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-Γυαλί (κωδικός ΕΚΑ 20 01 02) 

-Πλαστικό (κωδικός ΕΚΑ 20 01 39) 

 

Τα ανάμικτα αστικά στερεά απόβλητα που θα προκύπτουν από την ξενοδοχειακή 

μονάδα θα μεταφέρονται από τα συνεργεία του Συνδέσμου για δεματοποίηση και 

προσωρινή εγκατάσταση στη μονάδα συμπίεσης και δεματοποίησης στο ΧΥΤΑ 

Ζακύνθου, σύμφωνα με τη βεβαίωση υπ’ αριθμ. Πρωτ.787/24-05-2017 του 

Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του Νομού Ζακύνθου.  

 

Τα ανακυκλώσιμα θα τοποθετούνται στους ειδικούς μπλε κάδους. Ακόμα, ο 

Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ζακύνθου υλοποιεί προγράμματα 

ανακύκλωσης συσκευασιών, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, στα οποία θα 

συμμετέχει και το ξενοδοχείο.  

 

Κατά μέσο όρο κάθε κάτοικος παράγει 1 κιλό απορρίμματα ημερησίως. Η ποσότητα 

αυτή βέβαια εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, αλλά κυρίως από τις συνήθειες 

κάθε χώρας. Επιπλέον, το 50% των απορριμμάτων αποτελούνται από 

ανακυκλώσιμα υλικά. Οπότε, η ποσότητα ανάμικτων αποβλήτων πελατών και 

προσωπικού που οδηγούνται στους πράσινους κάδους ανέρχεται στα 75,5 κιλά 

περίπου ημερησίως. 

 

•Υγρά Απόβλητα 

Το ξενοδοχείο σύμφωνα με τη βεβαίωση υπ΄ αριθμ. Πρωτ. 6179/20-12-2017 της 

Δημοτικής Επιχείρισης Υδρευσης-Αποχέτευσης Ζακύνθου είναι συνδεδεμένο με το 

αποχετευτικό δίκτυο της περιοχής, το οποίο καταλήγει στις εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας λυμάτων της Δ.Ε.Υ.Α. του Δήμου Ζακύνθου.  
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οποίας εφαρμόζονται οι απαραίτητοι όροι και προυποθέσεις ώστε να μη 

δημιουργούνται αρνητικές επιπτώσεις προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο. 

6.3 ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: 

6.3.1 Τεχνική περιγραφή των κτιριακών έργων (κτίρια, υπόγειες εγκαταστάσεις, 

υπόστεγα κλπ.) 

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις αποτυπώνονται στο τοπογραφικό διάγραμμα που 

συνοδεύει τη Μ.Π.Ε. και παρατίθεται στο Παράρτημα αυτής. Όπως περιγράφηκε 

στην προηγούμενη παράγραφο η ξενοδοχειακή μονάδα συνίσταται από τα κτίρια 

1,2-3,4,5 και 6, κάθε ένα από τα οποία αποτελούνται από υπόγειο, ισόγειο και 

όροφο, ένα ισόγειο κτίριο με χρήση σνακ μπαρ κι ένα ισόγειο κτίριο με χρήση 

χώρου συνάθροισης κοινού (εκκλησάκι), και 2 κολυμβητικές δεξαμενές εκ των 

οποίων η μια παιδική. Το ξενοδοχείο διαθέτει 46 διαμερίσματα, 8 δωμάτια και 8 

σουίτες, συνολικής δυναμικότητας 146 κλινών. 

 

6.3.2 Συνδέσεις με οδικό δίκτυο και δίκτυα υποδομών 

Το οικόπεδο του ξενοδοχείου εφάπτεται ανατολικά με δημοτικό ασφαλοστρωμένο 

δρόμο ελαχίστου πλάτους 8 μέτρων.  Το ξενοδοχείο είναι συνδεδεμένο το κεντρικό 

δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης του νησιού (επισυνάπτονται οι βεβαιώσεις από 

τη Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Ζακύνθου). Ακόμα, δίκτυο 

ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών αποτελούν τμήματα των δικτύων της 

ευρύτερης περιοχής της Δ.Ε. Λαγανά με τα οποία καλύπτουν τις ανάγκες του το 

ξενοδοχείο. 

6.3.3 Χώροι στάθμευσης 

Το ξενοδοχείο δεν διαθέτει κλειστό χώρο στάθμευσης οχημάτων. Οι πελάτες και οι 

εργαζόμενοι αυτού μπορούν να αφήσουν τα οχήματά τους στο πλαινό μέρος της 

μονάδας, όπου υπάρχει ανοιχτός χώρος. 
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Το έργο ηλεκτροδοτείται από το δίκτυο της Δ.Ε.Η.. Σε περίπτωση βλάβης του 

δικτύου υπάρχει εναλλακτικός τρόπος ηλεκτροδότησης του ξενοδοχείο μέσω 

γεννήτριας μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης. 

Το ξενοδοχείο υδροδοτείται από το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Ζακύνθου, 

σύμφωνα με τη βεβαίωση υπ’αριθμ. πρωτ. 3870/24-9-2018 της Δ.Ε.Υ.Α. Ζακύνθου, 

η οποία κι επισυνάπτεται. Σε περίπτωση που δεν επαρκούν οι διαθέσιμες 

ποσότητες νερού, η ξενοδοχειακή μονάδα θα μεταφέρει νερό με βυτία 

(επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη), το οποίο θα αποθηκεύεται σε 

δεξαμενή μέχρι την κατανάλωσή του. Η μέγιστη ημερήσια απαιτούμενη ποσότητα 

του ξενοδοχείου ανέρχεται σε 51.600 λίτρα περίπου ημερησίως. Η ποσότητα αυτή 

περιλαμβάνει κυρίως τις ανάγκες των πελατών και εργαζομένων σε νερό καθώς και 

τις ανάγκες για πότισμα του περιβάλλοντα χώρου. Η ξενοδοχειακή μονάδα 

λειτουργεί μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες και περισσότερο νερό χρειάζεται τους 

μήνες που βρίσκεται σε πληρότητα, οι οποίοι είναι συνήθως τον Ιούλιο και 

Αύγουστο.  

 

6.5.3 Εκροές υγρών αποβλήτων με εκτίμηση ποσοτικών και ποιοτικών 

χαρακτηριστικών, καθώς και αναλυτική περιγραφή των τρόπων διαχείρισης και 

διάθεσης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ανά είδος αποβλήτου [στις 

περιπτώσεις που υλοποιείται επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων αποβλήτων, 

παρατίθενται τα απαιτούμενα στοιχεία με βάση την ΚΥΑ 145116/2011 (Β’ 354), 

όπως ισχύει] 

Το ξενοδοχείο σύμφωνα με τη βεβαίωση υπ΄ αριθμ. Πρωτ. 6179/20-12-2017 της 

Δημοτικής Επιχείρισης Υδρευσης-Αποχέτευσης Ζακύνθου είναι συνδεδεμένο με το 

αποχετευτικό δίκτυο της περιοχής, το οποίο καταλήγει στις εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας λυμάτων της Δ.Ε.Υ.Α. του Δήμου Ζακύνθου. 

Οπότε, δεν προκύπτει ότι γίνεται επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων 
αποβλήτων, με βάση την ΚΥΑ 145116 ΚΥΑ/2011 (Β΄354). Τα υγρά απόβλητα που θα 
παράγονται στο ξενοδοχείο και θα διατίθονται προς επεξεργασία είναι τα 
χρησιμοποιημένα λάδια που προκύπτουν από το σνακ μπαρ. Το ξενοδοχείο έχει 
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σύμβαση με αδειοδοτημένη εταιρεία, η οποία θα παραλαμβάνει και θα 

επεξεργάζεται κατάλληλα τα χρησιμοποιημένα λάδια κουζίνας. 

 

6.5.4. Εκροές στερεών αποβλήτων με εκτίμηση ποσοτικών και ποιοτικών 

χαρακτηριστικών, κατάταξη κατά ΕΚΑ, καθώς και αναλυτική περιγραφή των 

τρόπων διαχείρισης και διάθεσης (εργασίες R και D) σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις ανά είδος αποβλήτων.        

 

Στερεά Απόβλητα 

Τα στερεά απόβλητα που προκύπτουν κατά τη λειτουργία του έργου 

παρουσιάζονται στην παρούσα ενότητα συνοπτικά και με την κωδικοποίηση του 

Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ). 

-Ανάμικτα αστικά απόβλητα (κωδικός ΕΚΑ 20 03 01) 

-Χαρτί και χαρτόνι (κωδικός ΕΚΑ 20 01 01) 

-Γυαλί (κωδικός ΕΚΑ 20 01 02) 

-Πλαστικό (κωδικός ΕΚΑ 20 01 39) 

 

 

Τα ανάμικτα αστικά απόβλητα που θα προκύπτουν από την ξενοδοχειακή μονάδα 

θα μεταφέρονται από τα συνεργεία του Συνδέσμου για δεματοποίηση και 

προσωρινή εγκατάσταση στη Μονάδα συμπίεσης και δεματοποίησης στο ΧΥΤΑ 

Ζακύννθου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 787/24-5-2017 βεβαίωση του 

Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του Νομού Ζακύνθου. 

Τα ανακυκλώσιμα θα τοποθετούνται στους ειδικούς μπλε κάδους. Ακόμα, ο 

Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων συμμετέχει σε πρόγραμμα συλλογής 

και διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 

συσκευών, στο οποίο θα συμμετέχει και το εν λόγω ξενοδοχείο. Κατά τη λειτουργία 

του ξενοδοχείου δεν προκύπτουν επικίνδυνα απόβλητα και όλα τα απόβλητα που  
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παράγονται θα διατίθονται σε κατάλληλους φορείς ή αδειοδοτημένες εταιρείες 

προς επεξεργασία. 

 

Κατά μέσο όρο παράγονται 1 κιλό απορρίμματα ανά πελάτη ημερησίως. Το 50% 

περίπου αυτής της ποσότητας θα οδηγείται προς ανακύκλωση, οπότε από τα 151 

κιλά απορρίμματα που θα παράγονται ημερησίως για τους πελάτες και το 

προσωπικό, τα 75,5 κιλά θα αφορούν ανάμικτα στερεά απορρίμματα και τα 

υπόλοιπα θα οδηγούνται προς ανακύκλωση (χαρτί,γυαλί,αλουμίνιο,πλαστικό κ.α.) 

 

6.5.5. Εκπομπές ρύπων και αερίων του θερμοκηπίου στον αέρα από τη 

λειτουργία του έργου ή της δραστηριότητας με εκτίμηση των ποιοτικών και 

ποσοτικών χαρακτηριστικών τους, εκφρασμένες σε μονάδες που έχουν 

χρησιμοποιηθεί για τις οριακές τιμές εκπομπής. Όπου είναι τεχνικά εφικτό και 

απαιτείται, η εκτίμηση εκπομπών στον αέρα διεξάγεται σε χρονικές κλίμακες που 

να επιτρέπουν τη σύγκριση με τα ισχύοντα όρια εκπομπών, καθώς και τον 

υπολογισμό των συγκεντρώσεων στις χρονικές περιόδους οριοθέτησης τους. 

 

Κατά τη λειτουργία του ξενοδοχείου δεν παράγονται αέρια απόβλητα. Ακόμα, το 

ξενοδοχείο δεν διαθέτει κλειστό χώρο στάθμευσης οχημάτων. Μόνο οι καυστήρες 

των οχημάτων των πελατών παράγουν αέρια, κάτι που είναι σχεδόν άνευ σημασίας 

μιας και τα οχήματα είναι λίγα σε αριθμό και η χρήση τους παροδική. 

 

6.5.6. Εκπομπές θορύβου και δονήσεων από τη λειτουργία του έργου ή της 

δραστηριότητας, ποσοτικοποιημένες ως προς την ένταση και την κατανομή 

συχνοτήτων, χρονικά κατανεμημένες σε αντιστοιχία με τις χρονικές περιόδους 

αναφοράς των σχετικών ορίων 

 



















































































































































































































































Στο κεφάλαιο 16 περιλαμβάνονται τα εξής: 

-Βεβαιώσεις 

•Επιτρεπόμενης χρήσης γης από Δήμο Ζακύνθου, Δ/νση 
Υπηρεσίας Δόμησης, τμ. Πολ. Εφαρμογών 

•Πλάτος Δημοτικού δρόμου από Δήμο Ζακύνθου  

•Σύνδεσης με αποχετευτικό δίκτυο Ζακύνθου από Δ.Ε.Υ.Α. 
Ζακύνθου 

•Σύνδεσης με δίκτυο ύδρευσης Ζακύνθου από Δ.Ε.Υ.Α. 
Ζακύνθου 

•Μη γειτνίασης με αρχαιολογικό χώρο από Εφορία 
Αρχαιοτήτων Ζακύνθου 

•Μη γειτνίασης με αρχαιολογικό χώρο από Υπηρεσία Νεότερων 
Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδος, Πελ/σου και 
Νοτίου Ιονίου 

•Αποκομιδής Στερεών Αποβλήτων από Σύνδεσμο Διαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων Ζακύνθου 

•Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας 

 

 

-Υπεύθυνες Δηλώσεις 

-Νόμιμου εκπροσώπου ιδιοκτησίας "Κόκλα Α.Ε." για παροχή 
νερού για την κάλυψη αναγκών του ξενοδοχείου και 
εμφιαλωμένου νερού για πόσιμο 

-Μελετητή για την ταύτιση της έντυπης και ηλεκτρονικής 
μορφής της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

 



-Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 

-Συμβόλαιο Αγοραπωλησίας Ακινήτου 

-Καταστατικό Εταιρείας 

-ΦΕΚ εταιρείας 

-Ταυτότητα νόμιμου εκπροσώπου 

- Ειδικό Σήμα Λειτουργίας 

-Τεχνική Έκθεση Πολιτικού Μηχανικού 

-Υπαγωγή ένταξης στο Ν.4178/2013 

-Βεβαίωση εγγραφής καταχώρησης στο Η.Μ.Α. 

-Εγκεκριμένη ειδική μελέτη φωτισμού 

-Μελετητικό Πτυχίο Μελετητή Κατηγορίας 27 

 



































































































































































































































































































































































 

 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ 

ΣΥΜΦΩΝΗΣ 

ΓΝΩΜΗΣ Ε.Θ.Π.Ζ. 

 
















