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(ΛΕΜ/879/2017)
1.

Εισαγωγή

Οι πληροφορίες για το Έργο υποβλήθηκαν για αξιολόγηση, στην Περιβαλλοντική Αρχή με
σχετική επιστολή από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, με αρ. πολεοδομικής αίτησης
ΛΕΜ/00879/2017 και ημερομηνία 14.07.2020.
Με βάση την επιτόπια επίσκεψη και τις πληροφορίες που υποβλήθηκαν με βάση το άρθρο 23
ετοιμάστηκε η Αιτιολογημένη Διαπίστωση της Περιβαλλοντικής Αρχής.

2.

Περιγραφή και χωροθέτηση του Έργου

Το προτεινόμενο έργο αφορά το διαχωρισμό 82 οικοπέδων της LANITIS FARM LTD στο
Τραχώνι Λεμεσού. Ο προτεινόμενος διαχωρισμός οικοπέδων θα πραγματοποιηθεί σε περιοχή
έκτασης 91200m2 και εμπίπτει κυρίως σε Ζώνη Η4 με επικρατούσα χρήση την κατοικία και σε
Ζώνη Ζ1 Προστασίας.
Αναλυτικά, τα τεμάχια με αρ. 442, 443, και 161 εμπίπτουν 100% σε Ζώνη Η4, ενώ τα υπόλοιπα
τεμάχια εμπίπτουν ως ακολούθως: αρ. τεμ. 444 - Η4 (76%) και Ζ1 (24%), αρ. τεμ.445 - Η4
(78%) και Ζ1 (22%), αρ. τεμ.162 - Η4 (80%) και Ζ1 (2%) και αρ. τεμ.407 - Η4 (65%) και Ζ1
(35%). Περιμετρικά της περιοχής μελέτης χωροθετούνται Ζώνες Η4 – Ζώνη με επικρατούσα
χρήση την κατοικία, Γα2 – Αγροτική Ζώνη και Ζ1 – Ζώνη Προστασίας.
Το έργο χωροθετείται νότια της κοινότητας Τραχωνιού της επαρχίας Λεμεσού και τα
προτεινόμενα τεμάχια χρησιμοποιούνται για ξηρικές καλλιέργειες. Δυτικά των τεμαχίων
υπάρχουν καλλιέργειες εσπεριδοειδών. Σε απόσταση περίπου 200m υπάρχουν οικίες και σε
απόσταση 260m βρίσκεται το Υδροπάρκο Φασουρίου. Η πρώτη φάση της κατασκευής του
έργου (44 οικόπεδα - ΛΕΜ/682/2014) έχει ολοκληρωθεί (Χάρτης 1).
Εντός των προτεινόμενων τεμαχίων υπάρχουν δύο γεωτρήσεις οι οποίες χρησιμοποιούνται
για σκοπούς άρδευσης. Οι εργασίες στο στάδιο της κατασκευής περιλαμβάνουν, αφαίρεση
φυτοχώματος, χωματουργικές εργασίες και κατασκευή πεζοδρομίων, δρόμων, τοποθέτηση
δικτύου υπηρεσιών νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφώνου, κατασκευή δικτύου συλλογής
ομβρίων υδάτων και λυμάτων, διαμόρφωση χώρου πρασίνου και κατασκευή χώρων
στάθμευσης και κοινοτικού εξοπλισμού καθώς και υποσταθμό της ΑΗΚ.

Με βάση τον προτεινόμενο διαχωρισμό παραχωρούνται 3400m2 χώρος πρασίνου και 1068m2
χώρος κοινοτικού εξοπλισμού. Η προμήθεια του νερού θα προέρχεται από το Συμβούλιο
Υδατοπρομήθειας Λεμεσού μέσω της κοινότητας Τραχωνίου.

Χάρτης 1: Περιοχή Μελέτης προτεινόμενου έργου (κίτρινο χρώμα)

3.
Περιγραφή των περιβαλλοντικών στοιχείων που ενδέχεται να επηρεαστούν
σοβαρά από το έργο και επιπτώσεων που το έργο ενδέχεται να προκαλέσει στο
περιβάλλον
Οι κυριότερες αρνητικές επιπτώσεις που αναμένεται να δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια
των κατασκευαστικών εργασιών (βραχυπρόθεσμες) αφορούν μεταξύ άλλων τις ακόλουθες:
3.1.

Θα υπάρξει ολοκληρωτική αλλαγή της χρήσης γης η οποία στο παρόν στάδιο
καταλαμβάνεται κυρίως από ξηρικές καλλιέργειες που θα αφαιρεθούν ώστε να είναι
δυνατός ο διαχωρισμός των τεμαχίων.

3.2.

Αναμένεται μείωση των τοπικών ειδών χλωρίδας και πανίδας εντός των τεμαχίων.

3.3.

Αναμένεται επηρεασμός της ατμόσφαιρας, από τις εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων
και διοξειδίου του άνθρακα από τη λειτουργία των οχημάτων και μηχανημάτων τα
οποία θα χρησιμοποιηθούν για τον διαχωρισμό των τεμαχίων.

3.4.

Αυξημένα επίπεδα ηχορύπανσης ως αποτέλεσμα των κατασκευαστικών εργασιών και
εμφάνισης σκόνης στην ατμόσφαιρά η οποία θα προκύψει από τις κατασκευαστικές
εργασίες.

3.5.

Για την κατασκευή αλλά και λειτουργία της ανάπτυξης, απαιτούνται ενεργειακοί πόροι,
και συγκεκριμένες ποσότητες υδάτων των οποίων η επάρκεια είναι περιορισμένη, και
θα πρέπει να εξασφαλιστεί η προμήθεια/ επάρκεια τους σε συνεννόηση με τις αρμόδιες
αρχές.

3.6.

Αλλοίωση ανάγλυφου και τοπίου της περιοχής από τις χωματουργικές και
κατασκευαστικές εργασίες που θα επιφέρουν επιπτώσεις στην υδρογεωλογία του
χώρου ανάπτυξης.

Δημιουργία στερεών αποβλήτων και μπαζών (χώματα, μπάζα και περιττά πετρώματα)
προς διαχείριση, τα οποία θα προκύψουν ως αποτέλεσμα της μετακίνησης των υλικών
εκσκαφής για τις ανάγκες του διαχωρισμού των οικοπέδων.
Οι κυριότερες επιπτώσεις που αναμένεται να δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια λειτουργίας
του έργου, αφορούν μεταξύ άλλων τα πιο κάτω:
3.7.

3.8.

Σφράγιση εδάφους από τις μελλοντικές αναπτύξεις που θα προκύψουν από το
διαχωρισμό των οικοπέδων.

3.9.

Αέριοι ρύποι και σκόνη κατά το στάδιο της κατασκευής του έργου (μηχανήματα,
χωματουργικές εργασίες και κατά το στάδιο της λειτουργίας του έργου από την αύξηση
της κυκλοφορίας.

3.10.

Επηρεασμός της τοπικής πανίδας συμπεριλαμβανομένης της πτηνοπανίδας η οποία
δεν θα μπορεί να χρησιμοποιεί αυτή την έκταση γης για τροφοληψία, φωλεοποίηση,
και αναπαραγωγή.

3.11.

Πιθανή δημιουργία διαφόρων ρευμάτων αποβλήτων (μηχανέλαια κ.λ.π) και αέριων
εκπομπών από τα μηχανήματα, κατά τις εργασίες συντήρησης του έργου.

3.12.

Φωτορύπανση η οποία θα προκύπτει από τις ανάγκες φωτισμού κατά την διάρκεια της
νύχτας.

3.13. Αύξηση στερεών και υγρών αποβλήτων που θα προκύψουν από τις μελλοντικές
αναπτύξεις επί των οικοπέδων.
3.14. Χρήση φυσικών πόρων (καύσιμα, ενέργεια, νερό, έδαφος κ.λ.π).
4.
Περιγραφή των μέτρων που προβλέπονται για να αποτραπούν, προληφθούν ή
μετριαστούν επιπτώσεις στο περιβάλλον, σύμφωνα με την έκθεση πληροφοριών
4.1
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υποβλήθηκαν, τα μέτρα τα οποία προτείνονται από
τον κύριο του έργου για την πρόληψη των επιπτώσεων στο περιβάλλον κατά το στάδιο
κατασκευής του έργου είναι τα πιο κάτω:
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5

Η εναπόθεση υλικών σε σωρούς (φυτόχωμα) θα πραγματοποιείται από το
ελάχιστο δυνατό ύψος, και το υλικό αυτό θα είναι σκεπασμένο και θα διαβρέχεται.
Επαναχρησιμοποίηση του εδαφικού καλύμματος που θα αφαιρεθεί σε εργασίες
αναχλόασης.
Επαναχρησιμοποίηση εδαφικών υλικών που θα προκύψουν από τις εκσκαφές για
την κατασκευή δρόμων.
Μεταφορά των αδρανών υλικών, όπου χρειαστεί, από καλυμμένα φορτηγά
οχήματα.
Στα μηχανήματα/οχήματα του εργοταξίου θα γίνεται συστηματική συντήρηση προς
αποφυγή ατυχηματικής ρύπανσης του εδάφους και των υπόγειων και
επιφανειακών υδάτων.

4.2
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υποβλήθηκαν, τα μέτρα τα οποία προτείνονται από
τον κύριο του έργου για την πρόληψη των επιπτώσεων στο περιβάλλον κατά το στάδιο της
λειτουργίας του έργου είναι τα πιο κάτω:
4.2.1

Χρήση υλικών που να συνάδουν με τα φυσικά χαρακτηριστικά της περιοχής ώστε
να μειώνεται περαιτέρω η αλλοίωσή του τοπίου.

4.2.2
4.2.3

5.

Στους χώρους πρασίνου θα διατηρηθεί η φυσική βλάστηση της περιοχής.
Για τις επιφανειακές απορροές λόγω σφράγισης εδάφους από τις μελλοντικές
κατασκευές των κατοικιών και άλλων υποδομών θα κατασκευαστεί συστήματος
διαχείρισης όμβριων υδάτων.

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση

Δεν απαιτείται η ετοιμασία Μελέτης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης.
Σημειώνεται όμως ότι, η ανάπτυξη χωροθετείται κοντά σε περιοχή "προστασίας της φύσης»
1.8Km, η οποία εμπίπτει εντός Βρετανικών Βάσεων και προστατεύεται από Διεθνείς
Συμβάσεις όπως, η Σύμβαση της Βόννης (διατήρηση αποδημητικών ειδών άγριας πανίδας)
και η Σύμβαση της Βέρνης (διατήρηση άγριας ζωής και φυσικών οικοτόπων). Η περιοχή αυτή
έχει ιδιαίτερη οικολογική αξία αφού η Αλυκή Ακρωτηρίου που είναι ο κυριότερος υγροβιότοπος
του νησιού, φιλοξενεί σημαντικά είδη πουλιών.

6.

Διαβούλευση

Στα πλαίσια αξιολόγησης του έργου από την Περιβαλλοντική Αρχή ζητήθηκαν οι απόψεις του
Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, του Τμήματος Δασών και της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας
οι οποίες ήταν θετικές με όρους, οι οποίες επισυνάπτονται ως Παράρτημα ΙΙ.

7.

Θέση Περιβαλλοντικής Αρχής

Η Περιβαλλοντική Αρχή, κατά τη διαμόρφωση της θέσης της, έλαβε υπόψη τις πληροφορίες
που υποβλήθηκαν με βάση το άρθρο 23 του Νόμου, τις απόψεις των αρμόδιων τμημάτων και
τα κριτήρια του Τέταρτου Παραρτήματος του Νόμου δε φέρει ένσταση στην κατασκευή του
έργου υπό τους όρους / προϋποθέσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας
Αιτιολογημένης Διαπίστωσης.
Η Περιβαλλοντική Αρχή, με βάση το άρθρο 24(5) του Νόμου, παραθέτει τους βασικούς λόγους
για τους οποίους δεν απαιτείται Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, με αναφορά
στα σχετικά κριτήρια του Τέταρτου Παραρτήματος και προτείνει τα χαρακτηριστικά του έργου
και/ή τα μέτρα που προβλέπονται για να αποτραπούν ή να προληφθούν επιπτώσεις που σε
άλλη περίπτωση θα ήταν σημαντικές και δυσμενείς στο περιβάλλον. Συγκεκριμένα, εξέτασε τα
πιο κάτω κριτήρια:
Χαρακτηριστικά του έργου: Κατά την αξιολόγηση του συνόλου των χαρακτηριστικών του
προτεινόμενου έργου, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για διαχωρισμό τεμαχίων σε οικόπεδα με
κυριότερη επίπτωση αφορά την αλλαγή στον χαρακτήρα του τοπίου της περιοχής και στη
χρήση γης.
Τοποθεσία του έργου: Θα υπάρξει ολοκληρωτική αλλαγή της μορφολογίας του εδάφους το
οποίο στο παρόν στάδιο καταλαμβάνεται κυρίως από ξηρικές καλλιέργειες που θα αφαιρεθούν
για τις ανάγκες του διαχωρισμού των τεμαχίων.

Τύπος και χαρακτηριστικά των ενδεχόμενων επιπτώσεων: οι ενδεχόμενες επιπτώσεις από το
προτεινόμενο έργο είναι διαχωρίσιμες με την εφαρμογή των μέτρων που προτείνονται στην εν
λόγω αιτιολογημένη διαπίστωση.

Βαλεντίνα Μιχαήλ
για Διευθυντή Τμήματος Περιβάλλοντος
Περιβαλλοντική Αρχή
Αρ. Φακ. 2.10.011.014.002.004
09 Μαρτίου, 2021

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΕΡΓΟ

«ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ 82 ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΟ ΤΡΑΧΩΝΙ ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΡ. ΤΕΜ. 407, 442, 443, 444, 445,
161 ΚΑΙ 162 Φ/ΣΧ. 58/15»
(ΛΕΜ/879/2017)
Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Εντός έξι μηνών από την έκδοση της Πολεοδομικής Άδειας θα πρέπει να υποβληθεί στο
Τμήμα Περιβάλλοντος για έγκριση υδρολογική μελέτη, στην οποία να εξηγείται ο τρόπος
διαχείρισης των ομβρίων με συγκεκριμένο σχεδιασμό του δικτύου αγωγών εντός των
τεμαχίων, αλλά και πέραν των ορίων της ανάπτυξης, ενώ είναι αναγκαίο επίσης να
διευκρινιστεί που θα καταλήγουν τα όμβρια, με ειδική αναφορά στον τελικό αποδέκτη σε
σχέση και με τις υφιστάμενες /μελλοντικές υποδομές ομβρίων νερών στα νότια των εν λόγω
τεμαχίων.
2. Ο κύριος του έργου φέρει ακέραιη την ευθύνη για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων,
μέτρων και περιορισμών που επιβάλλονται με την παρούσα Αιτιολογημένη Διαπίστωση.
3. Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο το Τμήμα Περιβάλλοντος θα μπορεί να επιβάλει νέους
περιβαλλοντικούς όρους για την προστασία του περιβάλλοντος και οι οποίοι θα είναι άμεσα
εφαρμόσιμοι από τον κύριο του έργου.
4. Απαγορεύεται η διάθεση στο έδαφος ή/και το υπέδαφος ή στα νερά ουσιών που ρυπαίνουν
ή τείνουν να ρυπάνουν τα υπόγεια ή/και τα επιφανειακά νερά ή/και το έδαφος, σύμφωνα με
το Άρθρο 6 των περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμων του 2002 μέχρι 2013.
5. Απαγορεύεται αυστηρά η καύση αποβλήτων ή άλλων ουσιών ή αντικειμένων.
6. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής να και λειτουργίας του έργου να τηρούνται οι πρόνοιες
των περί Αποβλήτων Νόμων του 2011 έως 2016. Στο πλαίσιο αυτό, όλα τα απόβλητα που
θα προκύπτουν, κατά σειρά προτεραιότητας, να προετοιμάζονται για εκ νέου χρήση,
ανακύκλωση, ανάκτηση ή, όταν αυτό είναι τεχνικά και οικονομικά αδύνατο, να διατίθενται
με τρόπο που να αποφεύγονται ή να μειώνονται οι επιπτώσεις στο έδαφος και τα νερά.
7. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη στερεών ή/και υγρών αποβλήτων ή άλλων
αντικειμένων στο χώρο εντός της εγκατάστασης και γύρω από αυτή.
8. Να υπάρχει εύκολη πρόσβαση σε όλα τα σημεία του έργου για τις περιπτώσεις έκτακτης
ανάγκης.
9. Ο κύριος του έργου να ενημερώνει το Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος σε
περίπτωση ατυχήματος ή αμέλειας.
Β. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Ο χώρος πρασίνου σχεδιαστεί προς όφελος της βιοποικιλότητας της περιοχής, να είναι
ενιαίος χώρος και να συντίθενται από συνδυασμό γεωργικών και δασικών ειδών
(κυπαρίσσια, συκαμιές, τρέμιθους, χαρουπιές) και σε περίπτωση διαθεσιμότητας νερού
άρδευσης με εσπεριδοειδή.

2. Ο εργολάβος που θα αναλάβει το έργο να συμμετέχει σε αδειοδοτημένο Συλλογικό Σύστημα
Διαχείρισης Α.Ε.Κ.Κ [Κανονισμός 7, Παράγραφος (2α και 2β)], ή να διατηρεί και λειτουργεί
αδειοδοτημένο Ατομικό Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και
Κατεδαφίσεις (Α.Ε.Κ.Κ), που εκδίδεται δυνάμει των περί Αποβλήτων Νόμων 2011-2016 και
Κανονισμών Κ.Δ.Π. 159/2011 και τον εκάστοτε τροποποιήσεων τους.
3. Στην περίπτωση που ο εργολάβος θα διαχειριστεί ο ίδιος κάποια από τα μη επικίνδυνα
απόβλητα, να κατέχει εν ισχύ Άδεια Διαχείρισης Αποβλήτων ή Πιστοποιητικό Καταχώρησης
στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων, που εκδόθηκαν δυνάμει του περί Αποβλήτων Νόμου
του 2011 [185(Ι)/2011]) και τον εκάστοτε τροποποιήσεων του, για συλλογή και μεταφορά
ή/και την επεξεργασία των κατηγοριών αποβλήτων που θα προκύψουν από τις
δραστηριότητες που διενεργούνται για την ολοκλήρωση των προνοιών του έργου.
4. Σε περίπτωση που δε θα τα διαχειριστεί ο ίδιος υποχρεούται να παραδίδει τα απόβλητα σε
Αδειοδοτημένους Φορείς ή Κατόχους Πιστοποιητικού ή να στηριχθεί στις δυνατότητες
άλλου Φορέα που κατέχει τα πιο πάνω προαπαιτούμενα, για τη συλλογή και μεταφορά των
κατηγοριών αποβλήτων που θα προκύψουν από τις κατηγορίες του έργου.
5. Ο εργολάβος σε περίπτωση που τα παραγόμενα Α.Ε.Κ.Κ δεν θα επεξεργαστούν στο χώρο
παραγωγής τους προς επαναχρησιμοποίηση ή για επεξεργασία στο έδαφος (land
treatment) από την οποία προκύπτει όφελος για τη γεωργία ή την οικολογική βελτίωση
(R10), θεωρούνται απόβλητα και πρέπει να μεταφέρονται σε αδειοδοτημένες Μονάδες για
Επεξεργασία/Ανακύκλωση Α.Ε.Κ.Κ.
6. Ο εργολάβος να υπογράφει το σχετικό Έντυπο Αναγνώρισης και Παρακολούθησης (Κ.Δ.Π.
31/2016) σε κάθε παράδοση και να απαιτεί αντίγραφο του Συλλέκτη-Μεταφορέα από την
έργου που παρέλαβε τα απόβλητα. Τα αντίγραφα θα πρέπει να τηρούνται ως αποδεικτικά
στοιχεία της ορθής διαχείρισης των αποβλήτων και να αποστέλλονται στον Διευθυντή του
Τμήματος Περιβάλλοντος με την ολοκλήρωση του έργου ή όποτε τους ζητηθούν.
7. Ο εργολάβος σύμφωνα με το Διάταγμα Κ.Δ.Π. 77/2016, να επεξεργάζεται με τη χρήση
Κινητού Σπαστήρα/Κοσκίνου τα απόβλητα Α.Ε.Κ.Κ., μόνο στους χώρους παραγωγής τους
(Χώρος εκάστοτε Εργοταξίου) και δεν επιτρέπεται να λειτουργεί εκτός των ορίων του
Εργοταξίου. Απαγορεύεται η χρήση κινητού σπαστήρα στο εργοτάξιο εκτός και αν αυτός
περιλαμβάνεται σε Άδεια Διαχείρισης Αποβλήτων ή έχει εκδοθεί Πιστοποιητικό για
επεξεργασία Αποβλήτων στο χώρο παραγωγής τους και έχουν εξασφαλιστεί
προηγουμένως οποιεσδήποτε άλλες εγκρίσεις ή/και άδειες. Ο Εργολάβος με την
ολοκλήρωση του έργου να υποβάλει στο Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος τα
Έντυπα Αναγνώρισης και Παρακολούθησης της μεταφοράς των αποβλήτων σύμφωνα με
το Διάταγμα Κ.Δ.Π. 31/2016.
8. Οι ποσότητες μπαζών / υλικών εκσκαφής που θα προκύψουν από το έργο να γίνει
προσπάθεια να επαναχρησιμοποιηθούν για επιχωματώσεις στο έργο στο μέγιστο δυνατό
βαθμό και να καταβληθεί προσπάθεια επίτευξης μηδενικού χωματουργικού ισοζυγίου κατά
τη διάρκεια των χωματουργικών εργασιών της φάσης κατασκευής του έργου. Τυχόν
περίσσεια μπαζών που πιθανόν να προκύψει να τύχει διαχείρισης με τους περί Αποβλήτων
Νόμους του 2011 μέχρι 2016.
9. Να γίνει κατάλληλη διευθέτηση των χώρων αποθήκευσης αδρανών υλικών σε θέσεις όπου
δεν θα επηρεάζουν αρνητικά την επιφανειακή απορροή και τη βλάστηση. Στους χώρους
αποθήκευσης αδρανών να χρησιμοποιούνται μέσα όπως προστατευτικές τάφρους ή άλλα
ώστε να αποφεύγεται η διασπορά στερεών σωματιδίων.

10. Να διασφαλιστεί ότι οι εργασίες θα περιοριστούν στο χώρο όπως φαίνεται στα χωροθετικά
σχέδια που υπάρχουν στην Έκθεση Πληροφοριών. Το εργοτάξιο να περιφραχθεί και να
μην γίνει καμία επέμβαση στον περιβάλλοντα χώρο. Τα μπάζα, τα οικοδομικά υλικά, τα
μηχανήματα, κλπ, να τοποθετούνται εντός των περιφραγμένων χώρων για την ασφάλεια
των κατοίκων της περιοχής.
11. Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας τόσο για την προστασία των
εργαζομένων, όσο και του κοινού (π.χ. σήμανση, κιγκλιδώματα εκατέρωθεν των
εκσκαφών, κλπ.).
12. Υγρά τα οποία είναι αποθηκευμένα στο εργοτάξιο (π.χ. μη χρησιμοποιημένα μηχανέλαια,
καύσιμα, κλπ) και που θα μπορούσαν να διαρρεύσουν στο περιβάλλον, να φυλάσσονται
σε κατάλληλα δοχεία και σε στεγασμένο χώρο με βάση από μπετόν και με περιτοίχισμα.
13. Στους χώρους των εργοταξίων να υπάρχουν απορροφητικά υλικά (π.χ. πριονίδι, άμμος)
σε επαρκείς ποσότητες ώστε να μπορούν να συγκρατούνται καύσιμα και λιπαντικά σε
περίπτωση διαρροής τους. Μετά τη χρήση τους τα απορροφητικά υλικά να συλλέγονται
και να διατίθενται σε αδειοδοτημένο φορέα διαχείρισης με βάση τις πρόνοιες των περί
Αποβλήτων Νόμων του 2011 έως 2016.
14. Όλα τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της διαμόρφωσης του
χώρου του έργου να συντηρούνται ορθά, σε τακτικά χρονικά διαστήματα και να μην
παρουσιάζουν οποιεσδήποτε διαρροές καυσίμων, μηχανέλαιων.
15. Για τις υγειονομικές ανάγκες του προσωπικού των εργοταξίων να τοποθετηθούν χημικές
τουαλέτες εντός των χώρων των τεμαχίων του έργου. Τα υγρά απόβλητα από τις χημικές
τουαλέτες να παραδίδονται σε αδειοδοτημένους φορείς συλλογής και μεταφοράς,
σύμφωνα με τους περί Αποβλήτων Νόμους του 2011 μέχρι 2016, όπως αυτός εκάστοται
τροποποιείται ή αντικαθίσταται.
16. Κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για
ελαχιστοποίηση και καταστολή της σκόνης. Για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από
τη δημιουργία σκόνης προτείνονται τα πιο κάτω μέτρα, όπως:
i. Όλοι οι χώροι και οι οδικές προσβάσεις που θα χρησιμοποιούνται από οχήματα να
διαμορφωθούν κατάλληλα και να επιστρωθούν με υλικά που θα περιορίζουν την
εκπομπή σκόνης στην ατμόσφαιρα, εάν απαιτηθεί.
ii. Να καταρτιστεί κατάλληλο σχέδιο δρομολογίων οχημάτων ώστε αυτά να
ελαχιστοποιηθούν με στόχο την κατά το δυνατό μικρότερη έκλυση αέριων ρύπων και
σκόνης.
iii. Τα οχήματα μεταφοράς να διατηρούν χαμηλές ταχύτητες κίνησης (~10 km/h) στους
χωμάτινους δρόμους.
iv. Κατά τη μεταφορά χύδην υλικών από/προς το εργοτάξιο να αποφεύγεται η
υπερπλήρωση των φορτηγών οχημάτων μεταφοράς και το φορτίο να είναι
σκεπασμένο.
v. Να γίνεται διαβροχή όταν και όπου απαιτείται και ιδιαίτερα στους χώρους όπου
διεξάγονται χωματουργικές εργασίες και στους διαδρόμους κίνησης των οχημάτων του
εργοταξίου.
vi. Όταν απαιτείται να γίνεται διαβροχή και των θαλάμων αποθήκευσης αδρανών υλικών
για την αποφυγή δημιουργίας σκόνης και εφόσον επικρατεί άνεμος ισχυρότερος των 4
Beaufort, να καλύπτονται οι σωροί με φύλλα πλαστικού.

vii. Οι χωματουργικές εργασίες να αποφεύγονται κατά τη διάρκεια έντονων
βροχοπτώσεων για τον περιορισμό τυχόν επιφανειακών απορροών επιβαρυμένων με
αιωρούμενα σωματίδια.
viii. Να μειωθεί κατά το δυνατόν των αποθέσεων/αποσπάσεων υλικών σε/από σωρούς και
η εναπόθεση/απόσπαση υλικών σε και από σωρούς να πραγματοποιείται από το
ελάχιστο δυνατό ύψος έτσι ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία κονιορτού.
ix. Κανένα όχημα μεταφοράς, σκάφος ή κάδος τοποθέτησης αδρανών υλικών να περιέχει
υλικό μετά το πέρας των ημερήσιων εργασιών.
x. Οι εξατμίσεις όλων των μηχανημάτων να είναι στραμμένες μακριά από το έδαφος
17.

Να ληφθούν όλα τα δυνατά μέτρα ελαχιστοποίησης του θορύβου, όπως:
i. Χρήση νέων μοντέλων μηχανημάτων και οχημάτων του εργοταξίου
ii. Τακτική συντήρηση και λειτουργία όλων των μηχανημάτων/οχημάτων του εργοταξίου
iii. Χρησιμοποίηση αντιδονητικών βάσεων και αποσβεστών στα πλαίσια των μηχανών
iv. Χρήση σιγαστήρων και πλευρικών παραπετασμάτων.
v. Τήρηση του ωραρίου εργασίας. Οι θορυβώδεις εργασίες να γίνονται κατά τη διάρκεια
κανονικών ωρών εργασίας και όχι Σαββάτο και Κυριακή ή αργίες, για να μην
παρενοχλούνται οι περίοικοι.
vi. Να γίνεται σωστός προγραμματισμός των κατασκευαστικών εργασιών ώστε να
αποφεύγεται κατά το δυνατόν η συγκέντρωση και η ταυτόχρονη λειτουργία πολλών
μηχανημάτων στο εργοτάξιο.

vii. Να τηρείται κατάλληλο πρόγραμμα δρομολογίων των βαρέων οχημάτων του
εργοταξίου για την ελαχιστοποίηση αυτών, με σκοπό την κατά το δυνατό μικρότερη
όχληση από την εκπομπή περιβαλλοντικού θορύβου.
18. Να αποφεύγεται η διεξαγωγή χωματουργικών εργασιών κατά τη διάρκεια έντονων
βροχοπτώσεων για την αποφυγή μεταφοράς στερεών στους κοντινούς υδάτινους
αποδέκτες.
19. Να χρησιμοποιηθεί εξοπλισμός χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης (ή ψηλής ενεργειακής
απόδοσης) σε όλες τις περιπτώσεις όπου είναι δυνατό.
20. Οι ρύποι που εκπέμπονται από τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν στο στάδιο της
κατασκευής, να μην υπερβαίνουν τα όρια τα οποία προβλέπουν οι περί της Ποιότητας του
Ατμοσφαιρικού Αέρα Νόμοι του 2010 έως 2017 [ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης
Εργασίας - www.mlsi.gov.cy, στη διαδρομή Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας/ Νομοθεσία/
Η περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα νομοθεσία/ Νόμος (Αρ.77(Ι)/2010 και
3(Ι)/2017)], και οι σχετικοί Κανονισμός Κ.Δ.Π 327/ 2010 και 37/2017 [ιστοσελίδα του
Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, στη διαδρομή Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας/
Νομοθεσία/ Η περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα νομοθεσία/ Κανονισμοί/
Αρ.77(Ι)/2010 και 3(Ι)/2017].
21. Ο Κύριος του Έργου έχει υποχρέωση να αποκαταστήσει τον περιβάλλοντα χώρο μετά την
εκτέλεση των κατασκευαστικών έργων και γενικά να μεριμνήσει για την καθαριότητα του.

22. Να ληφθούν οι απαραίτητες πρόνοιες από τον κύριο του έργου ώστε οι μελλοντικές
κατοικίες να μπορούν να συνδεθούν με το αποχετευτικό σύστημα.
23. Να χρησιμοποιηθούν διαπερατά υλικά, με στόχο την μείωση της επιφανειακής απορροής,
ώστε σε συνδυασμό με τους χώρους πρασίνου, να μειώνεται η επιφανειακή απορροή
που προκύπτει από την ανάπτυξη.

Γ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1.

Μέχρι τη σύνδεση των οικοπέδων με το αποχετευτικό σύστημα της περιοχής κατόπιν
εγκρίσεως της Αρμόδιας Αρχής, τα υγρά οικιακά απόβλητα να αποθηκεύονται προσωρινά
σε στεγανή δεξαμενή και στη συνέχεια να παραδίνονται σε Συλλέκτες/Μεταφορείς που
είναι καταχωρημένοι στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων που συλλέγουν/μεταφέρουν
απόβλητα σε επαγγελματική βάση σύμφωνα με τον περί Αποβλήτων Νόμο του 2011,
όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. Τα οχήματα συλλογής/μεταφοράς
να περιλαμβάνονται στο πιστοποιητικό καταχώρισης και να διασφαλιστεί ότι μπορούν να
μεταφέρουν τα συγκεκριμένα απόβλητα με τους σχετικούς εξαψήφιους κωδικούς βάση του
Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων.

2. Οποιαδήποτε άλλα απόβλητα που προκύπτουν από τη λειτουργία και συντήρηση του
εξοπλισμού, ο κύριος του έργου έχει υποχρέωση να τα παραδίδει σε αδειοδοτημένο
διαχειριστή σύμφωνα επίσης, με τους Περί Αποβλήτων Νόμους του 2011 και 2016.
3.

Για την δεντροφύτευση ή/και τοπιοτέχνηση του περιβάλλοντα χώρου του έργου να
χρησιμοποιηθούν ιθαγενή, τοπικά και αυτοφυή είδη χλωρίδας. Να μην χρησιμοποιηθούν
χωροκατακτητικά ξενικά είδη και ιδιαίτερα αυτά που περιλαμβάνονται στον ενωσιακό
κατάλογο του Κανονισμού (ΕΕ) 1143/2014 ή και στον εθνικό κατάλογο, σύμφωνα με τον
Ν.120(I)/2019.

4. Να εφαρμόζεται ο Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (ΚΔΠ 263/2007) όσον αφορά την
άρδευση των χώρων πρασίνου.
5. Τα προϊόντα που σχετίζονται με την ενέργεια (λαμπτήρες, θερμαντήρες χώρου,
θερμαντήρες νερού και άλλος ηλεκτρικός και ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός) είναι
υψηλής ενεργειακής απόδοσης και θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες του
περί του Καθορισμού των Απαιτήσεων Οικολογικού Σχεδιασμού των Συνδεόμενων με την
Ενέργεια Προϊόντων Νόμου του 2011 (Αρ. 17(Ι)/2011) [ιστοσελίδα της Υπηρεσίας
Ενέργειας
–
www.mcit.gov.cy/mcit/energyse.nsf,
στη
διαδρομή
Νομοθεσία/Νόμοι/Προϊόντα και Περιβάλλον/Οικολογικός Σχεδιασμός] και των σχετικών
Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει της Οδηγίας 2009/125/ΕΚ για τις ελάχιστες
απαιτήσεις σχεδιασμού που πρέπει να πληρούν τα προϊόντα που συνδέονται με την
ενέργεια πριν αυτά διατεθούν στην αγορά ή τεθούν σε λειτουργία. Κατάλογος των
Κανονισμών βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ενέργειας [στη
διαδρομή Τομείς Πολιτικής/Προϊόντα και Περιβάλλον/Προϊόντα που Συνδέονται με την
Ενέργεια/Οικολογικός Σχεδιασμός].
6.

Να τοποθετηθούν αυτόνομες φωτοβολταϊκές κολώνες με λαμπτήρες LED για τον
εξωτερικό φωτισμό. Για μείωση της φωτορύπανσης, η κατεύθυνση της φωτεινής δέσμης
να είναι στο εσωτερικό της ανάπτυξης και να γίνει κατάλληλη επιλογή του ύψους
τοποθέτησης των φωτιστικών εστιών.

7.

Όλες οι φωτεινές οδικές πινακίδες να φωτίζονται με τη χρήση φωτοβολταϊκών ή να είναι
κατασκευασμένες από αντανακλαστικό υλικό.

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
09 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

