤΟ) 2* ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ 12 12 24 

ΚΑΣΤΡΟ(ΚΛΕΙΣΤΟ) 2* ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ 34 59 95 
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ΚΩΝ/ΠΟΛΙΣ 2* ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ 
 

31 52 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΛΕΙΣΤΟ) 2* ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ 
 

18 35 

ΛΟΥΒΡΕ 2* ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ 
 

25 43 

ΛΥΔΡΑ (KΛΕΙΣΤΟ) 2* ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ 10 28 48 

ΜΑΛΤΕΖΟΣ 2* ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ 
 

26 38 

ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2* ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ 
 

37 70 

ΝΤΑΛΙΑ 2* ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ 
 

17 32 

ΟΜΗΡΟΣ 2* ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ 
 

61 118 

ΠΟΠΗ 2* ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ 
 

48 93 

ΠΥΡΡΟΣ 2* ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ 
 

26 49 

ΡΟΥΑΓΙΑΛ 2* ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ 
 

125 240 

ΣΟΦΙΑ ΓΟΥΒΙΑ(ΚΛΕΙΣΤΟ) 2* ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ 
 

14 23 

ΤΕΛΕΣΙΛΑ 2* ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ 
 

33 63 

ΦΑΙΑΚΕΙΟ 2* ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ 
 

36 70 

ΒΙΚΤΩΡΙΑ 2* ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ 9 14 22 

ΦΩΛΙΕΣ 2* ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ 28 51 80 

ΑΓΓΕΛΟΣ (ΚΛΕΙΣΤΟ) 1* ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ 
 

9 18 

ΑΔΡΙΑΣ 1* ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ 
 

19 40 

ΑΛΕΚΑ (ΚΛΕΙΣΤΟ) 1* ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ 
 

10 20 

ΔΑΝΑΗ 1 1* ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ 12 20 32 

ΔΑΝΑΗ 2 1* ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ 14 20 34 

ΕΥΡΩΠΗ 1* ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ 
 

39 79 

ΟΜΗΡΙΚΟΝ 1* ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ 
 

11 22 

ΟΡΦΕΑΣ 1* ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ 
 

17 36 

ΣΕΙΡΗΝΑ 1* ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ 
 

24 50 

ΣΠΥΡΟΣ (ΚΛΕΙΣΤΟ) 1* ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ 
 

16 29 

ΣΥΝΟΛΟ 
  

139 4320 8173 

ΑΝΑΝΙΑΣ 2* ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ 
 

43 65 

ΑΛΕΞ  ΜΠΗΤΣ 2* ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ 
 

28 56 

ΩΡΑΙΑ ΘΕΑ 3* ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ 
 

48 96 

ΛΗΚΥΘΟΣ 3* ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ 
 

27 51 

AMMΩΔΗΣ  ΑΚΤΗ ΘΕΡΕΤΡΟ 4* ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ 
 

202 350 

ΑΜΜΩΔΗΣ ΑΚΤΗ ΘΕΡΕΤΡΟ 1 4* ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ 
 

190 364 

ΑΜΜΩΔΗΣ ΑΚΤΗ ΘΕΡΕΤΡΟ 2 3* ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ 
 

44 93 

ΑΜΜΩΔΗΣ ΑΚΤΗ ΘΕΡΕΤΡΟ 3 3* ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ 
 

98 220 

ΡΕΓΓΙΝΑ 3* ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ 
 

26 46 

ΤΖΕΒΕΝΟΣ 2* ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ 
 

25 48 

ΧΡΥΣΕΣ ΑΜΜΟΥΔΙΕΣ 3* ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ 
 

78 153 

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2* ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ 
 

34 68 

ΓΑΛΑΖΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑ 2* ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ 
 

40 79 

ΧΡΥΣΟ ΗΛΙΟΒΑΣΙΛΕΜΑ 2* ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ 
 

16 34 

ΜΠΡΟΥΣΚΟΣ 1* ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ 
 

25 58 

ΣΥΝΟΛΟ 
   

924 1781 

ΛΕΜΟΝΟΔΑΣΟΣ 1* ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ 
 

51 113 

ΦΙΝΑΤΑ ΔΙΑΜ/ΤΑ 1* ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ 13 13 26 

ΓΑΡΔΕΝΟΣ ΧΟΤΕΛ 2* ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ 20 21 41 
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ΕΡΩΦΙΛΗ 3* ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ 
 

30 60 

ΑΤΤΙΚΑ 4* ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ 
 

122 260 

ΚΟΡΦΟΥ ΣΗ ΓΚΑΡΝΤΕΝ 3* ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ 70 106 176 

ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ 3* ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ 
 

54 104 

ΙΟΝΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΘΕΑ 3* ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ 
 

34 68 

ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΒΙΛΑΤΖ (Κ) 3* ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ 63 77 140 

ΑΥΡΗΛΙΟΣ 2* ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ 15 20 39 

ΚΑΒΟΣ 2* ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ 
 

43 81 

ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΜΠΗΤΣ 2* ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ 
 

26 50 

ΛΕΥΚΙΜΜΗ 2* ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ 
 

64 125 

ΜΟΡΦΕΑΣ 2* ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ 
 

56 104 

ΜΥΘΟΣ 2* ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ 14 20 34 

ΠΑΝΤΑΤΙΚΑ 2* ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ 30 30 60 

ΡΟΥΣΣΟΣ 2* ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ 
 

18 34 

ΑΚΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2* ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ 
 

24 46 

ΧΑΝΔΡΗΣ-CHANDRIS 2* ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ 20 20 40 

ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 1* ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ 
 

46 92 

ΑΚΡΟΝ  (Κ) 1* ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ 18 18 36 

ΑΚΤΗ ΠΑΝΕΛΑ 1* ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ 
 

21 40 

ΣΥΝΟΛΟ 
  

263 914 1769 

ΠΑΝΘΕΟΝ ΧΩΛ 2* ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ 
 

32 56 

ΡΟΥΛΗΣ 2* ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ 
 

16 30 

ΑΚΤΗ ΜΑΡΜΠΕΛΛΑ 5* ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ 
 

384 726 

ΝΤΑΙΖΗ 4* ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ 
 

51 93 

ΗΡΑΚΛΗΣ 4* ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ 24 24 48 

ΑΚΤΗ ΜΙΡΑΜΑΡΕ 5* ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ 
 

149 285 

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΛΛΑΣ 5* ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ 
 

243 519 

ΔΕΛΦΙΝΙΑ 4* ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ 
 

182 342 

ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟ ΧΩΡΙΟ 4* ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ 
 

60 120 

ΜΙΡΑΜΑΡΕ ΠΑΡΚ (Κ) 4* ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ 
 

98 195 

ΛΟΥΗΣ ΡΕΤΖΕΝΣΥ 4* ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ 
 

193 359 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ 4* ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ 
 

16 27 

MAΡE MONTE 3* ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ 
 

84 156 

ΑΚΤΗ ΜΕΣΟΓΓΗΣ 3* ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ 
 

870 1671 

ΑΛΚΥΟΝΙΣ 3* ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ 
 

62 110 

ΑΛΜΠΑΤΡΟΣ 3* ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ 
 

78 151 

ΛΟΥΛΑΣ ΒΙΛΑΤΖ 3* ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ 30 60 90 

ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ 3* ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ 10 16 32 

ΘΑΛΑΣΟΠΟΥΛΙ 3* ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ 
 

71 135 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ (ΚΛΕΙΣΤΟ) 3* ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ 
 

24 53 

ΝΗΣΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ 3* ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ 12 12 24 

ΠΑΡΑΜΟΝΑΣ 3* ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ 
 

22 44 

ΤΖΕΜΙΝΙ Ι 3* ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ 
 

79 147 

ΑΛΙΚΗ (ΠΡΩΗΝ ΤΑΚΗΣ) 2* ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ 26 35 61 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 2* ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ 
 

45 87 

ΜΠΕΛΛΑ ΓΚΡΕΤΣΙΑ 2* ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ 54 54 134 
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ΠΗΝΕΛΟΠΗ (ΜΠΟΥΚΑΡΙ) 2* ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ 
 

12 23 

ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ 2* ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ 
 

32 62 

ΡΩΣΣΗΣ 2* ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ 
 

30 57 

ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ 2* ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ 
 

84 160 

ΣΟΛΩΝΑΚΙ 2* ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ 
 

17 33 

ΤΖΕΜΙΝΙ ΙΙ 2* ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ 
 

45 85 

ΝΑΣΟΣ 1* ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ 
 

11 19 

ΠΥΡΓΟΛΑΜΠΙΔΑ 1* ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ 
 

16 32 

ΣΥΝΟΛΟ 

  
156 3207 6166 

ΛΙΑΠΑΔΕΣ ΜΠΗΤΣ 2 1* ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ 
 

28 57 

ΛΙΑΠΑΔΕΣ ΜΠΗΤΣ 1 2* ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ 
 

17 34 

ΑΚΤΗ ΕΛΛΗ 4* ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ 
 

44 86 

ΑΚΤΗ ΑΚΡΩΤΗΡΙ 4* ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ 
 

127 236 

ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ 3* ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ 
 

163 293 

ΑΠΟΛΛΩΝ 2* ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ 
 

23 46 

ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΠΑΛ/ΤΣΑ 2* ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ 
 

36 64 

ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΙΝΝ (Κ) 2* ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ 
 

24 48 

ΕΡΜΗΣ 1* ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ 
 

20 40 

ΜΠΟΥΡΜΠΟΣ 1* ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ 
 

14 28 

ΠΑΛΑΙΟ ΙΝΝ 1* ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ 
 

20 40 

ΦΟΙΒΟΣ 1* ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ 
 

14 27 

ΣΥΝΟΛΟ 
  

0 530 999 

ΜΠΑΣΤΑΣ 2* ΠΑΞΩΝ 
 

42 83 

ΛΕΣΧΗ ΠΑΞΩΝ (ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ) 3* ΠΑΞΩΝ 23 43 68 

ΑΚΤΗ ΠΑΞΩΝ 3* ΠΑΞΩΝ 
 

42 84 

ΗΛΙΟΣ 1* ΠΑΞΩΝ 
 

15 30 

ΣΥΝΟΛΟ 
  

23 142 265 

ΔΙΕΘΝΕΣ 1* ΠΑΡΕΛΙΩΝ 
 

51 102 

ΤΖΟΒΑΝΑ 2* ΠΑΡΕΛΙΩΝ 
 

23 45 

ΛΕΒΑΝΤ 3* ΠΑΡΕΛΙΩΝ 
 

24 46 

ΑΚΟΥΙΣ ΑΚΤΗ ΠΕΛΕΚΑΣ 4* ΠΑΡΕΛΙΩΝ 
 

181 362 

ΕΡΜΟΝΕΣ ΓΚΟΛΦ - ΑΘΗΝΑ 
(ΕΠΕΚΤΑΣΗ) 4* ΠΑΡΕΛΙΩΝ 78 98 179 

ΓΚΡΑΝΤ ΜΕΝΤΙΤΕΡΑΝΕΟ 
ΡΗΖΟΡΤ(ΠΡΩΗΝ ΑΚΤΗ ΕΡΜΟΝΕΣ ) 4* ΠΑΡΕΛΙΩΝ 

 
272 504 

ΓΚΡΑΝ ΟΤΕΛ ΓΛΥΦΑΔΑ 4* ΠΑΡΕΛΙΩΝ 
 

242 465 

ΓΥΑΛΙΣΚΑΡΙ ΠΑΛΛΑΣ (ΑΝΑΚΛΗΣΗ) 5* ΠΑΡΕΛΙΩΝ 
 

244 451 

ΠΕΛΕΚΑΣ ΚΑΝΤΡΥ ΚΛΑΜΠ 4* ΠΑΡΕΛΙΩΝ 15 26 50 

ΑΚΟΥΑΛΑΝΤ ΡΗΖΟΡΤ (ΠΡΩΗΝ 
ΑΚΟΥΑΛΑΝΤ ΒΙΛΑΤΖ) 3* ΠΑΡΕΛΙΩΝ 62 92 154 

ΑΚΟΥΑΛΑΝΤ ΡΗΖΟΡΤ  2 ( ΠΡΩΗΝ 
ΑΚΟΥΑΛΑΝΤ ΓΚΑΡΝΤΕΝΣ) 3* ΠΑΡΕΛΙΩΝ 71 106 177 

ΑΚΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ 3* ΠΑΡΕΛΙΩΝ 
 

35 66 

ΑΛΟΧΑ 3* ΠΑΡΕΛΙΩΝ 
 

28 60 

ΕΛΕΝΑ ΕΡΜΟΝΕΣ 3* ΠΑΡΕΛΙΩΝ 
 

30 56 

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 3* ΠΑΡΕΛΙΩΝ 
 

49 95 

ΑΛΩΝΑΚΙΑ 2* ΠΑΡΕΛΙΩΝ 
 

20 40 

ΡΟΖ ΟΔΥΣΣΕΙΑ 2* ΠΑΡΕΛΙΩΝ 
 

85 164 
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ΦΑΜΙΛΥ ΦΑΝ (ΚΛΕΙΣΤΟ) 2* ΠΑΡΕΛΙΩΝ 
 

74 82 

ΧΡΥΣΕΣ ΦΩΛΙΕΣ 2* ΠΑΡΕΛΙΩΝ 
 

20 40 

ΡΟΖ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ 1* ΠΑΡΕΛΙΩΝ 
 

20 39 

ΣΥΝΟΛΟ 
  

226 1720 3177 

ΙΟΝΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΑ (ΠΡΟΣ 
ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ) 1* ΦΑΙΑΚΩΝ 

 
7 14 

ΠΕΡΓΟΛΑ 2* ΦΑΙΑΚΩΝ 
 

38 76 

ΑΚΤΗ ΕΛΑΙΑ 4* ΦΑΙΑΚΩΝ 
 

206 382 

ΑΝΝΑΛΙΖΑ 4* ΦΑΙΑΚΩΝ 36 36 72 

ΓΚΡΕΚΟΤΕΛ ΚΟΛΠΟΣ ΔΑΦΝΙΛΑ 4* ΦΑΙΑΚΩΝ 
 

260 481 

ΜΑΓΚΝΑ ΓΚΡΕΤΣΙΑ 4* ΦΑΙΑΚΩΝ 
 

122 226 

ΧΑΝΔΡΗΣ ΔΑΣΙΑ 4* ΦΑΙΑΚΩΝ 
 

251 467 

ΧΑΝΔΡΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑ 4* ΦΑΙΑΚΩΝ 
 

301 558 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (KΛΕΙΣΤΟ) 3* ΦΑΙΑΚΩΝ 15 19 36 

ΑΚΤΗ ΠΑΛΜΑ 3* ΦΑΙΑΚΩΝ 
 

37 70 

ΑΚΤΗ ΥΨΟΥ 3* ΦΑΙΑΚΩΝ 
 

60 114 

ΑΛΕΞΙΟΥ 3* ΦΑΙΑΚΩΝ 
 

58 114 

ΑΝΑΤΟΛΗ 3* ΦΑΙΑΚΩΝ 21 36 72 

ΓΙΑΝΝΗΣ 3* ΦΑΙΑΚΩΝ 
 

46 87 

ΙΟΝΙΚΕΣ ΚΑΜΑΡΕΣ 3* ΦΑΙΑΚΩΝ 12 12 24 

ΛΕΙΒΑΔΙ ΝΑΥΣΙΚΑΣ 3* ΦΑΙΑΚΩΝ 
 

102 198 

ΛΟΦΟΣ ΒΙΚΤΩΡΙΑ (ΚΛΕΙΣΤΟ) 3* ΦΑΙΑΚΩΝ 
 

28 50 

ΜΑΡΙΛΕΝΑ 3* ΦΑΙΑΚΩΝ 
 

86 177 

ΜΙΣΤΡΑΛ 3* ΦΑΙΑΚΩΝ 
 

27 51 

ΠΑΛΟΜΑ ΜΠΛΑΝΚΑ 3* ΦΑΙΑΚΩΝ 
 

39 74 

ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡ 3* ΦΑΙΑΚΩΝ 
 

104 205 

ΑΚΤΗ ΜΠΑΡΜΠΑΤΙ 2* ΦΑΙΑΚΩΝ 15 23 38 

ΑΝΝΑ 2* ΦΑΙΑΚΩΝ 4 8 16 

ΔΑΣΙΑ 2* ΦΑΙΑΚΩΝ 
 

54 102 

ΔΑΣΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 2* ΦΑΙΑΚΩΝ 
 

37 71 

ΕΛΙΑΝΝΑ ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗ 2* ΦΑΙΑΚΩΝ 
 

58 108 

ΙΑΣΩΝ 2* ΦΑΙΑΚΩΝ 
 

70 139 

ΚΑΝΤΑΡΟΣ 2* ΦΑΙΑΚΩΝ 14 14 32 

ΚΟΜΜΕΝΟ ΒΙΛΛΕΣ 2* ΦΑΙΑΚΩΝ 19 20 40 

ΛΑ ΚΑΛΜΑ 2* ΦΑΙΑΚΩΝ 
 

27 52 

ΛΙΜΑΝΙ 2* ΦΑΙΑΚΩΝ 
 

7 14 

ΜΕΓΑ 2* ΦΑΙΑΚΩΝ 
 

56 106 

ΜΙΡΑΜΠΕΛΟ 2* ΦΑΙΑΚΩΝ 16 19 35 

ΜΠΑΡΜΠΑΤΙ 2* ΦΑΙΑΚΩΝ 
 

38 74 

ΝΑΣΤΑΖΙΑ (ΑΝΑΚΛΗΣΗ) 2* ΦΑΙΑΚΩΝ 9 16 32 

ΝΑΥΤΙΛΟΣ 2* ΦΑΙΑΚΩΝ 
 

64 118 

ΟΜΟΝΟΙΑ (ΚΛΕΙΣΤΟ) 2* ΦΑΙΑΚΩΝ 
 

14 21 

ΟΣΚΑΡ 2* ΦΑΙΑΚΩΝ 
 

32 60 

ΠΡΙΜΑΒΕΡΑ 2* ΦΑΙΑΚΩΝ 
 

47 91 

ΣΟΦΙΑ 2* ΦΑΙΑΚΩΝ 
 

8 15 

ΣΧΕΡΙΑ 2* ΦΑΙΑΚΩΝ 
 

19 36 

ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 2* ΦΑΙΑΚΩΝ 
 

88 171 
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ΤΙΝΑ 2* ΦΑΙΑΚΩΝ 
 

18 35 

ΥΨΟΣ ΖΑΜΠΕΛΑ 2* ΦΑΙΑΚΩΝ 10 12 23 

ΦΙΟΡΗ 2* ΦΑΙΑΚΩΝ 
 

29 54 

ΑΚΤΗ ΚΩΣΤΑΣ 1* ΦΑΙΑΚΩΝ 
 

12 22 

ΒΙΛΛΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1* ΦΑΙΑΚΩΝ 3 6 9 

ΚΟΡΦΟΥ ΚΛΑΜΠ(ΑΠΟΧ/ΣΜΟΣ) 1* ΦΑΙΑΚΩΝ 15 24 40 

ΜΙΝΑ 1* ΦΑΙΑΚΩΝ 12 22 33 

ΠΑΛΜΥΡΑ (ΚΛΕΙΣΤΟ) 1* ΦΑΙΑΚΩΝ 6 10 16 

ΤΕΟ 1* ΦΑΙΑΚΩΝ 
 

21 39 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΕΝΙΟΣ ΚΗΠΟΣ 1* ΦΑΙΑΚΩΝ 16 24 40 

ΣΥΝΟΛΟ 
  

223 2772 5230 

ΣΥΝΟΛΟ 3423 24019 45308 

 
 
 
Πίνακας 7: Δυναμικότητα Δήμου Κέρκυρας (EOT 2012) 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ - ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΜ. ΔΩΜ. ΚΛΙΝΕΣ 

ΣΥΝΟΛΑ 3516     14562 22053 44495 

        
    

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΕΙΔΙΩΝ 

1 ΚΛΕΙΔΙ 1872 53%   

2 ΚΛΕΙΔΙΑ 1163 33%   

3 ΚΛΕΙΔΙΑ 427 12%   

4 ΚΛΕΙΔΙΑ 54 2%   

        3516 
   

       ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΜ. ΔΩΜ. ΚΛΙΝΕΣ 

ΣΥΝΟΛΑ 285     266 747 1189 

       

       ΕΙΔΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΕΙΔΙΩΝ & ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΩΣ ΙΟΥΝΙΟ 2012 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΘΙΝΑΛΙΩΝ 

1 ΚΛΕΙΔΙ 203 
  

2 ΚΛΕΙΔΙΑ 110 
  

3 ΚΛΕΙΔΙΑ 29 
  

4 ΚΛΕΙΔΙΑ 4 
 

346 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  
ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ 

1 ΚΛΕΙΔΙ 105 
  

2 ΚΛΕΙΔΙΑ 69 
  

3 ΚΛΕΙΔΙΑ 21 
  

4 ΚΛΕΙΔΙΑ 1 
 

196 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  
ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ 

1 ΚΛΕΙΔΙ 41 
  

2 ΚΛΕΙΔΙΑ 71 
  

3 ΚΛΕΙΔΙΑ 43 
  

4 ΚΛΕΙΔΙΑ 2 
 

157 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΑΓ. 1 ΚΛΕΙΔΙ 95 
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ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2 ΚΛΕΙΔΙΑ 58 
  

3 ΚΛΕΙΔΙΑ 8 
  

4 ΚΛΕΙΔΙΑ 0 
 

161 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  
ΠΑΡΕΛΙΩΝ 

1 ΚΛΕΙΔΙ 50 
  

2 ΚΛΕΙΔΙΑ 53 
  

3 ΚΛΕΙΔΙΑ 87 
  

4 ΚΛΕΙΔΙΑ 0 
 

190 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  
ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ 

1 ΚΛΕΙΔΙ 97 
  

2 ΚΛΕΙΔΙΑ 61 
  

3 ΚΛΕΙΔΙΑ 7 
  

4 ΚΛΕΙΔΙΑ 3 
 

168 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  
ΛΕΥΚΙΜΑΙΩΝ 

1 ΚΛΕΙΔΙ 227 
  

2 ΚΛΕΙΔΙΑ 82 
  

3 ΚΛΕΙΔΙΑ 33 
  

4 ΚΛΕΙΔΙΑ 20 
 

362 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  
ΦΑΙΑΚΩΝ 

1 ΚΛΕΙΔΙ 217 
  

2 ΚΛΕΙΔΙΑ 137 
  

3 ΚΛΕΙΔΙΑ 68 
  

4 ΚΛΕΙΔΙΑ 13 
 

435 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  
ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ 

1 ΚΛΕΙΔΙ 100 
  

2 ΚΛΕΙΔΙΑ 36 
  

3 ΚΛΕΙΔΙΑ 10 
  

4 ΚΛΕΙΔΙΑ 0 
 

146 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΠΑΞΩΝ 

1 ΚΛΕΙΔΙ 168 
  

2 ΚΛΕΙΔΙΑ 104 
  

3 ΚΛΕΙΔΙΑ 15 
  

4 ΚΛΕΙΔΙΑ 0 
 

287 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  
ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ 

1 ΚΛΕΙΔΙ 113 
  

2 ΚΛΕΙΔΙΑ 104 
  

3 ΚΛΕΙΔΙΑ 27 
  

4 ΚΛΕΙΔΙΑ 8 
 

252 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  
ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ 

1 ΚΛΕΙΔΙ 196 
  

2 ΚΛΕΙΔΙΑ 171 
  

3 ΚΛΕΙΔΙΑ 39 
  

4 ΚΛΕΙΔΙΑ 2 
 

408 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  
ΕΣΠΕΡΙΩΝ 

1 ΚΛΕΙΔΙ 259 
  

2 ΚΛΕΙΔΙΑ 140 
  

3 ΚΛΕΙΔΙΑ 44 
  

4 ΚΛΕΙΔΙΑ 1 
 

444 

ΔΙΑΠΟΝΤΙΑ ΝΗΣΙΑ 

1 ΚΛΕΙΔΙ 3 
  

2 ΚΛΕΙΔΙΑ 1 
  

3 ΚΛΕΙΔΙΑ 0 
  

4 ΚΛΕΙΔΙΑ 0 
 

4 
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15.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Χάρτες 

 

Χάρτης 1: Χάρτης ευρύτερης περιοχής, διοικητικής διαίρεσης και προστατευόμενων περιοχών δικτύου Natura 2000 
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Χάρτης 2: Περιοχή μελέτης και προτεινόμενη λύση 
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Χάρτης 3: Κάλυψη γης στην περιοχή μελέτης
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Χάρτης 4 : Χρήσεις γης στην Κέρκυρα και ακτές κολύμβησης της περιοχής μελέτης  
(πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των κολυμβητικών υδάτων ΥΠΕΚΑ) 
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  Χάρτης 5: Χάρτης βασικών κατευθύνσεων χωρικής οργάνωσης και τουρισμού (ΦΕΚ 3155 Β’/2013) 
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Χάρτης 6: Προτεινόμενες κατηγορίες τουριστικών ζωνών Κέρκυρας (Τσουμάνης, 2013) 
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Χάρτης 7: Πρότυπο Χωρικής Ανάπτυξης, Ζώνες Ανάπτυξης, (ΦΕΚ56/Β/2004) 
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Χάρτης 8: Χάρτης Σεισμικής Επικινδυνότητας (ΦΕΚ 1154/ΕΑΚ 2003) 
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Χάρτης 9. Γεωτεκτονικές ζώνες ελλαδικού χώρου  
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Χάρτης 10: Μορφολογικός χάρτης Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου  

(Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου Διαχείρισης της Περιοχής Λεκάνης 

Απορροής Ποταμού (Υδατικού Διαμερίσματος) Ηπείρου) 
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Χάρτης 11: Υδρολιθολογικός χάρτης Υδατικού διαμερίσματος Ηπείρου (Σχέδιο διαχείρισης των 
Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου ) 
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«… 22. Κύρια  Τυπολογική Μονάδα: Calcaric Fluvisol (FLca). Συνυπάρχουσες Τυπολογικές 
Μονάδες: Fluvicalcaric Gleysol, Gleic Sotonchak. Μητρικό Υλικό: Ολόκαινο αλλούβιο.Ποιότητα: 
Πολύ υψηλή. Ευαισθησία Ερημoποίησης: Χαμηλή. Αειφόρες Εδαφοπονικές χρήσεις: Γεωργία. 
Περιορισμοί για μη εδαφοπονικές χρήσεις: Πολύ ισχυροί. … 
27. Κύρια Τυπολογική  Μονάδα: Calcaric Cambisol (CMca). Συνυπάρχουσες  Τυπολογικές Μονάδες: 
Haplic Calcisol, Calcaric Regosol, Rhodic Luvisol, Chromic Luvisol. Μητρικό Υλικό:Ασύνδετες  
τριτογενείς αποθέσεις. Ποιότητα: Υψηλή. Ευαισθησία Ερημoποίησης: Μέτριο.Αειφόρες 
Εδαφοπονικές χρήσεις: Δάσος ελεγχόμενη βοσκή και γεωργία. Περιορισμοί για Μη εδαφοπονικές 
χρήσεις: Ισχυροί.» 

 
Χάρτης 12: Χάρτης Εδαφικών Ενώσεων της Ελλάδος  (Πηγή:, Εθνική Επιτροπή κατά της 

Ερημοποίησης, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2004) 
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Χάρτης 13: Ζώνες δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας (Σχέδιο διαχείρισης των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου) 
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Χάρτης 14: Ιχθυοκαλλιέργειες  (Σχέδιο διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του 
Υδατικού  Διαμερίσματος Ηπείρου) 
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Χάρτης 15: Ποιότητα κολυμβητικών υδάτων (πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των 
κολυμβητικών υδάτων Υ.Π.Ε.Κ.Α.) 

  

 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Κυρίου Ξενοδοχειακού Καταλύματος Mareblue Beach Resort 4* 

 Αγ. Σπυρίδων Περίθειας Δ .Ε . Θιναλίου Δήμου Κέρκυρας  
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Χάρτης 16: Ηλιακός χάρτης της ολικής ηλιακής ενέργειας ανά μονάδα επιφάνειας (kWh m-2)  

(Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας Πανεπιστήμιο Πατρών, http://www.atmosphere-

upatras.gr/solarmaps ) 
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Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Κυρίου Ξενοδοχειακού Καταλύματος Mareblue Beach Resort 4* 
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Χάρτης 17: Διάγραμμα ανέμων για την περιοχή του οικοπέδου 
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18.1: Ανεμολόγιο έτους 2011 

 

 

18.2: Ανεμολόγιο έτους 2012 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Κυρίου Ξενοδοχειακού Καταλύματος Mareblue Beach Resort 4* 

 Αγ. Σπυρίδων Περίθειας Δ .Ε . Θιναλίου Δήμου Κέρκυρας  
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18.3: Ανεμολόγιο έτους 2013 

Χάρτες 18.1 έως 18.3: Ανεμολόγιο Κέρκυρας για τα έτη 2011-2013 (πηγή: Enviroware Air Quality 
Consulting, http://www.enviroware.com/METAR/METAR_WindRoses_2013_maps.html ) 

 

http://www.enviroware.com/METAR/METAR_WindRoses_2013_maps.html


Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Κυρίου Ξενοδοχειακού Καταλύματος Mareblue Beach Resort 4* 

 Αγ. Σπυρίδων Περίθειας Δ .Ε . Θιναλίου Δήμου Κέρκυρας  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΕΓΓΡΑΦΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Κυρίου Ξενοδοχειακού Καταλύματος Mareblue Beach Resort 4* 

 Αγ. Σπυρίδων Περίθειας Δ .Ε . Θιναλίου Δήμου Κέρκυρας  

 

 

ΘΑΝΑΣΗΣ Κ. ΜΑΚΡΗΣ πολιτικός μηχανικός       
 

 
1. Οικ. άδεια 

2. Δήλωση ένταξης στο Ν.4178/2013 

3. ΕΣΛ 2013 

4. ΑΕΠΟ 2001 

5. ΑΕΠΟ 2007 Τροποποίηση 2001 

6. Βεβαίωση αποκομιδής αστικών απορριμμάτων 

7. Βεβαίωση διάθεσης λάσπης βιολογικού καθαρισμού λυμάτων 

8. Βεβαίωση αποκομιδής ιλύος   

9. Απόσπασμα απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για απόθεση της ιλύος στο 

ΒΙΟΚΑ Κέρκυρας 

10. Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών για τη μεταφορά της ιλύος 

11. Χαρακτηρισμός Δασικής Υπηρεσίας 

12. Βεβαίωση πρόσβασης 

13. Βεβαίωση υδροδότησης 2006 

14. Βεβαίωση υδροδότησης 2016 

15. Έγκριση μελέτης αποχέτευσης 2003  

16. Οριστική άδεια ντρενάζ – 2003 

17. Υγειονομικό 2016 - Βεβαίωση καλής λειτουργίας βιολογικού 

18. Τίτλος ιδιοκτησίας 

19. Συμβόλαιο παραχώρησης έκτασης 

20. Πράξη αναστροφής παραχώρησης έκτασης 

21. Απόφαση Νομάρχη - αποδοχή αναστροφής 

22. Δημοτικό Συμβούλιο - αποδοχή απόφασης Νομάρχη για την αναστροφή 

παραχώρησης έκτασης 

23. Δημοτικό Συμβούλιο - Αποδοχή παραχώρησης έκτασης 

24. Πτυχίο μελετητή 

 
 
 

 

 









 
 
 

Βεβαίωση 
περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής

στο Ν. 4178/2013 για το παρακάτω ακίνητο.
 

 
Στοιχεία ιδιοκτητών:

 
Μηχανικοί:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Γενική Γραμματεία Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος

A/A Δήλωσης: 3199210

Κατάσταση Δήλωσης: Οριστική υπαγωγή

A/A Πρωτοκόλλου: 921611

Ηλεκτρονικός κωδικός: 1872FDE1E2E859EA

Ημ/νία δημιουργίας: 12/01/2016

Ημ/νία υπαγωγής: 12/01/2016

Τελευταία ενημέρωση: 26/07/2017 10:52:41

Περιγραφή: Ξενοδοχείο ''MARE BLUE BEACH RESORT'', στην

περιοχή Άγιος Σπυρίδωνας Περίθειας, στην Κέρκυρα.

Διεύθυνση: Περίθεια-Αγιος Σπυρίδων, Κέρκυρα

TK: 49081

Δήμος: Κέρκυρας, Π.Ε. Κέρκυρας,  Ιονίων νήσων

Τιμή ζώνης: 900,00 €

Πρόστιμο: 321.874,67 €

Πρόστιμο KX: 194.995,58 €

Πρόστιμο μειωτ. συντ.: 113.244,34 €

Πρόστιμο πισίνας: 8.634,75 €

Πρόστιμο λοιπών παραβάσεων: 5.000,00 €

Συνολικά τμ ΚΧ: 1.759,89

Συνολικά τμ χώρων μειωτ. συντ.: 2.053,1

Συνολικά κμ πισίνας: 345,39

Αριθμός λοιπών πολεοδομικών και

κτιριοδομικών παραβάσεων: 10

Eπώνυμο
Όνομα

΄Όνομα πατέρα
Όνομα μητέρας

Ποσοστό
συνιδιοκτησίας

Οδός Αρ.
Πόλη
ΤΚ

Τηλέφωνο
Κινητό
ΦΑΞ
Email

ΑΦΜ
ΑΦΜ εξωτερικού

ΘΩΜΑΣ ΡΟΚΑΣ Α.Ε.
ΘΩΜΑΣ ΡΟΚΑΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ 100%

Άγιος Σπυρίδωνας
Περίθειας
Κέρκυρα
49081

2663098500
094099228

Ονοματεπώνυμο Α.Μ. ΤΕΕ/
Αρ. ΤΕΕ Ειδικότητα

ΣΥΜΙΓΔΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 15809 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ[1971]
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Στοιχεία υπολογισμού δήλωσης:
Τιμή ζώνης 900,00 €
Οικοδομική Άδεια Ναι
Αριθμός οικοδομικής άδειας 304/23-05-2002
Εντός σχεδίου ή οικισμού Όχι
Επικρατούσα χρήση Τουρισμός, βιομηχανία
Τύπος κτιρίου Ιδιωτικό
Παραδοσιακός οικισμός Εκτός παραδοσιακού οικισμού/τμήματος πόλης

Φύλλο καταγραφής #1
Περιγραφή παράβασης αλλαγή χρήσης βοηθητικών χώρων σε κυρίους χώρους σε

υπόγεια στάθμη.
Κατηγορία αυθαιρεσίας Κατηγορία 5

Αυθαίρετες κατασκευές/αλλαγές χρήσεις που δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες 1-4
του άρθρου 9 του ν. 4178/2013: υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4178/2013 και
αναστέλλεται για 30 χρόνια η επιβολή κυρώσεων με την καταβολή του παραβόλου
και του ενιαίου ειδικού προστίμου που προβλέπονται από τον παραπάνω νόμο.
δύναται να εξαιρεθούν οριστικά της κατεδάφισης υπό τις προϋποθέσεις που
τίθενται στην περ. ε. του άρθρου 9 του ν. 4178/2013.

Είδος χρήσης Τουρισμός, βιομηχανία
Αλλαγή χρήσης Όχι
Υπέρβαση δόμησης 0 τμ κύριων χώρων

1.781,67 τμ χώρων μειωτ. συντελ.
<50% της επιτρεπόμενης δόμησης

Υπέρβαση καθ'ύψος 0 εκατοστά
Όχι

Υπέρβαση κάλυψης 0 τμ
Όχι

Παραβίαση πλαγίων αποστάσεων Όχι
Παραβίαση Ο.Γ. σε προκήπιο Όχι
Ειδικές συνθήκες
Παλαιότητα Από 1/1/1983 μέχρι 31/12/2003
Πρόχειρη κατασκευή
Τύπος αυθαιρεσίας Ρύθμιση
Κολυμβητική δεξαμενή (πισίνα) 0 κμ
πισίνα εμβ. < 35τμ ή για ΑΜΕΑ ή με πυροσβεστικό κρουνό
Διαφορετική διαμερισμάτωση
Αριθμός λοιπών πολεοδομικών και
κτιριοδομικών παραβάσεων

0

Φύλλο καταγραφής #2
Περιγραφή παράβασης νέα κατασκευή βοηθητικού χώρου (θέατρο)
Κατηγορία αυθαιρεσίας Κατηγορία 5

Αυθαίρετες κατασκευές/αλλαγές χρήσεις που δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες 1-4
του άρθρου 9 του ν. 4178/2013: υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4178/2013 και
αναστέλλεται για 30 χρόνια η επιβολή κυρώσεων με την καταβολή του παραβόλου
και του ενιαίου ειδικού προστίμου που προβλέπονται από τον παραπάνω νόμο.
δύναται να εξαιρεθούν οριστικά της κατεδάφισης υπό τις προϋποθέσεις που
τίθενται στην περ. ε. του άρθρου 9 του ν. 4178/2013.

Είδος χρήσης Τουρισμός, βιομηχανία
Αλλαγή χρήσης Όχι
Υπέρβαση δόμησης 0 τμ κύριων χώρων

20,5 τμ χώρων μειωτ. συντελ.
<50% της επιτρεπόμενης δόμησης

Υπέρβαση καθ'ύψος 0 εκατοστά
Όχι

Υπέρβαση κάλυψης  τμ
Όχι

Παραβίαση πλαγίων αποστάσεων Όχι
Παραβίαση Ο.Γ. σε προκήπιο Όχι
Ειδικές συνθήκες
Παλαιότητα Από 1/1/1983 μέχρι 31/12/2003
Πρόχειρη κατασκευή
Τύπος αυθαιρεσίας Ρύθμιση
Κολυμβητική δεξαμενή (πισίνα) 0 κμ
πισίνα εμβ. < 35τμ ή για ΑΜΕΑ ή με πυροσβεστικό κρουνό
Διαφορετική διαμερισμάτωση
Αριθμός λοιπών πολεοδομικών και
κτιριοδομικών παραβάσεων

0

Φύλλο καταγραφής #3
Περιγραφή παράβασης νέα κατασκευή (mini market)
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Κατηγορία αυθαιρεσίας Κατηγορία 5
Αυθαίρετες κατασκευές/αλλαγές χρήσεις που δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες 1-4
του άρθρου 9 του ν. 4178/2013: υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4178/2013 και
αναστέλλεται για 30 χρόνια η επιβολή κυρώσεων με την καταβολή του παραβόλου
και του ενιαίου ειδικού προστίμου που προβλέπονται από τον παραπάνω νόμο.
δύναται να εξαιρεθούν οριστικά της κατεδάφισης υπό τις προϋποθέσεις που
τίθενται στην περ. ε. του άρθρου 9 του ν. 4178/2013.

Είδος χρήσης Τουρισμός, βιομηχανία
Αλλαγή χρήσης Όχι
Υπέρβαση δόμησης 90,75 τμ κύριων χώρων

0 τμ χώρων μειωτ. συντελ.
<50% της επιτρεπόμενης δόμησης

Υπέρβαση καθ'ύψος 0 εκατοστά
Όχι

Υπέρβαση κάλυψης  τμ
Όχι

Παραβίαση πλαγίων αποστάσεων Όχι
Παραβίαση Ο.Γ. σε προκήπιο Όχι
Ειδικές συνθήκες
Παλαιότητα Από 1/1/1983 μέχρι 31/12/2003
Πρόχειρη κατασκευή
Τύπος αυθαιρεσίας Ρύθμιση
Κολυμβητική δεξαμενή (πισίνα) 0 κμ
πισίνα εμβ. < 35τμ ή για ΑΜΕΑ ή με πυροσβεστικό κρουνό
Διαφορετική διαμερισμάτωση
Αριθμός λοιπών πολεοδομικών και
κτιριοδομικών παραβάσεων

0

Φύλλο καταγραφής #4
Περιγραφή παράβασης νέα κατασκευή (kids club)
Κατηγορία αυθαιρεσίας Κατηγορία 5

Αυθαίρετες κατασκευές/αλλαγές χρήσεις που δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες 1-4
του άρθρου 9 του ν. 4178/2013: υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4178/2013 και
αναστέλλεται για 30 χρόνια η επιβολή κυρώσεων με την καταβολή του παραβόλου
και του ενιαίου ειδικού προστίμου που προβλέπονται από τον παραπάνω νόμο.
δύναται να εξαιρεθούν οριστικά της κατεδάφισης υπό τις προϋποθέσεις που
τίθενται στην περ. ε. του άρθρου 9 του ν. 4178/2013.

Είδος χρήσης Τουρισμός, βιομηχανία
Αλλαγή χρήσης Όχι
Υπέρβαση δόμησης 98 τμ κύριων χώρων

 τμ χώρων μειωτ. συντελ.
<50% της επιτρεπόμενης δόμησης

Υπέρβαση καθ'ύψος 0 εκατοστά
Όχι

Υπέρβαση κάλυψης  τμ
Όχι

Παραβίαση πλαγίων αποστάσεων Όχι
Παραβίαση Ο.Γ. σε προκήπιο Όχι
Ειδικές συνθήκες
Παλαιότητα Από 1/1/1983 μέχρι 31/12/2003
Πρόχειρη κατασκευή
Τύπος αυθαιρεσίας Ρύθμιση
Κολυμβητική δεξαμενή (πισίνα) 0 κμ
πισίνα εμβ. < 35τμ ή για ΑΜΕΑ ή με πυροσβεστικό κρουνό
Διαφορετική διαμερισμάτωση
Αριθμός λοιπών πολεοδομικών και
κτιριοδομικών παραβάσεων

0

Φύλλο καταγραφής #5
Περιγραφή παράβασης νέες κατασκευές (grill-self service)
Κατηγορία αυθαιρεσίας Κατηγορία 5

Αυθαίρετες κατασκευές/αλλαγές χρήσεις που δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες 1-4
του άρθρου 9 του ν. 4178/2013: υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4178/2013 και
αναστέλλεται για 30 χρόνια η επιβολή κυρώσεων με την καταβολή του παραβόλου
και του ενιαίου ειδικού προστίμου που προβλέπονται από τον παραπάνω νόμο.
δύναται να εξαιρεθούν οριστικά της κατεδάφισης υπό τις προϋποθέσεις που
τίθενται στην περ. ε. του άρθρου 9 του ν. 4178/2013.

Είδος χρήσης Τουρισμός, βιομηχανία
Αλλαγή χρήσης Όχι
Υπέρβαση δόμησης 134,09 τμ κύριων χώρων

 τμ χώρων μειωτ. συντελ.
<50% της επιτρεπόμενης δόμησης

Υπέρβαση καθ'ύψος 0 εκατοστά
Όχι

Υπέρβαση κάλυψης  τμ
Όχι

Παραβίαση πλαγίων αποστάσεων Όχι
Παραβίαση Ο.Γ. σε προκήπιο Όχι
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Ειδικές συνθήκες
Παλαιότητα Από 1/1/1983 μέχρι 31/12/2003
Πρόχειρη κατασκευή
Τύπος αυθαιρεσίας Ρύθμιση
Κολυμβητική δεξαμενή (πισίνα) 0 κμ
πισίνα εμβ. < 35τμ ή για ΑΜΕΑ ή με πυροσβεστικό κρουνό
Διαφορετική διαμερισμάτωση
Αριθμός λοιπών πολεοδομικών και
κτιριοδομικών παραβάσεων

0

Φύλλο καταγραφής #6
Περιγραφή παράβασης κατασκευή Η.Χ. εμβαδού 537,25 τμ
Κατηγορία αυθαιρεσίας Κατηγορία 5

Αυθαίρετες κατασκευές/αλλαγές χρήσεις που δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες 1-4
του άρθρου 9 του ν. 4178/2013: υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4178/2013 και
αναστέλλεται για 30 χρόνια η επιβολή κυρώσεων με την καταβολή του παραβόλου
και του ενιαίου ειδικού προστίμου που προβλέπονται από τον παραπάνω νόμο.
δύναται να εξαιρεθούν οριστικά της κατεδάφισης υπό τις προϋποθέσεις που
τίθενται στην περ. ε. του άρθρου 9 του ν. 4178/2013.

Είδος χρήσης Τουρισμός, βιομηχανία
Αλλαγή χρήσης Όχι
Υπέρβαση δόμησης 0 τμ κύριων χώρων

0 τμ χώρων μειωτ. συντελ.
Χωρίς υπέρβαση

Υπέρβαση καθ'ύψος 0 εκατοστά
Όχι

Υπέρβαση κάλυψης  τμ
Όχι

Παραβίαση πλαγίων αποστάσεων Όχι
Παραβίαση Ο.Γ. σε προκήπιο Όχι
Ειδικές συνθήκες
Παλαιότητα Από 1/1/1983 μέχρι 31/12/2003
Πρόχειρη κατασκευή
Τύπος αυθαιρεσίας Ρύθμιση
Κολυμβητική δεξαμενή (πισίνα) 0 κμ
πισίνα εμβ. < 35τμ ή για ΑΜΕΑ ή με πυροσβεστικό κρουνό
Διαφορετική διαμερισμάτωση
Αριθμός λοιπών πολεοδομικών και
κτιριοδομικών παραβάσεων

3

Φύλλο καταγραφής #7
Περιγραφή παράβασης νέες κατασκευές (w.c.)
Κατηγορία αυθαιρεσίας Κατηγορία 5

Αυθαίρετες κατασκευές/αλλαγές χρήσεις που δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες 1-4
του άρθρου 9 του ν. 4178/2013: υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4178/2013 και
αναστέλλεται για 30 χρόνια η επιβολή κυρώσεων με την καταβολή του παραβόλου
και του ενιαίου ειδικού προστίμου που προβλέπονται από τον παραπάνω νόμο.
δύναται να εξαιρεθούν οριστικά της κατεδάφισης υπό τις προϋποθέσεις που
τίθενται στην περ. ε. του άρθρου 9 του ν. 4178/2013.

Είδος χρήσης Τουρισμός, βιομηχανία
Αλλαγή χρήσης Όχι
Υπέρβαση δόμησης 38,25 τμ κύριων χώρων

 τμ χώρων μειωτ. συντελ.
<50% της επιτρεπόμενης δόμησης

Υπέρβαση καθ'ύψος 0 εκατοστά
Όχι

Υπέρβαση κάλυψης  τμ
Όχι

Παραβίαση πλαγίων αποστάσεων Όχι
Παραβίαση Ο.Γ. σε προκήπιο Όχι
Ειδικές συνθήκες
Παλαιότητα Από 1/1/1983 μέχρι 31/12/2003
Πρόχειρη κατασκευή
Τύπος αυθαιρεσίας Ρύθμιση
Κολυμβητική δεξαμενή (πισίνα) 0 κμ
πισίνα εμβ. < 35τμ ή για ΑΜΕΑ ή με πυροσβεστικό κρουνό
Διαφορετική διαμερισμάτωση
Αριθμός λοιπών πολεοδομικών και
κτιριοδομικών παραβάσεων

0

Φύλλο καταγραφής #8
Περιγραφή παράβασης επέκταση βοηθητικών χώρων υπόγειας στάθμης κεντρικού

κτιρίου Π.
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Κατηγορία αυθαιρεσίας Κατηγορία 5
Αυθαίρετες κατασκευές/αλλαγές χρήσεις που δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες 1-4
του άρθρου 9 του ν. 4178/2013: υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4178/2013 και
αναστέλλεται για 30 χρόνια η επιβολή κυρώσεων με την καταβολή του παραβόλου
και του ενιαίου ειδικού προστίμου που προβλέπονται από τον παραπάνω νόμο.
δύναται να εξαιρεθούν οριστικά της κατεδάφισης υπό τις προϋποθέσεις που
τίθενται στην περ. ε. του άρθρου 9 του ν. 4178/2013.

Είδος χρήσης Τουρισμός, βιομηχανία
Αλλαγή χρήσης Όχι
Υπέρβαση δόμησης 0 τμ κύριων χώρων

239,34 τμ χώρων μειωτ. συντελ.
<50% της επιτρεπόμενης δόμησης

Υπέρβαση καθ'ύψος 0 εκατοστά
Όχι

Υπέρβαση κάλυψης  τμ
Όχι

Παραβίαση πλαγίων αποστάσεων Όχι
Παραβίαση Ο.Γ. σε προκήπιο Όχι
Ειδικές συνθήκες
Παλαιότητα Από 1/1/1983 μέχρι 31/12/2003
Πρόχειρη κατασκευή
Τύπος αυθαιρεσίας Ρύθμιση
Κολυμβητική δεξαμενή (πισίνα) 0 κμ
πισίνα εμβ. < 35τμ ή για ΑΜΕΑ ή με πυροσβεστικό κρουνό
Διαφορετική διαμερισμάτωση
Αριθμός λοιπών πολεοδομικών και
κτιριοδομικών παραβάσεων

0

Φύλλο καταγραφής #9
Περιγραφή παράβασης επέκταση κυρίων χώρων ισογείου τμήματος κεντρικού κτιρίου

Π.
Κατηγορία αυθαιρεσίας Κατηγορία 5

Αυθαίρετες κατασκευές/αλλαγές χρήσεις που δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες 1-4
του άρθρου 9 του ν. 4178/2013: υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4178/2013 και
αναστέλλεται για 30 χρόνια η επιβολή κυρώσεων με την καταβολή του παραβόλου
και του ενιαίου ειδικού προστίμου που προβλέπονται από τον παραπάνω νόμο.
δύναται να εξαιρεθούν οριστικά της κατεδάφισης υπό τις προϋποθέσεις που
τίθενται στην περ. ε. του άρθρου 9 του ν. 4178/2013.

Είδος χρήσης Τουρισμός, βιομηχανία
Αλλαγή χρήσης Όχι
Υπέρβαση δόμησης 216,27 τμ κύριων χώρων

0 τμ χώρων μειωτ. συντελ.
<50% της επιτρεπόμενης δόμησης

Υπέρβαση καθ'ύψος 0 εκατοστά
Όχι

Υπέρβαση κάλυψης  τμ
Όχι

Παραβίαση πλαγίων αποστάσεων Όχι
Παραβίαση Ο.Γ. σε προκήπιο Όχι
Ειδικές συνθήκες
Παλαιότητα Από 1/1/1983 μέχρι 31/12/2003
Πρόχειρη κατασκευή
Τύπος αυθαιρεσίας Ρύθμιση
Κολυμβητική δεξαμενή (πισίνα)  κμ
πισίνα εμβ. < 35τμ ή για ΑΜΕΑ ή με πυροσβεστικό κρουνό
Διαφορετική διαμερισμάτωση
Αριθμός λοιπών πολεοδομικών και
κτιριοδομικών παραβάσεων

Φύλλο καταγραφής #10
Περιγραφή παράβασης μετατροπή Η.Χ. ισογείου τμήματος κεντρικού κτιρίου Π σε

κύριους χώρους.
Κατηγορία αυθαιρεσίας Κατηγορία 5

Αυθαίρετες κατασκευές/αλλαγές χρήσεις που δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες 1-4
του άρθρου 9 του ν. 4178/2013: υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4178/2013 και
αναστέλλεται για 30 χρόνια η επιβολή κυρώσεων με την καταβολή του παραβόλου
και του ενιαίου ειδικού προστίμου που προβλέπονται από τον παραπάνω νόμο.
δύναται να εξαιρεθούν οριστικά της κατεδάφισης υπό τις προϋποθέσεις που
τίθενται στην περ. ε. του άρθρου 9 του ν. 4178/2013.

Είδος χρήσης Τουρισμός, βιομηχανία
Αλλαγή χρήσης Όχι
Υπέρβαση δόμησης 528,75 τμ κύριων χώρων

0 τμ χώρων μειωτ. συντελ.
<50% της επιτρεπόμενης δόμησης

Υπέρβαση καθ'ύψος 0 εκατοστά
Όχι

Υπέρβαση κάλυψης 0 τμ
Όχι
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Παραβίαση πλαγίων αποστάσεων Όχι
Παραβίαση Ο.Γ. σε προκήπιο Όχι
Ειδικές συνθήκες
Παλαιότητα Από 1/1/1983 μέχρι 31/12/2003
Πρόχειρη κατασκευή
Τύπος αυθαιρεσίας Ρύθμιση
Κολυμβητική δεξαμενή (πισίνα) 0 κμ
πισίνα εμβ. < 35τμ ή για ΑΜΕΑ ή με πυροσβεστικό κρουνό
Διαφορετική διαμερισμάτωση
Αριθμός λοιπών πολεοδομικών και
κτιριοδομικών παραβάσεων

0

Φύλλο καταγραφής #11
Περιγραφή παράβασης κατασκευή κολυμβητικής δεξαμενής.
Κατηγορία αυθαιρεσίας Κατηγορία 5

Αυθαίρετες κατασκευές/αλλαγές χρήσεις που δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες 1-4
του άρθρου 9 του ν. 4178/2013: υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4178/2013 και
αναστέλλεται για 30 χρόνια η επιβολή κυρώσεων με την καταβολή του παραβόλου
και του ενιαίου ειδικού προστίμου που προβλέπονται από τον παραπάνω νόμο.
δύναται να εξαιρεθούν οριστικά της κατεδάφισης υπό τις προϋποθέσεις που
τίθενται στην περ. ε. του άρθρου 9 του ν. 4178/2013.

Είδος χρήσης Τουρισμός, βιομηχανία
Αλλαγή χρήσης Όχι
Υπέρβαση δόμησης 0 τμ κύριων χώρων

0 τμ χώρων μειωτ. συντελ.
Χωρίς υπέρβαση

Υπέρβαση καθ'ύψος 0 εκατοστά
Όχι

Υπέρβαση κάλυψης 0 τμ
Όχι

Παραβίαση πλαγίων αποστάσεων Όχι
Παραβίαση Ο.Γ. σε προκήπιο Όχι
Ειδικές συνθήκες
Παλαιότητα από 1/1/2004 μέχρι 28/7/2011
Πρόχειρη κατασκευή
Τύπος αυθαιρεσίας Ρύθμιση
Κολυμβητική δεξαμενή (πισίνα) 345,39 κμ
πισίνα εμβ. < 35τμ ή για ΑΜΕΑ ή με πυροσβεστικό κρουνό X
Διαφορετική διαμερισμάτωση
Αριθμός λοιπών πολεοδομικών και
κτιριοδομικών παραβάσεων

0

Φύλλο καταγραφής #12
Περιγραφή παράβασης παραβάσεις:αλλαγή θέσης κτισμάτων,διαφορετική

διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου,αλλαγές στα στοιχεία των
όψεων των κτιρίων.

Κατηγορία αυθαιρεσίας Κατηγορία 5
Αυθαίρετες κατασκευές/αλλαγές χρήσεις που δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες 1-4
του άρθρου 9 του ν. 4178/2013: υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4178/2013 και
αναστέλλεται για 30 χρόνια η επιβολή κυρώσεων με την καταβολή του παραβόλου
και του ενιαίου ειδικού προστίμου που προβλέπονται από τον παραπάνω νόμο.
δύναται να εξαιρεθούν οριστικά της κατεδάφισης υπό τις προϋποθέσεις που
τίθενται στην περ. ε. του άρθρου 9 του ν. 4178/2013.

Είδος χρήσης Τουρισμός, βιομηχανία
Αλλαγή χρήσης Όχι
Υπέρβαση δόμησης 0 τμ κύριων χώρων

0 τμ χώρων μειωτ. συντελ.
Χωρίς υπέρβαση

Υπέρβαση καθ'ύψος 0 εκατοστά
Όχι

Υπέρβαση κάλυψης 0 τμ
Όχι

Παραβίαση πλαγίων αποστάσεων Όχι
Παραβίαση Ο.Γ. σε προκήπιο Όχι
Ειδικές συνθήκες
Παλαιότητα Από 1/1/1983 μέχρι 31/12/2003
Πρόχειρη κατασκευή
Τύπος αυθαιρεσίας Ρύθμιση
Κολυμβητική δεξαμενή (πισίνα) 0 κμ
πισίνα εμβ. < 35τμ ή για ΑΜΕΑ ή με πυροσβεστικό κρουνό X
Διαφορετική διαμερισμάτωση
Αριθμός λοιπών πολεοδομικών και
κτιριοδομικών παραβάσεων

2
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Φύλλο καταγραφής #13
Περιγραφή παράβασης επέκταση ημ.χώρων κτιρίου Π κατά 37,61 τμ,αύξηση

επιφάνειας εξωστών κατά 28,32τμ στα κτίρια,αλλαγή θέσης
ημ.χώρων κτιρίου Π.

Κατηγορία αυθαιρεσίας Κατηγορία 5
Αυθαίρετες κατασκευές/αλλαγές χρήσεις που δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες 1-4
του άρθρου 9 του ν. 4178/2013: υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4178/2013 και
αναστέλλεται για 30 χρόνια η επιβολή κυρώσεων με την καταβολή του παραβόλου
και του ενιαίου ειδικού προστίμου που προβλέπονται από τον παραπάνω νόμο.
δύναται να εξαιρεθούν οριστικά της κατεδάφισης υπό τις προϋποθέσεις που
τίθενται στην περ. ε. του άρθρου 9 του ν. 4178/2013.

Είδος χρήσης Τουρισμός, βιομηχανία
Αλλαγή χρήσης Όχι
Υπέρβαση δόμησης 0 τμ κύριων χώρων

0 τμ χώρων μειωτ. συντελ.
Χωρίς υπέρβαση

Υπέρβαση καθ'ύψος 0 εκατοστά
Όχι

Υπέρβαση κάλυψης 0 τμ
Όχι

Παραβίαση πλαγίων αποστάσεων Όχι
Παραβίαση Ο.Γ. σε προκήπιο Όχι
Ειδικές συνθήκες
Παλαιότητα Από 1/1/1983 μέχρι 31/12/2003
Πρόχειρη κατασκευή
Τύπος αυθαιρεσίας Ρύθμιση
Κολυμβητική δεξαμενή (πισίνα) 0 κμ
πισίνα εμβ. < 35τμ ή για ΑΜΕΑ ή με πυροσβεστικό κρουνό X
Διαφορετική διαμερισμάτωση
Αριθμός λοιπών πολεοδομικών και
κτιριοδομικών παραβάσεων

1

Φύλλο καταγραφής #14
Περιγραφή παράβασης κατασκευή βεραντών επί εδάφους υπόγειας στάθμης στις

όψεις των κτιρίων διαμερισμάτων.
Κατηγορία αυθαιρεσίας Κατηγορία 5

Αυθαίρετες κατασκευές/αλλαγές χρήσεις που δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες 1-4
του άρθρου 9 του ν. 4178/2013: υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4178/2013 και
αναστέλλεται για 30 χρόνια η επιβολή κυρώσεων με την καταβολή του παραβόλου
και του ενιαίου ειδικού προστίμου που προβλέπονται από τον παραπάνω νόμο.
δύναται να εξαιρεθούν οριστικά της κατεδάφισης υπό τις προϋποθέσεις που
τίθενται στην περ. ε. του άρθρου 9 του ν. 4178/2013.

Είδος χρήσης Τουρισμός, βιομηχανία
Αλλαγή χρήσης Όχι
Υπέρβαση δόμησης 0 τμ κύριων χώρων

0 τμ χώρων μειωτ. συντελ.
Χωρίς υπέρβαση

Υπέρβαση καθ'ύψος 0 εκατοστά
Όχι

Υπέρβαση κάλυψης 0 τμ
Όχι

Παραβίαση πλαγίων αποστάσεων Όχι
Παραβίαση Ο.Γ. σε προκήπιο Όχι
Ειδικές συνθήκες
Παλαιότητα Από 1/1/1983 μέχρι 31/12/2003
Πρόχειρη κατασκευή
Τύπος αυθαιρεσίας Ρύθμιση
Κολυμβητική δεξαμενή (πισίνα) 0 κμ
πισίνα εμβ. < 35τμ ή για ΑΜΕΑ ή με πυροσβεστικό κρουνό X
Διαφορετική διαμερισμάτωση
Αριθμός λοιπών πολεοδομικών και
κτιριοδομικών παραβάσεων

2

Φύλλο καταγραφής #15
Περιγραφή παράβασης αλλαγή θέσης κλιμακ/σίου στο κτίριο Δ, αλλαγή μορφής

κλιμακ/σίου στο κτίριο Ε, κατασκευή β' κλιμακ/σίου στο κτίριο
Ο.

Κατηγορία αυθαιρεσίας Κατηγορία 5
Αυθαίρετες κατασκευές/αλλαγές χρήσεις που δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες 1-4
του άρθρου 9 του ν. 4178/2013: υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4178/2013 και
αναστέλλεται για 30 χρόνια η επιβολή κυρώσεων με την καταβολή του παραβόλου
και του ενιαίου ειδικού προστίμου που προβλέπονται από τον παραπάνω νόμο.
δύναται να εξαιρεθούν οριστικά της κατεδάφισης υπό τις προϋποθέσεις που
τίθενται στην περ. ε. του άρθρου 9 του ν. 4178/2013.

Είδος χρήσης Τουρισμός, βιομηχανία
Αλλαγή χρήσης Όχι
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Υπέρβαση δόμησης 0 τμ κύριων χώρων
0 τμ χώρων μειωτ. συντελ.
Χωρίς υπέρβαση

Υπέρβαση καθ'ύψος 0 εκατοστά
Όχι

Υπέρβαση κάλυψης 0 τμ
Όχι

Παραβίαση πλαγίων αποστάσεων Όχι
Παραβίαση Ο.Γ. σε προκήπιο Όχι
Ειδικές συνθήκες
Παλαιότητα Από 1/1/1983 μέχρι 31/12/2003
Πρόχειρη κατασκευή
Τύπος αυθαιρεσίας Ρύθμιση
Κολυμβητική δεξαμενή (πισίνα) 0 κμ
πισίνα εμβ. < 35τμ ή για ΑΜΕΑ ή με πυροσβεστικό κρουνό X
Διαφορετική διαμερισμάτωση
Αριθμός λοιπών πολεοδομικών και
κτιριοδομικών παραβάσεων

1

Φύλλο καταγραφής #16
Περιγραφή παράβασης διάσπαση όγκου και αλλαγές στα ανοίγματα των όψεων του

κτιρίου Ο.
Κατηγορία αυθαιρεσίας Κατηγορία 5

Αυθαίρετες κατασκευές/αλλαγές χρήσεις που δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες 1-4
του άρθρου 9 του ν. 4178/2013: υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4178/2013 και
αναστέλλεται για 30 χρόνια η επιβολή κυρώσεων με την καταβολή του παραβόλου
και του ενιαίου ειδικού προστίμου που προβλέπονται από τον παραπάνω νόμο.
δύναται να εξαιρεθούν οριστικά της κατεδάφισης υπό τις προϋποθέσεις που
τίθενται στην περ. ε. του άρθρου 9 του ν. 4178/2013.

Είδος χρήσης Τουρισμός, βιομηχανία
Αλλαγή χρήσης Όχι
Υπέρβαση δόμησης 0 τμ κύριων χώρων

0 τμ χώρων μειωτ. συντελ.
Χωρίς υπέρβαση

Υπέρβαση καθ'ύψος 0 εκατοστά
Όχι

Υπέρβαση κάλυψης 0 τμ
Όχι

Παραβίαση πλαγίων αποστάσεων Όχι
Παραβίαση Ο.Γ. σε προκήπιο Όχι
Ειδικές συνθήκες
Παλαιότητα Από 1/1/1983 μέχρι 31/12/2003
Πρόχειρη κατασκευή
Τύπος αυθαιρεσίας Ρύθμιση
Κολυμβητική δεξαμενή (πισίνα) 0 κμ
πισίνα εμβ. < 35τμ ή για ΑΜΕΑ ή με πυροσβεστικό κρουνό X
Διαφορετική διαμερισμάτωση
Αριθμός λοιπών πολεοδομικών και
κτιριοδομικών παραβάσεων

1

Φύλλο καταγραφής #17
Περιγραφή παράβασης υπέρβαση δόμησης λόγω απόκλισης στο εμβαδόν του

γηπέδου σύμφωνα με το νέο τοπογραφικό.
Κατηγορία αυθαιρεσίας Κατηγορία 5

Αυθαίρετες κατασκευές/αλλαγές χρήσεις που δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες 1-4
του άρθρου 9 του ν. 4178/2013: υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4178/2013 και
αναστέλλεται για 30 χρόνια η επιβολή κυρώσεων με την καταβολή του παραβόλου
και του ενιαίου ειδικού προστίμου που προβλέπονται από τον παραπάνω νόμο.
δύναται να εξαιρεθούν οριστικά της κατεδάφισης υπό τις προϋποθέσεις που
τίθενται στην περ. ε. του άρθρου 9 του ν. 4178/2013.

Είδος χρήσης Τουρισμός, βιομηχανία
Αλλαγή χρήσης Όχι
Υπέρβαση δόμησης 612,89 τμ κύριων χώρων

0 τμ χώρων μειωτ. συντελ.
<50% της επιτρεπόμενης δόμησης

Υπέρβαση καθ'ύψος 0 εκατοστά
Όχι

Υπέρβαση κάλυψης 0 τμ
Όχι

Παραβίαση πλαγίων αποστάσεων Όχι
Παραβίαση Ο.Γ. σε προκήπιο Όχι
Ειδικές συνθήκες
Παλαιότητα Από 1/1/1983 μέχρι 31/12/2003
Πρόχειρη κατασκευή

Σελίδα 8 από 15

ΥΠΟΥΡΓΕ
ΙΟ

 Π
ΕΡ

ΙΒ
ΑΛΛΟΝΤΟ

Σ 
ΕΝ

ΕΡ
ΓΕ

ΙΑ
Σ 

& Κ
ΛΙΜ

ΑΤΙ
ΚΗΣ 

ΑΛΛΑΓΗ
Σ



 

 

Τύπος αυθαιρεσίας Ρύθμιση
Κολυμβητική δεξαμενή (πισίνα) 0 κμ
πισίνα εμβ. < 35τμ ή για ΑΜΕΑ ή με πυροσβεστικό κρουνό X
Διαφορετική διαμερισμάτωση
Αριθμός λοιπών πολεοδομικών και
κτιριοδομικών παραβάσεων

0

Φύλλο καταγραφής #18
Περιγραφή παράβασης νέα κατασκευή (kids club)
Κατηγορία αυθαιρεσίας Κατηγορία 5

Αυθαίρετες κατασκευές/αλλαγές χρήσεις που δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες 1-4
του άρθρου 9 του ν. 4178/2013: υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4178/2013 και
αναστέλλεται για 30 χρόνια η επιβολή κυρώσεων με την καταβολή του παραβόλου
και του ενιαίου ειδικού προστίμου που προβλέπονται από τον παραπάνω νόμο.
δύναται να εξαιρεθούν οριστικά της κατεδάφισης υπό τις προϋποθέσεις που
τίθενται στην περ. ε. του άρθρου 9 του ν. 4178/2013.

Είδος χρήσης Τουρισμός, βιομηχανία
Αλλαγή χρήσης Όχι
Υπέρβαση δόμησης 40,89 τμ κύριων χώρων

0 τμ χώρων μειωτ. συντελ.
<50% της επιτρεπόμενης δόμησης

Υπέρβαση καθ'ύψος 0 εκατοστά
Όχι

Υπέρβαση κάλυψης 0 τμ
Όχι

Παραβίαση πλαγίων αποστάσεων Όχι
Παραβίαση Ο.Γ. σε προκήπιο Όχι
Ειδικές συνθήκες
Παλαιότητα από 1/1/2004 μέχρι 28/7/2011
Πρόχειρη κατασκευή
Τύπος αυθαιρεσίας Ρύθμιση
Κολυμβητική δεξαμενή (πισίνα) 0 κμ
πισίνα εμβ. < 35τμ ή για ΑΜΕΑ ή με πυροσβεστικό κρουνό X
Διαφορετική διαμερισμάτωση
Αριθμός λοιπών πολεοδομικών και
κτιριοδομικών παραβάσεων

0

Φύλλο καταγραφής #19
Περιγραφή παράβασης νέα κατασκευή (w.c.)
Κατηγορία αυθαιρεσίας Κατηγορία 5

Αυθαίρετες κατασκευές/αλλαγές χρήσεις που δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες 1-4
του άρθρου 9 του ν. 4178/2013: υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4178/2013 και
αναστέλλεται για 30 χρόνια η επιβολή κυρώσεων με την καταβολή του παραβόλου
και του ενιαίου ειδικού προστίμου που προβλέπονται από τον παραπάνω νόμο.
δύναται να εξαιρεθούν οριστικά της κατεδάφισης υπό τις προϋποθέσεις που
τίθενται στην περ. ε. του άρθρου 9 του ν. 4178/2013.

Είδος χρήσης Τουρισμός, βιομηχανία
Αλλαγή χρήσης Όχι
Υπέρβαση δόμησης 0 τμ κύριων χώρων

11,59 τμ χώρων μειωτ. συντελ.
<50% της επιτρεπόμενης δόμησης

Υπέρβαση καθ'ύψος 0 εκατοστά
Όχι

Υπέρβαση κάλυψης 0 τμ
Όχι

Παραβίαση πλαγίων αποστάσεων Όχι
Παραβίαση Ο.Γ. σε προκήπιο Όχι
Ειδικές συνθήκες
Παλαιότητα από 1/1/2004 μέχρι 28/7/2011
Πρόχειρη κατασκευή
Τύπος αυθαιρεσίας Ρύθμιση
Κολυμβητική δεξαμενή (πισίνα) 0 κμ
πισίνα εμβ. < 35τμ ή για ΑΜΕΑ ή με πυροσβεστικό κρουνό X
Διαφορετική διαμερισμάτωση
Αριθμός λοιπών πολεοδομικών και
κτιριοδομικών παραβάσεων

0
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Πρόσθετα στοιχεία δήλωσης: 
 

Α/Α έργου συστήματος αμοιβών: 4867635 

Συνολικό ποσό παλαιοτέρων πληρωμών: 95.747,84 € 

Παραστατικά παλαιοτέρων πληρωμών: απόδειξη είσπραξης α' δόσης με δικαιούχο τον ΕΟΤ 0024 26180/0 για το

ποσό των 31915,95 Ευρώ, με ημερομηνία 22-12-2009.απόδειξη είσπραξης β' δόσης με δικαιούχο τον ΕΟΤ 0024

26180/0 για το ποσό των 31915,95 Ευρώ, με ημερομηνία 27-07-10-2010.απόδειξη είσπραξης γ' δόσης με

δικαιούχο τον ΕΟΤ 0024 26180/0 για το ποσό των 31915,95 Ευρώ, με ημερομηνία 29-10-2010. 

Ημ/νία εισαγωγής παλαιοτέρων πληρωμών: 12/03/2013 10:06:02 
 

Μέγιστος αριθμός ορόφων: 2 

Τρωτότητα: Μελέτη στατικής επάρκειας

Συντεταγμένες  γεωτεμαχίου(προσέγγιση):  145822 .57138472656  4414810 .610871221 ,145816 .61824782027

4414844.345313691,145825.87868300782  4414873.449538565,145819.92554610156  4414913.137117941,145814.63386885152

4414947.533020066,145820.58700575778  4414961.4236728465,145811.98803022652  4415174.41368216,145819.2640864453

4415195 .58039116 ,145855 .64436753918  4415194 .257471848 ,145889 .3788100081  4415181 .028278722 ,145918 .4830348832

4415174.41368216,145942.2955825083  4415140.679239691,145948.24871941455  4415118.8510710355,145951.5560176958

4415083.793709254,145950.89455803958  4415067.918677503,145956.18623528958  4415050.720726441,145958.8320739146

4415023.600880534,145962.13937219587  4414997.142494285,145955.52477563333  4414980.606002878,145951.5560176958

4414964.730971129,145950.23309838332  4414944.88718144,145950.23309838332  4414917.105875878,145954.86331597707

4414892.631868597,145960.81645288336  4414870.142240284,145946.2643404458  4414865.51202269,145925.75909110196

4414861.543264753,145902.60800313312  4414853.605748878,145863.5818834142  4414837.73071712  
 

 

Τεχνική έκθεση: Στο γήπεδο ιδιοκτησίας Θωμάς Ρόκας Α.Ε., στη θέση Άγιος Σπυρίδωνας Περίθειας, στον πρώην δήμο Θιναλίων Κέρκυρας, εκδόθηκε

από την Πολεοδομία του Δήμου Κερκυραίων η οικοδομική άδεια υπ’ αριθμό 304/2002 που αφορούσε την ανέγερση ξενοδοχείου τύπου επιπλωμένων

διαμερισμάτων. Ο φέρων οργανισμός αλλά και όλες οι εργασίες αποπεράτωσης, συμπεριλαμβανομένων και των αυθαίρετων προσθηκών και αλλαγών χρήσεων

στα κτίσματα που προβλέπονταν από την οικοδομική άδεια, ολοκληρώθηκαν πριν το έτος 2003 ενώ κατά την περίοδο 2004 ? 2011 κατασκευάστηκαν νέα

βοηθητικά κτίρια και μία επιπλέον κολυμβητική δεξαμενή. Πιο συγκεκριμένα το ακίνητο υπό τακτοποίηση εμφανίζει διαφορές με την οικοδομική άδεια:1.Στην

υπόγεια στάθμη του κεντρικού κτιρίου (Π) στην οποία έχει γίνει επέκταση των βοηθητικών χώρων κατά 239,34 τμ, 2.Στην ισόγεια στάθμη του κεντρικού

κτιρίου (Π) στην οποία έχει γίνει επέκταση των κυρίων χώρων κατά 216,27 τμ,3.Στους ημιυπαίθριους χώρους της ισόγειας στάθμης κεντρικού κτιρίου (Π)

όπου τμήμα τους εμβαδού 528,75 τμ μετατράπηκε σε κύριους χώρους,4.Στη χρήση των βοηθητικών χώρων της υπόγειας στάθμης των κτιρίων των

διαμερισμάτων (Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Λ,Ξ,Ο1 και Ο2) η οποία μετατράπηκε σε κύρια χρήση συνολικού εμβαδού 1.781,67 τμ.Επιπλέον κατασκευάστηκαν νέα κτίσματα

λειτουργικά εξαρτημένα από τη χρήση του ξενοδοχείου και συγκεκριμένα:1.κτίριο εμβαδού 20,50 τμ βοηθητικής χρήσης (αποδυτήρια) για θεατρικές

παραστάσεις,2.κτίριο με χρήση mini market εμβαδού 90,75 τμ κύριων χώρων,3.δύο κτίρια συνολικού εμβαδού 138,89 τμ κύριας χρήσης (kids club),4.κτίριο

εμβαδού 134,09 τμ κύριας χρήσης (grill  -  self  service),5.δύο κτίρια εμβαδού 38,25 τμ και  11,59 τμ αντίστοιχα (w.c.),  Τέλος, κατασκευάστηκε ένας

ημιυπαίθριος χώρος - μπαρ εμβαδού 537,25 τμ στο βορειοδυτικό τμήμα του γηπέδου και   μία νέα κολυμβητική δεξαμενή 345,39 κμ που μπορεί  να

χρησιμοποιηθεί για πυροσβεστικούς σκοπούς, σε απόσταση 26,00 μ περίπου από το κεντρικό κτίριο (Π).Επιπλέον κατά την αυτοψία στο ακίνητο εντοπίστηκαν

παραβάσεις που αφορούν την αλλαγή θέσης κτισμάτων, τη διαφορετική διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου περιμετρικά των κτιρίων των διαμερισμάτων,

αλλαγές στη θέση και τη μορφή του κτιρίου Ο το οποίο διασπάστηκε σε κτίριο Ο1 και κτίριο Ο2  με το ίδιο συνολικό εμβαδόν και διαρρύθμιση, την κατασκευή

ενός επιπλέον κλιμακοστασίου στο κτίριο Ο και αλλαγές στα ανοίγματα των όψεων του ίδιου κτιρίου, την αλλαγή θέσης κλιμακοστασίου στο κτίριο Δ, την

αλλαγή μορφής του κλιμακοστασίου του κτιρίου Ε, την κατασκευή βεραντών επί εδάφους στην υπόγεια στάθμη των κτιρίων διαμερισμάτων, την αλλαγή

θέσης ημιυπαίθριων χώρων εμβαδού 200,00 τμ και 225,00 τμ αντίστοιχα στην όψη του κεντρικού κτιρίου Π, την επέκταση ημιυπαίθριων χώρων στο κτίριο Π

κατά 37,61 τμ συνολικά (25,48 τμ + 12,13 τμ), την αύξηση της συνολικής επιφάνειας των εξωστών των κτιρίων διαμερισμάτων κατά 28,32 τμ, και αλλαγές

στα στοιχεία των όψεων των κτιρίων.  Λοιπές αποκλίσεις στις διαστάσεις του περιγράμματος των κτιρίων διαμερισμάτων που υπάρχουν σε ορισμένες

περιπτώσεις είναι μικρότερες της τάξης του 2% και θεωρούνται εντός της νόμιμης απόκλισης.(λόγω περιορισμένου χώρου στο πεδίο ''τεχνική έκθεση'' η

ανάλυση που θα έπρεπε να γίνει στο προαναφερθές πεδίο και αφορά το φύλλο καταγραφής 17 αναφέρεται παρακάτω στο πεδίο ''σχόλια'').Το σύνολο των

αυθαίρετων κατασκευών και των αλλαγών χρήσης εμπίπτουν στην κατηγορία 5 του άρθρου 9. Ειδικά όσον αφορά την κάλυψη, σύμφωνα με την Αποφ. 297/7-

1-14 (ΦΕΚ-39/Β/14-1-14), συγκρίνοντας την με την επιτρεπόμενη από τους όρους δόμησης που ισχύει στη θέση του ακινήτου, δεν υπάρχει παραβίαση.
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Επίσης δεν υπάρχουν παραβιάσεις πλαγίων αποστάσεων ή οικοδομικής γραμμής. 
 

Σχόλια: Στην υπ’ αριθμ. 304/ 23.05.02 οικοδομική άδεια για την ανέγερση του ξενοδοχείου, η δόμηση υπολογίστηκε για το σύνολο του γηπέδου

συμπεριλαμβανομένου και του τμήματος της ζώνης παραλίας που καταλαμβάνει η ιδιοκτησία, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν2831/00 ΦΕΚ 140/Α/00, την Εγκ

26/90 σε συνδυασμό και με την Γνωμ. της Νομικής Δν/σης του ΥΠΕΧΩΔΕ 125/90 και το γεγονός ότι είχαν εκδοθεί:1.Η με αρ. πρωτ. οικ. 1712/5.2.01

προέγκριση χωροθέτησης  ξενοδοχείου,2.Η με αρ. πρωτ. οικ.96535/28.11.01 κοινή απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ - ΕΟΤ έγκρισης περιβαλ-λοντικών όρων, 3.Η με αρ.

πρωτ. 4150/ΤΤ/30.10.01 και  αριθμό θεώρησης σχεδίων 927 έγκριση των Αρχι-τεκτονικών σχεδίων από τον ΕΟΤ. Έτσι το δικαίωμα δόμησης με βάση το

σημερινό νέο τοπογραφικό με συντ. Ε.Γ.Σ.Α. 87 όπου το γήπεδο έχει καθαρό εμβαδόν 46.004,50μ2 πλέον εμβαδόν ζώνης παραλίας   388,47μ2,  υπολογίζεται

για το συνολικό εμβαδόν των  46.392,97 μ2, και είναι :46.392,97 μ2x 0,20= 9.278,594μ2 δόμηση και κάλυψη νόμιμα κατά την ημερομηνία έκδοσης της

304/02 οικοδ. άδειας. (το εμβαδόν της ιδιοκτησίας βάσει του οποίου εξεδόθη η οικοδομική άδεια 304/02, ήταν 48.795μ2).Η διαφορά των (48.795 - 46.392,97

=) 2.402,03 μ2 της επιφάνειας του τοπογραφικού βάσει του οποίου εξεδόθη η οικοδομική άδεια 304/02. αντιστοιχεί σε ποσοστό (2.402,03/46.392,97) 4,9%

< 10%, που  εμπίπτει στις αποδεκτές αποκλίσεις του άρθρου 4§2β του Ν4178/13.Μετά τα παραπάνω η δόμηση η πέραν των 9.278,595 μ2, που υπολογίζεται

με τη σημερινή αποτύπωση, τακτοποιείται σύμφωνα με το νόμο και αναφέρεται στο φύλλο καταγραφής 17. 
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Υπόλοιπο προς πληρωμή: 98.586,88 €

Βεβαιώνεται ότι έχει εξοφληθεί το 30% του συνολικού ποσού προστίμου.

 
Τέλος υπαγωγής - Δόσεις

Τύπος Α/Α Ημ/νία
εισαγωγής Ποσό Κωδικός πληρωμής Λήξη

πληρωμής
Τελευταία
πληρωμή Κατάσταση εξόφλησης

Τέλος υπαγωγής 1 09/01/2013 6.000,00 € 00000010049094381124 19/01/2013 11/01/2013 Εξοφλημένη
Μηνιαία τακτική δόση 1 12/03/2013 1.567,35 € 00000040049094381228 11/04/2013 04/04/2013 Εξοφλημένη
Μηνιαία τακτική δόση 2 12/03/2013 1.567,35 € 00000040049094381228 11/05/2013 25/04/2013 Εξοφλημένη
Μηνιαία τακτική δόση 3 12/03/2013 1.567,35 € 00000040049094381228 11/06/2013 23/05/2013 Εξοφλημένη
Μηνιαία τακτική δόση 4 12/03/2013 1.567,35 € 00000040049094381228 11/07/2013 25/06/2013 Εξοφλημένη
Μηνιαία τακτική δόση 5 12/03/2013 1.567,35 € 00000040049094381228 11/08/2013 23/07/2013 Εξοφλημένη
Μηνιαία τακτική δόση 6 12/03/2013 1.567,35 € 00000040049094381228 11/09/2013 12/08/2013 Εξοφλημένη
Μηνιαία τακτική δόση 7 12/03/2013 1.567,35 € 00000040049094381228 11/10/2013 17/09/2013 Εξοφλημένη
Μηνιαία τακτική δόση 8 12/03/2013 1.567,35 € 00000040049094381228 11/11/2013 11/10/2013 Εξοφλημένη
Μηνιαία τακτική δόση 9 12/03/2013 1.567,35 € 00000040049094381228 11/12/2013 05/11/2013 Εξοφλημένη
Μηνιαία τακτική δόση 10 12/03/2013 1.567,35 € 00000040049094381228 11/01/2014 13/12/2013 Εξοφλημένη
Μηνιαία τακτική δόση 11 12/03/2013 1.567,35 € 00000040049094381228 11/02/2014 15/01/2014 Εξοφλημένη
Μηνιαία τακτική δόση 12 12/03/2013 1.567,35 € 00000040049094381228 11/03/2014 12/02/2014 Εξοφλημένη
Μηνιαία τακτική δόση 13 12/03/2013 1.567,35 € 00000040049094381228 11/04/2014 12/03/2014 Εξοφλημένη
Μηνιαία τακτική δόση 14 12/03/2013 1.567,35 € 00000040049094381228 11/05/2014 07/04/2014 Εξοφλημένη
Μηνιαία τακτική δόση 15 12/03/2013 1.567,35 € 00000040049094381228 11/06/2014 12/05/2014 Εξοφλημένη
Μηνιαία τακτική δόση 16 12/03/2013 1.567,35 € 00000040049094381228 11/07/2014 16/06/2014 Εξοφλημένη
Μηνιαία τακτική δόση 17 12/03/2013 1.567,35 € 00000040049094381228 11/08/2014 07/07/2014 Εξοφλημένη
Μηνιαία τακτική δόση 18 12/03/2013 1.567,35 € 00000040049094381228 11/09/2014 18/08/2014 Εξοφλημένη
Μηνιαία τακτική δόση 19 12/03/2013 1.567,35 € 00000040049094381228 11/10/2014 10/09/2014 Εξοφλημένη
Μηνιαία τακτική δόση 20 12/03/2013 1.567,35 € 00000040049094381228 11/11/2014 07/10/2014 Εξοφλημένη
Μηνιαία τακτική δόση 21 12/03/2013 1.567,35 € 00000040049094381228 11/12/2014 12/11/2014 Εξοφλημένη
Μηνιαία τακτική δόση 22 12/03/2013 1.567,35 € 00000040049094381228 11/01/2015 08/12/2014 Εξοφλημένη
Μηνιαία τακτική δόση 23 12/03/2013 1.567,35 € 00000040049094381228 11/02/2015 19/01/2015 Εξοφλημένη
Μηνιαία τακτική δόση 24 12/03/2013 1.567,35 € 00000040049094381228 11/03/2015 03/02/2015 Εξοφλημένη
Μηνιαία τακτική δόση 25 12/03/2013 1.567,35 € 00000040049094381228 11/04/2015 09/03/2015 Εξοφλημένη
Μηνιαία τακτική δόση 26 12/03/2013 1.567,35 € 00000040049094381228 11/05/2015 15/04/2015 Εξοφλημένη
Μηνιαία τακτική δόση 27 12/03/2013 1.567,35 € 00000040049094381228 11/06/2015 12/05/2015 Εξοφλημένη
Μηνιαία τακτική δόση 28 12/03/2013 1.567,35 € 00000040049094381228 11/07/2015 10/06/2015 Εξοφλημένη
Μηνιαία τακτική δόση 29 12/03/2013 1.567,35 € 00000040049094381228 11/08/2015 20/07/2015 Εξοφλημένη
Μηνιαία τακτική δόση 30 12/03/2013 1.567,35 € 00000040049094381228 11/09/2015 05/08/2015 Εξοφλημένη
Μηνιαία τακτική δόση 31 12/03/2013 1.567,35 € 00000040049094381228 11/10/2015 04/09/2015 Εξοφλημένη
Μηνιαία τακτική δόση 32 12/03/2013 1.567,35 € 00000040049094381228 11/11/2015 12/10/2015 Εξοφλημένη
Μηνιαία τακτική δόση 33 12/03/2013 1.567,35 € 00000040049094381228 11/12/2015 03/11/2015 Εξοφλημένη
Μηνιαία τακτική δόση 34 12/03/2013 1.567,35 € 00000040049094381228 11/01/2016 01/12/2015 Εξοφλημένη

Ποσοστό
ανταπόδοσης ΤΕΕ

1 12/01/2016 80,00 € 20700000319921081322 08/02/2016 14/01/2016 Εξοφλημένη

Μηνιαία τακτική δόση 1 23/01/2016 880,50 € 20800000319921081221 10/02/2016 12/02/2016 Εξοφλημένη
Μηνιαία τακτική δόση 2 23/01/2016 880,50 € 20800000319921081221 10/02/2016 15/02/2016 Εξοφλημένη
Μηνιαία τακτική δόση 3 23/01/2016 880,50 € 20800000319921081221 10/02/2016 16/02/2016 Εξοφλημένη
Μηνιαία τακτική δόση 4 23/01/2016 880,50 € 20800000319921081221 10/02/2016 17/02/2016 Εξοφλημένη
Μηνιαία τακτική δόση 5 23/01/2016 880,50 € 20800000319921081221 10/02/2016 19/02/2016 Εξοφλημένη
Μηνιαία τακτική δόση 6 23/01/2016 880,50 € 20800000319921081221 10/02/2016 22/02/2016 Εξοφλημένη
Μηνιαία τακτική δόση 7 23/01/2016 880,50 € 20800000319921081221 10/08/2016 07/07/2016 Εξοφλημένη
Μηνιαία τακτική δόση 8 23/01/2016 880,50 € 20800000319921081221 10/08/2016 08/07/2016 Εξοφλημένη
Μηνιαία τακτική δόση 9 23/01/2016 880,50 € 20800000319921081221 10/08/2016 11/07/2016 Εξοφλημένη
Μηνιαία τακτική δόση 10 23/01/2016 880,50 € 20800000319921081221 10/08/2016 12/07/2016 Εξοφλημένη
Μηνιαία τακτική δόση 11 23/01/2016 880,50 € 20800000319921081221 10/08/2016 14/07/2016 Εξοφλημένη
Μηνιαία τακτική δόση 12 23/01/2016 880,50 € 20800000319921081221 10/08/2016 15/07/2016 Εξοφλημένη
Μηνιαία τακτική δόση 13 30/01/2017 1.510,90 € 20800000319921081222 10/02/2017 30/01/2017 Εξοφλημένη
Μηνιαία τακτική δόση 14 30/01/2017 1.510,90 € 20800000319921081222 10/02/2017 31/01/2017 Εξοφλημένη
Μηνιαία τακτική δόση 15 30/01/2017 1.510,90 € 20800000319921081222 10/02/2017 01/02/2017 Εξοφλημένη
Μηνιαία τακτική δόση 16 30/01/2017 1.510,90 € 20800000319921081222 10/02/2017 02/02/2017 Εξοφλημένη
Μηνιαία τακτική δόση 17 30/01/2017 1.510,90 € 20800000319921081222 10/02/2017 03/02/2017 Εξοφλημένη
Μηνιαία τακτική δόση 18 30/01/2017 1.510,90 € 20800000319921081222 10/02/2017 06/02/2017 Εξοφλημένη
Μηνιαία τακτική δόση 19 27/06/2017 2.738,53 € 20800000319921081222 10/08/2017 17/07/2017 Εξοφλημένη
Μηνιαία τακτική δόση 20 27/06/2017 2.738,53 € 20800000319921081222 10/08/2017 18/07/2017 Εξοφλημένη
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Μηνιαία τακτική δόση 21 27/06/2017 2.738,53 € 20800000319921081222 10/08/2017 20/07/2017 Εξοφλημένη
Μηνιαία τακτική δόση 22 27/06/2017 2.738,53 € 20800000319921081222 10/08/2017 21/07/2017 Εξοφλημένη
Μηνιαία τακτική δόση 23 27/06/2017 2.738,53 € 20800000319921081222 10/08/2017 24/07/2017 Εξοφλημένη
Μηνιαία τακτική δόση 24 27/06/2017 2.738,53 € 20800000319921081222 10/08/2017 25/07/2017 Εξοφλημένη
Μηνιαία τακτική δόση 25 27/06/2017 2.738,53 € 20800000319921081222 10/02/2018 Ανεξόφλητη
Μηνιαία τακτική δόση 26 27/06/2017 2.738,53 € 20800000319921081222 10/02/2018 Ανεξόφλητη
Μηνιαία τακτική δόση 27 27/06/2017 2.738,53 € 20800000319921081222 10/02/2018 Ανεξόφλητη
Μηνιαία τακτική δόση 28 27/06/2017 2.738,53 € 20800000319921081222 10/02/2018 Ανεξόφλητη
Μηνιαία τακτική δόση 29 27/06/2017 2.738,53 € 20800000319921081222 10/02/2018 Ανεξόφλητη
Μηνιαία τακτική δόση 30 27/06/2017 2.738,53 € 20800000319921081222 10/02/2018 Ανεξόφλητη
Μηνιαία τακτική δόση 31 27/06/2017 2.738,53 € 20800000319921081222 10/08/2018 Ανεξόφλητη
Μηνιαία τακτική δόση 32 27/06/2017 2.738,53 € 20800000319921081222 10/08/2018 Ανεξόφλητη
Μηνιαία τακτική δόση 33 27/06/2017 2.738,53 € 20800000319921081222 10/08/2018 Ανεξόφλητη
Μηνιαία τακτική δόση 34 27/06/2017 2.738,53 € 20800000319921081222 10/08/2018 Ανεξόφλητη
Μηνιαία τακτική δόση 35 27/06/2017 2.738,53 € 20800000319921081222 10/08/2018 Ανεξόφλητη
Μηνιαία τακτική δόση 36 27/06/2017 2.738,53 € 20800000319921081222 10/08/2018 Ανεξόφλητη
Μηνιαία τακτική δόση 37 27/06/2017 2.738,53 € 20800000319921081222 10/02/2019 Ανεξόφλητη
Μηνιαία τακτική δόση 38 27/06/2017 2.738,53 € 20800000319921081222 10/02/2019 Ανεξόφλητη
Μηνιαία τακτική δόση 39 27/06/2017 2.738,53 € 20800000319921081222 10/02/2019 Ανεξόφλητη
Μηνιαία τακτική δόση 40 27/06/2017 2.738,53 € 20800000319921081222 10/02/2019 Ανεξόφλητη
Μηνιαία τακτική δόση 41 27/06/2017 2.738,53 € 20800000319921081222 10/02/2019 Ανεξόφλητη
Μηνιαία τακτική δόση 42 27/06/2017 2.738,53 € 20800000319921081222 10/02/2019 Ανεξόφλητη
Μηνιαία τακτική δόση 43 27/06/2017 2.738,53 € 20800000319921081222 10/08/2019 Ανεξόφλητη
Μηνιαία τακτική δόση 44 27/06/2017 2.738,53 € 20800000319921081222 10/08/2019 Ανεξόφλητη
Μηνιαία τακτική δόση 45 27/06/2017 2.738,53 € 20800000319921081222 10/08/2019 Ανεξόφλητη
Μηνιαία τακτική δόση 46 27/06/2017 2.738,53 € 20800000319921081222 10/08/2019 Ανεξόφλητη
Μηνιαία τακτική δόση 47 27/06/2017 2.738,53 € 20800000319921081222 10/08/2019 Ανεξόφλητη
Μηνιαία τακτική δόση 48 27/06/2017 2.738,53 € 20800000319921081222 10/08/2019 Ανεξόφλητη
Μηνιαία τακτική δόση 49 27/06/2017 2.738,53 € 20800000319921081222 10/02/2020 Ανεξόφλητη
Μηνιαία τακτική δόση 50 27/06/2017 2.738,53 € 20800000319921081222 10/02/2020 Ανεξόφλητη
Μηνιαία τακτική δόση 51 27/06/2017 2.738,53 € 20800000319921081222 10/02/2020 Ανεξόφλητη
Μηνιαία τακτική δόση 52 27/06/2017 2.738,53 € 20800000319921081222 10/02/2020 Ανεξόφλητη
Μηνιαία τακτική δόση 53 27/06/2017 2.738,53 € 20800000319921081222 10/02/2020 Ανεξόφλητη
Μηνιαία τακτική δόση 54 27/06/2017 2.738,53 € 20800000319921081222 10/02/2020 Ανεξόφλητη
Μηνιαία τακτική δόση 55 27/06/2017 2.738,53 € 20800000319921081222 10/08/2020 Ανεξόφλητη
Μηνιαία τακτική δόση 56 27/06/2017 2.738,53 € 20800000319921081222 10/08/2020 Ανεξόφλητη
Μηνιαία τακτική δόση 57 27/06/2017 2.738,53 € 20800000319921081222 10/08/2020 Ανεξόφλητη
Μηνιαία τακτική δόση 58 27/06/2017 2.738,53 € 20800000319921081222 10/08/2020 Ανεξόφλητη
Μηνιαία τακτική δόση 59 27/06/2017 2.738,53 € 20800000319921081222 10/08/2020 Ανεξόφλητη
Μηνιαία τακτική δόση 60 27/06/2017 2.738,33 € 20800000319921081228 10/08/2020 Ανεξόφλητη

Τραπεζικές πληρωμές
Ημ/νία

πληρωμής Ποσό Κωδικός πληρωμής Στοιχεία συναλλαγής Ημ/νία
εισαγωγής

11/01/2013 6.000,00 € 00000010049094381124 ΠΕΙΡΑΙΩΣ-Κωδικός καταστήματος 2450-1913010023392 14/01/2013
04/04/2013 1.567,35 € 00000040049094381228 ΠΕΙΡΑΙΩΣ-Κωδικός καταστήματος 2450-1913093028983 05/04/2013
25/04/2013 1.567,35 € 00000040049094381228 ΠΕΙΡΑΙΩΣ-Internet Banking 9996-1913114051740 26/04/2013
23/05/2013 1.567,35 € 00000040049094381228 ΠΕΙΡΑΙΩΣ-Internet Banking 9996-1913142035370 24/05/2013
25/06/2013 1.567,35 € 00000040049094381228 ΠΕΙΡΑΙΩΣ-Κωδικός καταστήματος 2450-1913175034233 26/06/2013
23/07/2013 1.567,35 € 00000040049094381228 ΠΕΙΡΑΙΩΣ-Κωδικός καταστήματος 2450-1913203097715 24/07/2013
12/08/2013 1.567,35 € 00000040049094381228 ALPHA-Internet Banking 9996-1913223047694 13/08/2013
17/09/2013 1.567,35 € 00000040049094381228 ALPHA-Internet Banking 9996-1913259066334 18/09/2013
11/10/2013 1.567,35 € 00000040049094381228 ΠΕΙΡΑΙΩΣ-Internet Banking 9996-1913283044520 14/10/2013
05/11/2013 1.567,35 € 00000040049094381228 ALPHA-Internet Banking 9996-1913309017749 06/11/2013
13/12/2013 1.567,35 € 00000040049094381228 ΠΕΙΡΑΙΩΣ-Internet Banking 9996-1913346087952 16/12/2013
15/01/2014 1.567,35 € 00000040049094381228 ALPHA-Internet Banking 9996-1914015027428 16/01/2014
12/02/2014 1.567,35 € 00000040049094381228 ΠΕΙΡΑΙΩΣ-Internet Banking 9996-1914042034144 13/02/2014
12/03/2014 1.567,35 € 00000040049094381228 ALPHA-Internet Banking 9996-1914070095782 13/03/2014
07/04/2014 1.567,35 € 00000040049094381228 ALPHA-Internet Banking 9996-1914096117978 08/04/2014
12/05/2014 1.567,35 € 00000040049094381228 ALPHA-Internet Banking 9996-1914131123473 13/05/2014
16/06/2014 1.567,35 € 00000040049094381228 ALPHA-Internet Banking 9996-1914166130857 17/06/2014
07/07/2014 1.567,35 € 00000040049094381228 ALPHA-Internet Banking 9996-1914187134447 08/07/2014
18/08/2014 1.567,35 € 00000040049094381228 ALPHA-Internet Banking 9996-1914229100003 19/08/2014
10/09/2014 1.567,35 € 00000040049094381228 ALPHA-Internet Banking 9996-1914252084914 11/09/2014
07/10/2014 1.567,35 € 00000040049094381228 ALPHA-Internet Banking 9996-1914279136800 08/10/2014
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12/11/2014 1.567,35 € 00000040049094381228 ALPHA-Internet Banking 9996-31143150004915 13/11/2014
08/12/2014 1.567,35 € 00000040049094381228 ALPHA-Internet Banking 9996-19143410284387 09/12/2014
19/01/2015 1.567,35 € 00000040049094381228 ALPHA-Internet Banking 9996-19150180217306 20/01/2015
03/02/2015 1.567,35 € 00000040049094381228 ALPHA-Internet Banking 9996-19150330233610 04/02/2015
09/03/2015 1.567,35 € 00000040049094381228 ALPHA-Internet Banking 9996-19150670135859 10/03/2015
15/04/2015 1.567,35 € 00000040049094381228 ALPHA-Internet Banking 9996-19151040096891 16/04/2015
12/05/2015 1.567,35 € 00000040049094381228 ALPHA-Internet Banking 9996-19151310097728 13/05/2015
10/06/2015 1.567,35 € 00000040049094381228 ALPHA-Internet Banking 9996-19151600101511 11/06/2015
20/07/2015 1.567,35 € 00000040049094381228 ALPHA-Internet Banking 9996-19152010039944 21/07/2015
05/08/2015 1.567,35 € 00000040049094381228 ALPHA-Internet Banking 9996-19152160148016 06/08/2015
04/09/2015 1.567,35 € 00000040049094381228 ALPHA-Internet Banking 9996-19152460116410 07/09/2015
12/10/2015 1.567,35 € 00000040049094381228 ΠΕΙΡΑΙΩΣ-Internet Banking 9996-19152840062242 13/10/2015
03/11/2015 1.567,35 € 00000040049094381228 ALPHA-Internet Banking 9996-22153060147318 04/11/2015
01/12/2015 1.567,35 € 00000040049094381228 ALPHA-Internet Banking 9996-22153340061506 02/12/2015
14/01/2016 80,00 € 20700000319921081322 ALPHA-Κωδικός καταστήματος 0798-25160130049505 15/01/2016
12/02/2016 880,50 € 20800000319921081221 ALPHA-Κωδικός καταστήματος 0595-28160420042256 15/02/2016
15/02/2016 880,50 € 20800000319921081221 ALPHA-Internet Banking 9996-25160450106434 16/02/2016
16/02/2016 880,50 € 20800000319921081221 ALPHA-Internet Banking 9996-22160460066977 17/02/2016
17/02/2016 880,50 € 20800000319921081221 ALPHA-Internet Banking 9996-28160480053959 18/02/2016
19/02/2016 880,50 € 20800000319921081221 ALPHA-Internet Banking 9996-19160490105905 22/02/2016
22/02/2016 880,50 € 20800000319921081221 ALPHA-Internet Banking 9996-19160520053446 23/02/2016
07/07/2016 880,50 € 20800000319921081221 ALPHA-Internet Banking 9996-22161880102793 08/07/2016
08/07/2016 880,50 € 20800000319921081221 ALPHA-Internet Banking 9996-25161890028564 11/07/2016
11/07/2016 880,50 € 20800000319921081221 ALPHA-Internet Banking 9996-19161920067273 12/07/2016
12/07/2016 880,50 € 20800000319921081221 ALPHA-Internet Banking 9996-25161930103097 13/07/2016
14/07/2016 880,50 € 20800000319921081221 ALPHA-Internet Banking 9996-19161950084716 15/07/2016
15/07/2016 880,50 € 20800000319921081221 ALPHA-Internet Banking 9996-19161960062238 18/07/2016
30/01/2017 1.510,90 € 20800000319921081222 ALPHA-Internet Banking 9996-28170300251928 31/01/2017
31/01/2017 1.510,90 € 20800000319921081222 ALPHA-Internet Banking 9996-19170310200245 01/02/2017
01/02/2017 1.510,90 € 20800000319921081222 ALPHA-Internet Banking 9996-19170320016467 02/02/2017
02/02/2017 1.510,90 € 20800000319921081222 ALPHA-Internet Banking 9996-19170320086156 03/02/2017
03/02/2017 1.510,90 € 20800000319921081222 ALPHA-Internet Banking 9996-19170330068732 06/02/2017
06/02/2017 1.510,90 € 20800000319921081222 ALPHA-Internet Banking 9996-19170360052742 07/02/2017
17/07/2017 2.738,53 € 20800000319921081222 ALPHA-Internet Banking 9996-19171970113152 18/07/2017
18/07/2017 2.738,53 € 20800000319921081222 ALPHA-Internet Banking 9996-19171980080319 19/07/2017
20/07/2017 2.738,53 € 20800000319921081222 ALPHA-Internet Banking 9996-25172000061090 21/07/2017
21/07/2017 2.738,53 € 20800000319921081222 ALPHA-Internet Banking 9996-19172010088639 24/07/2017
24/07/2017 2.738,53 € 20800000319921081222 ALPHA-Internet Banking 9996-25172040079951 25/07/2017
25/07/2017 2.738,53 € 20800000319921081222 ALPHA-Internet Banking 9996-28172050160578 26/07/2017
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Ιστορικό ενεργειών δήλωσης
Ημ/νία ενέργειας Ενέργεια

27/06/2017
19:18:33

Οριστική υπαγωγή

27/06/2017
17:41:56

Υπαγωγή

27/06/2017
17:41:55

Υπολογισμός προστίμου

08/05/2017
19:59:01

Υπαγωγή

08/05/2017
19:58:59

Υπολογισμός προστίμου

25/04/2017
19:27:30

Υπαγωγή

25/04/2017
19:27:29

Υπολογισμός προστίμου

30/01/2017
00:35:45

Υπαγωγή

30/01/2017
00:35:42

Υπολογισμός προστίμου

07/10/2016
22:42:06

Οριστική υπαγωγή

07/10/2016
15:24:04

Υπαγωγή

07/10/2016
15:24:03

Υπολογισμός προστίμου

23/01/2016
18:03:53

Υπαγωγή

23/01/2016
18:03:52

Υπολογισμός προστίμου

12/01/2016
17:03:47

Μεταφορά δήλωσης από
Ν.4014/2011

Ιστορικό μεταβολής προστίμου
Ημ/νία Πρόστιμο ΚΧ Πρόστιμο ΒΧ Πρόστιμο

πισίνας
Πρόστιμο

παραβάσεων
Πρόστιμο

27/06/2017
17:41:55

194.995,58 € 113.244,34 € 8.634,75 € 5.000,00 € 321.874,67 €

08/05/2017
19:58:59

178.833,73 € 113.084,75 € 8.634,75 € 5.000,00 € 305.553,23 €

25/04/2017
19:27:29

111.708,40 € 66.780,38 € 8.634,75 € 5.000,00 € 192.123,53 €

30/01/2017
00:35:42

137.424,05 € 113.526,63 € 8.634,75 € 5.000,00 € 264.585,43 €

07/10/2016
15:24:03

104.648,42 € 114.813,72 € 8.634,75 € 2.500,00 € 230.596,89 €

23/01/2016
18:03:52

103.052,48 € 116.776,77 € 8.634,75 € 2.500,00 € 230.964,00 €

1872FDE1E2E859EAΈλεγχος ηλεκτρονικού κωδικού: 
https://portal.tee.gr/ypeka/auth/pages/public/DilosiBeb.jspx Σελίδα 15 από 15
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Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Κυρίου Ξενοδοχειακού Καταλύματος Mareblue Beach Resort 4* 

 Αγ. Σπυρίδων Περίθειας Δ .Ε . Θιναλίου Δήμου Κέρκυρας  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 
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