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1. Ειςαγωγή
Οι πλθροφορίεσ για το Ζργο υποβλικθκαν ςτθν Περιβαλλοντικι Αρχι με ςχετικι επιςτολι
από το Επαρχιακό Γραφείο Σμιματοσ Πολεοδομίασ και Οικιςεωσ Αμμοχϊςτου (Αρ. Φακ.
ΑΜΧ/00391/2020 και θμερομθνία 8/2/2021) για αξιολόγθςθ.
Με βάςθ τθν επιτόπια επίςκεψθ και τισ πλθροφορίεσ που υποβλικθκαν ςτθν
Περιβαλλοντικι Αρχι, με βάςθ το άρκρο 23 ετοιμάςτθκε θ Αιτιολογθμζνθ Διαπίςτωςθ.
2. Περιγραφή και χωροθζτηςη του Ζργου
Σο προτεινόμενο ζργο αφορά αίτθςθ των Γ.Π. & Η.Χ. για προςκθκομετατροπζσ ςε
υφιςτάμενα κζντρα αναψυχισ και καταςτιματα τα οποία κα αλλάξουν χριςθ και κα
αποτελζςουν μζροσ τθσ ξενοδοχειακισ μονάδασ που προτείνεται να ανεγερκεί ςτο τεμάχιο
474, Φ/χ.2-291-373, τμ.8, ςτθν Αγία Νάπα. Σο υπό μελζτθ τεμάχιο βρίςκεται ςε υψόμετρο
περίπου 17μ, ζχει εμβαδό 2.876τ.μ. Εμπίπτει ςε τουριςτικι ηϊνθ Σ1γ (59%) και Εβ (41%) με
επιτρεπόμενο αρικμό ορόφων να μθν ξεπερνά τουσ τρεισ (3) και δφο (2) αντίςτοιχα.
Εφάπτεται με ηϊνθ κατοικίασ ΚΓΤ1 ενϊ ςφμφωνα με τον κφριο του ζργου, κοντά ςτο υπό
μελζτθ τεμάχιο δεν υπάρχουν ςπίτια. Σο τεμάχιο εφάπτεται επίςθσ με το χϊρο από όπου
περνά το αρχαίο υδραγωγείο.
φμφωνα με τισ πλθροφορίεσ και τα αρχιτεκτονικά ςχζδια που υποβλικθκαν, το
προτεινόμενο κτιριο κα αποτελείται από ιςόγειο, μεςοπάτωμα και τζςςερεισ (4) ορόφουσ.
Θα περιλαμβάνει μεταξφ άλλων 20 τυπικά δωμάτια, τζςςερα (4) δωμάτια για ΑμεΑ, 10
ςουίτεσ, χϊρο αναμονισ / lobby, ςαλόνι, αίκουςα προγεφματοσ, κεματικό εςτιατόριο,
εξωτερικι πιςίνα και μπαρ ςτθν οροφι του κτθρίου, αίκουςεσ γυμναςτικισ και μαςάη, τρία
(3) καταςτιματα και 23 χϊρουσ ςτάκμευςθσ εκ των οποίων οι δφο (2) για ΑμεΑ. Θα
καταλαμβάνει ζκταςθ 1.030τ.μ. ενϊ θ ςυνολικι δόμθςθ του κα ανζλκει ςτα 1.865τ.μ. Θα
διακζτει κιπουσ και ανκϊνεσ ςυνολικοφ εμβαδοφ 130τ.μ. και φυτεμζνο δϊμα πάνω από τα
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καταςτιματα ςυνολικοφ εμβαδοφ 300τ.μ. Σο ζργο κα υδροδοτείται από το δίκτυο
φδρευςθσ Αγίασ Νάπασ και από εγκαταςτάςεισ που παρζχουν ανακυκλωμζνο νερό.
ε ακτίνα ενόσ χιλιομζτρου υπάρχουν ξενοδοχειακζσ μονάδεσ, καταςτιματα, εςτιατόρια και
κάποιεσ κατοικίεσ προσ τον παλιό οικιςμό.
φμφωνα με τισ πλθροφορίεσ που υποβλικθκαν, θ περιοχι χωροκζτθςθσ του ζργου
βρίςκεται ςε υψόμετρο περίπου 17 μζτρα και ζχει άμεςθ πρόςβαςθ από δθμόςια
αςφαλτοςτρωμζνθ οδό που αποτελεί πάροδο τθσ οδοφ Κρυοφ Νεροφ. Απζχει περίπου
450μ από τθ κάλαςςα και πζραν του 1χλμ από τθν πλθςιζςτερθ προςτατευόμενθ περιοχι
NATURA 2000 με τθν ονομαςία «Κάβο Γκρζκο CY000005» και βρίςκεται εντόσ τθσ περιοχι
Κοκκινοχωριϊν θ οποία ζχει κακοριςτεί ωσ Ηϊνθ Ευπρόςβλθτθ ςτα Νιτρικά.
φμφωνα με τον κφριο του ζργου το βάκοσ εκςκαφισ για τθ κεμελίωςθ του κτθρίου κα
είναι περίπου 1 ζωσ 1,5μ. λόγω τθσ κλίςθσ του τεμαχίου και δεν αναμζνεται να επθρεαςτεί
ο υδροφόροσ ορίηοντασ.
3. Περιγραφή των περιβαλλοντικών ςτοιχείων που ενδζχεται να επηρεαςτοφν ςοβαρά
από το ζργο
3.1. Θ υλοποίθςθ του προτεινόμενου ζργου κα αυξιςει το εμβαδό τθσ δομθμζνθσ γθσ του
υπό μελζτθ τεμαχίου λόγω τθσ ςφράγιςθσ γθσ από αδιαπζραςτα υλικά κα καταλαμβάνει
ζκταςθ 2.746τ.μ.
3.2. Χριςθ φυςικϊν πόρων (νερό, ενζργεια, καφςιμα κλπ) κατά τθν καταςκευι και
λειτουργία του ζργου.
3.3. Παραγωγι ποςοτιτων αποβλιτων επικίνδυνων και μθ κατά τθν καταςκευι και
λειτουργία του ζργου.
4. Περιγραφή των πιθανών ςημαντικών επιπτώςεων που το ζργο ενδζχεται να
προκαλζςει ςτο περιβάλλον
4.1. Παραγωγι χωμάτων εκςκαφισ κατά τισ χωματουργικζσ εργαςίεσ περίπου 675κ.μ.
4.2. Μείωςθ τθσ ποιότθτασ του ατμοςφαιρικοφ αζρα λόγω τθσ εκπομπισ αζριων ρφπων
κατά τθν καταςκευι του ζργου από τθ λειτουργία των εργοταξιακϊν μθχανθμάτων και των
εργοταξιακϊν οχθμάτων που κινοφνται προσ και από το εργοτάξιο, τθν παραγωγι ςκόνθσ
και από τισ ενεργειακζσ ανάγκεσ του κτθρίου και τθν κίνθςθ των οχθμάτων κατά τθ
λειτουργία του ζργου.
4.3. Παραγωγι ςκόνθσ περίπου 4,64 τόνων, κατά τθ διάρκεια των καταςκευαςτικϊν
εργαςιϊν του προτεινόμενου ζργου.
4.4. Παραγωγι ςτερεϊν αποβλιτων επικίνδυνων και μθ κατά τθν καταςκευι του ζργου
περίπου 2κ.μ. τθν θμζρα ενϊ κατά τθ λειτουργία του ζργου θ θμεριςια παραγωγι ςτερεϊν
αποβλιτων υπολογίηεται περίπου ςτο 1κ.μ. ανά δωμάτιο.
4.5. Παραγωγι υγρϊν αποβλιτων περίπου 2,5κ.μ. τθν θμζρα από τουσ χϊρουσ υγιεινισ των
εργαηομζνων και επικίνδυνων υγρϊν αποβλιτων όπωσ χρθςιμοποιθμζνων μθχανζλαιων
κλπ, κατά το ςτάδιο τθσ καταςκευισ του ζργου.
4.6. Παραγωγι ποςότθτασ αςτικϊν λυμάτων κατά τθ λειτουργία του ζργου που
υπολογίηεται ςτα 14,23κ.μ. τθν θμζρα τα οποία κα διοχετεφονται ςτο τοπικό δίκτυο
αποχζτευςθσ.
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4.7. Περιοδικι αφξθςθ τθσ ζνταςθσ του κορφβου και δονιςεων από τθ λειτουργία των
μθχανθμάτων του εργοταξίου, τθ μετακίνθςθ βαρζων οχθμάτων κλπ.
4.8. Πικανι διαρροι μθχανζλαιων ι άλλων υλικϊν του εργοταξίου.
4.9. υνολικι κατανάλωςθ νεροφ περίπου 628κ.μ. κατά τθν καταςκευι του ζργου και μζςθ
θμεριςια κατανάλωςθ 15,49κ.μ. κατά τθ λειτουργία τθσ ξενοδοχειακισ μονάδασ.
4.10. Ετιςια κατανάλωςθ θλεκτριςμοφ κατά τθ λειτουργία τθσ ξενοδοχειακισ μονάδασ που
αναμζνεται να φτάνει ςτισ 500.000kWh ετθςίωσ.
5. Περιγραφή των μζτρων που προβλζπονται για να αποτραποφν, προληφθοφν ή
μετριαςτοφν επιπτώςεισ ςτο περιβάλλον
5.1. Σα οχιματα, μθχανιματα και μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ που κα χρθςιμοποιθκεί κατά
το ςτάδιο τθσ καταςκευισ του ζργου κα πρζπει να πλθροφν τισ πρόνοιεσ τθσ νομοκεςίασ
ςχετικά με τισ εκπομπζσ αζριων ρφπων.
5.2 Σιρθςθ προγράμματοσ ςυντιρθςθσ των εργοταξιακϊν μθχανθμάτων και οχθμάτων με
ςκοπό τθν ελαχιςτοποίθςθ των επιπζδων κορφβου.
5.3. Αποφυγι των περιττϊν κινιςεων των οχθμάτων προσ, από και μζςα ςτο εργοτάξιο.
5.4. Διαβροχι του χϊρου των κατεδαφίςεων και χωματουργικϊν εργαςιϊν, των υλικϊν που
κα ςυγκεντρϊνονται ςε ςωροφσ και των διαδρόμων διακίνθςθσ των οχθμάτων και
μθχανθμάτων του εργοταξίου.
5.5. Σιρθςθ του ωραρίου εργαςίασ και αποφυγι πραγματοποίθςθσ οποιονδιποτε
εργαςιϊν κατά τθ διάρκεια των ωρϊν κοινισ θςυχίασ ιδιαίτερα κατά τθν τουριςτικι
περίοδο.
5.6. Εκπόνθςθ ολοκλθρωμζνου ςυςτιματοσ περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ με ζμφαςθ ςτα
κζματα διαχείριςθσ αποβλιτων τόςο κατά το ςτάδιο τθσ καταςκευισ όςο και κατά το
ςτάδιο τθσ λειτουργίασ του ζργου.
5.7. Σακτικι επικεϊρθςθ των μθχανθμάτων που λειτουργοφν με μθχανζσ εςωτερικισ
καφςθσ με βάςθ το πρόγραμμα ςυντιρθςθσ.
6. Ειδική Οικολογική Αξιολόγηςη
Δ/Ε
7. Θζςη Περιβαλλοντικήσ Αρχήσ
Θ Περιβαλλοντικι Αρχι, κατά τθ διαμόρφωςθ τθσ κζςθσ τθσ, ζλαβε υπόψθ τισ πλθροφορίεσ
που υποβλικθκαν με βάςθ το άρκρο 23 του Νόμου, τθν επιτόπια επίςκεψθ και τα κριτιρια
του Σζταρτου Παραρτιματοσ του Νόμου δε φζρει ζνςταςθ ςτθν καταςκευι του ζργου υπό
τουσ όρουσ / προχποκζςεισ που αναφζρονται ςτο Παράρτθμα τθσ παροφςασ
Αιτιολογθμζνθσ Διαπίςτωςθσ.
Θ 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.
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υγκεκριμζνα, εξζταςε τα πιο κάτω κριτιρια:
1. Χαρακτθριςτικά του ζργου: το ζργο αποτελεί μικροφ μεγζκουσ ξενοδοχειακι μονάδα
δυναμικότθτασ 68 κλινϊν θ οποία προτείνεται να χωροκετθκεί ςε πολεοδομικι ηϊνθ Σ1γ
και Εβ. Μζςα ςτο τεμάχιο υπάρχουν υφιςτάμενα καταςτιματα και κζντρα αναψυχισ τα
οποία κα αλλάξουν χριςθ και κα επαναχρθςιμοποιθκοφν. Επίςθσ μζςα ςτο τεμάχιο δεν
υφίςταται βλάςτθςθ.
2. Σοποκεςία του ζργου: Χωροκετείται ςε περιοχι που επιτρζπει τθν εν λόγω χριςθ και
απζχει περίπου 450μ. από τθ κάλαςςα και πζραν του 1χλμ από τθν πλθςιζςτερθ
προςτατευόμενθ περιοχι NATURA 2000 που δεν αναμζνεται να επθρεαςτοφν από το ζργο.
3. Σφποσ και χαρακτθριςτικά των ενδεχόμενων επιπτϊςεων: Παραγωγι αποβλιτων,
κορφβου και ςκόνθσ ιδιαίτερα κατά τισ καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ κακϊσ και αφξθςθ τθσ
κατανάλωςθσ φυςικϊν πόρων ιδιαίτερα νεροφ και ενζργειασ κατά τθ λειτουργία του ζργου.
Επίςθσ αναμζνεται και μικρι αφξθςθ τθσ κυκλοφορίασ ςτθν περιοχι τόςο κατά τθν
καταςκευι όςο και κατά τθ λειτουργία του ζργου. Οι επιπτϊςεισ κα τφχουν χειριςμοφ από
τουσ όρουσ που αναφζρονται πιο κάτω.

Μαργαρίτα Φιλίππου
για Διευκυντι Σμιματοσ Περιβάλλοντοσ
Περιβαλλοντικι Αρχι, 14 Απριλίου, 2021
Αρ. Φακ. 02.10.011.015.003.001
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΕΡΓΟ «ΑΝΕΓΕΡΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 3* ΔΤΝΑΜΙΚΟΣΗΣΑ 68 ΚΛΙΝΩΝ,
ΣΗΝ ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ» (ΑΜΧ/00391/2020)
Α. Γενικοί όροι
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. Απαγορεφεται θ διάκεςθ ςτο ζδαφοσ ι/και το υπζδαφοσ ι ςτα νερά ουςιϊν που
ρυπαίνουν ι τείνουν να ρυπάνουν τα υπόγεια ι/και τα επιφανειακά νερά ι/και το ζδαφοσ,
ςφμφωνα με το Άρκρο 6 των περί Ελζγχου τθσ Ρφπανςθσ των Νερϊν Νόμων του 2002 μζχρι
2013.
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
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
5

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.
Β. Όροι κατά τθν καταςκευι τθσ ξενοδοχειακισ μονάδασ
2.1. Απαγορεφεται οποιαδιποτε διαρροι λυμάτων / αποβλιτων με τελικό αποδζκτθ τθ
κάλαςςα.
2.2. Να μθν επθρεαςτεί με οποιονδιποτε τρόπο ο χϊροσ όπου διζρχεται το αρχαίο
υδραγωγείο.
2.3. (α) Ο Εργολάβοσ να ετοιμάςει Ολοκλθρωμζνο χζδιο Διαχείριςθσ Αποβλιτων από
Εκςκαφζσ, Καταςκευζσ και τυχόν Κατεδαφίςεισ (Α.Ε.Κ.Κ) με βάςθ τθν παράγραφο 7(1)(α)
των Κανονιςμϊν ΚΔΠ159/2011 και των 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.
(β) 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 τυχόν Κατεδαφίςεισ (Α.Ε.Κ.Κ), που εκδίδεται δυνάμει των
Κανονιςμϊν Κ.Δ.Π. 159/2011 και των εκάςτοτε τροποποιιςεων τουσ, με ποινι
αποκλειςμοφ.
(γ) Απαγορεφεται θ διαχείριςθ επικινδφνων αποβλιτων χωρίσ Άδεια Διαχείριςθσ
Αποβλιτων ι Πιςτοποιθτικό Καταχϊρθςθσ για τα ςυγκεκριμζνα απόβλθτα.
(δ) Όταν ο Εργολάβοσ κα διαχειριςτεί ο ίδιοσ κάποια από τα μθ επικίνδυνα απόβλθτα, να
κατζχει εν ιςχφ Άδεια Διαχείριςθσ 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
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επεξεργαςία των κατθγοριϊν αποβλιτων που κα προκφψουν από τισ δραςτθριότθτεσ που
διενεργοφνται για τθν ολοκλιρωςθ των προνοιϊν του ζργου, με ποινι αποκλειςμοφ. ε
περίπτωςθ που δεν κα τα διαχειριςτεί ο ίδιοσ υποχρεοφται να παραδίδει τα απόβλθτα ςε
Αδειοδοτθμζνουσ Φορείσ ι Κατόχουσ Πιςτοποιθτικοφ 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.
(ε) Ο Εργολάβοσ 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.
(ςτ) 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.
(η) Ο Εργολάβοσ ςφμφωνα με το Διάταγμα Κ.Δ.Π. 77/2016, 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. Απαγορεφεται θ χριςθ κινθτοφ ςπαςτιρα ςτο εργοτάξιο εκτόσ και αν αυτόσ
περιλαμβάνεται ςε Άδεια Διαχείριςθσ Αποβλιτων ι ζχει εκδοκεί Πιςτοποιθτικό για
επεξεργαςία Αποβλιτων ςτο χϊρο παραγωγισ τουσ και ζχουν εξαςφαλιςτεί προθγουμζνωσ
οποιεςδιποτε άλλεσ εγκρίςεισ ι/και άδειεσ.
(θ) Σονίηεται ότι αποτελεί αδίκθμα θ απόρριψθ αποβλιτων ςτο ζδαφοσ και τα νερά. ε
περίπτωςθ που ο Εργολάβοσ απορρίψει απόβλθτα που προιλκαν από τθν κατεδάφιςθ /
αποξιλωςθ 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.
2.4. 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.
2.5. Κατά τθ διάρκεια καταςκευισ του ζργου να λαμβάνονται όλα τα απαραίτθτα μζτρα για
ελαχιςτοποίθςθ και καταςτολι τθσ ςκόνθσ όπωσ:
 Όλοι οι χϊροι και οι οδικζσ προςβάςεισ που κα χρθςιμοποιοφνται από οχιματα να
διαμορφωκοφν κατάλλθλα και να επιςτρωκοφν με υλικά που κα περιορίηουν τθν
εκπομπι ςκόνθσ ςτθν ατμόςφαιρα, εάν απαιτθκεί.
 Να καταρτιςτεί κατάλλθλο ςχζδιο δρομολογίων οχθμάτων ϊςτε αυτά να
ελαχιςτοποιθκοφν με ςτόχο τθν κατά το δυνατό μικρότερθ ζκλυςθ αζριων ρφπων
και ςκόνθσ.
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Κατά τθ μεταφορά χφδθν υλικϊν από/προσ το εργοτάξιο να αποφεφγεται θ
υπερπλιρωςθ των φορτθγϊν οχθμάτων μεταφοράσ και το φορτίο να είναι
ςκεπαςμζνο.
Να γίνεται διαβροχι όταν και όπου απαιτείται και ιδιαίτερα ςτουσ χϊρουσ όπου
διεξάγονται χωματουργικζσ εργαςίεσ και ςτουσ διαδρόμουσ κίνθςθσ των οχθμάτων
του εργοταξίου.
Όταν απαιτείται να γίνεται διαβροχι και των καλάμων αποκικευςθσ αδρανϊν
υλικϊν για τθν αποφυγι δθμιουργίασ ςκόνθσ και εφόςον επικρατεί άνεμοσ
ιςχυρότεροσ των 4 Beaufort, να καλφπτονται οι ςωροί με φφλλα πλαςτικοφ.
Οι χωματουργικζσ εργαςίεσ να αποφεφγονται κατά τθ διάρκεια ζντονων
βροχοπτϊςεων για τον περιοριςμό τυχόν επιφανειακϊν απορροϊν επιβαρθμζνων
με αιωροφμενα ςωματίδια.
Να μειωκεί κατά το δυνατόν των αποκζςεων/αποςπάςεων υλικϊν ςε/από ςωροφσ
και θ εναπόκεςθ/απόςπαςθ υλικϊν ςε και από ςωροφσ να πραγματοποιείται από το
ελάχιςτο δυνατό φψοσ ζτςι ϊςτε να αποφεφγεται θ δθμιουργία κονιορτοφ.
Κανζνα όχθμα μεταφοράσ, ςκάφοσ ι κάδοσ τοποκζτθςθσ αδρανϊν υλικϊν να
περιζχει υλικό μετά το πζρασ των θμεριςιων εργαςιϊν.
Οι εξατμίςεισ όλων των μθχανθμάτων να είναι ςτραμμζνεσ μακριά από το ζδαφοσ

2.6. 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/ Θ 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/ Θ περί τθσ Ποιότθτασ του Ατμοςφαιρικοφ Αζρα νομοκεςία/
Κανονιςμοί/ Αρ.77(Ι)/2010 και 3(Ι)/2017+.
2.7. Να λθφκοφν όλα τα δυνατά μζτρα ελαχιςτοποίθςθσ του κορφβου, όπωσ:
 Χριςθ νζων μοντζλων και τακτικι ςυντιρθςθ και λειτουργία όλων των
μθχανθμάτων / οχθμάτων του εργοταξίου.
 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.
 Να εφαρμοςτεί πρόγραμμα εκτζλεςθσ των εργαςιϊν καταςκευισ και 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 περαιτζρω παρενόχλθςθσ.
 ε περίπτωςθ που παρατθρθκοφν υψθλά επίπεδα κορφβου από τισ εργαςίεσ
καταςκευισ, ο κφριοσ του ζργου να διερευνιςει το ενδεχόμενο τοποκζτθςθσ
θχοπεταςμάτων για μείωςθ του.
2.8. 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
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να διατίκενται ςε αδειοδοτθμζνο φορζα διαχείριςθσ ςφμφωνα με τισ πρόνοιεσ τον περί
Αποβλιτων Νόμο του 2011 *185(Ι)/2011+ και των εκάςτοτε τροποποιιςεων του.
2.9. Σα απόβλθτα ςυςκευαςίασ που κα προκφπτουν να ςυλλζγονται, να διαχωρίηονται, να
αποκθκεφονται προςωρινά και να παραδίδονται ςε αδειοδοτθμζνεσ μονάδεσ διαχείριςθσ
ςφμφωνα με τον περί Αποβλιτων Νόμο του 2011 *185(Ι)/2011+ και των εκάςτοτε
τροποποιιςεων του.
2.10. 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) και
πορωδϊν υλικϊν και επιφανειϊν για επιβράδυνςθ τθσ απορροισ για αποφυγι πλθμμυρϊν.
2.11. 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 Κτιρίων 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 Κτιρίων+. Ειδικά οι κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ κα
πρζπει να ςυμμορφϊνονται με τισ Απαιτιςεισ Ελάχιςτθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Κτιρίου,
όπωσ αυτζσ κακορίηονται ςε Διάταγμα που εκδίδει ο Τπουργόσ Ενζργειασ, Εμπορίου,
Βιομθχανίασ και Σουριςμοφ με βάςθ το Άρκρο 15 των περί Ρφκμιςθσ τθσ Ενεργειακισ
Απόδοςθσ των Κτιρίων Νόμων του 2006 ζωσ 2017 *ιςτοςελίδα Τπθρεςίασ Ενζργειασ, ςτθ
διαδρομι Νομοκεςία/Διατάγματα/Ενεργειακι Απόδοςθ Κτιρίων+.
Ο κφριοσ του ζργου, με βάςθ το εδάφιο 1 του άρκρου 9 Γ των περί Ρφκμιςθσ τθσ
Ενεργειακισ Απόδοςθσ των Κτιρίων Νόμων του 2006 μζχρι 2020, πριν τθν ζναρξθ τθσ
καταςκευισ του ζργου, να μελετιςει και να λάβει υπόψθ τθν τεχνικι, περιβαλλοντικι και
οικονομικι ςκοπιμότθτα εγκατάςταςθσ εναλλακτικϊν ςυςτθμάτων παραγωγισ ενζργειασ
υψθλισ απόδοςθσ (π.χ. αποκεντρωμζνα ςυςτιματα παροχισ ενζργειασ που βαςίηονται ςε
ενζργεια από ανανεϊςιμεσ πθγζσ, ςυςτιματα ςυμπαραγωγισ, ςυςτιματα τθλεκζρμανςθσ
ι τθλεψφξθσ). Αντίγραφο τθσ μελζτθσ να κοινοποιθκεί ςτθν Τπθρεςία Ενζργειασ για
ενθμζρωςθ.
Επιπρόςκετα, ο κφριοσ του ζργου να μελετιςει και να λάβει υπόψθ τθν τεχνικι,
περιβαλλοντικι και οικονομικι ςκοπιμότθτα λιψθσ μζτρων ϊςτε τα κτιρια του ζργου να
μποροφν να χαρακτθριςτοφν ωσ Κτιρια χεδόν Μθδενικισ Κατανάλωςθσ Ενζργειασ,
ςφμφωνα με το περί Ρφκμιςθσ τθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ των Κτιρίων (Απαιτιςεισ και
τεχνικά χαρακτθριςτικά που πρζπει να πλθροί το κτίριο με ςχεδόν μθδενικι κατανάλωςθ
ενζργειασ) Διάταγμα του 2014 (Κ.Δ.Π. 366/2014). Θ ςχετικι μελζτθ κα πρζπει να
κοινοποιθκεί ςτθν Τπθρεςία Ενζργειασ για ενθμζρωςθ. ε περίπτωςθ που θ
κζρμανςθ/ψφξθ παρζχεται από κεντρικι πθγι εντόσ κτιρίου ι δίκτυο τθλεκζρμανςθσ ι από
κεντρικό ςθμείο παραγωγισ που εξυπθρετεί πολλαπλά κτίρια, κα πρζπει να εφαρμόηεται το
εδάφιο 2 του Άρκρου 16 των περί τθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Νόμων του 2009 ζωσ 2016
που αφορά τθν εγκατάςταςθ μετρθτϊν κατανάλωςθσ.
2.12. τθν δεντροφφτευςθ ι / και τοπιοτζχνθςθ του περιβάλλοντα χϊρου του ζργου να
χρθςιμοποιθκοφν ικαγενι, τοπικά και αυτοφυι είδθ χλωρίδασ. Να μθ χρθςιμοποιθκοφν
χωροκατακτθτικά ξενικά είδθ.
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2.13. Με τον τερματιςμό των εργαςιϊν να γίνει απομάκρυνςθ του εργοταξίου και
αποκατάςταςθ όλων των χϊρων.
Γ. Όροι κατά τθ λειτουργία τθσ ξενοδοχειακισ μονάδασ
3.1. Αναφορικά με τα ςυςτιματα ψφξθσ και κλιματιςμοφ τθσ εγκατάςταςθσ, ο ιδιοκτιτθσ
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. Σα αςτικά λφματα να διοχετεφονται ςτο κεντρικό αποχετευτικό ςφςτθμα του
υμβουλίου Αποχετεφςεων Αγίασ Νάπασ.
3.3. Απαγορεφεται θ διάκεςθ των υγρϊν αποβλιτων από τα νερά ζκπλυςθσ των φίλτρων
των κολυμβθτικϊν δεξαμενϊν / πιςινϊν (backwash), ςε απορροφθτικοφσ λάκκουσ /
τάφρουσ.
3.4. Να γίνεται χωριςτι Διαλογι ςτθν Πθγι (ΔςΠ), εντόσ του κτθρίου, για τουλάχιςτον τα
ρεφματα αποβλιτων γυαλί, χαρτί/ χαρτόνι, PMD, βιοαπόβλθτα (τροφικά υπολείμματα,
πράςινα). Για το ςκοπό αυτό να εγκαταςτακεί εξοπλιςμόσ (π.χ. ςυμπιεςτισ, κάδοσ ) ςε
λειτουργικι κζςθ εντόσ του κτιρίου για τθ ΔςΠ και εκτόσ για τθ ςυλλογι. Σο προςωπικό να
τφχει κατάλλθλθσ εκπαίδευςθσ / κατάρτιςθσ για τον τρόπο χωριςτισ ΔςΠ ϊςτε να
επιτυγχάνεται υψθλισ ποιότθτασ ανακυκλϊςιμων και οργανικϊν αποβλιτων. Σα χωριςτά
διαλεγμζνα ανακυκλϊςιμα, να περιςυλλζγονται από το Κεντρικό θμείο Περιςυλλογισ ςε
τακτά χρονικά διαςτιματα από αδειοδοτθμζνουσ διαχειριςτζσ.
3.5. Να υποβλθκεί ςτο Σμιμα Περιβάλλοντοσ ςχζδιο χωριςτισ διαλογισ και ςυλλογισ τθσ
ανάπτυξθσ, για όλα τα ανακυκλϊςιμα και τροφικά απόβλθτα (βιο-απόβλθτα), πριν τθν
ζκδοςθ άδειασ οικοδομισ.
3.6. Σα βρϊςιμα ζλαια / τθγανζλαια και λίπθ, να διατίκενται ςε αδειοδοτθμζνουσ
ςυλλζκτεσ ςφμφωνα με τον περί Αποβλιτων Νόμο του 2011 *185(Ι)/2011+ και των εκάςτοτε
τροποποιιςεων του.
3.7. Συχόν λθγμζνα τρόφιμα και υπολείμματα προϊόντων να μθν πετάγονται αλλά να
διατίκενται ςε αδειοδοτθμζνεσ μονάδεσ διαχείριςθσ.
3.8. ε περίπτωςθ που θ τουριςτικι ανάπτυξθ κα διακζτει ςυμπιεςτι μικτϊν ςκυβάλων να
είναι τοποκετθμζνοσ ςε ςθμείο εντόσ τθσ ανάπτυξθσ όπου δεν κα δθμιουργείται πρόβλθμα
οςμϊν ςτουσ επιςκζπτεσ του ξενοδοχείου και ςε παρακείμενεσ αναπτφξεισ και να
εκκενϊνεται τακτικά ενϊ θ τοποκζτθςθ θ χωροκζτθςθ των ςκυβαλοδοχείων να γίνει ςε
ςυνεννόθςθ με τισ υγειονομικζσ υπθρεςίεσ του Διμου Αγίασ Νάπασ..
3.9. Σα απόβλθτα θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ που πικανόν να προκφπτουν
κατά τισ περιόδουσ ςυντιρθςθσ ι βλαβϊν, να παραδίδονται ςε αδειοδοτθμζνουσ φορείσ
διαχείριςθσ ςφμφωνα με τον περί Αποβλιτων Νόμο του 2011 *185(Ι)/2011+ και των
εκάςτοτε τροποποιιςεων του και να ακολουκοφνται οι πρόνοιεσ των περί τερεϊν και
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Επικινδφνων Αποβλιτων (Απόβλθτα Θλεκτρικοφ και Θλεκτρονικοφ Εξοπλιςμοφ) Κανονιςμοί
του 2015, (ΚΔΠ 73/2015).
3.10. Σα 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.
3.11. Ο φωτιςμόσ των κοινόχρθςτων χϊρων και του δικτφου ςτουσ εξωτερικοφ χϊρουσ τθσ
ανάπτυξθσ να είναι χαμθλισ κατανάλωςθσ. Θ χριςθ του ςυςτιματοσ νυχτερινοφ φωτιςμοφ
να είναι κατάλλθλα ρυκμιςμζνθ ϊςτε να μειϊνεται ςτα απολφτωσ απαραίτθτα επίπεδα
εφρυκμθσ λειτουργίασ των εγκαταςτάςεων.
3.12. Οι καμζνοι ςυμπαγείσ λαμπτιρεσ φκοριςμοφ και λαμπτιρεσ τφπου LED κα πρζπει να
ςυλλζγονται και να τοποκετοφνται ςε ειδικοφσ κάδουσ που ζχουν τοποκετθκεί ςε ςθμεία
πϊλθςθσ λαμπτιρων.
3.13. ε περίπτωςθ που ςτθν ανάπτυξθ 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.
3.14. 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.
3.15. υςτινεται θ χριςθ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ (π.χ. θλιακά πλαίςια για
παραγωγι ηεςτοφ νεροφ και φωτοβολταϊκά πλαίςια για τθν παραγωγι θλεκτριςμοφ).
3.16. Προτείνεται θ εφαρμογι των πιο κάτω, ωσ μζτρα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ:
 φωτιςμόσ με αιςκθτιρεσ ςτουσ χϊρουσ όπου δεν κρίνεται απαραίτθτοσ ο ςυνεχισ
φωτιςμόσ,
 διπλά υαλοςτάςια,
 χριςθ ςυςτιματοσ καρτοδεκτϊν ςτα δωμάτια για διακοπι τθσ παροχισ
θλεκτριςμοφ με τθν εγκατάλειψθ του,
 αυτόματο ςφςτθμα διακοπισ λειτουργίασ του κλιματιςμοφ με το άνοιγμα τθσ
πόρτασ και του παρακφρου,
 χριςθ βελτιωμζνθσ ποιότθτασ καυςίμων κζρμανςθσ,
 χριςθ κερμομονωτικϊν υλικϊν και οικοδομικϊν υλικϊν μειωμζνου ςυντελεςτι
κερμοπερατότθτασ για τθν καταςκευι των κτθρίων,
 ςτον εςωτερικό φωτιςμό να χρθςιμοποιοφνται τουλάχιςτον οικονομικοί λαμπτιρεσ
και ςτον εξωτερικό φωτιςμό να χρθςιμοποιοφνται λαμπτιρεσ τφπου LED,
 θλεκτρονικό ςφςτθμα διαχείριςθσ μθχανολογικϊν και θλεκτρολογικϊν
εγκαταςτάςεων.
3.17. Για τθν εξοικονόμθςθ νεροφ προτείνεται:
 θ χριςθ αυτόματου ςυςτιματοσ άρδευςθσ για τουσ χϊρουσ πραςίνου,
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θ τοποκζτθςθ φίλτρου ςε όλεσ τισ βρφςεσ και ντουηιζρεσ ϊςτε να αυξάνεται θ πίεςθ
του τρεχοφμενου νεροφ και ταυτόχρονα να μειϊνεται θ ποςότθτα του,
θ τοποκζτθςθ βρυςϊν ελεγχόμενθσ ροισ ςτουσ νιπτιρεσ και καηανάκια δφο
ςτάςεων ςτισ τουαλζτεσ
θ εγκατάςταςθ ςυςτθμάτων ςυλλογισ και αποκικευςθσ όμβριων απορροϊν ι
γκρίηου νεροφ και αξιοποίθςθ τουσ για βοθκθτικζσ χριςεισ εφαρμογι αυτόματου
ςυςτιματοσ άρδευςθσ για τουσ χϊρουσ πραςίνου.

3.18. Προτείνεται θ χριςθ ανακυκλωμζνου χαρτιοφ κουηίνασ, οικολογικϊν προϊόντων
κακαριςμοφ (απορρυπαντικά, υγρό πλυςίματοσ, ςαμπουάν, ςαποφνια κ.λπ.), θ χριςθ
βιοαποικοδομιςιμων ςακουλιϊν ςκυβάλων και θ χριςθ βιολογικϊν τροφίμων.
3.19. υςτινεται θ χριςθ φυςικϊν λιπαςμάτων ωσ εδαφοβελτιωτικά και αποφυγι
ψεκαςμάτων με χθμικά ςτουσ χϊρουσ πραςίνου.
3.20. υςτινεται όπωσ εξεταςτεί το ενδεχόμενο υπoβολισ αίτθςθσ και εξαςφάλιςθ του
Ευρωπαϊκοφ Οικολογικοφ ιματοσ EU ECOLABEL για τθν προτεινόμενθ ανάπτυξθ. Για
περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μπορείτε να αποτείνεςτε ςτθν ιςτοςελίδα του Σμιματοσ
Περιβάλλοντοσ
ςτθ
διεφκυνςθ
www.moa.gov.cy/environment
ςτθ
διαδρομι
(Αδειοδοτιςεισ / Ευρωπαϊκό Οικολογικό ιμα ECOLABEL).
3.21. Γίνεται ειςιγθςθ όπωσ εφαρμοςτεί φςτθμα Περιβαλλοντικισ Διαχείριςθσ EMAS (EcoManagement and Audit Scheme) για τθν ανάπτυξθ. Με τθν εφαρμογι του ςυςτιματοσ
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ EMAS, δίνεται θ δυνατότθτα για ςυνεχείσ βελτιϊςεισ ςτισ
περιβαλλοντικζσ επιδόςεισ μιασ επιχείρθςθσ, ενιςχφοντασ ταυτόχρονα και τθν
ανταγωνιςτικότθτα τουσ. Σο λογότυπο του EMAS ζχει τθ δυνατότθτα να χρθςιμοποιθκεί και
ωσ μζςο μάρκετινγκ και πωλιςεων, προωκϊντασ τισ βζλτιςτεσ περιβαλλοντικζσ επιδόςεισ
μιασ επιχείρθςθσ. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μπορείτε να αποτείνεςτε ςτθν ιςτοςελίδα
του Σμιματοσ Περιβάλλοντοσ ςτθ διεφκυνςθ www.moa.gov.cy/environment ςτθ διαδρομι
(Αδειοδοτιςεισ / φςτθμα Οικολογικισ Διαχείριςθσ και Ελζγχου EMAS).
Δ. Όροι κατά τθν αποξιλωςθ ι τυχόν τροποποίθςθ τθσ ξενοδοχειακι μονάδασ
4.1. Ο κφριοσ του ζργου ςε περίπτωςθ οποιαςδιποτε αλλαγισ ςτο ζργο π.χ. επζκταςθσ,
κατεδάφιςθσ 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.

Κατάλογοι αδειοδοτθμζνων διαχειριςτϊν αποβλιτων για ςυλλογι / μεταφορά και
επεξεργαςία βρίςκονται αναρτθμζνοι ςτθν ιςτοςελίδα του Σμιματοσ Περιβάλλοντοσ ςτθ
διεφκυνςθ www.moa.gov.cy/environment (Αδειοδοτιςεισ - φςτθμα Περιβαλλοντικισ
Αδειοδότθςθσ) και επικαιροποιοφνται ςε τακτά χρονικά διαςτιματα.

Σμιμα Περιβάλλοντοσ
14 Απριλίου, 2021
12

