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ΕΡΓΟ: ΠΡΟΣΘΗΚΟΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΣΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ LANDMARK
(ΠΡΩΗΝ HILTON) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ – ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΠΑ 127/20
1.

Εισαγωγή

Οι πληροφορίες για το Έργο υποβλήθηκαν στην Περιβαλλοντική Αρχή με σχετική επιστολή
από το Δήμο Λευκωσίας, (Αρ. Φακέλου ΠΠΑ 127/20 και ημερομηνία 13.06.2019) για
αξιολόγηση. Λόγω της φύσης του έργου, ζητήθηκαν οι απόψεις του Τμήματος Δημοσίων
Έργων και του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης με επιστολή ημερομηνίας 24.6.2020. Το
Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης δε φέρει ένσταση στην υλοποίηση του έργου.
Αρχική προσέγγιση της Περιβαλλοντικής Αρχής ήταν να εξεταστεί η υπό αναφορά αίτηση με
μαζί με το προτεινόμενο έργο για την ανέγερση δυο δεκαεπταόροφων οικοδομών, μιας
οικιστικής ανάπτυξης και μιας γραφειακής, με ενιαίο υπόγειο χώρο στάθμευσης σε δύο
επίπεδα με την ονομασία "LANDMARK PROJECT - OFFICE AND RESIDENTIAL TOWER
DEVELOPMENT" στον Δήμο Λευκωσίας. Κατόπιν όμως διαβούλευσης με τον κύριο του
έργου διαπιστώθηκε ότι η νέα ανάπτυξη θα τύχει επανασχεδιασμού, ενώ το εν λόγω έργο
που εξετάζεται αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα, οπόταν δεν υπάρχει ζήτημα συσσωρευτικών
επιπτώσεων.
Με βάση την επιτόπια επίσκεψη, τις πληροφορίες που υποβλήθηκαν με βάση το άρθρο 23
και τις απόψεις του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης, ετοιμάστηκε η Αιτιολογημένη
Διαπίστωση της Περιβαλλοντικής Αρχής.
2.

Περιγραφή και χωροθέτηση του Έργου

Το προτεινόμενο έργο αφορά αίτηση της εταιρείας The Cyprus Tourism Development
Company LTD για προσθηκομετατροπές στο υφιστάμενο ξενοδοχείο "Landmark" το οποίο
χωροθετείται στο τεμάχιο 1183, Φ/Σχ.: 21/550401, Τμήμα: 03. Το Ξενοδοχείο βρίσκεται στην
ενορία Αγίων Ομολογητών του Δήμου Λευκωσίας. Το τεμάχιο όπου χωροθετείται το
προτεινόμενο Έργο εμπίπτει σε Οικιστική Ζώνη Κα3 και διέπεται από τις πρόνοιες του
Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας.
Οι προσθηκομετατροπές που προτείνονται αφορούν αποκλειστικά το ισόγειο και το
μεσοπάτωμα του υφιστάμενου κτηρίου, ενώ δε θα γίνει οποιαδήποτε αλλαγή στους ορόφους
και στα υπόγεια. Οι προσθήκες στο υφιστάμενο ξενοδοχείο αφορούν στην προσθήκη μιας
κολυμβητικής δεξαμενής συνολικού εμβαδού 180 τ.μ., δύο εστιατορίων 230 και 210 τ.μ.
αντίστοιχα, ενός αίθριου που θα χρησιμεύει ως καφετέρια και θα έχει εμβαδόν 32 τ.μ. και
ενός μπαρ συνολικού εμβαδού 150 τ.μ. Το συνολικό εμβαδόν των καλυμμένων χώρων του
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ισογείου και του μεσοπατώματος ανέρχεται στα 4.513 τ.μ και θα υπάρξουν προσθήκες 908
τ.μ. περίπου για να ανέλθει στα 5.791 τ.μ. Το προτεινόμενο Έργο περιλαμβάνει επίσης 419
χώρους στάθμευσης που βρίσκονται τόσο στα υπόγεια όσο και στον εξωτερικό χώρο του
ξενοδοχείου.
Βάσει του σχεδιασμού του Έργου, πρόκειται να εκτελεσθούν εργασίες κατεδάφισης, οι
οποίες θα αφορούν κυρίως στην κατεδάφιση τοίχων στο ισόγειο του ξενοδοχείου, ώστε να
μπορέσουν να γίνουν οι απαραίτητες μετατροπές. Οι συνολικοί χώροι που θα κατεδαφιστούν
θα έχουν εμβαδόν περίπου 1.450 τ.μ, ενώ το συνολικό εμβαδόν των χώρων στους οποίους
θα γίνουν παρεμβάσεις ανέρχεται στα 1.352 τ.μ.
Η προτεινόμενη ανάπτυξη διαθέτει δύο (2) σημεία πρόσβασης επί της Λεωφόρος Αρχ.
Μακαρίου Γ’ και επί της Λεωφόρου Τζον Κένεντυ με ξεχωριστές λωρίδες εισόδου και εξόδου
και ειδικές ράμπες για πρόσβαση στους υπόγειους χώρους στάθμευσης. Στην περιβάλλουσα
περιοχή επικρατούν κυρίως μεικτές, εμπορικές, γραφειακές και οικιστικές αναπτύξεις. Επί της
Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ’ οι αναπτύξεις είναι κυρίως εμπορικές αλλά και μεικτές (γραφειακές
και εμπορικές). Επί της Λεωφόρου Τζόν Κένεντυ υπάρχουν εμπορικές, γραφειακές αλλά και
κάποιες οικιστικές αναπτύξεις. Δυτικά του προτεινόμενου Έργου κυριαρχούν κυρίως
οικιστικές αναπτύξεις ενώ ανατολικά υπάρχουν μικτές (οικιστικές και εμπορικές) αναπτύξεις
και νοτιοανατολικά εκτείνεται το Άλσος Ακαδημίας.
Οι κατασκευαστικές εργασίες του Έργου αναμένεται να διαρκέσουν περίπου εικοσιτέσσερεις
(24) μήνες. Σημειώνεται ότι κατά τις κατασκευαστικές εργασίες του Έργου το υφιστάμενο
ξενοδοχείο θα συνεχίσει τη λειτουργία του.
3.
Περιγραφή των περιβαλλοντικών στοιχείων που ενδέχεται να επηρεαστούν
σοβαρά από το έργο
Το έργο αναμένεται να επηρεάσει κατά τις κατασκευαστικές εργασίες, κυρίως με εκπομπές
σκόνης και θορύβου. Η όχληση θα διαρκέσει όσο και οι κατασκευαστικές εργασίες. Όλες οι
εργασίες θα γίνουν εντός του τεμαχίου του υφιστάμενου ξενοδοχείου.
Λόγω των κατασκευαστικών εργασιών αναμένεται να υπάρξει ποσότητα αδρανών υλικών με
υπολογισμό 55725 m3. Αναμένονται κάποιες ποσότητες σκόνης στην ατμόσφαιρα. Επίσης
πριν από την έναρξη των χωματουργικών εργασιών (εκσκαφές υπόγειων ορόφων) θα γίνει
αποψίλωση αρκετών από των υφιστάμενων δέντρων, φυτών και θάμνων εντός του τεμαχίου
του έργου. Σε αυτά περιλαμβάνονται φοινικιές, παχύφυλλα και αειθαλής θάμνοι και πεύκα.
Η περιοχή στην οποία θα υλοποιηθεί το έργο έχει καθαρά αστικό χαρακτήρα. Το φυσικό
περιβάλλον είναι ήδη αλλοιωμένο και δεν αναμένεται κάποια επιπρόσθετη αλλαγή. Η
περιοχή που θα υλοποιηθεί το έργο είναι οικιστική και εμπορική.
4.
Περιγραφή των πιθανών σημαντικών επιπτώσεων που το έργο ενδέχεται να
προκαλέσει στο περιβάλλον


Παραγωγή αποβλήτων κατεδαφίσεων περίπου 2244 τόνοι.



Παραγωγή χωμάτων εκσκαφής κατά τις χωματουργικές εργασίες περίπου 55 725 κ.μ.



Παραγωγή σκόνης κατά τη διάρκεια των κατεδαφίσεων, των χωματουργικών
εργασιών, τη μεταφορά χύδην λεπτόκοκκων υλικών κλπ .



Μείωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα λόγω της εκπομπής αέριων ρύπων
κατά την κατασκευή του έργου από τη λειτουργία των εργοταξιακών μηχανημάτων και
των εργοταξιακών οχημάτων που κινούνται προς και από το εργοτάξιο, την
παραγωγή σκόνης και από τις ενεργειακές ανάγκες του κτηρίου και την κίνηση των
οχημάτων κατά τη λειτουργία του έργου.
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Παραγωγή στερεών αποβλήτων τόσο κατά την κατασκευή του έργου όσο και κατά τη
λειτουργία του.



Παραγωγή υγρών αποβλήτων από τους χώρους υγιεινής των εργαζομένων και
επικίνδυνων υγρών αποβλήτων όπως χρησιμοποιημένων μηχανέλαιων κατά την
κατασκευή του έργου και διάφορων χημικών ουσιών που θα χρησιμοποιούνται κατά
τη λειτουργία του έργου.



Αύξηση της έντασης του θορύβου και δονήσεων από τη λειτουργία των μηχανημάτων
του εργοταξίου, τη μετακίνηση βαρέων οχημάτων κλπ.



Αύξηση της κατανάλωσης νερού τόσο κατά την κατασκευή του έργου και όσο και
κατά τη λειτουργία της ξενοδοχειακής μονάδας.



Κατανάλωση φυσικών πόρων τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία
του έργου.



Εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα κατά την κατασκευή και λειτουργία του έργου

5.
Περιγραφή των μέτρων που προβλέπονται για να αποτραπούν, προληφθούν ή
μετριαστούν επιπτώσεις στο περιβάλλον
Τα μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων τα οποία προτείνονται στην Έκθεση Πληροφοριών
για Έργα του Δεύτερου Παραρτήματος είναι τα εξής:
Κατά τη κατασκευή
• Συνεχής διαβροχή (καταιονισμό) των υλικών που θα συγκεντρώνονται σε σωρούς, των
μετώπων εκσκαφής και των διαδρόμων κίνησης των οχημάτων του εργοταξίου.
• Μείωση κατά το δυνατό των αποθέσεων/αποσπάσεων υλικών σε και από σωρούς, καθώς
και η εναπόθεση των υλικών σε σωρούς στο ελάχιστο δυνατό ύψος.
• Αποφυγή της υπερπλήρωσης των φορτηγών που μεταφέρουν χύδην υλικά από/προς το
εργοτάξιο και κάλυψη του φορτίου τους.
• Τοποθέτηση των σωρών των υλικών σε επιλεγμένες θέσεις μέσα στο εργοτάξιο μακριά από
παρακείμενες κατοικίες. Τοποθέτηση τεχνητής περίφραξης ή κάλυψη των σωρών.
• Τοποθέτηση περίφραξης γύρω από το πεδίο των εργασιών.
• Χρήση νέων μοντέλων εργοταξιακών μηχανημάτων και οχημάτων.
• Τακτική συντήρηση και λειτουργία όλων των μηχανημάτων/ οχημάτων του εργοταξίου.
• Χρήση σιγαστήρων και πλευρικών παραπετασμάτων όπου είναι δυνατόν.
• Τήρηση του ωραρίου εργασίας.
• Προγραμματισμός των εργασιών κατασκευής και αποφυγή κατά το δυνατόν συγκέντρωσης
και ταυτόχρονης λειτουργίας πολλών μηχανημάτων στο εργοτάξιο.
• Τήρηση του κανονικού ωραρίου εργασιών για αποφυγή διεξαγωγής θορυβωδών εργασιών
κατά τις ώρες κοινής ησυχίας.
• Ελάττωση του θορύβου των μηχανημάτων και οχημάτων εργοταξίου με χρήση νέων
μοντέλων.
• Συχνή συντήρηση και λειτουργία όλων των μηχανημάτων/ οχημάτων του εργοταξίου.
• Χρήση αντιδονητικών βάσεων και αποσβεστών στα πλαίσια των μηχανών.
• Χρήση σιγαστήρων και καλυμμάτων όπου είναι δυνατόν.
• Τα αναλώσιμα και κατασκευαστικά υλικά (καύσιμα, λιπαντικά υγρά, μπογιές χημικά, κλπ)
θα συγκεντρώνονται και θα αποθηκεύονται σε υποστατικά (μικρό αποθηκευτικό χώρο στο
εργοτάξιο) και θα παρακολουθούνται συστηματικά.
• Τα μηχανήματα θα συντηρούνται και θα παρακολουθούνται συστηματικά, ώστε να
αποφεύγονται μεγάλες διαρροές καυσίμων ή λαδιών.
• Θα αποφεύγεται η απόρριψη μεταχειρισμένων μηχανέλαιων από τα αυτοκίνητα και τα
μηχανήματα, καθώς επίσης τα υπολείμματα των μηχανελαίων θα συγκεντρώνονται σε δοχεία
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και θα συλλέγονται από αδειοδοτημένους συλλέκτες ή θα διατίθενται σε μονάδες ανάκτησης
μηχανελαίων.
• Τα υπολείμματα από τη χρήση υλικών βαφής – συντηρητικών, καθώς και τα καύσιμα που
θα έχουν διαρρεύσει (αφού πρώτα γίνει χρήση απορροφητικών υλικών όπως άμμος,
ροκανίδι) θα διατίθενται σύμφωνα με τις οδηγίες για τη διάθεση τοξικών αποβλήτων.
• τη συγκέντρωση και τοποθέτηση των άχρηστων οικοδομικών υλικών σε κατάλληλες θέσεις
ή/και σε ειδικούς κάδους, καθώς και την τακτική περισυλλογή τους,
• τη συσσώρευση και απομάκρυνση των στερεών απορριμμάτων και των πλεοναζόντων
υλικών
• τον καθαρισμό του χώρου των εργασιών μετά το πέρας της κατασκευής του Έργου
• την έγκαιρη εξασφάλιση των σχετικών αδειών για απόρριψη των μπάζων στους
εγκεκριμένους χώρους
• το διαχωρισμό των υλικών σε ανακυκλώσιμα και μη, και τη μεταφορά των ανακυκλώσιμων
στους κατάλληλους Φορείς ανακύκλωσης.
Κατά τη λειτουργία
• Η τοποθέτηση σύγχρονων, προηγμένου τύπου και υψηλών προδιαγραφών χαμηλής
στάθμης θορύβου μηχανημάτων
• Η τήρηση κατάλληλων αποστάσεων σε ότι αφορά τη θέση των μηχανημάτων στο κτήριο
του Έργου σε σχέση με τις γειτονικές αναπτύξεις
• Η τοποθέτηση ειδικών ηχομονωτικών υλικών για μείωση του θορύβου (όπου χρειαστεί)
• Η συστηματική παρακολούθηση και συντήρηση των διάφορων μηχανημάτων
• Ο διαχωρισμός των διάφορων απορριμμάτων σε ανακυκλώσιμα και μη.
• Η τοποθέτηση των σκουπιδιών σε σακούλες, ανάλογα με τον τύπο τους [πχ. Μη
ανακυκλώσιμα σκύβαλα και ανακυκλώσιμα υλικά (χαρτί, πλαστικό, αλουμίνιο και γυαλί)].
• Η τοποθέτηση των σκουπιδιών σε ειδικούς συμπιεστές.
• Η εγκατάσταση σκυβαλοδοχείων ειδικά για την απόρριψη των σκουπιδιών που θα
προέρχονται από το εστιατόριο και την κουζίνα.
• Η τακτική περισυλλογή των αποβλήτων από ιδιωτικές Εταιρείες (2-3 φορές εβδομάδα) για
απόρριψη των σκουπιδιών στον εγκεκριμένο χώρο σκυβάλων και τη μεταφορά των
ανακυκλώσιμων υλικών σε ειδικές μονάδες ανακύκλωσης.
• Η τοποθέτηση οικιακών υπολειμμάτων που θα προέρχονται από τις κουζίνες του
εστιατορίου του προτεινόμενου ξενοδοχείου σε ειδικούς συμπιεστές
• Τα απορρίμματα νωπού κρέατος, και νωπών και κατεψυγμένων ψαριών και αλιευμάτων,
που θα προέρχονται από τη λειτουργία της κουζίνας των εστιατορίων του ξενοδοχείου, θα
τοποθετούνται σε ειδικούς κάδους και θα συλλέγονται από αδειοδοτημένες εταιρείες
συλλογής απορριμμάτων νωπών κρεάτων και αλιευμάτων και ακολούθως θα μεταφέρονται
σε αδειοδοτημένους χώρους διαχείρισης.
6.

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση

Δεν εφαρμόζεται λόγω του ότι η εν λόγω αίτηση δεν βρίσκεται εντός προστατευόμενης
περιοχής του Δικτύου Natura 2000.
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 Περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων
στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμο Ν.127(Ι)/2018, καθώς και τα κριτήρια του
Τέταρτου Παραρτήματος του εν λόγω Νόμου και δε φέρει ένσταση στην κατασκευή του
έργου υπό τους όρους / προϋποθέσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα που
επισυνάπτεται.
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
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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:
1.
Χαρακτηριστικά του έργου: Το εν λόγω έργο αφορά προσθηκομετατροπές σχετικά
μικρής κλίμακας σε υφιστάμενο ξενοδοχείο, χωρίς αλλαγή του χαρακτήρα του έργου.
2.
Τοποθεσία του έργου: Το έργο θα υλοποιηθεί σε πυκνοκατοικημένη αστική περιοχή
όπου το φυσικό περιβάλλον είναι υποβαθμισμένο σε πολύ μεγάλο βαθμό.
3.
Τύπος και χαρακτηριστικά των ενδεχόμενων επιπτώσεων: Οι κυριότερες επιπτώσεις
δεν εντοπίζονται από τη λειτουργία του έργου, αλλά από τις κατασκευαστικές εργασίες
(θόρυβος, σκόνη). Θα λαμβάνονται μέτρα για την καταστολή της σκόνης, όπως τακτική
διαβροχή, ράντισμα των υλικών κλπ. Επίσης θα γίνεται τακτική και σχολαστική συντήρηση
μηχανημάτων για μείωση του θορύβου, καθώς και τοποθέτηση ηχομονωτικών πετασμάτων.

Μάριος Κυπριανού
για Διευθυντή Τμήματος Περιβάλλοντος
Περιβαλλοντική Αρχή
26.5.2021
Αρ. Φακέλου 02.10.011.015.001.001
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΠΡΟΣΘΗΚΟΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΣΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ LANDMARK (ΠΡΩΗΝ
HILTON) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (Αρ. Αίτησης για Πολεοδομική Άδεια ΠΠΑ 127/20)
Όροι Περιβαλλοντικής Αρχής
ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Γενικοί Όροι
1.
Ο κύριος του έργου ως και κάθε κατά νόμο υπόχρεος φέρει ακέραιη την ευθύνη για
την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που επιβάλλονται με την
παρούσα γνωμάτευση.
2.
Ο κύριος του έργου του έργου δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση τήρησης
διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας όπως ισχύει σήμερα ή θα ισχύει στο
μέλλον, ανεξαρτήτως από την ύπαρξη σχετικής ρητής αναφοράς στους περιβαλλοντικούς
όρους του έργου.
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.
Κατά την κατασκευή και λειτουργία του έργου να γίνουν όλες οι απαιτούμενες
ενέργειες και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, έτσι ώστε να διασφαλίζεται:


η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, και


η αντιμετώπιση και αποκατάσταση δυσάρεστων περιβαλλοντικών καταστάσεων που
οφείλονται στην κατασκευή και λειτουργία του έργου.
ΕΝΟΤΗΤΑ Β: Όροι που πρέπει να τηρούνται κατά το στάδιο κατασκευής
1.

Διαχείριση Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές, Κατεδαφίσεις (Α.Ε.Κ.Κ.)

Κατά τη διαχείριση των Αποβλήτων από Εκσκαφές, κατασκευές, και κατεδαφίσεις
(Α.Ε.Κ.Κ.) πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις
των Περί Αποβλήτων Νόμων 2011-2016 και των εκάστοτε τροποποιήσεων τους καθώς και
των Κανονισμών Κ.Δ.Π. 159/2011 και των εκάστοτε τροποποιήσεων τους, για την
ορθολογική διαχείριση με στόχο την κατά δυνατό μεγαλύτερη ποσοστιαία επίτευξη
ανακύκλωσης τουλάχιστον 70% των Α.Ε.Κ.Κ. (κατά βάρος) μέχρι το 2020. Να
εφαρμοστούν οι πιο κάτω όροι
1.1
Ο Εργολάβος να ετοιμάσει Ολοκληρωμένο Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων
από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (Α.Ε.Κ.Κ) με βάση την παράγραφο
7(1)(α) των Κανονισμών ΚΔΠ159/2011 και τον εκάστοτε τροποποιήσεων τους, που θα
συμπεριλαμβάνει και το κόστος της Διαχείρισης των Α.Ε.Κ.Κ. Θα φέρει την πλήρη
ευθύνη εφαρμογής του [Κανονισμός 5, Παράγραφος (1)], θα μεριμνά για τη φύλαξη του
στο εργοτάξιο και θα το θέτει στη διάθεση των Επιθεωρητών ή άλλων εκπροσώπων
του Τμήματος Περιβάλλοντος όποτε αυτό ζητηθεί.
Το σχέδιο πρέπει να προβλέπει την ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων στο
εργοτάξιο περιλαμβανομένης της συλλογής, τυχόν επεξεργασίας και τελικής διάθεσης
στερεών και υγρών αποβλήτων, μεταχειρισμένων μηχανέλαιων, ανακυκλώσιμων
αποβλήτων από εκσκαφές, κατεδαφίσεις κλπ.), να υποδεικνύονται οι χώροι
προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων, οι προδιαγραφές των εν λόγω χώρων, ο
τρόπος συσκευασίας και προσωρινής αποθήκευσης των αποβλήτων, ποσοστό
ανακύκλωσης των αποβλήτων και οι συμφωνίες με φορείς διαχείρισης αποβλήτων. Θα
πρέπει επίσης να περιλαμβάνει περιγραφή τυχόν επεξεργασίας με σπαστήρα (χώρο,
διάρκεια, μέτρα μείωσης των επιπτώσεων στο περιβάλλον κ.τ.λ.).
Ο ιδιοκτήτης καλείτε όπως κατακρατεί από τον Εργολάβο ποσό ισάξιο με το κόστος
Διαχείρισης των Α.Ε.Κ.Κ. το οποίο αποδεσμεύει προς τον Εργολάβο μόνο όταν

6

επιβεβαιώσει με βάση την έκθεση του Επιβλέποντα Μηχανικού ότι εκπλήρωσε όλους
τους όρους του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Διαχείρισης.
1.2
Ο Εργολάβος 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 των εκάστοτε τροποποιήσεων
τους. Απαγορεύεται η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων χωρίς Άδεια Διαχείρισης
Αποβλήτων ή Πιστοποιητικό Καταχώρησης για τα συγκεκριμένα απόβλητα.
1.3
Όταν 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.
Σε περίπτωση που δεν 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.
1.4
Ο Εργολάβος να διασφαλίζει την μεταφορά των παραγομένων αποβλήτων σε
αδειοδοτημένες Μονάδες για Επεξεργασία/Ανακύκλωση.
1.5
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.
1.6
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 εγκατάσταση 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.
1.7
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.
1.8
Ο Εργολάβος με την ολοκλήρωση του έργου να υποβάλει στο Συλλογικό
Σύστημα και στο Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος τα Έντυπα Αναγνώρισης και
Παρακολούθησης της μεταφοράς των αποβλήτων σύμφωνα με το Διάταγμα Κ.Δ.Π.
31/2016.
1.9
Τονίζεται ότι αποτελεί αδίκημα η απόρριψη αποβλήτων στο έδαφος και τα
νερά. Σε περίπτωση που ο Εργολάβος απορρίψει απόβλητα που προήλθαν από την
κατεδάφιση του έργου, είναι υπόχρεος να τα παραδώσει σε αδειοδοτημένους φορείς
διαχείρισης και να επαναφέρει τους χώρους στην αρχική τους κατάσταση με δικά του
έξοδα. Σε αντίθετη περίπτωση ο Επιβλέπων Μηχανικός έχει υποχρέωση να καταγγείλει
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την Παρανομία στο Τμήμα Περιβάλλοντος για λήψη μέτρων, σύμφωνα με την ισχύουσα
σχετική Νομοθεσία.
2.
Nα ετοιμαστεί Διαχειριστικό Σχέδιο εργοταξίου που θα εφαρμόζεται κατά την
υλοποίηση του έργου. Το εν λόγω σχέδιο να προβλέπει την ορθολογική διαχείριση του
εργοταξίου, η οποία να φαίνεται μέσα από χωροθετικά σχέδια, στα οποία να φαίνονται
ευκρινώς οι διάφοροι χώροι, όπως ο χώρος για την ασφαλή αποθήκευση των επικίνδυνων
αποβλήτων, των επικίνδυνων ουσιών, οι διαδρομές διακίνησης των βαρέων και άλλων
οχημάτων, κλπ.
3.
Τα στερεά απόβλητα που θα προκύψουν από την κατασκευή του έργου, καθώς και οι
πρώτες ύλες οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν, να τοποθετηθούν σε χώρο εντός των ορίων του
τεμαχίου και σε σημεία τα οποία θα δημιουργήσουν τη μικρότερη δυνατή όχληση.
4.
Απαγορεύεται η ρίψη, εναπόθεση ή διάθεση οποιασδήποτε ουσίας, η οποία ρυπαίνει
ή τείνει να ρυπάνει τα νερά και το έδαφος, η καύση απορριμμάτων, μηχανελαίων,
αποβλήτων συσκευασιών ή άχρηστου εξοπλισμού καθώς και η ταφή τους μαζί με τα
απόβλητα εκσκαφών και κατασκευών που θα προκύψουν.
5.
Να γίνεται άμεση ενημέρωση του Τμήματος Περιβάλλοντος σε περίπτωση
οποιουδήποτε περιστατικού διαρροής αποβλήτων ή άλλων ρύπων.
6.
Οι πρώτες ύλες όπως καύσιμα, λιπαντικά, χημικά και λοιπά καθώς επίσης και όλα τα
απόβλητα και ιδιαίτερα τα επικίνδυνα (π.χ. λιπαντικά, υπολείμματα και συσκευασίες υλικών
βαφής και συντηρητικών, κλπ) που θα παραχθούν, να αποθηκεύονται σε κατάλληλα δοχεία
σε χώρους στους οποίους θα υπάρχει περιορισμένη πρόσβαση και σχετική σήμανση και οι
οποίοι θα πρέπει να είναι κατάλληλα διαμορφωμένοι με αδιαπέραστες επιφάνειες και
προστατευμένοι από τις καιρικές συνθήκες.
7.
Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την καταστολή της σκόνης και
συγκεκριμένα:
 όλοι οι χώροι και οι οδικές προσβάσεις που θα χρησιμοποιούνται από οχήματα να
διαμορφωθούν κατάλληλα και να επιστρωθούν με υλικά τα οποία θα περιορίζουν την
εκπομπή σκόνης στην ατμόσφαιρα,
 να καταρτιστεί κατάλληλο σχέδιο δρομολογίων οχημάτων ώστε αυτά να ελαχιστοποιηθούν με στόχο την κατά το δυνατό μικρότερη έκλυση αέριων ρύπων και σκόνης,
 τα οχήματα μεταφοράς να διατηρούν χαμηλές ταχύτητες κίνησης (10 km/ ώρα) στους
χωμάτινους δρόμους,
 κατά τη μεταφορά χύδην υλικών να αποφεύγεται η υπερπλήρωση των φορτηγών
οχημάτων μεταφοράς,
 να γίνεται διαβροχή όταν και όπου απαιτείται και ιδιαίτερα στους χώρους όπου
διεξάγονται χωματουργικές εργασίες,
 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,
 η μεταφορά των αδρανών υλικών να γίνεται με σκεπασμένα φορτηγά οχήματα,
 εναπόθεση υλικών σε σωρούς να πραγματοποιείται από το ελάχιστο δυνατό ύψος έτσι
ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία κονιορτού,
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για τον περιορισμό τυχόν επιφανειακών απορροών επιβαρυμένων με αιωρούμενα
σωματίδια, οι χωματουργικές εργασίες να αποφεύγονται κατά τη διάρκεια έντονων
βροχοπτώσεων,
 κανένα όχημα μεταφοράς, σκάφος ή κάδος τοποθέτησης αδρανών υλικών δεν πρέπει να
περιέχει υλικό μετά το πέρας των ημερήσιων εργασιών.
8.
Να υπάρχει περιορισμός των εργασιών εργοταξίου σε κανονικό ωράριο εργασιών και
αποφυγή φορτοεκφόρτωσης κατά τις ώρες κοινής ησυχίας.
9.
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 σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί
Αποβλήτων Νόμου.
10.
Οι κτηριακές εγκαταστάσεις να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες των περί Ρύθμισης
της Ενεργειακής απόδοσης των Κτιρίων (Απαιτήσεις Ελάχιστης Ενεργειακής Απόδοσης
Κτιρίου) Διατάγματος του 2013 (Κ.Δ.Π. 432/2013).
11.
Να εγκατασταθεί ηχοπέτασμα περιμετρικά του εργοταξίου με ελάχιστο ύψος τα 2.5
μέτρα για μείωση των επιπτώσεων από το θόρυβο κατά τη κατασκευή.
Nα ληφθούν όλα τα δυνατά μέτρα ελαχιστοποίησης του θορύβου, όπως:
 Χρήση νέων μοντέλων μηχανημάτων και οχημάτων του εργοταξίου.
 Τακτική συντήρηση και έλεγχος όλων των μηχανημάτων / οχημάτων του εργοταξίου.
 Χρησιμοποίηση αντιδονητικών βάσεων και αποσβεστών στα πλαίσια των μηχανών.
 Χρήση σιγαστήρων και πλευρικών παραπετασμάτων όπου είναι δυνατόν.
 Σωστός προγραμματισμός των κατασκευαστικών εργασιών ώστε να αποφεύγεται
κατά το δυνατόν η συγκέντρωση και η ταυτόχρονη λειτουργία πολλών μηχανημάτων
στο εργοτάξιο.
 Να εφαρμοστεί πρόγραμμα εκτέλεσης των εργασιών κατασκευής και των
δρομολογίων των οχημάτων απομάκρυνσης των υλικών, εντός των καθορισμένων
ωρών εργασίας.
 Οι θορυβώδεις εργασίες να γίνονται κατά τη διάρκεια κανονικών ωρών εργασίας και
όχι Σάββατο και Κυριακή ή αργίες, για να μην ενοχλούνται οι γύρω κάτοικοι/τουρίστες.
13.
Γίνεται εισήγηση χρήσης χρωμάτων χαμηλής εκπομπής VOCs, ή χρήση αυτών με
χαμηλές εκπομπές φορμαλδεΰδης και χρήση κόλλας και διαλυτών χαμηλής εκπομπής
VOCs. Προτείνεται η βαφή των εσωτερικών χώρων με οικολογικά χρώματα.
12.

14. Για τυχόν αφαίρεση δασικών και άλλων ειδών που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες που
ορίζονται στους Πίνακες του περί Δασών Νόμου του 2012 (Ν. 25(I)/2012) και του
Τροποποιητικού Νόμου του 2018 (Ν. 104(I)/2018), να ληφθεί σχετική άδεια από το Τμήμα
Δασών, πριν γίνουν οποιεσδήποτε σχετικές ενέργειες.

15.
Με τον τερματισμό των εργασιών να γίνει απομάκρυνση του εργοταξίου και
αποκατάσταση όλων των χώρων.
ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: Όροι που πρέπει να τηρούνται κατά το στάδιο λειτουργίας
1.
Τα στερεά ή/και επικίνδυνα απόβλητα τα οποία πιθανόν να προκύψουν κατά τη
λειτουργία του έργου, να συλλεχθούν από αδειοδοτημένους διαχειριστές αποβλήτων ή
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κατόχους πιστοποιητικών καταχώρησης για συλλογή - μεταφορά αποβλήτων και να
παραδοθούν σε αδειοδοτημένη μονάδα διαχείρισης αποβλήτων, με βάση τους Περί
Αποβλήτων Νόμους του 2011 έως 2016 (ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος www.moa.gov.cy/environment, στη διαδρομή Νομοθεσία/ Τομέας Διαχείρισης Αποβλήτων/
Νόμος Αρ. 185 (Ι)/ 2011).
2.
Απαγορεύεται η διάθεση στο έδαφος ή/και το υπέδαφος ή στα επιφανειακά, υπόγεια
ή παράκτια νερά ουσιών που ρυπαίνουν ή τείνουν να ρυπάνουν τα υπόγεια, παράκτια ή και
τα επιφανειακά νερά ή το έδαφος σύμφωνα με το Άρθρο 6 των περί Ελέγχου της Ρύπανσης
των Νερών Νόμων του 2002 μέχρι 2013.
3.
Τα απόβλητα, και τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που πιθανόν
να προκύπτουν κατά τις περιόδους συντήρησης ή βλαβών, να παραδίδονται σε
αδειοδοτημένους φορείς διαχείρισης βάσει του Περί Αποβλήτων Νόμου (ιστοσελίδα του
Τμήματος Περιβάλλοντος - www.moa.gov.cy/environment, στη διαδρομή Νομοθεσία/ Τομέας
Διαχείρισης Αποβλήτων/ Νόμος Αρ. 185 (Ι)/ 2011).
4.
Όσον αφορά τα προϊόντα που σχετίζονται με την ενέργεια όπως λαμπτήρες,
θερμαντήρες χώρου, θερμαντήρες νερού και λοιπός ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, αυτά θα
πρέπει να συνάδουν με τις απαιτήσεις του περί Καθορισμού των Απαιτήσεων Οικολογικού
σχεδιασμού των Συνδεόμενων με την Ενέργεια Προϊόντων Νόμου του 2011 και των σχετικών
μέτρων εφαρμογής.
5.
Αναφορικά με τα συστήματα ψύξης και κλιματισμού που θα βρίσκονται στην
εγκατάσταση, ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να τηρεί τις πρόνοιες του Νόμου, 46(Ι)/2017, περί
ορισμένων φθοριούχων αερίων (ανάκτηση, πρόληψη διαρροών, περιβαλλοντική καταστροφή
αερίων) καθώς και των Κ.Δ.Π. Κανονισμών 335/2018 που προκύπτουν από αυτόν
(πιστοποίηση προσωπικού που ασκεί εργασίες σε ψυκτικό εξοπλισμό).
6.
Τα μηχανήματα που προκαλούν υψηλή στάθμη θορύβου (π.χ γεννήτριες,
κομπρεσόροι) να βρίσκονται σε κλειστούς και μονωμένους χώρους ή να έχουν κατάλληλα
ηχομονωτικά καλύμματα, και να εγκατασταθούν σε ικανοποιητική απόσταση από τις
κατοικίες στα γειτονικά τεμάχια.
7.
Οι κτηριακές εγκαταστάσεις να συμμορφώνονται με τις Απαιτήσεις Ελάχιστης
Απόδοσης Κτηρίου όπως αυτές καθορίζονται στις πρόνοιες των περί της Ρύθμισης της
Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμοι 2006 έως 2017.
8.
Τυχόν τοποθέτηση συμπιεστή σκυβάλων, καθώς και η χωροθέτηση των
σκυβαλοδοχείων να γίνει σε συνεννόηση με τις υγειονομικές υπηρεσίες του Δήμου
Λευκωσίας.
9.
Να μελετηθεί το ενδεχόμενο τοποθέτησης φωτοβολταϊκών πλαισίων και ηλιακών
συλλεκτών, καθώς και η εξοικονόμηση ενέργειας από τα συστήματα θέρμανσης/ ψύξης.
10.
Για τη μείωση των επιπέδων φωτορύπανσης από τον εξωτερικό φωτισμό, απαιτείται
ρύθμιση της έντασης φωτός, κατεύθυνση της φωτεινής δέσμης στο εσωτερικό της ανάπτυξης
και κατάλληλη επιλογή του ύψους τοποθέτησης των φωτιστικών εστιών.
11.
Γίνεται εισήγηση όπως εφαρμοστεί Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης EMAS
(EcoManagement and Audit Scheme) για την ανάπτυξη. Με την εφαρμογή του συστήματος
περιβαλλοντικής διαχείρισης EMAS, δίνεται η δυνατότητα για συνεχείς βελτιώσεις στις
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περιβαλλοντικές επιδόσεις μιας επιχείρησης, ενισχύοντας ταυτόχρονα και την
ανταγωνιστικότητα τους. Το λογότυπο του EMAS έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί και
ως μέσο μάρκετινγκ και πωλήσεων, προωθώντας τις βέλτιστες περιβαλλοντικές επιδόσεις
μιας επιχείρησης. Συστήνεται η επαλήθευση του Συστήματος Περιβαλλοντικής διαχείρισης
από τρίτο ανεξάρτητο επαληθευτή, πρακτική η οποία ακολουθείται π.χ. για την καταχώρηση
στο μητρώο EMAS (Environmental Management and Audit Scheme) του Συστήματος
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
αποτείνεστε να αποτείνεστε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος στη διεύθυνση
www.moa.gov.cy/environment
[στη
διαδρομή
Αδειοδοτήσεις/Σύστημα
Οικολογικής
Διαχείρισης και Ελέγχου EMAS].

12.
Nα μελετηθούν σύγχρονα συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας. Προτείνονται τα πιο
κάτω μέτρα:
 Φωτισμός με αισθητήρες ή αυτόματους χρονοδιακόπτες σε χώρους με περιοδική
χρήση, όπως διαδρόμους, χώρους υγιεινής, κοινόχρηστους χώρους κλπ. Αποφυγή
αλόγιστης χρήσης ηλεκτρικού ρεύματος.
 Τοποθέτηση διπλών υαλοστασίων.
 Χρήση λαμπτήρων τύπου LED στον εξωτερικό και περιμετρικό φωτισμό των κτηρίων
και των χώρων στάθμευσης.

13.
Προτείνεται η χρήση οικολογικών προϊόντων καθαρισμού (απορρυπαντικά, υγρό
πλυσίματος, σαμπουάν, σαπούνια κλπ.), και η χρήση βιοαποικοδομήσιμων σακουλιών
σκυβάλων.
14.
Προτείνεται η χρήση χαρτιού τουαλέτας και κουζίνας από ανακυκλωμένο χαρτί ή
οικολογικό.
15.
Να γίνεται χωριστή Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ), εντός του κτηρίου, για τουλάχιστον τα
ρεύματα αποβλήτων γυαλί, χαρτί/ χαρτόνι, PMD, βιοαπόβλητα (τροφικά υπολείμματα,
πράσινα). Για το σκοπό αυτό να εγκατασταθεί εξοπλισμός (π.χ. συμπιεστής, κάδος ) σε
λειτουργική θέση εντός του κτιρίου για τη ΔσΠ και εκτός για τη συλλογή. Οι χρήστες του
κτιρίου να τύχουν κατάλληλης εκπαίδευσης / κατάρτισης για τον τρόπο χωριστής ΔσΠ ώστε
να επιτυγχάνεται υψηλής ποιότητας ανακυκλώσιμων και οργανικών αποβλήτων. Τα χωριστά
διαλεγμένα ανακυκλώσιμα, να περισυλλέγονται από το Κεντρικό Σημείο Περισυλλογής σε
τακτά χρονικά διαστήματα από αδειοδοτημένους διαχειριστές.
16.
Τα απόβλητα (υγρά, στερεά οικιακά κ.λπ.) τα οποία πιθανόν να προκύπτουν από τις
εργασίες λειτουργίας του έργου να επαναχρησιμοποιούνται/ανακυκλώνονται στο μεγαλύτερο
δυνατό βαθμό, ανάλογα και με την καταλληλότητά τους, σύμφωνα με τις πρόνοιες των Περί
Αποβλήτων Νόμων του 2011 μέχρι 2016.
17. Να υποβληθεί στο Τμήμα Περιβάλλοντος σχέδιο χωριστής διαλογής και συλλογής της
ανάπτυξης, για όλα τα ανακυκλώσιμα και τροφικά απόβλητα (βιο-απόβλητα), πριν την
έκδοση άδειας οικοδομής.

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: Όροι για αποξήλωση του έργου
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1.

Η αποξήλωση του έργου να γίνεται με βάση το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο.

2.
Ο κύριος του έργου υποχρεούται με τον τερματισμό της λειτουργίας του να
διασφαλίσει ότι θα αποκαταστήσει:


Κάθε ζημιά που ενδεχομένως έχει προκληθεί στο περιβάλλον από τη λειτουργία τους.

 Το φυσικό περιβάλλον με τη διαμόρφωση και ένταξη του χώρου των εγκαταστάσεων στο
περιβάλλον ώστε να επιτυγχάνεται η αναβάθμιση διατήρηση του τοπίου. Αυτό θα
επιτευχθεί με την υποβολή κατάλληλων σχεδίων με την πάροδο του χρόνου προς την
Περιβαλλοντική Αρχή.
3. Κατά τη διάρκεια των εργασιών αποξήλωσης να τηρούνται οι πρόνοιες των περί
Αποβλήτων Νόμων του 2011 έως 2016, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή
αντικαθίστανται. 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.

Τμήμα Περιβάλλοντος
Μάιος 2021

12

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Απόψεις άλλων τμημάτων
Τμήμα Δημοσίων Έργων
Ζητήθηκαν οι απόψεις αλλά δεν λήφθηκαν μέχρι την έκδοση της παρούσας
αιτιολογημένης διαπίστωσης.
Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης
Σε επιστολή ημερομηνίας 23.4.2021 αναφέρει ότι δε φέρει ένσταση στην υλοποίηση
του έργου.
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