ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Αίτηςη τησ Εκκληςίασ Αγίου Μάμα Σροφλλων για χορήγηςη πολεοδομικήσ άδειασ για την
ανζγερςη Εκκληςίασ του Αγίου Παρθενίου, χώρουσ υγιεινήσ και χώρουσ ςτάθμευςησ, ςτο
τεμάχιο 547, Φ/χ.31/63 ςτην κοινότητα Σροφλλων τησ επαρχίασ Λάρνακασ
(ΛΑΡ/00288/2021)
Α. Όροι που πρζπει να τθροφνται κατά τθ λειτουργία του ζργου
1.1. 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).
1.2. Απαγορεφεται θ διάκεςθ ςτο ζδαφοσ ι / και το υπζδαφοσ ι ςτα επιφανειακά, υπόγεια ι
παράκτια νερά ουςιϊν που ρυπαίνουν ι τείνουν να ρυπάνουν τα υπόγεια, παράκτια ι και τα
επιφανειακά νερά ι το ζδαφοσ ςφμφωνα με το άρκρο 6 των περί Ελζγχου τθσ Ρφπανςθσ των
Νερϊν Νόμων του 2002 ζωσ 2013.
1.3. Απαγορεφεται θ ανεξζλεγκτθ απόρριψθ ςτερεϊν ι/και υγρϊν αποβλιτων ι άλλων
αντικειμζνων ςτο χϊρο εντόσ του ζργου και γφρω από αυτό.
1.4. Να υπάρχει εφκολθ πρόςβαςθ ςε όλα τα ςθμεία του ζργου και ετοιμότθτα εκ μζρουσ του
κφριου του ζργου για αντιμετϊπιςθ πυρκαγιάσ, ζκρθξθσ και άλλων ζκτακτων περιςτατικϊν που
κα επθρεάςουν το ανκρωπογενζσ και φυςικό περιβάλλον.
1.5. 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.
1.6. Συχόν 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).
1.7. Συχόν 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.
1.8. 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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1.9. Προτείνεται θ χριςθ χρωμάτων χαμθλισ εκπομπισ VOCs, θ αποφυγι χριςθσ μοκετϊν ι
χριςθ αυτϊν με χαμθλι εκπομπι VOCs, θ αποφυγι χριςθσ ςφνκετων προϊόντων ξυλείασ ι χριςθ
αυτϊν με χαμθλζσ εκπομπζσ φορμαλδεχδθσ και χριςθ κόλλασ και διαλυτϊν χαμθλισ εκπομπισ
VOCs. Προτείνεται επίςθσ θ βαφι των εςωτερικϊν χϊρων με οικολογικά χρϊματα.
1.10. υςτινεται θ χριςθ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ (π.χ. θλιακά πλαίςια για παραγωγι
ηεςτοφ νεροφ και φωτοβολταϊκά πλαίςια για τθν παραγωγι θλεκτριςμοφ).
1.11. Προτείνονται τα πιο κάτω μζτρα για εξοικονόμθςθ ενζργειασ:
 Ο εξωτερικόσ φωτιςμόσ (π.χ. χϊρουσ ςτάκμευςθσ), να λειτουργεί με αιςκθτιρεσ κίνθςθσ.
 Φωτιςμόσ με αιςκθτιρεσ κίνθςθσ ι αυτόματοσ χρονοδιακόπτεσ ςε χϊρουσ με περιοδικι
χριςθ, όπωσ διαδρόμουσ, χϊρουσ υγιεινισ, κλπ.
 Ο θλεκτρικόσ και θλεκτρονικόσ εξοπλιςμόσ που κα αγοραςτεί να είναι υψθλισ
ενεργειακισ απόδοςθσ.
 τον εςωτερικό φωτιςμό να χρθςιμοποιοφνται τουλάχιςτον οικονομικοί λαμπτιρεσ και
ςτον εξωτερικό φωτιςμό να χρθςιμοποιοφνται λαμπτιρεσ τφπου LED.
1.12. Για τθν εξοικονόμθςθ νεροφ προτείνεται θ χριςθ αυτόματου ςυςτιματοσ άρδευςθσ, θ
τοποκζτθςθ βρυςϊν ελεγχόμενθσ ροισ ςτουσ νιπτιρεσ και καηανάκια δφο ςτάςεων ςτισ
τουαλζτεσ ςτουσ χϊρουσ υγιεινισ.
1.13. Να υπάρχει ςυςτθματικι φροντίδα και κακαριςμόσ εντόσ και ςτο προαφλιο του χϊρου του
ναοφ.
1.14. Σα άχρθςτα αντικείμενα (χρθςιμοποιθμζνα κεριά, αποξθραμζνα φυτά, δοχεία λαδιοφ κ.λπ.)
να τοποκετοφνται ςε κατάλλθλα δοχεία απόρριψθσ / ανακφκλωςθσ που κα είναι τοποκετθμζνα
ςε περίοπτα ςθμεία ςτον περίβολο τθσ εκκλθςίασ κακϊσ και ςτο χϊρο ςτάκμευςθσ και ςτθ
ςυνζχεια να παραδίνονται ςε υλλζκτεσ/Μεταφορείσ που είναι καταχωρθμζνοι ςτο Αρχείο
Διαχειριςτϊν Αποβλιτων που ςυλλζγουν/μεταφζρουν απόβλθτα ςε επαγγελματικι βάςθ
ςφμφωνα με τον περί Αποβλιτων Νόμο του 2011, *185(Ι)/2011+ και των εκάςτοτε τροποποιιςεων
του.
1.15. Προτείνεται θ χριςθ ανακυκλωμζνου χαρτιοφ, οικολογικϊν προϊόντων κακαριςμοφ και θ
χριςθ βιοαποικοδομιςιμων ςακουλιϊν ςκυβάλων.

Σμιμα Περιβάλλοντοσ
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