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1. Ειςαγωγή
Οι πλθροφορίεσ για το Ζργο υποβλικθκαν ςτθν Περιβαλλοντικι Αρχι με ςχετικι επιςτολι
από τον Επαρχιακό Λειτουργό Σμιματοσ Πολεοδομίασ και Οικιςεωσ Λάρνακασ (Αρ. Φακ.
ΛΑΡ/00313/2020 & ΛΑΡ/00314/2020 και θμερομθνία 18/1/2021) για αξιολόγθςθ.
τα πλαίςια τθσ αξιολόγθςθ του ζργου, θ Περιβαλλοντικι Αρχι ζκρινε αναγκαία τθ
διαβοφλευςθ με το Σμιμα Αναπτφξεωσ Τδάτων, το Σμιμα Δαςϊν και το Σμιμα Δθμοςίων
Ζργων επειδι κρίκθκε αναγκαίο να ηθτθκοφν οι απόψεισ των πιο πάνω τμθμάτων ςε
κζματα τθσ αρμοδιότθτασ τουσ, με επιςτολι θμερ.14/4/2021.
Με βάςθ τθν επιτόπια επίςκεψθ, τισ κζςεισ του Σμιματοσ Δαςϊν, του Σμιματοσ
Αναπτφξεωσ Τδάτων και τισ πλθροφορίεσ που υποβλικθκαν με βάςθ το άρκρο 23
ετοιμάςτθκε θ Αιτιολογθμζνθ Διαπίςτωςθ τθσ Περιβαλλοντικισ Αρχισ.

2. Περιγραφή και χωροθζτηςη του Ζργου
Σο προτεινόμενο ζργο αφορά αίτθςθ για τθ δθμιουργία πολυχϊρου εκδθλϊςεων με
εςωτερικοφσ και εξωτερικοφσ χϊρουσ που προτείνεται να χρθςιμοποιείται ωσ χϊροσ
φιλοξενίασ εκκζςεων ζργων τζχνθσ, διοργάνωςθσ διαλζξεων και ςυνεδρίων ενϊ ςφμφωνα
με τον κφριο του ζργου περιοδικά κα μπορεί να χρθςιμοποιείται για γαμιλιεσ και άλλεσ
δεξιϊςεισ με περιοριςμζνο αρικμό προςκεκλθμζνων. Η αίτθςθ αξιολογείται κατά
παρζκκλιςθ των προνοιϊν του Σοπικοφ χεδίου Λάρνακασ κακότι θ προτεινόμενθ χριςθ
δεν αποτελεί επιτρεπόμενο τφπο ανάπτυξθσ ςτθν οικιςτικι ηϊνθ Κα5.
Σο ζργο προτείνεται να χωροκετθκεί ςτα τεμάχιο 1797 και ςτα οικόπεδα με αρ. 56, 57, 58,
59, Φ/χ.40/62W2, τμ.34, ςυνολικοφ εμβαδοφ 7.017τ.μ. τα οποία εμπίπτουν ςε οικιςτικι
ηϊνθ Κα5 με επιτρεπόμενο αρικμό ορόφων που δεν πρζπει να ξεπερνά τουσ τρεισ (3).
Εφάπτεται ςε υπθρεςιακό δρόμο τθσ λεωφόρου Λεμεςοφ θ οποία ανατολικά ςυνδζει τθν
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περιοχι με το αςτικό κζντρο Λάρνακασ και προσ τα δυτικά καταλιγει ςτον κυκλικό κόμβο
Καλοφ Χωριοφ. Η περιοχι μελζτθσ βρίςκεται ςε περιοχι όπου ςυνορεφουν οι υδροφορείσ
Αραδίππου, Γφψου Αραδίππου και Κίτι – Περβόλια ενϊ ςτθν ίδια περιοχι βρίςκονται και τα
υδάτινα ςϊματα Κοίτθ Ποταμοφ Σρζμινκου (CY-3A) και Κίτι- Περβόλια (CY-3B).
ε ακτίνα περίπου 1χλμ περιμετρικά του υπό μελζτθ τεμαχίου υπάρχουν κυρίωσ οικιςτικζσ
αναπτφξεισ με τθν κοντινότερθ να βρίςκεται ςε απόςταςθ περίπου 10-15μ., κενά τεμάχια,
τεμάχια με δενδροκαλλιζργειεσ, εκκλθςία, ςχολεία, πάρκα και χϊροι πραςίνου κακϊσ και
κάποιεσ μεμονωμζνεσ εμπορικζσ και μεικτζσ αναπτφξεισ. ε απόςταςθ περίπου 700μ
βόρεια του τεμαχίου βρίςκεται ο Ποταμόσ Καμάρων και ςε απόςταςθ περίπου 740μ.
νοτιοανατολικά, θ προςτατευόμενθ περιοχι NATURA 2000 «Αλυκζσ Λάρνακασ CY6000002»
θ οποία δεν αναμζνεται να επθρεαςτεί από το ζργο.
Σο υπό μελζτθ τεμάχιο βρίςκεται ςε υψόμετρο περίπου 40-45μ από τθν επιφάνεια τθσ
κάλαςςασ και μζςα ςε αυτό υπάρχει διϊροφθ κατοικία, παλιά βιομθχανικι αποκικθ και
δενδροκαλλιζργειεσ (ελιζσ, πορτοκαλιζσ, μθλιζσ, ςυκιζσ, πεφκα, μεςπιλιά). φμφωνα με τον
κφριο του ζργου περίπου 40 δζντρα (ελιζσ, ροδιζσ , πορτοκαλιζσ) κα μεταφυτευκοφν ςε
άλλα ςθμεία τθσ ανάπτυξθσ εφόςον επθρεάηουν τον ςχεδιαςμό του ζργου. Με βάςθ τα
ςτοιχεία που υποβλικθκαν, θ διϊροφθ κατοικία κα επιδιορκωκεί ενϊ ςτο κτιριο τθσ
παλιάσ βιομθχανικισ αποκικθσ κα διατθρθκοφν τμιματα τθσ τοιχοποιίασ και κα γίνει
αντικατάςταςθ τθσ ςτζγθσ νοουμζνου ότι κα κρικεί κατάλλθλο για χριςθ. ε αντίκετθ
περίπτωςθ κα κατεδαφιςτεί και ςτθ κζςθ τθσ κα ανεγερκεί καινοφρια καταςκευι όμοιου
τφπου. φμφωνα με τον κφριο του ζργου ζχει δοκεί θ απαιτοφμενθ ςθμαςία για
τεχνολογικι και ενεργειακι αναβάκμιςθ τθσ βιομθχανικισ αποκικθσ ϊςτε να μειϊνεται
ςτο ελάχιςτο δυνατό ο επθρεαςμόσ (θχορφπανςθ) τθσ περιβάλλουςασ περιοχισ από τθ
λειτουργία του ζργου. Η ανάπτυξθ δεν κα περιλαμβάνει κολυμβθτικι δεξαμενι αλλά ζνα
διακοςμθτικό υδάτινο ςτοιχείο βάκουσ περίπου 50εκ.
Σο προτεινόμενο ζργο κα περιλαμβάνει εςωτερικό χϊρο εκδθλϊςεων που κα ενϊνεται με
τθν υφιςτάμενθ διϊροφθ κατοικία το ιςόγειο τθσ οποίασ κα χρθςιμοποιείται ωσ βοθκθτικόσ
χϊροσ / χϊροσ ζκκεςθσ ςυνολικοφ εμβαδοφ 1485,59τ.μ. με καλυμμζνεσ βεράντεσ
ςυνολικοφ εμβαδοφ 233,13τ.μ. και 68 χϊρουσ ςτάκμευςθσ εκ των οποίων οι πζντε (5) κα
ανικουν ςτουσ εργαηόμενουσ, οι ζξι (6) για ΑμεΑ και ζνασ (1) χϊροσ ςτάκμευςθσ για
οχιματα τροφοδοςίασ. Οι χϊροι ςτάκμευςθσ κα δθμιουργθκοφν ςτα οικόπεδα 56, 59 και
ςτο νότιο μζροσ του τεμαχίου 1791. Η πρόςβαςθ ςτθν ανάπτυξθ κα γίνεται μζςω τθσ οδοφ
Κριτθσ (υπθρεςιακόσ δρόμοσ τθσ λεωφόρου Λεμεςοφ θ οποία αποτελεί δρόμο
πρωταρχικισ ςθμαςίασ του Σοπικοφ χεδίου Λάρνακασ).
Για τθ διαμόρφωςθ του ζργου κα χρθςιμοποιθκοφν ςυμβατικά υλικά. Κατά τθ λειτουργία
του χϊρου κα παρζχεται φαγθτό από εξωτερικοφσ ςυνεργάτεσ (catering) ενϊ τα λίπθ από
το πλφςιμο των ςκευϊν κα απομακρφνονται μζςω λιποπαγίδασ. Σο ζργο κα υδροδοτείται
από το τοπικό δίκτυο φδρευςθσ και τα αςτικά υγρά απόβλθτα κα καταλιγουν ςτο
υμβοφλιο Αποχετεφςεων Λάρνακασ.

3. Περιγραφή των περιβαλλοντικών ςτοιχείων που ενδζχεται να επηρεαςτοφν ςοβαρά
από το ζργο
3.1. Αλλαγι χριςθσ γθσ των τεμαχίων, μθ ςυμβατισ με βάςθ το υφιςτάμενο Σοπικό χζδιο.
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3.2. Οχλθρία ςτθν κατοικθμζνθ περιοχι κατά τθ λειτουργία του ζργου από το φωτιςμό, τθν
αφξθςθ του κυκλοφοριακοφ φόρτου και κατ’ επζκταςθ των ατμοςφαιρικϊν ρφπων.
3.3. Επθρεαςμόσ τθσ χλωρίδασ λόγω τθσ εκρίηωςθσ των δζντρων που επθρεάηουν τθν
καταςκευι των νζων κτθρίων και τθ μεταφφτευςθ τουσ ςε άλλα ςθμεία τθσ ανάπτυξθσ.
3.4. Χριςθ φυςικϊν πόρων (νερό, ενζργεια, καφςιμα, ξυλεία κλπ) κατά τθν καταςκευι και
λειτουργία του ζργου.
3.5. Παραγωγι αποβλιτων.
3.6. φράγιςθ γθσ από μθ διαπερατά υλικά ςυνολικοφ εμβαδοφ 2915,52τ.μ..

4. Περιγραφή των πιθανών ςημαντικών επιπτώςεων που το ζργο ενδζχεται να
προκαλζςει ςτο περιβάλλον, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία που υποβλήθηκαν
4.1. Κατά τθν καταςκευι του ζργου
4.1.1. Αφξθςθ ςτα επίπεδα κορφβου από τθ λειτουργία των μθχανθμάτων του εργοταξίου
ειδικά ςτισ περιπτϊςεισ που κα λειτουργοφν ταυτόχρονα ςτο άκρο του υπό μελζτθ
τεμαχίου ςε απόςταςθ περίπου 15μ από τθν περίφραξθ και πολφ κοντά ςτισ γειτνιάηουςεσ
κατοικίεσ.
4.1.2. Παραγωγι χωμάτων εκςκαφισ περίπου 450κ.μ. από τα οποία τα 410κ.μ. κα
χρθςιμοποιθκοφν για επιχωματϊςεισ κατά τθν καταςκευι του ζργου.
4.1.3. Παραγωγι περίπου 306 τόνων μπαηϊν και οικοδομικϊν υλικϊν κατά τισ
καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ.
4.1.4. Παραγωγι ποςότθτασ ςκόνθσ και μικροςωματιδίων περίπου 3,55 τόνουσ από τισ
χωματουργικζσ και καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ και τισ εργαςίεσ κατεδάφιςθσ.
4.1.5. Ρφπανςθ του εδάφουσ από πικανι διαρροι μθχανζλαιων ι άλλων υλικϊν του
εργοταξίου.
4.1.6. Εκπομπι αζριων ρφπων / καυςαερίων από τθ λειτουργία του εργοταξιακοφ
εξοπλιςμοφ και των εργοταξιακϊν οχθμάτων που κινοφνται προσ και από το εργοτάξιο.
4.1.7. Παραγωγι περίπου 13,2κ.μ. υγρϊν αποβλιτων κατά τθν καταςκευι του ζργου.
4.1.8. Η μζςθ θμεριςια κατανάλωςθ νεροφ εκτιμάται περίπου ςτα 0,76κ.μ.
4.1.9. Εκρίηωςθ δζντρων τα οποία προτείνεται να μεταφυτευκοφν ςε άλλα ςθμεία τθσ
ανάπτυξθσ.
4.2. Κατά τθ λειτουργία του ζργου
4.2.1. Αφξθςθ των επιπζδων κορφβου και αζριων ρφπων / καυςαερίων ςτθ γειτνιάηουςα
κατοικθμζνθ περιοχι λόγω του αυξθμζνου αρικμοφ ιδιωτικϊν οχθμάτων που κα
προςελκφει το προτεινόμενο ζργο ςτθν περιοχι και από τισ ενεργειακζσ ανάγκεσ του ζργου.
4.2.2. Εκτιμϊμενθ θμεριςια παραγωγι αςτικοφ τφπου απόβλθτων περίπου 0.58κ.μ. και
0.125κ.μ. ανακυκλϊςιμων υλικϊν.
4.2.3. Εκτιμϊμενθ θμεριςια παραγωγι υγρϊν αποβλιτων περίπου 4,88-6,75κ.μ..
4.2.4. Εκτιμϊμενθ μζςθ θμεριςια κατανάλωςθ νεροφ περίπου 17κ.μ..
4.2.5. Εκτιμϊμενεσ ετιςιεσ ενεργειακζσ ανάγκεσ του ζργου περίπου 215kWh/m2.

5. Περιγραφή των μζτρων που προβλζπονται για να αποτραποφν, προληφθοφν ή
μετριαςτοφν επιπτώςεισ ςτο περιβάλλον, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία που υποβλήθηκαν
5.1. Σοποκζτθςθ καταςκευϊν για μείωςθ τθσ οχλαγωγίασ ςτισ περιφράξεισ περιμετρικά του
τεμαχίου και αυςτθρι εφαρμογι του προγράμματοσ εργοταξίου που κα πρζπει να
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ετοιμάςει ο εργολάβοσ του ζργου ςε ςυνδυαςμό με τθν ορκολογικι εκτζλεςθ των
εργαςιϊν.
5.2. Χριςθ μθχανθμάτων χαμθλισ εκπομπισ κορφβου, τιρθςθ των οδθγιϊν ςυντιρθςθσ
του μθχανικοφ εξοπλιςμοφ και ςυςτθμάτων με βάςθ τα πρότυπα του καταςκευαςτι και
τοποκζτθςθ των μθχανθμάτων και των ςωρϊν των υλικϊν ςε επιλεγμζνεσ κζςεισ μζςα ςτο
εργοτάξιο μακριά από τισ παρακείμενεσ κατοικίεσ.
5.3. Αποφυγι χωματουργικϊν εργαςιϊν κατά τθ διάρκεια των υψθλϊν βροχοπτϊςεων.
5.4. Αποφυγι των εργαςιϊν που παράγουν ςκόνθ κατά τισ μζρεσ που πνζουν δυνατοί
άνεμοι.
5.5. υνεχισ διαβροχι (καταιονιςμόσ) των υλικϊν που κα ςυγκεντρϊνονται ςε ςωροφσ, των
μετϊπων εκςκαφισ και των διαδρόμων κίνθςθσ των οχθμάτων του εργοταξίου για
ελαχιςτοποίθςθ και καταςτολι τθσ ςκόνθσ.
5.6. Σα επικίνδυνα απόβλθτα που κα προκφψουν κατά τισ καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ να
αποκθκεφονται προςωρινά ςε κατάλλθλα διαμορφωμζνο χϊρο μζχρι τθ διάκεςθ τουσ ςε
αδειοδοτθμζνεσ εγκαταςτάςεισ.
5.7. Κατά τθ μεταφορά χφδθν υλικϊν να αποφεφγεται θ υπερπλιρωςθ των φορτθγϊν
οχθμάτων μεταφοράσ και το φορτίο να είναι ςκεπαςμζνο.
5.8. Σακτικι και ςυςτθματικι ςυντιρθςθ των μθχανθμάτων του εργοταξίου για αποφυγι
μεγάλων διαρροϊν καυςίμων ι λαδιϊν.
5.9. Αποκατάςταςθ τθσ γφρω περιοχισ εάν και όπου ζχουν γίνει ηθμιζσ ςτουσ δρόμουσ,
πεηοδρόμια ι άλλεσ υποδομζσ ι καταςκευζσ.
5.10. Εφαρμογι τθσ ςχετικισ νομοκεςίασ ςχετικά με τισ ϊρεσ λειτουργίασ τθσ ανάπτυξθσ,
τα επιτρεπτά επίπεδα κορφβου ιδιαίτερα κατά τισ νυχτερινζσ ϊρεσ και τισ ϊρεσ κοινισ
θςυχίασ, τθν επάρκεια των χϊρων ςτάκμευςθσ και τθ διαχείριςθ των οχθμάτων επιςκεπτϊν
και τθ ςυλλογι και διαχείριςθ αποβλιτων και απορριμμάτων που δφναται να
προκαλοφνται.
5.11. Ορκι επιλογι και εγκατάςταςθ εξωτερικοφ φωτιςμοφ του προτεινόμενου ζργου για
τθν αποφυγι οποιαςδιποτε ενόχλθςθσ ςτουσ περιοίκουσ.

6. Ειδική Οικολογική Αξιολόγηςη
Δ/Ε

7. Διαβοφλευςη
τα πλαίςια αξιολόγθςθσ του ζργου από τθν Περιβαλλοντικι Αρχι ηιτθςε τισ απόψεισ του
Σμιματοσ Δαςϊν, του Σμιματοσ Αναπτφξεωσ Τδάτων και του Σμιματοσ Δθμοςίων Ζργων.
Σμιμα Δαςϊν: Ειςθγείται όπωσ ςε περίπτωςθ ζγκριςθσ του ζργου τα δζντρα που
χωροκετοφνται ςε χϊρουσ πραςίνου να ενςωματωκοφν κατά το δυνατό ςτο ςχεδιαςμό του
ζργου, να χρθςιμοποιθκοφν κατά προτεραιότθτα ικαγενι είδθ φυτϊν για τοπιοτζχνθςθ και
να αποκλειςτεί θ δυνατότθτα χριςθσ χωροκατακτθτικϊν ειδϊν.
Σμιμα Αναπτφξεωσ Τδάτων: Αναφζρει ότι το προτεινόμενο ζργο δεν επθρεάηει
υδατορζματα ι άλλα υδατικά ςϊματα, δεν χωροκετείται εντόσ ηωνϊν προςταςίασ
φραγμάτων ι γεωτριςεων ι πθγϊν πόςιμου νεροφ, δεν βρίςκεται ςε περιοχι Δυνθτικοφ
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θμαντικοφ Κινδφνου Πλθμμφρασ, δεν επθρεάηει υδατικά ζργα ι άλλεσ εγκαταςτάςεισ του
ΣΑΤ και δεν βρίςκεται ςτθν περιοχι κάποιου υπόγειου υδροφορζα. Ωσ εκ τοφτου το Σμιμα
ςε φζρει ζνςταςθ ςτθν αδειοδότθςθ του ζργου κακότι ζργο δεν αναμζνεται να ζχει
ςθμαντικζσ επιπτϊςεισ ςτουσ υδατικοφσ πόρουσ και τα υδατικά ςϊματα τθσ περιοχισ
εφόςον κα εφαρμοςτοφν τα μζτρα που προτείνονται ςτθν υποβλθκείςα Ζκκεςθ
Πλθροφοριϊν.
Σμιμα Δθμοςίων Ζργων: Δεν απζςτειλε οποιαδιποτε ςχόλια.

8. Θζςη Περιβαλλοντικήσ Αρχήσ
Η Περιβαλλοντικι Αρχι, κατά τθ διαμόρφωςθ τθσ κζςθσ τθσ, αφοφ ζλαβε υπόψθ τισ
πλθροφορίεσ που υποβλικθκαν με βάςθ το άρκρο 23 του Νόμου, τθν επιτόπια επίςκεψθ,
τισ κζςεισ του Σμιματοσ Δαςϊν και του Σμιματοσ Αναπτφξεωσ Τδάτων που δε φζρουν
ζνςταςθ ςτθν υλοποίθςθ του προτεινόμενου ζργου και τα κριτιρια του Σζταρτου
Παραρτιματοσ του Νόμου, δε φζρει ζνςταςθ ςτθν καταςκευι του ζργου κακότι οι
περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ μποροφν να τφχουν χειριςμοφ από τουσ όρουσ που
περιλαμβάνονται ςτο Παράρτθμα τθσ παροφςασ Αιτιολογθμζνθσ Διαπίςτωςθσ.
Παράλλθλα εκφράηει και ανθςυχία για τθ χωροκζτθςθ του προτεινόμενου ζργου ςε
κατοικθμζνθ περιοχι κακϊσ δφναται να επθρεάςει αρνθτικά τθν ποιότθτα ηωισ των
κατοίκων και καλεί τον κφριο του ζργου να λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα μζτρα για τθν
αποφυγι οποιαςδιποτε οχλθρίασ από τθ λειτουργία του ζργου ςε περίπτωςθ
αδειοδότθςθσ του από τθν αρμόδια αρχι.
Η Περιβαλλοντικι Αρχι, με βάςθ το άρκρο 24(5) του Νόμου, παρακζτει τουσ βαςικοφσ
λόγουσ για τουσ οποίουσ δεν απαιτείται Μελζτθ Εκτίμθςθσ Επιπτϊςεων ςτο Περιβάλλον, με
αναφορά ςτα ςχετικά κριτιρια του Σζταρτου Παραρτιματοσ και προτείνει τα
χαρακτθριςτικά του ζργου και/ι τα μζτρα που προβλζπονται για να αποτραποφν ι να
προλθφκοφν επιπτϊςεισ που ςε άλλθ περίπτωςθ κα ιταν ςθμαντικζσ και δυςμενείσ ςτο
περιβάλλον.
υγκεκριμζνα, εξζταςε τα πιο κάτω κριτιρια:
1. Χαρακτθριςτικά του ζργου: Σο ζργο αφορά τθ δθμιουργία πολυχϊρου εκδθλϊςεων με
εςωτερικοφσ και εξωτερικοφσ χϊρουσ με τισ κφριεσ επιπτϊςεισ να εςτιάηονται ςτθν αλλαγι
του χαρακτιρα των τεμαχίων, τθ χριςθσ γθσ από ηϊνθ κατοικίασ ςε χϊρο εκδθλϊςεων και
τθν οχλθρία που αναμζνεται ότι κα επθρεάςει ςε κάποιο βακμό τουσ κατοίκουσ τθσ
περιοχισ ενϊ δεν εντοπίηονται ςθμαντικά περιβαλλοντικά ηθτιματα κατά τθ καταςκευι και
λειτουργία του ζργου.
2. Σοποκεςία του ζργου: Σο ζργο χωροκετείται ςε οικιςτικι ηϊνθ Κα και απζχει γφρω ςτα
15μ από τθν κοντινότερθ οικιςτικι ανάπτυξθ ενϊ απζχει περίπου 740μ. από τθν
προςτατευόμενθ περιοχι NATURA 2000 «Αλυκζσ Λάρνακασ CY6000002» τθν οποία δεν
αναμζνεται να επθρεάςει. Επιπρόςκετα, δεν ζχουν εντοπιςτεί ςτο τεμάχιο ιδιαίτερα
περιβαλλοντικά χαρακτθριςτικά (χλωρίδα, πανίδα κλπ) που ενδεχομζνωσ να επθρεαςτοφν.
3. Σφποσ και χαρακτθριςτικά των ενδεχόμενων επιπτϊςεων: Παραγωγι αποβλιτων,
κορφβου και ςκόνθσ ιδιαίτερα κατά τισ χωματουργικζσ και καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ,
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αφξθςθ τθσ κυκλοφορίασ ςτθν περιοχι και αυξθμζνθ ζνταςθ ςτα επίπεδα κορφβου και
καυςαερίων από τθ λειτουργία των μθχανθμάτων και οχθμάτων του εργοταξίου. Οχλθρία
ςτισ κοντινζσ κατοικίεσ κατά τθν καταςκευι και λειτουργία του ζργου. Οι επιπτϊςεισ είναι
ςυνικθσ μορφισ και τυγχάνουν χειριςμοφ από τουσ όρουσ που περιλαμβάνονται ςτο
Παράρτθμα τθσ παροφςασ Αιτιολογθμζνθσ Διαπίςτωςθσ.

Μαργαρίτα Φιλίππου
για Διευκυντι Σμιματοσ Περιβάλλοντοσ
Περιβαλλοντικι Αρχι, 19 Ιουλίου, 2021
Αρ. Φακ. 02.10.011.014.015.002
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΕΡΓΟ «ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΟΛΤΧΩΡΟΤ ΕΚΔΗΛΩΕΩΝ ΣΟ ΔΗΜΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΤ, ΚΑΣΑ
ΠΑΡΕΚΚΛΙΗ ΣΩΝ ΠΡΟΝΟΙΩΝ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΛΑΡΝΑΚΑ»
(ΛΑΡ/00313/2020 & ΛΑΡ/00314/2020)
ΕΝΟΣΗΣΑ Α. Γενικοί όροι για τθν καταςκευι και λειτουργία του ζργου
1.1. Ο κφριοσ του ζργου φζρει ακζραιθ τθν ευκφνθ για τθν τιρθςθ των περιβαλλοντικϊν
όρων, μζτρων και περιοριςμϊν που επιβάλλονται με τθν παροφςα Αιτιολογθμζνθ
Διαπίςτωςθ.
1.2. Ο κφριοσ του ζργου δεν απαλλάςςεται από τθν υποχρζωςθ τιρθςθσ διατάξεων τθσ
κείμενθσ περιβαλλοντικισ νομοκεςίασ, ανεξαρτιτωσ από τθν φπαρξθ ςχετικισ ρθτισ
αναφοράσ ςτουσ περιβαλλοντικοφσ όρουσ του ζργου.
1.3. ε περίπτωςθ που κρικεί αναγκαίο το Σμιμα Περιβάλλοντοσ κα μπορεί να επιβάλει
νζουσ περιβαλλοντικοφσ όρουσ για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και οι οποίοι κα είναι
άμεςα εφαρμόςιμοι από τον κφριο του ζργου.
1.4. Όλεσ οι εργαςίεσ ανζγερςθσ και λειτουργίασ του ζργου να ςυμμορφϊνονται με τουσ
ςχετικοφσ με τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ νόμουσ, κανονιςμοφσ, διατάγματα και
τροποποιιςεισ που διζπουν αυτοφσ όπωσ αυτοί εκάςτοτε τροποποιοφνται ι και
αντικακίςτανται.
1.5. Να λθφκοφν όλα τα απαραίτθτα μζτρα για αποφυγι οποιοδιποτε επιπτϊςεων ςε
κοντινζσ αναπτφξεισ που κυρίωσ αφοροφν τθν μείωςθ εκπομπϊν ςκόνθσ και αποφυγι
οποιαςδιποτε ειςροισ, απόρριψθσ, διαρροισ οποιουδιποτε αντικειμζνου, ουςίασ ι φλθσ θ
οποία ρυπαίνει ι τείνει να ρυπαίνει τα νερά και το ζδαφοσ ςφμφωνα με τουσ περί Ελζγχου
τθσ Ρφπανςθσ των Νερϊν Νόμουσ του 2002 μζχρι 2013, εκτόσ εάν θ απόρριψθ γίνεται
ςφμφωνα με Άδεια Απόρριψθσ Αποβλιτων που παραχωρείται από τον Τπουργό Γεωργίασ,
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Περιβάλλοντοσ.
1.6. Απαγορεφεται αυςτθρά θ καφςθ αποβλιτων ι άλλων ουςιϊν ι αντικειμζνων.
1.7. Κατά τθ διάρκεια τθσ καταςκευισ να και λειτουργίασ του ζργου να τθροφνται οι
πρόνοιεσ του περί Αποβλιτων Νόμου του 2011 *185(Ι)/2011+ και των εκάςτοτε
τροποποιιςεων του. το πλαίςιο αυτό, όλα τα απόβλθτα που κα προκφπτουν, κατά ςειρά
προτεραιότθτασ, να προετοιμάηονται για εκ νζου χριςθ, ανακφκλωςθ, ανάκτθςθ ι, όταν
αυτό είναι τεχνικά και οικονομικά αδφνατο, να διατίκενται με τρόπο που να αποφεφγονται
ι να μειϊνονται οι επιπτϊςεισ ςτο ζδαφοσ και τα νερά.
1.8. Σα ςτερεά και επικίνδυνα απόβλθτα από τισ διάφορεσ εργαςίεσ καταςκευισ και
λειτουργίασ όςον αφορά τον εξοπλιςμό, (μεταχειριςμζνα μθχανζλαια, λιπαντικά,
υπολείμματα και ςυςκευαςίεσ υλικϊν βαφισ και ςυντθρθτικϊν, χρϊματα, διαλφτεσ,
ρυπαςμζνα προςροφθτικά υλικά που κα προκφπτουν από τισ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ των
μθχανθμάτων ι από τυχόν διαρροζσ κ.α.) να αποκθκεφονται προςωρινά, ςε κατάλλθλα
ςτεγανά δοχεία που να διατθροφνται ςε καλι κατάςταςθ και να μθν παρουςιάηουν
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διαρροζσ, ςε κατάλλθλα διαμορφωμζνο χϊρο εντόσ των ορίων τθσ ανάπτυξθσ, ςτον οποίο
κα υπάρχει περιοριςμζνθ πρόςβαςθ και ςχετικι ςιμανςθ, με αδιαπζραςτεσ επιφάνειεσ και
προςτατευμζνοι από τισ καιρικζσ ςυνκικεσ. τθ ςυνζχεια να παραδίδονται χωρίσ
κακυςτζρθςθ ςε αδειοδοτθμζνουσ ςυλλζκτεσ για μετζπειτα διάκεςθ ςε αδειοδοτθμζνεσ
εγκαταςτάςεισ διαχείριςθσ, ςφμφωνα με τισ πρόνοιεσ του περί Αποβλιτων Νόμου του 2011
*185(Ι)/2011+ και των εκάςτοτε τροποποιιςεων *ιςτοςελίδα Σμιματοσ Περιβάλλοντοσ –
www.moa.gov.cy/environment, ςτθ διαδρομι Διεκνείσ υμβάςεισ, Ευρωπαϊκό κεκτθμζνο,
Εκνικι Νομοκεςία/Διαχείριςθ Αποβλιτων+.
1.9. Απαγορεφεται θ ανεξζλεγκτθ απόρριψθ ςτερεϊν ι/και υγρϊν αποβλιτων ι άλλων
αντικειμζνων ςτο χϊρο εντόσ τθσ εγκατάςταςθσ και γφρω από αυτι.
1.10. Να υπάρχει εφκολθ πρόςβαςθ ςε όλα τα ςθμεία του ζργου για τισ περιπτϊςεισ
ζκτακτθσ ανάγκθσ.
1.11. Ο κφριοσ του ζργου να ενθμερϊνει το Διευκυντι του Σμιματοσ Περιβάλλοντοσ ςε
περίπτωςθ ατυχιματοσ ι αμζλειασ.
1.12. Να ετοιμαςτεί κατάλλθλο πρόγραμμα για ςωςτι ενθμζρωςθ και εκπαίδευςθ του
προςωπικοφ, ϊςτε να διαςφαλιςτεί θ ςωςτι εφαρμογι των περιβαλλοντικϊν όρων τθσ
παροφςασ Αιτιολογθμζνθσ Διαπίςτωςθσ κατά το ςτάδιο καταςκευισ και λειτουργίασ του
ζργου.
ΕΝΟΣΗΣΑ Β. Όροι κατά τισ καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ και τυχόν κατεδάφιςθ τθσ αποκικθσ
2.1. Κατά τθν ετοιμαςία των όρων προκιρυξθσ προςφορϊν, για τθ διαχείριςθ των
Αποβλιτων από Εκςκαφζσ, καταςκευζσ, και κατεδαφίςεισ (Α.Ε.Κ.Κ.) πρζπει να λαμβάνονται
υπόψθ οι υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τισ διατάξεισ του περί Αποβλιτων Νόμου του
2011 *185(Ι)/2011+ και των εκάςτοτε τροποποιιςεων του κακϊσ και των Κανονιςμϊν Κ.Δ.Π.
159/2011 και των εκάςτοτε τροποποιιςεων τουσ, για τθν ορκολογικι διαχείριςθ με ςτόχο
το κατά δυνατό μεγαλφτερο ποςοςτό ανακφκλωςθσ των Α.Ε.Κ.Κ.
2.2. Ο Εργολάβοσ να ετοιμάςει Ολοκλθρωμζνο χζδιο Διαχείριςθσ Αποβλιτων από τισ
Εκςκαφζσ, Καταςκευζσ και Κατεδαφίςεισ (Α.Ε.Κ.Κ) με βάςθ τθν παράγραφο 7(1)(α) των
Κανονιςμϊν ΚΔΠ159/2011 και τον εκάςτοτε τροποποιιςεων τουσ, που κα ςυμπεριλαμβάνει
και το κόςτοσ τθσ Διαχείριςθσ των Α.Ε.Κ.Κ. Θα φζρει τθν πλιρθ ευκφνθ εφαρμογισ του
*Κανονιςμόσ 5, Παράγραφοσ (1)+, κα μεριμνά για τθ φφλαξθ του ςτο εργοτάξιο και κα το
κζτει ςτθ διάκεςθ των Επικεωρθτϊν ι άλλων εκπροςϊπων του Σμιματοσ Περιβάλλοντοσ
όποτε αυτό ηθτθκεί. το ςτάδιο υποβολισ τθσ προςφοράσ απαιτείται να εκτιμθκεί
ξεχωριςτά το κόςτοσ τυχόν αμιαντοφχων αποβλιτων κακϊσ και το κόςτοσ διαχείριςθσ των
υπολοίπων Α.Ε.Κ.Κ.
2.3. Σο ςχζδιο πρζπει να προβλζπει τθν ορκολογικι διαχείριςθ των αποβλιτων ςτο
εργοτάξιο περιλαμβανομζνθσ τθσ ςυλλογισ, τυχόν επεξεργαςίασ και τελικισ διάκεςθσ
ςτερεϊν και υγρϊν αποβλιτων, μεταχειριςμζνων μθχανζλαιων, ανακυκλϊςιμων
αποβλιτων από εκςκαφζσ, κατεδαφίςεισ κλπ.), να υποδεικνφονται οι χϊροι προςωρινισ
αποκικευςθσ αποβλιτων, οι προδιαγραφζσ των εν λόγω χϊρων, ο τρόποσ ςυςκευαςίασ και
προςωρινισ αποκικευςθσ των αποβλιτων, ποςοςτό ανακφκλωςθσ των αποβλιτων και οι
ςυμφωνίεσ με φορείσ διαχείριςθσ αποβλιτων. Θα πρζπει επίςθσ να περιλαμβάνει
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περιγραφι τυχόν επεξεργαςίασ με ςπαςτιρα (χϊρο, διάρκεια, μζτρα μείωςθσ των
επιπτϊςεων ςτο περιβάλλον κ.τ.λ.).
2.4. Ο Εργολάβοσ ςτο ςτάδιο υποβολισ τθσ προςφοράσ να ςυμμετζχει ςε αδειοδοτθμζνο
υλλογικό φςτθμα Διαχείριςθσ Α.Ε.Κ.Κ *Κανονιςμόσ 7, Παράγραφοσ (2α και 2β)+, ι να
διατθρεί και λειτουργεί αδειοδοτθμζνο Ατομικό φςτθμα Διαχείριςθσ Αποβλιτων από
Εκςκαφζσ, Καταςκευζσ και Κατεδαφίςεισ (Α.Ε.Κ.Κ), που εκδίδεται δυνάμει των Κανονιςμϊν
Κ.Δ.Π. 159/2011 και των εκάςτοτε τροποποιιςεων τουσ, με ποινι αποκλειςμοφ.
2.5. Ο Εργολάβοσ οφείλει να χρθςιμοποιιςει τισ βζλτιςτεσ τεχνικζσ για προϊκθςθ τθσ
επαναχρθςιμοποίθςθσ ι/και αξιοποίθςθσ των παραγόμενων αποβλιτων ςτο μζγιςτο
δυνατό βακμό ςφμφωνα με τον περί Αποβλιτων Νόμο του 2011 *185(Ι)/2011+ και των
εκάςτοτε τροποποιιςεων του.
2.6. ε περίπτωςθ κατεδάφιςθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ αποκικθσ να γίνει επιλεκτικόσ
διαχωριςμόσ των πιο κάτω υλικϊν πριν τθν ζναρξθ τθσ κατεδάφιςθσ:
i. Λαμπτιρεσ φκοριςμοφ και αλογόνου.
ii. Κλιματιςτικόσ και ψυκτικόσ εξοπλιςμόσ αφοφ πρϊτα ανακτθκεί αζριο από πιςτοποιθμζνο
ψυκτικό. υμπεριλαμβάνεται και ο Πφργοσ Ψφξθσ που βρίςκεται ςτθν οροφι του κτθρίου.
iii. Διάφορα απόβλθτα θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ.
iv. Καλϊδια.
v. Πλαςτικζσ ςωλινεσ PVC.
vi. Μονωτικά υλικά (υαλοβάμβακασ ι/και πετροβάμβακασ, μονωτικό υλικό οροφισ).
vii. Ζπιπλα
viii. Διάφορα άλλα μεταλλικά αντικείμενα.
ix. Ατμολζβθτεσ και μεταλλικζσ δεξαμενζσ.
x. Γεμάτεσ και κενζσ ςυςκευαςίεσ (πχ μπογιζσ, βερνίκια, χθμικά ατμολζβθτων, χθμικά
πιςίνασ, κλπ).
xi. Φιάλεσ υγραερίου και άλλεσ μεταλλικζσ φιάλεσ.
xii. Αγωγόσ Αμιάντου ι οποιαδιποτε άλλα αμιαντοφχα απόβλθτα.
xiii. Πυροςβεςτιρεσ.
xiv. Γυψοςανίδεσ.
xv. Θφρεσ.
xvi. Παράκυρα.
xvii. Κάςεσ Παρακφρων-Θφρων (Παραςτατοί)
xviii. Οποιοδιποτε άλλο υλικό το οποίο μπορεί να επθρεάςει αρνθτικά τθν επίτευξθ
κατάλλθλου υλικοφ επιχωμάτωςθσ.
xix. Οποιοδιποτε άλλο απόβλθτο προκφψει και δεν ζχει προβλεφκεί πιο πάνω.
και να διαςφαλιςτεί θ παράδοςθ τουσ ςε κατόχουσ πιςτοποιθτικοφ καταχϊρθςθσ ςτο
αρχείο διαχειριςτϊν αποβλιτων για ςυλλογι και μεταφορά ςε αδειοδοτθμζνεσ
εγκαταςτάςεισ διαχείριςθσ, ςφμφωνα με τισ πρόνοιεσ του περί Αποβλιτων Νόμου του 2011
*185(Ι)/2011+ και των εκάςτοτε τροποποιιςεων του.
2.7. Απαγορεφεται θ διαχείριςθ επικινδφνων αποβλιτων χωρίσ Άδεια Διαχείριςθσ
Αποβλιτων ι Πιςτοποιθτικό Καταχϊρθςθσ για τα ςυγκεκριμζνα απόβλθτα.
2.8. ε περίπτωςθ που ο Εργολάβοσ κα διαχειριςτεί ο ίδιοσ κάποια από τα μθ επικίνδυνα
απόβλθτα (π.χ. μπάηα), υποχρεοφται όπωσ επιπρόςκετα κατζχει εν ιςχφ Άδεια Διαχείριςθσ
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Αποβλιτων ι Πιςτοποιθτικό Καταχϊρθςθσ ςτο Αρχείο Διαχειριςτϊν Αποβλιτων, που
εκδόκθκαν δυνάμει του περί Αποβλιτων Νόμου του 2011 *185(Ι)/2011+) και των εκάςτοτε
τροποποιιςεων του, για ςυλλογι και μεταφορά ι/και τθν επεξεργαςία των κατθγοριϊν
αποβλιτων που κα προκφψουν από τισ δραςτθριότθτεσ που διενεργοφνται για τθν
ολοκλιρωςθ των προνοιϊν τθσ φμβαςθσ αυτισ, με ποινι αποκλειςμοφ.
2.9. ε περίπτωςθ που δεν κα τα διαχειριςτεί ο ίδιοσ υποχρεοφται να παραδίδει ςε
κατόχουσ πιςτοποιθτικοφ καταχϊρθςθσ ςτο αρχείο διαχειριςτϊν αποβλιτων για ςυλλογι
και μεταφορά ςε αδειοδοτθμζνεσ εγκαταςτάςεισ διαχείριςθσ, ςφμφωνα με τισ πρόνοιεσ του
περί Αποβλιτων Νόμου του 2011 *185(Ι)/2011+ και των εκάςτοτε τροποποιιςεων του ι να
ςτθριχκεί ςτισ δυνατότθτεσ άλλου Φορζα που κατζχει τα πιο πάνω προαπαιτοφμενα, για τθ
ςυλλογι και μεταφορά των κατθγοριϊν αποβλιτων που κα προκφψουν από τισ κατθγορίεσ
του ζργου.
2.10. Ο Εργολάβοσ να υπογράφει το ςχετικό Ζντυπο Αναγνϊριςθσ και Παρακολοφκθςθσ
(Κ.Δ.Π. 31/2016) ςε κάκε παράδοςθ και να απαιτεί αντίγραφο του υλλζκτθ-Μεταφορζα
από τθν εγκατάςταςθ που παρζλαβε τα απόβλθτα. Σα αντίγραφα να τθροφνται ωσ
αποδεικτικά ςτοιχεία τθσ ορκισ διαχείριςθσ των αποβλιτων και να αποςτζλλονται ςτον
Διευκυντι του Σμιματοσ Περιβάλλοντοσ με τθν ολοκλιρωςθ του ζργου ι όποτε τουσ
ηθτθκοφν.
2.11. Απαγορεφεται θ χριςθ κινθτοφ ςπαςτιρα ςτο εργοτάξιο εκτόσ και αν αυτόσ
περιλαμβάνεται ςε Άδεια Διαχείριςθσ Αποβλιτων και ζχουν εξαςφαλιςτεί προθγουμζνωσ
οποιεςδιποτε άλλεσ εγκρίςεισ ι/και άδειεσ. φμφωνα με το Διάταγμα Κ.Δ.Π. 77/2016, ο
Εργολάβοσ μπορεί να επεξεργάηεται με τθ χριςθ Κινθτοφ παςτιρα / Κοςκίνου τα
απόβλθτα Α.Ε.Κ.Κ., μόνο ςτουσ χϊρουσ παραγωγισ τουσ (Χϊροσ εκάςτοτε Εργοταξίου) και
δεν επιτρζπεται να λειτουργεί εκτόσ των ορίων του Εργοταξίου.
2.12. ε περίπτωςθ που τα παραγόμενα Α.Ε.Κ.Κ δεν κα επεξεργαςτοφν ςτο χϊρο
παραγωγισ τουσ προσ επαναχρθςιμοποίθςθ ι για επεξεργαςία ςτο ζδαφοσ (land
treatment) από τθν οποία προκφπτει όφελοσ για τθ γεωργία ι τθν οικολογικι βελτίωςθ
(R10), κεωροφνται απόβλθτα και πρζπει να μεταφζρονται ςε αδειοδοτθμζνεσ Μονάδεσ για
Επεξεργαςία/Ανακφκλωςθ
Α.Ε.Κ.Κ.
αποκλειςτικά
από
ςυλλζκτεσ-μεταφορείσ,
καταχωρθμζνουσ ςτο μθτρϊο Διαχειριςτϊν Αποβλιτων για υλλογι-Μεταφορά με τουσ
οποίουσ ο Ανάδοχοσ ζχει ςχετικι ςυμφωνία.
2.13. Σονίηεται ότι αποτελεί αδίκθμα θ απόρριψθ αποβλιτων ςτο ζδαφοσ και τα νερά. ε
περίπτωςθ που ο Εργολάβοσ απορρίψει απόβλθτα που προιλκαν από τθν κατεδάφιςθ του
ζργου, είναι υπόχρεοσ να τα παραδϊςει ςε αδειοδοτθμζνουσ φορείσ διαχείριςθσ και να
επαναφζρει τουσ χϊρουσ ςτθν αρχικι τουσ κατάςταςθ με δικά του ζξοδα. ε αντίκετθ
περίπτωςθ ο Επιβλζπων Μθχανικόσ ζχει υποχρζωςθ να καταγγείλει τθν Παρανομία ςτο
Σμιμα Περιβάλλοντοσ για λιψθ μζτρων, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα ςχετικι Νομοκεςία.
2.14. Με τθν ολοκλιρωςθ του ζργου ο Εργολάβοσ οφείλει να υποβάλει ςτο Διευκυντι του
Σμιματοσ Περιβάλλοντοσ τα Ζντυπα Αναγνϊριςθσ και Παρακολοφκθςθσ τθσ μεταφοράσ των
αποβλιτων ςφμφωνα με το Διάταγμα Κ.Δ.Π. 31/2016.
2.15. Απαγορεφεται θ χριςθ εκρθκτικϊν ουςιϊν.
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2.16. Να λθφκοφν όλα τα απαραίτθτα μζτρα για τθν ελαχιςτοποίθςθ τθσ πικανότθτασ
εκδιλωςθσ φωτιάσ, ζκρθξθσ ι δθμιουργίασ περιςτατικοφ ρφπανςθσ ςτον αζρα, ςτο ζδαφοσ
ι ςτα επιφανειακά ι και υπόγεια φδατα, που μποροφν να απειλιςουν τθν ανκρϊπινθ υγεία
ι και το περιβάλλον.
2.17. Να τοποκετθκεί θχοπζταςμα φψουσ 4μ. ςτθ βόρεια πλευρά του τεμαχίου για
προςταςία των πλθςιζςτερων κατοικιϊν που βρίςκονται ςε απόςταςθ μικρότερθ των 15μ
με κόρυβο Leq 83dB(A) ςφμφωνα με τισ καμπφλεσ κορφβου. Επιπρόςκετα να τοποκετθκεί
θχοπζταςμα φψουσ 4μ. και ςτθν ανατολικι πλευρά του τεμαχίου εφόςον το υπό ανζγερςθ
κτιριο κα ζχει ιδθ κατοικθκεί κατά τθν ζναρξθ των καταςκευαςτικϊν εργαςιϊν του ζργου.
2.18. Κατά τθ διάρκεια των καταςκευαςτικϊν εργαςιϊν να λαμβάνονται όλα τα απαραίτθτα
μζτρα για ελαχιςτοποίθςθ και καταςτολι τθσ ςκόνθσ όπωσ:
 Σακτικι και επαρκισ διαβροχι του χϊρου και των διαδρόμων διακίνθςθσ οχθμάτων
μζςα ςτο εργοτάξιο.
 Διακίνθςθ των οχθμάτων του εργοταξίου ςε χαμθλζσ ταχφτθτεσ.
 Κάλυψθ φορτθγϊν μεταφοράσ χωμάτων, άμμου, μπαηϊν και άλλων υλικϊν.
 Κάλυψθ / ςκζπαςμα των όγκων χωμάτων που ζχουν αποκθκευτεί ςε ςθμεία μζςα
ςτο εργοτάξιο και πρόκειται να επαναχρθςιμοποιθκοφν κατά τθν καταςκευι του
ζργου.
 Άμεςθ απομάκρυνςθ όλων των υλικϊν / χωμάτων εκςκαφισ που δεν κα
επαναχρθςιμοποποιθκοφν και παράδοςθ τουσ ςε αδειοδοτθμζνεσ μονάδεσ
διαχείριςθσ.
2.19. Οι ρφποι που εκπζμπονται από τα μθχανιματα που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτο ςτάδιο
τθσ καταςκευισ, να μθν υπερβαίνουν τα όρια τα οποία προβλζπουν οι περί τθσ Ποιότθτασ
του Ατμοςφαιρικοφ Αζρα Νόμοι του 2010 ζωσ 2017 *ιςτοςελίδα του Σμιματοσ
Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ - www.mlsi.gov.cy, ςτθ διαδρομι Σμιμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ/
Νομοκεςία/ Η περί τθσ Ποιότθτασ του Ατμοςφαιρικοφ Αζρα νομοκεςία/ Νόμοσ
(Αρ.77(Ι)/2010 και 3(Ι)/2017)+, και οι ςχετικοί Κανονιςμόσ Κ.Δ.Π 327/ 2010 και 37/2017
*ιςτοςελίδα του Σμιματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ, ςτθ διαδρομι Σμιμα Επικεϊρθςθσ
Εργαςίασ/ Νομοκεςία/ Η περί τθσ Ποιότθτασ του Ατμοςφαιρικοφ Αζρα νομοκεςία/
Κανονιςμοί/ Αρ.77(Ι)/2010 και 3(Ι)/2017+.
2.20. Να λθφκοφν όλα τα δυνατά μζτρα ελαχιςτοποίθςθσ του κορφβου, όπωσ:
 Χριςθ νζων μοντζλων μθχανθμάτων και οχθμάτων του εργοταξίου και τακτικι
ςυντιρθςθ τουσ.
 Χρθςιμοποίθςθ αντιδονθτικϊν βάςεων και αποςβεςτϊν ςτα πλαίςια των μθχανϊν.
 Χριςθ ςιγαςτιρων και πλευρικϊν παραπεταςμάτων όπου είναι δυνατόν.
 ωςτόσ προγραμματιςμόσ των καταςκευαςτικϊν εργαςιϊν ϊςτε να αποφεφγεται
κατά το δυνατόν θ ςυγκζντρωςθ και θ ταυτόχρονθ λειτουργία πολλϊν μθχανθμάτων
ςτο εργοτάξιο.
 Εφαρμογι προγράμματοσ εκτζλεςθσ των δρομολογίων των οχθμάτων
απομάκρυνςθσ των υλικϊν, εντόσ των κακοριςμζνων ωρϊν εργαςίασ.
 Οι εργαςίεσ να γίνονται κατά τθ διάρκεια κανονικϊν ωρϊν εργαςίασ και όχι αββάτο
και Κυριακι ι αργίεσ, για τθν αποφυγι οποιαςδιποτε παρενόχλθςθσ ςτθν
κατοικθμζνθ περιοχι και αποφυγι διεξαγωγισ κορυβωδϊν εργαςιϊν κατά τισ ϊρεσ
κοινισ θςυχίασ.
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2.21. τουσ χϊρουσ του εργοταξίου να υπάρχουν απορροφθτικά υλικά (π.χ. πριονίδι,
άμμοσ) ςε επαρκείσ ποςότθτεσ ϊςτε να μποροφν να ςυγκρατοφνται καφςιμα και λιπαντικά
ςε περίπτωςθ διαρροισ τουσ. Μετά τθ χριςθ τουσ τα απορροφθτικά υλικά να ςυλλζγονται
και να διατίκενται ςε αδειοδοτθμζνο φορζα διαχείριςθσ ςφμφωνα με τισ πρόνοιεσ του περί
Αποβλιτων Νόμου του 2011 *185(Ι)/2011+ και των εκάςτοτε τροποποιιςεων του.
2.22. Σα απόβλθτα ςυςκευαςίασ που κα προκφπτουν να ςυλλζγονται, να διαχωρίηονται, να
αποκθκεφονται προςωρινά και να διατίκενται ςε αδειοδοτθμζνεσ μονάδεσ διαχείριςθσ
ςφμφωνα με τον περί Αποβλιτων Νόμο του 2011 *185(Ι)/2011+ και των εκάςτοτε
τροποποιιςεων του.
2.23. Να γίνεται χριςθ διαπερατϊν υλικϊν και επιφανειϊν για αποφυγι ςφράγιςθσ του
εδάφουσ και διατιρθςθ τθσ ςυνδετικότθτασ μεταξφ επιφάνειασ τθσ γθσ και εδάφουσ (π.χ.
χριςθ απόπλινκων τςιμεντζνιων επιςτρϊςεων ςε ςυνδυαςμό με τάφρουσ απορροισ).
Επιπλζον να γίνεται χριςθ πορωδϊν υλικϊν και επιφανειϊν για επιβράδυνςθ τθσ
απορροισ για αποφυγι πλθμμυρϊν.
2.24. Οι προδιαγραφζσ του ζργου όςον αφορά τθν καταςκευι και λειτουργία των κτιριακϊν
εγκαταςτάςεων, να ςυμμορφϊνονται με τισ πρόνοιεσ των περί Ρφκμιςθσ τθσ Ενεργειακισ
Απόδοςθσ των Κτθρίων Νόμων του 2006 (Ν.142(Ι)/2006) ζωσ 2020 *ιςτοςελίδα τθσ
Τπθρεςίασ
Ενζργειασ
www.mcit.gov.cy/mcit/energyse.nsf
ςτθ
διαδρομι
Νομοκεςία/Νόμοι/Ενεργειακι Απόδοςθ Κτθρίων+.
2.25. Σα δζντρα που πρόκειται να εκριηωκοφν να ενςωματωκοφν ςτο ςχεδιαςμό του ζργου
και να μεταφυτευκοφν ςε άλλα ςθμεία τθσ ανάπτυξθσ.
2.26. Για περαιτζρω δεντροφφτευςθ ι / και τοπιοτζχνθςθ του περιβάλλοντα χϊρου του
ζργου να χρθςιμοποιθκοφν ικαγενι, τοπικά και αυτοφυι είδθ χλωρίδασ. Να μθ
χρθςιμοποιθκοφν χωροκατακτθτικά ξενικά είδθ.
2.27. Με τον τερματιςμό των εργαςιϊν να γίνει απομάκρυνςθ του εργοταξίου και
αποκατάςταςθ όλων των χϊρων.

ΕΝΟΣΗΣΑ Γ. Όροι κατά τθ λειτουργία του ζργου
3.1. Αναφορικά με τα ςυςτιματα ψφξθσ και κλιματιςμοφ τθσ εγκατάςταςθσ, ο κφριοσ του
ζργου υποχρεοφται να τθρεί τισ πρόνοιεσ του Νόμου, 46(Ι)/2017, περί οριςμζνων
φκοριοφχων αερίων (ανάκτθςθ, πρόλθψθ διαρροϊν, περιβαλλοντικι καταςτροφι αερίων)
κακϊσ και των Κ.Δ.Π. Κανονιςμϊν 335/2018 που προκφπτουν από αυτόν (πιςτοποίθςθ
προςωπικοφ που αςκεί εργαςίεσ ςε ψυκτικό εξοπλιςμό).
3.2. ε περίπτωςθ που ςτθν ανάπτυξθ κα υπάρχει θλεκτρογεννιτρια που χρθςιμοποιεί
καφςιμο, όλεσ οι ποςότθτεσ καυςίμου να τοποκετοφνται ςε ειδικά δοχεία ι ςτεγανι
δεξαμενι με κατάλλθλθ ςιμανςθ, με ςτεγανι περιμετρικι λεκάνθ θ χωρθτικότθτα τθσ
οποίασ να είναι 1.1 φορζσ μεγαλφτερθσ τθσ ςυνολικισ χωρθτικότθτασ τθσ δεξαμενισ /
δοχείων αποκικευςθσ καυςίμου, ϊςτε να διαςφαλίηεται θ αποφυγι διαρροισ ι διαςποράσ
οποιουδιποτε είδουσ αποβλιτων ςτο περιβάλλον. Απαγορεφεται θ απόρριψθ ι διαρροι
πετρελαιοειδϊν ι άλλων ουςιϊν επί του εδάφουσ.
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3.3. Να γίνεται χωριςτι Διαλογι ςτθν Πθγι (ΔςΠ), εντόσ τθσ ανάπτυξθσ, για τουλάχιςτον τα
ρεφματα αποβλιτων γυαλί, χαρτί/ χαρτόνι, PMD, βιοαπόβλθτα (τροφικά υπολείμματα,
πράςινα). Σα χωριςτά διαλεγμζνα ανακυκλϊςιμα, να περιςυλλζγονται από το Κεντρικό
θμείο Περιςυλλογισ ςε τακτά χρονικά διαςτιματα από αδειοδοτθμζνουσ διαχειριςτζσ.
3.4. Σα απόβλθτα τθσ λιποπαγίδασ, να παραδίδονται ςε αδειοδοτθμζνο φορζα διαχείριςθσ
ςφμφωνα με τον περί Αποβλιτων Νόμο του 2011 *185(Ι)/2011+ και των εκάςτοτε
τροποποιιςεων του.
3.5. Σα απόβλθτα θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ που πικανόν να προκφπτουν
κατά τισ περιόδουσ ςυντιρθςθσ ι βλαβϊν, να παραδίδονται ςε αδειοδοτθμζνουσ φορείσ
διαχείριςθσ ςφμφωνα με τουσ περί Αποβλιτων Νόμουσ του 2011 μζχρι 2016 και να
ακολουκοφνται οι πρόνοιεσ των περί τερεϊν και Επικινδφνων Αποβλιτων (Απόβλθτα
Ηλεκτρικοφ και Ηλεκτρονικοφ Εξοπλιςμοφ) Κανονιςμοί του 2015, (ΚΔΠ 73/2015).
3.6. Μθχανιματα που προκαλοφν υψθλι ςτάκμθ κορφβου (π.χ. γεννιτριεσ,
κομπρεςόροι κ.λπ.) να βρίςκονται ςε κλειςτοφσ και μονωμζνουσ αν χρειαςτεί χϊρουσ ι να
ζχουν κατάλλθλα θχομονωτικά καλφμματα.
3.7. Ο εξωτερικόσ φωτιςμόσ τθσ ανάπτυξθσ να είναι τοποκετθμζνοσ με τζτοιο τρόπο ϊςτε
να περιορίηει τθ διάχυςθ του φωτόσ ςε μεγάλθ ακτίνα. Να μθν τοποκετθκεί φωτιςμόσ και
κυρίωσ προβολείσ οι οποίοι δφναται να επθρεάηουν τθν παρακείμενθ οικιςτικι περιοχι.
3.8. Για εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςυςτινεται φωτιςμόσ με αιςκθτιρεσ ςε χϊρουσ όπου δεν
κρίνεται απαραίτθτοσ ο ςυνεχισ φωτιςμόσ.
3.9. Οι καμζνοι ςυμπαγείσ λαμπτιρεσ φκοριςμοφ και λαμπτιρεσ τφπου LED να ςυλλζγονται
και να τοποκετοφνται ςε ειδικοφσ κάδουσ που ζχουν τοποκετθκεί ςε ςθμεία πϊλθςθσ
λαμπτιρων.
3.10. Προτείνεται θ βαφι των εςωτερικϊν χϊρων με οικολογικά χρϊματα και θ χριςθ
χρωμάτων χαμθλισ εκπομπισ VOCs, αποφυγι χριςθσ μοκετϊν ι χριςθ αυτϊν με χαμθλι
εκπομπι VOCs, αποφυγι χριςθσ ςφνκετων προϊόντων ξυλείασ ι χριςθ αυτϊν με χαμθλζσ
εκπομπζσ φορμαλδεχδθσ και χριςθ κόλλασ και διαλυτϊν χαμθλισ εκπομπισ VOCs.
3.11. υςτινεται θ χριςθ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ (π.χ. θλιακά πλαίςια για
παραγωγι ηεςτοφ νεροφ και φωτοβολταϊκά πλαίςια για τθν παραγωγι θλεκτριςμοφ).
3.12. Για τθν εξοικονόμθςθ νεροφ προτείνεται θ χριςθ αυτόματου ςυςτιματοσ άρδευςθσ, θ
τοποκζτθςθ βρυςϊν ελεγχόμενθσ ροισ ςτουσ νιπτιρεσ και καηανάκια δφο ςτάςεων ςτισ
τουαλζτεσ.
3.13. Προτείνεται θ χριςθ ανακυκλωμζνου χαρτιοφ κουηίνασ, οικολογικϊν προϊόντων
κακαριςμοφ (απορρυπαντικά, υγρό πλυςίματοσ, ςαποφνια κ.λπ.), θ χριςθ
βιοαποικοδομιςιμων ςακουλιϊν ςκυβάλων και θ χριςθ βιολογικϊν τροφίμων.
3.14. υςτινεται θ χριςθ φυςικϊν λιπαςμάτων ωσ εδαφοβελτιωτικά και αποφυγι
ψεκαςμάτων με χθμικά.
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Γ. Όροι κατά τθν αποξιλωςθ ι τυχόν τροποποίθςθ του ζργου
4.1. Ο κφριοσ του ζργου ςε περίπτωςθ οποιαςδιποτε αλλαγισ ςτο ζργο π.χ. επζκταςθσ,
κατεδάφιςθσ, αποξιλωςθσ κλπ και πριν τθν ζναρξθ οποιωνδιποτε εργαςιϊν να ενθμερϊνει
το Σμιμα Περιβάλλοντοσ με ςκοπό τθ διερεφνθςθ αν οι εργαςίεσ που επίκεινται να
διεκπεραιωκοφν εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ των περί τθσ Εκτίμθςθσ των Επιπτϊςεων
ςτο Περιβάλλον από Οριςμζνα Ζργα Νόμων του 2018 ζωσ 2021.

Σμιμα Περιβάλλοντοσ
Ιοφλιοσ, 2021
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