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Θέμα: Μεθοδολογία και αποτελέσματα της δημόσιας παρουσίασης που αφορά τη Μελέτη
Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από την κατασκευή και λειτουργία μικτής τουριστικής
ανάπτυξης με την ονομασία «RADISSON BLU THE CAPITAL» της εταιρείας SAVVAS KAKOS
& ASSOCIATES LTD στο Δήμο Λευκωσίας
Αγαπητή κα Kωνσταντίνου,
Στα πλαίσια εκπόνησης της «Μελέτης Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ) για την
Κατασκευή και Λειτουργία Οικιστικής/ Εμπορικής ανάπτυξης “RADISSON RESIDENCES” της
εταιρίας “SAVVAS KAKOS AND ASSOCIATES”, στο Δήμο Λευκωσίας», και της τήρησης του
άρθρου 26(7) του νόμου (127(Ι)/2018), έχουμε προβεί σε δημόσια παρουσίαση.
Η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε για την πραγματοποίηση της δημόσιας παρουσίασης είναι σύμφωνα
με τον κατευθυντήριο οδηγό του Τμήματος Περιβάλλοντος, με ημερομηνία κοινοποίησης 05/04/2019
(Κατευθυντήριος Οδηγός για εφαρμογή των άρθρων 26(7) και 21 (κατά περίπτωση) του περί της
εκτίμησης των επιπτώσεων από ορισμένα έργα νόμο 127(Ι)/2018). Συγκεκριμένα, επιλέχθηκε η μέθοδος
«Έκθεση Πληροφοριών». Οι ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν για την υλοποίηση της συγκεκριμένης
μεθόδου είναι:
• Ανάρτηση ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Δήμου Λευκωσίας. Σκοπός των αναρτήσεων είναι η
υποβολή σχόλιων, εισηγήσεων ή παρατηρήσεων σχετικά με τα περιβαλλοντικά θέματα που αφορούν
την υλοποίηση του Προγραμματιζόμενου Έργου. Στο Παράρτημα I επισυνάπτονται οι σχετικές
φωτογραφίες των προαναφερθέντων αναρτήσεων.
• Γνωστοποίηση της εκπόνησης ΜΕΕΠ για το έργο, την 23η Απριλίου 2020 μέσω 2 ημερήσιων
εφημερίδων. Στη γνωστοποίηση αυτή γίνεται αναφορά στον τρόπο πρόσβασης του ενδιαφερόμενου
κοινού στις πληροφορίες της ΜΕΕΠ και που μπορεί να υποβάλει τα σχόλια και τις εισηγήσεις του
σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου (επισυνάπτονται στο Παράρτημα ΙΙ).
• Ανάρτηση της ΜΕΕΠ στην ιστοσελίδα της εταιρείας Π. Νικολαΐδης και Συνεργάτες για
ενημέρωση του ενδιαφερόμενου κοινού με σκοπό την υποβολή σχόλιων.
Τα αποτελέσματα της δημόσιας παρουσίασης επισυνάπτονται στο Παράρτημα ΙΙΙ.
Με Εκτίμηση,

Πανίκος Νικολαΐδης
Διευθυντής
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Παράρτημα Ι – Ανακοίνωση Δημόσιας Παρουσίασης στην ιστοσελίδα του Δήμου
Λευκωσίας
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Παράρτημα ΙΙ – Αναρτήσεις σε εφημερίδες
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Παράρτημα ΙΙΙ – Αποτελέσματα Δημόσιας Παρουσίασης
Δεν έχουν αποσταλεί οποιαδήποτε σχόλια
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