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1. ΕΙΑΓΨΓΗ 

Θ παροφςα ςυντάςςεται για τθν περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ του υφιςτάμενου ξενοδοχειακοφ 

ςυγκροτιματοσ «ΞΕΝΟΔΟΧΕΛΟ ΚΛΑΣΛΚΟΥ ΤΥΡΟΥ» 4 αςτζρων, 212 κλινϊν, εκτόσ οικιςμοφ, ςτθ 

κζςθ ‘Άγιοσ Γεϊργιοσ’, Τ.Κ. Ράγων, Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου, Δ. Κζρκυρασ. 

 

1.1 Σύτλοσ ϋργου 

SAINT GEORGE PALACE 

ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΟ ΚΛΑΙΚΟΤ ΣΤΠΟΤ   4**** 

1.2 Εύδοσ και μϋγεθοσ ϋργου 

Το ζργο αφορά τθν περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ υφιςτάμενου ξενοδοχειακοφ ςυγκροτιματοσ 4 

αςτζρων, 212 κλινϊν, εκτόσ οικιςμοφ, ςτθ κζςθ ‘Άγιοσ Γεϊργιοσ’, Τ.Κ. Ράγων, Δ.Ε. Αγίου 

Γεωργίου, Δ. Κζρκυρασ. 

 

1.3 ΓΕΨΓΡΑΥΙΚΗ ΘΕΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΑΓΨΓΗ 

1.3.1 Θϋςη 

Το υφιςτάμενο ζργο ζχει πρόςβαςθ από δθμοτικι οδό θ οποία άρχεται τθσ επαρχιακισ οδοφ με 

αρ. 30:  ‘Αρκαδάδεσ – Ράγοι – Άγιοσ Γεϊργιοσ’.  

Το ζργο τοποκετείται ςτθν βορειοδυτικι ακτι τθσ Κζρκυρασ, ςτον όρμο Αγίου Γεωργίου. Ο όρμοσ 

Αγίου Γεωργίου αναπτφςςεται βορειοδυτικά του νθςιοφ  τθσ Κζρκυρασ, ςε απόςταςθ 31 Km από 

τθν πόλθ.  
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ΡΗΓΗ : GOOGLE EARTH:  Χάρτησ Ρροςανατολιςμοφ 

 

Θ Ευρφτερθ Ρεριοχι Μελζτθσ περιλαμβάνει τουσ οικιςμοφσ Αγίου Γεωργίου, Αφιόνα, Δάφνθ, 

Ράγοι και Ρρυνίλα ςε απόςταςθ ζωσ 2 χλμ. 

Το ξενοδοχείο απζχει: 

• 31 χλμ από τθν πόλθ τθσ Κζρκυρασ 

• 28,5 χλμ από το λιμάνι τθσ Κζρκυρασ 

• 31,6 χλμ από το αεροδρόμιο τθσ Κζρκυρασ 

• 23 χλμ από το Γενικό Νοςοκομείο Κζρκυρασ 
 

1.3.2 Διοικητικό υπαγωγό 

Ο χϊροσ των εγκαταςτάςεων τθσ επιχείρθςθσ βρίςκεται ςτθ κζςθ "Άγιοσ Γεϊργιοσ" και υπάγεται 

διοικθτικά ςτθν Τοπικι Κοινότθτα Ράγων, τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Αγίου Γεωργίου, του Διμου 

Κζρκυρασ, τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Κζρκυρασ, τθσ Ρεριφζρεια Λόνιων Νθςιϊν, τθσ 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ρελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και Λονίου. Ο ςθμερινόσ Διμοσ 

Κζρκυρασ με τθν νζα διοικθτικι διαίρεςθ του προγράμματοσ «Καλλικράτθσ» αποτελείται από 15 

Δθμοτικζσ Ενότθτεσ, τουσ πρϊθν Καποδιςτριακοφσ Διμουσ Αγ. Γεωργίου, Αχιλλείων, Εςπερίων, 
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Κιναλίου, Καςςωπαίων, Κερκυραίων, Κοριςςίων, Λευκιμμαίων, Μελιτειζων, Ραλαιοκαςτριτϊν, 

Ραρελίων, Φαιάκων κακϊσ και από τισ πρϊθν Κοινότθτεσ Ερεικοφςςθσ, Μακρακίου και Οκωνϊν. 

 

ΡΗΓΗ : GEODATA.GOV.GR/MAPS:  Διοικητικά όρια 

 

1.3.3  Γεωγραφικϋσ ςυντεταγμϋνεσ 

Οι ςυντεταγμζνεσ αντιπροςωπευτικϊν κορυφϊν τθσ περιμζτρου του γθπζδου τθσ ξενοδοχειακισ 

μονάδασ,  ςτο  Ελλθνικό Σφςτθμα ΕΓΣΑ’87 και ςτο Ραγκόςμιο Γεωδαιτικό WGS84είναι: 

 

 

 

Δ.Ε. ΑΓΛΟΥ ΓΕΩΓΛΟΥ 

Δ.Ε. ΡΑΛΑΛΟΚΑΣΤΛΤΩΝ 

ΟΛΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΛΟΥ 
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ΕΓΣΑ’87  

Γεωγραφική θζςη Χ Ψ 

129.900,00 4.404.810,00 ΚΕΝΤΟΒΑΛΚΟ ΣΘΜΕΛΟ 

129.857,62 4.404.875,37 ΒΟΕΛΟ ΔΥΤΛΚΟ ΟΛΟ 

129.813,78 4.404.769,11 ΝΟΤΛΟ ΔΥΤΛΚΟ ΟΛΟ 

129.986,76 4.404.853,62 ΒΟΕΛΟ ΑΝΑΤΟΛΛΚΟ ΟΛΟ 

130.001,90 4.404.808,26 ΝΟΤΛΟ ΑΝΑΤΟΛΛΚΟ ΟΛΟ 

 

 

1. 4 Κατϊταξη ϋργου 

Σφμφωνα με τθν υπ’ αρικμό 1958 Υπουργικι Απόφαςθ Ρ.Ε.Κ.Α. (ΦΕΚ 21 Β’ 13-01-2012) 

«Κατάταξθ δθμόςιων και ιδιωτικϊν ζργων και δραςτθριοτιτων ςε κατθγορίεσ και υποκατθγορίεσ 

ςφμφωνα με το Άρκρο 1 παράγραφοσ 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (Φ.Ε.Κ. Αϋ209/2011)», όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει με το Αρ. ΔΛΡΑ/οικ. 37674 ΥΑ (ΦΕΚ Βϋ2471/2016) θ δραςτθριότθτα 

ανικει ςτθν 6θ ομάδα «Τουριςτικζσ εγκαταςτάςεισ και ζργα αςτικισ ανάπτυξθσ, κτιριακοφ τομζα, 

ακλθτιςμοφ και αναψυχισ», με α/α 2 «Κφρια ξενοδοχειακά καταλφματα ςε περιοχζσ εκτόσ 

ςχεδίων πόλεων και εκτόσ ορίων οικιςμοφ» ςτθν Α2 υποκατθγορία «εκτόσ περιοχϊν Natura 

2000: 100 < Κ < 800, όπου Κ: αρικμόσ κλινϊν. 

 

Θ ςχετικι νομοκεςία που λιφκθκε υπόψθ κατά τθν ςφνταξθ τθσ παροφςασ είναι:  

- Ν. 4014/21-9-2011 «Ρεριβαλλοντικι αδειοδότθςθ ζργων και δραςτθριοτιτων ρφκμιςθ 

αυκαιρζτων ςε ςυνάρτθςθ με τθ δθμιουργία περιβαλλοντικοφ ιςοηυγίου και άλλεσ 

διατάξεισ αρμοδιότθτασ Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ» . 

- Υ.Α 37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β/10-8-2016) Τροποποίθςθ και κωδικοποίθςθ τθσ ΚΥΑ 

1958/2012  «Κατάταξθ δθμόςιων και ιδιωτικϊν ζργων και δραςτθριοτιτων ςε 

κατθγορίεσ και υποκατθγορίεσ ςφμφωνα με το Άρκρο 1 παράγραφοσ 4 του Ν. 4014/21-

09-2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011)». 

- Υ.Α. 20741/12 (ΦΕΚ 1565/Β/12) «Τροποποίθςθ τθσ 1958/13−1−2012 απόφαςθσ του 

Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ «Κατάταξθ δθμόςιων και 
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ιδιωτικϊν ζργων  και δραςτθριοτιτων ςε κατθγορίεσ και υποκατθγορίεσ ςφμφωνα με το 

άρκρο 1 παράγραφοσ 4 του  Ν. 4014/21-09-2011». 

- ΚΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/13-1-2012) «Κατάταξθ δθμόςιων και ιδιωτικϊν ζργων και 

δραςτθριοτιτων ςε κατθγορίεσ και υποκατθγορίεσ ςφμφωνα με το Άρκρο 1 παράγραφοσ 

4 του Ν. 4014/21-09-2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011)». 

- Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/25-05-2002) «Εναρμόνιςθ του Ν.1650/1986 με τισ Οδθγίεσ 

97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικαςία οριοκζτθςθσ και ρυκμίςεισ κεμάτων για τα 

υδατορζματα και άλλεσ διατάξεισ», που τροποποίθςε το Ν. 1650/1986.  

- Ν. 4258/2014 «Διαδικαςία οριοκζτθςθσ και ρυκμίςεισ κεμάτων για τα υδατορζματα και 

άλλεσ διατάξεισ». 

- Ν.998/79 «Ρερί προςταςίασ των δαςϊν και των δαςικϊν εν γζνει εκτάςεων τθσ Χϊρασ» 

(ΦΕΚ 289/Α/79), όπωσ τροποποιικθκε με τον Ν.2040/92 (ΦΕΚ 70/Α/92) «φκμιςθ 

Κεμάτων αρμοδιότθτασ Υπουργείου Γεωργίασ και νομικϊν προςϊπων εποπτείασ του και 

άλλεσ διατάξεισ».  

- Ο Ν.1739/87 για τθν «Διαχείριςθ των Υδατικϊν Ρόρων και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 

201/Α/20-11-1987).  

- Ν.3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28-6-2002) «Για τθν προςταςία των Αρχαιοτιτων και εν γζνει 

τθσ Ρολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ» με όλεσ τισ μεταγενζςτερεσ τροποποιιςεισ ςε αυτόν.  

- ΚΥΑ 33318/3028/11-12-1998 (ΦΕΚ 1289/Β/28-12-1998) «Κακοριςμόσ μζτρων και 

διαδικαςιϊν για τθ διατιρθςθ των φυςικϊν οικοτόπων (ενδιαιτθμάτων) κακϊσ και τθσ 

άγριασ πανίδασ και  

- Υ.Α. 170225/14 (ΦΕΚ 135/Β/2014) Εξειδίκευςθ των περιεχομζνων των φακζλων 

περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ ζργων και δραςτθριοτιτων τθσ Κατθγορίασ Α   τθσ 

απόφαςθσ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ με αρ. 

1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/2012) όπωσ ιςχφει, ςφμφωνα με το άρκρο 11 του Ν. 4014/2011 

(ΦΕΚ 209/Α/2011), κακϊσ και κάκε άλλθσ ςχετικισ λεπτομζρειασ.   

- ΚΥΑ 145116/2011 (ΦΕΚ 354/Β/2011) «Κακοριςμόσ μζτρων, όρων και διαδικαςιϊν για τθν 

επαναχρθςιμοποίθςθ επεξεργαςμζνων υγρϊν αποβλιτων και άλλεσ διατάξεισ».  

- Υ.Α. 191002/14 (ΦΕΚ 220/Β/13) Τροποποίθςθ τθσ υπ’ αρικ. 145116/2011 κοινισ 

υπουργικισ απόφαςθσ «Κακοριςμόσ μζτρων, όρων και διαδικαςιϊν για τθν 

επαναχρθςιμοποίθςθ επεξεργαςμζνων υγρϊν αποβλιτων (ΦΕΚ 354/Β/2011) και 

ςυναφείσ διατάξεισ». 

- KΥA 5673/400/97 (ΦΕΚ 192/Β/97) «Μζτρα και όροι για τθν επεξεργαςία των αςτικϊν 

λυμάτων», όπωσ τροποποιικθκε από τθν Υ.Α . 48392/939/2002 (ΦΕΚ 405/Β/03-04-2002) 

και από τθν Υ.Α. 19661/1982/1999 (ΦΕΚ 1811/Β/29-09-1999).  

- KΥA 50910/2727 (ΦΕΚ 1909/Β/03) «Μζτρα και όροι για τθ διαχείριςθ ςτερεϊν 

αποβλιτων. Εκνικόσ και Ρεριφερειακόσ ςχεδιαςμόσ.», όπωσ τροποποιικθκε από το 

Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012).  
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- Υγειονομικι διάταξθ Ε1β/221/65 (ΦΕΚ 138/Β/65) «Ρερί διακζςεωσ λυμάτων και 

βιομθχανικϊν αποβλιτων».  

- Ρ.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/2004) «Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για τθν εναλλακτικι 

διαχείριςθ των αποβλιτων των λιπαντικϊν ελαίων (ΑΛΕ)».  

- Ρ.Δ. 115/2004 (ΦΕΚ 80/Α/05-03-2004) «Αντικατάςταςθ τθσ 73437/148/1995 κοινισ Υπ. 

Απόφαςθσ «Διαχείριςθ θλεκτρικϊν ςτθλϊν και ςυςςωρευτϊν που περιζχουν οριςμζνεσ 

επικίνδυνεσ ουςίεσ» (ΦΕΚ 781/Β/2004)  

- ΚΥΑ 19817/2000 «τροποποίθςθ τθσ 73537/95 ΚΥΑ (ΦΕΚ 963/Β/1995). «Μζτρα όροι και 

πρόγραμμα για τθν εναλλακτικι Διαχείριςθ των χρθςιμοποιθμζνων Θλεκτρικϊν Στθλϊν 

και ςυςςωρευτϊν».  

- Ρ.Δ. 117/2004 (ΦΕΚ 82/Α/05-03-04) «Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για τθν εναλλακτικι 

διαχείριςθ των αποβλιτων ειδϊν θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ, ςε 

ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ των οδθγιϊν 2002/95, και 2002/96, όπωσ τροποποιικθκε 

με το Ρ.Δ. 114/2013 (ΦΕΚ 147/Α/2013), το Ρ.Δ. 15/2006 (ΦΕΚ 12/Α/2006), τθν Υ.Α 

133480/2011 (ΦΕΚ 2711/Β/2011) και τελικά καταργικθκε από τθν Υ.Α. 

23615/651/Ε.103/2014 (ΦΕΚ 1184/Β/2014).  

- Ρ.Δ. 109/2004 (ΦΕΚ 75/05-03-2004) «Μζτρα, όροι για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των 

μεταχειριςμζνων ελαςτικϊν των οχθμάτων. Ρρόγραμμα για τθν εναλλακτικι τουσ 

διαχείριςθ».  

- Υ.Α. Θ.Ρ. 13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β/28-03-2006) «Μζτρα όροι και περιοριςμοί για τθ 

διαχείριςθ επικίνδυνων αποβλιτων ςε ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ τθσ οδθγίασ 

91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλθτα» του Συμβουλίου τθσ 12θσ Δεκεμβρίου 1991. 

Αντικατάςταςθ τθσ υπ αρικ. 19396/1546/1997 κοινι υπουργικι απόφαςθ «Μζτρα και 

όροι για τθ διαχείριςθ επικίνδυνων αποβλιτων» (604/Β/1997)».  

- ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β/2010) «Μζτρα, όροι και προγράμματα για τθν 

εναλλακτικι διαχείριςθ των αποβλιτων από εκςκαφζσ, καταςκευζσ και κατεδαφίςεισ 

(ΑΕΚΚ)» όπωσ τροποποιικθκε από τον Ν. 4030/11 (ΦΕΚ 249/Α/25-11-11) «Νζοσ τρόποσ 

ζκδοςθσ αδειϊν δόμθςθσ, ελζγχου καταςκευϊν και λοιπζσ διατάξεισ»  

- ΚΥΑ 56206/1613/86 (ΦΕΚ 570/Β/09-09-86) «Ρροςδιοριςμόσ τθσ θχθτικισ εκπομπισ των 

μθχανθμάτων και ςυςκευϊν εργοταξίου», ςε ςυμμόρφωςθ με τισ οδθγίεσ 79/113/ΕΕ, 

81/405/ΕΕ.  

- Υ.Α. 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β/01-10-03) «Μζτρα και όροι για τισ εκπομπζσ 

κορφβου ςτο περιβάλλον από εξοπλιςμό προσ χριςθ ςε εξωτερικοφσ χϊρουσ» όπωσ 

τροποποιικθκε από τθν Υ.Α. 9272/471/02-03-2007 (ΦΕΚ 286/Β/2007).  

- ΚΥΑ 14122/549/Ε103/24-3-2011 (ΦΕΚ 488/Β/30-03-11) «Μζτρα για τθ βελτίωςθ τθσ 

ποιότθτασ τθσ ατμόςφαιρασ, ςε ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ τθσ οδθγίασ 2008/50/ΕΚ 

«για τθν ποιότθτα του ατμοςφαιρικοφ αζρα και κακαρότερο αζρα για τθν Ευρϊπθ» του 
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Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ Ευρωπαϊκισ ζνωςθσ τθσ 21θσ Μαΐου 

2008».  

- Ρ.Δ. υπϋ Αρικμ. 112 (ΦΕΚ 179/Α/29-08-2014) «Οργανιςμόσ Υπουργείου Τουριςμοφ». 

- Υ.Α. 216/2015 (ΦΕΚ 10/Β/9-01-2015) «Κακοριςμόσ τεχνικϊν και λειτουργικϊν 

προδιαγραφϊν και βακμολογοφμενων κριτθρίων για τα ξενοδοχεία και κατάταξθ αυτϊν 

ςε κατθγορίεσ αςτζρων». 
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1.5 Υορϋασ ϋργου 

 

Λδιοκτθςία: ΔΘΜΑΝΤΛ Α.Ε. 

Επιχείρθςθ: ΔΘΜΑΝΤΛ Α.Ε. 

Τίτλοσ: Saint George Palace 

Διεφκυνςθ: Άγιοσ Γεϊργιοσ Ράγων, Δ.Ε. 
Ραρελίων, Δ. Κζρκυρασ, 49083 

 

 

ΣΦΑΓΛΔΑ - ΥΡΟΓΑΦΘ 

 

 

Υπεφκυνοσ επικοινωνίασ: Νίνου Κεοδϊρα 

 

 

 

1.6 Ομϊδα εκπόνηςησ Περιβαλλοντικόσ Μελετητόσ 

 

 

Χαλμοφκθσ Ρζτροσ 

Διπλ/χοσ Μθχανικόσ Ρεριβάλλοντοσ MSc 

Α.Μ ΓΕΜ: 23814,κατθγ.Ρτυχίου: 13Αϋ& 27 Αϋ 

 

 

ΣΦΑΓΛΔΑ – ΥΡΟΓΑΦΘ 
 

 

 

Σπυριδοφλα Μουηακίτθ 

Γεωλόγοσ 

Α.Μ ΓΕΜ: 12648,κατθγ.Ρτυχίου: 20Γϋ& 27 Γϋ 

 

 

ΣΦΑΓΛΔΑ – ΥΡΟΓΑΦΘ 
 

 

 

Υπεφκυνοσ επικοινωνίασ: 

 

Χαλμοφκθσ Ρζτροσ 

Κομνθνϊν 15Β, 49100 Κζρκυρα 

Τθλ. 26610 30865, 6936852077 

email: pchalmoukis@gmail.com 

 

  

mailto:pchalmoukis@gmail.
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2. ΜΗ ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΧΗ 

Το παρόν τεφχοσ αποτελεί Μελζτθ Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων για τθν λειτουργία τθσ 

υφιςτάμενθσ μονάδασ ωσ ξενοδοχείο κλαςςικοφ τφπου - παρακεριςμοφ κατθγορίασ τεςςάρων 

αςτζρων, δυναμικότθτασ 212 κλινϊν ςτθ κζςθ ‘Άγιοσ Γεϊργιοσ’ Ράγων, με διακριτικό τίτλο SAINT 

GEORGE PALACE εκμεταλλεφτριασ επιχείρθςθσ "ΔΘΜΑΝΤΛ Α.Ε.", εκτόσ ςχεδίου και εκτόσ 

οικιςμοφ. Ο χϊροσ των εγκαταςτάςεων τθσ επιχείρθςθσ βρίςκεται ςτθ κζςθ "Άγιοσ Γεϊργιοσ" και 

υπάγεται διοικθτικά ςτθν Τοπικι Κοινότθτα Ράγων, τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Αγίου Γεωργίου, του 

Διμου Κζρκυρασ (Σχιμα 2.1). Θ επιχείρθςθ βρίςκεται ςτισ βορειοδυτικζσ ακτζσ του νθςιοφ. 

 

 
Σχήμα 2.1 Χάρτθσ Νιςου Κζρκυρασ 

 

Το ξενοδοχείο βρίςκεται ςε μία από τισ ομορφότερεσ παραλίεσ του νθςιοφ ςτον όρμο Αγίου 

Γεωργίου. Λόγω τθσ παραλίασ και τθσ ιδιαίτερθσ ομορφιάσ τθσ  ζχουν αναπτυχκεί τουριςτικζσ 

επιχειριςεισ, ξενοδοχεία και βίλλεσ βαςιηόμενα όλα ςτον εποχιακό τουριςμό. Το τοπίο ζχει 

διατθριςει τθ φυςικι ομορφιά του και θ ευρφτερθ περιοχι καλφπτεται κυρίωσ από ελαιϊνεσ και 

μικτι βλάςτθςθ. Στα βορειοδυτικά τθσ εγκατάςταςθσ βρίςκεται ο οικιςμόσ “Άγιοσ Γεϊργιοσ” 

Ράγων ενϊ προσ τα δυτικά το οικόπεδο ‘‘βλζπει’’ τθν παραλία.  

 

 

ΚΕΣΘ ΕΓΟΥ 
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Σχήμα 2.2 Απόςπαςμα Χάρτθ ΕΚΧΑ με τθ κζςθ του ξενοδοχείου (www.ktimatologio.gr) 

 
Το ξενοδοχειακό ςυγκρότθμα είναι υφιςτάμενο οπότε οι όποιεσ επιπτϊςεισ προκφπτουν κατά τθ 

λειτουργία τθσ μονάδασ.  

Το ξενοδοχείο βρίςκεται ςε περιοχι όπου επιτρζπεται θ ςχετικι χριςθ, ςε μθ δαςικι ι περιοχι 

προςταςίασ ενϊ λαμβάνει όλα τα απαραίτθτα μζτρα προςταςίασ περιβάλλοντοσ αναφορικά με 

τθν εξοικονόμθςθ φυςικϊν πόρων και ενζργειασ αλλά και τθν διαχείριςθ ςτερεϊν και υγρϊν 

αποβλιτων. 

Τα υγρά απόβλθτα επεξεργάηονται ςε μονάδα επεξεργαςίασ λυμάτων εντόσ του οικοπζδου τθσ 

εγκατάςταςθσ ενϊ τα ςτερεά απόβλθτα ςυλλζγονται από τθν αρμόδια υπθρεςία του Διμου, 

ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία.  
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Θ λειτουργία του ξενοδοχείου ςτθν περιοχι ςυμβάλλει κετικά ςτθν ανάπτυξθ του τουριςμοφ που 

κατατάςςεται ςτισ πλζον τουριςτικζσ ςτον ελλαδικό χϊρο. Εναλλακτικζσ λφςεισ χωροκζτθςθσ δεν 

εξετάςκθκαν γιατί το ξενοδοχείο είναι υφιςτάμενο 

Το ξενοδοχειακό ςυγκρότθμα αποτελείται από τρία κτίρια αναπτυςςόμενα ςε διάφορα επίπεδα 

λόγω του επικλινοφσ εδάφουσ. Οι παροχζσ τθσ μονάδασ είναι:  

 Υποδοχι - reception 

 Εςτιατόριο, κουηίνα μπαρ, αναψυκτιριο 

 Δωμάτια φιλοξενουμζνων 

 Υπαίκριο μπαρ 

 Κολυμβθτικι δεξαμενι μεγάλθ 

 Κολυμβθτικι δεξαμενι μικρι 

 Χϊροσ ςτάκμευςθσ αυτοκινιτων 

 Γιπεδο Τζνισ 

 

Θ ςυνολικι δυναμικότθτα τθσ ξενοδοχειακισ μονάδασ είναι 212 κλίνεσ οι οποίεσ αναλφονται ςε: 

 15 μονόκλινα δωμάτια (15 κλίνεσ) 

 17 ςουϊτεσ τρίκλινεσ (51 κλίνεσ) 

 73 δίκλινα δωμάτια (146 κλίνεσ) 
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3. ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

3.1 Βαςικϊ ςτοιχεύα ϋργου ό τησ δραςτηριότητασ 

Θ ξενοδοχειακι μονάδα SAINT GEORGE PALACE είναι μία υφιςτάμενθ μονάδα για τθν οποία ζχει 

εκδοκεί ζγκριςθ καταλλθλόλθτασ οικοπζδου από τον ΕΟΤ Κζρκυρασ και θ υπ’ αρ. 15381/2002 

απόφαςθ ζγκριςθσ περιβαλλοντικϊν όρων, θ οποία όμωσ δεν ζχει λειτουργιςει ζωσ ςιμερα. Θ 

πρϊθν ιδιοκτιτρια εταιρεία  ΣΤΕΦΑΝΟΣ και ΔΘΜΘΤΛΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΛΑΚΕΣ ΚΑΛ 

ΤΟΥΛΣΤΛΚΕΣ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΛΣ Α.Ε, είχε πραγματοποιιςει το μεγαλφτερο μζροσ των εργαςιϊν ςε 

αυτι μζχρι το ζτοσ 2016. Στθ ςυνζχεια, το ζτοσ 2016, το οικόπεδο και θ μονάδα πωλικθκε. Θ νζα 

ιδιοκτιτρια εταιρεία με διακριτικό τίτλο ΔΘΜΑΝΤΛ Α.Ε , βρίςκεται ςιμερα ςτθ φάςθ 

ολοκλιρωςθσ του ςυνόλου των εργαςιϊν, ϊςτε θ μονάδα να λειτουργιςει πλζον υπό νζα 

διεφκυνςθ εκδίδοντασ νζο Ε.Σ.Λ. 

Θ ξενοδοχειακι μονάδα ιδιοκτθςίασ ςιμερα τθσ ΔΘΜΑΝΤΛ Α.Ε αναπτφςςεται ςε οικόπεδο 

ςυνολικοφ εμβαδοφ 10.139,85 m2.  Ζχει ανεγερκεί ςφμφωνα με τισ υπ’ αρ. 349/1991, 255/2000, 

555/2001 οικοδομικζσ άδειεσ του τμιματοσ εκδόςεωσ οικοδομικϊν αδειϊν τθσ Νομαρχιακισ 

Αυτοδιοίκθςθσ Κζρκυρασ.  

Το ζτοσ 2013, με τον νόμο 4178/2013 και τθν διλωςθ με α/α 3534352 πραγματοποιικθκαν 

πολεοδομικζσ τακτοποιιςεισ. Με τθ διλωςθ τακτοποιικθκαν ςυνολικά  83,39 m2  κφριων χϊρων 

και 838,02 m2 μειωμζνου ςυντελεςτι. Οι τακτοποιιςεισ αφοροφν κυρίωσ ςε χϊρουσ οι οποίοι 

άλλαξαν χριςθ. Ζτςι ςιμερα, το ξενοδοχειακό ςυγκρότθμα αποτελείται από 3 πτζρυγεσ ςτισ 

οποίεσ ζχουν αναπτυχκεί: 

 105 δωμάτια φιλοξενουμζνων 

 Χϊροσ υποδοχισ με ςαλόνια και γραφεία 

 Χϊροσ εςτιατορίου και κουηίνα 

 Γενικζσ αποκικεσ και αποκικεσ ειδικϊν ειδϊν 

 Λινοκικεσ, κλιμακοςτάςια και ανελκυςτιρασ 

 Υπαίκριο μπαρ 

 Κολυμβθτικι δεξαμενι μεγάλθ 

 Κολυμβθτικι δεξαμενι μικρι 

 Χϊροσ ςτάκμευςθσ αυτοκινιτων 

 

Θ ςυνολικι δυναμικότθτα τθσ ξενοδοχειακισ μονάδασ είναι 212 κλίνεσ και αναλφονται ςε: 

 15 μονόκλινα δωμάτια (15 κλίνεσ) 

 17 ςουϊτεσ τρίκλινεσ (51 κλίνεσ) 

 73 δίκλινα δωμάτια (146 κλίνεσ) 
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3.2  Απαιτούμενεσ ποςότητεσ νερού και ενϋργειασ, αναμενόμενεσ 

ποςότητεσ αποβλότων κ.λπ. 

3.2.1  Απαιτούμενεσ ποςότητεσ ςε νερό 

Ο υπολογιςμόσ των θμεριςιων αναγκϊν ςε νερό γίνεται ςφμφωνα με τισ παρακάτω 

προδιαγραφζσ που βαςίηονται ςε προ ιςχφουςεσ αποφάςεισ του Υπουργείου Τουριςμοφ, κακϊσ 

ςτισ ςιμερα ιςχφουςεσ δεν πραγματοποιείται αναφορά ςτθν απαιτοφμενθ ποςότθτα νεροφ , 

επομζνωσ υπολογίηουμε: 

 350 λίτρα/ άτομο/ζνοικο 

 1,5 λίτρα/ τμ αρδευόμενων παρτεριϊν, καλλωπιςτικϊν φυτϊν και δζνδρων 

 4 λίτρα/τμ ςε χλοοτάπθτα 

 

Ο υπολογιςμόσ των θμεριςιων αναγκϊν ςε νερό φδρευςθσ για τουσ ενοίκουσ παρουςιάηεται 

παρακάτω: 

 112  κλίνεσ Χ 350 λίτρα/άτομο/θμζρα = 74.200 λίτρα ι 74,2 κμ. 

 28 άτομα προςωπικό Χ 150 λίτρα/άτομο/θμζρα = 4.200 λίτρα ι 4,2 κμ. 

Σφνολο = 78,4  κμ/θμζρα 

 

Ο υπολογιςμόσ των θμεριςιων αναγκϊν ςε νερό άρδευςθσ παρουςιάηεται παρακάτω: 
 Ε οικοπζδου: 10.139,85 m2 
 Ε ακάλυπτου χϊρου που είναι χϊροσ πραςίνου περίπου 1/3 ακάλυπτου χϊρου: 3.000 m2 

 

Σφμφωνα με τα παραπάνω και με δεδομζνο ότι το φυτεμζνο πράςινο αποτελείται κυρίωσ από 

χλοοτάπθτα, θ απαιτοφμενθ ποςότθτα ςε νερό άρδευςθσ υπολογίηεται ςε 12 κυβικά θμερθςίωσ. 

Σφμφωνα με τισ προ ιςχφουςεσ προδιαγραφζσ του ΡΔ 43/2002 ανά 1 m2 αρδευόμενου κιπου 

απαιτείται θμερθςίωσ 4 lt νεροφ, ωσ εκ τοφτου για 3.000 m2 ακάλυπτου χϊρου πραςίνου του 

ξενοδοχείου απαιτοφνται 12 m3 νεροφ θμερθςίωσ. Συνοπτικά παρουςιάηονται οι ανάγκεσ ςε 

νερό ςτον παρακάτω πίνακα: 

 
Ρίνακασ 3.1. Ανάγκεσ ςε νερό για τθ λειτουργία του ξενοδοχείου 

Θμεριςια ποςότθτα ςε νερό για φδρευςθ 78,4  m3 

Θμεριςια ποςότθτα ςε νερό για άρδευςθ 12 m3 

 

3.2.2 Απαιτούμενεσ ποςότητεσ ςε ενϋργεια 

Οι απαιτιςεισ για θλεκτροδότθςθ ςε KW/θμζρα/άτομο, ςφμφωνα με τθν προχυπάρχουςα 

νομοκεςία κακορίηονται από το Ρ.Δ 43/Α/07-03-2002 Κατάταξθ των κφριων ξενοδοχειακϊν 
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καταλυμάτων ςε κατθγορίεσ, ςφςτθμα αςτζρων και τεχνικζσ προδιαγραφζσ αυτϊν. Οι ανάγκεσ ςε 

θλεκτρικό ρεφμα κακορίηονται ςφμφωνα με τον ακόλουκο Ρίνακα 3.3 ςε KW/θμζρα/άτομο και 

υπολογίηονται επί τθ βάςθ μοναδιαίων κλιμακοφμενων ςυντελεςτϊν. 

 
Ρίνακασ 3.3. Απαιτιςεισ Ε.Ο.Τ. για θλεκτροδότθςθ 

 

 

 

Άρα, για τθν μελετϊμενθ  ξενοδοχειακι μονάδα 4 αςτζρων με δυναμικότθτα 212 κλίνεσ, 

απαιτοφνται 253,2 KW/θμζρα.  Θ ποςότθτα αυτι αναμζνεται να είναι κατά πολφ μικρότερθ λόγω 

τθσ χριςθσ και άλλων πθγϊν ενζργειασ όπωσ αναπτφχκθκε παραπάνω. 

 

 

3.2.3 Αναμενόμενεσ ποςότητεσ αποβλότων 

Τα υγρά απόβλθτα που παράγονται από τθ λειτουργία τθσ ξενοδοχειακισ μονάδασ προζρχονται 

κυρίωσ από τουσ χϊρουσ υγιεινισ των δωματίων και των κοινόχρθςτων χϊρων του ξενοδοχείου. 

Για το ξενοδοχειακό ςυγκρότθμα 212 κλινϊν κατθγορίασ 4* προςδιορίηεται θ ποςότθτα υγρϊν 

αποβλιτων ωσ θ ίδια με τθν κατανάλωςθ από τουσ ενοίκουσ ςε νερό δθλ ςε 78,4  κμ θμερθςίωσ. 

Τα είδθ των απορριμμάτων που παράγονται κατά τθ λειτουργία του ζργου είναι ςυνδεδεμζνα με 

τθν κακθμερινι λειτουργία και τισ υπθρεςίεσ (μπαρ, εςτιατόριο, κλπ.). Με δεδομζνο ότι ανά 

ζνοικο υπολογίηεται ότι παράγονται κατά Μ.Ο. 0,5 κιλά απορρίμματα θμερθςίωσ, υπολογίηεται 

ότι παράγονται περίπου 106  κιλά απορρίμματα από τθν κακθμερινι λειτουργία του 

ξενοδοχείου. 

 

 

  



SSaaiinntt  GGeeoorrggee  PPaallaaccee  

 

~ 21 ~ 
 

4. ΣΟΦΟ ΚΑΙ ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

4.1 τόχοσ και ςκοπιμότητα 

4.1.1  τόχοσ και ςκοπιμότητα λειτουργύασ του εξεταζόμενου ϋργου 

Στόχοσ τθσ παροφςασ μελζτθσ είναι ο κακοριςμόσ των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων τθσ 

υφιςτάμενθσ ξενοδοχειακισ μονάδασ και ο προςδιοριςμόσ του βζλτιςτου περιβαλλοντικά 

τρόπου αντιμετϊπιςισ τουσ. 

 

4.1.2  Αναπτυξιακϊ, περιβαλλοντικϊ, κοινωνικϊ και ϊλλα κριτόρια τα οπούα 

ςυνηγορούν ςτην υλοπούηςη του ϋργου 

Από τθν ίδια του τθ φφςθ το ζργο ςυμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ των παρεχομζνων τουριςτικϊν 

υπθρεςιϊν ςτο Διμο Κερκυραίων και ωσ εκ τοφτου ζχει ευνοϊκζσ επιπτϊςεισ και ςτθν οικονομία 

τθσ χϊρασ αλλά και ςτισ παρεχόμενεσ δυνατότθτεσ αναψυχισ. Κετικζσ επιπτϊςεισ υπάρξουν 

κατά τθ φάςθ λειτουργίασ και ωσ προσ τθ ηιτθςθ που κα δθμιουργθκεί από παραγωγικζσ 

μονάδεσ ςε εμπορεφματα και είδθ τροφίμων και εξοπλιςμοφ. Θ λειτουργία των εγκαταςτάςεων 

επιφζρει κετικζσ επιπτϊςεισ ςτον κοινωνικό- οικονομικό τομζα, λόγω τθσ καλφτερθσ 

εξυπθρζτθςθσ τουριςτϊν ιδιαίτερα κατά τουσ κερινοφσ μινεσ. Ωσ εκ τοφτου το ζργο ςυμβάλλει 

ςτθν μεγαλφτερθ προςζλευςθ τουριςτϊν και τθν αφξθςθ τθσ ειςαγωγισ ςυναλλάγματοσ ςτθ 

χϊρα. Επιπλζον με το ζργο αυξάνεται θ ποιότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν αλλά και οι 

προςφερόμενεσ δυνατότθτεσ αναψυχισ ςτθν περιοχι, ενϊ κα αυξθκοφν και οι κζςεισ εργαςίασ. 

 

4.2 Ιςτορικό εξϋλιξη του ϋργου 

Το μελετϊμενο ζργο ζχει εξελιχκεί ςχετικά αργά, ξεκινϊντασ από το ζτοσ 1991 και  

ολοκλθρϊνοντασ καταςκευαςτικά τθν πολεοδομικι του ανάπτυξθ ςιμερα.  

Θ μονάδα από τθν αρχι τθσ καταςκευισ τθσ διαχειριηόταν από τθν εταιρεία  ΣΤΕΦΑΝΟΣ και 

ΔΘΜΘΤΛΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΛΑΚΕΣ ΚΑΛ ΤΟΥΛΣΤΛΚΕΣ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΛΣ Α.Ε.  Τον Δεκζμβριο 

του ζτουσ 2016, λόγω αδυναμίασ αποπεράτωςθσ των ζργων,  πραγματοποιικθκε  

αγοραπωλθςία και  με το  υπ’ αρ. 12178/ 07-12-2016 αγοραπωλθτιριο ςυμβόλαιο τθσ 

ςυμβολαιογράφου Κζρκυρασ Αναςταςίασ Κωνςταντάρα, το ςυνολικό οικόπεδο με τα 

προςαρτιματά του ζχει  περιζλκει ςτθν ιδιοκτθςία τθσ εταιρείασ ΔΘΜΑΝΤΛ Α.Ε. 

Σιμερα ιδιοκτιτρια εταιρεία είναι θ ΔΘΜΑΝΤΛ Α.Ε, θ οποία αναλαμβάνει και τθν εκμετάλλευςθ 

τθσ  ξενοδοχειακισ μονάδασ,  
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αιτείται την ζκδοςη νζασ Απόφαςησ Ζγκριςησ Ρεριβαλλοντικϊν όρων για την μονάδα SAINT 

GEORGE PALACE. 

Οι εκδοκείςεσ αποφάςεισ για ηην σθιζηάμενη μονάδα έως ζήμερα ζχουν ωσ εξισ: 

 Ζγκριςθ καταλλθλότθτασ οικοπζδου ςφμφωνα με  υπ’ αρ. 504786/10-02-1989 Απόφαςθ ΕΟΤ 

Κζρκυρασ 

 Ζγκριςθ αρχιτεκτονικϊν ςχεδίων ςφμφωνα με  υπ’ αρ. 5935/ΤΤ/30-07-1990 Απόφαςθ ΕΟΤ 

Κζρκυρασ  

 Απόφαςθ ζγκριςθσ περιβαλλοντικϊν όρων ςφμφωνα με  υπ’ αρ. 15381/2002 απόφαςθ του 

τμιματοσ Ρεριβαλλοντικοφ και Χωρικοφ Σχεδιαςμοφ Ρεριφζρειασ Λονίων Νιςων. 

 

4.4 υςχϋτιςη με ϊλλα ϋργα 

Στθν ευρφτερθ περιοχι λειτουργοφν πλθκϊρα ομοειδϊν επιχειριςεων αφοφ θ περιοχι του 

ζργου κεωρείται από τισ πλζον τουριςτικζσ ςτον ελλαδικό χϊρο. Θ δραςτθριότθτα είναι ςυμβατι 

ςτθ ςυγκεκριμζνθ περιοχι ενϊ λόγω τθσ μικρισ δυναμικότθτασ τθσ μονάδασ δεν προβλζπονται 

ςωρευτικζσ μθ αναςτρζψιμεσ επιπτϊςεισ ςτο ευρφτερο περιβάλλον. 

Επίςθσ ςε όλθ τθν παραλιακι ζκταςθ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ ζχουν αναπτυχκεί πολλζσ 

ξενοδοχειακζσ μονάδεσ αλλά και ςυγκροτιματα ενοικιαηομζνων διαμεριςμάτων, όπωσ φαίνεται 

και ςτθν παρακάτω αεροφωτογραφία. 

 

Ρηγή www.tripinview.com 
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Κοντά ςτο υπό εξζταςθ ζργο όμωσ δεν υπάρχουν άλλα ξενοδοχειακά ςυγκροτιματα 4* αςτζρων, 

οπότε θ εξεταηόμενθ ξενοδοχειακι μονάδα αναβακμίηει τισ παρεχόμενεσ τουριςτικζσ υπθρεςίεσ 

– υποδομζσ τθσ περιοχισ.  

Θ ευρφτερθ περιοχι δεν αντιμετωπίηει, ζωσ ςιμερα, προβλιματα αρνθτικισ ςωρευτικισ δράςθσ,  

κακϊσ το τουριςτικό προϊόν που ελκφει απορροφάται εφκολα, οι παραλίεσ είναι οργανωμζνεσ 

και ικανοποιθτικοφ μικουσ και θ ανάπτυξθ των οικιςμϊν αφομοιϊνει πλιρωσ τθν τουριςτικι 

δραςτθριότθτα . 
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5. ΤΜΒΑΣΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ- ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΜΕ 

ΘΕΜΟΘΕΣΗΜΕΝΕ ΦΨΡΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕ ΔΕΜΕΤΕΙ 

5.1 Θϋςη του ϋργου ωσ προσ εκτϊςεισ φυςικού και ανθρωπογενούσ 

περιβϊλλοντοσ 

5.1.1 Θεςμοθετημϋνα όρια οικιςμών και εγκεκριμϋνων πολεοδομικών ςχεδύων 

Ππωσ ζχει προαναφερκεί θ κζςθ του ζργου διοικθτικά ανικει ςτον Διμο Κζρκυρασ με 

γεωγραφικό κωδικό Καλλικράτθ 3201, και ςτθ Δθμοτικι Ενότθτα Αγίου Γεωργίου με γεωγραφικό 

κωδικό Καλλικράτθ 320102. Θ Δθμοτικι Ενότθτα Αγίου Γεωργίου περιλαμβάνει 13 τοπικζσ 

κοινότθτεσ, μεταξφ των οποίων και θ Δθμοτικι κοινότθτα Ράγων με γεωγραφικό κωδικό 

Καλλικράτθ 32010211. 

Ο οικιςμόσ Αγίου Γεωργίου Ράγων είναι χαρακτθριςμζνοσ με τα από 24/4/85 Ρ.Δ ΦΕΚ 181Δϋ 

3/5/85 και  τθν απόφαςθ Νομάρχθ με Αρ. Ρρωτ. ΤΡ/6910/30-07-1986. Ο οικιςμόσ Αγίου 

Γεωργίου  κατατάςςεται ςτισ εξισ κατθγορίεσ: 

Α. Κζςθ ςτο χϊρο: Ραραλιακόσ 

Β. Βακμόσ προςταςίασ: Αδιάφοροσ 

Γ. Δυναμικότθτα :  Στάςιμοσ 

Δ. Βακμόσ διαςποράσ: Διάςπαρτοσ 

Ε. Μζγεκοσ :  Μικρόσ 

 

 

5.1.2 Όρια περιοχών του εθνικού ςυςτόματοσ προςτατευόμενων περιοχών του Ν. 

3937/2011 

Στθν περιοχι μελζτθσ  δεν εντοπίηεται περιοχι που ζχει ενταχκεί ςτο δίκτυο προςτατευόμενων 

περιοχϊν  του Ν.3937/2011. 

 

5.1.3 Δϊςη, δαςικϋσ και αναδαςωτϋεσ εκτϊςεισ 

Στθ κζςθ του μελετϊμενου ζργου δεν αναπτφςςονται δαςικζσ εκτάςεισ και ωσ εκ τοφτου δεν 

υπάγεται ςτισ διατάξεισ τθσ δαςικισ νομοκεςίασ. 

Στθν ευρφτερθ περιοχι του ζργου οι χριςεισ γθσ ςφμφωνα με τον χάρτθ χριςεων γθσ κατά 

corine, παρουςιάηεται ςτθν παρακάτω εικόνα: 
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ΥΡΟΜΝΗΜΑ 

112 - Διακεκομμζνθ αςτικι δόμθςθ 
142 – Εγκαταςτάςεισ ακλθτιςμοφ και 

αναψυχισ 
223 – Ελαιϊνεσ 
242 – Σφνκετα ςυςτιματα καλλιζργειασ 
243 – Γθ που καλφπτεται κυρίωσ από 

γεωργία με ςθμαντικζσ εκτάςεισ 
φυςικισ βλάςτθςθσ 

323 – Σκλθροφυλλικι Βλάςτθςθ 

 

ΡΘΓΘ : WWF: oikoskopio.gr/MAPS:  Κάλυψθ γθσ 

Ππωσ παρατθροφμε ςτθν παραπάνω εικόνα ςτθν περιοχι μελζτθσ αναπτφςςονται εκτεταμζνεσ 

γεωργικζσ εκτάςεισ και πολφ μικρζσ εκτάςεισ  καμνότοπων και χαμθλισ βλάςτθςθσ κοντά ςτθν 

ακτι. Δεν αποτυπϊνονται δαςικζσ εκτάςεισ αλλά οφτε και αναδαςωτζεσ ςε ικανι ακτίνα γφρω 

από το μελετϊμενο ζργο. Οι γεωργικζσ εκτάςεισ αφοροφν κυρίωσ ςτθν καλλιζργεια ελαιϊνων. 

Γενικά ςτθν ευρφτερθ περιοχι βριςκόμαςτε ςτθν υποηϊνθ Quercionilicis και ςτον αυξθτικό χϊρο 

Orno ‐ Quercetumilicis, πρόκειται για τον τυπικό αυξθτικό χϊρο τθσ αμπελοκαλλιζργειασ και τθσ 

καλλιζργειασ τθσ ελιάσ. Τα οικοςυςτιματα που αναπτφςςονται ςτθν υποηϊνθ αυτι είναι κυρίωσ 

αυτά των αείφυλλων ςκλθρόφυλλων κάμνων, όπωσ θ ξυλοκερατιά, θ αγριελιά, o ςχίνοσ, οι 

άρκευκοι, τα ρείκια, το πουρνάρι και το ςπάρτο.  

5.1.4 Εγκαταςτϊςεισ κοινωνικόσ υποδομόσ και κοινόσ ωφϋλειασ 

Εγκαταςτάςεισ κοινωνικισ υποδομισ ςτο νθςί τθσ Κζρκυρασ αποτελοφν ο Διεκνισ αερολιμζνασ 

Λωάννθσ Καποδίςτριασ και το λιμάνι τθσ πόλθσ τθσ Κζρκυρασ που αποτελεί πφλθ ειςόδου ςτο 

νθςί και παρζχει ςφνδεςθ με τθν Θγουμενίτςα τθν Ράτρα και τθν Λταλία.  

Σθμαντικι υποδομι για το καλάςςιο τουριςμό ςτο νθςί, αποτελεί θ μαρίνα των Γουβιϊν 

Κζρκυρασ, μία από τισ πιο ςφγχρονεσ τθσ χϊρασ, θ οποία τζκθκε ςε λειτουργία το 1996. Ζκτοτε 

ζχουν πραγματοποιθκεί πολλζσ αναβακμίςεισ και επεκτάςεισ ϊςτε να προςφζρει ςιμερα 1.235 

κζςεισ ελλιμενιςμοφ. Θ μαρίνα αποτελεί πόλο τουριςτικισ ζλξθσ ςε όλθ τθν περιοχι. 

Εγκαταςτάςεισ κοινισ ωφζλειασ αποτελοφν το Γενικό Νοςοκομείο του νθςιοφ. Θ μονάδα απζχει 

οδικϊσ 23 km από τα επείγοντα περιςτατικά του Νοςοκομείου. Το Γενικό Νοςοκομείο Κζρκυρασ 
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αποτελείται από 13 κλινικζσ και είναι άμεςα ςυνδεδεμζνο με τα κζντρα υγείασ του νθςιοφ 

παρζχοντασ γριγορθ ιατρικι υποςτιριξθ.   

Στισ εγκαταςτάςεισ κοινι ωφζλειασ εντάςςονται το δθμοτικό δίκτυο φδρευςθσ και αποχζτευςθσ 

του νθςιοφ, το οποίο υποςτθρίηεται από τα περιφερειακά γραφεία φδρευςθσ και αποχζτευςθσ 

των Δθμοτικϊν Ενοτιτων.  

Στθν ευρφτερθ περιοχι του ζργου το δίκτυο φδρευςθσ λειτουργεί επαρκϊσ εντόσ των ορίων των 

οικιςμϊν. Στισ εκτόσ οικιςμϊν περιοχζσ το δίκτυο φδρευςθσ επεκτείνεται με ιδιωτικι δαπάνθ, 

χωρίσ όμωσ να υπάρχουν επαρκείσ ποςότθτεσ νεροφ ειδικά για τισ μεγάλεσ ξενοδοχειακζσ 

μονάδεσ. 

Σθμαντικζσ ελλείψεισ παρατθροφνται ςτισ υποδομζσ διαχείριςθσ λυμάτων και τα δίκτυα 

αποχζτευςθσ ςχεδόν ςτο ςφνολο των οικιςμϊν του Διμου Κζρκυρασ. Οι περιςςότεροι οικιςμοί 

εξυπθρετοφνται με απορροφθτικοφσ – ςθπτικοφσ βόκρουσ με άμεςο κίνδυνο τθν μόλυνςθ των 

υπόγειων υδάτων. Οι βιολογικοί κακαριςμοί που λειτουργοφν ςτον Διμο καλφπτουν μόνο ζνα 

μζροσ των αναγκϊν. Σιμερα λειτουργοφν Μονάδεσ Βιολογικοφ Κακαριςμοφ ςτθν Κζρκυρα, ςτο 

Σιδάρι, ςτθν Καςςιϊπθ, ςτον Άγιο Μάρκο, ςτισ Μπενίτςεσ, ςτα Μωραίτικα.  Ρλθν τθσ μονάδασ 

ςτθν Κζρκυρα, ςτισ υπόλοιπεσ περιοχζσ οι μονάδεσ βιολογικοφ κακαριςμοφ δεν εξυπθρετοφν 

πολλοφσ οικιςμοφσ κακϊσ απαιτοφνται πρόςκετα ζργα κακαριςμοφ και βιολόγθςθσ των 

λυμάτων, αποχζτευςθσ και εκςυγχρονιςμόσ κάποιων αντλιοςταςίων.  

Θ μονάδα δεν είναι ςυνδεδεμζνθ με το Δθμοτικό αποχετευτικό δίκτυο. 

 

 5.1.5  Θϋςεισ αρχαιολογικού ενδιαφϋροντοσ 

Το μελετϊμενο ζργο, δεν  βρίςκεται εντόσ κθρυγμζνου αρχαιολογικοφ χϊρου αλλά εντόσ 

ελεγχόμενθσ αρχαιολογικά περιοχισ ςφμφωνα με τθν Θ’ Εφορείασ Ρροϊςτορικϊν & Κλαςςικϊν 

Αρχαιοτιτων.  

Ρολλζσ είναι οι κζςεισ αρχαιολογικοφ ενδιαφζροντοσ γενικότερα ςτο νθςί τθσ Κζρκυρασ και 

ειδικότερα ςτο ευρφτερο περιβάλλον τθσ πόλθσ τθσ Κζρκυρασ θ οποία ζχει εγγραφεί ςτον 

κατάλογο των μνθμείων τθσ UNESCO.  

Κοντά ςτο εξεταηόμενο ζργο δεν ζχουν παρατθρθκεί ευριματα αρχαιολογικοφ ενδιαφζροντοσ. 
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5.2 Ιςχύουςεσ χωροταξικϋσ και πολεοδομικϋσ ρυθμύςεισ ςτην περιοχό 

του ϋργου 

Ο Διμοσ Κζρκυρασ μετά τθν εφαρμογι του «Ρρογράμματοσ Καλλικράτθσ» αποτελείται από το 

νθςί τθσ Κζρκυρασ και τα διαπόντια νθςιά Οκωνοί, Ερείκουςα Μακράκι. Το ςφνολο των νθςιϊν 

ςυγκροτοφν τθν Ρεριφερειακι Ενότθτα Κζρκυρασ, μία από τισ ζξι τθσ Ρεριφζρειασ Λονίων Νιςων. 

Το νθςί τθσ Κζρκυρασ με ζκταςθ  592 τετραγωνικϊν χιλιομζτρων, είναι το δεφτερο  ςε μζγεκοσ 

νθςί των Επτανιςων και το ζβδομο ςτον Ελλαδικό χϊρο. Θ πόλθ τθσ Κζρκυρασ είναι θ πφλθ 

ειςόδου ςτο νθςί, που διαμζςου του λιμανιοφ τθσ τθν ενϊνει με τθν Θπειρωτικι Ελλάδα αλλά 

και τθν γειτονικι Λταλία.  

Ραρά του ότι ο Διμοσ Κζρκυρασ ζχει μεγάλθ ζκταςθ παρατθρείται απουςία κεντρικοφ 

χωροταξικοφ και πολεοδομικοφ ςχεδιαςμοφ. 

Θ ζλλειψθ κρίςιμων εργαλείων για τθν οργάνωςθ, διαχείριςθ και αξιοποίθςθ του αςτικοφ, 

περιαςτικοφ και εξωαςτικοφ χϊρου ςυςςϊρευςε ςθμαντικά προβλιματα, όπωσ αναπτυξιακι 

υςτζρθςθ, περιβαλλοντικι υποβάκμιςθ, ελλιπείσ υποδομζσ, άναρχθ χριςθ γθσ κλπ.  

Σιμερα βρίςκεται ςε ιςχφ ο Ν.4447/2016 «Χωρικόσ Σχεδιαςμόσ – Βιϊςιμθ ανάπτυξθ και άλλεσ 

διατάξεισ». Σφμφωνα με το νόμο ςτθν κορυφι τθσ πυραμίδασ του χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ, 

διατθρείται θ Εκνικι Χωρικι Στρατθγικι. Τα Εκνικά Χωροταξικά Ρλαίςια μετονομάηονται ςε 

Ειδικά Χωροταξικά Ρλαίςια, ϊςτε να αποτυπωκεί θ φφςθ αυτϊν των ςχεδίων, ότι δθλ. 

αποτελοφν τομεακά ςχζδια που εκπονοφνται ςε εκνικό επίπεδο.  Ακολουκεί ο κακοριςμόσ των 

Ρεριφερειακϊν Χωροταξικϊν Ρλαιςίων Ρ.Χ.Ρ και των Τοπικϊν Χωρικϊν Σχεδίων Τ.Χ.Σ. Τα Τ.Χ.Σ 

καλφπτουν τθν ζκταςθ μίασ ι περιςςοτζρων Δθμοτικϊν Ενοτιτων, αντικακιςτοφν τα πρϊθν 

Γενικά Ρολεοδομικά Σχζδια και περιλαμβάνουν τον κακοριςμό του προτφπου χωρικισ ανάπτυξθσ 

και οργάνωςθσ, κακϊσ και το ςφνολο των χριςεων γθσ και όρων και περιοριςμϊν δόμθςθσ. 

Το προςτατευτικό πλαίςιο γίνεται αυςτθρότερο, κακϊσ ςτα ςτοιχεία που χριηουν προςταςίασ 

προςτίκεται το τοπίο και ςτισ εκτάςεισ που εντάςςονται ςτισ προςτατευόμενεσ περιοχζσ 

προςτίκενται αιγιαλόσ και παραλία, ποταμοί-λίμνεσ-ρζματα. Ραράλλθλα ο κακοριςμόσ ειδικϊν 

περιοριςμϊν ςτισ χριςεισ γθσ και ςτουσ όρουσ δόμθςθσ παφει να ζχει δυνθτικό χαρακτιρα και 

ςτουσ ςτόχουσ κακοριςμοφ αυτϊν των περιοριςμϊν προςτίκεται θ αποφυγι ανεξζλεγκτθσ 

κατανάλωςθσ φυςικϊν πόρων. Επιπρόςκετα, καταργείται ο δυνθτικόσ χαρακτιρασ τθσ 

πρόβλεψθσ για οριοκζτθςθ των υδατορεμάτων. 
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Τα τελευταία χρόνια, πάντωσ, ζχει κακοριςτεί ςε ςθμαντικό βακμό από πλευράσ Ρολιτείασ το 

αναπτυξιακό χωροταξικό πλαίςιο, που επθρεάηει το Διμο Κζρκυρασ, όπωσ αποτυπϊνεται 

(ενδεικτικά):  

- Στο Γενικό Ρλαίςιο Χωροταξικοφ Σχεδιαςμοφ και Αειφόρου Ανάπτυξθσ (ΦΕΚ 128 

Α/03.07.2008). 

- Στο Ειδικό Ρλαίςιο Χωροταξικοφ Σχεδιαςμοφ και Αειφόρου Ανάπτυξθσ για τον Τουριςμό 

και τθσ ςτρατθγικισ μελζτθσ περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων (ΦΕΚ 1138 Β/11.06.2009), 

κακϊσ και ςτθν τροποποίθςθ τθσ προαναφερκείςασ ΚΥΑ 67259/ΦΕΚ 3155Β/12-12-2013 

«Τροποποίθςθ του  Ειδικοφ Ρλαιςίου Χωροταξικοφ Σχεδιαςμοφ και Αειφόρου Ανάπτυξθσ 

για τον Τουριςμό». 

- Στο Ειδικό Ρλαίςιο Χωροταξικοφ Σχεδιαςμοφ και Αειφόρου Ανάπτυξθσ για τισ 

Ανανεϊςιμεσ Ρθγζσ Ενζργειασ (ΑΡΕ) και τθσ ςτρατθγικισ μελζτθσ περιβαλλοντικϊν 

επιπτϊςεων (ΦΕΚ 2464 Β/03.12.2008). 

- Στο Ρεριφερειακό Ρλαίςιο Χωροταξικοφ Σχεδιαςμοφ και Αειφόρου Ανάπτυξθσ τθσ 

Ρεριφζρειασ Λονίων Νιςων (Απόφαςθ 48976, ΦΕΚ 56Β 19/01/2004). 

- Στο Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 241/Α’/23-12-2016) «Χωρικόσ Σχεδιαςμόσ – Βιϊςιμθ ανάπτυξθ 

και άλλεσ διατάξεισ» 

Στο πλαίςιο αυτό, θ εκπόνθςθ των νζων Τ.Χ.Σ  για το Διμο Κζρκυρασ, ςυνεκτιμϊντασ τθ νζα 

διευρυμζνθ γεωγραφικι του εμβζλεια, αποτελεί μονόδρομο προκειμζνου: 

- Να οριοκετθκεί θ χωρικι οργάνωςθ του Διμου. Να παραςχεκοφν οι κατευκφνςεισ 

οικιςτικισ ανάπτυξθσ και πολεοδόμθςθσ, με βάςθ τισ αρχζσ τθσ αειφορίασ και τισ τοπικζσ 

ανάγκεσ και ιδιαιτερότθτεσ  

- Να κακοριςτοφν οι ηϊνεσ παραγωγικϊν δραςτθριοτιτων 

- Να υποδειχκοφν οι περιοχζσ που χριηουν ειδικισ προςταςίασ 

- Να διαφυλαχκεί θ ιςόρροπθ ανάπτυξθ του Διμου, αμβλφνοντασ τισ εςωτερικζσ 

γεωγραφικζσ ανιςότθτεσ (ορεινζσ/παράκτιεσ περιοχζσ, μικρά νθςιά κοκ). 

 

Στο Διμο Κζρκυρασ, δεν υπάρχουν ςθμαντικά αςτικά κζντρα, πζραν αυτοφ τθσ πόλθσ τθσ 

Κζρκυρασ, θ οποία αποτελεί το μοναδικό πόλο 1ου επιπζδου με αςτικά χαρακτθριςτικά. Θ παλιά 

πόλθ τθσ Κζρκυρασ ζχει διατθριςει ςε μεγάλο βακμό τθν αρχιτεκτονικι τθσ δομι, θ οποία 

περιλαμβάνει ζντονεσ επιρροζσ από τθν περίοδο τθσ Ενετοκρατίασ, ςτοιχεία τθσ Βυηαντινισ 

παράδοςθσ, ςυνδυαςμό ςτοιχείων τθσ Ελλθνικισ και Δυτικισ αρχιτεκτονικισ και για αυτό το 

λόγο ζχει χαρακτθριςτεί τόςο από το Υπουργείο Ρολιτιςμοφ όςο και από τθν UNESCO ωσ 
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ιςτορικό διατθρθτζο μνθμείο. Οποιαδιποτε παρζμβαςθ ςτα κτίςματα και τθ δομι τθσ πόλθσ 

μπορεί να γίνει μόνο κατόπιν εγκρίςεωσ από τθν Εφορία Αρχαιοτιτων Κζρκυρασ. 

Σιμερα τρεισ δθμοτικζσ ενότθτεσ βρίςκονται ςε διαδικαςία εκπόνθςθσ ΣΧΟΟΑΡ (Εςπερίων, 

Ραλαιοκαςτριτϊν και Αχιλλείων), ενϊ ςε ότι αφορά τθν Χωροταξικι Οργάνωςθ Γενικό 

Ρολεοδομικό Σχζδιο ζχουν όλοι οι οικιςμοί 3ου και άνω επιπζδου (ςφμφωνα με ΥΧΟΡ ϋ84), 

δθλαδι θ πόλθ τθσ Κζρκυρασ (ΦΕΚ 55Δ/05-02-1987, όπωσ τροποποιικθκε με το ΦΕΚ 283/Δ’/20-

06-2008) και θ πόλθ τθσ Λευκίμμθσ (ΦΕΚ 1173/Δ’/04-12-1987). Επίςθσ ζχει εγκρικεί Ηϊνθ 

Οικιςτικοφ Ελζγχου (ΗΟΕ) για τθν Τοπικι Κοινότθτα Αργυράδων (ΦΕΚ 407Δ/16-06-1989). 

Για τθν άμεςθ περιοχι του ζργου  γενικότερα ζχουν εφαρμογι τα Γενικά Χωροταξικά Ρλαίςια και 

τα Ρροεδρικά Διατάγματα για τθν εκτόσ ςχεδίου οικιςμϊν δόμθςθ. 

Δεν ιςχφει κάποια άλλθ ιδιαίτερθ χωροταξικι ι πολεοδομικι πρόβλεψθ ςτθν περιοχι του ζργου. 

 

5.2.1  Προβλϋψεισ  και κατευθύνςεισ του Ειδικού Πλαιςύου Φωροταξικού χεδιαςμού 

και Αειφόρου Ανϊπτυξησ για τον τουριςμό 

Δεν ιςχφει ςιμερα, χρόνοσ ςφνταξθσ τθσ παροφςασ μελζτθσ, καμία Υπουργικι Απόφαςθ Ειδικοφ 

Ρλαιςίου Χωροταξικοφ Σχεδιαςμοφ και Αειφόρου Ανάπτυξθσ για τον Τουριςμό  

 

5.2.2  Θεςμικό καθεςτώσ ςύμφωνα με εγκεκριμϋνα ςχϋδια 

Δεν ιςχφει κάποιο ςχζδιο,  Γ.Ρ.Σ, ΣΧΟΟΑΡ, ΗΟΕ ι τοπικό ρυμοτομικό για τθν άμεςθ περιοχι του 

ζργου. 

Οι Υπουργικζσ αποφάςεισ του Ειδικοφ πλαιςίου χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ για τον τουριςμό  δεν 

αναιροφν ζωσ ςιμερα τισ πολεοδομικζσ ρυκμίςεισ για τισ ξενοδοχειακζσ μονάδεσ που 

εγκακίςτανται ςτα αναπτυγμζνα νθςιά όπωσ θ Κζρκυρα. 

Τα ζωσ ςιμερα ιςχφοντα Ειδικά Ρλαίςια Χωροταξικοφ Σχεδιαςμοφ και Αειφόρου Ανάπτυξθσ για 

τον Τουριςμό δεν ζρχονται ςε αντίκεςθ με τα κεςμοκετθμζνα όρια οικιςμϊν τθσ ευρφτερθσ 

περιοχισ.  

Επίςθσ ςφμφωνα με τον Ν. 3937/ ΦΕΚ 60Α /31-03-2011 «Διατιρθςθ τθσ βιοποικιλότθτασ και 

άλλεσ διατάξεισ», θ ευρφτερθ χερςαία περιοχι δεν είναι  χαρακτθριςμζνθ ωσ Ε.Η.Δ  ι Η.Ε.Ρ και 

δεν εμπίπτει ςε κάποιο ιδιαίτερο περιοριςμό ωσ προσ τθν ανζγερςθ ι λειτουργία ξενοδοχειακϊν 

μονάδων, πζραν του ελάχιςτου ορίου αρτιότθτασ το οποίο ζχει οριςτεί ςτα 15 ςτρζμματα. 
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5.2.3  Ειδικϊ ςχϋδια διαχεύριςησ 

 Ρεριφερειακό Σχζδιο Διαχείριςησ Στερεϊν αποβλήτων (ΡΕΣΔΑ) Ρεριφζρειασ Ιονίων 

Νήςων 

Θ ανακεϊρθςθ του ΡΕΣΔΑ Λονίων Νιςων και θ εκπόνθςθ τθσ Στρατθγικισ Μελζτθσ 

Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων (ΣΜΡΕ) ανατζκθκε ςτισ 30/12/2010 από τθν Ενδιάμεςθ 

Διαχειριςτικι Αρχι Λονίων Νιςων. Θ Στρατθγικι Μελζτθ Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων (ΣΜΡΕ) 

ςτοχεφει ςτθν εκτίμθςθ των επιπτϊςεων που μπορεί να επιφζρει θ εφαρμογι του ΡΕΣΔΑ τθσ ΡΛΝ 

ςτο φυςικό και ανκρωπογενζσ περιβάλλον και προτείνει μζτρα αντιμετϊπιςθσ των επιπτϊςεων 

αυτϊν. Συντάςςεται ςε εφαρμογι τθσ Οδθγίασ 2001/42 τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςχετικά με τθν 

εκτίμθςθ των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων οριςμζνων ςχεδίων και προγραμμάτων και 

ςφμφωνα βζβαια με τθν εναρμόνιςθ τθσ οδθγίασ ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία, ΚΥΑ 107017/06 

(ΦΕΚ1225/Β/20Ο6). 

Συγκεκριμζνα, ςτθν (ΣΜΡΕ) καταγράφονται οι εκνικοί, κοινοτικοί και διεκνείσ ςτόχοι 

περιβαλλοντικισ προςταςίασ που ζχουν διαμορφωκεί ςχετικά με τθν διαχείριςθ μθ επικίνδυνων 

ΣΑ ( Στερεϊν αποβλιτων), ο τρόποσ που ενςωματϊνονται ςτον περιφερειακό ςχεδιαςμό, κακϊσ 

και άλλα προγράμματα – δράςεισ που ζχουν εφαρμογι ςτθν Ρεριφζρεια Λονίων Νιςων και 

ενδεχομζνωσ αλλθλεπιδροφν με το ΡΕΣΔΑ. Επίςθσ, περιγράφονται αναλυτικά ςτοιχεία του 

Σχεδίου, όπωσ οι ςτρατθγικοί ςτόχοι του Ρεριφερειακοφ Σχεδίου για τθν ανάκτθςθ, ανακφκλωςθ, 

ι οποιαδιποτε άλλθ διαδικαςία επεξεργαςίασ των αποβλιτων όπωσ εξειδικεφονται για τθν 

Ρεριφζρεια Λονίων Νιςων και τα προτεινόμενα μζτρα, δράςεισ και παρεμβάςεισ, μζςω των 

οποίων επιτυγχάνεται θ αναπτυξιακι ςτρατθγικι. Τα προτεινόμενα ζργα, δράςεισ και 

παρεμβάςεισ για τθν ευρφτερθ περιοχι του ζργου είναι: 

Ρροτεινόμενα Ζργα Μεταφόρτωςησ 

Στθν 2θ Διαχειριςτικι Ενότθτα, (Ν. Κζρκυρασ) θ καταςκευι τριϊν (3) ΣΜΑ. Ζνασ ςτθν Βόρεια, 

ζνασ ςτθ Νότια Κζρκυρα κακϊσ επίςθσ και ζνασ ςτον Διμο Ραξϊν, για τθν μεταφορά των 

αποβλιτων ςτθν Κεντρικι Μονάδα του Νομοφ. 

Ρροτεινόμενα Ζργα Τελικήσ Διάθεςησ 

Στθν 2θ Διαχειριςτικι Ενότθτα, (Ν. Κζρκυρασ) ο ςυνολικόσ χρόνοσ ηωισ του ΧΥΤΑ Τεμπλονίου 

χωρίσ τθν δθμιουργία μονάδα επεξεργαςίασ, με τθν καταςκευι του κυττάρου Β, και με τθν 

προςκικθ των απορριμμάτων τθσ Δ.Ε. Λευκίμμθσ και των Ραξϊν, εκτιμάται ςε περίπου 3,5 – 4 
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χρόνια (ιτοι 2015). Συνεπϊσ χρειάηεται θ επζκταςθ του ΧΥΤΥ Κεντρικισ Κζρκυρασ (ι θ καταςκευι 

νζου), ζτςι ϊςτε να καλφπτει τθν διάκεςθ των υπολειμμάτων μετά το ζτοσ 2015. 

Αναφορικά με τθ λειτουργία του ΧΥΤΑ/Υ Λευκίμμθσ, ο εν λόγω χϊροσ διάκεςθσ μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί για τθν ταφι των Υπολλειμμάτων Επεξεργαςίασ τθσ ΜΕΑ Κεντρικισ Κζρκυρασ, 

υποδεχόμενοσ τθν αναλογοφςα ποςότθτα υπολλειμμάτων τθσ περιοχισ τθσ Νότιασ Κζρκυρασ 

(Ρεριβαλλοντικι Λςοδυναμία). Θ παραπάνω λφςθ κα μποροφςε να αποτελζςει και αντικείμενο 

περαιτζρω διερεφνθςθσ, μζςω τθσ εκπόνθςθσ ςχετικισ Τεχνοικονομικισ Μελζτθσ από τον 

αρμόδιο ΦΟΔΣΑ. Κατά τθν μελζτθ ο ΦΟΔΣΑ κα πρζπει να λάβει υπόψθ του το ελάχιςτο κόςτοσ 

λειτουργίασ του ΧΥΤΥ, το κόςτοσ μεταφοράσ από τον προτεινόμενο ΣΜΑ Νότιασ Κζρκυρασ προσ 

τον ΧΥΤΥ κακϊσ και το πικανϊσ ελαφρϊσ αυξθμζνο κόςτοσ τθσ επζκταςθσ/ καταςκευισ ςτθν 

περίπτωςθ λειτουργίασ μόνο του Κεντρικοφ ΧΥΤΥ. Επίςθσ, κατά περίπτωςθ κα πρζπει να λθφκεί 

υπόψθ και θ δθμόςια δαπάνθ για τθν καταςκευι/ λειτουργία του ΧΥΤ Λευκίμμθσ. 

Ρροτεινόμενα Ζργα Επεξεργαςίασ ΑΣΑ 

Στθν 2θ Διαχειριςτικι Ενότθτα, (Ν. Κζρκυρασ) θ καταςκευι τθσ Κεντρικισ Μονάδασ Επεξεργαςίασ 

Απορριμμάτων, για τθν οποία αναμζνονται άμεςα οι Ρεριβαλλοντικοί Προι (θ μονάδα κα 

επεξεργάηεται το ςφνολο των ςφμμεικτων ΑΣΑ και των προδιαλεγμζνων οργανικϊν του Νομοφ). 

Επίςθσ πζρα από τθν προμικεια του απαραίτθτου εξοπλιςμοφ για τθν αφξθςθ του ποςοςτοφ 

ανακφκλωςθσ, προτείνεται θ ςταδιακι επζκταςθ του ΚΔΑΥ, το οποίο κα επεξεργάηεται το ςφνολο 

των προδιαλεγμζνων αποβλιτων ςυςκευαςίασ του Νομοφ. 

 

Ζργα Αποκατάςταςησ – Απαιτοφμενεσ Μεταβατικζσ Δράςεισ 

Στθν 2θ Διαχειριςτικι Ενότθτα, (Ν. Κζρκυρασ) το άμεςο κλείςιμο ι/ και αποκατάςταςθ των 4 εν 

λειτουργία ΧΑΔΑ και μεταφορά του ςυνόλου των ΑΣΑ ςτο ΧΥΤΑ Τεμπλονίου κατά το μεταβατικό 

ςτάδιο. 

Θ Κζρκυρα ζχει αναπτφξει Τοπικό Σχζδιο Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Απορριμμάτων (ΤΣΔΑ). 

Μζςω του ΤΣΔΑ προβλζπεται διαχείριςθ βιοαποβλιτων, διαχείριςθ ανακυκλϊςιμων υλικϊν, 

διαχείριςθ απορριμμάτων μεγάλου όγκου, δθμιουργία 4 ολοκλθρωμζνων πράςινων ςθμείων 

(ΟΡΣ) εκ των οποίων ζνα ςτο βορρά, 2 ςτακμϊν μεταφόρτωςθσ απορριμμάτων (ΣΜΑ) εκ των 

οποίων ζνασ ςτο βορρά, 2 περιφερειακϊν ΚΔΑΥ και 4 μονάδων διαχείριςθσ βιοαποβλιτων. 
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 Σχζδιο Διαχείριςησ Λεκανϊν Απορροήσ ποταμϊν του Υδατικοφ Διαμερίςματοσ 

Ηπείρου  (Σ.Δ.Λ.Α.Υ.Δ.Η.) 

Θ περιοχι μελζτθσ ανικει ςτο Υδατικό διαμζριςμα Θπείρου (GR05) και ςτθν υδρολογικι λεκάνθ 

Κζρκυρασ-Ραξϊν (GR34). Το ςχζδιο Διαχείριςθσ των Λεκανϊν απορροισ Ροταμϊν του Υδατικοφ 

Διαμερίςματοσ Θπείρου ζχει εγκρικεί με τθν υπ. αρίκμ. 1005/2013 Απόφαςθ τθσ Εκνικισ 

Επιτροπισ Υδάτων (ΦΕΚ 2292/Β/13-9-2013) 

Αναφορικά με τα ποτάμια υδάτινα ςυςτιματα, ςτθν περιοχι δεν ζχει κακοριςτεί κάποιοσ κφριοσ 

ποταμόσ. Επίςθσ ςχετικά με τα υπόγεια υδάτινα ςυςτιματα, θ περιοχι του ζργου ςφμφωνα με 

τθν ΥΑ 1005/2013 βρίςκεται εντόσ του ςυςτιματοσ των Τριαδικϊν λατυποπαγϊν Ν. Κζρκυρασ  

(GR0500020) (Σχιμα 5.8).  Ωςτόςο λόγω τθσ μεγάλθσ κλίμακασ ςτθν οποία ςυντάχκθκαν τα 

ςχζδια δεν εντοπίςτθκαν μικρζσ περιοχζσ διαφοροποίθςθσ του γεωλογικοφ υποβάκρου. Το 

γεωλογικό υπόβακρο τθσ περιοχισ μελζτθσ είναι αςβεςτολικικό. Θ χερςόνθςοσ του Κομμζνο 

λοιπόν ανικει ςτθν πραγματικότθτα ςτο ςφςτθμα τθσ υδροφορίασ των αςβεςτολίκων  

GR0500010. 

 



SSaaiinntt  GGeeoorrggee  PPaallaaccee  

 

~ 33 ~ 
 

  

Σχήμα 5.7 Τα υδατικά διαμερίςματα του ελλθνικοφ χϊρου και θ κζςθ τθσ Λεκάνθσ απορροισ Κζρκυρασ -Ραξϊν 
τθσ περιοχισ (πθγι: Εγκεκριμζνο ΣΔΛΑΥΔΘ) 

 

 

Σχήμα 5.8 Τα υπόγεια υδάτινα ςυςτήματα τησ περιοχήσ μελζτησ (πηγή: εγκεκριμζνο ΣΔΛΑΥΔΗ) 

 

Λίμνη

Παμβώηιδα

Τεσνηηή Λίμνη

Πηγών Αώος

Τεσνηηή Λίμνη

Ποςπναπίος

Τεσνηηή Λίμνη

Ποςπναπίος IIGR0500250

GR0500200

GR0500080

GR0500030

GR0500020

GR0500010

GR0500030

GR0500010

GR050A060

GR0500210

GR0500120

GR0500200

GR0500180

GR0500020

GR0500050

GR0500040

GR0500153

GR0500220

GR12
ΛΑΠ Καλαμά

GR14
ΛΑΠ Απάσθος

GR46
ΛΑΠ Λούπος

GR34
ΛΑΠ

Κέπκςπαρ - Παξών

GR11
ΛΑΠ Αώος

GR11
ΛΑΠ Αώος

GR13
ΛΑΠ Ασέπονηορ

GR0500240

GR0500220

GR0500200

GR0500151GR0500090

GR050A190

GR050A070

GR0500100

GR0500110

GR0500160

GR0500230

GR0500260

GR0500170

GR0500130

GR0500140

GR0500152

GR0500030

GR0500230

GR0500010

Αρτικός Υαρακηηριζμός Τπόγειφν Τ

Περαιηέρφ Υαρακηηριζμός Τπόγειφν Τ

Υπόμνημα

Υπόγεια Υδαηικά Σςζηήμαηα

ΛΑΠ

Όριο λοιπών ΠΛΑΠ

Ποηάμια Τδάηινα ώμαηα

Περιοτή Λεκανών Απορροής Ποηαμών GR05

Λιμναία Τδάηινα ώμαηα

Κωδικόσ ΥΥΣ Ονομαςία ΥΥΣ

GR0500010 Σφςτθμα αςβεςτολίκων Ν.Κζρκυρασ

GR0500020 Σφςτθμα Τριαδικϊν λατυποπαγϊν Ν. Κζρκυρασ

GR0500030 Σφςτθμα κοκκωδϊν υδροφοριϊν Ν. Κζρκυρασ

GR0500040 Σφςτθμα Ν.Ραξϊν

GR0500050 Σφςτθμα Ν.Οκωνϊν

GR050A060 Σφςτθμα Μουργκάνασ

GR050A070 Σφςτθμα Φιλιατϊν‐Θγουμενίτςασ

GR0500080 Σφςτθμα μζςου ρου Καλαμά

GR0500090 Σφςτθμα Σουλίου‐Ραραμυκιάσ

GR0500100 Σφςτθμα Τφμφθσ

GR0500110 Σφςτθμα Κλθματιάσ

GR0500120 Σφςτθμα Καςιδιάρθ

GR0500130 Σφςτθμα Κορϊνθσ

GR0500140 Σφςτθμα Χερςονιςου Ρρζβεηασ

GR0500151 Σφςτθμα Λοφρου

GR0500152 Σφςτθμα Λοφρου

GR0500153 Σφςτθμα Λοφρου

GR0500160 Σφςτθμα Άρτασ

GR0500170 Σφςτθμα Ράργασ

GR0500180 Σφςτθμα Μιτςικελίου‐Βελλά

GR050A190 Σφςτθμα Ρωγϊνιανθσ

GR0500200 Σφςτθμα υδροφοριϊν π.Καλαμά

GR0500210 Σφςτθμα Κουρζντων

GR0500220 Σφςτθμα υδροφοριϊν Σαραντάπορου‐Αϊου

GR0500230 Σφςτθμα υδροφοριϊν Σμόλικα‐Μαυροβουνίου

GR0500240 Σφςτθμα υδροφοριϊν π.Άραχκου

GR0500250 Σφςτθμα Ηαλόγγου

GR0500260 Σφςτθμα υδροφοριϊν άνω ρου Αχζροντοσ‐ρζματοσ Αρζκουα
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Σχήμα 5.9 Χαρακτθριςμόσ τθσ οικολογικισ κατάςταςθσ των μεταβατικϊν υδάτων τθσ περιοχισ μελζτθσ (πθγι: 
εγκεκριμζνο ΣΔΛΑΥΔΘ) 

 

Επίςθσ ςφμφωνα με το εγκεκριμζνο ςχζδιο διαχείριςθσ λεκανϊν απορροισ του Υδατικοφ 

Διαμερίςματοσ Θπείρου τα μεταβατικά φδατα τθσ περιοχισ μελζτθσ χαρακτθρίηονται ωσ υψθλισ 

οικολογικισ κατάςταςθσ. Σφμφωνα με τα ςτοιχεία του εγκεκριμζνου ςχεδίου για τα παράκτια 

φδατα τθσ περιοχισ αναμζνεται να επιτευχκοφν οι περιβαλλοντικοί όροι του ςχεδίου. 

 

Σχζδιο Διαχείριςησ Κινδφνων Ρλημμφρασ του υδατικοφ διαμερίςματοσ Ηπείρου 

Τθν παροφςα περίοδο δεν ζχουν ολοκλθρωκεί και εγκρικεί τα Σχζδια Διαχείριςθσ Κινδφνων 

Ρλθμμφρασ για τθ χϊρα, ςε εφαρμογι τθσ Οδθγίασ 2007/60/ΕΚ. Ωςτόςο, ςφμφωνα όμωσ με τθν 

"Ρροκαταρκτικι Αξιολόγθςθ Κινδφνων Ρλθμμφρασ" για τθν Ιπειρο και τα Λόνια νθςιά, θ περιοχι 

μελζτθσ δεν κατατάςςεται ςτισ Ηϊνεσ Δυνθτικά Υψθλοφ Κινδφνου Ρλθμμφρασ, κακϊσ είναι 

περιοχι όπου δεν ζχουν λάβει χϊρα ιςτορικζσ πλθμμφρεσ (Σχιμα 5.10). 

 

GR12
ΛΑΠ Καλαμά

GR14
ΛΑΠ Απάσθος

GR46
ΛΑΠ Λούπος

GR34
ΛΑΠ Κέπκςπαρ - Παξών

GR11
ΛΑΠ Αώος

GR11
ΛΑΠ Αώος

GR13
ΛΑΠ Ασέπονηορ

Λίμνη Παμβώηιδα

GR0512L000000004H

Τεσνηηή Λίμνη

Πηγών Αώος

GR0511L000000001H

Τεσνηηή Λίμνη

Ποςπναπίος

GR0514L000000003H

Τεσνηηή Λίμνη

Ποςπναπίος II

GR0514L000000002H

Όπμορ

Ηγοςμενίηζαρ

GR0512C0003H

Ακηέρ Ηπείπος

ζηο Ιόνιο

GR0513C0004N

Γςη. και Βοπ. Ακηέρ Κέπκςπαρ

GR0534C0009N

Γςη. και Βοπ. Ακηέρ

Κέπκςπαρ

GR0534C0009N

Ν. Δπεικούζα

GR0534C0013N

Ν. Οθωνοί

GR0534C0012N

Ακηέρ Παξών

GR0534C0008N

Ακηέρ Πάπγαρ

GR0513C0005N

Όπμορ Νικοπόλεωρ

GR0513C0006N

Βόπειορ Αμβπακικόρ Κόλπορ

GR0513C0007N

Δκβολέρ

Απάσθος

GR0514T0002N

Δκβολέρ Καλαμά

GR0512T0001N

Λιμνοθάλαζζα

Χαλικιόποςλος

GR0534T0007N

Όπμορ Γαπίηζαρ

& Λιμέναρ

Κεπκύπαρ

GR0534C0011H

Ληκλοζάιαζζα Αληηληώηε

GR0534T0006N

Γσηηθές Αθηές Κερθσραϊθής

Θάιαζζας - Μπελίηζες

GR0534C0010N

Βόρεηο Τκήκα Αλαηοιηθώλ

Αθηώλ ηες Κερθσραϊθής

Θάιαζζας

GR0512C0A01N

Νόηηο Τκήκα

Αλαηοιηθώλ Αθηώλ

ηες Κερθσραϊθής

Θάιαζζας

GR0512C0A02N

Ληκλοζάιαζζα Κορηζζίωλ

GR0534T0005N

Ληκλοζάιαζζα Μάδωκα

GR0513T0004N

Δθβοιές Λούροσ -

Ληκλοζάιαζζες Ροδηά, Τζοσθαιηό, Λογαρού

GR0546T0003N
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7
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Όριο λοιπών ΠΛΑΠΠεριοτή Λεκανών Απορροής Ποηαμών GR05

Υπόμνημα

ΛΑΠ

Οικολογική καηάζηαζη / Δςναμικό

Ποηάμια Υδάηινα Σώμαηα

Καλή/ό

Τυηλή/ό

Άγνφζηη/ο

Κακή/ό

Ελλιπής/ές

Μέηρια/ο

ΙΣΤ/ΣΤ

Λιμναία, Μεηαβαηικά  & Παπάκηια ΥΣ

Τυηλή/ό

Άγνφζηη/ο

Μέηρια/ο

Καλή/ό

Ελλιπής/ές

Κακή/ό ΙΣΤ/ΣΤ Αρίθμηςη ΥΣ Κωδικόσ ΥΣ Ονομαςία ΥΣ

1 GR0511R0A0101022N ΔΛΝΟΣ Ρ.

2 GR0511R0A0200013N ΑΩΟΣ Ρ. 2

3 GR0511R0A0200016N ΑΩΟΣ Ρ. 3

4 GR0511R0A0200018N ΑΩΟΣ Ρ. 4

5 GR0511R0A0200020H ΑΩΟΣ Ρ. 5

6 GR0511R0A0200021N ΑΩΟΣ Ρ. 6

7 GR0511R0A0201001N ΑΩΟΣ Ρ. 1

8 GR0511R0A0202002N ΣΑΑΝΤΑΡΟΟΣ Ρ. 1

9 GR0511R0A0202007N ΣΑΑΝΤΑΡΟΟΣ Ρ. 2

10 GR0511R0A0202008N ΣΑΑΝΤΑΡΟΟΣ Ρ. 3

11 GR0511R0A0202103N ΣΑΑΝΤΑΡΟΟΣ Ρ. ‐ ΡΑΑΡΟΤΑΜΟΣ ΑΜΑΑΝΤΟΥ .

12 GR0511R0A0202204N ΒΟΥΚΟΡΟΤΑΜΟΣ Ρ.

13 GR0511R0A0202305N ΒΟΥΜΡΛΑΝΛΤΛΚΟ .

14 GR0511R0A0202406N ΡΛΣΤΛΛΛΑΡΘ .

15 GR0511R0A0204009N ΒΟΛΔΟΜΑΤΘΣ Ρ. 1

16 GR0511R0A0204010N ΒΟΛΔΟΜΑΤΘΣ Ρ. 2

17 GR0511R0A0204011N ΒΟΛΔΟΜΑΤΘΣ Ρ. 3

18 GR0511R0A0204012N ΒΟΛΔΟΜΑΤΘΣ Ρ. 4

19 GR0511R0A0206014N ΑΩΟΣ Ρ. ‐ ΡΑΑΡΟΤΑΜΟΣ ΑΣΕΝΛΤΘΣ 1

20 GR0511R0A0206015N ΑΩΟΣ Ρ. ‐ ΡΑΑΡΟΤΑΜΟΣ ΑΣΕΝΛΤΘΣ 2

21 GR0511R0A0208017N ΓΛΟΤΣΑΣ .

22 GR0511R0A0210019N ΑΩΟΣ Ρ. ‐ ΡΑΑΡΟΤΑΜΟΣ ΑΚΟΥΔΑΣ

23 GR0512R000200024N ΚΥΑΜΛΣ Ρ. ΚΑΛΑΜΑΣ 2

24 GR0512R000200027H ΚΥΑΜΛΣ Ρ. ΚΑΛΑΜΑΣ 3

25 GR0512R000200029N ΚΥΑΜΛΣ Ρ. ΚΑΛΑΜΑΣ 4

26 GR0512R000200032N ΚΥΑΜΛΣ Ρ. ΚΑΛΑΜΑΣ 5

27 GR0512R000200033N ΚΥΑΜΛΣ Ρ. ΚΑΛΑΜΑΣ 6

28 GR0512R000200034N ΚΥΑΜΛΣ Ρ. ΚΑΛΑΜΑΣ 7

29 GR0512R000200040N ΚΥΑΜΛΣ Ρ. ΚΑΛΑΜΑΣ 8

30 GR0512R000200041N ΚΥΑΜΛΣ Ρ. ΚΑΛΑΜΑΣ 9

31 GR0512R000201023N ΚΥΑΜΛΣ Ρ. ΚΑΛΑΜΑΣ 1

32 GR0512R000202025A ΤΕΧΝΘΤΟ ΤΜΘΜΑ ΕΚΒΟΛΘΣ ΚΑΛΑΜΑ 2

33 GR0512R000202026A ΤΕΧΝΘΤΟ ΤΜΘΜΑ ΕΚΒΟΛΘΣ ΚΑΛΑΜΑ 1

34 GR0512R000204028N ΚΥΑΜΛΣ Ρ. ΚΑΛΑΜΑΣ ‐ ΡΑΑΡΟΤΑΜΟΣ ΑΣΡΟ .

35 GR0512R000206030N ΚΥΑΜΛΣ Ρ. ΚΑΛΑΜΑΣ ‐ ΡΑΑΡΟΤΑΜΟΣ ΚΑΛΡΑΚΛΩΤΛΚΟΣ 1

36 GR0512R000206031N ΚΥΑΜΛΣ Ρ. ΚΑΛΑΜΑΣ ‐ ΡΑΑΡΟΤΑΜΟΣ ΚΑΛΡΑΚΛΩΤΛΚΟΣ 2

37 GR0512R000208035N ΚΥΑΜΛΣ Ρ. ΚΑΛΑΜΑΣ ‐ ΡΑΑΡΟΤΑΜΟΣ ΛΑΓΚΑΒΛΤΣΑ .

38 GR0512R000210036N ΤΥΛΑ Ρ.

39 GR0512R000212037N ΣΜΟΛΛΤΣΑΣ Ρ.

40 GR0512R000212138H ΚΛΘΜΑΤΛΑΣ .

41 GR0512R000212139A ΤΑΦΟΣ ΛΑΨΛΣΤΑ

42 GR0513R000101042N ΑΕΚΟΥΑ .

43 GR0513R000200045N ΑΧΕΩΝ Ρ. (ΜΑΥΟΡΟΤΑΜΟΣ) 2

44 GR0513R000200046N ΑΧΕΩΝ Ρ. (ΜΑΥΟΡΟΤΑΜΟΣ) 3

45 GR0513R000200047N ΑΧΕΩΝ Ρ. (ΜΑΥΟΡΟΤΑΜΟΣ) 4

46 GR0513R000201043N ΑΧΕΩΝ Ρ. (ΜΑΥΟΡΟΤΑΜΟΣ) 1

47 GR0513R000202044N ΑΧΕΩΝ Ρ. (ΜΑΥΟΡΟΤΑΜΟΣ) ‐ ΡΑΑΡΟΤΑΜΟΣ ΚΩΚΤΟΣ 

(ΒΟΥΒΟΣ)

48 GR0514R000100048N ΔΛΡΟΤΑΜΟΝ .

49 GR0514R000102049N ΜΑΝΤΑΝΘ .

50 GR0514R000200051H ΑΑΧΚΟΣ Ρ. 2

51 GR0514R000200054N ΑΑΧΚΟΣ Ρ. 3

52 GR0514R000200055N ΑΑΧΚΟΣ Ρ. 4

53 GR0514R000200056N ΑΑΧΚΟΣ Ρ. 5

54 GR0514R000200063N ΑΑΧΚΟΣ Ρ. 6

55 GR0514R000200064N ΑΑΧΚΟΣ Ρ. 7

56 GR0514R000200065N ΑΑΧΚΟΣ Ρ. 8

57 GR0514R000200072N ΗΑΓΟΛΤΛΚΟΣ Ρ.

58 GR0514R000201050H ΑΑΧΚΟΣ Ρ. 1

59 GR0514R000202052N ΕΤΣΑΝΟΕΜΑ

60 GR0514R000203068N ΑΑΧΚΟΣ Ρ. 9

61 GR0514R000204053N ΣΑΑΝΤΑΡΟΟΣ Ρ.

62 GR0514R000206057N ΚΑΛΑΛΤΛΚΟΣ Ρ. 1

63 GR0514R000206058N ΚΑΛΑΛΤΛΚΟΣ Ρ. 2

64 GR0514R000206060N ΚΑΛΑΛΤΛΚΟΣ Ρ. 3

65 GR0514R000206061N ΚΑΛΑΛΤΛΚΟΣ Ρ. 4

66 GR0514R000206062N ΚΑΛΑΛΤΛΚΟΣ Ρ. 5

67 GR0514R000206159N ΚΑΛΑΛΤΛΚΟΣ Ρ. ‐ ΡΑΑΡΟΤΑΜΟΣ ΜΕΛΛΣΣΟΥΓΛΩΤΛΚΟΣ

68 GR0514R000208066H ΜΕΤΣΟΒΛΤΛΚΟΣ Ρ. 1

69 GR0514R000208067N ΜΕΤΣΟΒΛΤΛΚΟΣ Ρ. 2

70 GR0514R000210069N ΑΑΧΚΟΣ Ρ. 10

71 GR0514R000210071N ΑΑΧΚΟΣ Ρ. 11

72 GR0514R000210170N ΣΟΥΛΚΑ .

73 GR0514R000212073N ΜΕΓΑΣ ΛΑΚΚΟΣ .

74 GR0534R000101074N ΡΟΤΑΜΛ

75 GR0534R000301075N ΜΕΣΑΓΓΘΣ .

76 GR0534R000501076N ΦΟΝΛΣΑΣ Ρ.

77 GR0546R000200078N ΛΟΥΟΣ Ρ. 2

78 GR0546R000200080H ΛΟΥΟΣ Ρ. 3

79 GR0546R000200081N ΛΟΥΟΣ Ρ. 4

80 GR0546R000200082N ΛΟΥΟΣ Ρ. 5

81 GR0546R000201077N ΛΟΥΟΣ Ρ. 1

82 GR0546R000202079N ΛΟΥΟΣ Ρ. ‐ ΡΑΑΡΟΤΑΜΟΣ

ΡΟΤΑΜΙΑ ΥΔΑΤΙΝΑ ΣΩΜΑΤΑ
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Σχήμα 5.10 Κίνδυνοσ πλημμφρασ ςτην περιοχή ζρευνασ από την προκαταρκτική αξιολόγηςη πλημμυρϊν 

 

Το ζργο και θ ομαλι λειτουργία του είναι απολφτωσ ςυμβατό με τα παραπάνω Διαχειριςτικά 

Σχζδια. 

 

5.2.4  Οργανωμϋνοι υποδοχεύσ δραςτηριοτότων 

Δεν υφίςτανται ςτο νθςί οργανωμζνοι υποδοχείσ τουριςτικϊν δραςτθριοτιτων,  

επιχειρθματικϊν πάρκων, μεταποιθτικϊν και επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων, λατομικζσ 

ηϊνεσ, Ρ.Ο.Τ.Α., και υδατοκαλλιζργειεσ. 

Θ άμεςθ περιοχι του ζργου δεν χαρακτθρίηεται ωσ γθσ υψθλισ παραγωγικότθτασ. 
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6. ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

Ππωσ ζχει προ ειπωκεί, θ ξενοδοχειακι μονάδα SAINT GEORGE PALACE είναι υφιςτάμενθ. Για τθν 

μονάδα ζχει δοκεί ζγκριςθ καταλλθλόλθτασ οικοπζδου από τον ΕΟΤ Κζρκυρασ ςφμφωνα με τθν 

504786/10-02-1989 πράξθ ζγκριςθσ και θ υπ’ αρ. 15381/2002 απόφαςθ ζγκριςθσ περιβαλλοντικϊν 

όρων, χωρίσ όμωσ να ζχει λειτουργιςει ζωσ ςιμερα. Θ πρϊτθ ιδιοκτιτρια εταιρεία  ΣΤΕΦΑΝΟΣ και 

ΔΘΜΘΤΛΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΛΑΚΕΣ ΚΑΛ ΤΟΥΛΣΤΛΚΕΣ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΛΣ Α.Ε, είχε 

πραγματοποιιςει το μεγαλφτερο μζροσ των εργαςιϊν ςε αυτι. Στθ ςυνζχεια, το ζτοσ 2016, το 

οικόπεδο και θ μονάδα πωλικθκε. Θ νζα ιδιοκτιτρια εταιρεία με διακριτικό τίτλο ΔΘΜΑΝΤΛ Α.Ε , 

βρίςκεται ςιμερα ςτθ φάςθ ολοκλιρωςθσ του ςυνόλου των εργαςιϊν και κυρίωσ αυτζσ που 

αναφζρονται ςτουσ εξωτερικοφσ χϊρουσ, αλλά και αυτζσ που αναφζρονται ςτθν ολοκλιρωςθ των 

διακοςμθτικϊν ςτοιχείων. Θ επίπλωςθ τθσ μονάδασ και θ ολοκλιρωςι τθσ αναμζνεται άμεςα. Οι 

ιδιοκτιτεσ κζλοντασ να δϊςουν μία διαφορετικι μορφι ςτο ζργο ςχετικά με τον αρχικό του 

ςχεδιαςμό, πραγματοποίθςαν εκτεταμζνεσ αλλαγζσ ςτθν εμφάνιςθ του ςυνολικοφ χϊρου. 

Το παρόν κεφάλαιο λοιπόν δεν μπορεί να ακολουκιςει ςτθ ςφνταξι του γενικά τθν Υ.Α 170225/ΦΕΚ 

135Β/27-01-2014 θ οποία ςτο ςυγκεκριμζνο κεφάλαιο αναφζρεται ςε ςχεδιαςμό νζων ζργων, αλλά 

ακολουκείται μία περιγραφι του ζργου όπωσ ολοκλθρϊνεται, ςφμφωνα με τα επί μζρουσ ςτοιχεία 

του.  Ακολουκείται το παράρτθμα 4.6 παράγραφοσ Α. 

 

6.1  Αναλυτικό περιγραφό του ϋργου – Σεχνικϊ ςτοιχεύα 

Θ ξενοδοχειακι μονάδα ιδιοκτθςίασ ςιμερα τθσ ΔΘΜΑΝΤΛ Α.Ε αναπτφςςεται ςε οικόπεδο 

ςυνολικοφ εμβαδοφ 10.139,85 m2 όπωσ αναγράφεται ςτουσ τίτλουσ ιδιοκτθςίασ τθσ ιδιοκτιτριασ 

εταιρείασ (ςφμφωνα με τθν τελευταία εμβαδομζτρθςθ). Το ςυνολικό οικόπεδο με τα προςαρτιματά 

του ζχει  περιζλκει ςτθν ιδιοκτθςία τθσ εταιρείασ ΔΘΜΑΝΤΛ Α.Ε με το  υπ’ αρ. 12178/ 07-12-2016 

αγοραπωλθτιριο ςυμβόλαιο τθσ ςυμβολαιογράφου Κζρκυρασ Αναςταςίασ Κωνςταντάρα.  

Το μελετϊμενο οικόπεδο, όπωσ ζχει προαναφερκεί, βρίςκεται εκτόσ ορίων του οικιςμοφ Άγιοσ 

Γεϊργιοσ Ράγων. Θ ξενοδοχειακι μονάδα που μελετάται ςτθν παροφςα και τα προςαρτιματά τθσ, 

κτίςτθκε  με όρουσ δόμθςθσ που ιςχφουν για εκτόσ ςχεδίου περιοχι και για τουριςτικζσ 

εγκαταςτάςεισ,  οι οποίοι ζχουν υλοποιθκεί από τθν πρϊτθ φάςθ ανάπτυξθσ τθσ μονάδασ το ζτοσ 

1991 ζωσ και τθν ολοκλιρωςι τθσ, ςφμφωνα με τισ 349/1991, 255/2000, 555/2001 οικοδομικζσ 

άδειεσ του τμιματοσ εκδόςεωσ οικοδομικϊν αδειϊν τθσ Νομαρχιακισ Αυτοδιοίκθςθσ Κζρκυρασ. 

Επίςθσ για τθν ανζγερςθ τθσ μονάδασ ζχουν εκδοκεί θ υπ’ αρ. 504786/10-02-1989 ζγκριςθ 

καταλλθλότθτασ οικοπζδου και θ υπ’ αρ. 5935/ΤΤ/30-07-1990 ζγκριςθ αρχιτεκτονικϊν ςχεδίων από 

τον ΕΟΤ Κζρκυρασ. 
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Για τθν ανζγερςθ τθσ ξενοδοχειακισ μονάδασ εφαρμόςτθκαν  τα Ρ.Δ που ιςχφουν για τισ εκτόσ 

ςχεδίου περιοχζσ και το Ρ.Δ 6-10-78 περί όρων δόμθςθσ για τθν ανζγερςθ ξενοδοχειακϊν μονάδων 

δθλαδι: 

- Κατϊτατο όριο αρτιότθτασ 10 ςτρζμματα. 

- Σ. Δόμθςθσ : 20% 

- Σ. Κάλυψθσ : 20% 

- Μζγιςτο φψοσ κτιρίου 10.50 μ. με τθν προχπόκεςθ ότι το ποςοςτό τθσ επιφάνειασ κτιρίων 

φψουσ μεγαλφτερου των 7,50 μ. δεν υπερβαίνει το 30% τθσ πραγματοποιοφμενθσ κάλυψθσ. 

- Ελάχιςτθ απόςταςθ κτιρίου από τα όρια: 10 μ. για κτίρια μζχρι το φψοσ των 7,5μ. και 15μ 

για κτίρια μζχρι το φψοσ των 10,50μ. 

 

Σφμφωνα με τα ωσ άνω, θ επιτρεπόμενθ κάλυψθ και δόμθςθ ςτο ςυνολικό οικόπεδο  ζχει ωσ εξισ: 

     Κάλυψθ:   10.139,85* 20% = 2.027,97 τ.μ. 

     Δόμθςθ:    10.139,85* 20% = 2.027,97 τ.μ. 

     Θμιχπαίκριοι : 2.027,97 * 20% = 405,59 τ.μ. 

 

Θ δόμθςθ λοιπόν τθσ ξενοδοχειακισ μονάδασ ξεκίνθςε το ζτοσ 1991 ςφμφωνα με τθν οικοδομικι 

άδεια 349. Τότε πραγματοποιικθκε θ μεγαλφτερθ ανάπτυξθ αυτισ. Τα κτίρια τοποκετικθκαν περί 

το μζςο του οικοπζδου, με ςυνεχι ανάπτυξθ διάταξθσ ανοικτοφ Γ.  Εν ςυνεχεία θ  πρϊθν 

ιδιοκτιτρια εταιρεία μζχρι το ζτοσ 2001 προχϊρθςε ςε τροποποίθςθ τθσ αρχικισ αδείασ ωσ προσ τθ 

τουριςτικι μορφι τθσ ξενοδοχειακισ μονάδασ ςε ξενοδοχείο κλαςςικοφ τφπου και ςτθν ζκδοςθ τθσ 

555/2001 οικοδομικισ αδείασ για τθν καταςκευι τθσ πιςίνασ (master και παιδικισ) και υπαίκριου 

μπαρ δίπλα ςτθν πιςίνα.  

Το ζτοσ 2013, με τον νόμο 4178/2013 και τθν διλωςθ με α/α 3534352 πραγματοποιικθκαν 

πολεοδομικζσ τακτοποιιςεισ. Με τθ διλωςθ τακτοποιικθκαν ςυνολικά  83,39 m2  κφριων χϊρων και 

838,02 m2 μειωμζνου ςυντελεςτι. Οι τακτοποιιςεισ αφοροφν κυρίωσ ςε χϊρουσ οι οποίοι άλλαξαν 

χριςθ. 

Κτιριακά το τουριςτικό ςυγκρότθμα είναι αναπτυγμζνο ςε δφο μεγάλα κτίρια με 3 επίπεδα 

ανάπτυξθσ, τοποκετθμζνα μεταξφ τουσ υπό μορφι ανοικτοφ Γ και ενωμζνα μεταξφ τουσ περί το 

μζςον τουσ.  Σε ςυνζχεια τθσ δυτικισ ανάπτυξθσ των κτιρίων και προσ νότο ζχουν προςτεκεί άλλα 

δφο επίπεδα κακ’ φψοσ δθμιουργϊντασ τθν αίςκθςθ ξεχωριςτισ πτζρυγασ. Θ αίςκθςθ αυτι 

οφείλεται ςτο επικλινζσ οικόπεδο. Το ςφνολο των κτιρίων αναπτφςςεται ςε τρία κφρια επίπεδα, 

δθλαδι ςε ιςόγειο, 1οσ και 2οσ όροφοσ προςαρμοςμζνα ςτο μορφολογικό ανάγλυφο.  Λόγω του 
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επικλινοφσ οικοπζδου το κζντρο των κτιρίων εμφανίηει 5 ορόφουσ ανάπτυξθσ δθλ. υπόγειο, ιςόγειο 

και 3 ορόφουσ.  Ραρουςιάηεται παρακάτω θ ανάπτυξθ τθσ μονάδασ ςφμφωνα με τθν αρχιτεκτονικι 

μελζτθ: 

 

 

Κακϊσ λοιπόν θ μονάδα αναπτφςςεται λόγω του επικλινοφσ οικοπζδου ςε επίπεδα, τα τρία πρϊτα 

επίπεδα (ιςόγειο, 1οσ και 2οσ όροφοσ τα οποία ςτο κζντρο των κτιρίων εμφανίηονται ωσ υπόγειο, 

ιςόγειο και 1οσ όροφοσ) και ςτα τρία κτίρια είναι τοποκετθμζνα ςχεδόν το ζνα πάνω ςτο άλλο 

επίπεδο με μικρζσ διαφορζσ ςτθν δόμθςθ.  Ο 2οσ και 3οσ όροφοσ αφορά μόνο ςτο τρίτο κτίριο και 

εμφανίηεται με μικρότερθ δόμθςθ.  Σφμφωνα με το διάγραμμα κάλυψθσ που ακολουκεί ςτθ ςειρά 

των ςχεδίων  τα εμβαδά που παρουςιάηει το κάκε επίπεδο ζχουν ωσ εξισ: 

Εμβαδόν υπογείου : 887,59 τ.μ 

Εμβαδόν ιςογείου   : 894,65 τ.μ 

Εμβαδόν 1ου ορόφου (ςτάκμθ Α) : 1.019,67 τ.μ 

Εμβαδόν 2ου ορόφου (ςτάκμθ Β) : 240 τ.μ  (νότια πτζρυγα) 

Εμβαδόν 3ου ορόφου (ςτάκμθ Γ) : 240 τ.μ  (νότια πτζρυγα) 

Ρτζρυγα Β 

Ρτζρυγα Α 

Ρτζρυγα Γ 
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Οι πολεοδομικζσ τακτοποιιςεισ του Ν. 4178/13 αφοροφν κυρίωσ ςε αλλαγι χριςθσ χϊρων του 

υπογείου ςε χϊρουσ μειωμζνου ςυντελεςτι. Οι αλλαγζσ χριςθσ ςτο υπόγειο αναφζρονται ςε χριςθ 

δωματίων ςυνολικοφ εμβαδοφ 361,71 τ.μ, ςτθ δθμιουργία reception εμβαδοφ 61,38 τ.μ και  

εςτιατορίου εμβαδοφ 98,30 τ.μ. Οι αλλαγζσ ςτο υπόγειο πραγματοποιικθκαν ςχετικά «άνετα» 

κακϊσ θ βόρειο- βορειοανατολικι πλευρά του υπογείου είναι ελεφκερθσ κζασ. Επίςθσ 

νομιμοποιικθκαν 2 wc ςτον 1ο και 2ο όροφο αλλά και 3 δωμάτια που βρίςκονται ςτον 2ο όροφο του 

κεντρικοφ κτιρίου. Επίςθσ ςτον 2ο όροφο πραγματοποιικθκε αλλαγι χριςθσ τθσ αίκουςασ 

πολλαπλϊν χριςεων ςε δωμάτια ςυνολικοφ εμβαδοφ 295,98 τ.μ και ενόσ κοινόχρθςτου χϊρου ςε 

δωμάτιο εμβαδοφ 20,65 τ.μ. 

Θ μονάδα, μετά τισ τελικζσ τισ αλλαγζσ, πλζον των πολλαπλϊν τφπων δωματίων που διακζτει 

παρζχοντασ ανζςεισ για κάκε είδουσ ηιτθςθ, διακζτει επίςθσ υπαίκριο μπαρ δίπλα ςτθν πιςίνα και 

μία παιδικι πιςίνα. Οι υπαίκριοι και θμιχπαίκριοι χϊροι τθσ μονάδασ κα διαμορφωκοφν με 

πράςινο και λουλοφδια, πεηοδρόμια, πλακοςτρϊςεισ.  

Στθν ανατολικι πλευρά του οικοπζδου διαμορφϊνεται χϊροσ πάρκινγ, γιπεδα τζνισ και μπάςκετ,  

αλλά και χϊροσ όπου κα φιλοξενθκεί θ μονάδα βιολογικοφ κακαριςμοφ.  

Ρζρα από τισ βαςικζσ εγκαταςτάςεισ, θλεκτρολογικι, φδρευςθσ, αποχζτευςθσ ζχουν 

πραγματοποιθκεί εγκαταςτάςεισ κλιματιςμοφ και, πυροπροςταςίασ κτιρίων και οικοπζδου, 

αυτόματου ποτίςματοσ των κιπων, αντλιοςτάςια και εγκαταςτάςεισ κακαριςμοφ του νεροφ 

κολφμβθςθσ. 

Θ εικόνα που κα παρουςιάηει θ ξενοδοχειακι μονάδα κα είναι θ εικόνα ενόσ πολυτελοφσ 

ςυγκροτιματοσ. Θ άριςτθ οργάνωςθ των χϊρων και οι παροχζσ  τθσ κα ικανοποιοφν το υψθλό 

τουριςτικό προϊόν που αυτι κα φιλοξενεί. 

 

 

 

6.2 Αναλυτικό περιγραφό κύριων και βοηθητικών εγκαταςτϊςεων και 

δραςτηριοτότων 

6.2.1  Περιγραφό κτιριακών εγκαταςτϊςεων 

(ςφμφωνα με τον μθχανικό του ζργου) 

Το υφιςτάμενο ξενοδοχειακό ςυγκρότθμα  4* κα ζχει αναπτυγμζνθ δυναμικότθτα 212 κλίνεσ, θ 

οποία διανζμεται ςτα 105 δωμάτιά του.  Ρραγματοποιείται τροποποίθςθ του ςυνολικοφ αρικμοφ  

κλινϊν ςτθν μονάδα από το ζτοσ τθσ πρϊτθσ  περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ (2002) ζωσ ςιμερα, 

λόγω τθσ αλλαγισ χριςθσ κάποιων χϊρων και των πολεοδομικϊν τακτοποιιςεων.  



SSaaiinntt  GGeeoorrggee  PPaallaaccee  

 

~ 40 ~ 
 

Θ διανομι των εγκαταςτάςεων ανά επίπεδο ςτθ μονάδα ςιμερα ζχει ωσ εξισ:   

 
Ιςόγειο   

 
 

Θ ανάπτυξθ αυτοφ του επιπζδου αφορά ςτο ςφνολο τθσ κάλυψθσ του οικοπζδου,  αποτελείται 

από το ςφνολο των κτιρίων ενωμζνων  μεταξφ τουσ με διάταξθ επί του οικοπζδου ανοικτοφ Γ. 

Στθ ςτάκμθ αυτι θ οποία ζχει τουλάχιςτόν από τθ μία τθσ πλευρά απεριόριςτθ κζα,  

αναπτφςςονται   δωμάτια με βεράντεσ, οι χϊροι υποδοχισ, δωμάτιο τθλεόραςθσ με ςαλόνια, το 

γενικό εςτιατόριο τθσ μονάδασ, οι κουηίνεσ, τα γραφεία τθσ διεφκυνςθσ και το λογιςτιριο, 

λινοκικεσ,  γενικζσ αποκικεσ, αποκικθ τροφίμων, ψυγείο τροφίμων και ποτϊν, αποδυτιρια 

προςωπικοφ,  ανελκυςτιρασ και οι  θλεκτρομθχανολογικζσ εγκαταςτάςεισ. 

 

Ρραγματοποιικθκε τακτοποίθςθ των πολεοδομικϊν υπερβάςεων με τον Ν. 4178/13. 
 
Θ ανάπτυξθ των δωματίων ςε αυτι τθ ςτάκμθ, ανά πτζρυγα ζχει ωσ εξισ: 
Στθν πτζρυγα Α βρίςκονται 14 μονόκλινα δωμάτια. 
Στθν πτζρυγα Γ βρίςκεται 1 μονόκλινο δωμάτιο. 
 
Στο ςφνολο του ιςογείου αναπτφςςονται 15  δωμάτια ςυνόλου 15 κλινϊν. 
 
 
 
 
 

1οσ όροφοσ 
 
 
Θ ανάπτυξθ του 1ου  ορόφου είναι ςχεδόν ίδια με τθν ανάπτυξθ του ιςογείου με μικρι 

διαφοροποίθςθ ςτθν κάλυψθ, με τον 1ο όροφο να εμφανίηεται ςτθν δυτικι πλευρά του 

οικοπζδου κατά 7,06 τ.μ μεγαλφτεροσ. 

Εδϊ βρίςκονται δωμάτια φιλοξενουμζνων τα οποία όλα φζρουν βεράντεσ, και κάποιοι 

βοθκθτικοί χϊροι οι οποίοι αναπτφςςονται ςτθ νοτιοδυτικι πλευρά των κτιρίων. Οι βοθκθτικοί 

χϊροι αναφζρονται ςε λινοκικεσ, γενικζσ αποκικεσ, ανελκυςτιρα  και γραφεία. 

 
Ρραγματοποιικθκε τακτοποίθςθ πολεοδομικισ υπερβάςθσ ενόσ wc με τον Ν. 4178/13. 
 
Θ ανάπτυξθ των δωματίων ςε αυτό το επίπεδο, ανά πτζρυγα ζχει ωσ εξισ: 
Στθν πτζρυγα Α βρίςκονται 2 ςουίτεσ (τρίκλινεσ) και 11 δίκλινα δωμάτια. 
Στθν πτζρυγα Β βρίςκονται 5 ςουίτεσ (τρίκλινεσ). 
Στθν πτζρυγα Γ βρίςκονται 8 ςουίτεσ (τρίκλινεσ) και 5 δίκλινα δωμάτια. 
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Στο ςφνολο του 1ου  ορόφου αναπτφςςονται 31  δωμάτια ςυνόλου 77 κλινϊν. 

 

 

 
 

2οσ όροφοσ   
 
 
Θ ανάπτυξθ του 2ου ορόφου αυτισ επίςθσ ελάχιςτα διαφοροποιείται από αυτι του 1ου ,  με τον 

2ο όροφο να εμφανίηεται κατά 125,02 τ.μ  μεγαλφτεροσ από τον 1ο . Ο όροφοσ αναφζρεται και 

ςτθν προσ νότο ανάπτυξθ των κτιρίων, όπου λόγω του επικλινοφσ οικοπζδου εμφανίηεται από 

τθ νότια πλευρά  ωσ ιςόγειο. 

Ππωσ ζχει προαναφερκεί το επικλινζσ αρχικά οικόπεδο βοικθςε ςτο δθμιουργθκοφν 

διαφορετικζσ ςτάκμεσ υψομετρικά με αποτζλεςμα να υπάρχει θ δυνατότθτα μζχρι και τον 

πρϊτο όροφο να διαφοροποιείται θ κάλυψθ επί του οικοπζδου. 

Στον  όροφο αυτό αναπτφςςονται μόνο δωμάτια, λινοκικεσ, ο χϊροσ του ανελκυςτιρα και 

κλιμακοςτάςια. Είναι ο όροφοσ με τα περιςςότερα δωμάτια φιλοξενουμζνων, τα οποία όλα 

φζρουν βεράντεσ. 

 

Ρραγματοποιικθκε τακτοποίθςθ των πολεοδομικϊν υπερβάςεων με τον Ν. 4178/13, μζςω του 
οποίου ζγινε αλλαγι χριςθσ τθσ αίκουςασ πολλαπλϊν χριςεων ςε δωμάτια, ενόσ κοινόχρθςτου 
χϊρου ςε ζνα δωμάτιο, τακτοποίθςθ πολεοδομικισ υπερβάςθσ ενόσ wc και τριϊν επιπλζον 
δωματίων. 
 
Θ ανάπτυξθ των δωματίων ςε αυτι τθ ςτάκμθ, ανά πτζρυγα ζχει ωσ εξισ: 
Στθν πτζρυγα Α βρίςκονται 15 δίκλινα δωμάτια. 
Στθν πτζρυγα Β βρίςκονται 2 ςουίτεσ (τρίκλινεσ). 
Στθν πτζρυγα Γ βρίςκονται 24 δίκλινα δωμάτια. 
 

Στο ςφνολο του 2ου ορόφου αναπτφςςονται 41  δωμάτια ςυνόλου 84 κλινϊν. 

 

 

 

 
3οσ και 4οσ  ΟΟΦΟΣ 

 
 
Θ ανάπτυξθ αυτϊν των δφο ορόφων εμφανίηεται μόνο ςτθν προσ νότο ανάπτυξθ των κτιρίων , 
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και είναι ίδια και ςτουσ δφο ορόφουσ.  

Στουσ δφο αυτοφσ ορόφουσ αναπτφςςονται δωμάτια φιλοξενουμζνων, ο χϊροσ του 

ανελκυςτιρα,  κλιμακοςτάςια και λινοκικεσ. 

Στο ςφνολο του 3ου και 4ου ορόφου αναπτφςςονται  18 δίκλινα  δωμάτια ςυνόλου 36 κλινϊν. 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑΣ : 

Σφνολο δωματίων : 105  

Ανάλυςθ αυτϊν:  15 μονόκλινα δωμάτια = ςφνολο κλινϊν 15 

                                 17  τρίκλινεσ ςουϊτεσ    = ςφνολο κλινϊν  51 

                                73 δίκλινα δωμάτια        = ςφνολο κλινϊν 146 

                                 Σφνολο κλινϊν μονάδασ :    212  κλίνεσ 
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6.2.2  Βιολογικόσ ςταθμόσ  

Θ μονάδα επεξεργαςίασ λυμάτων τοποκετείται ςτο νοτιοανατολικό τμιμα του οικοπζδου, εκτόσ 

των τμθμάτων γθσ όπου ζχουν αναπτυχκεί οι χϊροι φιλοξενίασ, και μετά τθν ανάπτυξθ των 

χϊρων ακλοπαιδιϊν. 

Από τθν ιδιοκτιτρια εταιρεία ζχει επιλεγεί θ τοποκζτθςθ ενόσ COMPACT ςυςτιματοσ 

δυνατότθτασ επεξεργαςίασ φορτίου 300 ατόμων.  

Το όλο ςφςτθμα επεξεργαςίασ αποτελείται από δεξαμενι εξιςορρόπθςθσ, δεξαμενι αεριςμοφ με 

ειδικά ςχεδιαςμζνο πλθρωτικό υλικό, δεξαμενι κακίηθςθσ, δεξαμενι χλωρίωςθσ και δεξαμενι 

διάκεςθσ των  επεξεργαςμζνων λυμάτων.  Θ δεξαμενι εξιςορρόπθςθσ είναι καταςκευαςμζνθ 

υπόγεια από μπετόν, ενϊ οι δεξαμενζσ αεριςμοφ, κακίηθςθσ και χλωρίωςθσ αποτελοφν τισ 

δεξαμενζσ του COMPACT ςυςτιματοσ.  Τα λφματα αρχικά διζρχονται ςε ζνα πρϊτο φρεάτιο  

εςχαριςμοφ όπου πραγματοποιείται απομάκρυνςθ μεγάλων αντικειμζνων και υλικϊν (χαρτιά , 

πλαςτικά κ.α.) που λόγο του υλικοφ και του μεγζκουσ τουσ δεν πρζπει να ειςζρχονται ςτθν 

εγκατάςταςθ επεξεργαςίασ λυμάτων. Στθ ςυνζχεια τα λφματα οδθγοφνται ςε μία πρϊτθ 

δεξαμενι όπου πραγματοποιείται λιποςυλλογι. Στθ ςυνζχεια τα λφματα υπερχειλίηουν ςτθ 

δεξαμενι εξιςορρόπθςθσ – φόρτιςθσ όπου με αντλία οδθγοφνται ςτο COMPACT ςφςτθμα 

επεξεργαςίασ.  

Σε περίπτωςθ βλάβθσ του ςυςτιματοσ επεξεργαςίασ, τα λφματα κα αντλοφνται , από 

αδειοδοτθμζνο φορζα ςυλλογισ,  από τισ υπόγειεσ δεξαμενζσ ςυγκζντρωςθσ.  

Ππωσ περιγράφεται ςτθ μελζτθ τθσ βιολογικισ επεξεργαςίασ, θ επεξεργαςία των λυμάτων 

ακολουκεί τα εξισ ςτάδια: 

 Εςχαριςμόσ 

 Συγκζντρωςθ – εξιςορρόπθςθ 

 Άντλθςθ προσ το ςφςτθμα επεξεργαςίασ 

 Βιολογικι επεξεργαςία με το compact ςφςτθμα BIO-BOX 

 Κακίηθςθ ςυγκζντρωςθ λάςπθσ 

 Συγκζντρωςθ επεξεργαςμζνων 

 Απολφμανςθ 

 Διάκεςθ επεξεργαςμζνων. 

 

Σφμφωνα με τισ τιμζσ εξόδου των διαφόρων παραμζτρων  των επεξεργαςμζνων λυμάτων, και 

όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτθ μελζτθ, αυτζσ κα είναι ςφμφωνεσ με τον πίνακα Λ τθσ ΚΥΑ 

145116/ ΦΕΚ 354Β/2011, δθλαδι κα ζχουμε μία δευτεροβάκμια επεξεργαςία. 

Τα προσ διάκεςθ λφματα κα είναι κατάλλθλα προσ εμπλουτιςμό του υπόγειου υδροφορζα, με 

διικθςθ μζςω ςτρϊματοσ κατάλλθλου πάχουσ. 
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Για τα προσ διάκεςθ λφματα, αφοφ πλθροφν ωσ προσ τθν ποιότθτά τουσ τισ δεςμεφςεισ τθσ 

νομοκεςίασ, ζχει ςχεδιαςτεί ςφςτθμα διάκεςθσ ςε υπεδάφιεσ λεκάνεσ. Είναι ςχεδιαςμζνεσ ςε 

βάκοσ 0,80 m από τθν επιφάνεια. Διαςτρϊκθκαν με αδιαβάκμιτο χοντρό χαλίκι πάχουσ 15 cm. 

Στθ ςυνζχεια τοποκετικθκαν οι διάτρθτοι ςωλινεσ διαμζτρου Φ110 με απόςταςθ μεταξφ τουσ. 

Ρλθρϊκθκαν οι λεκάνεσ με χαλίκι πάχουσ 0,30 m πάνω από τουσ ςωλινεσ και ςτθ ςυνζχεια 

τοποκετικθκε γεωφφαςμα.  Ρλθρϊκθκαν με χϊμα, ϊςτε ςτθ ςυνζχεια να πλθρωκεί θ επιφάνεια 

με φυτικι γθ ι με μπετόν ςτισ κζςεισ ανάπτυξθσ άλλων δραςτθριοτιτων. Μία τζτοια κζςθ είναι 

θ κζςθ όπου αναπτφςςεται το παρκινγκ. Θ επιφάνεια που υπολογίςτθκε για τθν ανάπτυξθ των 

τάφρων είναι ικανι για τθν απορρόφθςθ ςε βάκοσ των διατικζμενων επεξεργαςμζνων λυμάτων. 

Θ μελζτθ ςχεδιαςμοφ και εφαρμογισ του ςυςτιματοσ επεξεργαςίασ των λυμάτων, ακολουκεί 

ςτο παράρτθμα. 

 

6.2.3   Μηχανολογικϋσ εγκαταςτϊςεισ 

Τα εςωτερικά δίκτυα μθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων τθσ μονάδασ ζχουν προκφψει από τισ επί 

μζρουσ Θ/Μ μελζτεσ, και αποτελοφν κοινζσ μθχανολογικζσ εγκαταςτάςεισ ξενοδοχειακισ 

μονάδασ. 

Επί πλζον όμωσ των βαςικϊν ζχουν πραγματοποιθκεί εγκαταςτάςεισ ςφνδεςθσ του καυςτιρα 

πετρελαίου με 3 boiler για τθν παραγωγι ηεςτοφ νεροφ με κφρια χριςθ ςτθν κουηίνα και 

δευτερεφουςα ςτθ υπόλοιπεσ εγκαταςτάςεισ τθσ μονάδασ και 30 θλιακϊν ςυλλεκτϊν, 

επιφάνειασ 2 τ.μ. ζκαςτοσ, για τθν παραγωγι ηεςτοφ νεροφ για τα δωμάτια τθσ μονάδασ 

ςυνολικισ. Επίςθσ ςτθν κουηίνα τθσ μονάδασ χρθςιμοποιείται υγραζριο κινθτϊν φιαλϊν. 

Επίςθσ ςθμαντικι μθχανολογικι εγκατάςταςθ κεωροφνται οι εγκαταςτάςεισ κακαριςμοφ και 

απολφμανςθσ  του νεροφ των κολυμβθτικϊν δεξαμενϊν, αλλά και οι εγκαταςτάςεισ τθσ μονάδασ 

βιολογικισ επεξεργαςίασ και διάκεςθσ των λυμάτων. 

 

6.2.4  ύνδεςη με οδικό δύκτυο  - Φώροι ςτϊθμευςησ 

Θ μονάδα ζχει άμεςθ πρόςβαςθ από τθν Δθμοτικι οδό που περνά μπροςτά από τθν κεντρικι τθσ 

είςοδο.  

Από τθν κφρια είςοδο τθσ μονάδασ ξεκινά το εςωτερικό δίκτυο διαδρόμων που οδθγεί ςτουσ 

χϊρουσ ςτάκμευςθσ. Οι χϊροι ςτάκμευςθσ που εξυπθρετοφν τθν μονάδα ζχουν διαμορφωκεί 

ςτο ανατολικό τμιμα του οικοπζδου. Ζχουν διαμορφωκεί 35 κζςεισ ςτάκμευςθσ αυτοκινιτων 

και μία κζςθ ςτάκμευςθσ λεωφορείου.   
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Θ τοποκζτθςθ των χϊρων ςτάκμευςθσ, αποτελεί απαραίτθτο ςτοιχείο εξυπθρζτθςθσ των 

επιςκεπτϊν από τθν μία πλευρά κακϊσ το οικόπεδο είναι πολφ μεγάλο αλλά και προςταςία των 

πελατϊν από διακινοφμενα οχιματα εντόσ του χϊρου τθσ μονάδασ από τθν άλλθ. 

 

6.2.5  υνολικό κϊλυψη επύ εδϊφουσ 

Θ ςυνολικι καλυπτόμενθ επιφάνεια όλων των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων ζχει ωσ εξισ: 

Κάλυψθ:   13.707,80 <  2.027,97 τ.μ. 

Δόμθςθ:  17.243,61  <    2.027,97 τ.μ. 

Θμιχπαίκριοι : 1.627,17 <  405,594 τ.μ.     

 

 

6.3  Υϊςη Λειτουργύασ 

6.3.1  Περιγραφό λειτουργύασ – διαχεύριςησ του ϋργου 

Το ζργο που μελετάται λειτουργεί ωσ τυπικι ξενοδοχειακι μονάδα. Θ λειτουργία τθσ αφορά τθ 

κερινι ςεηόν.  

Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ είναι αυτζσ τθσ φιλοξενίασ, τθσ ςίτιςθσ, τθσ διαςκζδαςθσ και 

αςφαλοφσ  διαμονισ των πελατϊν.  

Θ μονάδα Saint George Palace προςφζρει άρτιο επίπεδο υπθρεςιϊν και τθν δυνατότθτα 

επιλογισ δραςτθριοτιτων ςτουσ επιςκζπτεσ του, όπωσ χαλάρωςθ ςτουσ εξωτερικοφσ χϊρουσ 

ςτισ άνετεσ κολυμβθτικζσ δεξαμενζσ, άκλθςθ ςτα γιπεδα τζνισ και μπάςκετ.  Επίςθσ θ ιδανικι 

τοποκεςία τθσ ξενοδοχειακισ μονάδασ δίνει τθ δυνατότθτα  ςτουσ λάτρεισ τθσ περιπζτειασ των 

καλάςςιων ςπορ να απολαφςουν τθν υπζροχθ κάλαςςα του Λονίου.  

Ο φορζασ του ζργου οφείλει ςτθν άψογθ ςυνεργαςία με τουσ εργαηόμενουσ του και τουσ 

πελάτεσ του, ςτθν ςυνεχι του ενθμζρωςθ ςτο τουριςτικό προϊόν το οποίο παρζχει και ςτθν 

ςυνεργαςία του με τουσ φορείσ από τουσ οποίουσ αδειοδοτείται και ελζγχεται.  

 

6.3.1.1   Συςτήματα και πρότυπα διαχείριςησ 

Θ διεφκυνςθ τθσ ξενοδοχειακισ μονάδασ Saint George Palace, είναι διατεκειμζνθ να 

ακολουκιςεισ ςυςτιματα περιβαλλοντικισ πολιτικισ και προτφπων διαχείριςθσ. 
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Τα ςυςτιματα διαχείριςθσ αποτελοφν μία κατθγορία προϊόντων που ςτοχεφουν ςτθν κζςπιςθ 

προδιαγραφϊν λειτουργίασ με ςτόχο τθ βελτίωςθ των λειτουργικϊν και περιβαλλοντικϊν 

επιδόςεων τθσ επιχείρθςθσ. 

Ενδεικτικά  προτείνονται: 

ISO 22000:2005 -HACCP 

Τα Συςτιματα Διαχείριςθσ Αςφάλειασ Τροφίμων – HACCP αποτελοφν μια κατθγορία των 

Συςτθμάτων Διαδικαςιϊν που ςτοχεφει ςτθν κζςπιςθ προδιαγραφϊν λειτουργίασ με ςτόχο τθν 

πρόλθψθ ωσ μζτρο παραγωγισ αςφαλϊν τροφίμων.  

Θ λζξθ HACCP είναι ακρωνφμιο των λζξεων: Hazard Analysis and Critical Control Points (Ανάλυςθ 

Επικινδυνότθτασ και Κρίςιμα Σθμεία Ελζγχου).  

Το ISO 22000 είναι ζνα Διεκνζσ Σφςτθμα διαχείριςθσ τθσ αςφάλειασ των τροφίμων που ζχει 

αντικαταςτιςει το Ελλθνικό πρότυπο ΕΛΟΤ 1416. 

Στθν ουςία πρόκειται για ζνα εργαλείο «αυτοελζγχου» τθσ βιομθχανίασ τροφίμων , ελζγχοντασ 

απόλυτα τα Κρίςιμα Σθμεία Ελζγχου τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ. Το HACCP (Hazard Analysis 

and Critical Control Points – Ανάλυςθ Κινδφνων και Κρίςιμα Σθμεία Ελζγχου) αποτελεί ζνα 

ςφςτθμα διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ των τροφίμων και είναι αυτό που προςδιορίηει και ελζγχει 

τουσ υγειονομικοφσ κινδφνουσ που επθρεάηουν δυςμενϊσ τθν αςφάλεια των τροφίμων.  

Τα οφζλθ από τθν εγκατάςταςθ και πιςτοποίθςθ Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Αςφάλειασ Τροφίμων 

ςυνοψίηονται ςτα ακόλουκα:  

Ενιςχφεται θ φιμθ τθσ εταιρείασ ωσ προσ τθ δυνατότθτα τθσ να προςτατεφςει τθν υγεία του 

καταναλωτι  

Με τθν εφαρμογι προλθπτικϊν μζτρων, μειϊνεται το κόςτοσ παραγωγισ λόγω τθσ μείωςθσ 

απορρίψεων παρτίδων προϊόντων  

Αποκτά θ επιχείρθςθ ςοβαρό πλεονζκτθμα ζναντι των ανταγωνιςτϊν ςτισ εξαγωγικζσ 

δραςτθριότθτεσ κακϊσ ανοίγονται ευκαιρίεσ για διείςδυςθ ςε διεκνείσ αγορζσ.  

Ραρζχονται αποδείξεισ ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ ςυμμόρφωςθσ με τθ νομοκεςία. 

Αποδεικνφεται θ ευαιςκθςία τθσ επιχείρθςθσ για τθν προςταςία τθσ δθμόςιασ υγείασ και θ 

ικανότθτα τθσ να παράγει αςφαλι τρόφιμα.  

Αποτελεί απαίτθςθ των πελατϊν ωσ εγγφθςθ αςφαλείασ των προϊόντων, κακϊσ πρόκειται για 

ζνα ζγκυρο ςφςτθμα που διαχειρίηεται τθν αςφάλεια των τροφίμων. 



SSaaiinntt  GGeeoorrggee  PPaallaaccee  

 

~ 47 ~ 
 

Green Key ή το  ISO 14001 : 

Το πρόγραμμα Green Key απευκφνεται αποκλειςτικά ςε ξενοδοχειακζσ επιχειριςεισ και ςε 

ξενϊνεσ. Είναι το μοναδικό διεκνζσ πρόγραμμα για τθν απονομι ςιματοσ οικολογικισ ποιότθτασ 

για τον τουριςμό. Το ISO 14001 αποτελεί πρόγραμμα το οποίο εςτιάηει ςτθν 

περιβαλλοντικι διαχείριςθ τθσ τουριςτικισ μονάδασ. 

Τα κριτιρια γενικά εςτιάηουν ςτθν περιβαλλοντικι διαχείριςθ τθσ τουριςτικισ μονάδασ και  ςτθν 

περιβαλλοντικι εκπαίδευςθ, που πρζπει να οργανϊνεται και να πραγματοποιείται για τουσ 

επιςκζπτεσ, το προςωπικό, τουσ προμθκευτζσ και τουσ ςυνεργάτεσ τθσ μονάδασ, και για τθν 

τοπικι κοινωνία επίςθσ, μζςα ςτθν οποία θ μονάδα λειτουργεί. 

Τα οφζλθ που κα αποκομίηει θ επιχείρθςθ ΦΛΛΟΞΕΝΛΑ Α.Ξ.Ε,  από τθν εφαρμογι του 

προγράμματοσ είναι:   

• Εξοικονόμθςθ ενζργειασ, Εξοικονόμθςθ νεροφ  

• Υπεφκυνθ διαχείριςθ αποβλιτων  

• Μείωςθ απορριμμάτων και ςωςτι διαχείριςι τουσ  

• Μείωςθ κατανάλωςθσ υλικϊν κακαριςμοφ  

• Καλφτερθ περιβαλλοντικι εικόνα τθσ μονάδασ  

• Καλφτερο περιβάλλον για τουσ επιςκζπτεσ και εργαηομζνουσ  

• Ρροβολι τθσ μονάδασ μζςα από τουσ ιςτοχϊρουσ τόςο του εκνικοφ όςο και του διεκνοφσ 

χειριςτι του προγράμματοσ  

• Ρροβολι τθσ μονάδασ μζςα από τουριςτικά ζντυπα και ςχετικά αφιερϊματα ςτον θλεκτρονικό 

τφπο Ρλεονεκτιματα marketing για τθ μονάδα ςε εκνικό και διεκνζσ επίπεδο 

• Οφζλθ για τθν τουριςτικι μονάδα 

• Ρροβολι τθσ μονάδασ μζςα από τουσ ιςτοχϊρουσ του εκνικοφ χειριςτι του Ρρογράμματοσ 

• Ρροβολι τθσ μονάδασ μζςα από τουσ ιςτοχϊρουσ του διεκνοφσ χειριςτι του Ρρογράμματοσ 

www.green-key.org 

• Ρροβολι τθσ μονάδασ μζςα από τισ ςελίδεσ εντφπων  

• Ρροβολι ςτον τοπικό τφπο 
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6.3.2  Ειςροέσ υλικών, ενέργειασ , νερού 

Οι ειςροζσ υλικϊν ςτθν μονάδα αφοροφν ςε υλικά απαραίτθτα για τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ, 

όπωσ λευκά είδθ, είδθ ενδιαίτθςθσ, απορρυπαντικά, τρόφιμα, χαρτί, θλεκτρικόσ και 

θλεκτρονικόσ εξοπλιςμόσ, μπαταρίεσ.   

Θ ενζργεια που απαιτείται για τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ ξενοδοχειακισ μονάδασ 4* 

καλφπτεται από το δίκτυο τθσ ΔΕΘ, από τθ χριςθ υγραερίου κινθτϊν φιαλϊν ςτισ κουηίνεσ, 

θλιακοφσ ςυλλζκτεσ για παραγωγι ηεςτοφ νεροφ χωρίσ κατανάλωςθ πόρων, αλλά και 

πετρελαίου. Το πετρζλαιο χρθςιμοποιείται για τθ λειτουργία του λεβθτοςταςίου που ςυμβάλλει 

ςτθ κζρμανςθ των νερϊν 3 boiler.  

ΟΛ απαιτιςεισ για θλεκτροδότθςθ ςε KW/θμζρα/άτομο, ςφμφωνα με τθν προχυπάρχουςα 

νομοκεςία κακορίηονται από το Ρ.Δ 43/Α/07-03-2002 Κατάταξθ των κφριων ξενοδοχειακϊν 

καταλυμάτων ςε κατθγορίεσ, ςφςτθμα αςτζρων και τεχνικζσ προδιαγραφζσ αυτϊν. Οι ανάγκεσ ςε 

θλεκτρικό ρεφμα κακορίηονται ςφμφωνα με τον ακόλουκο πίνακα ςε KW/θμζρα/άτομο και 

υπολογίηονται επί τθ βάςθ μοναδιαίων κλιμακοφμενων ςυντελεςτϊν. 

 
Απαιτιςεισ. για θλεκτροδότθςθ 

 

 

Άρα, για τθν μελετϊμενθ  ξενοδοχειακι μονάδα 4 αςτζρων με δυναμικότθτα 212 κλίνεσ, 

απαιτοφνται 253,2 KW/θμζρα.  Θ ποςότθτα αυτι αναμζνεται να είναι κατά πολφ μικρότερθ λόγω 

τθσ χριςθσ και άλλων πθγϊν ενζργειασ όπωσ αναπτφχκθκε παραπάνω. 

 

Θ ποςότθτα νεροφ που απαιτείται για φδρευςθ τθσ μονάδασ καλφπτεται από το Δθμοτικό δίκτυο. 

Σε ςυνζχεια τθσ εκδόςεωσ τθσ Υ.Α 216/ ΦΕΚ 10 Β/ 09-01-2015 καταργικθκε θ ιςχφσ του Ρ.Δ. 

43/2002/ ΦΕΚ 43 Αϋ/7-3-02 ςτο οποίο οριηόταν θ απαιτοφμενθ ποςότθτα νεροφ ςτα τουριςτικά 

καταλφματα ανάλογα με τθν κατθγορία τουσ, χωρίσ να προςδιορίηεται κάποια απαιτοφμενθ 

ποςότθτα ςτθν νζα Υ.Α. Ο μοναδικόσ προςδιοριςμόσ που ςυναντά κανείσ για τθν ποςότθτα 

νεροφ που απαιτείται, αναφζρεται ςτθν Υ.Α 177/ΦΕΚ 319 Β/2012 θ οποία αναφζρεται ςτθν 

αδειοδότθςθ των ςφνκετων τουριςτικϊν καταλυμάτων, με απαιτοφμενθ ποςότθτα 450 lt/κλίνθ. 

Κάλλιςτα κα μποροφςε λοιπόν κανείσ, μζςω ςφγκριςθσ των Υ.Α και λόγω φπαρξθσ νομοκετικοφ 

καινοφ, να ακολουκεί τισ απαιτοφμενεσ ποςότθτεσ νεροφ που προςδιοριηόταν ςτο Ρ.Δ. 43/2002. 

 



SSaaiinntt  GGeeoorrggee  PPaallaaccee  

 

~ 49 ~ 
 

 

.ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΗ ΠΑΡΟΥΗ ΤΓΑΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΡΔΤΗ ΣΗ ΜΟΝΑΓΑ. 

1. ΒΑΙΚΔ ΑΝΑΓΚΔ ΤΓΡΔΤΗ      

α. Απαίηηζη καηά άηομο (πελάηες): 350 lit/αηομο    

β. Αριθμός αηόμων      : 212 άηομα    

γ. σνολική απαίηηζη   : 74.200 lit ή 74,2 m3 

α. Απαίηηζη καηά άηομο (προζωπικό): 150 lit/αηομο    

β. Αριθμός αηόμων      : 28 άηομα    

γ. σνολική απαίηηζη   : 4.200 lit ή 4,2 m3 

2. ΓΔΤΣΔΡΔΤΟΤΔ ΑΝΑΓΚΔ ΤΓΡΔΤΗ       

Απαιηήζεις για ηο πράζινο  : 4 lit/m2 αρδ. κήποσ.    

Και για εμβαδόν κήποσ 3.000 m2    

σνολική απαίηηζη 12.000 lit ή 12 m3 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ  : 90,4 m3 

 

Θ ποςότθτα νεροφ που απαιτείται για χριςεισ  αναψυχισ (πιςίνεσ) ολόκλθρθ τθν περίοδο 

λειτουργίασ κα είναι δφο φορζσ ο όγκοσ αυτϊν δθλ. 310 x 2 = 620 m3. Θ πλιρωςθ τθσ πιςίνασ ςε 

νερό, αν και είκιςτε να πραγματοποιείται ςτθν αρχι τθσ τουριςτικισ ςεηόν, υπολογίηεται δφο 

φορζσ ϊςτε να είναι δυνατι θ αναπλιρωςθ του νεροφ ςτθν περίπτωςθ που για κάποιο λόγο 

πρζπει το νερό να ανανεωκεί.  

Το ςφνολο λοιπόν τθσ μζγιςτθσ ποςότθτασ που απαιτείται για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του 

ξενοδοχείου ςε νερό είναι περίπου 94 κυβικά τθν θμζρα.  
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6.3.3  Εκροέσ υγρών αποβλήτων 

Εκροι υλικοφ από τθν μονάδα προσ το περιβάλλον αποτελοφν τα υγρά απόβλθτα. Τα υγρά 

απόβλθτα αφοροφν ςε υγρά αςτικά απόβλθτα τα οποία μζςω του ςυςτιματοσ αποχζτευςθσ 

καταλιγουν ςτθν εγκατάςταςθ  βιολογικισ επεξεργαςίασ αυτϊν.  

Θ εγκατάςταςθ αποτελείται κατ’ ελάχιςτο από ςφςτθμα λιποςςυλογισ, εςχάρωςθσ, δεξαμενι 

εξιςορρόπθςθσ, μονάδα βιολογικισ επεξεργαςίασ, χλωρίωςθ, τελικι φίλτρανςθ, ςφςτθμα 

απολφμανςθσ, δεξαμενι κακαρϊν και φρεάτιο εξόδου. 

Το τελικό επεξεργαςμζνο προϊόν οδθγείται προσ διάκεςθ ςε υπεδάφιο ςφςτθμα.  Λόγω τθσ 

κακαρότθτασ που κα πρζπει να ζχουν τα επεξεργαςμζνα λφματα αφοφ χρθςιμοποιοφνται για 

εμπλουτιςμό υδροφόρου ορίηοντα από όπου δεν αντλείται νερό φδρευςθσ, για τον ςχεδιαςμό 

του ςυςτιματοσ επεξεργαςίασ πρζπει να ζχει εφαρμογι ο πίνακασ Λ τθσ ΚΥΑ 145116 (ΦΕΚ 

354Β/2011).  

Θ μελζτθ ςχεδιαςμοφ και εφαρμογισ του ςυςτιματοσ επεξεργαςίασ των λυμάτων, ακολουκεί 

ςτο παράρτθμα. 

 

6.3.3.1  Ποιοτικά χαρακτηριςτικά των επεξεργαςμένων λυμάτων: 

Σφμφωνα με τθ μελζτθ βιολόγθςθσ των λυμάτων, το μζγιςτο ςυνολικά προϊόν που κα μπορεί να 

επεξεργάηεται θ μονάδα βιολογικισ επεξεργαςίασ, άρα και το μζγιςτο που μπορεί να διατίκεται 

κα ανζρχεται ςε περίοδο πλθρότθτασ ςτα 105  κυβικά επεξεργαςμζνων λυμάτων θμερθςίωσ. 

Τα λφματα οδθγοφνται ςτθν μονάδα βιολογικισ επεξεργαςίασ και υπόκεινται ςε δευτεροβάκμια 

επεξεργαςία με χλωρίωςθ  πριν τθ διάκεςι τουσ.  

Τα επεξεργαςμζνα υγρά πρζπει να καλφπτουν τα όρια του πίνακα Λ τθσ ΚΥΑ 145116 (ΦΕΚ 

354Β/2011) και υπό αυτζσ τι ςυνκικεσ κρίνονται κατάλλθλα για διάκεςθ ςτο ζδαφοσ με ςφςτθμα 

ντρενάη,με ςκοπό τον εμπλουτιςμό του ανϊτερου υδροφόρου ορίηοντα από όπου δεν αντλείται 

νερό φδρευςθσ.   

Ο ςυνδυαςμόσ τθσ επεξεργαςίασ, του παρατεταμζνου αεριςμοφ και τθσ φίλτρανςθσ, ζχει ωσ 

αποτζλεςμα τα παρακάτω χαρακτθριςτικά ςτθν ποιότθτα του εξερχόμενου νεροφ : 

BOD5       

ηερεά αιωρούμενα      

ΡΗ         

Τπολειμμαηικό τλώριο  

Κολοβακηηριοειδή   

: Κάηω ηων 25 mg/l. 

: κάηω ηων 30 mg/l.  

: 6,5– 9,5.   

: 0,5 -0,7 

:< 50/100 ml διάμεζη ηιμή 
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6.3.3.2  Διάθεςη λυμάτων  

Ππωσ προαναφζρκθκε θ διάκεςθ των λυμάτων κα είναι υπεδάφια, τρόποσ διάκεςθσ ο οποίοσ 

μελετικθκε κατά τθ διαδικαςία επιλογισ του ςυςτιματοσ επεξεργαςίασ. Ππωσ αναφζρεται και 

ςτθ υδρογεωλογικι μελζτθ που πραγματοποιικθκε για τθν διερεφνθςθ των ςυνκθκϊν διάκεςθσ, 

το γεωλογικό υπόβακρο τθσ κζςθσ διάκεςθσ ζχει ικανοποιθτικοφσ δείκτεσ απορρόφθςθσ λόγω 

τθσ παρουςίασ φακϊν άμμου και ψαμμίτθ. 

Γεωλογικό υπόβαθρο: 

Οι γεωλογικοί ςχθματιςμοί που δομοφν το υπζδαφοσ όπου αναπτφςςεται το οικόπεδο τθσ 

μονάδασ  αποτελοφν ιηιματα του Τεταρτογενοφσ τα οποία επικάκονται του αργιλλομαργαϊκοφ 

υποβάκρου.  

 Τα Τεταρτογενι ιηιματα τθσ ευρφτερθσ περιοχισ αποτελοφν αλουβιακζσ αποκζςεισ, ςφγχρονθσ 

θλικίασ, χαλαρϊν αςφνδετων υλικϊν  αργιλοϊλυϊδουσ  ζωσ αργιλοαμμϊδουσ ςφςταςθσ. 

Αποτελοφν ςχθματιςμοφσ οι οποίοι ζχουν μεταφερκεί και αποτεκεί από τα ρζοντα φδατα. Στθ 

κζςθ του οικοπζδου παρουςιάηουν μικρό πάχοσ.  

Το αργιλλομαργαϊκό υπόβακρο περιγράφεται ςτθν γεωλογικι βιβλιογραφία ωσ μάργεσ κυανζσ 

πλαςτικζσ με παρεμβολζσ ψαμμιτϊν. Στθν επιφάνεια του εδάφουσ, αποκαλφπτεται μία ςτρϊςθ 

ιλυομμϊδουσ αργίλου με πάχοσ να κυμαίνεται από 5 ζωσ 8 μζτρα. Το ςτρϊμα τθσ κακαρισ 

πραςινογκρί αργίλου , θ οποία αποτελεί ιλυόλικο εμφανίηεται ςε βάκοσ μεγαλφτερο των 8 

μζτρων 

Οι ορίηοντεσ των ψαμμοφχων ιλυολίκων και των ψαμμιτϊν εμφανίηονται ςε διάφορα βάκθ. Στο 

οικόπεδο μελζτθσ εμφανίηονται ψαμμιτικζσ τράπεηεσ περί το βάκοσ των 4 μζτρων. 

 

Συνθήκεσ υδροφορίασ: 

Οι ςυνκικεσ υδροφορίασ ςτθν ευρφτερθ περιοχι μελζτθσ ζχουν διαπιςτωκεί από τον μελετθτι 

τθσ παροφςασ κατά τθ διάρκεια γεωλογικϊν ερευνϊν ςτα πλαίςια γεωλογικϊν μελετϊν ςτθν 

ευρφτερθ περιοχι.   

Θ υπόγεια υδροφορία ςτο ςφνολο τθσ περιοχισ μελζτθσ διαμορφϊνεται και εξαρτάται από το 

είδοσ των γεωλογικϊν ςχθματιςμϊν που τθ δομοφν και από το υψόμετρο των κζςεων μζτρθςθσ. 

Γενικά θ υδροφορία ςτθν περιοχι μελζτθσ κακορίηεται από τθν εμφάνιςθ του πάχουσ των 

ςφγχρονων Τεταρτογενϊν αποκζςεων και από το βάκοσ εμφάνιςθσ των ψαμμιτικϊν οριηόντων.  

Ππωσ προςδιορίηεται ςτθν ειδικι υδρογεωλογικι μελζτθ, θ οποία εκπονικθκε ςτα πλαίςια 

ςφνταξθσ τθσ παροφςασ μελζτθσ, ςτο οικόπεδο ενδιαφζροντοσ  οι ςχθματιςμοί που δομοφν το 

υπζδαφοσ και για βάκοσ ζωσ 6 μζτρα χαρακτθρίηονται ωσ θμιπερατοί, κακϊσ εμφανίηονται 

ςτρϊςεισ ψαμμοαμοφχων και ιλυωδϊν μαργϊν με ικανοποιθτικό μανδφα αποςάκρωςθσ και 
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κλίςθ μορφολογικοφ ανάγλυφου τθσ τάξεωσ του 5%. Ευνοείται ζτςι θ ανάπτυξθ αβακϊν 

φρεάτιων οριηόντων μικρισ ζωσ μζτριασ δυναμικότθτασ, κακϊσ το νερό που διαπερνά τθν 

επιφάνεια του εδάφουσ αφοφ ςυμπλθρϊςει το ζλλειμμα υγραςίασ των ςτρωμάτων από τα οποία 

κα περάςει κατακρατείται ςε ζναν υπό πίεςθ υδροφόρο ορίηοντα που αναπτφςςεται εντόσ των 

ψαμμιτικϊν ενδιαςτρϊςεων τθσ μάργασ και πάνω από τθν αργιλλικι φάςθ αυτισ.  

Θ ανϊτερθ υπόγεια υδροφορία, από τθν οποία αντλοφν πθγάδια, ζχει προςδιοριςτεί από τον 

μελετθτι τθσ παροφςασ κατά τθ διάρκεια γεωλογικϊν ερευνϊν ςτθν ευρφτερθ περιοχι (μελζτθ 

νζασ οδοποιίασ Αρκαδάδεσ – Αγίου Γεωργίου) ςε βάκοσ 2,50 ζωσ 6,00 μζτρα από τθν εδαφικι 

επιφάνεια. 

Θ κατϊτερθ υδροφορία μζτριασ δυναμικότθτασ ζχει εντοπιςτεί ςε κυμαινόμενο βάκοσ, άνω των 

40 μζτρων και εξαρτάται από το βάκοσ παρουςίασ των μεγάλων ψαμμιτικϊν τραπεηϊν. 

Θ μελετθκείςα περιοχι  δεν παρουςιάηει πθγζσ. 

 

Σε ςυνζχεια των ωσ άνω επιλζχκθκε θ διάκεςθ των επεξεργαςμζνων λυμάτων να 

πραγματοποιείται υπεδάφια ςε δφο λεκάνεσ κατάκλιςθσ εμβαδοφ 765 m2 και 660 m2. Το 

ςυνολικό εμβαδό των λεκανϊν είναι μεγαλφτερο από το απαιτοφμενο. Θ απόςταςθ τοποκζτθςθσ 

των λεκανϊν από τα όρια του οικοπζδου είναι 5 m. 
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6.3.4 Εκροϋσ ςτερεών αποβλότων, εκπομπϋσ ρύπων, θόρυβοσ, ηλεκτρομαγνητικό 

ακτινοβολύα 

Τα ςτερεά αςτικά απόβλθτα κα ςυλλζγονται ςε ειδικοφσ κάδουσ  ςε διαμορφωμζνο χϊρο ςτθν 

ανατολικι πλευρά του οικοπζδου. Τα ςτερεά απόβλθτα υπολογίηονται ςε 0,5 kgr/άτομο δθλαδι 

0,5 X 212 άτομα=  106 kgr/θμζρα. Εν ςυνεχεία ςυλλζγονται και μεταφζρονται με οχιματα του 

τμιματοσ κακαριότθτασ – ανακφκλωςθσ του Διμου ςτον ΧΥΤΑ Κζρκυρασ. 

Τα απόβλθτα που ανακυκλϊνονται όπωσ το χαρτί και το αλουμίνιο κα ςυλλζγονται ςτουσ κάδουσ 

ανακφκλωςθσ τθσ Υπθρεςίασ κακαριότθτασ που κα υπάρχουν ςτον ίδιο χϊρο. Για τθν 

ανακφκλωςθ του γυαλιοφ κα πρζπει να  τοποκετθκεί ειδικι καμπάνα. 

Τα ςτερεά λίπθ και ζλαια που κα προκφπτουν από τισ κουηίνεσ τθσ μονάδασ, αλλά και από το 

ςφςτθμα λιποςυλλογισ του ςυςτιματοσ επεξεργαςίασ των λυμάτων, κα ςυγκεντρϊνονται ςε 

ειδικά δοχεία και κα ςυλλζγονται από τον αδειοδοτθμζνο αποδζκτθ με τον οποίο θ εταιρεία 

πρζπει να ςυνάψει ςφμβαςθ .  

Το ίδιο ιςχφει και για τον θλεκτρικό και θλεκτρονικό απορριπτόμενο  εξοπλιςμό. 

Θ λάςπθ που κα προκφπτει ςτθ δεξαμενι κακίηθςθσ του ςυςτιματοσ επεξεργαςίασ των 

λυμάτων, αφοφ ζχει υποςτεί πάχυνςθ, κα παραλαμβάνεται από αδειοδοτθμζνο αποδζκτθ.  
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ΚΩΔΛΚΟΛ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ – ΕΓΑΣΛΑ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ 

 ΕΚΑ ΡΕΛΓΑΦΘ  ΕΓΑΣΛΑ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ 

19 08 05  Λάςπθ από τθν επεξεργαςία 

αςτικϊν λυμάτων 

Ραραλαβι από αδειοδοτθμζνο αποδζκτθ 

19 08 09  Μείγματα λιπϊν - ελαίων Ρροςωρινι αποκικευςθ εν αναμονι ςυλλογισ  

από αδειοδοτθμζνο αποδζκτθ 

20 01 01 Χαρτιά - χαρτόνια Συλλογι ςε κάδο ανακφκλωςθσ και ςυλλογι από 

τον φορζα ανακφκλωςθσ 

20 01 02 Γυαλιά Συλλογι ςε κάδο ανακφκλωςθσ και ςυλλογι από 

τον φορζα ανακφκλωςθσ 

20 01 08 Βιοαποικοδομιςιμα απόβλθτα 

κουηίνασ 

Συλλογι ςε κάδο αςτικϊν αποβλιτων και 

ςυλλογι από τον φορζα κακαριότθτασ 

20 01 25 Βρϊςιμα λίπθ και ζλαια Ρροςωρινι αποκικευςθ εν αναμονι ςυλλογισ  

από αδειοδοτθμζνο αποδζκτθ 

20 01 36 Απορριπτόμενοσ θλεκτρικόσ 

και θλεκτρονικόσ εξοπλιςμόσ 

Ρροςωρινι αποκικευςθ εν αναμονι ςυλλογισ  

από αδειοδοτθμζνο αποδζκτθ 

20 01 39 Ρλαςτικά Συλλογι ςε κάδο ανακφκλωςθσ και ςυλλογι από 

τον φορζα ανακφκλωςθσ 

20 01 40  Μζταλλα Συλλογι ςε κάδο ανακφκλωςθσ και ςυλλογι από 

τον φορζα ανακφκλωςθσ 

 

Δεν υπάρχουν άλλεσ εκπομπζσ ρφπων, κορφβου και θλεκτρομαγνθτικισ ακτινοβολίασ που να 

προκφπτουν από τθ λειτουργία τθσ ξενοδοχειακισ μονάδασ.  Οι εκπομπζσ κορφβου και 

δονιςεων δεν ξεπερνοφν ςε όλεσ τισ φάςεισ λειτουργίασ του ζργου, το επιτρεπτό όριο των 45db. 
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6.3.5  Εκπομπϋσ ρύπων και αερύων του θερμοκηπύου 

Δεν υπάρχουν εκπομπζσ ρφπων και αερίων του κερμοκθπίου. 

 

6.3.6  Εκπομπϋσ  θορύβου 

Οι εκπομπζσ κορφβου και δονιςεων δεν ξεπερνοφν ςε όλεσ τισ φάςεισ λειτουργίασ του ζργου, το 

επιτρεπτό όριο των 45db. 

 

6.3.7 Εκπομπϋσ ηλεκτρομαγνητικόσ ακτινοβολύασ 

Δεν υπάρχουν εκπομπζσ θλεκρομαγνθτικισ ακτινοβολίασ.  

 

 

6.4  Παύςη Λειτουργύασ – Αποκατϊςταςη 

Το ζργο που μελετάται ςτθν παροφςα δεν αποτελεί ζργο περιοριςμζνου χρόνου λειτουργίασ, οπότε 

δεν τίκεται κζμα παφςθσ λειτουργίασ και αποκατάςταςθσ τοπίου και περιβάλλοντοσ. 

 

 

6.5  Ϊκτακτεσ ςυνθόκεσ και κύνδυνοι για το περιβϊλλον 

Θ φφςθ του ζργου είναι τζτοια που δεν υπαγορεφει κανζναν κίνδυνο για το περιβάλλον από τθν 

λειτουργία του οφτε δθμιουργεί ζκτακτεσ ςυνκικεσ κατά τισ οποίεσ κα πρζπει να αναλθφκεί δράςθ. 

 

 

6.6  Γειτνύαςη με υδατόρεμα- οριοθϋτηςη 

Το ζργο δεν γειτνιάηει με υδατόρεμα. 
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7. ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΕ ΛΤΕΙ 

7.1  Βιώςιμεσ εναλλακτικϋσ λύςεισ 

Για τθ μονάδα Saint George Palace που μελετάται ςτθν παροφςα κατά τισ διάφορεσ φάςεισ 

υλοποίθςισ τθσ εξετάςκθκαν όλοι οι δυνατοί τρόποι ανάπτυξισ τθσ.  

Θ προθγοφμενθ ιδιοκτιτρια εταιρεία, θ οποία ξεκίνθςε τθν υλοποίθςθ του ζργου από ζτοσ 1991, 

ςυνάντθςε δυςκολίεσ ςτθν αποπεράτωςι του. Το ζργο είχε παραμείνει θμιτελζσ ωσ προσ τα τελικά 

ςτοιχεία δόμθςθσ και αρχιτεκτονικισ ολοκλιρωςισ του. Θ μθ ολοκλιρωςι του, δθλαδι θ 

μθδενικι λφςθ ςτθν παροφςα φάςθ, κα είχε ςυνζπειεσ αιςκθτικισ ςτο περιβάλλον του. Ιδθ είχε 

αρχίςει θ εξωτερικι φκορά των επιχριςμάτων και ςοβάδων. Θ παραμονι ενόσ ζργου ςε αυτι τθν 

κατάςταςθ ςε ζνα περιβάλλον το οποίο διακατζχεται από ζντονά τουριςτικά ςτοιχεία κα ιταν 

αρνθτικι.  Επομζνωσ θ πϊλθςθ αυτοφ και θ αναβάκμιςι του ιταν μονόδρομοσ. 

Βαςικόσ ςτόχοσ τθσ νζασ ιδιοκτιτριασ εταιρείασ είναι θ δθμιουργία ενόσ καλαίςκθτου 

περιβάλλοντοσ.  

Το επικλινζσ αρχικά ζδαφοσ και θ ςφνκεςθ του τοπίου διαμόρφωςε και τθν χωροταξικι 

διάρκρωςθ τθσ μονάδασ με όλα τα προςαρτιματά τθσ.  

Θ ανάπτυξθ των κτιρίων ακολοφκθςε το μορφολογικό ανάγλυφο με ςκοπό τθν αξιοποίθςθ τθσ 

κζασ ςτο απζραντο γαλάηιο.  

 

7.2  Αξιολόγηςη τελικόσ επιλογόσ 

Θ τελικι επιλογι καταςκευισ του ζργου όπωσ παρουςιάςτθκε ςτα προθγοφμενα κεφάλαια, 

αξιολογείται ωσ θ καλφτερθ για το περιβάλλον του, τθν ιδιοκτιτρια εταιρεία αλλά και τουσ 

φιλοξενοφμενουσ οι οποίοι κα ζχουν τθ δυνατότθτα να απολαφςουν ιρεμεσ διακοπζσ ςε 

ςυνδυαςμό με υψθλζσ παροχζσ.  

Για το περιβάλλον του ζργου, το ίδιο το ζργο, δεν το προςβάλει κακϊσ δεν διαςπάται ο ορίηοντασ. 

Οι φυτοτεχνικζσ διαμορφϊςεισ και το πλοφςιο πράςινο που κα περιβάλλει τθν μονάδα, κα 

βοθκιςει ςτθν ενςωμάτωςθ αυτισ ςτο ευρφτερο πράςινο περιβάλλον του κόλπου Αγίου 

Γεωργίου. 
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8. ΤΥΙΣΑΜΕΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

8.1  Περιοχό μελϋτησ 

Θ Κζρκυρα είναι περιφερειακι ενότθτα των Λονίων Νιςων και θ ζκταςθ τθσ είναι 592 km2ενϊ ο 

ςυνολικόσ πλθκυςμόσ τθσ ανζρχεται ςτουσ 102.071 (ΕΛΣΤΑΤ 2011). Μετά τθν εφαρμογι του 

Νόμου 3852 (ΦΕΚ 87/Α/7.5.2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ 

Διοίκθςθσ – Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» θ περιφερειακι ενότθτα Κζρκυρασ αποτελείται από τουσ 

Διμουσ Κζρκυρασ και Ραξϊν. 

 

 

 

Το μελετϊμενο ζργο,  βρίςκεται ςτα δυτικά παράλια του βόρειου τμιματοσ του νθςιοφ Κζρκυρασ, 

ςτον κόλπο του Αγίου Γεωργίου Ράγων. 

Θ περιοχι μελζτθσ  ςφμφωνα με το κεφάλαιο 8.1.3 του παραρτιματοσ ΛΛ τθσ  Υ.Α 170225/2014 και 

κακϊσ το ζργο είναι κατθγορίασ Α2 και βρίςκεται εκτόσ ορίων οικιςμϊν τθσ περιοχισ, ορίηεται ωσ 

περιοχι ακτίνασ 1.000 μζτρων από τα όρια του γθπζδου.     
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ΡΗΓΗ : GEODATA.GOV.GR/MAPS:  Ρεριοχή μελζτησ 

 

8.2  Κλιματικϊ και βιοκλιματικϊ χαρακτηριςτικϊ 

Το κλίμα τθσ Κζρκυρασ ανικει ςτον τφπο του καλάςςιου Μεςογειακοφ κλίματοσ με κφρια 

χαρακτθριςτικά τουσ ιπιουσ και υγροφσ χειμϊνεσ, ςχετικά κερμά και ξθρά καλοκαίρια και γενικά 

μακρζσ περίοδοι θλιοφάνειασ κατά τθν μεγαλφτερθ διάρκεια του ζτουσ. 

Τα κλιματολογικά ςτοιχεία που παρουςιάηονται βαςίηονται ςτθ μελζτθ δεδομζνων του 

μετεωρολογικοφ ςτακμοφ Κζρκυρασ τθσ Εκνικισ Μετεωρολογικισ Υπθρεςίασ για τθν περίοδο 

1955-2017 και κεωροφνται αντιπροςωπευτικά για το κλίμα τθσ Κζρκυρασ. 

Θ Μζςθ ετιςια κερμοκραςία είναι 17,71 oC με μζςθ μζγιςτθ 21,97 oC και μζςθ ελάχιςτθ 12,12 oC. 

Θ μζςθ μζγιςτθ κερμοκραςία του κερμότερου μθνόσ, είναι του Αυγοφςτου, και φκάνει τουσ 31,64 

oC, ενϊ θ μζςθ ελάχιςτθ του ψυχρότερου μθνόσ, είναι του Λανουαρίου 5,39 oC. Θ απολφτωσ 

μζγιςτθ κερμοκραςία φκάνει τουσ 42,8 oC ενϊ θ απόλυτθ ελάχιςτθ δεν κατζρχεται κάτω από -5,6 

oC. Θ ςχετικι υγραςία είναι υψθλι 71,04%. Το μζςο ετιςιο φψοσ βροχισ φκάνει τα 1057,39 mm. 

 

1000 m 
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Θ υψθλι ςχετικι υγραςία και τα μεγάλα ετιςια και μθνιαία φψθ βροχισ ζχουν ςαν αποτζλεςμα 

τθν άφκονθ βλάςτθςθ και πράςινο που κατακλφηουν ολόκλθρο το νθςί και ευνοοφν τθν φφτευςθ 

ακόμθ και μζςα ςτθν πόλθ τθσ Κζρκυρασ. 

Οι άνεμοι που πνζουν ςτθν Κζρκυρα είναι γενικά μζτριασ ζνταςθσ και μάλιςτα μζςα ςτο ζτοσ 

επικρατοφν οι αςκενείσ άνεμοι 2 και 3 Beaufort κυρίωσ νοτιανατολικισ και νότιασ διεφκυνςθσ και 

δευτερευόντων δυτικισ διεφκυνςθσ. Ραρατθρείται επικράτθςθ των νότιων ανζμων κατά τουσ 

χειμερινοφσ και φκινοπωρινοφσ μινεσ, ενϊ κατά τουσ κερινοφσ μινεσ επικρατοφν οι δυτικοί. 

Μεγάλο ποςοςτό παρουςιάηουν ςτθν Κζρκυρα οι νθνεμίεσ 46,46%. 

Λαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Λουν Λουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ

Μζςθ Μθνιαία 9.77 10.28 12.17 15.25 20.02 24.33 26.88 26.74 22.82 18.59 14.51 11.19

Μζγιςτθ Μθνιαία 13.89 14.13 16.13 19.22 24.06 28.36 31.28 31.64 27.61 23.25 18.87 15.24

Ελάχιςτθ Μθνιαία 5.39 5.85 7.19 9.74 13.47 17.01 19.13 19.54 17.01 13.78 10.28 7.03
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Λαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Λουν Λουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ

Υγραςία 0.76 0.75 0.73 0.73 0.69 0.63 0.60 0.62 0.70 0.75 0.78 0.78

Μ.Σ. ΚΕΚΥΑΣ ΡΕΙΟΔΟΥ 1955-2017 
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Τα βιοκλιματικά χαρακτθριςτικά του νθςιοφ προςιδιάηουν ςτα χαρακτθριςτικά όλων των Λονίων:  

Το κλίμα του νθςιοφ είναι μεςογειακό, με κφρια χαρακτθριςτικά τθ μεγάλθ θλιοφάνεια, τον ιπιο 

αλλά βροχερό χειμϊνα και το ηεςτό καλοκαίρι. 

Το νθςί ανικει ςτον υγρό βιοκλιματικό όροφο. Σφμφωνα με το ςφςτθμα ταξινόμθςθσ κατά 

Koppen, θ ευρφτερθ περιοχι μελζτθσ ανικει ςτον κλιματικό τφπο Csa που υποδθλϊνει: 

Μεςογειακό με ξθρό κζροσ και μζςθ κερμοκραςία του κερμότερου μινα του ζτουσ μεγαλφτερθ 

από 22°C. Υπάρχει μια ξθρι περίοδοσ, μετά το κερινό θλιοςτάςιο, κατά τθν οποία ο ξθρότεροσ 

μινασ δζχεται λιγότερο από 40mm βροχοπτϊςεισ. 

Ακολουκεί χάρτθσ κλιματικισ κατάταξθσ κατά Koppen: 

 

                              Χάρτθσ κλιματικισ κατάταξθσ κατά Koppen 

 

8.3  Μορφολογικϊ και Σοπιολογικϊ χαρακτηριςτικϊ 

Ο Διμοσ  Κζρκυρασ  γεωμορφολογικά  διαιρείται ςε τρεισ ηϊνεσ, το βόρειο τμιμα, το κεντρικό και 

το νότιο. Στο βόρειο τμιμα εμφανίηονται οι υψθλότεροι ορεινοί όγκοι, με υψθλότερεσ  κορυφζσ 

από τα ανατολικά προσ τα δυτικά: Βίγλα (782μ.), Ραντοκράτορασ (914μ.), Στραβοςκιάδι (849μ.) και 

Τςοφκα (619μ.), Οι υπόλοιπεσ ορεινζσ εξάρςεισ ςπάνια ξεπερνοφν το υψόμετρο των 500μ. και 

γενικά παρατθρείται μείωςθ του υψομζτρου από τα βόρεια προσ τα νότια του νθςιοφ. 

Χαρακτθριςτικό του μεγαλφτερου τμιματοσ του νθςιοφ είναι το ιπιο μορφολογικό ανάγλυφο με 

διάςπαρτεσ λοφοςειρζσ οι οποίεσ καταλιγουν ομαλά ςτθ κάλαςςα.  



SSaaiinntt  GGeeoorrggee  PPaallaaccee  

 

~ 61 ~ 
 

Το κεντρικό τμιμα του νθςιοφ ζχει τριγωνικι μορφι και μικοσ περίπου 20 χλμ. Στθν ανατολικι και 

νότια ακτι ςχθματίηονται όρμοι και χερςόνθςοι, ςε μια από τισ οποίεσ, τθ χερςόνθςο τθσ 

Ανάλθψθσ βρίςκεται θ πόλθ τθσ Κζρκυρασ. Το τμιμα αυτό χαρακτθρίηεται ωσ πεδινό με ςειρζσ 

από λοφίςκουσ. Θ κεντρικι ηϊνθ καλφπτεται από βλάςτθςθ ελαιϊνων, εκτόσ από τθν άδενδρθ 

κοιλάδα του ποταμοφ Ζρμονα, γνωςτι ωσ Λιβάδι του όπα.  

Στο νότιο τμιμα του νθςιοφ το ανάγλυφο παρουςιάηεται ιπιο, με εξαίρεςθ τθν ορεινι ζξαρςθ του 

Χλωμοφ (240 m). 

Θ ανατολικι- βορειοανατολικι και βορειοδυτικι – δυτικι ακτογραμμι του νθςιοφ παρουςιάηεται 

ςχετικά απόκρθμνθ.  Το τοπίο εμφανίηεται πολφ ιδιαίτερο λόγω τθσ ζντονθσ εναλλαγισ των 

ορεινϊν όγκων με το καλάςςιο περιβάλλον. Χαρακτθριςτικό γνϊριςμα είναι θ εντυπωςιακι φφςθ 

που ςχεδόν αγγίηει τθ κάλαςςα. 

Στον κόλπο Αγίου Γεωργίου όπου αναπτφςςεται το μελετϊμενο ζργο ςυναντάμε ζντονεσ 

εναλλαγζσ τοπίου. Κακϊσ θ φφςθ κυριολεκτικά «ακουμπά»   τθ κάλαςςα,  ςτθν επαφι τθσ χζρςου 

με τθ κάλαςςα ζχουν δθμιουργθκεί είτε απότομα πρανι είτε ο εδϊ κόλποσ με χαλικϊδθ ακτι. Θ 

δθμιουργία τθσ παραλίασ μζγιςτου πλάτουσ 44 μζτρων και μικουσ 2.100 μζτρων, οφείλεται ςτθν 

αποκετικι δράςθ τριϊν ρεμάτων. Το μελετϊμενο ζργο τοποκετείται ςτα ανατολικά πρανι των 

λόφων ςε υψόμετρο 31m.  Εντυπωςιακι κζα ςυναντά κανείσ από ψθλά αφοφ υπάρχει 

απρόςκοπτι κζα προσ το Λόνιο πζλαγοσ.   
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Ρθγι: Google earth (image 2016) : Ανφψωςθ μορφολογικοφ ανάγλυφου – χωρίσ κλίμακα 

 

Στθ κζςθ του μελετϊμενου ζργου θ ακτογραμμι εμφανίηεται ανοικτι προσ το πζλαγοσ. Το ζργο 

βλζπει προσ τθν ανοικτι κάλαςςα του Λονίου.  

Λόγω τθσ ανφψωςθσ που ζχει το μορφολογικό προφίλ ςτθν περιοχι μελζτθσ, τθσ πλοφςιασ 

βλάςτθςθσ που χαρακτθρίηει τουσ λόφουσ, τθ ςχετικά άβατθ κατά κζςεισ ακτι και τουσ μικροφσ 

κολπίςκουσ που ζχουν ςχθματιςκεί από τθ δράςθ τθσ κάλαςςασ αλλά και τισ αποκζςεισ υλικϊν 

μεταφερόμενων από τα ρζοντα φδατα,  το τοπίο εμφανίηει κατά κζςεισ ζναν ιδιαίτερο χαρακτιρα 

ιδιωτικότθτασ.  

Θ φφςθ του γεωλογικοφ υποβάκρου ζχει επιτρζψει τθν δθμιουργία ρεμάτων τα οποία εκβάλουν 

ςτον εδϊ κόλπο.  

Βορειοδυτικά του ζργου, εκβάλει ο ποταμόσ Μζγα Ροτάμι. Στθν παρουςία του και ςτθ δράςθ του 

οφείλεται κατά το μεγαλφτερο μζροσ ο ςχθματιςμόσ τθσ εδϊ ακτισ. Ο κατϊτεροσ ρουσ του 

ποταμοφ και οι εκβολζσ του ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ νθςιωτικόσ υγρότοποσ του προγράμματοσ 

«Ρροςταςία των Νθςιωτικϊν Υγροτόπων τθσ Ελλάδασ» του WWF Ελλάσ με κωδικό KER047. 
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ΚER 047  
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8.4  Γεωλογικϊ, τεκτονικϊ και εδαφολογικϊ χαρακτηριςτικϊ 

Θ περιοχι μελζτθσ ανικει γεωτεκτονικά ςτθ Λόνιο ηϊνθ.  

Τα πετρϊματα που δομοφν τθν ευρφτερθ περιοχι του κόλπου Αγίου Γεωργίου, αντιπροςωπεφουν 

τον μολαςςικό και μεταλπικό κφκλο ιηθματογζνεςθσ. Είναι ςχθματιςμοί που επθρεάςτθκαν ζντονα 

από τισ νεότερεσ νεοτεκτονικζσ κινιςεισ. 

Αναλυτικά απαντϊνται οι παρακάτω ςχθματιςμοί από τουσ παλαιότερουσ προσ τουσ νεϊτερουσ: 

Μζςο – Ανϊτερο Μειόκαινο 

 Σχθματιςμόσ Ψαμμιτϊν – Μαργϊν (M- m st):                                                       

Αποτελοφν  ορίηοντεσ οι οποίοι ζχουν τοποκετθκεί εν αςυμφωνία ςτο κατϊτερο αλπικό 

υπόβακρο, οι οποίοι περιλαμβάνουν ςτρϊςεισ ψαμμοφχων ιλυολίκων, ψαμμιτϊν, ιλυωδϊν 

αργίλων, ιλυωδϊν άμμων, αργιλικϊν μαργϊν και γφψου. Το ςφνολο του ςχθματιςμοφ 

περιγράφεται ςτθν γεωλογικι βιβλιογραφία ωσ μάργεσ κυανζσ πλαςτικζσ με παρεμβολζσ 

ψαμμιτϊν, και μικροκρυςταλλικισ γφψου. 

Στθν επιφάνεια του εδάφουσ, ςε όλθ τθν ζκταςθ του υψθλοφ ανάγλυφου, αποκαλφπτεται μία 

ςτρϊςθ ιλυϊδουσ αργίλου με φυλλϊδεισ ενςτρϊςεισ μικροκρυςταλλικισ γφψου. Ρρόκειται για 

τον ανϊτερο αποςακρωμζνο μανδφα των ςχθματιςμϊν, μεταβαλλόμενου πάχουσ 1,5 ζωσ 5 

μζτρων. Το ςτρϊμα τθσ κακαρισ πραςινογκρί αργίλου , θ οποία αποτελεί ιλυόλικο, εμφανίηεται 

είτε ςτθν επιφάνεια (κάτω από το ςτρϊμα του αποςακρωμζνου μανδφα ) είτε ςε βάκοσ τεςςάρων 

ζωσ επτά μζτρων. Οι ορίηοντεσ των ψαμμοφχων ιλυολίκων και των ψαμμιτϊν εμφανίηονται ςε 

διάφορα βάκθ, ωσ ςχθματιςμόσ μετάβαςθσ από τον μανδφα αποςάκρωςθσ ςτουσ αργιλικοφσ και 

ιλυολικικοφσ ορίηοντεσ. 

Ο ανϊτεροσ πολφπλοκοσ ςτθν ςτρωματογραφία του (λόγω των ςυχνϊν εναλλαγϊν), ςχθματιςμόσ 

καταλαμβάνει το ςφνολο τθσ υψθλισ μορφολογίασ ςτθν μελετοφμενθ περιοχι και αποτελεί τον 

ςχθματιςμό του γεωλογικοφ υποβάκρου ςτο οικόπεδο όπου αναπτφςςεται θ μελετϊμενθ μονάδα. 

Ο  ςχθματιςμόσ πικανολογείται ότι φτάνει ςε βάκοσ μεγαλφτερο των 100 m. 

Ρλειςτόκαινο 

 Αλλουβιακοί ςχθματιςμοί (al): 

Αποτελοφν πρόςφατεσ αποκζςεισ χαλαρϊν αςφνδετων υλικϊν, ποικίλου μεγζκουσ.  

Αποτελοφνται από άμμο, ιλφ και άργιλο και αποτελοφν αποκζςεισ των ρεμάτων τθσ περιοχισ.  

Ο ςχθματιςμόσ αυτόσ ςυναντάται εκατζρωκεν του ποταμοφ Μζγα Ροτάμι  που διαςχίηει το 

χαμθλό ανάγλυφο τθσ μελετοφμενθσ περιοχισ και εκβάλει ςτον κόλπο Αγ. Γεωργίου.  

Ραρατίκεται παρακάτω απόςπαςμα χάρτθ του ΛΓΜΕ, όπου απεικονίηεται το εφροσ των ανϊτερων 

γεωλογικϊν ςχθματιςμϊν. 
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Απόςπαςμα χάρτθ ΛΓΜΕ. Χωρίσ κλίμακα 

Από πλευράσ ςειςμικισ ςυμπεριφοράσ θ περιοχι του ζργου, όπωσ και ολόκλθρθσ τθσ νιςου, 

ανικει ςτθ Ηϊνθ ΛΛ, όπωσ φαίνεται και ςτον παρακάτω χάρτθ Ηωνϊν Σειςμικισ Επικινδυνότθτασ 

του Ελλαδικοφ χϊρου, που ςυνοδεφει τθν  υπ’ αρικμ. Απόφ. Δ 17α/141/3/ΦΝ 275/20-12-99- ΦΕΚ 

2184/Β/20-12-99 απόφαςθ περί εγκρίςεωσ του Ελλθνικοφ Αντιςειςμικοφ Κανονιςμοφ (ΕΑΚ 2000). 
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Θ μζγιςτθ οριηόντια ςειςμικι επιτάχυνςθ του εδάφουσ δίνεται από τθν ςχζςθ Α=α.g. Για α= 0,24  

(για τθν ηϊνθ ΛΛ) ζχουμε μζγιςτθ ςειςμικι επιτάχυνςθ του εδάφουσ Α=2,36 m/sec2, με πικανότθτα 

υπζρβαςθσ 10% ςτα επόμενα 50 χρόνια. 

Σε ςχζςθ με τθν ςειςμικι επικινδυνότθτα τα εδάφθ τθσ ευρφτερθσ  περιοχισ κατατάςςονται ωσ 

εξισ: 

Οι αμμοφχεσ μάργεσ με τουσ ψαμμιτικοφσ  ορίηοντεσ εντάςςονται ςτθν κατθγορία Β.  Οι αργιλικοί 

ορίηοντεσ των μαργϊν ςτθν κατθγορία Δ.  

Στισ κζςεισ όπου το ςφνολο των μαργϊν εμφανίηεται υπό τον υδάτινο ορίηοντα κατατάςςονται 

ςτθν κατθγορία Χ. 

Ο αποςακρωμζνοσ μανδφασ όλων των ςχθματιςμϊν και όπου οι παραπάνω αποτελοφν ςυςτατικά 

των κλιτφων των πρανϊν τθσ περιοχισ ςτθν κατθγορία Χ.  

Οι αλλοφβιεσ αποκζςεισ κατατάςςονται ςτθν κατθγορία Γ. 

Τα εδάφθ κατατάςςονται ςε αυτζσ τισ κατθγορίεσ γιατί πρόκειται για ιλυοαργιλικοφσ 

ςχθματιςμοφσ, κατά κζςεισ χαλαροφσ και με απϊλεια αντοχισ ςτθν φόρτιςθ και το μεγαλφτερο 

ποςοςτό αυτϊν αναπτφςςεται με κλίςθ. 
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8.5  Υυςικό περιβϊλλον 

8.5.1  Γενικϊ ςτοιχεύα 

Θ περιοχι μελζτθσ βρίςκεται  ςτον κόλπο Αγίου Γεωργίου Ράγων, πολφ κοντά ςτο καλάςςιο 

περιβάλλον (το γιπεδο του ζργου απζχει 182 m από τθν ακτι).  

Ο κόλποσ Αγίου Γεωργίου είναι ζνασ ανοικτόσ κόλποσ, με άνοιγμά προσ το Λόνιο περίπου 2.264 

m. Θ καλάςςια περιοχι χαρακτθρίηεται από μικρά βάκθ ςτθν αρχι, που κατά κφριο λόγο δεν 

ξεπερνοφν τα 30 m και από πολφ μεγάλα ςτθ ςυνζχεια. 

Θ ευρφτερθ χερςαία περιοχι χαρακτθρίηεται από τθν παρουςία δομθμζνων εκτάςεων ςε 

εναλλαγζσ με μεγάλεσ εκτάςεισ ελαιϊνων. Διάςπαρτεσ μζςα ςτουσ ελαιϊνεσ ςυναντά κανείσ 

πολυτελείσ εξοχικζσ κατοικίεσ αλλά και τουριςτικά ςυγκροτιματα, χωρίσ να δθμιουργείται θ 

εντφπωςθ τθσ προςβολισ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ. Ο οικιςμόσ του Αγίου Γεωργίου 

αναπτφςςεται ςτο παραλιακό χαμθλό υψομετρικά περιβάλλον ακολουκϊντασ κατά μικοσ τθν 

ακτογραμμι και για ζνα μζςο πλάτοσ περίπου 130 m. 

Θ φυςικι βλάςτθςθ όπου αυτι ςυναντάται, περιορίηεται ςτθν εμφάνιςθ διάςπαρτων 

κυπαριςςιϊν και καμνωδϊν εκτάςεων. 

Στθν περιοχι μελζτθσ τα πανιδικά είδθ που ςυναντϊνται αναφζρονται ςτθν χερςαία πανίδα και 

ςτθν καλάςςια. Θ χερςαία πανίδα που ςυναντάται εδϊ χαρακτθρίηεται κυρίωσ από ςαφρεσ, 

φίδια, βατράχια, χελϊνεσ αλλά και γλάρουσ οι οποίοι φωλιάηουν ςτο ζδαφοσ ι ςε μικρά 

βραχάκια κοντά ςτθν ακτογραμμι. Δεν λείπουν βζβαια και πτθνά όπωσ το ποταμογλάρονο και θ 

αλκυόνθ.  Θ καλάςςια πανίδα του κόλπου χαρακτθρίηεται από τθν παρουςία μικρόςωμων 

ψαριϊν.            

 

8.5.2   Περιοχϋσ Εθνικού υςτόματοσ Προςτατευόμενων Περιοχών 

Το Δίκτυο Natura 2000 αποτελεί ζνα Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο περιοχϊν, οι οποίεσ 

φιλοξενοφν φυςικοφσ τφπουσ οικοτόπων και οικοτόπουσ ειδϊν που είναι ςθμαντικοί ςε 

ευρωπαϊκό επίπεδο. Αποτελείται από δφο κατθγορίεσ περιοχϊν:  

• τισ «Ηϊνεσ Ειδικισ Ρροςταςίασ (ΗΕΡ)» (Special Protection Areas - SPA) για τθν Ορνικοπανίδα, 

όπωσ ορίηονται ςτθν Οδθγία 79/409/EK «για τθ διατιρθςθ των άγριων πτθνϊν» 
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• τουσ «Τόπουσ Κοινοτικισ Σθμαςίασ (ΤΚΣ)» (Sites of Community Importance – SCI) όπωσ 

ορίηονται ςτθν Οδθγία 92/43/ΕΟΚ. 

Με τον Ν. 3937/31-12-2011 « Διατιρθςθ τθσ βιοποικιλότθτασ και άλλεσ διατάξεισ », οι Τόποι 

Κοινοτικισ Σθμαςίασ ορίςτθκαν ωσ Ειδικζσ Ηϊνεσ Διατιρθςθσ  (Special Areas of Conservation) και  

αποτελοφν μζροσ του δικτφου προςτατευόμενων περιοχϊν Natura 2000. 

Δεν ζχουν οριςτεί ςτθν περιοχι μελζτθσ ΗΕΡ, ΤΚΣ ι περιοχζσ οι οποίεσ εντάςςονται ςτο δίκτυο 

ΝΑTURA 2000. 

Θ άμεςθ περιοχι του ζργου αλλά και θ ευρφτερθ περιοχι μελζτθσ δεν μπορεί να κεωρθκεί 

υγροβιότοποσ κακϊσ δεν υπάρχουν εδϊ ζλθ ι βάλτοι, οφτε κφλακεσ ανάπτυξθσ 

προςτατευόμενων ειδϊν.   

 

8.5.3  Δϊςη και δαςικϋσ εκτϊςεισ 

Θ ζκταςθ εμβαδοφ  10.139,85 m2  βριςκόμενθ ςτθ κζςθ ΚΑΡΑΣΣΑ Αγίου Γεωργίου Ράγων 

Κζρκυρασ, ιδιοκτθςίασ τθσ εταιρείασ  ΔΘΜΑΝΤΛ Α.Ε, δεν είναι οφτε δάςοσ οφτε δαςικι και ωσ εκ 

τοφτου δεν υπάγεται ςτισ διατάξεισ τθσ δαςικισ νομοκεςίασ. 

Γενικά ςτθν περιοχι μελζτθσ αναπτφςςονται εκτεταμζνεσ γεωργικζσ εκτάςεισ, εκτάςεισ  

καμνότοπων και χαμθλισ βλάςτθςθσ κοντά ςτθν ακτι.  

Οι γεωργικζσ εκτάςεισ αφοροφν κυρίωσ ςτθν καλλιζργεια ελαιϊνων αλλά και εςπεριδοειδϊν. 

Νοτιοανατολικά του μελετϊμενου ζργου εντοπίηονται καμνϊνεσ αείφυλλων και πλατφφυλλων.  

 

8.5.4  Ωλλεσ ςημαντικϋσ φυςικϋσ περιοχϋσ 

Ο Διμοσ Κζρκυρασ χαρακτθρίηεται ωσ μια περιοχι με ςθμαντικοφσ / πλοφςιουσ φυςικοφσ 

πόρουσ. Ρεριλαμβάνει αρκετά και ενδιαφζροντα φυςικά οικοςυςτιματα, κακϊσ ζχει υψθλό 

δείκτθ βροχοπτϊςεων και ιπιο κλίμα. Θ κζςθ τθσ νιςου (δυτικόσ διάδρομοσ μετανάςτευςθσ των 

πουλιϊν) ζχει ςαν αποτζλεςμα τα οικοςυςτιματα αυτά να εμπλουτίηονται εποχιακά με ςπάνια 

και απειλοφμενα διεκνϊσ είδθ πτθνϊν και γενικότερα με ςθμαντικά είδθ πανίδασ. 

Στθν περιοχι μελζτθσ ζχει χαρτογραφθκεί ζνασ μικρόσ νθςιωτικόσ υγρότοποσ ο οποίοσ 

ςυμπεριλαμβάνεται  ςτο ΡΔ 229/ΑΑΡ/19.06.2012 «Ζγκριςθ καταλόγου μικρϊν νθςιωτικϊν 

υγροτόπων και κακοριςμόσ όρων και περιοριςμϊν για τθν προςταςία και ανάδειξθ των μικρϊν 

παράκτιων υγροτόπων που περιλαμβάνονται ςε αυτόν» και είναι οι εκβολζσ του ποταμοφ Μζγα 

Ροτάμι με κωδικό ΚΕR 047. Οι εκβολζσ αναπτφςςονται βορειοδυτικά του μελετϊμενου ζργου ςε 

απόςταςθ 427 μζτρων. Αποτελοφν  φυςικζσ εκβολζσ. 
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Οι εκβολζσ του ρφακα είναι ςχεδόν μόνιμθσ ροισ.  Ο υγρότοποσ είναι αρκετά επθρεαςμζνοσ από 

τθν ανάπτυξθ δόμθςθσ εκατζρωκεν του ροφ του ποταμοφ και των εκβολϊν. Θ παρουςία νεροφ 

ςτθν εκβολι είναι μόνιμθ κυρίωσ λόγω τθσ αλλθλεπίδραςισ τθσ με τθ κάλαςςα. Οι 

δραςτθριότθτεσ ςτθν λεκάνθ απορροισ είναι ζντονεσ με κυρίαρχεσ τον τουριςμό και 

δευτερεφουςεσ τισ καλλιζργειεσ. Θ κοίτθ δεν ζχει ευκυγραμμιςτεί και υπάρχει πλοφςια 

υγροτοπικι βλάςτθςθ ςτισ όχκεσ του ποταμοφ. Στθν παραλία γίνεται μθχανικόσ κακαριςμόσ 

άμμου και τα απορρίμματα και νεκρά φφλλα τθσ Ροςειδωνίασ απορρίπτονται δίπλα ςτισ όχκεσ 

του ποταμοφ. Στισ όχκεσ απαντάται ο οικότοποσ 72Α0 - Καλαμϊνεσ ενϊ θ βλάςτθςθ αποτελείται 

κυρίωσ από καλάμια (Arundo donax, Phragmites australis) και αρμυρίκια (Tamarix sp.). 

 

 

ΡΘΓΘ : WWF: oikoskopio.gr/MAPS:  Μικροί νθςιωτικοί υγρότοποι 
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Εκβολι του ποταμοφ 

ΡΘΓΘ : WWF: oikoskopio.gr/MAPS:  Μικροί νθςιωτικοί υγρότοποι 

 

Το υπό μελζτθ ζργο δεν εμπίπτει ςε ηϊνεσ προςτατευόμενεσ από διεκνείσ ςυνκικεσ ι ςυμβάςεισ 

ι προςτατευόμενεσ ι ευαίςκθτεσ οικολογικά περιοχζσ (π.χ. CORINE, NATURA 2000) ι ακόμθ ςε 

ηϊνεσ του άρκρου 21 του Ν. 1650/86 ι ΗΟΕ. Το ζργο δεν ευρίςκεται ςε αρχαιολογικι περιοχι. 

 

Σε απόςταςθ 200 μζτρων νότια του οικοπζδου είναι χαρακτθριςμζνθ περιοχι ωσ Τοπίο 

Λδιαίτερου Φυςικοφ Κάλλουσ  (ΤΛΦΚ). Συγκεκριμζνα οι Ρλαγιζσ νότια τθσ παραλίασ Αγίου 

Γεωργίου και Αγγελόκαςτρο είναι χαρακτθριςμζνο ωσ ΤΛΦΚ με κωδικό καταγραφισ ΑΤ1011046 

(πθγι http://filotis.itia.ntua.gr) 
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Υαρακηηριζμένες περιοτές φς Σοπία Ιδιαίηεροσ Φσζικού Κάλλοσς 

 

 

8.6  Ανθρωπογενϋσ περιβϊλλον 

8.6.1  Φωροταξικόσ ςχεδιαςμόσ – χρόςεισ γησ 

Στθν περιοχι μελζτθσ αναπτφςςεται ο οικιςμόσ Αγίου Γεωργίου Ράγων. Ρρόκειται για οικιςμό 

χαρακτθριςμζνο με τα από 24/4/85 Ρ.Δ ΦΕΚ 181Δϋ 3/5/85 και  τθν απόφαςθ Νομάρχθ με Αρ. 

πρωτ. ΤΟ/4460/07-074-1986 ωσ τουριςτικόσ. 

Στθν περιοχι μελζτθσ οι χριςεισ του πρωτογενοφσ τομζα αφοροφν ςτισ εκτάςεισ γθσ υψθλισ 

παραγωγικότθτασ ςτισ οποίεσ ςυναντάμε κυρίωσ καλλιζργειεσ ελαιϊνων και εςπεριδοειδϊν και 

απαντϊνται κυρίωσ ςτο ανατολικό τμιμα αυτισ.  

 

8.6.2  Διϊρθρωςη και λειτουργύεσ του ανθρωπογενούσ περιβϊλλοντοσ 

Τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ, βαςικό χαρακτθριςτικό τθσ τοπικισ οικονομίασ ςτο νθςί τθσ  Κζρκυρασ 

αποτελεί θ υψθλι ςυγκζντρωςθ δραςτθριοτιτων ςτον τριτογενι τομζα κακιςτϊντασ αυτόν 

διαχρονικά τον κφριο πυλϊνα τθσ τοπικισ ανάπτυξθσ. Αντίςτοιχα θ φκίνουςα πορεία του 

πρωτογενι και μια περίπου ςτακεροποιθμζνθ κατάςταςθ του δευτερογενι τομζα 

διαμορφϊνουν τα οικονομικά μεγζκθ. 
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Θ ευρφτερθ τουριςτικι περιοχι των παράκτιων οικιςμϊν αποτελεί ζναν ςυνολικό χϊρο 

εξζταςθσ, μιασ και δεν υπάρχουν ςτισ μζρεσ μασ τα διαχωριςτικά που υπιρχαν παλιά.  Στα 

πλαίςια τθσ τουριςτικισ ανάπτυξθσ θ προνομιοφχα κζςθ τθσ περιοχισ δεν άργθςε να τθν κάνει 

να ξεχωρίςει και οι οικιςμοί παρουςιάηονται ίςωσ και χωρίσ όρια κακϊσ θ ανάπτυξι τουσ είναι 

μεγάλθ. 

Ο αναπτυςςόμενοσ οικιςμόσ Αγίου Γεωργίου  ςτθν περιοχι μελζτθσ ζχει τουριςτικό χαρακτιρα.  

Θ ανάπτυξθ του τουριςμοφ κατζχει τθν πρϊτθ κζςθ για να ακολουκιςει θ εςτίαςθ. Στο ςφνολο 

τθσ περιοχισ μελζτθσ αναπτφςςονται ξενοδοχειακά καταλφματα,  εςτιατόρια, τουριςτικά 

καταςτιματα, καφετζριεσ και μπαρ. Θ περιοχι διακζτει επίςθσ και ςουπερ-μάρκετ τροφίμων, 

τουριςτικϊν ειδϊν και άλλεσ ςυναφείσ ωσ προσ τον τουριςμό χριςεισ.  

 

8.6.3  Πολιτιςτικό Κληρονομιϊ 

Θ Κζρκυρα διακζτει πολιτιςτικά τεκμιρια και μνθμεία που χρονολογοφνται από τθ νεολικικι 

εποχι, τα ρωμαϊκά χρόνια και το μεςαίωνα, μζχρι τισ θμζρεσ μασ με υποδομζσ και 

δραςτθριότθτεσ που προάγουν το ςφγχρονο πολιτιςμό.  

Ο ςθμαντικότεροσ πολιτιςτικόσ πόλοσ του νθςιοφ κεωρείται θ πόλθ τθσ Κζρκυρασ. Θ παλιά πόλθ 

τθσ Κζρκυρασ αποτελεί τθ μοναδικι αυτοφ του μεγζκουσ Ελλθνικι ιςτορικι πόλθ που 

διατθρείται βαςικά αναλλοίωτθ μζχρι ςιμερα. Οι πολιτιςτικζσ αξίεσ του μνθμειακοφ χϊρου τθσ 

Κζρκυρασ ζχουν αναγνωριςτεί ςε ελλθνικό επίπεδο και προςτατεφονται μετά τθν με αρ. Υ.Α 

Φ18/46592/2305/24.7.79 (ΦΕΚ 52/Β/21.1.80), κιρυξθ τθσ παλιάσ πόλθσ τθσ Κζρκυρασ από το 

Υπουργείο Ρολιτιςμοφ, ωσ «ιςτορικό διατθρθτζο Μνθμείο», όπου εφαρμόηονται μια 

κεςμοκετθμζνθ πολιτικι προςταςίασ. Από το 2007 θ παλιά πόλθ τθσ Κζρκυρασ εντάχκθκε ςτον 

κατάλογο Μνθμείων Ραγκόςμιασ Κλθρονομιάσ τθσ UNESCO (Απόφαςθ ζνταξθσ: 31COM8B.40).  

Μεταξφ των πολιτιςτικϊν χϊρων και υποδομϊν του νθςιοφ, ξεχωριςτι κζςθ ζχει το Ραλαιό και 

Νζο Φροφριο, το Αρχαιολογικό Μουςείο, το Μουςείο Αςιατικισ Τζχνθσ, το Μουςείο 

Καπποδίςτρια, το Μουςείο Σολωμοφ, και πλθκϊρα άλλων.  

Επίςθσ αρκετοί κθρυγμζνοι αρχαιολογικοί χϊροι ςυναντϊνται ςτο νθςί. Ξεχωρίηουν θ 

Ραλιόπολθ, το Μον επό, τα ωμαϊκά λουτρά, ο Ρροϊςτορικόσ οικιςμόσ ςτο λόφο «Σιδάρι» (ΦΕΚ 

168/Β/9-3-1967).    

Το Αρχειοφυλακείο τθσ Κζρκυρασ, είναι εγκατεςτθμζνο ςιμερα ςτο κτίριο των πρϊθν αγγλικϊν 

ςτρατϊνων του Ραλαιοφ Φρουρίου, καλφπτουν ςποραδικά τθν περίοδο 1320 ωσ το 1537 και από 

το 1538 ωσ ςιμερα, με αξιόλογθ επάρκεια. Το αρχειακό υλικό τουσ, το οποίο ςυνεχϊσ αυξάνει με 
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τισ προςκτιςεισ δθμόςιων και ιδιωτικϊν αρχείων, καταλαμβάνει περιςςότερα από 8.000 

γραμμικά μζτρα ράφια, είναι το πλουςιότερο ςε ιςτορικά ζγγραφα και ςυγκαταλζγεται ςτα 

μεγαλφτερα αρχεία τθσ χϊρασ. Διακζτει πολφτιμεσ ςυλλογζσ ιςτορθμζνων εγγράφων με 

περγαμθνι, αρχιτεκτονικϊν ςχεδίων, χαρτϊν και επίπεδο γραφϊν.  

Επίςθσ, θ Κζρκυρα ζχει τθν αρχαιότερθ Φιλαρμονικι τθσ Ελλάδασ.  Θ μεγάλθ Επτανθςιακι 

Μουςικι Σχολι με ςυνκζτεσ όπωσ ο Μάντηαροσ, ο Ξφνδασ, ο Λιβεράλθσ, ο Λαμπελζτ και ο 

Σαμάρασ, απετζλεςαν τον 19ο και ςτισ αρχζσ του 20ου αιϊνα τθν ακμι αυτισ τθσ μακρόχρονθσ 

μουςικισ παράδοςθσ. Θ Κζρκυρα απαρικμεί ςιμερα ςυνολικά 17 φιλαρμονικζσ. 

 
 

8.7  Κοινωνικό-οικονομικό περιβϊλλον 

8.7.1  Δημογραφικό κατϊςταςη 

Με τθν εφαρμογι τθσ νζασ διοικθτικισ διαίρεςθσ τθσ χϊρασ κατά το Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ το 

2010 (Ν. 3852/2010), υπιρξε μεταβολι ςτα διοικθτικά και γεωγραφικά όρια του Διμου, που 

προζκυψε από τθ ςυνζνωςθ 12 Καποδιςτριακϊν Διμων και 3 κοινοτιτων και πλζον ςυγκροτείται 

από είκοςι (23) Δθμοτικζσ Κοινότθτεσ (οι τρεισ νθςιωτικζσ), εβδομιντα εννζα (79) Τοπικζσ 

Κοινότθτεσ. 

Σφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ πιο πρόςφατθσ απογραφισ (2011) τθσ Ελλθνικισ Στατιςτικισ Αρχισ, ο 

μόνιμοσ πλθκυςμόσ του Διμου Κζρκυρασ είναι 102.071 κάτοικοι (ΦΕΚ 3465/Β/28.12.2012), ο De 

facto πλθκυςμόσ είναι 113.080(ΦΕΚ 699/Β/20.03.2014) και ο νόμιμοσ 98.754 κάτοικοι.ϋ 

Ο αρικμόσ του μόνιμου πλθκυςμοφ του Διμου Κζρκυρασ αντιπροςωπεφει το 49,10% του 

ςυνολικοφ πλθκυςμοφ τθσ Ρεριφζρειασ Λονίων Νιςων (207.855 κάτοικοι) και το 1% περίπου του 

ςυνολικοφ πλθκυςμοφ τθσ χϊρασ (10.815.197 κάτοικοι). 

Θ περιοχι μελζτθσ ανικει ςτθ Δθμοτικι Ενότθτα Αγίου Γεωργίου και ςτθν Τοπικι Κοινότθτα 

Αρμενάδων.  

Θ διάρκρωςθ του πλθκυςμοφ τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Αγίου Γεωργίου ςφμφωνα με τα διακζςιμα 

ςτοιχεία τθσ ΕΛ.ΣΤΑΤ και τθν απογραφι του 2011 ζχει ωσ εξισ:  

ΜΟΝΛΜΟΣ ΡΛΘΚΥΣΜΟΣ: 3.431  - Δ.Ε Αγίου Γεωργίου 

ΜΟΝΛΜΟΣ ΡΛΘΚΥΣΜΟΣ: 177  - Τ.Κ Αρμενάδων 

ΜΟΝΛΜΟΣ ΡΛΘΚΥΣΜΟΣ: 60 -  οικιςμόσ Αγίου Γεωργίου 

ΑΝΑΛΥΣΘ ΣΤΟΛΧΕΛΩΝ ΜΟΝΛΜΟΥ ΡΛΘΚΥΣΜΟΥ ( ΔΘΜΟΣ ΚΕΚΥΑΣ) 

ΦΥΛΟ:   Άρρενεσ: 49.594 /  Κιλεισ: 52.477 
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ΝΟΛΚΟΚΥΛΑ - ΡΥΘΝΛΚΕΣ ΟΛΚΟΓΕΝΕΛΕΣ 

Αρικμόσ νοικοκυριϊν: 40.058 

Μζςο μζγεκοσ νοικοκυριοφ: 7.966 (3 μζλθ) 

Αρικμόσ πυρθνικϊν οικογενειϊν: 29.754 

ΥΡΘΚΟΟΤΘΤΑ  ( ΔΘΜΟΣ ΚΕΚΥΑΣ) 

Ελλθνικι: 92.832 

Άλλθ: 9.239 

 

8.7.2  Παραγωγικό  διϊρθρωςη τησ τοπικόσ οικονομύασ 

Στθν περιοχι μελζτθσ το κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον χαρακτθρίηεται από τθν ανάπτυξθ του 

τριτογενοφσ τομζα, με μικρι παρουςία του δευτερογενοφσ και πρωτογενοφσ τομζα. Αυτό ζχει ωσ 

ςυνζπεια να μθν εμφανίηονται κοινωνικζσ ιδιομορφίεσ και διαφοροποιιςεισ μεταξφ των κατοίκων 

αλλά και τθν εμφάνιςθ οικονομικισ ιςορροπίασ. 

Ο τουριςμόσ κατζχει δεςπόηουςα κζςθ ςτθν παραγωγι του τοπικοφ ειςοδιματοσ. Θ καλλιζργεια 

των ελαιϊνων και θ παραγωγι ελαιόλαδου περιορίηεται ςτουσ χειμερινοφσ μινεσ και ςτθν 

κάλυψθ ιδιωτικϊν αναγκϊν. 

Γενικά ςτον Διμο Κζρκυρασ θ διάρκρωςθ του πρωτογενοφσ τομζα χαρακτθρίηεται από τθν 

επικράτθςθ τθσ φυτικισ παραγωγισ ζναντι τθσ ηωικισ και τθν κυριαρχία τθσ ελαιοκαλλιζργειασ 

ςτο ςφνολο τθσ φυτικισ παραγωγισ. Θ ςταςιμότθτα τθσ ανάπτυξθσ του πρωτογενοφσ τομζα, παρά 

το ότι πρόκειται για τον δεφτερο ςε ςθμαςία τομζα ςτο νθςί, μετά τον τουριςμό, ςυνδυάηεται με 

ζλλειψθ εφφορων πεδινϊν εδαφϊν κακϊσ και υδάτινων πόρων για αρδεφςεισ. Ζτςι, θ μζχρι 

ςιμερα εξζλιξι του βαςίςτθκε ςτθ βελτίωςθ και ςτθν ςχετικι ανάπτυξθ οριςμζνων κυρίαρχων 

παραδοςιακϊν ξθρικϊν καλλιεργειϊν. Στα βαςικά προβλιματα του πρωτογενοφσ τομζα 

ςυμπεριλαμβάνονται επίςθσ θ ζλλειψθ τυποποίθςθσ, θ απουςία μθχανιςμϊν και εργαλείων 

ανάδειξθσ, προϊκθςθσ και διάκεςθσ των αγροτικϊν προϊόντων, θ μειωμζνθ ηιτθςθ από τοπικζσ 

και γειτονικζσ αγορζσ (π.χ. μεταποιθτικζσ μονάδεσ) κλπ.  

Ο δευτερογενισ τομζασ ζχει μειωμζνθ ςυμμετοχι ςτθν οικονομικι ηωι τθσ περιοχισ μελζτθσ. Στο 

νθςί γενικότερα, θ μεταποιθμζνθ παραγωγι είναι προςανατολιςμζνθ ςτθν αξιοποίθςθ των 

αγροτικϊν προϊόντων (ελαιόκαρποσ ‐ λάδι), ενϊ πλζον ςφγχρονεσ μορφζσ που άρχιςαν να 

εμφανίηονται λόγω τθσ ανάπτυξθσ τθσ τουριςτικισ αγοράσ είναι θ τυποποίθςθ λαδιοφ βιολογικισ 

καλλιζργειασ.  

Σχετικά αξιόλογθ μεταποιθτικι δραςτθριότθτα ςτο νθςί εμφανίηει ο οινοποιθτικόσ τομζασ, και θ 

ελαιουργία. 
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8.8  Σεχνικϋσ Τποδομϋσ 

8.8.1  Τποδομϋσ χερςαύων, θαλαςςιών και εναϋριων μεταφορών 

Ο τομζασ των μεταφορϊν, εκτόσ από τθν εξυπθρζτθςθ εςωτερικϊν αναγκϊν επικοινωνίασ, 

προςδιορίηει, ι υποςτθρίηει τθν εξωςτρζφειά και τθν ελκυςτικότθτά μιασ περιοχισ. 

Το οδικό δίκτυο τθσ Κζρκυρασ είναι εξαιρετικά πυκνό, δεδομζνθσ κυρίωσ τθσ πλθκυςμιακισ 

πυκνότθτασ του νθςιοφ, και των πολλϊν διάςπαρτων οικιςμϊν. Ωςτόςο, θ ποιότθτα του οδικοφ 

δικτφου είναι υποβακμιςμζνθ και κακόλου λειτουργικι. Τα βαςικά προβλιματα του εκνικοφ και 

επαρχιακοφ οδικοφ δικτφου του Διμου είναι: μικρό πλάτοσ, κακι χάραξθ και καταςκευι, φκορά 

ςτο οδόςτρωμα, ζλλειψθ ςιμανςθσ – υποδομϊν αςφαλείασ – φωτιςμοφ ςτισ ειςόδουσ των 

οικιςμϊν, διζλευςθ επαρχιακϊν αξόνων μζςα από πολυπλθκείσ οικιςμοφσ. Θ ζλλειψθ ενόσ 

ςφγχρονου οδικοφ άξονα βορρά – νότου που κα μποροφςε να μειϊςει δραςτικά το χρόνο και το 

κόςτοσ μετακίνθςθσ εντόσ του νζου Καλλικράτειου Διμου και να καταςτιςει τθν πόλθ τθσ 

Κζρκυρασ πραγματικό κζντρο του νθςιοφ, αποτελεί ζνα ςθμαντικό “αναπτυξιακό αγκάκι”. 

Για τθν περιοχι μελζτθσ, κατά τθ διάρκεια διοίκθςθσ του Καποδιςτριακοφ Διμου Αγίου Γεωργίου, 

ζχει εκπονθκεί οριςτικι μελζτθ οδοποιίασ θ οποία κα ςυνδζει τον οικιςμό του Αγροφ με τον 

οικιςμό του Αγίου Γεωργίου. Το ζργο δεν ζχει υλοποιθκεί. Θ υλοποίθςθ του ζργου κα προςφζρει 

ςθμαντικά ςτθν μείωςθ χρόνων και διαδρομϊν. 

Πςον αφορά τθν ζνταξθ ςε ευρφτερα δίκτυα, αξίηει να αναφερκεί θ κζςθ τθσ Κζρκυρασ επί του 

καλάςςιου άξονα Αδριατικισ - Λονίου - Ανατολικισ Μεςογείου, αλλά και θ εγγφτθτά τθσ με τουσ 

χερςαίουσ άξονεσ τθσ Εγνατίασ και τθσ Λόνιασ οδοφ, που εξυπθρετοφν τθν πρόςβαςθ ςτο βόρειο 

και νότιο τμιμα τθσ θπειρωτικισ χϊρασ. 

Στθν Κζρκυρα λειτουργεί διεκνισ αερολιμζνασ (Κρατικόσ Αερολιμζνασ "Λωάννθσ 

Καποδίςτριασ")που εξυπθρετεί τόςο τισ εςωτερικζσ, όςο και τισ εξωτερικζσ μετακινιςεισ, με 

ςθμαντικι επιβατικι κίνθςθ, ενϊ ζχουν καταςκευαςτεί ελικοδρόμια ςτα νθςιά τθσ Ερείκουςασ και 

των Οκωνϊν.  

Το λιμάνι τθσ Κζρκυρασ διαςφαλίηει τθν ζνταξθ τθσ Ρεριφζρειασ ςτα διευρωπαϊκά δίκτυα 

μεταφορϊν, ενϊ υπάρχουν μικρά και μεγάλα λιμάνια διαφόρων τφπων ςτουσ παραλιακοφσ 

οικιςμοφσ. 

Αξίηει να ςθμειωκεί ότι ζχει ςυςτακεί θ εταιρία διαχείριςθσ υδατοδρομίων μεταξφ του ΟΛΚΕ και 

τθσ εταιρίασ «Ελλθνικά Υδατοδρόμια» για τθ λειτουργία υδροπλάνων, τα οποία ςυνδζουν τθν 

Κζρκυρα με τα υπόλοιπα νθςιά του Λονίου αλλά και με προοριςμοφσ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ τθσ 

Αδριατικισ. 



SSaaiinntt  GGeeoorrggee  PPaallaaccee  

 

~ 78 ~ 
 

Σθμαντικι υποδομι για το καλάςςιο τουριςμό, αποτελεί θ μαρίνα των Γουβιϊν , μία από τισ πιο 

ςφγχρονεσ τθσ χϊρασ. 

 

8.8.2  υςτόματα περιβαλλοντικών υποδομών 

Σθμαντικζσ ελλείψεισ παρατθροφνται ςτισ υποδομζσ διαχείριςθσ λυμάτων και τα δίκτυα 

αποχζτευςθσ ςχεδόν ςτο ςφνολο των οικιςμϊν του Διμου.  

Θ ζνταξθ ζργων ςτα κοινοτικά προγράμματα ςυνζβαλε ςθμαντικά ςτθ βελτίωςθ τθσ κατάςταςθσ 

τθν τελευταία δεκαετία. Ωςτόςο, παρά το πλικοσ των υλοποιθμζνων, υλοποιοφμενων και 

προγραμματιςμζνων ζργων που ςχετίηονται με αποχετευτικά δίκτυα και μονάδεσ ΒΛΟ.ΚΑ. ςτο 

διμο, παρατθροφνται αρκετζσ ελλείψεισ υποδομϊν, απαραίτθτων για τθν ορκολογικι διαχείριςθ 

του προβλιματοσ και κατ’ επζκταςθ τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ. 

Σφμφωνα με ςτοιχεία που τθροφνται για τισ Δθμοτικζσ Ενότθτεσ, αποχετευτικά δίκτυα υπάρχουν 

ςε περιοριςμζνο αρικμό οικιςμϊν. Οι περιςςότεροι εξυπθρετοφνται με απορροφθτικοφσ – 

ςθπτικοφσ βόκρουσ με άμεςο κίνδυνο τθ μόλυνςθ του υπόγειου υδροφόρου ορίηοντα. Ωςτόςο, ςε 

αρκετοφσ οικιςμοφσ υλοποιοφνται ζργα (ι βρίςκονται ςτο ςτάδιο μελζτθσ) αποπεράτωςθσ των 

αποχετευτικϊν τουσ δικτφων για τθ ςφνδεςθ αυτϊν με μονάδεσ Βιολογικοφ κακαριςμοφ. Οι 

βιολογικοί κακαριςμοί που λειτουργοφν ςτο Διμο Κζρκυρασ καλφπτουν μόνο ζνα μζροσ τθσ 

ςυνολικισ ανάγκθσ. Θ μεταφορά των λυμάτων ςτισ ΕΕΛ γίνεται μζςω αποχετευτικοφ δικτφου αλλά 

και ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ με μεταφορά βοκρολυμάτων με βυτία. Τα επεξεργαςμζνα λφματα 

καταλιγουν ςε επιφανειακοφσ αποδζκτεσ.  

Σιμερα λειτουργοφν Μονάδεσ Βιολογικοφ Κακαριςμοφ ςτθν Κζρκυρα, ςτο Σιδάρι, ςτθν Αχαράβθ, 

ςτθν Καςςιϊπθ, ςτον Άγιο Μάρκο, ςτισ Μπενίτςεσ, ςτα Μωραίτικα.  Ρλθν τθσ μονάδασ ςτθν 

Κζρκυρα, ςτισ υπόλοιπεσ περιοχζσ οι μονάδεσ βιολογικοφ κακαριςμοφ δεν εξυπθρετοφν πολλοφσ 

οικιςμοφσ κακϊσ απαιτοφνται πρόςκετα ζργα κακαριςμοφ και βιολόγθςθσ των λυμάτων, 

αποχζτευςθσ και εκςυγχρονιςμόσ κάποιων αντλιοςταςίων.  

Θ περιοχι μελζτθσ δεν είναι ςυνδεδεμζνθ με Δθμοτικό αποχετευτικό δίκτυο. Ραρά του ότι κατά τθ 

διάρκεια διοίκθςθσ του Καποδιςτριακοφ Διμου Αγίου Γεωργίου, με τθν ςθμαντικι βοικεια του 

τότε Διμαρχου, εκπονικθκε μελζτθ ςτακμοφ βιολογικισ επεξεργαςίασ των λυμάτων και των 

δικτφων αυτοφ, το ζργο δεν υλοποιικθκε ποτζ. 

Οι υποδομζσ διαχείριςθσ των ςτερεϊν αποβλιτων τθσ Δ.Ε. (όπωσ παρουςιάςτθκαν ςτθν Σ.Μ.Ρ.Ε 

ανακεϊρθςθσ του Ρ.Ε.Σ.Δ.Α) και όπωσ αυτζσ κακορίςκθκαν από τον ιςχφοντα ΡΕΣΔΑ Λονίων 

Νιςων (2006), παρουςιάηονται ςτον Ρίνακα που ακολουκεί.  
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Σιμερα, ςτο ςφνολο τουσ ςχεδόν, οι Διμοι Κζρκυρασ και Ραξϊν, εξυπθρετοφνται από το ΧΥΤΑ 

Κεντρικισ Κζρκυρασ και ςυγκεκριμζνα από το κφτταρο Β. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι ςτον εν λόγω 

ΧΥΤΑ δεν λειτουργεί θ Εγκατάςταςθ Επεξεργαςίασ Στραγγιδίων (Ε.Ε.Σ.) και δεν ζχει υλοποιθκεί το 

ζργο επζκταςισ τθσ (2θ μονάδα αντίςτροφθσ ϊςμωςθσ). Ραράλλθλα δεν ζχουν υλοποιθκεί οι 

αποκαταςτάςεισ των κυττάρων Α και Γ, δεν ζχει ολοκλθρωκεί το δίκτυο απαγωγισ και ο ςτακμόσ 

Θ/Ρ του βιοαερίου. Το κφτταρο Β ςφντομα πρόκειται να κορεςτεί (πιο ςυγκεκριμζνα, ο χρόνοσ 

ηωισ του Β κυττάρου εκτιμάται ςε 0,5 ζτοσ). Με τθν παφςθ λειτουργίασ του κυττάρου Β, κα 

δθμιουργθκεί ζνα οξφτατο πρόβλθμα ςτθ διαχείριςθ των απορριμμάτων των Διμων κακϊσ, μζχρι 

τθν ολοκλιρωςθ τθσ καταςκευισ του εργοςταςίου, ςτα νθςιά Κζρκυρασ και Ραξϊν δεν κα υπάρχει 

αποδζκτθσ για τθν υποδοχι των παραγόμενων απορριμμάτων, εφόςον και ο ΧΥΤΑ Νότιασ 

Κζρκυρασ δεν λειτουργεί ακόμα. Οξφτατο δε, αναμζνεται να γίνει το πρόβλθμα κατά τθ διάρκεια 

του κζρουσ οπότε και θ ποςότθτα των απορριμμάτων υπερδιπλαςιάηεται. 

Στεροφμενοι λοιπόν του χϊρου υγειονομικισ ταφισ ι εγκαταςτάςεων επεξεργαςίασ, οι Διμοι κα 

βρεκοφν ςε αδιζξοδο. Μοναδικι λφςθ ςτο πρόβλθμα αυτό είναι θ εφαρμογι ενόσ αποδοτικοφ 

ςχεδίου προςωρινισ/μεταβατικισ διαχείριςθσ των απορριμμάτων (με ανάκτθςθ ανακυκλϊςιμων 

υλικϊν, λιπαςματοποίθςθ κ.λπ.) οφτωσ ϊςτε να μειωκεί ςτο ελάχιςτο δυνατό θ ποςότθτα προσ 

υγειονομικι ταφι (υπόλειμμα επεξεργαςίασ) και να ςυμβάλλει ςτουσ ςτόχουσ του ΕΣΔΑ ο οποίοσ 

αποςκοπεί ςτθν ανάκτθςθ των ανακυκλϊςιμων υλικϊν και ςτθν εκτροπι των βιοαποδομιςιμων 

αποβλιτων από τθν ταφι. Μζχρι να βρεκεί λφςθ ςχετικά με το χϊρο ςτον οποίο κα οδθγείται το 

υπόλειμμα από τθν επεξεργαςία, αυτό κα αποκθκεφεται προςωρινά ςε ειδικά διαμορφωμζνο 

χϊρο εντόσ τθσ εγκατάςταςθσ τθσ Κεντρικισ Κζρκυρασ. Θ προβλεπόμενθ μονάδα επεξεργαςίασ 

απορριμμάτων ζχει πάρει περιβαλλοντικοφσ όρουσ και αναμζνεται θ δθμοπράτθςι τθσ. 

Οι ΣΜΑ βόρειασ και νότιασ Κζρκυρασ δεν ζχουν καταςκευαςτεί. Το Κζντρο Διαλογισ 

Ανακυκλϊςιμων Υλικϊν (ΚΔΑΥ) καταςκευάςτθκε ςτον χϊρο του ΧΥΤΑ Κζρκυρασ ςτθν περιοχι του 

Ακροκζφαλοσ Τεμπλονίου. Ο Σφνδεςμοσ Κακαριότθτασ το 2004 υπζγραψε ςφμβαςθ ςυνεργαςίασ 

με τθν Ελλθνικι Εταιρεία Αξιοποίθςθσ – Ανακφκλωςθσ Α.Ε. (ΕΕΑΑ) θ οποία ανζλαβε τθν 
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υποχρζωςθ να εγκαταςτιςει το ΚΔΑΥ, να το εξοπλίςει με τον απαιτοφμενο μθχανολογικό 

εξοπλιςμό, να εξοπλίςει το Σφνδεςμο με απορριμματοφόρα ανακφκλωςθσ και να τοποκετιςει ςτο 

Διμο Κερκυραίων κάδουσ χρϊματοσ μπλε για τθ χωριςτι ςυλλογι των υλικϊν ςυςκευαςίασ. Θ 

λειτουργία του εργοςταςίου άρχιςε τον Λοφλιο του 2006 ζχοντασ τοποκετιςει κάδουσ 

ανακφκλωςθσ μόνο ςτθν δθμοτικι ενότθτα Κερκυραίων. Το 2007 τοποκετικθκαν κάδοι 

ανακφκλωςθσ και ςτισ υπόλοιπεσ δθμοτικζσ ενότθτεσ του Νθςιοφ τθσ Κζρκυρασ. Θ εγκατάςταςθ 

ΚΔΑΥ δζχεται ανάμικτα μθ επικίνδυνα υλικά ςυςκευαςίασ, χαρτί, γυαλί, πλαςτικά και αλουμίνιο 

που διαχωρίηονται και ςτθν ςυνζχεια πραγματοποιείται αναβάκμιςθ και δεματοποίθςθ των 

διαχωριςκζντων υλικϊν. Ζχει δυναμικότθτα υποδοχισ και επεξεργαςίασ 170 τόνουσ/θμζρα και 

αντιςτοιχεί ςε ετιςια δυναμικότθτα 10.600 τόνοι υλικϊν. 

Σχετικά με τθν διαχείριςθ των ςτερεϊν αποβλιτων, ςτο Διμο Κζρκυρασ  και ςφμφωνα με τθ 

μελζτθ για το Ρεριφερειακό Σχζδιο Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων (ΡΕΣΔΑ) τθσ  Ρ.Λ.Ν., ο νομόσ 

Κζρκυρασ αντιμετωπίηεται ωσ μία διαχειριςτικι ενότθτα ωσ προσ τα ζργα τελικισ διάκεςθσ των μθ 

αξιοποιοφμενων αςτικϊν ςτερεϊν αποβλιτων. Στο νομό προβλζπονται δφο ΧΥΤΑ/Υ ενϊ για τθν 

εξυπθρζτθςθ των μικρϊν νθςιϊν προβλζπεται να καταςκευαςκοφν τζςςερισ (4) μικροί ΧΥΤΑ 

κακϊσ και δφο ΣΜΑ.  Ωςτόςο, το παρόν ςφςτθμα διαχείριςθσ Αςτικϊν Στερεϊν Αποβλιτων 

περιορίηεται ςτθ λειτουργία δφο κυρίωσ μονάδων διάκεςθσ και επεξεργαςίασ: τoν XYTA Κεντρικισ 

Κζρκυρασ και το Κζντρο Διαλογισ και Ανακφκλωςθσ Υλικϊν (ΚΔΑΥ). (Σ.Μ.Ρ.Ε ανακεϊρθςθσ 

Ρ.Ε.Σ.Δ.Α), 

 

8.8.3  Δύκτυα ύδρευςησ, ηλεκτρικόσ ενϋργειασ και τηλεπικοινωνιών 

Θ φδρευςθ των διάφορων Δθμοτικϊν Ενοτιτων του διμου Κζρκυρασ γίνεται κυρίωσ μζςω 

γεωτριςεων, πθγαδιϊν ι δεξαμενϊν όμβριων. Ο πλοφςιοσ υπόγειοσ υδροφόροσ ορίηοντασ του 

νθςιοφ οφείλεται τόςο ςτο υψθλό ετιςιο βροχομετρικό φψοσ, όςο και ςτα υδροπερατά 

πετρϊματα που ςυντελοφν ςτθν απορρόφθςθ μεγάλου όγκου υδάτων, αλλά και ςτον υψθλό 

ςυντελεςτι κατείςδυςθσ του νεροφ ςτα πετρϊματα αυτά. Ωςτόςο θ εκμετάλλευςι του 

υδροφόρου ορίηοντα ςτο νθςί, δεν πθγάηει από  Εκνικό Σχεδιαςμό, αλλά από τοπικζσ ανάγκεσ με 

αποτζλεςμα να μθν εκμεταλλεφεται το ςφνολο του υδάτινου υπόγειου δυναμικοφ ςωςτά, και να 

οδθγείται ςε τοπικζσ καταςτάςεισ υπεράνλτθςθσ. 

Το πρόβλθμα φδρευςθσ του νθςιοφ είναι οξφτατο κυρίωσ κατά τουσ κερινοφσ μινεσ, όπου θ 

προςζλευςθ τουριςτϊν διπλαςιάηει ςχεδόν τον μόνιμο πλθκυςμό. Το πρόβλθμα με τθν ποιότθτα 

του πόςιμου νεροφ είναι ιδιαίτερα ζντονο ςε διάφορεσ περιοχζσ  λόγω τθσ μεγάλθσ ςκλθρότθτασ 

που εμφανίηει, τισ υψθλζσ ςυγκεντρϊςεισ κειικϊν και τθν υφαλμφρυνςθ (λόγω τθσ 

υπερεκμετάλλευςθσ οριςμζνων γεωτριςεων). Στθν κακι ποιότθτα του νεροφ ςυντελεί και θ 

παλαιότθτα των ςυςτθμάτων και δικτφων φδρευςθσ που, εκτόσ των άλλων, ζχουν ςαν αποτζλεςμα 

μεγάλεσ απϊλειεσ κατά τθ μεταφορά. 
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Οι χριςεισ νεροφ διακρίνονται ςτθν φδρευςθ και τον τουριςμό, που αφοροφν πόςιμο νερό, τθν 

άρδευςθ, τθν κτθνοτροφία και τθ βιομθχανία. Θ ςθμαντικότερθ ηιτθςθ αντιςτοιχεί ςτισ αρδεφςεισ 

και, κατά δεφτερο λόγο, το πόςιμο νερό. Οι ηθτιςεισ τθσ βιομθχανίασ και τθσ κτθνοτροφίασ είναι 

πολφ μικρότερεσ. Σφμφωνα με το «Σχζδιο Διαχείριςθσ Υδάτων του Υδατικοφ Διαμερίςματοσ 

Θπείρου» θ ετιςια ηιτθςθ ςε νερό ανά χριςθ ςτθ ΡΕ Κζρκυρασ είναι : 125 εκατ. κυβικά μζτρα για 

άρδευςθ και 16 εκατ.κυβικά μζτρα για φδρευςθ & τουριςμόσ. 

Στθν περιοχι μελζτθσ αρμόδια είναι θ δθμοτικι επιχείρθςθ φδρευςθσ και αποχζτευςθσ Δθμοτικισ 

Ενότθτασ Κερκυραίων Διμου Κζρκυρασ. Κατά του καλοκαιρινοφσ μινεσ παρουςιάηεται αδυναμία 

πλιρουσ υδροδότθςθσ. 

Σε ςχζςθ με τθν θλεκτρικι ενζργεια και τισ τθλεπικοινωνίεσ κατά μικουσ τθσ δθμοτικισ οδοφ, ςτθν 

περιοχι μελζτθσ, διζρχεται δίκτυο μζςθσ τάςθσ τθσ ΔΕΘ και δίκτυο τθλεπικοινωνιϊν. 

 

 

 

  8.9  Ανθρωπογενεύσ πιϋςεισ ςτο περιβϊλλον 

Δεν διακρίνονται ςτο νθςί πθγζσ ρφπανςθσ τζτοιεσ οι οποίεσ οι οποίεσ να αςκοφν αρνθτικζσ 

πιζςεισ και μθ αναςτρζψιμθ δράςθ προσ το περιβάλλον.  

Οι βαςικζσ πιζςεισ που δζχεται το περιβάλλον τθσ ευρφτερθσ περιοχισ του Διμου, από 

ανκρωπογενείσ δραςτθριότθτεσ, είναι επιγραμματικά οι παρακάτω:   

- Θ διάκεςθ των ςτερεϊν αποβλιτων του Διμου. 

- Θ επιβάρυνςθ του υπόγειου υδροφορζα και του καλάςςιου περιβάλλοντοσ από τα αςτικά 

λφματα. 

- Θ χριςθ φυτοφαρμάκων ςτισ καλλιζργειεσ. 

-  

Τθν κυριότερθ πίεςθ τθ δζχονται τα ρζματα τα οποία απαντϊνται ςτθν ευρφτερθ περιοχι μελζτθσ, 

και κατ’ επζκταςθ το καλάςςιο περιβάλλον. Συχνά, αποτελοφν τον κφριο αποδζκτθ των υγρϊν 

αςτικϊν αποβλιτων, των βιομθχανικϊν αποβλιτων, των φυτοφαρμάκων και λιπαςμάτων που 

προζρχονται από τθν πλφςθ των γεωργικϊν μθχανθμάτων και τθν απόρριψθ υπολειμμάτων.  

 

Ωσ προσ τθν εκμετάλλευςθ φυςικϊν πόρων, θ χωρίσ ςχεδιαςμό εκμετάλλευςθ του υπόγειου 

υδάτινου δυναμικοφ κεωρείται αρνθτικι πίεςθ κακϊσ τα αποτελζςματα είναι θ εξάντλθςθ των 

υδροφορζων και θ υφαλμφρινςθ των υπόγειων υδάτων. 
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 8.10 Ατμοςφαιρικό περιβϊλλον- ακουςτικό περιβϊλλον – 

ηλεκτρομαγνητικϊ πεδύα 

Οι κφριεσ πθγζσ εκπομπισ ρφπων και κορφβου ςτθν ατμόςφαιρα, ςτθν περιοχι μελζτθσ, 

αποτελοφν τα οχιματα που κινοφνται ςτθν δθμοτικι οδό πρόςβαςθσ.  

Οι ρφποι όμωσ και ο κόρυβοσ δεν είναι τζτοιοι οι οποίοι να προςβάλουν το περιβάλλον τθσ 

περιοχισ. Άλλωςτε το κοντινό καλάςςιο περιβάλλον βοθκά ςτθν αραίωςθ των  ατμοςφαιρικϊν 

ρφπων από τισ οδοφσ κίνθςθσ, αλλά ακόμθ και ςτθν απόςβεςθ του κορυβικοφ κφματοσ. 

 

Δεν υπάρχουν θλεκτρομαγνθτικά πεδία ςτθν περιοχι μελζτθσ. 

 

 

 

 8.11 Ύδατα 

8.11.1  χϋδια διαχεύριςησ 

Για τθν Κζρκυρα  ζχει εγκρικεί  το Σχζδιο Διαχείριςθσ των Λεκανϊν Απορροισ των Υδατικϊν Ρόρων 

του Υδατικοφ Διαμερίςματοσ Δυτικισ Στερεάσ GR05, ςφμφωνα με τθν ΚΥΑ 1005/ΦΕΚ2292Β/13-09-

2013. 

Θ Κζρκυρα ανικει ςτο Υδατικό Διαμζριςμα τθσ Θπείρου, το οποίο περιλαμβάνει τισ Λεκάνεσ 

Απορροισ Αϊου (GR 11), Καλαμά (GR 12), Αχζροντα και Λοφρου (GR 13 & GR 46), Άραχκου (GR 14) 

και Κζρκυρασ-Ραξϊν (GR 34), όπωσ προςδιορίςκθκαν κατά τθν εφαρμογι του Άρκρου 3 τθσ 

Οδθγίασ 2000/60/ΕΚ. Θ Λ.Α.Ρ Κζρκυρασ με κωδικό GR 34 καταλαμβάνει ζκταςθ  είναι 631 Km2 . 

Αποτελεί το μεγαλφτερο νθςί του νθςιωτικοφ τμιματοσ του Υδατικοφ Διαμερίςματοσ και 

χαρακτθρίηεται από πολυάρικμεσ μικρζσ υπολεκάνεσ απορροισ, τυπικζσ τθσ νθςιωτικισ 

μορφολογίασ. Θ τοποκζτθςθ τθσ νιςου πάνω ςτον άξονα κίνθςθσ των ομβροφόρων ανζμων (ΒΔ 

προσ ΝΑ), ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν καταγραφι ςθμαντικϊν υψϊν βροχόπτωςθσ, ιδιαίτερα ςτο 

βόρειο τμιμα τθσ νιςου.  

Τα κφρια ποτάμια υδατικά ςυςτιματα τθσ ΛΑΡ Κζρκυρασ είναι ο ποταμόσ Φόνιςςα ςτον βορρά με 

μικοσ 7 km, ο ποταμόσ  Μεςςογγισ νοτιοανατολικά με μικοσ 7,5 km και το Ροτάμι ςτο κζντρο του 

νθςιοφ με μικοσ 2,1 km. 

Επιφανειακά υδάτινα ςυςτιματα καταγράφθκαν ςτο ςφνολο των ακτϊν του νθςιοφ.  

Οι πιζςεισ που αςκοφνται ςτα επιφανειακά υδάτινα ςυςτιματα ςφμφωνα με το ωσ άνω ςχζδιο 

είναι: 

• μζτριασ και χαμθλισ ζνταςθσ από τουσ ΧΑΔΑ που εντοπίηονται κυρίωσ ςτα μικρά νθςιά 
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• υψθλισ ζνταςθσ από τισ βιομθχανικζσ μονάδεσ ςτα υδατικά ςυςτιματα των χειμάρρων Ροτάμι, 

Μεςογγι, Φόνιςςα και χαμθλισ ζνταςθσ, επίςθσ από τισ βιομθχανικζσ μονάδεσ, ςτισ δυτικζσ και 

βόρειεσ ακτζσ τθσ Κζρκυρασ 

• χαμθλισ ζνταςθσ από τισ λοιπζσ πθγζσ ρφπανςθσ (εςταυλιςμζνθ κτθνοτροφία, 

ιχκυοκαλλιζργειεσ, εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ λυμάτων κτλ). 

 

 

Στθ ΛΑΡ τθσ Κζρκυρασ ‐Ραξϊν ςυναντϊνται οι γεωλογικοί ςχθματιςμοί τθσ Λόνιασ Ηϊνθσ. 

Αςφμφωνα πάνω ςτουσ παραπάνω ςχθματιςμοφσ ζχουν αποτεκεί νεογενείσ ςχθματιςμοί (μάργεσ, 

μαργαϊκοί αςβεςτόλικοι, κροκαλοπαγι κ.λπ.) και τεταρτογενείσ αποκζςεισ (αλλουβιακζσ 

αποκζςεισ, υλικά αναβακμίδων, κϊνοι κορθμάτων , πλευρικά κοριματα και παράκτιοι 

ςχθματιςμοί) με ςθμαντικότερεσ εμφανίςεισ ςτο ΒΑ και νότιο τμιμα τθσ νιςου Κζρκυρασ. 
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Οι κφριεσ υδροφορίεσ του υδατικοφ διαμερίςματοσ αναπτφςςονται ςτουσ ανκρακικοφσ 

ςχθματιςμοφσ τθσ Λονίου ηϊνθσ που λόγω παρουςίασ των εβαποριτϊν περιζχουν υψθλζσ 

ςυγκεντρϊςεισ κειικϊν. Τοπικισ ςθμαςίασ υδροφορίεσ αναπτφςςονται ςτουσ κοκκϊδεισ 

ςχθματιςμοφσ των νεογενϊν και τεταρτογενϊν αποκζςεων το δυναμικό των οποίων εξαρτάται 

από τθν κοκκομετρία τουσ και τισ ςυνκικεσ τροφοδοςίασ. 

Θ κατάςταςθ των υπόγειων υδροφορζων αξιολογείται ςε γενικζσ γραμμζσ ωσ καλι, με τοπικζσ 

τάςεισ ρφπανςθσ. 

Στθν υδρολογικι λεκάνθ Κζρκυρασ ‐Ραξϊν δεν παρατθροφνται προβλιματα υπερεκμετάλλευςθσ 

των υπόγειων υδατικϊν ςυςτθμάτων. Οι απολιψεισ, γενικϊσ, από τα υπόγεια υδατικά ςυςτιματα 

αποτελοφν μικρό ποςοςτό τθσ μζςθσ ετιςιασ φυςικισ τροφοδοςίασ τουσ. Τοπικά ςτα δφο κφρια 

υδροςυςτιματα τθσ Κζρκυρασ - ςφςτθμα αςβεςτολίκων (GR0500010) και ςφςτθμα κοκκωδϊν 

υδροφοριϊν (GR0500030) - ςθμειϊνονται τοπικζσ υπεραντλιςεισ που ζχουν ωσ αποτζλεςμα 

τοπικισ μόνο ζκταςθσ υφαλμυρίνςεισ ςτισ παράκτιεσ ηϊνεσ. Ζνα επιπλζον ηιτθμα που ςυνδζεται 

με τθν κάλυψθ των υδατικϊν αναγκϊν του νθςιοφ είναι και το γεγονόσ ότι παρατθρείται ςτα 

καρςτικά ςυςτιματα υφαλμφρινςθ ςυνδεόμενθ με φυςικά, κυρίωσ, αίτια και όχι ςε 

υπεραντλιςεισ. 

Σφμφωνα με τα ςχζδια διαχείριςθσ ςτθν περιοχι μελζτθσ αναπτφςςεται το ςφςτθμα τθσ 

κοκκϊδουσ υδροφορίασ GR0500030 με ικανοποιθτικι απόδοςθ ςε ποιότθτα και ποςότθτα.  Το 

υπόγειο υδατικό ςφςτθμα παρουςιάηεται κατά κζςεισ επιβαρυμζνο ςε νιτρικά ιόντα. Θ φπαρξι 

τουσ οφείλεται κυρίωσ ςτισ λιπάνςεισ των καλλιεργειϊν αλλά και ςε επιβάρυνςθ του από τα 

λφματα των οικιςμϊν που αποχετεφονται ςε απορροφθτικοφσ βόκρουσ. 

Το Σχζδιο Διαχείριςθσ επιβάλει τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ των υδάτων με πρόςκετουσ ςτακμοφσ 

παρακολοφκθςθσ των ποτάμιων και παράκτιων υδατικϊν ςυςτθμάτων του νθςιοφ. Επίςθσ 

επιβάλλει τθν διατιρθςθ τθσ ποιότθτασ των υδάτων κολφμβθςθσ. 

 

 

8.11.2  Επιφανειακϊ ύδατα 

Τα επιφανειακά φδατα που εμφανίηονται ςτθν περιοχι μελζτθσ αναφζρονται ςε αυτά του δυτικοφ 

άμεςου καλάςςιου περιβάλλοντοσ, ςτισ εκβολζσ του ποταμοφ Μζγα ποτάμι βορειοδυτικά του 

μελετϊμενου ζργου, αλλά και ςε άλλα δφο μικρότερα ρζματα τα οποία εκβάλλουν ςτο βόρειο 

τμιμα τθσ ακτισ. 

Ο ποταμόσ Μζγα Ροτάμι εμφανίηεται με μόνιμθ ροι. Ρθγάηει από τουσ μαργαϊκοφσ ςχθματιςμοφσ, 

εςωτερικά και νότιο ανατολικά, ζχει μεγάλο μικοσ και τροφοδοτείται από άλλουσ μικρότερουσ 

κλάδουσ οι οποίοι αποςτραγγίηουν τουσ ςχθματιςμοφσ τθσ περιοχισ.                                                                                                                         
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Οι μικρότεροι κλάδοι αυτοφ, αποτελοφν  ρζματα δεφτερθσ και τρίτθσ τάξθσ τα οποία ςτον 

κατϊτερο ροφ τουσ ζχουν υποςτεί τροποποιιςεισ ϊςτε να χρθςιμοποιοφνται για τθν ςυλλογι και 

παροχζτευςθ των υδάτων τθσ περιοχισ ςτον μεγάλο κλάδο ο οποίοσ διαρρζει όλο το πεδινό 

τμιμα.                                                                           

Θ λεκάνθ απορροισ όλων των κλάδων του ποταμοφ Μζγα Ροτάμι καταλαμβάνει ςχεδόν όλθ τθν 

ζκταςθ του ζντονου ανάγλυφου τθσ περιοχισ μελζτθσ.  

Σε περίπτωςθ  ζντονων και ςυνεχϊν βροχοπτϊςεων όλθ θ παράκτια περιοχι του χαμθλοφ 

ανάγλυφου πλθμμυρίηει. Αυτό ςυμβαίνει γιατί αυτι αποτελεί μία λεκάνθ ςυγκζντρωςθσ των 

υδάτων, τθσ γφρω από αυτιν περιοχισ.                              

Σχετικά με τα φδατα του ποταμοφ, αυτό δζχεται πιζςεισ ρφπανςθσ από αγροτικζσ δραςτθριότθτεσ 

αλλά και κυρίωσ από τθν χριςθ λιπαςμάτων ςτθ γεωργία.  

Το μελετϊμενο ζργο, με τθν ομαλι του λειτουργία, δεν επθρεάηει τα επιφανειακά φδατα του 

ποταμοφ. Θ ομαλι λειτουργία των εγκαταςτάςεων βιολογικισ επεξεργαςίασ και ο ζλεγχοσ των 

τιμϊν εξόδου ςτισ κρίςιμεσ παραμζτρουσ κρίνεται απαραίτθτοσ.  

Θ κατάςταςθ των επιφανειακϊν παράκτιων υδάτων κεωρείται άριςτθ.  

Θ διατιρθςθ τθσ ποιότθτασ των υδάτων κολφμβθςθσ γενικά κρίνεται αναγκαία. 

 

8.11.3  Τπόγεια ύδατα 

Οι λεκάνεσ απορροισ των ρεμάτων τθσ Κζρκυρασ δομοφνται από ςχθματιςμοφσ τθσ Λόνιασ ηϊνθσ 

δθλαδι  αςβεςτόλικουσ,  δολομίτεσ  και τριαδικά λατυποπαγι, μειοκαινικοφσ και νεογενείσ 

ςχθματιςμοφσ και αλλοφβιεσ αποκζςεισ.  

Στθ κζςθ του ζργου και ςτο ςφνολο τθσ περιοχισ μελζτθσ,  αναπτφςςεται το υπόγειο υδατικό 

ςφςτθμα GR0500030 τθσ κοκκϊδουσ υδροφορίασ. Το υπόγειο υδατικό ςφςτθμα παρουςιάηει καλι 

ποςοτικι κατάςταςθ και καλι χθμικι κατάςταςθ, αν και εμφανίηει κατά κζςεισ υψθλζσ τιμζσ 

νιτρικϊν ιόντων. 

Στθν ευρφτερθ περιοχι του ιπιου μορφολογικοφ ανάγλυφου τθσ περιοχισ μελζτθσ, 

πραγματοποιείται εκμετάλλευςθ του υδάτινου δυναμικοφ. Αυτι αφορά κυρίωσ ζργα άρδευςθσ 

και φδρευςθσ ιδιωτικοφ χαρακτιρα, κακϊσ το νερό του δθμοτικοφ δικτφου δεν επαρκεί για τθν 

κάλυψθ αναγκϊν. Στο ιπιο μορφολογικό ανάγλυφο παρουςιάηεται μία ςχετικά αβακισ 

υδροφορία περί τα 5 με 6 μζτρα από τθν εδαφικι επιφάνεια θ οποία εκμεταλλεφεται από ζνα 

μεγάλο αρικμό πθγαδιϊν.  

Θ ποιότθτα των υπόγειων υδάτων κρίνεται καλι κακϊσ δεν ζχουν παρατθρθκεί φαινόμενα 

ρφπανςθσ και υφαλμφριςνθσ.  
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8.12   Σϊςεισ εξϋλιξησ του περιβϊλλοντοσ χωρύσ το ϋργο 

Το περιβάλλον ςτο οποίο πραγματοποιείται το ζργο αποτελεί δυναμικά εξελιςςόμενο περιβάλλον 

ςτον τομζα του τουριςμοφ.   

Τα παράλια τείνουν να καταλθφκοφν από τθν ανάπτυξθ μεγάλων ξενοδοχειακϊν μονάδων. 

Το ζργο που μελετάται όπωσ ζχει αναφερκεί ςτα προθγοφμενα κεφάλαια, ζχει ςεβαςτεί το 

περιβάλλον του και ζχει αφομοιϊςει πολλά ςτοιχεία του, ϊςτε να μποροφμε να ποφμε ότι 

αναπτφςςονται μαηί. 

Θ ανάπτυξθ του τουριςμοφ ζχει ςχζςθ με τον χωροταξικό ςχεδιαςμό τθσ πολιτείασ γενικότερα. Θ 

κφρια ανάπτυξθ του Διμου Κζρκυρασ είναι τουριςτικι. Μεγάλθ πικανότθτα υπάρχει ςτα επόμενα 

χρόνια θ τάςθ αυτι να κλιμακϊνεται με μεγαλφτερθ ζνταςθ και να κακορίςει τθν αναπτυξιακι 

κατεφκυνςθ του Διμου αλλά και τισ αναγκαίεσ ρυκμίςεισ οι οποίεσ πρζπει να λθφκοφν από των 

χωροταξικό ςχεδιαςμό για τθν εξαςφάλιςθ τθσ περιβαλλοντικισ προςταςίασ. 
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9. ΕΚΣΙΜΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΨΝ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΨΝ 

ΕΠΙΠΣΨΕΨΝ 

Ρεριβαλλοντικι επίπτωςθ ορίηεται θ μεταβολι των περιβαλλοντικϊν ςυνκθκϊν ι ιςοδφναμα θ 

μεταβολι των παραμζτρων του φυςικοφ και ανκρωπογενοφσ περιβάλλοντοσ που επικρατοφν ςε μια 

περιοχι. Θ μεταβολι μπορεί να αναβακμίηει ι να υποβακμίηει τθν ποιότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ 

περιβαλλοντικισ παραμζτρου (κετικι ι αρνθτικι μεταβολι). Θ επίπτωςθ ενδζχεται να είναι 

μακροχρόνια ι βραχυχρόνια, αναςτρζψιμθ ι μόνιμθ, άμεςθ (ευκζωσ προκαλοφμενθ) ι ζμμεςθ. 

Απαραίτθτθ προχπόκεςθ αποδοχισ ενόσ ζργου είναι οι επιπτϊςεισ να μθν καταλιγουν ςε μόνιμεσ 

βλάβεσ του περιβάλλοντοσ, ενϊ οι ενδιάμεςεσ μεταβολζσ να γίνονται με τζτοιο ρυκμό, ϊςτε να 

προλαμβάνει το περιβάλλον να τισ απορροφιςει. Ρροκειμζνου να γίνει κάποια εκτίμθςθ των 

περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων ενόσ ζργου, κακορίηονται αρχικά οι παράμετροι του περιβάλλοντοσ οι 

οποίεσ κίγονται ςτθ ςυνζχεια αξιολογοφνται οι μεταβολζσ ςτθ ποιότθτά τουσ και τζλοσ 

περιγράφονται οι ενζργειεσ ελαχιςτοποίθςθσ και τα ζργα διόρκωςθσ των αρνθτικϊν επιπτϊςεων.  

Θ περιοχι μελζτθσ παρά του ότι αποτελεί περιοχι με μεγάλθ τουριςτικι ανάπτυξθ, ο τρόποσ με τον 

οποίο ζχει αναπτυχκεί χωροταξικά, δεν δθμιουργεί προβλιματα είτε ςτα δίκτυα υποδομϊν, είτε 

ςτθ φφςθ γενικότερα. Το μεγάλο εφροσ του κόλπου Αγίου Γεωργίου ςε μικοσ και πλάτοσ, ευνοεί τθν 

ζλλειψθ φαινομζνων ςυςςϊρευςθσ των τουριςτικϊν δραςτθριοτιτων ςε μία μικρι περιοχι.  

Στθν περίπτωςθ του υπό μελζτθ ξενοδοχείου οι επιπτϊςεισ που μελετϊνται είναι όςεσ προζρχονται 

από τθν λειτουργία τθσ μονάδασ αφοφ το ξενοδοχείο είναι υφιςτάμενο. 

 

9.1  Μεθοδολογικϋσ απαιτόςεισ 

Το ζργο το οποίο εξετάηεται ςτθν παροφςα αποτελεί κτιριακό ζργο, με χριςθ  τουριςτικι. 

Θ εκτίμθςθ των επιπτϊςεων από τθν λειτουργία του ςυγκεκριμζνου ζργου όπωσ αυτό ζχει 

καταςκευαςτεί και αναπτυχκεί δεν απαιτεί ειδικζσ μεκόδουσ εκτίμθςθσ και ειδικζσ μετριςεισ, 

κακϊσ δεν ζχουμε εκπομπι ιδιαίτερων ρυπαντικϊν φορτίων ι ειδικϊν οχλιςεων. Επίςθσ το ζργο 

λόγω τθσ φφςθσ του  ανικει ςτθν ομάδα ζργων χαμθλισ όχλθςθσ. 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουςιάηεται το ζργο ςε ςχζςθ με τισ βαςικζσ παραμζτρουσ του φυςικοφ και 

ανκρωπογενοφσ περιβάλλοντοσ. 
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9.2 Επιπτώςεισ ςχετικϋσ με τα κλιματικϊ και βιοκλιματικϊ 

χαρακτηριςτικϊ 

Δεν αναμζνονται επιπτϊςεισ. 

Δεν αναμζνονται από τθν λειτουργία του ζργου εκπομπζσ κερμϊν ι ψυχρϊν αερίων, αλλά οφτε 

και εκπομπζσ αερίων του κερμοκθπίου.  

 

9.3  Επιπτώςεισ ςτο μορφολογικϊ και τοπιολογικϊ χαρακτηριςτικϊ 

Δεν διαςπάται θ γραμμι του ορίηοντα από το ζργο.  

Θ οργάνωςθ του τοπίου δεν χάνει τθ ςυνζχειά του λόγω τθσ ανάπτυξθσ του ζργου, κακϊσ αυτό 

είναι άριςτα μορφολογικά ενταγμζνο ςτο περιβάλλον. Ζχουν γίνει οι ελάχιςτεσ αναγκαίεσ 

παρεμβάςεισ ςτον περιβάλλοντα χϊρο για τθν προςαρμογι των κτιρίων και του δικτφου 

προςπζλαςθσ ςε αυτά, ςτθ φυςικι ςτάκμθ του εδάφουσ. 

Το τοπίο δεν ζχει χάςει τα χαρακτθριςτικά του. Θ πρόςκετεσ φυτεφςεισ που ζχουν 

πραγματοποιθκεί αφοροφν ςυγγενικά είδθ τθσ φυςικισ βλάςτθςθσ και καλλωπιςτικά φυτά που 

ευδοκιμοφν ςτθν Κζρκυρα. 

Θ περιοχι διακζτει και άλλα ξενοδοχεία και εν τζλει πρόκειται για ζργο που εναρμονίηεται 

γενικότερα με τα χαρακτθριςτικά τθσ.  

 

9.4 Επιπτώςεισ ςχετικϋσ με γεωλογικϊ, τεκτονικϊ και εδαφολογικϊ 

χαρακτηριςτικϊ 

9.4.1  Αλλούωςη των εδαφών- εμφϊνιςη ειδικών φαινομϋνων 

Δεν αναμζνονται επιπτϊςεισ από τθν λειτουργία του ζργου. 

Δεν υπάρχουν ςτθν ευρφτερθ περιοχι ειδικά γεωλογικά χαρακτθριςτικά τα οποία ενδεχομζνωσ να 

υποςτοφν αλλοίωςθ, οφτε πρόκειται να εμφανιςτοφν αςτακείσ καταςτάςεισ οι οποίεσ να 

οφείλονται ςτο μελετϊμενο ζργο. 

9.4.2  Εκτύμηςη ποιοτικών χαρακτηριςτικών του εδϊφουσ 

Θ λειτουργία του ζργου εκτιμάται ότι δεν επιβαρφνει τθν ποιότθτα του εδάφουσ. Θ διάκεςθ των 

επεξεργαςμζνων λυμάτων κα πραγματοποιείται ςφμφωνα με τθν μελζτθ ςχεδιαςμοφ και 

εφαρμογισ του ςυςτιματοσ επεξεργαςίασ. Θ ποιότθτα των επεξεργαςμζνων λυμάτων κα είναι 

τζτοια που δεν κα μεταβάλει τα ποιοτικά χαρακτθριςτικά του εδάφουσ. 
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9.5  Επιπτώςεισ ςτο φυςικό περιβϊλλον 

Για τθν ευρφτερθ περιοχι όπου αναπτφςςεται θ ξενοδοχειακι μονάδα οι ειδικοί όροι και 

περιοριςμοί ωσ προσ τθν λειτουργία τθσ μονάδασ και τισ χριςεισ  γθσ γενικότερα κακορίηονται ςτα 

γενικά χωροταξικά πλαίςια και ςτισ διατάξεισ του Υπουργείου Τουριςμοφ ςχετικά με τισ 

προδιαγραφζσ ομαλισ λειτουργίασ των ξενοδοχειακϊν μονάδων. 

Θ ξενοδοχειακι μονάδα είναι απολφτωσ ςυμβατι και δεν επιφζρει επιπτϊςεισ ςτο φυςικό 

περιβάλλον από τθ ομαλι λειτουργία τθσ. 

Σχετικά με τα ςτερεά απόβλθτα, που κα παράγονται από τθ μονάδα, δεν κα υπάρξουν αρνθτικζσ 

επιπτϊςεισ ςτο φυςικό περιβάλλον κακϊσ τα είδθ των απορριμμάτων που παράγονται κατά τθ 

λειτουργία του ζργου είναι ςυνδεδεμζνα με τθν κακθμερινι λειτουργία αυτισ και τισ υπθρεςίεσ 

που προςφζρει. Θ ςυγκζντρωςθ των απορριμμάτων γίνεται ςε ειδικά διαμορφωμζνο χϊρο, ο 

οποίοσ ςυμπεριλαμβάνει και ψυχρό κάλαμο αποκικευςθσ των οργανικϊν για αποφυγι ζκλυςθσ 

οςμϊν. Λόγω τθσ φφςθσ των απορριμμάτων (αςτικά ςτερεά), αυτά ςυλλζγονται μζςω τθσ 

υπθρεςίασ αποκομιδισ του Διμου ι ςε ειδικοφσ κάδουσ με προσ ανακφκλωςθ υλικά. 

Ο χϊροσ εγκατάςταςθσ του ξενοδοχείου δεν βρίςκεται εντόσ κάποιασ προςτατευόμενθσ περιοχισ. 

 

9.6  Επιπτώςεισ ςτο ανθρωπογενϋσ  περιβϊλλον 

Οι παράκτιεσ περιοχζσ είναι δθμοφιλείσ τουριςτικοί προοριςμοί και δζχονται όλο το φάςμα των 

επιπτϊςεων το τουριςμοφ. Στισ περιοχζσ αυτζσ, πολλζσ φορζσ, είναι δφςκολο να αναγνωριςτοφν οι 

ςυνζπειεσ του τουριςμοφ γιατί ςτθν περιοχι αναπτφςςονται παράλλθλα και άλλεσ ανκρϊπινεσ 

δραςτθριότθτεσ. 

Για τθν περιοχι μελζτθσ λόγω του ότι εντάςςεται ςε περιοχι όπου επιτρζπονται οι τουριςτικζσ 

χριςεισ, οι επιπτϊςεισ ςτο ανκρωπογενζσ περιβάλλον κεωροφνται κετικζσ κακϊσ πζραν των 

κζςεων εργαςίασ που ζχουν δθμιουργθκεί, θ αιςκθτικι εικόνα του ανκρωπογενοφσ 

περιβάλλοντοσ ζχει αναβακμιςτεί από τθν δθμιουργία του ζργου. Το μελετϊμενο ζργο προςκζτει 

ςε αυτό. 

 

9.7  Κοινωνικό – οικονομικϋσ επιπτώςεισ 

Από τθν ίδια του τθ φφςθ το ζργο ςυμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ των παρεχόμενων τουριςτικϊν 

υπθρεςιϊν ςτο Διμο Κερκυραίων και ωσ εκ τοφτου ζχει ευνοϊκζσ επιπτϊςεισ και ςτθν οικονομία 

τθσ χϊρασ αλλά και ςτισ παρεχόμενεσ δυνατότθτεσ αναψυχισ. Κετικζσ επιπτϊςεισ υπάρχουν κατά 

τθ φάςθ λειτουργίασ και ωσ προσ τθ ηιτθςθ που κα δθμιουργθκεί από παραγωγικζσ μονάδεσ ςε 

εμπορεφματα και είδθ τροφίμων και εξοπλιςμοφ. 
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Θ λειτουργία των εγκαταςτάςεων επιφζρει κετικζσ επιπτϊςεισ ςτον κοινωνικό-οικονομικό τομζα, 

λόγω τθσ καλφτερθσ εξυπθρζτθςθσ τουριςτϊν ιδιαίτερα κατά τουσ κερινοφσ μινεσ. Ωσ εκ τοφτου 

το ζργο ςυμβάλλει ςτθν μεγαλφτερθ προςζλευςθ τουριςτϊν και τθν αφξθςθ τθσ ειςαγωγισ 

ςυναλλάγματοσ ςτθ χϊρα. Επιπλζον με το ζργο αυξάνεται θ ποιότθτα των παρεχόμενων 

υπθρεςιϊν αλλά και οι προςφερόμενεσ δυνατότθτεσ αναψυχισ ςτθν περιοχι, ενϊ κα αυξθκοφν 

και οι κζςεισ εργαςίασ. 

 

9.8  Επιπτώςεισ ςτισ τεχνικϋσ υποδομϋσ 

Λόγω του τουριςμοφ προκαλείται επιβάρυνςθ των δικτφων (φδρευςθ, αποχζτευςθ), αλλά και των 

αποδεκτϊν (υδάτινοι αποδζκτεσ ) ιδιαίτερα τθν περίοδο τθσ τουριςτικισ αιχμισ. Θ υφιςτάμενθ 

υποδομι ενόσ τουριςτικοφ προοριςμοφ μπορεί να αποδειχτεί ανεπαρκισ για τθν κάλυψθ 

πρόςκετων αναγκϊν που μπορεί να προκφψουν, δθμιουργϊντασ ζτςι και πρόςκετα προβλιματα. 

Θ ευρφτερθ περιοχι μελζτθσ κρίνεται ανεπαρκισ κατά τουσ μινεσ αιχμισ του τουριςμοφ, ωσ προσ 

τθν παροχι νεροφ φδρευςθσ για τθν εξυπθρζτθςθ των αναγκϊν των ξενοδοχειακϊν μονάδων. 

Θ κατανάλωςθ νεροφ ςχετίηεται ωσ επί το πλείςτον με τθν κατανάλωςθ για τισ ανάγκεσ των 

πελατϊν και τθσ λειτουργίασ του ξενοδοχείου, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανάλωςθσ για 

άρδευςθ του περιβάλλοντα χϊρου. Οι ανάγκεσ ςε νερό τθσ μονάδασ καλφπτονται από το δθμοτικό 

υδρευτικό δίκτυο. Ο υπολογιςμόσ των θμεριςιων αναγκϊν ςε νερό φδρευςθσ ζγινε ςφμφωνα με 

τισ ιςχφουςεσ προδιαγραφζσ για ξενοδοχεία κατθγορίασ 4*, ιτοι 350 λίτρα/ άτομο/θμζρα. 

Εκτιμάται ότι θ μελετϊμενθ ξενοδοχειακι μονάδα κα ςυνειςφζρει ςτθν επιβάρυνςθ του δικτφου 

φδρευςθσ. Πμωσ αποτελεί ανάγκθ τθσ πολιτείασ θ εφρεςθ λφςθσ και κάλυψθσ των ηθτοφμενων 

ποςοτιτων.  

Σχετικά με το οδικό δίκτυο, θ λειτουργία τθσ μονάδασ δεν επιφζρει αρνθτικζσ επιπτϊςεισ. Το οδικό 

δίκτυο που οδθγεί ςε αυτι βρίςκεται ζξω από τον κεντρικό άξονα που οδθγεί ςτθν παραλία του 

οικιςμοφ και δζχεται πιζςεισ τουσ μινεσ αιχμισ του τουριςμοφ. 

 

9.9 Επιπτώςεισ ςτην ποιότητα του αϋρα, θόρυβο, ηλεκτρομαγνητικϋσ 

ακτινοβολύεσ 

Δεν υπάρχουν αζριεσ εκπομπζσ κατά τθν λειτουργία του ξενοδοχειακοφ ςυγκροτιματοσ πλθν 

αυτϊν από τθν αφξθςθ τοπικά τθσ κυκλοφορίασ από τα αυτοκίνθτα των επιςκεπτϊν. Οι εκπομπζσ 

αυτζσ είναι ςχετικά πολφ μικρζσ και δεν υπάρχουν επιπτϊςεισ ςτθν ποιότθτα τθσ ατμόςφαιρασ, 

λόγω των ςυγκριτικά χαμθλϊν τιμϊν των ςυγκεντρϊςεων των αζριων ρφπων. 

Θ αρχιτεκτονικι διάταξθ του ζργου επιτρζπει τθν απομόνωςθ των θχθτικϊν ενοχλιςεων από τισ 

ςυνικεισ δραςτθριότθτεσ εντόσ του χϊρου των εγκαταςτάςεων. Θ ςτάκμθ κορφβου, κατά τθν 
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διάρκεια τθσ λειτουργίασ του ζργου, ακόμα και από τισ πλζον οχλοφςεσ δραςτθριότθτεσ δεν 

αναμζνεται να υπερβεί τα ανϊτερα επιτρεπτά όρια. 

Δεν προκφπτουν θλεκτρομαγνθτικζσ εκπομπζσ από τθ λειτουργία του ζργου. 

 

 9.10  Επιπτώςεισ ςτα ύδατα 

Καμία επίπτωςθ ςτα φδατα επιφανειακά ι υπόγεια δεν αναμζνεται από τθν ομαλι  λειτουργία 

του ζργου, όπωσ αυτι ζχει περιγραφεί ςτο κεφάλαιο 6. 

Τα επιφανειακά φδατα τα οποία ενδεχομζνωσ να τελοφν υπό κακεςτϊσ παρακολοφκθςθσ είναι 

αυτά του παράκτιου περιβάλλοντοσ κακϊσ αποτελοφν φδατα κολφμβθςθσ. Θ παροχζτευςθ των 

ομβρίων θ οποία πραγματοποιείται με φυςικό τρόπο ςτο καλάςςιο περιβάλλον δεν επιβαρφνει με 

ρυπαντικό φορτίο τα καλάςςια φδατα. Οι εργαςίεσ προςταςίασ και διάβρωςθσ τθσ ακτισ 

πραγματοποιοφνται με φιλοπεριβαλλοντικοφσ τρόπουσ, ζτςι ϊςτε να μθν επθρεάηεται κακόλου ο 

επιφανειακόσ αποδζκτθσ.  

Σχετικά με τα υπόγεια φδατα δεν αναμζνονται επιπτϊςεισ από τθν ομαλι λειτουργία του ζργου. 

Τα υγρά απόβλθτα διοχετεφονται για τελικι επεξεργαςία ςτθν μονάδα βιολογικισ επεξεργαςίασ 

και ςτθ ςυνζχεια διατίκενται για εμπλουτιςμό υπόγειου υδροφορζα ςφμφωνα με τθν μελζτθ 

εφαρμογισ.  

Θ παροχζτευςθ ομβρίων ακολουκεί το ανάγλυφο τθσ περιοχισ. Στουσ εξωτερικοφσ χϊρουσ των 

εγκαταςτάςεων με τθν διαμόρφωςθ κατάλλθλων ριςεων και αυλάκων και τάφρων 

παροχετεφονται επαρκϊσ τα όμβρια νερά ςτουσ γειτονικοφσ κατά τόπουσ αποςτραγγιςτικοφσ 

τάφρουσ. 

 

  9.11  ωρευτικϋσ-υνεργιςτικϋσ Επιπτώςεισ 

Τα ζργα που δρουν ςυςςωρεφτθκα προσ το υφιςτάμενο ζργο είναι κυρίωσ οι υφιςτάμενεσ 

τουριςτικζσ μονάδεσ τθσ περιοχισ και θ ανάπτυξθ τθσ οικιςτικισ δόμθςθσ. Θ ςυςςωρευτικι τουσ 

δράςθ αφορά κυρίωσ ςτθν επζκταςθ τθσ χριςθσ γθσ για οικιςτικοφσ – τουριςτικοφσ λόγουσ και 

ςτισ περιβαλλοντικζσ πιζςεισ αυτϊν ςτθ φζρουςα ικανότθτα του οικοςυςτιματοσ. 

Ππωσ αναφζρκθκε ςτθν περιοχι του οικιςμοφ Αγίου Γεωργίου, λειτουργοφν τουριςτικζσ 

μονάδασ και οι πιζςεισ που αςκοφνται ςτο φυςικό και ανκρωπογενζσ περιβάλλον είναι ζντονεσ 

ςε όλουσ τουσ τομείσ ιδιαίτερα κατά τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ, χωρίσ όμωσ να είναι απαραίτθτα 

αρνθτικζσ. 

Θ κάκε τουριςτικι μονάδα είναι αυτόνομθ και υπόκειται ςε περιβαλλοντικοφσ όρουσ και 

δεςμεφςεισ που κακορίηει θ περιβαλλοντικι και πολεοδομικι κυρίωσ νομοκεςία. Θ τιρθςθ των 

περιβαλλοντικϊν όρων και των διατάξεων τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ αποτελεί προχπόκεςθ για 

τθν διατιρθςθ καλισ ποιότθτασ του περιβάλλοντοσ. 
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Θ μερικι αναςτρεψιμότθτα των πιζςεων που αςκοφνται μπορεί να επιτευχκεί κυρίωσ με τθν 

υιοκζτθςθ βζλτιςτϊν διακζςιμων τεχνικϊν (ΒΔΤ) και τθν εφαρμογι οικολογικϊν προτφπων 

διαχείριςθσ ςε όλεσ τισ μονάδεσ. 

Σθμειϊνεται ότι το ζργο βρίςκεται ςε περιοχι θ οποία προςζλκυςε και προςελκφει και άλλεσ 

τουριςτικζσ ι οικιςτικζσ δραςτθριότθτεσ, οι ςυςςωρευτικζσ περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ κα είναι 

ανεξζλεγκτεσ και ςοβαρότατεσ αν δεν λθφκοφν επιπλζον μζτρα από τθν κεντρικι και τοπικι 

διοίκθςθ, όπωσ θ ομοιομορφία τεχνοτροπιϊν ςτθ δόμθςθ, θ επζκταςθ των προγραμμάτων 

ανακφκλωςθσ, θ εφαρμογι προγράμματοσ για τα οργανικά ςτερεά απόβλθτα και οι ζλεγχοι ωσ 

προσ τθν εφαρμογι των περιβαλλοντικϊν όρων και τθσ περιβαλλοντικισ νομοκεςίασ των 

τουριςτικϊν κυρίωσ μονάδων κ.ο.κ. 
 

 9.12  ύνοψη επιπτώςεων 

 
ΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΛΚΘ 
ΡΑΑΜΕΤΟΣ 

ΕΡΛΡΤΩΣΕΛΣ 
ΡΛΚΑΝΟΤΘΤΑ 
ΕΜΦΑΝΛΣΘΣ 

ΕΝΤΑΣΘ 
ΕΡΛΡΤΩΣΘΣ 

ΑΜΕΣΘ 
ΕΡΛΡΤΩΣΘ 

ΕΜΜΕΣΘ 
ΕΡΛΡΤΩΣΘ 

ΧΟΝΟΛ 
ΕΜΦΑΝΛΣΘΣ 

ΔΥΝΑΤΟΤΘΤΑ 
ΡΟΛΘΨΘΣ 

ΚΛΛΜΑΤΛΚΑ 
ΧΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ 

 
όχι 

     

ΜΟΦΟΛΟΓΛΚΑ 
ΤΟΡΛΟΛΟΓΛΚΑ 
ΧΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ 

 
όχι 

     

ΓΕΩΛΟΓΛΚΑ 
ΧΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ 

 
όχι 

     

ΦΥΣΛΚΟ 
ΡΕΛΒΑΛΛΟΝ 

όχι      

ΑΝΚΩΡΟΓΕΝΕΣ 
ΡΕΛΒΑΛΛΟΝ 

 
ναι 

 
μικρι 

    

ΧΘΣΕΛΣ ΓΘΣ  μικρι  ναι δευτερογενϊσ όχι 
ΚΟΛΝΩΝΛΚΟ- 
ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ 
ΡΕΛΒΑΛΛΟΝ 

 
ναι 

 
μικρι 

    

ΚΟΥΒΟΣ- 
ΑΤΜΟΣΦΑΛΑ 

 
όχι 

     

ΥΔΑΤΑ μικρι μικρι ναι  δευτερογενϊσ Ζλεγχοσ 
ομαλισ 
λειτουργίασ 
των ζργων 
του 
βιολογικοφ 

 

 Κετικι επίπτωςθ 

 Ενδιάμεςθ επίπτωςθ 

 Αρνθτικι επίπτωςθ 
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10. ΑΝΣΙΜΕΣΨΠΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΨΝ ΕΠΙΠΣΨΕΨΝ 

Θ ανάπτυξθ του τουριςμοφ αφορά όλουσ όςουσ αςχολοφνται με αυτόν και επθρεάηει και άλλουσ 

οικονομικοφσ φορείσ και το περιβάλλον γενικότερα. Πταν θ ανάπτυξθ του τουριςμοφ δεν 

εναρμονίηεται  με άλλουσ τομείσ, τότε εμφανίηονται προβλιματα και μεγάλα κόςτθ, που μποροφν 

να επθρεάςουν τθν εξζλιξθ τθσ τουριςτικισ ανάπτυξθσ. Ζτςι, είναι απαραίτθτο να εξαςφαλίηονται οι 

κατάλλθλεσ προχποκζςεισ για τθν ςωςτι ανάπτυξθ του τουριςμοφ ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ 

βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ και τθσ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. 

Θ λειτουργία τθσ υπό μελζτθσ ξενοδοχειακισ μονάδασ ζχει ςχεδιαςτεί με τρόπο φιλικό προσ το 

περιβάλλον, ζτςι ϊςτε να προςτατεφονται οι φυςικοί πόροι και το περιβάλλον τθσ περιοχισ, να μθν 

δθμιουργοφνται  περιβαλλοντικά προβλιματα, να διατθρείται θ ποιότθτα του περιβάλλοντοσ αλλά 

και να διαςφαλίηεται  θ ικανοποίθςθ των τουριςτϊν από το τελικό προϊόν. 

Στθν περίπτωςθ που επζλκουν γεωλογικζσ, κλιματικζσ αλλαγζσ  ι  μεταβολι ςε κάποια παράμετρο 

του περιβάλλοντοσ  , το ζργο πρζπει να επανεξεταςκεί  ωσ προσ τθν λειτουργικότθτά του. 

Δεν αναμζνεται ςε βάκοσ χρόνου μεταβολι των χαρακτθριςτικϊν τθσ περιοχισ, από τθν αφξθςθ του 

τουριςμοφ με τθν ανζγερςθ και άλλων μονάδων ςτα ελεφκερα ζωσ ςιμερα όμορα γιπεδα. 

Θ προςταςία του περιβάλλοντοσ πρζπει να ςυνεχίςει να αποτελεί κακοριςτικό παράγοντα τθσ 

διαχείριςθσ του τουριςμοφ ςτθν περιοχι μελζτθσ.  

Δεν κα δθμιουργθκοφν αρνθτικζσ επιπτϊςεισ από τθ λειτουργία του ζργου και οφτε αναμζνονται 

εάν αυτό λειτουργεί ομαλά, ωςτόςο κρίνεται απαραίτθτο θ λιψθ κάποιων μζτρων ϊςτε να 

εξακολουκεί το ζργο να είναι όμορφα δεμζνο με το περιβάλλον του: 

 

 10.1 Αντιμετώπιςη επιπτώςεων αλλαγόσ των ποιοτικών 

χαρακτηριςτικών του εδϊφουσ και του υπόγειου υδροφόρου  

Ππωσ ζχει προαναφερκεί τα επεξεργαςμζνα λφματα διατίκενται προσ εμπλουτιςμό υπόγειου 

υδροφορζα.  Κρίνεται απαραίτθτοσ ο ςυνεχισ ζλεγχοσ τθσ ποιότθτασ των λυμάτων κατά τθν ζξοδό 

τουσ από τθν μονάδα βιολογικοφ και πριν τθν διάκεςι τουσ. Το νερό κα πρζπει να είναι κακαρό, 

διαυγζσ και άοςμο.  Ο ζλεγχοσ κα πρζπει να ςυμπεριλαμβάνει τουλάχιςτον μετριςεισ επί των 

ολικϊν κολοβακτθριδίων, αιωροφμενων ςτερεϊν, BOD5, COD, ολικοφ αηϊτου και ελεφκερου 

χλωρίου. Εάν οι μετριςεισ είναι εκτόσ αποδεκτϊν ορίων κα πρζπει να ελεγχκεί άμεςα ο βιολογικόσ 

ωσ προσ τθν λειτουργία του και να αποκαταςτακεί θ πικανι βλάβθ.  
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Κατά τθ διάρκεια πικανισ βλάβθσ του ςυςτιματοσ επεξεργαςίασ κα πρζπει να διακοπεί θ διάκεςθ 

και να γίνει άντλθςθ και απομάκρυνςθ των λυμάτων από τισ δεξαμενζσ εξιςορρόπθςθσ πριν τθν 

είςοδό τουσ ςτθ μονάδα επεξεργαςίασ. 

 

 

 

 

ΥΡΟΓΑΦΕΣ - ΚΕΩΘΣΕΛΣ 

Για τουσ  Μελετθτζσ  τθσ ΜΡΕ                                                        

 

 

 

 

Ρζτροσ Χαλμοφκθσ                                                        

 

 

 

Για τον φορζα του ζργου 

 

 

 

 

 

*ακολουκοφν ςφραγίδεσ και ςτο τζλοσ τθσ μελζτθσ κεφ.17 
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11. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ 

11.1   Περιβαλλοντικό διαχεύριςη 

Θ Τουριςτικι Ανάπτυξθ, που αποβλζπει ςτθν άνοδο του επιπζδου εξυπθρζτθςθσ και γενικότερα 

τθσ ποιότθτασ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν και τθσ ποιότθτασ ηωισ των επιςκεπτϊν, ςίγουρα 

μπορεί να βρει τουσ τρόπουσ και τα μζςα να πραγματοποιθκεί, χωρίσ να μασ ςτεριςει ι 

υποβακμίςει τα αναντικατάςτατα αγακά του περιβάλλοντοσ. Μια τζτοια αντίλθψθ εντάςςει τθν 

τουριςτικι ανάπτυξθ ςε ζνα περιβαλλοντικό ςχεδιαςμό, που ςτοχεφει όχι μόνο ςτθν προςταςία 

από τθν ρφπανςθ, αλλά και ςτθν ορκολογικι χριςθ και διαχείριςθ των φυςικϊν πόρων κακϊσ και 

ςτθν αξιοποίθςθ των ιπιων ανανεϊςιμων και ανακυκλϊςιμων πθγϊν ενζργειασ. 

Θ διεφκυνςθ τθσ ξενοδοχειακισ μονάδασ, γνωρίηοντασ τθ ςθμαςία τθσ προςταςίασ του 

περιβάλλοντοσ τθσ περιοχισ αφοφ δραςτθριοποιείται ιδθ ςτον χϊρο δεςμεφεται: 

 Να τθρεί πιςτά τουσ κανόνεσ οι οποίοι ιςχφουν ςτθν ευρφτερθ περιοχι  τθσ καλάςςιασ 

ζκταςθσ. 

 Να εκτιμάει τισ επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον με ςτόχο τθ μείωςθ ι ακόμθ και τθν εξάλειψθ 

αυτϊν. 

 Να επιδιϊκει, ενεργά, τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και τθν πρόλθψθ τθσ ρφπανςθσ. 

 Να κζτει ςτόχουσ, με ςκοπό τθν ςυνεχι βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ του περιβάλλοντοσ. 

Τα ωσ άνω είναι δυνατό να περιλαμβάνουν τισ εξισ δράςεισ : 

1. Το ςφνολο των αδειϊν λειτουργίασ τθσ ξενοδοχειακισ μονάδασ να βρίςκεται ςε ιςχφ. 

2. Φπαρξθ αρμόδιου τμιματοσ –οριςμζνο από τον φορζα του ζργου -προκειμζνου για τθν 

παρακολοφκθςθ τθσ λειτουργίασ του ξενοδοχείου με τρόπο που να ςζβεται το περιβάλλον 

και να αποςκοπεί ςτθν εξοικονόμθςθ πθγϊν ενζργειασ, τθ μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ 

νεροφ, τθ ςωςτι διαχείριςθ και μείωςθ των αποβλιτων και λυμάτων, εξοικονόμθςθ 

πρϊτων υλϊν. Ρεριβαλλοντικι επιμόρφωςθ με ςκοπό τθν εφαρμογι και τιρθςθ των 

περιβαλλοντικϊν όρων. 

3. Κοινοποίθςθ ςτο ςφνολο του προςωπικοφ τθσ πολιτικισ λειτουργίασ του ξενοδοχείου, που 

είναι προςανατολιςμζνθ προσ τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ, οφτωσ ϊςτε όλοι από 

κοινοφ να ενεργοφν κάτω από ζναν κοινό άξονα. 

4. Γνωςτοποίθςθ ςτουσ πελάτεσ των προςπακειϊν που γίνονται ςτα πλαίςια λειτουργίασ του 

ξενοδοχείου προκειμζνου για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και παρακίνθςθ αυτϊν 

οφτωσ ϊςτε να υιοκετιςουν και αυτοί με τθ ςειρά τουσ οικολογικζσ πρακτικζσ, τόςο κατά 

τθ διαμονι τουσ, όςο και ςτθν κακθμερινι τουσ ηωι. 

5. Ραροχι περιβαλλοντικοφ ερωτθματολογίου ςτουσ επιςκζπτεσ του ξενοδοχείου. 

6. Τιρθςθ ςυγκεκριμζνου προγράμματοσ προμθκειϊν (π.χ. τοπικά προϊόντα, πιςτοποιθμζνοι 

προμθκευτζσ). 
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7. Τακτικοφσ ελζγχουσ από του μθχανικοφσ του ξενοδοχείου, για τθν ςωςτι λειτουργία και 

απόδοςθ όλων των τεχνικϊν μονάδων και ειδικά τθσ μονάδασ βιολογικισ επεξεργαςίασ 

των λυμάτων. 

8. Καμία χριςθ χλωροφκορανκράκων ςφμφωνα με τθν νομοκεςία. 

9. Συςτθματικόσ ζλεγχοσ των νερϊν ςτισ πιςίνεσ, είτε από τισ υγειονομικζσ υπθρεςίεσ, είτε 

από πιςτοποιθμζνα χθμικά εργαςτιρια. 

10. Τιρθςθ τθσ δζςμευςθσ περί απαγόρευςθσ του καπνίςματοσ ςτουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ 

τθσ ξενοδοχειακισ μονάδασ.  

11. Απαγόρευςθ τθσ ανεξζλεγκτθσ διάκεςθσ οποιαςδιποτε μορφισ ρφπου. 

12. Διαχωριςμόσ των ςτερεϊν αποβλιτων ωσ ανακυκλϊςιμα ι μθ. 

13. Ανακφκλωςθ του θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ  εξοπλιςµοφ,  των μικρϊν μπαταριϊν και 

των λαμπτιρων. 

14. Μείωςθ παραγόμενων ςτερεϊν αποβλιτων με τθν χριςθ επαναχρθςιµοποιοφµενων 

γυάλινων ςυςκευαςιϊν που επιςτρζφονται, χριςθ προϊόντων ςε µορφι χφµα ςτο πρωινό, 

χριςθ µεγάλων ςυςκευαςιϊν ςτα απορρυπαντικά, επαναχρθςιµοποίθςθ των χαρτιϊν 

γραφείου. 

15. Ενθµζρωςθ και εκπαίδευςθ όλων των εργαηόµενων ςε κζµατα ςωςτισ χριςθσ 

απορρυπαντικϊν. 

16. Ρροςταςία τθσ παραλίασ και ποιότθτασ των νερϊν. 
 

11.2   Περιβαλλοντικό παρακολούθηςη 

Ωσ μζροσ τθσ περιβαλλοντικισ πολιτικισ τθσ ξενοδοχειακισ μονάδασ  προτείνεται το εξισ 

πρόγραμμα παρακολοφκθςθσ: 

Ροιότητα του αζρα:  

1. Τακτικόσ ζλεγχοσ  από μθχανικό κατάλλθλθσ ειδικότθτασ και ςυντιρθςθ ςε όποιο 

μθχανικό τμιμα υπάρχουν ςτο μζλλον αζριεσ εκπομπζσ. Σιμερα δεν υπάρχει μθχανικό 

τμιμα με αζριεσ εκπομπζσ ςτθν εγκατάςταςθ. 

Στερεά απόβλητα:  

1. Εβδομαδιαία καταγραφι των ποςοτιτων των παραγόµενων ςτερεϊν αποβλιτων, ςε 

ειδικό βιβλίο καταγραφισ ςτερεϊν αποβλιτων.  

2. Εβδομαδιαία καταγραφι των ποςοτιτων των ανακυκλϊςιμων υλικϊν ανά είδοσ, ςε ειδικό 

βιβλίο καταγραφισ ανακυκλϊςιμων αποβλιτων. 

3. Συµµετοχι ςε πρόγραµµα ανακφκλωςθσ µπαταριϊν, λαµπτιρων όπωσ και του 

θλεκτρονικοφ εξοπλιςµοφ.  

4. Τοποκζτθςθ ειδικϊν κάδων με ςιμανςθ  για τα υλικά ανακφκλωςθσ, αλλά και τα ςτερεά 

απόβλθτα που κα απομακρφνονται από τθν υπθρεςία κακαριότθτασ.  



SSaaiinntt  GGeeoorrggee  PPaallaaccee  

 

~ 97 ~ 
 

5. Τα οικιακά απόβλθτα να ςυλλζγονται τουλάχιςτον κάκε δφο θμζρεσ. 

Υγρά απόβλητα:  

1. Να διατίκενται αποκλειςτικά ςφμφωνα με τουσ εγκεκριμζνουσ όρουσ τθσ παροφςασ. 

Νερό:  

1. Θ κατανάλωςθ του νεροφ να μθν υπερβαίνει τισ απολφτωσ αναγκαίεσ ποςότθτεσ.  

2. Τοποκζτθςθ φωτοκφτταρων για τθν αυτόματθ ζναρξθ και παφςθ λειτουργίασ ςτισ βρφςεσ 

των κοινόχρθςτων χϊρων. 

3. Στθν περίπτωςθ μθ επάρκειασ του Δθμοτικοφ δικτφου και μεταφοράσ νεροφ με βυτιοφόρα 

οχιματα να τθροφνται βιβλία τροφοδοςίασ νεροφ.  

4. Στθν περίπτωςθ τροφοδοςίασ νεροφ να γίνονται οι απαραίτθτεσ χθμικζσ αναλφςεισ, ςε 

κάκε τροφοδοςία, ωσ προσ τθν καταλλθλότθτά του και να τθρείται αρχείο.  

5. Μθνιαίοσ ζλεγχοσ με χθμικζσ αναλφςεισ των νερϊν ςτισ πιςίνεσ. Τιρθςθ αρχείου. 
6. Τακτικόσ ζλεγχοσ των λυμάτων ςτθν ζξοδο του βιολογικοφ και πριν τθν διάκεςθ του 

προϊόντοσ. Τιρθςθ αρχείου. 

 

Ενζργεια:   

1. Εκτεταμζνθ χριςθ λαμπτιρων χαμθλισ κατανάλωςθσ ςε όλεσ τισ εγκαταςτάςεισ του 

ξενοδοχείου. 

2. Ειςαγωγι προγράμματοσ χριςθσ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ. Συντιρθςθ των θλιακϊν 

ςυλλεκτϊν .  

3. Συντιρθςθ του δικτφου χριςθσ πετρελαίου. 

Θόρυβοσ: 

1. Δεν προτείνεται ειδικό πρόγραμμα, κακϊσ  θ φφςθ του ζργου είναι τζτοια που δεν 

παράγει κορφβουσ. 
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12. ΚΨΔΙΚΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΨΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΕΨΝ ΓΙΑ 

ΣΗΝ ΕΓΚΡΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΨΝ ΟΡΨΝ 

Σε οικόπεδο ιδιοκτθςίασ και εκμετάλλευςθσ τθσ εταιρείασ ΔΘΜΑΝΤΛ Α.Ε., ςτθ κζςθ ΚΑΡΑΣΣΑ Αγίου 

Γεωργίου Κζρκυρασ, αναπτφςςεται θ νομίμωσ υφιςτάμενθ ξενοδοχειακι μονάδα 4* SAINT GEORGE 

PALACE. 

Το οικόπεδο εμβαδοφ 10.139,85 m2 που τθ φιλοξενεί, βρίςκεται ςε εκτόσ ορίων ςχεδίου πόλθσ και 

εκτόσ ορίων οικιςμοφ περιοχι.  

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥΙΣΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΑΣΤΗΙΟΤΗΤΑΣ 

Τα ςτοιχεία τθσ εγκατάςταςθσ και δραςτθριότθτασ ζχουν ωσ εξισ: 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΡΩΝΥΜΛΑ DAPHNILA BAY THALASSO. 

ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΑ Ξενοδοχειακι μονάδα 4****, 
δυναμικότθτασ 212 κλινϊν 

ΕΛΔΟΣ ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΑΣ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΘΝ Υ.Α 37674/ΦΕΚ 2471 
Β/2016 

Ομάδα: 6θ: Τουριςτικζσ Εγκαταςτάςεισ και 
ζργα αςτικισ ανάπτυξθσ, κτιριακοφ τομζα, 
ακλθτιςμοφ και αναψυχισ. 

Κατθγορία: Α2 με αφξοντα αρικμό 2:  Κφρια 
ξενοδοχειακά καταλφματα ςε περιοχζσ εκτόσ 
ςχεδίων πόλεων,  εκτόσ ορίων οικιςμϊν και  
εκτόσ περιοχϊν NATURA  2000    με  100 < Κ 
< 800..  

ΟΧΛΘΣΘ(Υ.Α 3137/191/Φ15/ ΦΕΚ 
1048Β/04-04-2012)  

Χαμθλι 

ΕΜΒΑΔΟΝΟΛΚΟΡΕΔΟΥ 

 

10.139,85 m2 

ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΘΣ 

 

 

 

 

 

ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΤΟΥΛΣΤΛΚΘΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΛΑΚΕΣ ΚΑΛ ΤΟΥΛΣΤΛΚΕΣ 
ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΛΣ ΔΘΜΑΝΤΛ Α.Ε  

ΕΔΑ: ΔΘΜΟΣ ΚΕΚΥΑΣ 

ΚΑΡΑΣΣΑ, ΑΓΛΟΣ ΓΕΩΓΛΟΣ ΡΑΓΩΝ 

 

 

ΚΑΡΑΣΣΑ, ΑΓΛΟΣ ΓΕΩΓΛΟΣ ΡΑΓΩΝ, Κζρκυρα 

 

ΓΕΩΓΑΦΛΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ (χ,ψ)=(129991, 4404842)   

είςοδοσ τουριςτικισ εγκατάςταςθσ 
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2. ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΡΑΓΩΓΗ 

Το ξενοδοχείο SAINT GEORGE PALACE  βρίςκεται ςτισ δυτικζσ ακτζσ του βόρειου τμιματοσ του 

νθςιοφ τθσ Κζρκυρασ, ςτον κόλπο του Αγίου Γεωργίου Ράγων. 

Διοικθτικά το ςφνολο των εγκαταςτάςεων τθσ ξενοδοχειακισ μονάδασ ανικει ςτθν Δθμοτικι 

Ενότθτα Αγίου Γεωργίου, ςτθν Τοπικι κοινότθτα Αρμενάδων και ςτον οικιςμό Αγίου Γεωργίου, 

Διμου Κζρκυρασ, Ρεριφερειακισ Ενότθτασ  Κζρκυρασ, Ρεριφζρειασ Λονίων Νιςων. 

 

3.  ΧΑΑΚΤΗΙΣΜΟΣ ΡΕΙΟΧΗΣ ΕΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Θ περιοχι επζμβαςθσ βρίςκεται εκτόσ ςχεδίου πόλεωσ,  ορίων οικιςμϊν τθσ περιοχισ και εκτόσ 

γθσ υψθλισ παραγωγικότθτασ. 

Το υπό μελζτθ ζργο δεν εμπίπτει ςε ηϊνεσ προςτατευόμενεσ από διεκνείσ ςυνκικεσ ι ςυμβάςεισ 

ι προςτατευόμενεσ ι ευαίςκθτεσ οικολογικά περιοχζσ (π.χ. CORINE, NATURA 2000) ι ακόμθ ςε 

ηϊνεσ του άρκρου 21 του Ν. 1650/86 ι ΗΟΕ.  Το ζργο δεν ευρίςκεται ςε αρχαιολογικι περιοχι. 

 

4.  ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

Θ ξενοδοχειακι μονάδα που μελετάται ςτθν παροφςα και τα προςαρτιματά τθσ, κτίςτθκε  με 

όρουσ δόμθςθσ που ιςχφουν για εκτόσ ςχεδίου περιοχι και για τουριςτικζσ εγκαταςτάςεισ,  οι 

οποίοι ζχουν υλοποιθκεί από τθν πρϊτθ φάςθ ανάπτυξθσ τθσ μονάδασ το ζτοσ 1991 ζωσ και τθν 

ολοκλιρωςι τθσ, ςφμφωνα με τισ 349/1991, 255/2000, 555/2001 οικοδομικζσ άδειεσ του 

τμιματοσ εκδόςεωσ οικοδομικϊν αδειϊν τθσ Νομαρχιακισ Αυτοδιοίκθςθσ Κζρκυρασ. Επίςθσ για 

τθν ανζγερςθ τθσ μονάδασ ζχουν εκδοκεί θ υπ’ αρ. 504786/10-02-1989 ζγκριςθ καταλλθλότθτασ 

οικοπζδου και θ υπ’ αρ. 5935/ΤΤ/30-07-1990 ζγκριςθ αρχιτεκτονικϊν ςχεδίων από τον ΕΟΤ 

Κζρκυρασ. 

Το ζτοσ 2013, με τον νόμο 4178/2013 και τθν διλωςθ με α/α 3534352 πραγματοποιικθκαν 

πολεοδομικζσ τακτοποιιςεισ. Με τθ διλωςθ τακτοποιικθκαν ςυνολικά  83,39 m2  κφριων χϊρων 

και 838,02 m2 μειωμζνου ςυντελεςτι. Οι τακτοποιιςεισ αφοροφν κυρίωσ ςε χϊρουσ οι οποίοι 

άλλαξαν χριςθ. 

Θ ξενοδοχειακι μονάδα παρουςιάηει τελικά τα παρακάτω  πραγματοποιθμζνα ςτοιχεία δόμθςθσ 

και κάλυψθσ: 

Κάλυψθ:   13.707,80 <  2.027,97 τ.μ. 

Δόμθςθ:  17.243,61  <    2.027,97 τ.μ. 

Θμιχπαίκριοι : 1.627,17 <  405,594 τ.μ.     
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Κτιριακά το τουριςτικό ςυγκρότθμα είναι αναπτυγμζνο ςε δφο μεγάλεσ πτζρυγεσ, τοποκετθμζνεσ 

μεταξφ τουσ υπό μορφι ανοικτοφ Γ και ενωμζνεσ μεταξφ τουσ περί το μζςον τουσ.  Επίςθσ ςε 

ςυνζχεια τθσ δυτικισ πτζρυγασ και προσ νότο ζχει τοποκετθκεί άλλθ μία πτζρυγα.  Το ςφνολο 

των κτιρίων αναπτφςςεται ςε τρία επίπεδα, τα οποία λόγω του επικλινοφσ οικοπζδου ςτο κζντρο 

ανάπτυξθσ τθσ μονάδασ εμφανίηονται ωσ πζντε.  

Τα εμβαδά που παρουςιάηει το κάκε επίπεδο ζχουν ωσ εξισ: 

Εμβαδόν υπογείου : 887,59 τ.μ 

Εμβαδόν ιςογείου   : 894,65 τ.μ 

Εμβαδόν 1ου ορόφου (ςτάκμθ Α) : 1.019,67 τ.μ 

Εμβαδόν 2ου ορόφου (ςτάκμθ Β) : 240 τ.μ  (νότια πτζρυγα) 

Εμβαδόν 3ου ορόφου (ςτάκμθ Γ) : 240 τ.μ  (νότια πτζρυγα) 

 

Για τθν ζκδοςθ του νζου ςιματοσ λειτουργίασ, κα τθρθκοφν οι νζεσ τεχνικζσ και λειτουργικζσ 

προδιαγραφζσ του Υπουργείου Τουριςμοφ, που περιγράφονται ςτθν απόφαςθ με αρικμό 216 

(ΦΕΚ 10/Βϋ/9-1-2015) ϋϋΚακοριςμόσ τεχνικϊν και λειτουργικϊν προδιαγραφϊν και 

βακμολογοφμενων κριτθρίων για τα ξενοδοχεία και κατάταξθ αυτϊν ςε κατθγορίεσ αςτζρωνϋϋ. 

 

5. ΥΡΟΔΟΜΗ ΣΤΗΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 

Για τθ λειτουργία του Ξενοδοχειακοφ Συγκροτιματοσ ζχουν καταςκευαςτεί  όλεσ οι 

απαιτοφμενεσ και προβλεπόμενεσ εγκαταςτάςεισ υποδομισ που χρειάηονται. 

Ρροςπζλαςη. 

Θ προςπζλαςθ ςτο γιπεδο πραγματοποιείται μζςω δθμοτικισ οδοφ θ οποία ςυνδζεται με το 

πρωτεφον επαρχιακό δικτφο με αρ. 30:  Αρκαδάδεσ – Ράγοι – Άγιοσ Γεϊργιοσ. 

Φδρευςη. 

Θ υδροδότθςθ τθσ ξενοδοχειακισ μονάδασ πραγματοποιείται μζςω του Δθμοτικοφ δίκτυου 

φδρευςθσ. 

Δίκτυα 

Υπάρχει ςφνδεςθ του γθπζδου με τα Δίκτυα ΔΕΘ-ΟΤΕ.  

Αποχζτευςη. 

Θ ξενοδοχειακι μονάδα είναι ςυνδεδεμζνθ με εγκαταςτάςεισ δευτεροβάκμιασ επεξεργαςίασ 

λυμάτων, οι οποίεσ είναι τοποκετθμζνεσ ςτθν νοτιοανατολικι πλευρά του οικοπζδου εκτόσ των 

χϊρων φιλοξενίασ. Το επεξεργαςμζνο προϊόν διατίκεται για εμπλουτιςμό υπόγειου υδροφορζα . 

Ενζργεια 
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Θ ξενοδοχειακι μονάδα χρθςιμοποιεί ωσ πθγι ενζργειασ τον θλεκτριςμό, το υγραζριο, τον ιλιο 

και το πετρζλαιο. 

Θ θλιακι ενζργεια μζςω των 30 θλιακϊν πάνελ αποδίδει ςυνεχϊσ ηεςτό νερό. Επιπλζον το 

πετρζλαιο αποτελεί εφεδρικι πθγι κακϊσ κερμαίνει ςυνεχϊσ το νερό 3 boiler.  

Το υγραζριο χρθςιμοποιείται αποκλειςτικά ςτισ κουηίνεσ τθσ μονάδασ.  

Συγκοινωνίεσ 

Τοπικζσ. 

Διεθνείσ διαςυνδζςεισ. 

Θ Κζρκυρα εξυπθρετείται από το διεκνζσ αεροδρόμιο Λωάννθσ Καποδίςτριασ, κακϊσ και το 

λιμάνι τθσ. 

 

Β. ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΡΟΥ ΡΟΒΛΕΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 

ΕΡΙΔΟΣΕΩΝ 

Ατμοςφαιρική ρφπανςη – ποιότητα αζρα 

- Τακτικόσ ζλεγχοσ και ςυντιρθςθ ςε όποια μθχανικά τμιματα υπάρξουν αζριεσ εκπομπζσ. 

- Αποφυγι χριςθσ χλωροφκορανκράκων ςτα κλιματιςτικά μθχανιματα και τα μθχανιματα 
ψφξθσ. 

φπανςη εδάφουσ – ςτερεά απόβλητα 

- Συνεχισ αφξθςθ τθσ ποςότθτασ ςε kg των υλικϊν που ανακυκλϊνονται. 

- Εβδομαδιαίο πρόγραμμα καταγραφισ των ποςοτιτων των παραγόμενων ςτερεϊν 
αποβλιτων.  

- Τοποκζτθςθ ειδικϊν κάδων για ςυλλογι ανακυκλϊςιμων υλικϊν. 

- Εβδομαδιαίο πρόγραμμα καταγραφισ των ποςοτιτων των ανακυκλϊςιμων υλικϊν ανά 
είδοσ. 

φπανςη εδάφουσ – υγρά απόβλητα 

- Τακτικόσ ζλεγχοσ και ςυντιρθςθ ςε όποια τμιματα  τθσ μονάδασ επεξεργαςίασ λυμάτων 
υπάρξουν βλάβεσ. 

- 15-νκιμερο πρόγραμμα καταγραφισ των ποςοτιτων των παραγόμενων υγρϊν αποβλιτων. 

- 15-νκιμεροσ ζλεγχοσ τθσ ποιότθτασ των υγρϊν επεξεργαςμζνων πριν τθν διάκεςι τουσ. 
 

Κατανάλωςη νεροφ 

- Καταγραφι τθσ κατανάλωςθσ νεροφ.  

- Μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ νεροφ κάτω από 0,400 m3/διαμονι. 

- Τοποκζτθςθ ειδικϊν εντφπων ςτουσ χϊρουσ των δωματίων και ςτουσ κοινόχρθςτουσ 
χϊρουσ πελατϊν και προςωπικοφ που κα ενθμερϊνουν και κα παροτρφνουν πελάτεσ και 
προςωπικό για τθν εξοικονόμθςθ του νεροφ. 

- Τοποκζτθςθ φωτοκφτταρων για τθν αυτόματθ ζναρξθ και παφςθ λειτουργίασ ςτισ βρφςεσ 

των κοινόχρθςτων χϊρων. 

Θόρυβοσ 

- Ζλεγχοσ και παρεμβάςεισ ςε περίπτωςθ αφξθςθσ των επιπζδων κορφβου. 
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Κατανάλωςη ενζργειασ 

- Συνεχισ προςπάκεια για τθν μείωςθ κατανάλωςθσ ενζργειασ. 

- φκμιςθ κερμοκραςιϊν του ςυςτιματοσ ψφξθσ / κζρμανςθσ, ςφμφωνα με τισ πραγματικζσ 
ανάγκεσ των διαφόρων ηωνϊν με ςτόχο τθν μείωςθ του λειτουργικοφ κόςτουσ, διατθρϊντασ 
παράλλθλα τθν κερμικι άνεςθ (κοινόχρθςτοι χϊροι).  

- Κατάλλθλθ ρφκμιςθ του ςυςτιματοσ κλιματιςμοφ ςε χϊρουσ που δε χρθςιμοποιοφνται (π.χ. 
εςτιατόριο, χϊροι ςυναντιςεων και άλλοι μεγάλοι χϊροι).  

- Εγκατάςταςθ αυτόματων χρονοδιακοπτϊν για τθν ρφκμιςθ του φωτιςμοφ ςτουσ 
εξωτερικοφσ χϊρουσ και ςτουσ κιπουσ.  

- φκμιςθ τθσ κερμοκραςίασ ηεςτοφ νεροφ ςτα boiler ςε χαμθλά επίπεδα.  

 

Πλεσ οι περιβαλλοντικζσ πλευρζσ 

- Ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ πελατϊν και προςωπικοφ.  

- Κοινοποίθςθ περιβαλλοντικοφ αποτυπϊματοσ.  

- Ανάρτθςθ πλθροφοριϊν ςχετικά με το ενεργειακό αποτφπωμα του ξενοδοχείου ςτουσ 
κοινόχρθςτουσ χϊρουσ και ςτθν ιςτοςελίδα του ξενοδοχείου.  

- Ανάπτυξθ ενθμερωτικοφ φυλλαδίου για τθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ τθσ φωτιάσ και για 
διάφορεσ περιβαλλοντικζσ πρακτικζσ.  

- Διανομι ερωτθματολογίων ςτουσ πελάτεσ ςτα οποία αναφζρεται και θ αξιολόγθςθ των 
περιβαλλοντικϊν πρακτικϊν του ξενοδοχείου. 

 

 

Γ. ΟΟΙ, ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΡΕΙΟΙΣΜΟΙ ΡΟΥ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΡΟΙΗΣΗ ΚΑΙ 

ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΙΡΤΩΣΕΩΝ 

Α. Γενικζσ υθμίςεισ  
α) Ο φορζασ του ζργου ι τθσ δραςτθριότθτασ υποχρεοφται να ορίςει αρμόδιο πρόςωπο για τθν 
παρακολοφκθςθ τθσ τιρθςθσ των περιβαλλοντικϊν όρων, μζτρων και περιοριςμϊν που κα τεκοφν  
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ διαχείριςθσ των διαφόρων αποβλιτων τθσ δραςτθριότθτασ και να 
γνωςτοποιιςει το όνομά του ςτθν περιβαλλοντικι αρχι.  

β) Να οριςτεί υπεφκυνοσ παρακολοφκθςθσ τθσ τιρθςθσ του ςχεδίου ανάκτθςθσ νεροφ.  

γ) Ο φορζασ του ζργου οφείλει να τθρεί τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ περιβαλλοντικισ νομοκεςίασ . 

 

Β. Φάςη λειτουργίασ του ζργου  
1. Να εφαρμόηονται ςχετικά μζτρα και πρακτικζσ και να εγκαταςτακοφν ςυςτιματα ορκολογικισ 
χριςθσ και εξοικονόμθςθσ νεροφ .  

2. Να τθρείται πρόγραμμα τακτικισ επικεϊρθςθσ και προλθπτικισ ςυντιρθςθσ του 
θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ τθσ μονάδασ ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ απρόςκοπτθ και 
αςφαλισ λειτουργία του, επιτυγχάνοντασ παράλλθλα εξοικονόμθςθ ενζργειασ (και νεροφ). 

3. Να ελζγχονται τα ςυςτιματα διανομισ του υγραερίου ςτθν κουηίνα και να επιςκευάηονται 
αμζςωσ τυχόν βλάβεσ και διαρροζσ. 

4. Να ελζγχονται τα ςυςτιματα διανομισ του νεροφ και να επιςκευάηονται αμζςωσ τυχόν βλάβεσ 
και διαρροζσ.  
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5. Το νερό που απαιτείται για τθν υδροδότθςθ τθσ ξενοδοχειακισ μονάδασ ςε χρόνο πλθρότθτασ 
κλινϊν, ανζρχεται ςτθν ποςότθτα των 94 m3 .  Θ μονάδα υδροδοτείται από το Δθμοτικό δίκτυο 
ςφμφωνα με τθν βεβαίωςθ  τθσ ΔΕΥΑΚ.  

 

Β.1 Στερεά -Αζρια– Υγρά απόβλητα:  
1. Τα ςτερεά απόβλθτα τθσ μονάδασ είναι κυρίωσ αςτικισ φφςεωσ απορρίμματα, υλικά 

ςυςκευαςίασ, απόβλθτα από τισ ςυντθριςεισ του εξοπλιςμοφ και των κιπων κλπ.  
Τα  ςτερεά απόβλθτα αςτικισ φφςεωσ υπολογίηονται ςε 0,5 kg/ άτομο/θμζρα. 

2. Να αποφεφγεται γενικά θ ςυςςϊρευςθ πάςθσ φφςεωσ άχρθςτων υλικϊν και ςτερεϊν 
αποβλιτων εντόσ των χϊρων τθσ μονάδασ (υπαίκριουσ και μθ), θ δε διάκεςι τουσ να γίνεται με 
τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ.  

3. Απαγορεφεται θ απόρριψθ ςτερεϊν αποβλιτων ςτο φπαικρο, ςε ιδιωτικοφσ ι δθμόςιουσ 
χϊρουσ. Απαγορεφεται θ διάκεςθ οιονδιποτε ςτερεϊν αποβλιτων ςε επιφανειακοφσ 
υδάτινουσ αποδζκτεσ (ρζματα, ποτάμια, κάλαςςα). Γενικά θ ςυλλογι, μεταφορά, αποκικευςθ 
και θ εν γζνει διαχείριςθ για κάκε είδουσ ςτερεά απόβλθτα να γίνεται ςφμφωνα με τθν 
ιςχφουςα νομοκεςία . 

4. Τα μθ ανακυκλϊςιμα οικιακά και προςομοιαηόμενα με οικιακά ςτερεά απόβλθτα, να 
ςυγκεντρϊνονται και να αποκθκεφονται προςωρινά ςε κάδουσ ζωσ τθν αποκομιδι τουσ από 
τθν Υπθρεςία κακαριότθτασ του Διμου Κζρκυρασ.  

5. Θ προςωρινι αποκικευςθ των ςτερεϊν αποβλιτων κα γίνεται με ευκφνθ και δαπάνθ τθσ 
επιχείρθςθσ ςε κατάλλθλουσ για τθν φφςθ και τον όγκο των αποβλιτων ςάκουσ και κάδουσ 
απορριμμάτων. Θ προςωρινι αποκικευςθ των αποβλιτων να γίνεται κατά τρόπο υγειονομικά 
αποδεκτό ςφμφωνα πάντα με τθν υπόδειξθ τθσ Υπθρεςίασ Κακαριότθτασ του Διμου ενϊ οι 
κάδοι επιβάλλεται να διατθροφνται ςε άριςτθ κατάςταςθ με τακτικό πλφςιμο και απολφμανςθ. 
Στθ ςυνζχεια να γίνεται θ απομάκρυνςι τουσ με απορριμματοφόρα οχιματα ςτον χϊρο τελικισ 
διάκεςθσ, ςφμφωνα με τθν Βεβαίωςθ του τμιματοσ κακαριότθτασ του Διμου Κζρκυρασ. 

6. Να λθφκοφν μζτρα μείωςθσ των ςτερεϊν αποβλιτων τθσ μονάδασ που κα περιλαμβάνουν 
μζτρα ευαιςκθτοποίθςθσ πελατϊν και προςωπικοφ για το κζμα, αλλά κυρίωσ μζτρα 
προϊκθςθσ τθσ ανακφκλωςθσ και τθσ εναλλακτικισ διαχείριςθσ.  

7. Επίςθσ τα απορρίμματα που προκφπτουν από τθν περιποίθςθ των φυτϊν και των χϊρων 
πραςίνου του ξενοδοχείου (κλαδζματα, ξερά φφλλα κλπ) να κρυμματίηονται και να 
χρθςιμοποιοφνται ωσ εδαφοβελτιωτικό.  

8. Τα ςτερεά απορρίμματα που μποροφν να ανακυκλωκοφν (γυαλί, πλαςτικό, χαρτί, αλουμίνιο, 
άλλα μζταλλα) να ςυγκεντρϊνονται ξεχωριςτά και να μεταφζρονται ςτθν ανακφκλωςθ. Για τθν 
ξεχωριςτι αυτι ςυλλογι των ανακυκλϊςιμων υλικϊν να υπάρχουν δοχεία απορριμμάτων με 
ςιμανςθ «ςυςκευαςίεσ–ανακυκλϊςιμα υλικά» ςε όλουσ τουσ χϊρουσ του ξενοδοχείου.  

9. Ειδικά για τα υπολείμματα υλικϊν ςυςκευαςίασ και γενικότερα για όςα ςτερεά απόβλθτα τθσ 
μονάδασ εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του Ν. 2939/2001 (ΥΕΚ 179/Α/6-8- 2001) περί 
«Συςκευαςιϊν& εναλλακτικισ διαχείριςθσ ςυςκευαςιϊν και άλλων προϊόντων κλπ.», όπωσ 
τροποποιικθκε από το Ν. 3854/2010 (ΥΕΚ 94/Α/23-6-2010), να διαχειρίηονται ςε πιςτι 
εφαρμογι των διατάξεων του Νόμου αυτοφ και των Νομοκετικϊν υκμίςεων που ζχουν 
εκδοκεί ςε εφαρμογι του ίδιου νόμου.  

10. Να προτιμοφνται υλικά και ςυςκευαςίεσ πολλαπλϊν χριςεων.  
11. Εφόςον προκφπτουν απόβλθτα θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ (ΑΘΘΕ), αυτά να 

ςυλλζγονται χωριςτά και να διαχειρίηονται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ΡΔ 117/2004 (ΥΕΚ 
82/Α/5-3-2004) «Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των αποβλιτων 
ειδϊν θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ, ςε ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ των Οδθγιϊν 
2002/95 και 2002/96», όπωσ τροποποιικθκε με το ΡΔ 15/2006 και ςφμφωνα με τα 
προβλεπόμενα από το Ν. 2939/2001, όπωσ τροποποιικθκε από το Ν. 3854/2010. 
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12. Οι χρθςιμοποιθμζνεσ φορθτζσ θλεκτρικζσ ςτιλεσ να ςυλλζγονται και να παραδίδονται ςε 
εγκεκριμζνα ςυςτιματα εναλλακτικισ διαχείριςθσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 
115/2004(ΥΕΚ 80/Α/5-3-2004) «Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ 
των χρθςιμοποιθμζνων Θλεκτρικϊν Στθλϊν και Συςςωρευτϊν-Αντικατάςταςθ τθσ 
73537/1438/1995 ΚΤΑ».  

13. Τα ςτερεά απόβλθτα ειδικοφ χειριςμοφ όπωσ απόβλθτα από τισ διαδικαςίασ επιςκευισ, 
ςυντιρθςθσ και εκςυγχρονιςμοφ των εγκαταςτάςεων να ςυλλζγονται ςε ςθμαςμζνο χϊρο ι 
κάδο και να παραδίδονται ςε αδειοδοτθμζνο φορζα Διαχείριςθσ Αποβλιτων ανάλογα με το 
είδοσ τουσ. 

14. Για τυχόν επικίνδυνα/τοξικά απόβλθτα να λαμβάνεται ειδικι μζριμνα διάκεςθσ και 
επεξεργαςίασ τουσ από τθν ίδια τθν επιχείρθςθ.  

15. Τα αζρια απόβλθτα από τθν λειτουργία του ξενοδοχείου δεν είναι ςθμαντικά. Γενικά να γίνεται 
ςωςτι ςυντιρθςθ και παρακολοφκθςθ τθσ καλισ λειτουργίασ του ςτακεροφ μθχανολογικοφ 
εξοπλιςμοφ (ςυμπεριλαμβανομζνων των οχθμάτων του ξενοδοχείου) και να λαμβάνονται όλα 
τα απαιτοφμενα μζτρα για τθν ελαχιςτοποίθςθ των αζριων εκπομπϊν. Να τθροφνται τα ςχετικά 
αποδεικτικά ςυντιρθςθσ. 

16. Θ ςτάκμθ κορφβου να μθν υπερβαίνει τα όρια που επιβάλει θ νομοκεςία. Πλεσ οι κορυβϊδεισ 
μθχανολογικζσ εγκαταςτάςεισ και λειτουργίεσ (π.χ. αντλιοςτάςια, εξαεριςτιρεσ, κλιματιςτικά 
κτλ) επιβάλλεται να λειτουργοφν εντόσ χϊρων άριςτα μονωμζνων θχθτικά και να ζχουν λθφκεί 
μζτρα μείωςθσ του κορφβου λειτουργίασ τουσ (π.χ. αντικραδαςμικζσ βάςεισ).  

17. Τα υγρά απόβλθτα να διατίκενται ςφμφωνα με τθ ςυνθμμζνθ μελζτθ βιολογικοφ κακαριςμοφ. 
18. Να πραγματοποιοφνται αναλφςεισ των επεξεργαςμζνων λυμάτων πριν τθν διάκεςι τουσ, και 

να τθρείται αρχείο. 
 

Β.2 Αςφάλεια και άλλα μζτρα:  
1. Ο φορζασ του ζργου οφείλει να λαμβάνει τα αναγκαία μζτρα ϊςτε να μθν δθμιουργείται 

κίνδυνοσ ςε βάροσ τθσ αςφάλειασ και τθσ υγείασ των πελατϊν, των εργαηομζνων αλλά και των 
περιοίκων τθσ ευρφτερθσ περιοχισ.  

2. Να λθφκοφν όλα τα απαραίτθτα μζτρα προςταςίασ τθσ αςφάλειασ των εργαηομζνων από τα 
μθχανιματα, τα οποία να είναι εφοδιαςμζνα με όλεσ τισ προδιαγραφζσ αςφαλείασ που 
προβλζπονται από τθν ελλθνικι και κοινοτικι νομοκεςία και να διακζτουν τα απαραίτθτα 
πιςτοποιθτικά αςφαλείασ.  

3. Σχετικά με τθν προςταςία από το θλεκτρικό ρεφμα να υπάρχει πλιρθσ αντιθλεκτροπλθξιακι 
προςταςία ςε όλα τα μθχανιματα, ρευματοδότεσ, φωτιςμόσ κλπ., μζςω διακοπτϊν διαφυγισ 
ζνταςθσ. 

4. Θ λειτουργία των κολυμβθτικϊν δεξαμενϊν, κα γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ Απόφαςθσ 
Υπουργοφ Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων, με αρ. Γ1/443/73 (ΥΕΚ 87Β) και όπωσ τροποποιικθκε με 
τθν υπ.αρ. Γ4/1150/76 (ΥΕΚ 937Β) κακϊσ και ςφμφωνα με τθν με Α.Ρ. Τ2/81301/02/14.2.03 
Εγκφκλιο τθσ Δ/νςθσ Υγιεινισ Ρερ/ντοσ / Υπ. Υγείασ & Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ. Κατά τθν 
περίοδο λειτουργίασ τουσ, κα παρακολουκείται θ ποιότθτα του νεροφ, και κα καταχωροφνται 
ςε ειδικό βιβλίο τα αποτελζςματα χθμικϊν και μικροβιολογικϊν αναλφςεων 

5. Το νερό που κα προκφπτει από το άδειαςμα των κολυμβθτικϊν δεξαμενϊν τθσ μονάδασ κατά 
το τζλοσ τθσ τουριςτικισ περιόδου, να διατίκεται ςταδιακά ςτο δίκτυο αποχζτευςθσ τθσ 
μονάδασ.  

6. Να τθροφνται όλα τα μζτρα για τθν υγιεινι και αςφάλεια των χρθςτϊν των κολυμβθτικϊν 
δεξαμενϊν, οι οποίεσ πρζπει να διακζτουν εν ιςχφ τισ απαραίτθτεσ άδειεσ από τον ΕΟΤ.  

7. Οι φορτοεκφορτϊςεισ προϊόντων να γίνονται μόνο ςε χϊρουσ που προβλζπονται για το ςκοπό 
αυτό.  

8. Θ ξενοδοχειακι μονάδα οφείλει να τθρεί τουσ όρουσ πυραςφάλειασ και να υπάρχει ςυνεχϊσ ςε 
ιςχφ πιςτοποιθτικό πυραςφάλειασ για το ςφνολο των εγκαταςτάςεων τθσ. Να ελζγχεται 
ςυνεχϊσ θ ςωςτι λειτουργία του δικτφου πυρόςβεςθσ.  
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9. Να υπάρχει πλιρεσ φαρμακείο πρϊτων βοθκειϊν για τραφματα και εγκαφματα από ατυχιματα 
κατά τθ διάρκεια λειτουργίασ του ξενοδοχείου ι άλλεσ απρόβλεπτεσ αιτίεσ. 

10. Κυκλοφοριακζσ ρυκμίςεισ – Οχιματα: Να υπάρχει εντόσ του γθπζδου επαρκισ χϊροσ 
ςτάκμευςθσ , κακϊσ και κζςεισ για λεωφορεία, ϊςτε να αποφεφγεται θ ςτάκμευςθ ςε 
παράπλευρουσ οδοφσ και ςε παρακείμενεσ εκτάςεισ.  
 

Για τθν χριςθ του υγραερίου:  
11. Να λθφκοφν όλα τα απαραίτθτα μζτρα αςφαλείασ για τθ χριςθ των φιαλϊν υγραερίου.  
12. Επίςθσ πρζπει να τθροφνται οι όροι τθσ 31856/2003 ΥΕΚ 1257/Β/2003 «Κανονιςμόσ 

Εςωτερικϊν Εγκαταςτάςεων Υγραερίου»  
13. Να γίνεται τακτικόσ ζλεγχοσ του δικτφου μεταφοράσ του υγραερίου για τυχόν διαρροζσ και 

ςυςτθματικι ςυντιρθςθ αυτοφ. Να ελζγχονται τακτικά για τθν καλι λειτουργία τουσ τα 
ςυςτιματα πυραςφάλειασ.  
 

Σχετικά με τθν φφτευςθ ςτο γιπεδο τθσ ξενοδοχειακισ μονάδασ πρζπει:  
14. Τα φυτά εντόσ του γθπζδου να ςυντθροφνται ςχολαςτικά με λίπανςθ και ςυχνό πότιςμα κατά 

τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ, αλλά και άμεςθ απομάκρυνςθ των ξεραμζνων φυτϊν και 
αντικατάςταςι τουσ με νζα φυτά για τθν κάλυψθ των γυμνϊν χϊρων. Να εφαρμόηεται 
βιολογικι καταπολζμθςθ των ηιηανίων ςτον περιβάλλοντα χϊρο.  

15. Θ άρδευςθ του πραςίνου να γίνεται με τθ χριςθ νεροφ από το δθμοτικό δίκτυο. 
 
Θ αρμόδια περιβαλλοντικι αρχι δεν δεςμεφεται από τα ωσ άνω αναφερόμενα για το είδοσ και 

το περιεχόμενο τθσ υπό ζκδοςθσ απόφαςθσ ζγκριςθσ περιβαλλοντικϊν όρων. 
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13. ΠΡΟΘΕΣΑ ΣΟΙΦΕΙΑ 

13.1  Εξειδικευμϋνεσ μελϋτεσ 

Δεν απαιτικθκε κάποια εξειδικευμζνθ μελζτθ. 

Θ μελζτθ ςχεδιαςμοφ και εφαρμογισ ςυςτιματοσ βιολογικισ επεξεργαςίασ αποτελεί 

αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ. 

(Ακολουκεί ςτο παράρτθμα) 

 

13.2  Προβλόματα εκπόνηςησ 

Δεν ςυναντικθκαν προβλιματα κατά τθν εκπόνθςθ τθσ παροφςασ μελζτθσ. 
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14  ΥΨΣΟΓΡΑΥΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΨΗ 
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15  ΦΑΡΣΕ – ΦΕΔΙΑ 

15.1 Φϊρτησ προςανατολιςμού 

 

 

ΡΘΓΘ : GOOGLE EARTH:  Κζςθ του ζργου ςτθν ευρφτερθ περιοχι   
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15.2 Φϊρτησ περιοχόσ μελϋτησ 

 

  

 

 

ΡΗΓΗ : GEODATA.GOV.GR/MAPS:  Ρεριοχή μελζτησ 

 

 

  

 

1000 m 
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15.3  Φϊρτησ χρόςεων και κϊλυψησ γησ 

 

 

ΥΡΟΜΝΗΜΑ 

112 - Διακεκομμζνθ αςτικι δόμθςθ 
142 – Εγκαταςτάςεισ ακλθτιςμοφ και αναψυχισ 
223 – Ελαιϊνεσ 
242 – Σφνκετα ςυςτιματα καλλιζργειασ 
243 – Γθ που καλφπτεται κυρίωσ από γεωργία με ςθμαντικζσ εκτάςεισ φυςικισ βλάςτθςθσ 
323 – Σκλθροφυλλικι Βλάςτθςθ 
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15.4  χϋδια του ϋργου 

                             Οικοδομικζσ  άδειεσ 

                             Δήλωςη Ν.4178/13 

                             Τοπογραφικό Διάγραμμα -  κάλυψησ – γενική διάταξη 
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16   ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

A  Βιβλιογραφικϋσ πηγϋσ 

- ΤΠΔΚΑ – ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ- ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΔ ΠΔΡΙΟΥΔ 

- ΤΠΔΚΑ – ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ- ΔΚΘΔΔΙ 

- ΔΚΒΤ 

- ΕΠΠΕΡ – Τποπρόγραμμα 3  Μέηρο 3.3: Αναγνώριζη και περιγραθή οικοηόπφν ζε 

περιοτές προζηαζίας ηης Φύζης 

- WWF – OIKOSKOPIO 

- ηραηηγικός τεδιαζμός Γήμοσ Κέρκσρας 2014- 2019 

 

B  Βϊςεισ δεδομϋνων 

- ΥΡΕΚΑ – ΡΕΛΒΑΛΛΟΝ- NATURA BASE 

 

C  ΝΗΙΨΣΙΚΟΙ ΤΓΡΟΣΟΠΟΙΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΨΝ 

ΝΗΙΨΣΙΚΨΝ ΤΓΡΟΣΟΠΨΝ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ» ΣΟΤ WWF ΕΛΛΑ ΜΕ ΚΨΔΙΚΟ 

KER047 
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     D   ΜΕΛΕΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ 
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       E  ΒΕΒΑΙΨΕΙ – ΓΝΨΜΟΔΟΣΗΕΙ- ΑΔΕΙΟΔΟΣΗΕΙ 

 Απόφαςθ ζγκριςθσ Ρ.Ο 

 Ζγκριςθ καταλλθλότθτασ οικοπζδου ΕΟΤ(υφιςτάμενα) 

 Άδεια εκςκαφϊν εφορείασ αρχαιοτιτων Κζρκυρασ 

 Βεβαίωςθ Υπθρεςίασ Κακαριότθτασ και ΔΕΥΑΚ 

 Ρυραςφάλεια 

 Τίτλοι Λδιοκτθςίασ 

 Καταςτατικό ΔΘΜΑΝΤΛ Α.Ε. 

 Ανακοίνωςθ καταχϊρθςθσ ςτο ΓΕΜΘ 
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17   ΤΠΟΓΡΑΥΕ - ΘΕΨΡΗΕΙ 

 

 

Για τουσ  Μελετθτζσ  τθσ ΜΡΕ                                                        

 

 

 

 

Ρζτροσ Χαλμοφκθσ                                                        

 

 

 

Για τον φορζα του ζργου 

 


