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Σημειώσεις για τον Κύριο του Έργου:
1.

Υποβολή της παρούσας Έκθεσης Πληροφοριών στην Περιβαλλοντική Αρχή, μέσω της
Πολεοδομικής Αρχής ή άλλης αδειοδοτούσας αρχής, σε τρία (3) αντίγραφα σε έντυπη
μορφή και τρία (3) αντίγραφα σε ηλεκτρονική μορφή, μαζί με όλα τα σχετικά
επισυναπτόμενα

(επίσημο

χωρομετρικό

σχέδιο,

γενικό

χωροταξικό

σχέδιο,

αρχιτεκτονικά ή άλλα σχέδια, τρισδιάστατη απεικόνιση, φωτογραφική αποτύπωση,
ψηφιακό αρχείο kmz, πιστοποιητικά, χημικές αναλύσεις, αλληλογραφία με αρμόδια
Τμήματα / Υπηρεσίες, κ.λπ.) Σημείωση, το kmz file να είναι ξεχωριστό αρχείο σε
ηλεκτρονική μορφή.

2.

Κατά τη συγκέντρωση από τον κύριο του Έργου των πληροφοριών της παρούσας
Έκθεσης, λαμβάνονται υπόψη, τα διαθέσιμα αποτελέσματα άλλων σχετικών μελετών,
εκτιμήσεων και διαπιστώσεων για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, που τυχόν
διενεργήθηκαν σύμφωνα με άλλες διαδικασίες και ειδικότερα στα πλαίσια των νόμων
που αναφέρονται στις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 34 του περί της Εκτίμησης
των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμο του 2018.

3.

Κατά την εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον (ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ), λαμβάνονται υπόψη:
(α) το μέγεθος και τη χωρική έκταση των επιπτώσεων,
(β) τη φύση των επιπτώσεων,
(γ) το διασυνοριακό χαρακτήρα των επιπτώσεων,
(δ) την ένταση και την πολυπλοκότητα των επιπτώσεων,
(ε) την πιθανότητα των επιπτώσεων,
(στ) την

αναμενόμενη

έναρξη,

τη

χρονική

διάρκεια,

τη

συχνότητα

και

την

αναστρεψιμότητα των επιπτώσεων,
(ζ) τη συσσώρευση των επιπτώσεων με τις επιπτώσεις άλλων υφιστάμενων και/ή
εγκεκριμένων έργων, και
(η) τη δυνατότητα αποτελεσματικής μείωσης των επιπτώσεων.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Τίτλος και είδος Έργου (τι αφορά / σύντομη περιγραφή / παραπομπή στον αρ. κατηγορίας
έργου Δεύτερου Παραρτήματος Νόμου Ν.127(Ι)/2018):
Το Προτεινόμενο Έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας
Λυμάτων (Βιολογικός Σταθμός) στα πλαίσια υλοποίησης του Γενικού Χωροταξικού Σχεδίου
(Master Plan) της Ενοποιημένης Ανάπτυξης Μεγάλων και Σύνθετων Χρήσεων στον Δήμο Πέγειας
που αδειοδοτήθηκε με την Πολεοδομική Άδεια Αρ. ΠΑΦ/506/2015.
Το Προτεινόμενο Έργο θα έχει δυναμικότητα μικρότερη των 15 000 ισοδύναμου πληθυσμού και
συνεπώς εμπίπτει στην Κατηγορία Έργων 12(γ) του Δεύτερου Παραρτήματος του Νόμου
Ν127(Ι)/2018.
Αρ. Αίτησης Πολεοδομικής Άδειας / Άδειας Οικοδομής: ΠΑΦ/932/2019
Επαρχία: Πάφου
Διοικητική Περιοχή (Δήμος / Κοινότητα): Δήμος Πέγειας
Φύλλο, Σχέδιο, Τμήμα, Αρ. Τεμαχίου/ων:
Φ/Σχ. 45/01, Τμήμα 0, «οικόπεδο»/ τμήμα γης με αριθμό 7 βάσει Πολεοδομικής Άδειας
ΠΑΦ/506/2015 (μέρος των τεμαχίων αρ. 483, 244 & 222).
Όνομα Δρόμου/ων Πρόσβασης:
Η πρόσβαση θα γίνεται είτε μέσω της Λεωφόρου Γρηγόρη Αυξεντίου (Δρόμος Ε727) και της
Οδού Καμπιναρίου, είτε μέσω του Δρόμου Πέγειας-Κάθικα-Πόλις Χρυσοχούς (Ε709).
Γεωγραφικές Συντεταγμένες (Γεωγραφικό Πλάτος & Γεωγραφικό Μήκος):
Γ. Μηκ. 32.38330055, Γ. Πλ. 34.89018820
Σχέδιο Ανάπτυξης (Τοπικό Σχέδιο, Δήλωση Πολιτικής) / Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχέδιο:
Δήλωση Πολιτικής - Χωροταξική Περιοχή V (Δήμος: Πέγεια)
Πολεοδομική Ζώνη / Κτηνοτροφική Περιοχή / Βιομηχανική Περιοχή / Θαλάσσια Ζώνη:
Πολεοδομική Ζώνη Ζ1 (Ζώνη Προστασίας)
Εκτιμώμενο Κόστος Έργου (€): 600.000,00
Εκτιμώμενη Περίοδος Εκτέλεσης Έργου:
Έναρξη: Μετά την εξασφάλιση των απαιτούμενων Αδειών, Λήξη: Μετά από 12 μήνες
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ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Υπουργείο / Τμήμα / Εταιρεία / Φορέας / Οργανισμός:
AETHERIA HEIGHTS LΤD & ΑΛΛΟΣ
Στοιχεία Επικοινωνίας Προσώπου Συμπλήρωσης Έκθεσης Πληροφοριών:
Ονοματεπώνυμο: Χρυσάνθη Δημητρίου, Αγγέλα Νικολάου, Άγις Ιακωβίδης (I.A.CO
Environmental & Water Consultants Ltd)
Διεύθυνση: Λεωφόρος Σταυρού 3, Γραφείο 202, Στρόβολος 2035, Λευκωσία, Κύπρος
Αρ. Τηλεφώνου: +357 22 429444
Αρ. Τηλεομοιότυπου: +357 22 519904
Ηλ. Ταχυδρομείο: info@iaco.com.cy
Ημερομηνία: 20 Οκτωβρίου 2020
Υπογραφή:

Σφραγίδα:
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ΜΕΡΟΣ Ι
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1.
Περιγραφή των φυσικών και άλλων χαρακτηριστικών του συνόλου του Έργου και,
εφόσον χρειάζεται, των εργασιών κατεδάφισής του (γεωγραφική έκταση, εμβαδό, χρήση,
τεχνολογία, εξοπλισμός, διαχειριστικές πρακτικές, κ.λπ.). Στην περίπτωση αγωγών /
διασωληνώσεων / καλωδίων να αποτυπωθεί η όδευσή τους σε τοπογραφικό χάρτη.
Υποβολή επίσημου χωρομετρικού σχεδίου, γενικού χωροταξικού σχεδίου, αρχιτεκτονικών και άλλων σχέδιων,
τρισδιάστατη απεικόνιση, φωτογραφική αποτύπωση, δορυφορικών εικόνων, ψηφιακού αρχείου των
γεωγραφικών δεδομένων της έκτασης του Έργου σε μορφή kmz (google earth), γεωγραφικές συντεταγμένες.
Το

Προτεινόμενο Έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας
Λυμάτων (Βιολογικός Σταθμός), στα πλαίσια υλοποίησης του Γενικού Χωροταξικού Σχεδίου
(Master Plan) της «Ενοποιημένης Ανάπτυξης Μεγάλων και Σύνθετων Χρήσεων» στον Δήμο Πέγειας
με Πολεοδομική Άδεια Αρ. ΠΑΦ/506/2015. Στο Προτεινόμενο Έργο περιλαμβάνονται η δεξαμενή
αποθήκευσης/ άρδευσης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, το δίκτυο διανομής του των
επεξεργασμένων αποβλήτων προς άρδευση εντός της προαναφερθείσας Ενοποιημένης Ανάπτυξης
και η διαχείριση της παραγόμενης λάσπης.
Ο προτεινόμενος Βιολογικός Σταθμός θα κατασκευαστεί στο «οικόπεδο»/ τμήμα γης με αριθμό 7,
το οποίο έχει εμβαδό όπως προκύπτει από το επίσημο Χωρομετρικό Σχέδιο που εγκρίθηκε στην
Πολεοδομική Άδεια Αρ. ΠΑΦ/506/2015.

Σχέδιο 1. Απόσπασμα του επίσημου Χωρομετρικού Σχεδίου (ΠΑΦ/506/2015)
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Η έκταση που καταλαμβάνει το «οικόπεδο»/ τμήμα γης με αριθμό 7 όπου θα πραγματοποιηθεί η
ανάπτυξη ανέρχεται συνολικά σε 2.000,6 m2.
Η χωροδιάταξη των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (Βιολογικός Σταθμός) παρουσιάζεται
στο Σχέδιο που ακολουθεί.

Σχέδιο 2. Χωροταξικό Σχέδιο του Προτεινόμενου Βιολογικού Σταθμού

(α) κατά το στάδιο κατασκευής:
Οι προτεινόμενες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων θα καταλαμβάνουν συνολικό εμβαδό
κάλυψης 341,7 m2, θα είναι υπόγειες, και θα βρίσκονται κάτω από το επίπεδο του δρόμου που θα
εφάπτεται βορειοδυτικά του Σταθμού, επίπεδο το οποίο θα θεωρείται και το ισόγειο της
ανάπτυξης. Στα πρώτα δύο υπόγεια επίπεδα θα βρίσκονται οι επιμέρους χώροι του Βιολογικού
Σταθμού, ενώ το τρίτο υπόγειο επίπεδο θα αφορά την Δεξαμενή Αποθήκευσης Επεξεργασμένων
Λυμάτων. Το ύψος του πρώτου υπογείου θα είναι 3 m, ενώ το ύψος του δεύτερου υπογείου θα
είναι 3,8 m. Το ύψος του τρίτου υπογείου που θα αποτελεί τον χώρο της Δεξαμενής Αποθήκευσης
Επεξεργασμένων Λυμάτων θα είναι 14m.
Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας συνίστανται από τους πιο κάτω χώρους και δεξαμενές
επεξεργασίας των λυμάτων:
1. Αμμόφιλτρο και λιποπαγίδα: συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα 25,7 m3
2. Δεξαμενή εξισορρόπησης/ ομογενοποίησης: συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα 271,9 m3
3. Δεξαμενή απονιτροποίησης: συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα 39,2 m3
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4. Δύο δεξαμενές αερισμού: ωφέλιμη χωρητικότητα 63,8 m3 έκαστη
5. Δεξαμενή MBR: συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα 34,9 m3
6. Δεξαμενή επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων: συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα 3.971,5 m3
7. Δεξαμενή σταθεροποίησης λάσπης: συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα 42,6 m3
8. Δωμάτιο πρωτογενούς επεξεργασίας /Εσχάρωση: συνολικού εμβαδού 19,0 m2 περίπου
9. Δωμάτιο ελέγχου/ Γραφείο: συνολικού εμβαδού 10,8 m2 περίπου
10. Μηχανοστάσιο (αντλίες, φυσητήρες, δοσομετρικά συστήματα /αντλίες κλπ): συνολικού
εμβαδού 71,0 m2 περίπου.
Ο σχεδιασμός της δεξαμενής εξισορρόπησης/ ομογενοποίησης (σημείο 2 πιο πάνω) είναι τέτοιος
που πληροί αποθηκευτική ικανότητα 1 ημέρας. Για την αποθήκευση των επεξεργασμένων υγρών
αποβλήτων του προτεινόμενου Βιολογικού Σταθμού της ανάπτυξης θα κατασκευαστεί η δεξαμενή
άρδευσης που έχει συνολική χωρητικότητα αποθήκευσης παραγόμενων επεξεργασμένων υγρών
αποβλήτων 10 ημερών τουλάχιστον (το σημείο 6 που αναφέρεται πιο πάνω). Για τη διοχέτευση
των επεξεργασμένων λυμάτων προς άρδευση των δημόσιων χώρων πρασίνου της «Ενοποιημένης
Ανάπτυξης» σχεδιάστηκε το σχετικό δίκτυο υποδομής αγωγών όπως παρουσιάζεται σχηματικά στο
Παράρτημα. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι οι αγωγοί που θα τοποθετηθούν επί του εσωτερικού
οδικού δικτύου θα είναι HDPE διαμέτρου 100mm.
Παρακάτω παρουσιάζονται όλα τα αρχιτεκτονικά σχέδια του κτιρίου (κατόψεις, τομές, όψεις,
κατασκευαστικές λεπτομέρειες) καθώς και φωτογραφική αποτύπωση του οικοπέδου. Η
κατεύθυνση των όψεων και οι θέσεις των τομών φαίνονται ως ακολούθως.

Σχέδιο 3. Θέσεις όψεων και τομών που ακολουθούν
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Σχέδιο 4. Κατόψεις της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων
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Σχέδιο 5. Όψη Α της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων
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Σχέδιο 6. Όψη Β της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων
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Σχέδιο 7. Όψεις Γ και Δ της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων
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Σχέδιο 8. Τομή ΑΑ’ της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων
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Σχέδιο 9. Τομή ΒΒ’ της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων
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Σχέδιο 10. Φωτογραφική αποτύπωση της θέσης των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων
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(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:

Ο προτεινόμενος Βιολογικός Σταθμός θα αποτελείται από δύο (2) παράλληλα και ανεξάρτητης
λειτουργίας ρεύματα /κανάλια επεξεργασίας, όπου θα τυγχάνουν επεξεργασίας 145 m 3/ημέρα
υγρά απόβλητα ανά ρεύμα/κανάλι.
Η συνολική δυναμικότητα του εν λόγω Βιολογικού Σταθμού θα ανέρχεται σε 290 m3/ημέρα (~2.420
Ισοδύναμου Πληθυσμού), ενώ η συνολική χωρητικότητα των δεξαμενών αερισμού θα είναι 128 m3
(~64 m3 έκαστη).
Στον προτεινόμενο βιολογικό σταθμό θα τυγχάνουν επεξεργασίας τα υγρά αστικά απόβλητα,
περιλαμβανομένων των νερών έκπλυσης των φίλτρων των κολυμβητικών δεξαμενών της
«Ενοποιημένης Ανάπτυξης Μεγάλων και Σύνθετων Χρήσεων, η οποία αναμένεται να υλοποιηθεί
σε δύο φάσεις ως ακολούθως:
Φάση Α: 45 πολυτελείς κατοικίες (villas) των 3 υπνοδωματίων, 75 διαμερίσματα 1 υπνοδωματίου,
1 ινστιτούτο/ερευνητικό κέντρο και μια καφετέρια 50 θέσεων, με τον μέγιστο πληθυσμό να
εκτιμάται στα 400 άτομα.
Φάση Β: 45 πολυτελείς κατοικίες (villas) των 3 υπνοδωματίων, 75 διαμερίσματα 1 υπνοδωματίου
και 1 κέντρο αποκατάστασης (physical therapy) 100 θέσεων, με τον μέγιστο πληθυσμό να εκτιμάται
στα 430 άτομα.
Η προτεινόμενη επεξεργασία των υγρών αποβλήτων της Ενοποιημένης Ανάπτυξης θα
περιλαμβάνει τα ακόλουθα τρία (3) στάδια:


Πρωτοβάθμια επεξεργασία



Δευτεροβάθμια Επεξεργασία



Τριτοβάθμια Επεξεργασία

Η πρωτοβάθμια επεξεργασία ή προ-επεξεργασία των υγρών αποβλήτων /λυμάτων θα
περιλαμβάνει τις εξής τεχνικές /μεθόδους επεξεργασίας:
 Εσχάρωση: Σκοπός της εσχάρωσης είναι η απομάκρυνση των ογκωδών αντικειμένων που
μπορούν να φράξουν και να καταστρέψουν τις αντλίες και τον υπόλοιπο μηχανολογικό εξοπλισμό
του σταθμού (βλ. Δωμάτιο 8 στα πιο πάνω αρχιτεκτονικά σχέδια).
 Εξάμμωση (Sand trap): Σκοπός της εξάμμωσης είναι η απομάκρυνση κόκκων άμμου,
σωματιδίων αργίλου ή άλλων σωματιδίων γεωλογικής ή άλλης υφής, διαμέτρου μεγαλύτερης από
2 mm που δεν είναι οργανικά και έχουν ταχύτητες καθίζησης σημαντικά μεγαλύτερες από εκείνες
των οργανικών στερεών. Η απομάκρυνση των σωματιδίων αυτών είναι απαραίτητη, γιατί η
παρουσία τους δημιουργεί προβλήματα όπως εναπόθεση φερτών υλικών στον πυθμένα αγωγών,
φράξιμο σωληνώσεων, φθορά μηχανολογικού εξοπλισμού (αντλίες κλπ) και μείωση της απόδοσης
των μετέπειτα σταδίων επεξεργασίας (βλ. Δεξαμενές 1 στα πιο πάνω αρχιτεκτονικά σχέδια).
 Λιποπαγίδα (Grease trap): Σκοπός της λιποπαγίδας είναι να αποφευχθεί η είσοδος στο σταθμό
επεξεργασίας λιπών και ελαίων που περιέχονται στα λύματα. Τα λίπη, έλαια και άλλα ελαφρά
υλικά επιπλέουν στην επιφάνεια του νερού και απομακρύνονται από τη μονάδα περιοδικά.
Συνήθως, για καλύτερη αποδοτικότητα, η λιποπαγίδα αερίζεται μέσω διαχυτών τύπου μεσαίας
φυσαλίδας (βλ. Δεξαμενές 1 στα πιο πάνω αρχιτεκτονικά σχέδια).
 Δεξαμενή Εξισορρόπησης: Η εξισορρόπηση συνιστάται πριν την βιολογική επεξεργασία των
αποβλήτων, λόγω της μεγάλης μεταβλητότητας της υδραυλικής ροής.
Η δεξαμενή εξισορρόπησης έχει σχεδιαστεί με μεταβλητό όγκο για να παρέχει σταθερή ροή εκροής
στο βιολογικό σύστημα (βλ. Δεξαμενή 2 στα πιο πάνω αρχιτεκτονικά σχέδια).
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Η δεξαμενή εξισορρόπησης θα αερίζεται μέσω διαχυτών για να αποφευχθεί η πιθανή δημιουργία
αναερόβιων συνθηκών και η εναπόθεση στερεών υλικών στον πυθμένα της δεξαμενής.
Τα λύματα στη συνέχεια θα αντλούνται από τη δεξαμενή εξισορρόπησης στη δεξαμενή
απονιτροποίησης – Δευτεροβάθμια επεξεργασία.
Το στάδιο της δευτεροβάθμιας ή βιολογικής επεξεργασίας των λυμάτων θα περιλαμβάνει τις εξής
τεχνικές /μεθόδους επεξεργασίας:
 Δεξαμενή απονιτροποίησης: Μετά την εξισορρόπηση, το υγρό απόβλητο εισέρχεται στη
δεξαμενή απονιτροποίησης όπου αναμιγνύεται με μεγάλες ποσότητες ενεργοποιημένης ιλύος, που
ανακυκλώνονται από τη δεξαμενή αερισμού (βλ. Δεξαμενή 3 στα πιο πάνω αρχιτεκτονικά σχέδια).
Η διαδικασία ανάμιξης θα γίνεται με έναν αναδευτήρα (mixer). Στο στάδιο αυτό τα βακτηρίδια
απονιτροποίησης αναπτύσσονται ταχύτατα, χρησιμοποιώντας σαν τροφή τις οργανικές ουσίες των
λυμάτων. Το άζωτο διαφεύγει στην ατμόσφαιρα με τον αερισμό των λυμάτων στις δεξαμενές
αερισμού που ακολουθούν.
Η διάταξη της ενεργού ιλύος (Ε.Ι.) θα περιλαμβάνει δύο μονάδες (δεξαμενές αερισμού)
παράλληλης λειτουργίας.
 Δεξαμενή Αερισμού: Η εκροή διοχετεύεται στη δεξαμενή αερισμού από τη δεξαμενή
απονιτροποίησης όπου αναμειγνύεται με την ενεργοποιημένη λάσπη έτοιμη για δράση (βλ.
Δεξαμενές 4a και 4b στα πιο πάνω αρχιτεκτονικά σχέδια).
Ο απαραίτητος αέρας (οξυγόνο) για την εκτεταμένη διαδικασία αερισμού στη δεξαμενή αερισμού
παρέχεται μέσω φυσητήρων αέρα. Ο αέρας εισάγεται στη μάζα των λυμάτων μέσω ειδικά
σχεδιασμένων διαχυτήρων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη διάλυση και ανάμιξη οξυγόνου.
Μέσα στη δεξαμενή αερισμού δημιουργείται ένα ιδανικό περιβάλλον για τους αερόβιους
μικροοργανισμούς (ενεργοποιημένη λάσπη). με τη χρήση του απαραίτητου οξυγόνου, μπορούν να
καταναλώσουν οποιοδήποτε υπόστρωμα υπάρχει στα ακατέργαστα λύματα.
 Δεξαμενή MBR /Βιοαντιδραστήρας Μεμβρανών: Η μέθοδος βιοαντιδραστήρων μεμβρανών
(Membrane Bio-Reactor, MBR) χρησιμοποιεί τις μεμβράνες ως «φυσικό φράγμα» σε αιωρούμενα
στερεά και μικροοργανισμούς.
Η μέθοδος βασίζεται στις αρχές του συστήματος ενεργού ιλύος με τη βασική διαφορά να έγκειται
στην αντικατάσταση των δεξαμενών τελικής καθίζησης (συμβατική μέθοδος) από συστήματα
μεμβρανών για το διαχωρισμό του ανάμικτου υγρού (βλ. Δεξαμενή 5 στα πιο πάνω αρχιτεκτονικά
σχέδια). Η μεμβράνη ενεργεί, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, ως ένας φυσικός φραγμός για τα
στερεά, τα οποία έχουν μεγαλύτερο μέγεθος από αυτό των πόρων της, με αποτέλεσμα να
παράγεται επεξεργασμένο νερό πολύ καλής ποιότητας. Η τυπική ποιότητα εκροής του MBR είναι
BOD<10 mg/lt με μη ανιχνεύσιμα αιωρούμενα στερεά, καθιστώντας τη μέθοδο ιδανική για
επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων (ανακυκλωμένο νερό).
Επιπλέον των πιο πάνω, με το σύστημα MBR η ποσότητα της παραγόμενης περίσσειας ιλύος προς
απομάκρυνση είναι μικρότερη, ο όγκος του βιοαντιδραστήρα είναι μικρότερος από αυτόν μιας
δεξαμενής καθίζησης και επίσης η απαίτηση για σύστημα απολύμανσης λόγω κατακράτησης των
παθογόνων μικροοργανισμών, ανάλογα με το μέγεθος του πορώδους της μεμβράνης, είναι
μικρότερη.
 Δεξαμενή σταθεροποίησης λάσπης: Η περίσσεια ενεργούς ιλύος μεταφέρεται από τη δεξαμενή
MBR προς τη δεξαμενή σταθεροποίησης της λάσπης για σταθεροποίηση, αποθήκευση και
περιοδική απομάκρυνση (βλ. Δεξαμενή 7 στα πιο πάνω αρχιτεκτονικά σχέδια). Σκοπός της
σταθεροποίησης της λάσπης είναι η μείωση των παθογόνων μικροοργανισμών, των οσμών και της
δυνατότητας της λάσπης να γίνει σηπτική. Η σταθεροποίηση της λάσπης μπορεί να επιτευχθεί με
την χημική ή βιολογική οξείδωση του οργανικού της μέρους και τη δημιουργία συνθηκών
ακατάλληλων για την επιβίωση των μικροοργανισμών. Οι κυριότερες μέθοδοι σταθεροποίησης
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είναι η αναερόβια και αερόβια χώνευση, ενώ ακόμα χρησιμοποιούνται η επεξεργασία με ασβέστη
ή χλώριο κ.α..
Η τριτοβάθμια επεξεργασία των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων θα περιλαμβάνει ουσιαστικά
την περαιτέρω απολύμανση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων:
 Δεξαμενή επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων: Τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα μετά την
βιολογική επεξεργασία με μεμβράνες (MBR) θα εισέρχονται στη δεξαμενή των επεξεργασμένων
υγρών αποβλήτων όπου θα λαμβάνει χώρα η περαιτέρω απαιτούμενη απολύμανση τους.
Όπως είναι γνωστό, σκοπός της απολύμανσης είναι η καταστροφή των παθογόνων
μικροοργανισμών, ώστε να αποφεύγεται η μετάδοση ασθενειών μέσω του νερού του αποδέκτη,
στον οποίο διοχετεύονται τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα. Είναι το τελευταίο στάδιο στην
επεξεργασία των αποβλήτων, και το μοναδικό με αποκλειστικό σκοπό την καταστροφή των
παθογόνων, αν και μερική απομάκρυνση ή καταστροφή τους γίνεται και στα άλλα στάδια της
επεξεργασίας. Η απολύμανση γίνεται με τη χρήση χημικών ουσιών, με το πιο συνηθισμένο μέσο
απολύμανσης να είναι το χλώριο.
Για τις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (πχ μηχανική βλάβη στον εξοπλισμό του βιολογικού
σταθμού), όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο, όπως έχει ήδη αναφερθεί πιο πάνω η δεξαμενή
εξισορρόπησης/ ομογενοποίησης θα λειτουργεί ως δεξαμενή έκτακτης ανάγκης εφόσον
σχεδιάστηκε να έχει αποθηκευτική ικανότητα ανεπεξέργαστου υγρού αποβλήτου μίας ημέρας
(σύμφωνα και με τις απαιτήσεις της Γνωμάτευσης του Master Plan της ενοποιημένης ανάπτυξης).
Ακολούθως παρουσιάζεται το Διάγραμμα Ροής του προτεινόμενου Βιολογικού Σταθμού.

Διάγραμμα 1. Διάγραμμα Ροής Βιολογικού Σταθμού

(γ) κατά το στάδιο κατεδάφισης: (εφόσον χρειάζεται)
Δεν εφαρμόζεται.
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2.
Κυριότερα χαρακτηριστικά των μεθόδων / τεχνικών του Έργου, κατά την κατασκευή
και τη λειτουργία του, σε σχέση με τον τύπο και τις ποσότητες των πρώτων υλικών που θα
χρησιμοποιηθούν, καθώς και την προέλευση, τη χρήση και τη διαχείριση των φυσικών
πόρων όπως του εδάφους, της γης, των νερών και της βιοποικιλότητας.
Υποβολή σχετικών στοιχείων, εγκρίσεων, χημικών αναλύσεων, κ.λπ.

(α) κατά το στάδιο κατασκευής:
Οι εγκαταστάσεις του προτεινόμενου βιολογικού σταθμού, κτίριο και δεξαμενές επεξεργασίας, θα
είναι κατασκευασμένες από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η εξωτερικοί τοίχοι θα είναι επιστρωμένοι με
τρία χέρια σοβά και μπογιά. Επιπλέον, για σκοπούς ασφάλειας του προσωπικού στην οροφή
(ισόγειο) του κτιρίου του βιολογικού σταθμού θα τοποθετηθούν μεταλλικά κιγκλιδώματα, όπως
επίσης και σε ορισμένα σημεία εντός του κτιρίου (γύρω από τις δεξαμενές απονιτροποίησης,
αερισμού, MBR και σταθεροποίησης της λάσπης).
Λόγω του έντονου ανάγλυφου στην περιοχή, για την κατασκευή του κτιρίου θα χρειαστούν
εργασίες εκσκαφών και επιχωματώσεων, καθώς και κατασκευή τοίχων αντιστήριξης, όπως
φαίνεται και στα πιο πάνω Σχέδια (όψεις). Προς ομαλή ένταξη των τοίχων αντιστήριξης με το
φυσικό περιβάλλον αλλά και το σχεδιασμό του κτιρίου, αυτοί θα επενδυθούν με φυσική πέτρα της
περιοχής.
Πρόθεση του κύριου του έργου είναι η ενσωμάτωση στον σχεδιασμό και την κατασκευή του
βιολογικού σταθμού των εξής:






Προσαρμογή στο φυσικό ανάγλυφο της περιοχής
Σχεδιασμός βάσει του Προτύπου LEED
Χρήση – όπου είναι εφικτό - φυσικών υλικών για την κατασκευή
Βάψιμο των εξωτερικών τοίχων με ανοιχτά χρώματα χαμηλής απορρόφησης
Ορθή διαχείριση των απορριμμάτων κατασκευής

Οι κατασκευαστικές εργασίες για το έργο θα ολοκληρωθούν στα πιο κάτω επιμέρους στάδια:
1. Διαμόρφωση του χώρου του εργοταξίου
Στον χώρο του εργοταξίου θα γίνει αρχικά αφαίρεση και καθαρισμός της υφιστάμενης βλάστησης.
Ακολούθως, θα διαμορφωθούν κατάλληλοι συγκεκριμένοι χώροι /θέσεις για την τοποθέτηση των
μηχανημάτων κατασκευής, την προσωρινή αποθήκευση των χωμάτων εκσκαφής και
επιχωμάτωσης, και των υλικών κατασκευής, την ασφαλή αποθήκευση επικίνδυνων υλικών, καθώς
και των διαφόρων αποβλήτων που θα παράγονται κατά τις εργασίες κατασκευής, οι οποίοι και θα
διαρρυθμίζονται ανάλογα με το κάθε στάδιο κατασκευής του έργου. Επιπρόσθετα, στον εν λόγω
χώρο θα τοποθετηθούν κατάλληλες σημάνσεις ασφαλείας και θα καθοριστούν οι οδοί διακίνησης
των μηχανημάτων και βαρέων οχημάτων.
2. Χωματουργικά έργα
Οι χωματουργικές εργασίες αφορούν εκσκαφές, επιχωματώσεις και άλλες εργασίες εξομάλυνσης
του εδάφους. Όπως έχει αναφερθεί πιο πάνω, λόγω του έντονου ανάγλυφου της περιοχής όπου
θα κατασκευαστεί ο προτεινόμενος βιολογικός σταθμός, θα λάβουν χώρα εκσκαφές καθώς και
κατασκευή τοίχων αντιστήριξης. Σε περίπτωση που κριθούν αναγκαίες εργασίες επιχωματώσεων,
θα αξιοποιηθούν τα κατάλληλα υλικά εκσκαφής.
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Με βάση τον σχεδιασμό των προτεινόμενων εγκαταστάσεων εκτιμάται ότι θα υπάρχει ανάγκη
εκσκαφής περί των 2.300 m3.
3. Θεμελίωση και σκυροδέτηση θεμελίων κτιρίου
Για την κατασκευή του κτιρίου θα χρησιμοποιηθεί σκυρόδεμα, χάλυβας (οπλισμός), καλούπια και
διάφορα υλικά στεγανοποίησης και επένδυσης των τοίχων αντιστήριξης.
4. Τοποθέτηση απαιτούμενης υποδομής (διασωληνώσεις, αγωγοί, κλπ)
5. Οικοδομικές εργασίες (σκελετός, εσωτερική και εξωτερική τοιχοποιία του κτιρίου,
δεξαμενές επεξεργασίας κ.α.)
6. Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες (εγκατάσταση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού
του κτιρίου και των συστημάτων επεξεργασίας, σύστημα ελέγχου, ηλεκτρολογική
σύνδεση)
7. Διαμόρφωση εξωτερικού χώρου του κτιρίου, σημείου πρόσβασης βυτιοφόρου και άλλων
οχημάτων, χώρου στάθμευσης προσωπικού και τοπιοτέχνηση.
Οι κατασκευαστικές εργασίες θα ξεκινήσουν αφού ληφθούν όλες οι απαιτούμενες Άδειες, και θα
ολοκληρωθούν σε μια φάση. Το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα όπου θα περιγράφονται τα στάδια
εκτέλεσης και ο χρόνος έναρξης και ολοκλήρωσης τους θα ετοιμαστεί από τον εργολάβο του
Προτεινόμενου Έργου. Εκτιμάται ότι η απαιτούμενη διάρκεια κατασκευής του Προτεινόμενου
Έργου θα είναι 12 μήνες.
Επιπλέον των δομικών και άλλων υλικών κατασκευής, κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών
εργασιών θα απαιτείται η χρήση νερού για το πλύσιμο των μηχανημάτων κατασκευής, και τη
διαβροχή του εδάφους και των χωμάτων εκσκαφής /επιχωμάτωσης.
Για την κάλυψη των πιο πάνω αναγκών σε νερό καθ’ όλη τη διάρκεια των κατασκευαστικών
εργασιών αναμένεται ότι ο εργολάβος θα διαθέτει δεξαμενή νερού κατάλληλης χωρητικότητας
εντός του εργοταξίου, της οποίας το νερό θα αναπληρώνεται μέσω βυτιοφόρου οχήματος.
Για τη λειτουργία του απαιτούμενου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του εργοταξίου θα
απαιτηθεί η κατανάλωση τόσο ηλεκτρικής ενέργειας όσο και πετρελαιοειδών καυσίμων (diesel και
βενζίνη). Ωστόσο, οι ανάγκες σε ενέργεια θα είναι μικρές λόγω της φύσης και έκτασης του έργου.
Οι ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια θα καλυφθούν είτε από την ΑΗΚ μέσω της εγκατάστασης
κατάλληλου υποσταθμού, είτε με τη χρήση ηλεκτρογεννήτριας.
Κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών αναμένεται η παραγωγή των πιο κάτω υγρών
και στερεών αποβλήτων:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Αστικά λύματα από τη συνήθη χρήση υγιεινής από το προσωπικό του εργοταξίου.
Χρησιμοποιημένα μηχανέλαια από τη συντήρηση μηχανημάτων και οχημάτων που θα
χρησιμοποιηθούν κατά τις κατασκευαστικές εργασίες (εφόσον απαιτηθεί).
Οικιακού τύπου στερεά απόβλητα από το προσωπικό του εργοταξίου (οργανικά απόβλητα
και απόβλητα συσκευασίας).
Απόβλητα από τον καθαρισμό και την εκρίζωση της υφιστάμενης βλάστησης.
Άχρηστα αδρανή υλικά (χώματα εκσκαφής, πέτρες κ.α.) από τη διαμόρφωση του εδάφους
/χωματουργικές εργασίες.
Στερεά απόβλητα από κατασκευές (σκυρόδεμα, πέτρα, ξύλο, πλαστικό, μέταλλα,
συσκευασίες, μονωτικά υλικά και άλλα υλικά δομικών κατασκευών).
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Οι κυριότερες πηγές εκπομπών αέριων ρύπων κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών
του προτεινόμενου έργου αφορούν στις εξής:
i.
Κίνηση των βαρέων οχημάτων από/προς το χώρο των εργασιών, για τη μεταφορά χύδην
υλικών και αποβλήτων, καθώς και από τη φόρτωση ή εκφόρτωσή τους.
ii.
Χρήση /λειτουργία μηχανημάτων κατασκευών για την απαιτούμενη διαμόρφωση του
χώρου (εκσκαφές και επιχωματώσεις), την προετοιμασία για τη θεμελίωση του κτιρίου και
λοιπών βοηθητικών υποδομών (π.χ. εκσκαφείς και φορτωτές).
iii.
Χρήση /λειτουργία μηχανημάτων κατασκευών για τις κύριες κατασκευαστικές εργασίες (πχ
σφύρα, φορτωτές, γερανοί, αναμικτήρας σκυροδέματος, περονοφόρα ανυψωτικά
οχήματα, μηχανές κοπής υλικών κλπ).
iv.
Χρήση /λειτουργία ηλεκτρογεννήτριας.
Από τις πιο πάνω αναφερόμενες πηγές, οι εκπομπές βασίζονται στο μηχανισμό της καύσης και
προέρχονται από τη χρήση καυσίμων (κυρίως πετρελαίου κίνησης και βενζίνης). Οι διαδικασίες
καύσης εκπέμπουν κυρίως μονοξείδιο του άνθρακα (CO), οξείδια του αζώτου (NOx), οργανικές
πτητικές ενώσεις (VOCs) και αιωρούμενα σωματίδια (PM). Επιπρόσθετα, η χημική αντίδραση των
οξειδίων του αζώτου με το οξυγόνο της ατμόσφαιρας (Ο2) με ταυτόχρονη παρουσία πτητικών
οργανικών ενώσεων και μονοξειδίου του άνθρακα, αλλά και με την επίδραση του ηλιακού φωτός,
οδηγεί στην παραγωγή όζοντος (Ο3), που χαρακτηρίζεται ως δευτερογενής ρύπος. Το όζον
εμφανίζει συνήθως υψηλότερες τιμές συγκέντρωσης μακριά από τα κέντρα των πόλεων, διότι
εντός πόλεων “καταστρέφεται” με τη χημική του αντίδραση κυρίως με το μονοξείδιο του αζώτου
(ΝΟ). Εκτός από τους πιο πάνω αναφερόμενους αέριους ρύπους, εκπέμπονται επίσης διοξείδιο του
θείου (SO2), μεθάνιο (CH4), αμμωνία (NH3), υποξείδιο του αζώτου (N2O), πολύ-κυκλικοί αρωματικοί
υδρογονάνθρακες (PAHs), καθώς και βαρέα μέταλλα, σε πολύ μικρότερες όμως συγκεντρώσεις
Πηγές εκπομπής θορύβου κατά τη φάση κατασκευής του προτεινόμενου έργου αποτελούν τα εξής:
i.

Τα βαρέα οχήματα που θα διακινούνται στην περιοχή του Έργου,

ii.

Τα μηχανήματα κατασκευών καθ΄ όλη τη διάρκεια λειτουργίας τους (εκσκαφείς,
σπαστήρες, φορτωτές, μηχανήματα κοπής υλικών, καθαρισμού, πνευματική και υδραυλική
σφύρα κ.α.), και

iii.

Η ηλεκτρογεννήτρια που ενδεχομένως να χρησιμοποιείται για σκοπούς παροχής
ηλεκτρικής ενέργειας σε διάφορα μηχανήματα κατασκευών.

Οι εκπομπές θορύβου κατά τη φάση κατασκευής του προτεινόμενου έργου εκφρασμένες σε
LAeq_10m (ισοδύναμη συνεχής Α-σταθμισμένη ηχοστάθμη που προσδιορίζεται σε μια απόσταση
10m από, και κατά τη διάρκεια της περιόδου μιας συγκεκριμένης δραστηριότητας) αναμένεται ότι
θα κυμανθούν μεταξύ των 60-106 dB(A) ανάλογα με τον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί σε κάθε
στάδιο (είδος, μέγεθος, ισχύς, δυναμικότητα κλπ), με μέση εκπομπή γύρω στα 82dB(Α). Θεωρείται
ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί εξοπλισμός που δεν διαθέτει σιγαστήρα εξάτμισης (exhaust silencer).
(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
Το προτεινόμενο έργο αφορά εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών υγρών αποβλήτων,
περιλαμβανομένων και των νερών έκπλυσης των φίλτρων κολυμβητικών δεξαμενών, που θα
προέρχονται από τις διάφορες αναπτύξεις και κατοικίες/ διαμερίσματα εντός της
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προγραμματιζόμενης «Ενοποιημένης Ανάπτυξης Μεγάλων και Σύνθετων Χρήσεων». Συνεπώς,
λόγω της φύσης του έργου δεν θα υπάρχουν οποιεσδήποτε ανάγκες σε νερό ύδρευσης.
Κατά την επεξεργασία των υγρών αστικών αποβλήτων αναμένεται να χρησιμοποιηθούν τρεις τύποι
χημικών ουσιών:
i.

Χημικό απολύμανσης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων: Το χημικό απολύμανσης
θα προστίθεται στα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα προκειμένου να απολυμανθούν και
να αποφευχθεί η ανάπτυξη μικροοργανισμών. Ως χημικό απολύμανσης συχνά
χρησιμοποιείται υποχλωριώδες νάτριο ή ασβέστιο. Το βακτηριοκτόνο αποτέλεσμα
οφείλεται στο υποχλωριώδες οξύ που παράγεται με υδρόλυση του χλωρίου.

ii.

Χημικό συσσωμάτωσης-κροκίδωσης: Ως χημικό συσσωμάτωσης-κροκίδωσης συχνά
χρησιμοποιείται άλας σιδήρου ή αργιλίου (πχ. θειικός σίδηρος ή αργίλιο), τα οποία
προκαλούν χημική κατακρήμνιση και καθαρίζουν το υγρό απόβλητο. Η εκροή μετά από μια
διαδικασία συσσωμάτωσης-κροκίδωσης είναι ουσιαστικά απαλλαγμένη από αιωρούμενα
και κολλοειδή σωματίδια.

iii.

Χημικό σταθεροποίησης της λάσπης: Για τη σταθεροποίηση της λάσπης /μείωση των
παθογόνων μικροοργανισμών, των οσμών και της δυνατότητας της λάσπης να γίνει
σηπτική, συχνά λαμβάνει επεξεργασία με ασβέστη ή χλώριο.

Η χρήση των πιο πάνω χημικών ουσιών θα γίνεται με κατάλληλα δοσομετρικά συστήματα (αντλίες)
για την εξασφάλιση της σωστής ποσότητας των απαιτούμενων για την επεξεργασία χημικών
ουσιών, ενώ θα αποθηκεύονται σε κατάλληλο χώρο εντός του κτιρίου.
Η τροφοδοσία του βιολογικού σταθμού με ηλεκτρική ενέργεια θα γίνεται μέσω υποσταθμού της
ΑΗΚ που θα εγκατασταθεί εντός του οικοπέδου, όπως φαίνεται στην ακόλουθη κάτοψη. Η
εγκατεστημένη ισχύς του σταθμού εκτιμάται περίπου στα 75KW.

Σχέδιο 11. Κάτοψη με υπόδειξη θέσης Υ/Σ ΑΗΚ

Όσον αφορά τα αναμενόμενα ποιοτικά χαρακτηριστικά των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων
του Βιολογικού Σταθμού της ανάπτυξης, βάσει του σχεδιασμού του, παρουσιάζονται στον Πίνακα
που ακολουθεί.
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Πίνακας 1. Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Επεξεργασμένων Υγρών Αποβλήτων του Βιολογικού Σταθμού βάσει
Σχεδιασμού

Παράμετρος Ποιότητας
pH
BOD5, mg/l
Suspended solids (ΤSS), mg/l
Residual chlorine (Cl2), mg/l

Συγκέντρωση
Τριτοβάθμια επεξεργασμένα υγρά
Απόβλητα
6,5-8,5
< 10
< 10
≤ 0,5

Τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα με την ολοκλήρωση της Φάσης Α θα ανέρχονται σε περίπου 145
m3/ημέρα, ενώ με την ολοκλήρωση και της Φάσης Β, τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα θα
διπλασιαστούν, θα ανέρχονται δηλ. σε 290 m3/ημέρα. Όπως έχει ήδη αναφερθεί τα επεξεργασμένα
υγρά απόβλητα θα χρησιμοποιούνται για σκοπούς άρδευσης των Δημόσιων Χώρων Πρασίνου
εντός της «Ενοποιημένης Ανάπτυξης», και εφόσον υπάρχει περίσσεια, αυτή θα διατίθεται για
άρδευση καλλιεργειών στην ευρύτερη περιοχή.
Σύμφωνα με την ΜΕΕΠ που εκπονήθηκε για το Γενικό Χωροταξικό της «Ενοποιημένης Ανάπτυξης»,
εκτιμήθηκε ότι θα απαιτούνταν περίπου 45.000 m3 ετησίως για άρδευση, με μήνα μέγιστης
ζήτησης να είναι ο Ιούλιος με ανάγκες άρδευσης ~6.690 m3/μήνα ή 215 m3/ημέρα, και ελάχιστης
ζήτησης τον Φεβρουάριο με ανάγκες άρδευσης ~1.135 m3/μήνα ή 40 m3/ημ. Οι ποσότητες αυτές
θεωρούνται ότι θα απαιτηθούν τα πρώτα έτη της ανάπτυξης και όταν θα ολοκληρωθούν και οι δύο
φάσεις ανάπτυξης του έργου, ενώ σταδιακά θα μειωθούν μέχρις ενός επιπέδου όπου θα αφορούν
τις ποσότητες κάλυψης των αναγκών των καλλωπιστικών ειδών, των κήπων και των γρασιδιών.
Σύμφωνα με συμπληρωματικά στοιχεία, που υποβλήθηκαν στη συνέχεια οι εν λόγω ανάγκες
άρδευσης αυξήθηκαν κατά 45%.
Η προτεινόμενη τεχνολογία /μέθοδοι επεξεργασίας των υγρών αστικών αποβλήτων δεν θα έχει
ιδιαίτερα πολύπλοκη λειτουργία, συνίσταται όμως η απασχόληση περιορισμένου ειδικευμένου
προσωπικού.
Κατά τη λειτουργία του σταθμού αναμένεται η παραγωγή των πιο κάτω υγρών και στερεών
αποβλήτων:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Εσχαρίσματα και Λίπη/Έλαια
Λάσπη
Απόβλητα Συσκευασίας Χημικών
Χρησιμοποιημένα Μηχανέλαια
Άλλα Απόβλητα (απόβλητα ΗΗΕ, απόβλητα μετάλλων, απόβλητα μπαταριών και
συσσωρευτών κλπ.)

Γενικά, οι μονάδες βιολογικού καθαρισμού είναι ελάχιστης σημασίας όσον αφορά τις εκπομπές
στον αέρα. Οι κυριότεροι αέριοι ρύποι που εκπέμπονται κατά τη λειτουργία τους αφορούν στα
αέρια θερμοκηπίου, διοξείδιο του άνθρακα (CO2) και μεθάνιο (CH4), καθώς και σε μικρότερες
ποσότητες στο υποξείδιο του αζώτου (Ν2Ο).
Όσον αφορά τις εκπομπές οσμών, κατά την είσοδο των λυμάτων στη δεξαμενή εξισορρόπησης
αλλά και από την αποθήκευση της περίσσειας ενεργού ιλύος αναμένεται η εκπομπή οσμών.
Ωστόσο, λόγω του συνεχούς αερισμού που προβλέπεται στη δεξαμενή εξισορρόπησης όσο και της
επεξεργασίας σταθεροποίησης της λάσπης, οι οσμές δεν θα είναι ιδιαίτερα οχληρές. Επιπλέον,
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λόγω του ότι ο βιολογικός σταθμός θα είναι υπόγειος, δεν αναμένεται η εκπομπή οσμών στον
περιβάλλοντα χώρο.
3. Περιγραφή της χωροθέτησης του Έργου, με ιδιαίτερη έμφαση στην περιβαλλοντική
ευαισθησία των γεωγραφικών περιοχών που ενδέχεται να επηρεαστούν. Περιγραφή της
περιοχής μελέτης, όπως αστική, περι-αστική, ημιορεινή, ορεινή ή / και παράκτια, της χρήσης
γης, της πολεοδομικής ζώνης, του υψομέτρου του χώρου εκτέλεσης του Έργου, των
αποστάσεων από τα όρια ανάπτυξης Δήμων / Κοινοτήτων, του οδικού δικτύου κ.λπ.
Υποβολή σχετικών στοιχείων, χαρτών Σχεδίων Ανάπτυξης, Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδίου, κ.λπ.

Ο προτεινόμενος βιολογικός σταθμός χωροθετείται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου
Πέγειας (αστική περιοχή), βόρεια του οικισμού της Πέγειας στην τοποθεσία «Σεφέρης» σε
απόσταση μόλις 300 m από τον κεντρικό πυρήνα (βλ. Χάρτη 1). Συγκεκριμένα, θα κατασκευαστεί,
όπως έχει ήδη αναφερθεί, εντός του «οικοπέδου»/ τμήματος γης με αριθμό 7 βάσει της
Πολεοδομικής Άδειας Αρ. ΠΑΦ/506/2015 (μέρος των πρώην τεμαχίων αρ. 483, 244 & 222) του
Φ/Σχ. 45/01, και θα εξυπηρετεί την «Ενοποιημένη Ανάπτυξη Μεγάλων και Σύνθετων Χρήσεων» της
Εταιρείας Aetheria Heights Ltd & Άλλοι (βλ. Σχέδιο 1 – Παράγραφος 1).
Η πρόσβαση στο «οικόπεδο» θα γίνεται είτε μέσω της Λεωφόρου Γρηγόρη Αυξεντίου (Δρόμος
Ε727) και της Οδού Καμπιναρίου, η οποία βρίσκεται σε απόσταση 240 m δυτικά, είτε μέσω του
Δρόμου Πέγειας-Κάθικα-Πόλις Χρυσοχούς (Ε709) και του εσωτερικού οδικού δικτύου της
Ενοποιημένης Ανάπτυξης. Ο Δρόμος Ε709 εφάπτεται της Ενοποιημένης Ανάπτυξης στα βόρεια και
βρίσκεται σε απόσταση 530 m από το οικόπεδο του βιολογικού σταθμού.
Κύρια χαρακτηριστικά της περιοχής χωροθέτησης του προτεινόμενου βιολογικού σταθμού είναι το
έντονο κατά τόπους ανάγλυφο και η πανοραμική θέα προς Πέγεια μέχρι και την Κισσόνεργα. Στο
μεγαλύτερο μέρος του το «οικόπεδο» χαρακτηρίζεται από φυσική βλάστηση χαρακτηριστική της
Θέρμο‐Μεσογειακής ζώνης (θαμνώδης βλάστηση, ελιές, χαρουπιές και πεύκα – βλ. Φωτογραφίες
1(α),(β), (γ) και 2 πιο κάτω).
Μικρό μέρος της Ενοποιημένης Ανάπτυξης εμπίπτει εντός των ορίων της περιοχής Natura 2000
«Χερσόνησος Ακάμα» (SCI - CY4000010 και SPA - CY4000023), το οποίο όμως βρίσκεται σε
απόσταση 530 m βορειοδυτικά του «οικοπέδου» του προτεινόμενου βιολογικού σταθμού.

Χάρτης 1. Χάρτης αντιστοίχισης θέσης/οικοπέδου προτεινόμενου Βιολογικού Σταθμού, Ενοποιημένης Ανάπτυξης,
Δήμου Πέγειας και ορίων περιοχής Δικτύου Natura 2000 «Χερσόνησος Ακάμα»
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(α)

(β)

(γ)

Φωτογραφία 1. Φωτογραφική αποτύπωση άμεσης περιοχής χωροθέτησης του βιολογικού σταθμού
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N παρ. σύνορο
Κισσόνεργας
Πότιμα

Κόλπος των Κοραλλίων

Φωτογραφία 2. Πανοραμική θέα από την περιοχή του έργου

Σύμφωνα με τον Χάρτη Χρήσεων Γης CORINE Land Cover 2018, το «οικόπεδο» του βιολογικού
σταθμού εμπίπτει εξολοκλήρου σε περιοχή «Σκληρόφυλλης Βλάστησης». Σε απόσταση 140 m
νοτιοδυτικά, 300 m νότια και 200 m ανατολικά του οικοπέδου συναντάται περιοχή «μη συνεχούς
αστικής δόμησης», ενώ στα 370 m βορειοδυτικά του οικοπέδου συναντάται «Δάσος
Κωνοφόρων»(βλ. Χάρτη 2 πιο κάτω).

Χάρτης 2. Χάρτης Χρήσεων Γης στην περιοχή του προτεινόμενου έργου (CORINE Land Cover 2018)

Το «οικόπεδο» /τμήμα γης με αριθμό 7 του προτεινόμενου βιολογικού σταθμού (μέρος των πρώην
τεμαχίων αρ. 483, 244 & 222 του Φ/Σχ. 45/01, Τμήμα 0) εμπίπτει εντός Πολεοδομικής Ζώνης Ζ1 Σελίδα | 24
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Ζώνη Προστασίας (χώροι φυσικής καλλονής, δάση, προστατευόμενα τοπία, ποταμοί-αργάκια,
γεωμορφώματα, αρχαιολογικοί χώροι κ.α.). Στα νότια συνορεύει με την Πολεοδομική Ζώνη Η5 Ζώνη με επικρατούσα χρήση την κατοικία του Δήμου Πέγειας, ενώ σε απόσταση 300 m εκτείνεται
η Πολεοδομική Ζώνη Η2 – Ζώνη με επικρατούσα χρήση την κατοικία (κεντρικός πυρήνας του
Δήμου). Στα βορειοανατολικά του «οικοπέδου» σε απόσταση 110 m περίπου υπάρχει Γεωργική
Ζώνη – Γ3 (βλ. Χάρτη 3).

Χάρτης 3. Πολεοδομικός Χάρτης της περιοχής του προτεινόμενου έργου

Οι ανώτεροι συντελεστές δόμησης, κάλυψης και μέγιστοι επιτρεπόμενοι όροφοι και ύψος
οικοδομής για την Ζώνη Προστασίας Ζ1, βάσει της Δήλωσης Πολιτικής – Χωροταξική Περιοχή V
(Δήμος Πέγειας) είναι όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα που ακολουθεί.
Πίνακας 2. Πρόνοιες Πολεοδομικής Ζώνης στο Οικόπεδο του Βιολογικού Σταθμού

Πολεοδομική Ζώνη
Ζ1 – Ζώνη Προστασίας

Συντελεστής
Δόμησης (%)
6

Συντελεστής
Κάλυψης (%)
6

Μέγιστο
Ύψος (m)
2

Μέγιστος αριθμός
ορόφων
8,3

Επιπλέον και λόγω του ότι το έργο εντάσσεται στα πλαίσια του ευρύτερου έργου της
«Ενοποιημένης Ανάπτυξης Μεγάλων και Σύνθετων Χρήσεων», εφαρμόζουν τα επιτρεπόμενα
εμβαδά/ συντελεστές δόμησης/ κάλυψης που ισχύουν λόγω της άντλησης πολεοδομικών
κινήτρων, και προκύπτουν στα πλαίσια της Πολεοδομικής Άδειας ΠΑΦ/506/2015.
Η μορφολογία της άμεσης περιοχής χωροθέτησης του βιολογικού σταθμού χαρακτηρίζεται από
έντονες εναλλαγές στο ανάγλυφο, ενώ το υψόμετρο της περιοχής κυμαίνεται μεταξύ 303 m έως
340 m (a.m.s.l.) περίπου, με το μέσο υψόμετρο να ανέρχεται στα 320 m (a.m.s.l.) όπως φαίνεται
στον ακόλουθο Χάρτη. Το χαμηλότερο σημείο παρατηρείται στο νότιο σύνορο του οικοπέδου, ενώ
το υψηλότερο στο βόρειο σύνορο.
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Χάρτης 4. Υδρομορφολογικός Χάρτης περιοχής Μελέτης

4.
Αναφορά σε άλλα υφιστάμενα και, όπου είναι δυνατό, σε προτεινόμενα έργα στον
άμεσο περιβάλλοντα χώρο, σε ακτίνα 1χλμ.
Υποβολή πρόσφατων φωτογραφιών του χώρου της ευρύτερης περιοχής, όπως φαίνεται από το χώρο του έργου.

Όπως έχει αναφερθεί, ο προτεινόμενος βιολογικός σταθμός θα εξυπηρετεί την «Ενοποιημένη
Ανάπτυξη Μεγάλων και Σύνθετων Χρήσεων» εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Πέγειας της
Εταιρείας Aetheria Heights Ltd & Άλλοι. Η εν λόγω ανάπτυξη εκτείνεται σε απόσταση 510 m
βορειοδυτικά και 190 m νοτιοανατολικά του προτεινόμενου βιολογικού σταθμού. Σύμφωνα με το
Γενικό Χωροταξικό Σχέδιο (Master Plan), η Ανάπτυξη θα περιλαμβάνει τα εξής έργα:
i.
ii.
iii.

iv.

v.
vi.

Ερευνητικό Κέντρο Υψηλής Τεχνολογίας σε Θέματα Υγείας και Περιβάλλοντος («οικόπεδο»
/τμήμα γης αρ. 1).
Κέντρο Αποκατάστασης («οικόπεδο» /τμήμα γης αρ. 2).
Έργα πολιτισμού που θα περιλαμβάνουν (α) Μόνιμο χώρο έκθεσης Κυπριακής
Χειροτεχνίας, (β) Εκθεσιακούς χώρους και (γ) Υπαίθριο Αμφιθέατρο («οικόπεδο» /τμήμα
γης αρ. 3).
Έργα Περιβαλλοντικού Εμπλουτισμού που θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: (α) Βοτανικό
Κήπο διατήρησης και προβολής της Κυπριακής χλωρίδας («οικόπεδο» /τμήμα γης αρ.3),
(β) Ποδηλατόδρομο κατά μήκος του προτεινόμενου δημόσιου δρόμου, διαμορφώσεις
μέσα στον δημόσιο χώρο πρασίνου που περιλαμβάνουν πεζόδρομους, ανοικτούς χώρους,
νέες δεντροφυτεύσεις ή/και διαφύλαξη της υφιστάμενης βλάστησης.
Ενιαίο Οικιστικό Συγκρότημα, που θα αποτελεί αμιγή οικιστική ανάπτυξη υψηλής τεχνικής
και αισθητικής στάθμης.
Γυμναστήριο και μικρής κλίμακας εμπορικό κέντρο που περιλαμβάνει και χώρους
αναψυχής, καθώς και χώρο κοινωνικού εξοπλισμού.

Στα Νότια το «οικόπεδο» του Βιολογικού Σταθμού συνορεύει με οικιστική ζώνη Η5 εντός της οποίας
παρατηρείται σημαντική οικιστική ανάπτυξη. Ως εκ τούτου, αναφέρεται ότι το «οικόπεδο»
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συνορεύει με έκταση γης 48.460 m2, εντός της οποίας προγραμματίζεται ο Διαχωρισμό 49
οικοπέδων της Εταιρείας Aetheria Heights Ltd. Ο προτεινόμενος διαχωρισμός πρόκειται να γίνει
στα τεμάχια 649, 477, 239, 240, 1768, 1158 και 1159 στα Φ/Σχ 45/1 και 45/9, τα οποία εκτείνονται
προς τα νότια και νοτιοδυτικά σε μια απόσταση 300 m και 350 m περίπου. Ο προτεινόμενος
διαχωρισμός θα περιλαμβάνει διαμόρφωση οδικού δικτύου, δημόσιο πράσινο και χώρο για
κοινωνικό εξοπλισμό.

Φωτογραφία 3. Κατοικίες δυτικά – νοτιοδυτικά του «οικοπέδου» του βιολογικού σταθμού (~200 m)

Φωτογραφία 4. Κατοικίες νοτιοδυτικά του «οικοπέδου» του βιολογικού σταθμού (~320 m)

Έντονη οικιστική ανάπτυξη (παραθεριστικές κατοικίες, περιλαμβανομένων κολυμβητικών
δεξαμενών) παρατηρείται επίσης βορειοανατολικά, ανατολικά και νοτιοανατολικά του
«οικοπέδου» του βιολογικού σταθμού σε απόσταση μικρότερη των 400 m.
Εντός ακτίνας 1 km από το «οικόπεδο» του βιολογικού σταθμού (προς τα νότια), εμπίπτει και
μεγάλο μέρος του κεντρικού πυρήνα του Δήμου Πέγειας (Οικιστική ζώνη Η2).
5.
Αναφορά στο φυσικό περιβάλλον στον άμεσο περιβάλλοντα χώρο του Έργου, όπως
υδάτινα σώματα, υγροτόπους, παραποτάμιες περιοχές, εκβολές ποταμών, παράκτιες
περιοχές (ζώνη προστασίας της παραλίας), θαλάσσιο περιβάλλον, ορεινές και δασικές
περιοχές, περιοχές εξαιρετικής φυσικής καλλονής, προστατευόμενα τοπία, ακτές, περιοχές
προστασίας της φύσης, κρατική γη.
Υποβολή δορυφορικού χάρτη ή άλλων σχετικών στοιχείων.

Χλωρίδα - Πανίδα
Για την περιγραφή της χλωρίδας, οικοτόπων και πανίδας στην περιοχή μελέτης, έγινε επιτόπια
επίσκεψη τον Μάιο του 2020, η οποία ενισχύθηκε από υφιστάμενα δεδομένα του μελετητή από
την εγγύς περιοχή και δημοσιευμένα στοιχεία.
Η άμεση περιοχή μελέτης βρίσκεται σε απόσταση 370m περίπου νοτιοανατολικά του Κρατικού
Δάσους Πέγειας. Η βλάστηση εντός των υπό μελέτη τεμαχίων είναι υψηλοί θαμνώνες (μακία
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βλάστηση) με είδη της θερμο-μεσογειακής ζώνης και κύριους εκπροσώπους τα είδη Pistacia
lentiscus, Pistacia terebinthus, Ceratonia siliqua, Olea europaea, και Rhamnus oleoides subsp.
graeca. Η βλάστηση σχηματίζει εκτάσεις του τύπου οικοτόπου 9320 - Αείφυλλοι-σκληρόφυλλοι
θαμνώνες (Ceratonio-Rhamnion), με κάλυψη θαμνώνων 45%. Ανάμεσα στους θαμνώνες υπάρχουν
ανοίγματα με ποώδη, στα οποία κυριαρχούν νιτρόφιλα είδη ή/και είδη της κλάσης stelariate-media
πιθανόν λόγω βόσκησης της περιοχής (Φωτογραφίες 1 και 2 πιο πάνω).
Η χαρακτηριστική γεωμορφολογία της περιοχής με κατά θέσεις μανδύες ασβεστούχων βράχων,
καθώς και η εκτεταμένη παρουσία του τύπου οικοτόπου 3170* - Εποχιακά Μεσογειακά λιμνία στην
ευρύτερη περιοχή της Πέγειας και η καταγραφή – κατά την επιτόπια επίσκεψη – θέσεων με
κοιλότητες σε καυκάλες με υπολείμματα ιζήματος, δεν μπορεί να αποκλείσει ούτε και να
επιβεβαιώσει την παρουσία του οικότοπου προτεραιότητας εντός των τεμαχίων. Κρίνεται ότι για
το σκοπό αυτό, θα πρέπει να γίνουν επαναληπτικές επιτόπιες επισκέψεις, κατά την βέλτιστη
περίοδο καταγραφής του οικότοπου (Φεβρουάριος-Μάρτιος).
Και οι δύο τύποι οικοτόπων περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.
Όσον αφορά τα είδη χλωρίδας που καταγράφηκαν στην περιοχή μελέτης, αυτά παρουσιάζονται
στον Πίνακα 3. Πρόκειται για είδη κοινά με ευρεία εξάπλωση στην Κύπρο. Στην περιοχή δεν έχουν
εντοπιστεί είδη του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.
Πίνακας 3. Είδη χλωρίδας που καταγράφηκαν στα υπό μελέτη τεμάχια

α/α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Είδος
Alium sp.
Anagalis arvensis
Asphodelus ramosus
Asteriscus spinosus
Avena sp.
Brachypotium distachyon
Bromus sp.
Calicotome vilosa
Caparis spinosa
Ceratonia siliqua
Crupina crupinastrum
Dittrichia viscosa
Drimia aphylla
Hyparrhenia hirta

α/α
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Είδος
Lithodora hispidula
Micromeria nervosa
Olea europaea
Penissetum setaceum
Phagnalon rupestre
Piptatherum miliaceum
Pistacia lentiscus
Pistacia terebinthus
Plantagp lagopus
Rhamnus lycioides subs. graeca
Ruta chalepensis
Sarcopoterium spinosum
Sedum eriocarpum subsp. porphyreum
Stipa capensis

Από άποψη πανίδας, κατά την επιτόπια επίσκεψη καταγράφηκαν 6 είδη πανίδας, από τα οποία 2
είδη πτηνών, 2 είδη σαυρών και 2 είδη οδοντόγναθα (Πίνακας 4). Από αυτά, τα 2 είδη σαύρας (ο
κουρκουτάς Stellagama stellio και η αλιζαύρα Ophisops elegans), περιλαμβάνονται στο Παράρτημα
IV της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (Ζωικά και φυτικά είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος που απαιτούν
αυστηρή προστασία). H σκαλιφούρτα Oenanthe cypriaca είναι είδος του Παραρτήματος Ι της
Οδηγίας 2009/147/ΕΕ και είδος χαρακτηρισμού της περιοχής Natura 2000 ΖΕΠ «Χερσόνησος
Ακάμα». Τα άλλα είδη που αναφέρονται δεν διέπονται από αυξημένη προστασία βάσει κάποιας
νομοθεσίας.
Να σημειωθεί ότι στην ευρύτερη περιοχή μελέτης καταγράφηκε η έντονη παρουσία του
εισβλητικού είδους Pennisetum setaceum, το οποίο περιλαμβάνεται στον κατάλογο των ειδών
Ενωσιακού Ενδιαφέροντος σύμφωνα με τον Κανονισμό 1143/2014.
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Πίνακας 4. Είδη πανίδας που καταγράφηκαν στα υπό μελέτη τεμάχια

α/α
Πτηνά
Ερπετά
Οδοντόγναθα

Είδος
Columba palumbus
Oenanthe cypriaca
Ophisops elegans
Stellagama stellio
Crocothemis erythraea
Sympetrum striolatum

Παρατηρήσεις
Παράρτημα Ι Οδηγία 2009/147/ΕΕ
Παράρτημα IV Οδηγία 92/43/ΕΟΚ
Παράρτημα IV Οδηγία 92/43/ΕΟΚ

Υδάτινα Σώματα
Η άμεση περιοχή μελέτης βρίσκεται στο ανάντι τμήμα της λεκάνης απορροής και αποστραγγίζεται
από αργάκι που διέρχεται διαμέσου του ορίου του «οικοπέδου» του βιολογικού σταθμού (όριο
τεμαχίου ανάπτυξης αρ. 483). Το αργάκι αυτό είναι εγγεγραμμένο στα επίσημα κτηματολογικά
σχέδια όπως φαίνεται στο ακόλουθο Σχέδιο.
Επίσης, ανατολικά του «οικοπέδου» σε αποστάσεις 210 m, 520 m και 910 m συναντώνται,
αντίστοιχα, το «Αργάκι του Σκαλιού», το «Αργάκι των Καμάρων» και το «Αργάκι του
Μαυρονικόλα», τα οποία είναι επίσης εγγεγραμμένα στα επίσημα κτηματολογικά σχέδια (βλ.
Σχέδιο πιο κάτω).

Ενδεικτική
θέση
«Οικοπέδου» 7

Σχέδιο 12. Απόσπασμα του Κτηματικού Χάρτη της ευρύτερης περιοχής μελέτης

Η άμεση και ευρύτερη περιοχή του προτεινόμενου βιολογικού σταθμού δεν εμπίπτει σε ζώνη
προστασίας γεώτρησης.
Παράκτια περιοχή
Σε ακτίνα 1 km δεν υπάρχουν παράκτιες περιοχές. Παράκτια υδατικά σώματα συναντώνται σε
απόσταση πέραν των 4 km νοτιοδυτικά του «οικοπέδου» του βιολογικού σταθμού και αφορούν τα
CY_5_C4 (θαλάσσια περιοχή δυτικά του Ακάμα) και CY_6_C4 (θαλάσσια περιοχή βόρεια της
Πάφου), τα οποία βρίσκονται σε Υψηλή Οικολογική Κατάσταση σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχείρισης
Λεκάνης Απορροής Ποταμού.
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6.
Αναφορά στην ύπαρξη πολιτιστικής κληρονομιάς στον άμεσο περιβάλλοντα χώρο του
Έργου, όπως μνημείων ή χώρων ιστορικής, πολιτιστικής ή αρχαιολογικής σημασίας ή
διατηρητέα οικοδομήματα.
Υποβολή δορυφορικού χάρτη ή άλλων σχετικών στοιχείων και σχετική αλληλογραφία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων,
αν εφαρμόζεται.

Σύμφωνα με Σημείωμα του Τμήματος Αρχαιοτήτων η περιοχή της Πέγειας αποτελεί Ελεγχόμενη
από το Τμήμα Αρχαιοτήτων περιοχή. Βάσει του Άρθρου 11 του Περί Αρχαιοτήτων Νόμου και της
Δήλωσης Πολιτικής του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως καμιά ανάπτυξη που εμπίπτει εντός
Ελεγχόμενης Περιοχής ή κοντά σε Αρχαία Μνημεία δεν μπορεί να γίνει χωρίς την προηγούμενη
εξασφάλιση της σχετικής άδειας από την Αρμόδια Αρχή.
Στον άμεσο περιβάλλοντα χώρο και συγκεκριμένα στο μέσο περίπου του «οικοπέδου» /τμήματος
γης αρ. 6 (πρώην τεμάχιο αρ. 220 – βλ. Σχέδιο 1) της «Ενοποιημένης Ανάπτυξης» εντοπίζονται
ερείπια από ασβεστοκάμινο. Η θέση των εν λόγω ερειπίων σημειώνεται με την ένδειξη «L.K.» και
βρίσκονται σε απόσταση 330 m περίπου βορειοδυτικά του «οικοπέδου» του βιολογικού σταθμού.
Τα καμίνια χωροθετούνταν στην περιοχή του πετρώματος, και πρόκειται για ξηρολιθική δόμηση
πρωτογενών λίθων σε μορφή θολωτού κτίσματος. Στα πλαίσια της Περιβαλλοντικής Γνωμάτευσης
που εκδόθηκε για το Γενικό Χωροταξικό της «Ενοποιημένης Ανάπτυξης», ως ουσιώδεις όρος τέθηκε
η Διατήρηση και ανάδειξη των μεγαλύτερων και καλύτερα διατηρημένων ασβεστοκάμινων που
καταγράφηκαν στην περιοχή σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων.

Φωτογραφία 5. Το ασβεστοκάμινο εντός του τεμαχίου 220 (Φ/Σχ. 45/01)

Στον Χάρτη που ακολουθεί παρουσιάζεται η θέση των ερειπίων του ασβεστοκάμινου σε σχέση με
τη θέση του προτεινόμενου βιολογικού σταθμού.
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Χάρτης 5. Χάρτης Ιστορικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς στο Δήμο Πέγειας

7.
Αναφορά στην ύπαρξη γεωλογικής κληρονομιάς στον άμεσο περιβάλλοντα χώρο του
Έργου, όπως απολιθωμάτων, γεωμορφωμάτων, γεωπάρκων, γεωλογικών σχηματισμών,
ορυκτών πόρων, πετρωμάτων.
Υποβολή δορυφορικού χάρτη ή άλλων σχετικών στοιχείων και σχετική αλληλογραφία με το Τμήμα Γεωλογικής
Επισκόπησης, αν εφαρμόζεται.

Στον άμεσα περιβάλλοντα χώρο δεν υπάρχουν οποιαδήποτε στοιχεία γεωλογικής κληρονομιάς.
8.
Αναφορά σε περιοχές Νερών Κολύμβησης, Ζωνών Ευπρόσβλητων στα Νιτρικά
(Nitrate Vulnerable Zones) και ευαίσθητων σε απόρριψη αστικών λυμάτων, στον άμεσο
περιβάλλοντα χώρο του Έργου.
Υποβολή δορυφορικού χάρτη ή άλλων σχετικών στοιχείων.

Στον άμεσο περιβάλλοντα χώρο του προτεινόμενου βιολογικού σταθμού, σε ακτίνα 1 km, δεν
υπάρχουν παράκτιες περιοχές και συνεπώς ούτε περιοχές Νερών Κολύμβησης. Επίσης, σε ακτίνα
1 km, ούτε Ζώνες Ευπρόσβλητες στα Νιτρικά και ευαίσθητες σε απόρριψη αστικών λυμάτων.
Οι πλησιέστερες Περιοχές Νερών Κολύμβησης (ΠΝΚ) συναντώνται σε απόσταση πέραν των 4 km
νοτιοδυτικά και δυτικά του «οικοπέδου» του βιολογικού σταθμού (ΠΝΚ «Λαουρού», «Ανατολικά
Κόλπου Κοραλλίων» και «Καφίζη»).
Αντίστοιχα, σύμφωνα με την Οδηγία 91/676/ΕΟΚ για την προστασία των υδάτων από τη
νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης, η πλησιέστερη Ζώνη Ευπρόσβλητη Σε Νιτρικά βρίσκεται σε
απόσταση 3,5km νοτιοανατολικά από την περιοχή μελέτης (Περιοχή Πάφου ΚΔΠ 186/2008).
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΠΗΡΕΑΣΤΟΥΝ ΣΟΒΑΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ
9.
Εκτιμώμενη έκταση σφράγισης του εδάφους και πιθανή χρήση / αξιοποίηση /
ποσότητα του επιφανειακού εδάφους που θα αφαιρεθεί από το Έργο.
Υποβολή σχετικών στοιχείων, εγκρίσεων, χημικών αναλύσεων, κ.λπ.

(α) κατά το στάδιο κατασκευής:
Κατά το στάδιο κατασκευής του προτεινόμενου βιολογικού σταθμού, θα πραγματοποιηθούν
χωματουργικές εργασίες για την εκτέλεση των αναγκαίων εκσκαφών και ενδεχομένως
επιχωματώσεων εάν κριθούν αναγκαίες, και θα ακολουθήσει μεταξύ άλλων κατασκευή των
αναγκαίων τοίχων αντιστήριξης.
Όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούμενη παράγραφο, με βάση τον σχεδιασμό των
προτεινόμενων εγκαταστάσεων εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί εκσκαφή χώματος όγκου 2.300m3.
Στόχος είναι, οι χωματουργικές εργασίες επιχωματώσεων που θα απαιτηθούν της τάξης των 400m3
να καλυφθούν από την επαναχρησιμοποίηση των κατάλληλων υλικών εκσκαφής. Η περίσσεια του
χώματος εκσκαφής θα χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια ως υλικά επιχωμάτωσης εντός των ορίων
της Ενοποιημένης Ανάπτυξης στην οποία εντάσσεται ο εν λόγω βιολογικός σταθμός.

(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:

Όσον αφορά την συνολική έκταση σφράγισης του εδάφους, αυτή θα προκύψει από την κατασκευή
του κτιρίου του βιολογικού σταθμού και θα έχει έκταση 341,7 m2. Το συνολικό εμβαδό του
«Οικοπέδου 7» ανέρχεται σε 2.006,7m2, συνεπώς η συνολική εκτιμώμενη έκταση σφράγισης του
εδάφους ανέρχεται περίπου σε 17% του εν λόγω Οικοπέδου.
10. Επηρεασμός υφιστάμενων και μελλοντικών χρήσεων γης, ευαίσθητων χρήσεων γης
(νοσοκομείων, σχολείων, κτιρίων κοινωνικών παροχών), καθώς κατοικημένων και
πυκνοκατοικημένων περιοχών από το Έργο.
Υποβολή σχετικών στοιχείων, χαρτών, κ.λπ.

(α) κατά το στάδιο κατασκευής:
To «οικόπεδο» κατασκευής των εγκαταστάσεων του βιολογικού σταθμού, όπως έχει ήδη
αναφερθεί, στο μεγαλύτερο μέρος του χαρακτηρίζεται από φυσική βλάστηση χαρακτηριστική της
θέρμο‐Μεσογειακής ζώνης. Περιλαμβάνονται θαμνώδης βλάστηση, ελιές, χαρουπιές και πεύκα.
Οι κατοικημένες και ευαίσθητες χρήσεις γης που απαντώνται στην ευρύτερη περιοχή και
περιγράφονται σε προηγούμενες παραγράφους αφορούν στις οικιστικές αναπτύξεις, κατά το
μεγαλύτερο μέρος τους παραθεριστικές κατοικίες, σε αποστάσεις 200-280 m από ανατολικά έως
και δυτικά του υπό ανάπτυξη «οικοπέδου» (ζώνες Η5 και Η3), καθώς και στις λοιπές κατοικίες στον
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κεντρικό πυρήνα του Δήμου Πέγειας (~300 m νότια – ζώνη Η2), περιλαμβανομένου του Δημοτικού
Σχολείου Πέγειας, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση 640 m νότια του «οικοπέδου».
Κατά τη διάρκεια διαμόρφωσης του χώρου του εργοταξίου, αφαίρεσης της υφιστάμενης
βλάστησης, των χωματουργικών και κατασκευαστικών εργασιών, η χρήση γης του υπό ανάπτυξη
«οικοπέδου» θα επηρεαστεί άμεσα. Επίσης, η ύπαρξη του εργοταξίου ενδέχεται να αποτελέσει
αρνητική επίπτωση για την ευρύτερη περιοχή, με διάρκεια όσο η φάση κατασκευής του έργου (12
μήνες).
Συγκεκριμένα, λόγω των χωματουργικών και κατασκευαστικών εργασιών στο χώρο, καθώς και των
απαιτούμενων διακινήσεων βαρέων οχημάτων από και προς το χώρο του εργοταξίου θα
προκύψουν αυξημένη κυκλοφοριακή κίνηση στο τοπικό οδικό δίκτυο, εκπομπές σκόνης, αέριων
ρύπων και θορύβου, τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν άμεσα τις κατοικημένες και ευαίσθητες
χρήσεις γης (Δημοτικό Σχολείο). Ωστόσο, λόγω της φύσης και έκτασης του έργου, καθώς και της
μικρής σχετικά περιόδου των χωματουργικών και κατασκευαστικών εργασιών, ο επηρεασμός των
υφιστάμενων χρήσεων στην άμεση και ευρύτερη περιοχή δεν θα είναι σημαντικός, και μπορεί να
μειωθεί /εξαλειφθεί με την υιοθέτηση και εφαρμογή κατάλληλων μέτρων /πρακτικών διαχείρισης
στο εργοτάξιο.

(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:

Η χρήση γης στην άμεση περιοχή του προτεινόμενου βιολογικού σταθμού με την λειτουργία του
θα αλλάξει εξολοκλήρου, καθώς θα μετατραπεί σε περιοχή με χαρακτήρα δομημένης περιοχής. Ο
εν λόγω βιολογικός σταθμός θα εξυπηρετεί όπως έχει ήδη αναφερθεί την «Ενοποιημένη Ανάπτυξη
Μεγάλων και Σύνθετων Χρήσεων», της οποίας αποτελεί μέρος.
Η Ενοποιημένη Ανάπτυξη κατά το ήμισυ της, το οποίο αφορά οικιστικές μονάδες, έχει χαρακτήρα
που ακολουθεί την τάση ανάπτυξης στο Δήμο Πέγειας κατά τα τελευταία έτη, δηλαδή ανάπτυξη
των τουριστικών κατοικιών ή ανάπτυξη κατοικιών προσελκύοντας κατοίκους ξένων χωρών. Θετικές
επιπτώσεις στο χαρακτήρα χρήσεων της περιοχής αναμένεται να επιφέρουν το Κέντρο
Αποκατάστασης και Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας. Ο μοναδικός χαρακτήρας της Ανάπτυξης
αυτής, αναμένεται να αναβαθμίσει το τουριστικό προϊόν της περιοχής με την παροχή υπηρεσιών
υψηλής ποιότητας, καθώς επίσης αξιοποιείται και η πανοραμική θέα του γηπέδου της
Ενοποιημένης Ανάπτυξης. Στην περιοχή της Ενοποιημένης Ανάπτυξης θα δοθεί ιδιαίτερη αξία
ειδικά με τις νέες χρήσεις που αφορούν τα Κέντρα Αποκατάστασης και Έρευνας και Τεχνολογίας,
χρήσεις που δεν απαντώνται στην ευρύτερη περιοχή.
Ως εκ τούτου, η λειτουργία του προτεινόμενου βιολογικού σταθμού επιλύει το πρόβλημα
διαχείρισης των υγρών αποβλήτων της ανάπτυξης, ενώ η χρήση των επεξεργασμένων υγρών
αποβλήτων για σκοπούς άρδευσης των χώρων πρασίνου εντός της ανάπτυξης, μειώνει τις ανάγκες
σε νερό άρδευσης μέσω των Αρδευτικών Έργων της ευρύτερης περιοχής.
Όσον αφορά τις κατοικημένες και ευαίσθητες χρήσεις γης που απαντώνται στην ευρύτερη περιοχή,
αυτές δεν αναμένεται να επηρεαστούν αρνητικά από τη λειτουργία του προτεινόμενου βιολογικού
σταθμού, καθώς δεν αναμένονται οποιεσδήποτε εκπομπές θορύβου, αέριων ρύπων ή οσμών για
το λόγο ότι ο προτεινόμενος βιολογικός σταθμός θα είναι υπόγειος. Οι διακινήσεις οχημάτων από
και προς τον βιολογικό σταθμό θα είναι περιορισμένες και ελεγχόμενες.
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11. Εκτιμώμενες ημερήσιες ανάγκες για χρήση των νερών από το Έργο, καθώς και
προέλευση και διαχείριση τους.
Υποβολή σχετικών στοιχείων, εγκρίσεων, χημικών αναλύσεων, κ.λπ.

(α) κατά το στάδιο κατασκευής:
Κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών του προτεινόμενου βιολογικού σταθμού θα
απαιτείται η χρήση νερού για το πλύσιμο των μηχανημάτων κατασκευής, και τη διαβροχή του
εδάφους και των χωμάτων εκσκαφής /επιχωμάτωσης. Η ποσότητα νερού για τις πιο πάνω χρήσεις
δεν μπορεί να εκτιμηθεί στην παρούσα φάση, ωστόσο δεν αναμένεται να είναι σημαντική.
Επίσης, το προσωπικό του εργοταξίου θα καταναλώνει καθημερινά νερό ύδρευσης. Καθ’ όλη τη
διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών εκτιμάται ότι στο εργοτάξιο ανά πάσα στιγμή θα
εργάζονται περί των 5-6 ατόμων, ανάλογα με την εργασία κατασκευής. Η μέση ημερήσια
κατανάλωση νερού ανά εργάτη λαμβάνεται ως 40 L. Η κατανάλωση αυτή ενδέχεται να αυξηθεί
κατά τους καλοκαιρινούς μήνες (55 L/εργάτη/ημέρα). Συνεπώς, η μέση ημερήσια κατανάλωση
νερού ύδρευσης κατά την κατασκευή υπολογίζεται να είναι 200-240 L, η οποία κατά την
καλοκαιρινή περίοδο αναμένεται να αυξηθεί σε 275-330 L.
Για την κάλυψη των πιο πάνω αναγκών σε νερό καθ’ όλη τη διάρκεια των κατασκευαστικών
εργασιών αναμένεται ότι ο εργολάβος θα διαθέτει δεξαμενή νερού κατάλληλης χωρητικότητας
εντός του εργοταξίου, της οποίας το νερό θα αναπληρώνεται μέσω βυτιοφόρου οχήματος.
(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
Δεν αναμένεται κατανάλωση νερού ύδρευσης κατά τη φάση λειτουργίας του προτεινόμενου
βιολογικού σταθμού.
12. Επηρεασμός βιοποικιλότητας όπως χλωρίδας, πανίδας, ειδών, οικοτόπων, δασικής
δενδρώδους βλάστησης, καλλιεργειών, παράκτιων και θαλάσσιων οικοσυστημάτων από το
Έργο.
Υποβολή σχετικών στοιχείων, εκτάσεις, κ.λπ.

(α) κατά το στάδιο κατασκευής:
Επηρεασμός της βιοποικιλότητας του υφιστάμενου τοπίου της περιοχής αναμένεται από την
αποκοπή μέρους της υφιστάμενης βλάστησης. Όπως αναφέρθηκε, η υφιστάμενη βλάστηση
αποτελείται από είδη υψηλών θαμνώνων, αείφυλλα, ξηρανθεκτικά, τυπικά της θερμο-μεσογειακής
ζώνης.
Επιπρόσθετα, κατά το στάδιο κατασκευής, αναμένεται εκτοπισμός ή μετατόπιση των ειδών
πανίδας που σήμερα χρησιμοποιούν κατάλληλες θέσεις εντός της περιοχής μελέτης.
(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
Ο προτεινόμενος βιολογικός σταθμός κατά τη λειτουργία του δεν αναμένεται να επηρεάσει
περαιτέρω την βιοποικιλότητα (χλωρίδα, πανίδα, οικότοπους) στην άμεση και ευρύτερη περιοχή.
Ωστόσο, όσον αφορά την παρουσία καλλιεργειών σε ακτίνα μικρότερη του 1 km από το «οικόπεδο»
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του βιολογικού σταθμού, καθιστά εύκολη και εφικτή την χρήση /διάθεση επεξεργασμένων υγρών
αποβλήτων για σκοπούς άρδευσης.
13. Εκτιμώμενες ημερήσιες ποσότητες και τρόπος διαχείρισης (συλλογή, μεταφορά και
επεξεργασία) των στερεών αποβλήτων από το Έργο, περιλαμβανομένων των αδρανών
υλικών (ΑΕΚΚ), των επικινδύνων αποβλήτων και των μη επικινδύνων αποβλήτων.
Υποβολή σχετικών στοιχείων, εγκρίσεων, πιστοποιητικών συνεργασίας με αδειοδοτημένη εγκατάσταση, κ.λπ.

(α) κατά το στάδιο κατασκευής:
Τα στερεά απόβλητα που αναμένεται να παράγονται κατά το στάδιο κατασκευής του βιολογικού
σταθμού αφορούν στα εξής:
i.
ii.
iii.
iv.

Οικιακού τύπου στερεά απόβλητα από το προσωπικό του εργοταξίου (οργανικά απόβλητα
και απόβλητα συσκευασίας).
Απόβλητα από τον καθαρισμό και την εκρίζωση της υφιστάμενης βλάστησης.
Άχρηστα αδρανή υλικά (χώματα εκσκαφής, πέτρες κ.α.) από τη διαμόρφωση του εδάφους
/χωματουργικές εργασίες.
Στερεά απόβλητα από κατασκευές (σκυρόδεμα, πέτρα, ξύλο, μέταλλα, μονωτικά υλικά και
άλλα υλικά δομικών κατασκευών).

Οικιακού τύπου στερεά απόβλητα
Η ποσότητα των στερεών αποβλήτων οικιακού τύπου (τενεκεδάκια, χάρτινες, πλαστικές και άλλες
συσκευασίες τροφίμων, οργανικά απόβλητα κλπ) που αναμένεται να παράγονται από το
προσωπικό του εργοταξίου λαμβάνονται ως 1kg/ημέρα/άτομο, συνεπώς η συνολική ποσότητα των
παραγόμενων απορριμμάτων τα οποία θα παράγονται από 5-6 εργαζομένους κατά μέσο όρο κατά
τις κατασκευαστικές εργασίες εκτιμάται σε 5-6 kg/ημέρα περίπου.
Απόβλητα από τον καθαρισμό και την εκρίζωση της υφιστάμενης βλάστησης
Ο όγκος των αποβλήτων από τον καθαρισμό και την εκρίζωση της βλάστησης κατά την κατασκευή
των κτιριακών εγκαταστάσεων του βιολογικού σταθμού, και των λοιπών υποδομών δεν έχει
εκτιμηθεί. Ωστόσο, η συνολική εκτιμώμενη έκταση σφράγισης του εδάφους, η οποία αποτελεί και
την ελάχιστη έκταση όπου θα καθαριστεί η βλάστηση ανέρχεται σε 341,7 m2.
Άχρηστα αδρανή υλικά
Τα αδρανή υλικά /υλικά εκσκαφής (χώματα, πέτρες ή/και βράχοι) που αναμένεται να προκύψουν
από τις χωματουργικές εργασίες, εκτιμώνται συνολικά σε 2.300 m3. Μέρος αυτών, της τάξης των
400m3, θα αξιοποιηθούν για τις ανάγκες του ίδιου του έργου προς επιχωμάτωση. Στόχος είναι τα
κατάλληλα υλικά εκσκαφής να χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια ως υλικά επιχωμάτωσης εντός των
ορίων της Ενοποιημένης Ανάπτυξης.
Στερεά απόβλητα από κατασκευές
Όσον αφορά τα διάφορα στερεά απόβλητα κατασκευών (σκυρόδεμα, πέτρα, ξύλο, πλαστικό,
μέταλλα, συσκευασίες μη οικιακού τύπου, μονωτικά υλικά και άλλα υλικά δομικών κατασκευών),
λόγω του ότι δεν είναι διαθέσιμα λεπτομερή στοιχεία /ποσότητες υλικών από Εργολάβο, δεν
μπορούν να εκτιμηθούν στην παρούσα φάση.
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Στο εργοτάξιο απαιτείται να υπάρχουν ανά πάσα στιγμή τουλάχιστον 6 skip, ένα για κάθε
κατηγορία αποβλήτων, εκτός των οικιακών.
Η διαχείριση των παραγόμενων στερεών αποβλήτων εντός του εργοταξίου θα έχει ως εξής:


Τα οικιακού τύπου στερεά απόβλητα από το προσωπικό του εργοταξίου θα τοποθετούνται
σε κάδους απορριμμάτων και κάδους ανακύκλωσης, αντίστοιχα, που θα βρίσκονται στην
αμέσως γειτνιάζουσα περιοχή του έργου, ώστε να συλλέγονται από τα απορριμματοφόρα
οχήματα του Δήμου Πέγειας. Η συλλογή των αποβλήτων αυτών από το εργοτάξιο και η
απόρριψη τους σε κατάλληλους κάδους θα γίνεται καθημερινά από υπεύθυνο προσωπικό
του εργοταξίου.



Τα στερεά απόβλητα συσκευασίας μη οικιακού τύπου θα συλλέγονται σε κατάλληλο κάδο
/περιέκτη τύπου skip ή σε σωρούς (εάν η αποθήκευση σε κάδους δεν είναι εφικτή) σε
ειδικά διαμορφωμένο χώρο εντός του εργοταξίου. Ο εν λόγω κάδος θα φέρει σχετική
σήμανση. Από εκεί θα παραλαμβάνονται από αδειοδοτημένο συλλογέα (Green Dot)
κατόπιν ειδοποίησης από τον υπεύθυνο του εργοταξίου.



Όσον αφορά τα παλέτα (ξύλινη συσκευασία) ένα μέρος επιστρέφεται στους προμηθευτές
των πρώτων υλών, ένα μέρος χρησιμοποιείται από τον εργολάβο, ενώ το υπόλοιπο
απορρίπτεται στο χώρο προσωρινής αποθήκευσης των αποβλήτων συσκευασιών, από
όπου θα παραλαμβάνονται από αδειοδοτημένο συλλογέα για την περεταίρω διαχείριση
/ανακύκλωση και διάθεση τους.



Τα απόβλητα τύπου σκυροδέματος, κατεστραμμένη πέτρα και άλλα αδρανή απόβλητα θα
συλλέγονται σε κατάλληλο περιέκτη τύπου skip, το οποίο θα είναι τοποθετημένο σε
κατάλληλο χώρο εντός του εργοταξίου και είτε θα παραλαμβάνονται από αδειοδοτημένο
συλλογέα-μεταφορέα για διαχείριση /ανακύκλωση σε αδειοδοτημένο διαχειριστή, είτε θα
μεταφέρονται σε άλλο αδειοδοτημένο χώρο του Εργολάβου του έργου για επεξεργασία
(σπάσιμο) και επαναχρησιμοποίηση.



Τα απόβλητα τύπου μονωτικών υλικών, υλικών δομικών κατασκευών με βάση το γύψο και
άλλα απόβλητα δομικών κατασκευών θα συλλέγονται σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο
εντός του εργοταξίου. Συγκεκριμένα, όσον αφορά τα μη επικίνδυνα απόβλητα της
κατηγορίας αυτής θα μπορούν να συλλέγονται μαζί με τα απόβλητα σκυροδέματος,
κεραμικών, πλακακιών κλπ σε κατάλληλο περιέκτη τύπου skip και να τυγχάνουν
διαχείρισης όπως περιγράφεται πιο πάνω. Τα επικίνδυνα απόβλητα της εν λόγω
κατηγορίας (πχ υλικά δομικών κατασκευών με βάση το γύψο μολυσμένα με επικίνδυνες
ουσίες, άλλα απόβλητα δομικών κατασκευών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες), εφόσον
προκύπτουν, θα διαχωρίζονται και θα αποθηκεύονται χωριστά σε κατάλληλους περιέκτες
και θα παραδίδονται σε αδειοδοτημένους συλλογείς-μεταφορείς επικίνδυνων αποβλήτων.
Όλοι οι περιέκτες θα φέρουν σχετική σήμανση.



Τα απόβλητα πλαστικού και μετάλλων θα αποθηκεύονται χωριστά επίσης σε κατάλληλα
διαμορφωμένο χώρο εντός του εργοταξίου σε ειδικούς περιέκτες τύπου skip με την
απαιτούμενη σήμανση, ή σε σωρούς (στις περιπτώσεις που η αποθήκευση σε περιέκτες
δεν είναι εφικτή) και θα παραλαμβάνονται από αδειοδοτημένους συλλογείς-μεταφορείς,
κατόπιν ειδοποίησης από τον υπεύθυνο του εργοταξίου.
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Σε περίπτωση διαρροής καυσίμων, μηχανελαίων ή άλλων λιπαντικών στο έδαφος, θα
υπάρχουν στους χώρους του εργοταξίου απορροφητικά υλικά (π.χ. πριονίδι, άμμος) σε
επαρκείς ποσότητες ώστε να μπορούν να συγκρατούνται καύσιμα και λιπαντικά. Μετά τη
χρήση των απορροφητικών υλικών, θα συλλέγονται και θα διατίθενται σε αδειοδοτημένο
φορέα διαχείρισης σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Αποβλήτων Νόμων του 2011 έως
2016.



Τα απόβλητα εκσκαφών ακατάλληλων για επαναχρησιμοποίηση στο χώρο, καθώς και των
κατασκευών θα πρέπει να τύχουν διαχείρισης από τον εργολάβο κατασκευής σύμφωνα με
τις πρόνοιες των Περί Αποβλήτων Νόμων του 2011 έως 2016 και τους περί Αποβλήτων
(Διαχείριση Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις) Κανονισμούς του
2011 και 2013. Συγκεκριμένα, ο Εργολάβος θα πρέπει να είναι συμβεβλημένος με ένα
Συλλογικό Σύστημα διαχείρισης των ΑΕΚΚ και τα εν λόγω απόβλητα θα συλλέγονται και θα
μεταφέρονται σε αδειοδοτημένη μονάδα διαχείρισης των ΑΕΚΚ από ένα ή και
περισσότερους αδειοδοτημένους συλλογείς-μεταφορείς.

Σημειώνεται ότι πριν από την έναρξη των εργασιών κατασκευής του έργου ο Εργολάβος θα
συμβληθεί με αδειοδοτημένους διαχειριστές (συλλογείς-μεταφορείς) για όλα τα παραγόμενα
ρεύματα αποβλήτων.

(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:

Τα στερεά απόβλητα που αναμένεται να παράγονται κατά το στάδιο λειτουργίας του βιολογικού
σταθμού αφορούν στα εξής:
i.
ii.
iii.
iv.

Εσχαρίσματα και Λίπη/Έλαια
Λάσπη
Απόβλητα Συσκευασίας Χημικών
Άλλα Απόβλητα (απόβλητα ΗΗΕ, απόβλητα μετάλλων, απόβλητα μπαταριών και
συσσωρευτών κλπ.)

Εσχαρίσματα και Λίπη/Έλαια
Κατά το στάδιο της προ-επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων (εσχάρωση - εξάμμωση λιποσυλλογή), θα προκύπτουν διάφορα στερεά απόβλητα/εσχαρίσματα (πχ άμμος, πέτρες, στερεά
οικιακά απόβλητα) και λίπη/έλαια. Κατά την πλήρη λειτουργία του βιολογικού σταθμού τα εν λόγω
απόβλητα εκτιμάται ότι δεν θα υπερβαίνουν τα 3 m3 ανά έτος.
Τα απόβλητα αυτά δεν θα τυγχάνουν οποιασδήποτε επεξεργασίας εντός της μονάδας. Θα
συλλέγονται σε έναν κλειστό περιέκτη τύπου skip και θα απομακρύνονται 1-2 φορές το χρόνο.
Σημειώνεται ότι τα εν λόγω απόβλητα διατίθενται σε χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων
(ΧΥΤΑ).
Λάσπη
Η περίσσεια ενεργός ιλύς (λάσπη) που θα παράγεται κατά την δευτεροβάθμια επεξεργασία των
υγρών αποβλήτων της ανάπτυξης εκτιμάται σε 3 m3/ημέρα (~1% της εισόδου) κατά την πλήρη
λειτουργία του βιολογικού σταθμού.
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Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η περίσσεια ενεργός ιλύς θα τυγχάνει σταθεροποίησης σε δεξαμενή
σταθεροποίησης της λάσπης, ωστόσο δεν προβλέπεται επιτόπου περαιτέρω επεξεργασία,
αποθήκευση και χρήση της εν λόγω λάσπης. Η λάσπη αυτή θα αντλείται κατευθείαν από την
δεξαμενή σταθεροποίησης και θα μεταφέρεται με βυτιοφόρο όχημα για περαιτέρω διαχείριση
/επεξεργασία σε άλλη αδειοδοτημένη μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων. Η δεξαμενή
σταθεροποίησης της λάσπης θα έχει συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα 42,6 m3 με δυνατότητα
αποθήκευσης της μέχρι και 14 ημέρες.
Απόβλητα Συσκευασίας Χημικών
Τα συνηθέστερα υλικά συσκευασίας χημικών έχουν ως εξής:



Τα κροκιδωτικά συσκευάζονται συνήθως σε σάκους από πλαστικό ή αδιαβροχοποιημένο
χαρτί (πχ 25kg).
Τα χημικά απολύμανσης (πχ υποχλωριώδες ασβέστιο ή νάτριο) συσκευάζονται κυρίως σε
δοχεία /βαρέλια από πλαστικό (PE ή PVC πχ των 240kg).

Η παραγόμενη ποσότητα των αποβλήτων συσκευασιών χημικών εξαρτάται από τις απαιτούμενες
ποσότητες των χημικών που θα χρησιμοποιούνται κατά την επεξεργασία των λυμάτων. Η ποσότητα
των χημικών που θα χρησιμοποιούνται στα διάφορα στάδια επεξεργασίας εξαρτάται από
διάφορους παράγοντες όπως το είδος του χημικού, τη συγκέντρωση της δραστικής ουσίας, την
ημερήσια ποσότητα των εισερχόμενων υγρών αποβλήτων αλλά και την ποιότητα των
εισερχόμενων αποβλήτων. Στην παρούσα φάση δεν μπορεί να εκτιμηθεί η ποσότητα των εν λόγω
αποβλήτων.
Τα απόβλητα συσκευασιών από πλαστικούς σάκους ή σάκους από αδιαβροχοποιημένο χαρτί θα
συλλέγονται σε κατάλληλο κάδο και θα παραδίδονται σε αδειοδοτημένο συλλογέα - μεταφορέα.
Θα πρέπει να συναφθεί συνεργασία με αδειοδοτημένο φορέα συλλογής και μεταφοράς των
αποβλήτων συσκευασιών με κατάλοιπα επικίνδυνων ουσιών, ο οποίος θα συλλέγει τα απόβλητα
από τον βιολογικό σταθμό και θα τα μεταφέρει για περαιτέρω διαχείριση σε αδειοδοτημένη
μονάδα επεξεργασίας /διαχείρισης.
Οι πλαστικές συσκευασίες /περιέκτες των χημικών ουσιών αφού τύχουν του απαιτούμενου
καθαρισμού /ξεπλύματος, θα τοποθετούνται σε διαφορετικό κάδο για προσωρινή αποθήκευση,
και θα παραλαμβάνονται είτε από τους προμηθευτές για επαναχρησιμοποίηση, είτε από
αδειοδοτημένο διαχειριστή αποβλήτων συσκευασιών για ανακύκλωση.
Άλλα Απόβλητα
Από τη συντήρηση του Η/Μ και άλλου εξοπλισμού, αλλά και των κτηριακών εγκαταστάσεων του
βιολογικού σταθμού, θα προκύπτουν σταδιακά και άλλου είδους απόβλητα, όπως απόβλητα ΗΗΕ,
απόβλητα μετάλλων, απόβλητα μπαταριών και συσσωρευτών κλπ. Οι ποσότητες των εν λόγω
αποβλήτων που θα παράγονται ανά έτος δεν είναι σημαντικές.
Τα απόβλητα αυτά θα αποθηκεύονται ξεχωριστά και θα παραλαμβάνονται από αδειοδοτημένους
διαχειριστές αποβλήτων για συλλογή και μεταφορά.
Ο υπεύθυνος του βιολογικού σταθμού θα διατηρεί αρχείο παρακολούθησης των αποβλήτων, ώστε
να μπορεί να αποδείξει την προέλευση και τον προορισμό τους.
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14. Εκτιμώμενες ημερήσιες ποσότητες και τρόπος διαχείρισης (συλλογή, μεταφορά και
επεξεργασία) των υγρών αποβλήτων από το Έργο, περιλαμβανομένων των επικινδύνων
αποβλήτων και των μη επικινδύνων αποβλήτων.
Υποβολή σχετικών στοιχείων, εγκρίσεων, πιστοποιητικών συνεργασίας με αδειοδοτημένη εγκατάσταση, κ.λπ.

(α) κατά το στάδιο κατασκευής:
Τα υγρά απόβλητα που αναμένεται να παράγονται κατά το στάδιο κατασκευής του βιολογικού
σταθμού αφορούν στα εξής:
i.
ii.

Αστικά λύματα από τη συνήθη χρήση υγιεινής από το προσωπικό του εργοταξίου.
Χρησιμοποιημένα μηχανέλαια από τη συντήρηση μηχανημάτων και οχημάτων που θα
χρησιμοποιηθούν κατά τις κατασκευαστικές εργασίες (εφόσον απαιτηθεί).

Αστικά λύματα
Όπως έχει ήδη αναφερθεί κατά τη φάση των κατασκευαστικών εργασιών του έργου αναμένεται να
εργάζονται σε καθημερινή βάση 5-6 άτομα ανάλογα με την εργασία κατασκευής. Ως ρυθμός
παραγωγής αποβλήτων (αστικών λυμάτων) λαμβάνεται το 75% του ρυθμού της κατανάλωσης
νερού από τους εργάτες. Συνεπώς, η συνολική ποσότητα υγρών αποβλήτων κατά την κατασκευή
του έργου θα κυμαίνεται στα 150-180 L/ημέρα. Ωστόσο, κατά την καλοκαιρινή περίοδο αναμένεται
αύξηση στην κατανάλωση νερού με αντίστοιχη αύξηση στην παραγωγή αστικών λυμάτων της τάξης
των 206-247 L/ημέρα.
Η ευθύνη για την κατάλληλη διάθεση των αποβλήτων αυτών βαραίνει τον προμηθευτή των
χημικών τουαλετών.
Χρησιμοποιημένα μηχανέλαια
Οι ποσότητες των χρησιμοποιημένων μηχανέλαιων εκτιμάται ότι θα είναι μικρές και εξαρτώνται
από τον τύπο και το χρόνο λειτουργίας του κάθε μηχανήματος.
Τα χρησιμοποιημένα μηχανέλαια κατά την κατασκευή των εγκαταστάσεων του βιολογικού
σταθμού (εφόσον προκύψουν) θα συλλέγονται και θα αποθηκεύονται σε κατάλληλο περιέκτη σε
ειδικά διαμορφωμένο χώρο για αποθήκευση με την κατάλληλη σήμανση και θα παραδοθούν σε
αδειοδοτημένη μονάδα διαχείρισης σύμφωνα με τους περί Αποβλήτων Νόμους του 2011 έως
2016.
(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
Τα υγρά απόβλητα που αναμένεται να παράγονται κατά το στάδιο λειτουργίας του βιολογικού
σταθμού αφορούν στα εξής:
i.
ii.

Επεξεργασμένα υγρά απόβλητα (ανακυκλωμένο νερό)
Χρησιμοποιημένα Μηχανέλαια

Επεξεργασμένα Υγρά Απόβλητα
Τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα, ~290 m3/ημέρα με την ολοκλήρωση και της Β’ φάσης της
«Ενοποιημένης Ανάπτυξης», όπως έχει ήδη αναφερθεί, θα αποθηκεύονται προσωρινά στην
δεξαμενή αποθήκευσης /άρδευσης και από εκεί θα αντλούνται και θα χρησιμοποιούνται για την
άρδευση των χώρων πρασίνου εντός της Ανάπτυξης. Σε περίπτωση περίσσειας ποσότητας
επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, αυτή θα μπορεί να διατίθεται για την άρδευση καλλιεργειών
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σε καλλιεργούμενες εκτάσεις που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του έργου (ανατολικά προς
νοτιοανατολικά και βορειοανατολικά του βιολογικού σταθμού σε απόσταση 550 m - 1,2 km),
κατόπιν σχετικής συμφωνίας.
Χρησιμοποιημένα μηχανέλαια
Κατά το στάδιο συντήρησης του βιολογικού σταθμού θα παράγεται μικρή ποσότητα
χρησιμοποιημένων λιπαντικών, τα οποία θα αποθηκεύονται προσωρινά σε κατάλληλα κλειστά
δοχεία με την ένδειξη «Χρησιμοποιημένα Μηχανέλαια». Τα εν λόγω απόβλητα θα συλλέγονται και
θα μεταφέρονται σε αδειοδοτημένη μονάδα επεξεργασίας /ανακύκλωσης.
15. Εκτιμώμενες ημερήσιες ποσότητες και τρόπος διαχείρισης (συλλογή, μεταφορά και
αποθήκευση) των χημικών ουσιών από το Έργο.
Υποβολή σχετικών στοιχείων, εγκρίσεων, Safety Data Sheets, κ.λπ.

(α) κατά το στάδιο κατασκευής:
Δεν αναμένεται η χρήση οποιωνδήποτε χημικών ουσιών κατά την κατασκευή του έργου.
(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
Όπως περιγράφεται και σε προηγούμενη παράγραφο, κατά την επεξεργασία των υγρών αστικών
αποβλήτων αναμένεται να χρησιμοποιηθούν τρεις τύποι χημικών ουσιών:
i.

Χημικό απολύμανσης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων: Το χημικό απολύμανσης
θα προστίθεται στα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα προκειμένου να απολυμανθούν και
να αποφευχθεί η ανάπτυξη μικροοργανισμών. Ως χημικό απολύμανσης συχνά
χρησιμοποιείται υποχλωριώδες νάτριο ή ασβέστιο. Το βακτηριοκτόνο αποτέλεσμα
οφείλεται στο υποχλωριώδες οξύ που παράγεται με υδρόλυση του χλωρίου.

ii.

Χημικό συσσωμάτωσης-κροκίδωσης: Ως χημικό συσσωμάτωσης-κροκίδωσης συχνά
χρησιμοποιείται άλας σιδήρου ή αργιλίου (πχ. θειικός σίδηρος ή αργίλιο), τα οποία
προκαλούν χημική κατακρήμνιση και καθαρίζουν το υγρό απόβλητο. Η εκροή μετά από μια
διαδικασία συσσωμάτωσης-κροκίδωσης είναι ουσιαστικά απαλλαγμένη από αιωρούμενα
και κολλοειδή σωματίδια.

iii.

Χημικό σταθεροποίησης της λάσπης: Για τη σταθεροποίηση της λάσπης /μείωση των
παθογόνων μικροοργανισμών, των οσμών και της δυνατότητας της λάσπης να γίνει
σηπτική, συχνά λαμβάνει επεξεργασία με ασβέστη ή χλώριο.

Η χρήση των πιο πάνω χημικών ουσιών θα γίνεται με κατάλληλα δοσομετρικά συστήματα (αντλίες)
για την εξασφάλιση της σωστής ποσότητας των απαιτούμενων για την επεξεργασία χημικών
ουσιών, ενώ θα αποθηκεύονται σε κατάλληλο χώρο εντός του κτιρίου.
Οι ποσότητες των χημικών αυτών δεν μπορούν να εκτιμηθούν στην παρούσα φάση.
16. Εκτιμώμενες μηνιαίες ανάγκες για ενεργειακή ζήτηση και χρησιμοποιούμενη ενέργεια
(ακάθαρτο πετρέλαιο / ντίζελ (m³), υγραέριο (Kg) και άλλα) από το Έργο, για σκοπούς
παραγωγικής διαδικασίας ή / και αποθήκευσης, για θέρμανση ή / και κλιματισμό, για
θέρμανση νερού ή άλλων υλών, για τη διακίνηση εμπορευμάτων και πρώτων υλών και για
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τη διακίνηση προσωπικού προς και από το χώρο της εργασίας. Αναφορά στο ποσοστό
ενεργειακών αναγκών που θα καλυφθούν από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τύπος
τεχνολογίας που θα χρησιμοποιηθεί.
Υποβολή σχετικών στοιχείων, εγκρίσεων, κ.λπ.

(α) κατά το στάδιο κατασκευής:
Κατά το στάδιο των κατασκευαστικών εργασιών θα χρησιμοποιηθούν διάφορα μηχανήματα
κατασκευών, όπως εκσκαφείς (excavators), συμπιεστής εδάφους (roller), αναμικτήρας
σκυροδέματος (concrete mixer), μπουλντόζα (Bulldozers), γκρέιντερ (Graders/scrapers), φορτωτές
(Dumpers/tenders/loaders), περονοφόρα ανυψωτικά (Fork lifts), μεταφορικά οχήματα (trucks),
άλλα μηχανήματα που περιλαμβάνουν εξοπλισμό επίστρωσης, εξοπλισμό θραύσης, μηχανήματα
κοπής, πριόνια και διάφορα άλλα. Ενδεχομένως, να χρησιμοποιηθεί και ηλεκτρογεννήτρια για τις
ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια.
Τα πιο πάνω αναφερόμενα μηχανήματα, στην πλειοψηφία τους αποτελούνται από μηχανές ντίζελ
(diesel engines), ορισμένα δε χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια ή βενζίνη (petrol/gasoline
engines).
Η συνολική κατανάλωση καυσίμου (diesel /gasoline) από κάθε μηχάνημα εξαρτάται από τις ώρες
λειτουργίας του, το μέγεθος της μηχανής (KW), την ηλικία του μηχανήματος (αλλοίωση), κ.α..
Σύμφωνα με τον Οδηγό «EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2016 – Update May
2017»1, η κατανάλωση καυσίμου από κάθε μηχάνημα κατασκευής μπορεί να εκτιμηθεί μέσω της
ακόλουθης εξίσωσης:
E = N x HRS x P x (1 + DFA) x LFA x EFBase
Όπου,
Ε = ποσότητα καυσίμου που καταναλώνεται (gr/έτος)
Ν = αριθμός μηχανών (μονάδα)
HRS = ώρες λειτουργίας ανά έτος (hr/έτος)
P = μέγεθος μηχανής (KW)
DFA = συντελεστής ρύθμισης αλλοίωσης
LFA = συντελεστής ρύθμισης φορτίου
EFBase = Βασικός συντελεστής κατανάλωσης καυσίμου
Στην παρούσα φάση δεν είναι γνωστά ο αριθμός, το είδος ο τύπος, το μέγεθος, η ηλικία και οι ώρες
λειτουργίας κάθε μηχανήματος που θα χρησιμοποιηθεί στον σταθμό. Συνεπώς δεν μπορεί να γίνει
οποιαδήποτε εκτίμηση των αναγκών σε ενεργειακή ζήτηση. Λόγω όμως του μικρού σχετικά
μεγέθους του έργου δεν αναμένονται σημαντικές καταναλώσεις καυσίμων.
Δεν αναμένεται χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών σε ηλεκτρική
ενέργεια του βιολογικού σταθμού.

1

European Environment Agency, ‘EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2016 – Update May
2017: Non-road mobile sources and machinery’.
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(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
Κατά το στάδιο λειτουργίας του προτεινόμενου βιολογικού σταθμού δεν προβλέπεται η χρήση
οποιωνδήποτε μηχανημάτων με κινητήρες ντίζελ (diesel engines) ή βενζινοκινητήρες
(petrol/gasoline engines). Όλος ο μηχανολογικός εξοπλισμός (μηχανική σχάρα, αντλίες, φυσητήρες,
αναμικτήρες, δοσομετρικά συστήματα κλπ) του βιολογικού σταθμού θα λειτουργεί με ηλεκτρική
ενέργεια.
Οποιεσδήποτε μεταφορές αποβλήτων (εσχαρίσματα/λίπη-έλαια, λάσπη, απόβλητα συσκευασίας
χημικών, χρησιμοποιημένα μηχανέλαια κ.α.) θα γίνονται από αδειοδοτημένους διαχειριστές
αποβλήτων με τους οποίους ο φορέας διαχείρισης θα συνάψει σχετικές Συμφωνίες /Συμβάσεις.
Αντίστοιχα, όλες οι πρώτες ύλες θα μεταφέρονται στο χώρο από τους αντίστοιχους προμηθευτές.
17. Εκτιμώμενες ετήσιες ανάγκες για χρήση ηλεκτρισμού από το Έργο, για σκοπούς
παραγωγικής διαδικασίας, για κλιματισμό, για ψυκτικούς θαλάμους / ψυγεία, για φωτισμό,
για θέρμανση νερού ή άλλων υλών, εξωτερικό φωτισμό και για άλλες συσκευές /
μηχανήματα.
Υποβολή σχετικών στοιχείων, εγκρίσεων, κ.λπ.

(α) κατά το στάδιο κατασκευής:
Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, για τη λειτουργία του απαιτούμενου μηχανολογικού εξοπλισμού
του εργοταξίου /μηχανήματα κατασκευών θα απαιτηθεί η κατανάλωση τόσο ηλεκτρικής ενέργειας
όσο και πετρελαιοειδών καυσίμων (diesel και βενζίνη). Ωστόσο, οι ανάγκες σε ενέργεια θα είναι
γενικά μικρές λόγω της φύσης και έκτασης του έργου.
Οι ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια θα καλυφθούν είτε από την ΑΗΚ μέσω της εγκατάστασης
κατάλληλου υποσταθμού, είτε με τη χρήση ηλεκτρογεννήτριας.
(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
Η εκτιμώμενη ισχύς του βιολογικού σταθμού εκτιμάται στα 75 KW περίπου.
Σύμφωνα με τους ηλεκτρομηχανολόγους του προτεινόμενου έργου, η εκτιμωμένη κατανάλωση
ενέργειας είναι δύσκολο να υπολογιστεί γιατί στην εξίσωση περιλαμβάνονται πολλά μηχανήματα,
που δεν είναι επακριβώς γνωστή η ισχύς τους και οι επιμέρους ώρες λειτουργίας τους.
Η τροφοδοσία του βιολογικού σταθμού με ηλεκτρική ενέργεια θα γίνεται μέσω Υποσταθμού της
ΑΗΚ που θα εγκατασταθεί εντός του οικοπέδου.
18. Συντελεστής θερμοπερατότητας (W/m²-Κ) των κτιριακών εγκαταστάσεων του Έργου,
όπου ισχύει, για εξωτερικούς τοίχους, κουφώματα (πόρτες-παράθυρα), οροφή και στέγη,
δάπεδα εκτεθειμένα στο εξωτερικό περιβάλλον, στα πλαίσια των περί Ρύθμισης της
Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμων και Κανονισμών.
Οι συντελεστές θερμοπερατότητας (W/m²-Κ) του κτιρίου του βιολογικού σταθμού, σύμφωνα με
τον προτεινόμενο σχεδιασμό, εκτιμώνται ως ακολούθως:
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 Εξωτερικοί τοίχοι κτιρίου: ~ 1,31 W/m²-Κ (30 cm πάχος, μπετόν – σοβάς – μπογιά – μονωτικό
υλικό)
 Δάπεδο Υπογείου -2: ~ 1,05 W/m²-Κ (50 cm πάχος, μπετόν – υπόστρωμα – πάτωμα –
μονωτικό υλικό)
 Οροφή: ~ 1,13 W/m²-Κ (20 cm πάχος, μπετόν – επίχρισμα – μονωτικό υλικό)
19. Αναφορά στις κυριότερες πηγές εκπομπών αέριων ρύπων από το Έργο, και κατά
προσέγγιση, στη σύσταση, στο ρυθμό εκπομπής (m³/h) και στη συγκέντρωση τους (mg/m³).
Υποβολή στοιχείων σχετικά με τη χρονική διάρκεια λειτουργίας των μηχανημάτων /
εγκατάστασης σε ημερήσια και ετήσια βάση.
(α) κατά το στάδιο κατασκευής:
Οι κυριότερες πηγές εκπομπών αέριων ρύπων, όπως έχει ήδη αναφερθεί σε προηγούμενη
παράγραφο, κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών του προτεινόμενου έργου αφορούν
στις εξής:
i.
Κίνηση των βαρέων οχημάτων από/προς το χώρο των εργασιών, για τη μεταφορά χύδην
υλικών και αποβλήτων, καθώς και από τη φόρτωση ή εκφόρτωσή τους.
ii.
Χρήση /λειτουργία μηχανημάτων κατασκευών για την απαιτούμενη διαμόρφωση του
χώρου (εκσκαφές και επιχωματώσεις), την προετοιμασία για τη θεμελίωση του κτιρίου και
λοιπών βοηθητικών υποδομών (π.χ. εκσκαφείς και φορτωτές).
iii.
Χρήση /λειτουργία μηχανημάτων κατασκευών για τις κύριες κατασκευαστικές εργασίες (πχ
σφύρα, φορτωτές, γερανός, αναμικτήρας σκυροδέματος, περονοφόρο ανυψωτικό όχημα,
μηχανές κοπής υλικών κλπ).
iv.
Χρήση /λειτουργία ηλεκτρογεννήτριας.
Από τις πιο πάνω αναφερόμενες πηγές, οι εκπομπές βασίζονται στο μηχανισμό της καύσης και
προέρχονται από τη χρήση καυσίμων (κυρίως πετρελαίου κίνησης και βενζίνης). Οι διαδικασίες
καύσης εκπέμπουν κυρίως μονοξείδιο του άνθρακα (CO), οξείδια του αζώτου (NOx), οργανικές
πτητικές ενώσεις (VOCs) και αιωρούμενα σωματίδια (PM). Επιπρόσθετα, η χημική αντίδραση των
οξειδίων του αζώτου με το οξυγόνο της ατμόσφαιρας (Ο2) με ταυτόχρονη παρουσία πτητικών
οργανικών ενώσεων και μονοξειδίου του άνθρακα, αλλά και με την επίδραση του ηλιακού φωτός,
οδηγεί στην παραγωγή όζοντος (Ο3), που χαρακτηρίζεται ως δευτερογενής ρύπος. Το όζον
εμφανίζει συνήθως υψηλότερες τιμές συγκέντρωσης μακριά από τα κέντρα των πόλεων, διότι
εντός πόλεων “καταστρέφεται” με τη χημική του αντίδραση κυρίως με το μονοξείδιο του αζώτου
(ΝΟ). Εκτός από τους πιο πάνω αναφερόμενους αέριους ρύπους, εκπέμπονται επίσης διοξείδιο του
θείου (SO2), μεθάνιο (CH4), αμμωνία (NH3), υποξείδιο του αζώτου (N2O), πολύ-κυκλικοί αρωματικοί
υδρογονάνθρακες (PAHs), καθώς και βαρέα μέταλλα, σε πολύ μικρότερες όμως συγκεντρώσεις.
Ο Πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τους συντελεστές εκπομπών (emission factors) των
διαφόρων αέριων ρύπων που εκπέμπονται από μη οδικά κινητά μηχανήματα με κινητήρα «ντίζελ»
και βενζινοκινητήρα, αντίστοιχα, που βασίζονται σε δεδομένα από τον Δανικό Απολογισμό του
2015, και τα οποία περιλαμβάνονται στον Οδηγό «EMEP/EEA air pollutant emission inventory
guidebook 2016 – Update May 2017».
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Πίνακας 5. Συντελεστές εκπομπών αέριων ρύπων για μη οδικά μηχανήματα

Καύσιμο
Ντίζελ (Diesel)

Βενζίνη (4-stroke)

Βενζίνη (2-stroke)

Ρύπος
BC
CH4
CO
CO2
N2O
NH3
NMVOC
NOx
PM10
PM2.5
TSP
BC
CH4
CO
CO2
N2O
NH3
NMVOC
NOx
PM10
PM2.5
TSP
BC
CH4
CO
CO2
N2O
NH3
NMVOC
NOx
PM10
PM2.5
TSP

Μονάδες
g/tonnes fuel
g/tonnes fuel
g/tonnes fuel
kg/tonnes fuel
g/tonnes fuel
g/tonnes fuel
g/tonnes fuel
g/tonnes fuel
g/tonnes fuel
g/tonnes fuel
g/tonnes fuel
g/tonnes fuel
g/tonnes fuel
g/tonnes fuel
kg/tonnes fuel
g/tonnes fuel
g/tonnes fuel
g/tonnes fuel
g/tonnes fuel
g/tonnes fuel
g/tonnes fuel
g/tonnes fuel
g/tonnes fuel
g/tonnes fuel
g/tonnes fuel
kg/tonnes fuel
g/tonnes fuel
g/tonnes fuel
g/tonnes fuel
g/tonnes fuel
g/tonnes fuel
g/tonnes fuel
g/tonnes fuel

Συντελεστής Εκπομπών
1.306
83
10.774
3.160
135
8
3.377
32.629
2.104
2.104
2.104
8
665
770.368
3.197
59
4
18.893
7.117
157
157
157
188
17.108
620.793
3.197
17
3
227.289
2.765
3.762
3.762
3.762

Notes:
1. SO2: The emissions of SO2 are estimated by assuming that all sulphur in the fuel is transformed
completely into SO2.
2. PM: These PM factors represent total PM emissions (filterable and condensable fractions)
3. Black carbon: For industry and gasoline machinery, the following BC fractions of PM (f-BC) are used:
0.57, 0.65, 0.62 and 0.05, c.f. Appendix E 8.

(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
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Οι μονάδες βιολογικού καθαρισμού είναι ελάχιστης σημασίας όσον αφορά τις εκπομπές στον
αέρα. Οι κυριότεροι αέριοι ρύποι που εκπέμπονται κατά τη λειτουργία τους αφορούν στα αέρια
θερμοκηπίου, διοξείδιο του άνθρακα (CO2) και μεθάνιο (CH4), καθώς και σε μικρότερες ποσότητες
στο υποξείδιο του αζώτου (Ν2Ο).
Σύμφωνα με τους συντελεστές εκπομπής (emission factors) του Corinair Emission Inventory
Guidebook2 και την δυναμικότητα του προτεινόμενου βιολογικού σταθμού επεξεργασίας υγρών
αστικών αποβλήτων της «Ενοποιημένης Ανάπτυξης» (290 m3/ημέρα) προκύπτουν οι ακόλουθες
ενδεικτικές τιμές εκπομπής των πιο πάνω αναφερόμενων αέριων ρύπων ανά έτος κατά την πλήρη
λειτουργία του (δηλ. ολοκλήρωση και της Β Βάσης του έργου):
Πίνακας 6. Εκπομπές Αέριων Ρύπων στην ατμόσφαιρα από τη λειτουργία του Βιολογικού Σταθμού της Ανάπτυξης

Συντελεστής Εκπομπής3
(Kg Ρύπου/m3 αποβλήτου)
0,3391
0,0037
0,00025

Αέριος Ρύπος
Διοξείδιο του άνθρακα, CO2
Μεθάνιο, CH4
Υποξείδιο του Αζώτου, Ν2Ο

Ετήσια Εκπομπή
(Kg/έτος)
35.890
390
26

Οι πιο πάνω συντελεστές εκπομπής βασίζονται σε μέσες τιμές για την κατάσταση στην Ολλανδία
το 1991. Συνεπώς, δίνουν μόνο μια πρώτη προσέγγιση των εκπομπών.
Λόγω της λειτουργίας του προτεινόμενου βιολογικού σταθμού, εκπομπές αέριων ρύπων στην
ατμόσφαιρα της περιοχής θα προκύπτουν επίσης από τη διακίνηση των οχημάτων από και προς
αυτόν.
Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο υπολογισμού εκπομπών αέριων ρύπων από οδικές μεταφορές
«Copert» (Computer program to calculate emissions from road transport), από τη διακίνηση
οχημάτων από και προς το χώρο του βιολογικού σταθμού με μέση ταχύτητα κίνησης 50 km/hr
εκτιμώνται οι ακόλουθοι μέσοι ρυθμοί εκπομπών ρύπων ανά όχημα στην ατμόσφαιρα της
περιοχής μελέτης σε gr/km/hr:
CO
7,16

CO2
178,32

NOΧ
1,12

PM
0,07

VOCs
0,79

SO2
0,04

N2O
0,02

CH4
0,06

NH3
0,02

PAHs
0,002

20. Υπολογισμός και πηγές ετήσιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα
από το Έργο.
(α) κατά το στάδιο κατασκευής:
Βλέπε Παράγραφο 19(α) πιο πάνω.
(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
Βλέπε Παράγραφο 19 (β) πιο πάνω.
Επιπρόσθετα, η λειτουργία του βιολογικού σταθμού, έμμεσα, θα έχει το δικό της μερίδιο στις
εκπομπές CO2 στην ατμόσφαιρα, το οποίο θα απελευθερώνεται από τους Ηλεκτροπαραγωγούς

2

Corinair Emission Inventory Guidebook , Waste Treatment and Disposal, Waste Water Treatment, Chapter 8,
Table 2, pg B9101-2.
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Σταθμούς της ΑΗΚ για την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που θα απαιτείται για τη λειτουργία
του.
21. Περιγραφή των πιθανών πηγών και της έντασης θορύβου και των δονήσεων από το
Έργο. Εφαρμογή διατάξεων των περί Αξιολόγησης και Διαχείρισης του Περιβαλλοντικού
Θορύβου Νόμων, στην περίπτωση οδικών αξόνων και βιομηχανικών εγκαταστάσεων.
Υποβολή κυκλοφοριακών φόρτων για οδικούς άξονες, στρατηγικών χαρτών θορύβου, έγγραφα εξοπλισμού
εξωτερικού χώρου, κ.λπ.

(α) κατά το στάδιο κατασκευής:
Πηγές εκπομπής θορύβου κατά τη φάση κατασκευής του προτεινόμενου βιολογικού σταθμού
αποτελούν τα εξής:
i.
τα βαρέα οχήματα που θα διακινούνται στην περιοχή του εργοταξίου,
ii.
τα μηχανήματα κατασκευών καθ΄ όλη τη διάρκεια λειτουργίας τους (εκσκαφείς,
σπαστήρας, φορτωτές, μηχανήματα κοπής υλικών, αμμοβολής, καθαρισμού, πνευματική
ή υδραυλική σφύρα κ.α.) και
iii.
η ηλεκτρογεννήτρια που ενδεχομένως να χρησιμοποιείται για σκοπούς παροχής
ηλεκτρικής ενέργειας σε ορισμένα μηχανήματα κατασκευών.
Στον πιο κάτω Πίνακα παρουσιάζονται τα κύρια στάδια κατασκευής ενός έργου και οι εκπομπές
θορύβου σε LAeq (10m) από διάφορα είδη εξοπλισμού (μηχανήματα κατασκευών) ευρέως
χρησιμοποιούμενου ανά στάδιο κατασκευής, σύμφωνα με το πρότυπο BS 5228: Part 1: 1997: Noise
and vibration control on construction and open sites, τα οποία είναι σχετικά με το προτεινόμενο
έργο.
Πίνακας 7. Φάσεις κατασκευής και εκπομπές θορύβου σε LAeq (10m) από τα διάφορα είδη εξοπλισμού/εργασίες
σύμφωνα με το πρότυπο BS 5228 Part 1

Στάδια κατασκευής

-

1. Προετοιμασία τεμαχίου
Καθαρισμός τεμαχίου
Εκσκαφή εδάφους
Επιχωμάτωση
Εξομάλυνση/ισοπέδωση του
εδάφους
Συμπίεση/συμπύκνωση του
εδάφους

2.

Εξοπλισμός/Εργασία

Wheeled loader, 41-410ΚW
Tracked loader, 37-97KW
Wheel loader, lorry, 37ΚW
Tracked loader, lorry, 37-310KW
Wheel loader, dump truck, 242, 309KW
Dump truck, 75-450KW
Wheeled excavator/loader, 46, 52 KW
Wheeled excavator/loader, lorry
Tracked excavator, 34-186 KW
Tracked excavator/loader, 46-60 KW
Tracked excavator, lorry, 45-72 KW
Dozer,104-290 KW
Dragline excavator, 56-69 KW
Tracked crane fitted with excavator att., 52 KW
Grader, 87, 168KW
Compressor, pneumatic breaker
Pneumatic spade
Trenching machine, 25KW
Road roller, 5KW
Vibratory roller, 9, 50KW
Compactor rammer, 3,225ΚW
Εργασίες θεμελίωσης/πασσαλώσεις-Βοηθητικές Εργασίες

LAeq_10m
(dB)
73-95
73-90
84
77-90
86
82-85
73-83
82
68-88
80-87
81-85
81-94
81-86
88
77-84
85-86
85-87
77
80
74-78
77-91
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-

-

-

-

Εκσκαφή για τη θεμελίωση
/πασσάλωση
Πασσάλωση
Κοπή πασσάλων
Συγκόλληση πασσάλων
Βοηθητικές εργασίες

3. Εργασίες Σκυροδέτησης
Προετοιμασία, ανάμιξη
σκυροδέματος
Ανάμιξη και άντληση
τσιμεντοκονιάματος (grout)
Άντληση σκυροδέματος
Διαμόρφωση επιφάνειας με
στρώση άοπλου σκυροδέματος
(γκρο μπετόν)
Τοποθέτηση σκυροδέματος για
τη θεμελίωση των κτιρίων.
Τοποθέτηση σκυροδέματος στα
κτιρια.
Τοποθέτηση σκυροδέματος για
τη θεμελίωση του δρόμου
Συμπύκνωση σκυροδέματος
Άλλες σχετικές εργασίες

Dbl. act. air hammer, 22-300kgm
Diesel hammer, 3000-6219kgm
Air hammer
Drop hammer
Encl. drop hammer
Hydraulic hammer, 220.000kg/pile
El. vibr. extractor
Crane mounted auger
Lorry mounted auger, 39-75KW
Oscillatory bored, 164KW
Pneumatic chipping hammer

Concrete mixer
Batching plant, 19-30m3/hr
Truck mixer (discharging), 22ΚW
Grout mixer and pump, 34KW
Pneumatic hammer
Lorry mounted concrete pump, 97-130KW
Tracked crane, 92,200KW
Wheeled excavator/loader, 52KW
Compressor
Poker vibrators
Tracked excavator, 63KW
Generator, 200KVA
Lorry mounted crane, 78KW
Pneumatic chipping hammer
Pneumatic breaker
Hand-held petrol driven disc cutter
Electric percussion drills (2)
4. Άλλες γενικές εργασίες εργοταξίου
Αποσυναρμολόγηση και
Scaffold poles and clips
φόρτωση ικριωμάτων
Compressors
Παροχή αέρα σε ηλεκτρικά
Petrol and diesel driven generators
εργαλεία και για άλλες χρήσεις
Hand held pneumatic rock drill
Άντληση νερού
Water pumps, 1-7,5ΚW
Σφυρηλάτηση
Hand held electric circular saw
Κοπή υλικών
Dumper, 5,5-28KW
Διανομή των υλικών
Site fork lift trucks, 32-57KW
Εργασίες με ανύψωση
Diesel hoist, 6KW
Άφιξη και αναχώρηση οχημάτων Wheeled and tracked cranes, 4-100KW
/φορτοεκφορτώσεις
Lorry (pulling up)
Lorry (unloading)

85-97
96-106
93
81-100
75-88
65-78
93
81-90
71-81
81
86-88
61-76
76-80
68-88
80
90
78-90
81-88
74
72
81
72
94
88
75-89
96
84
78
80
61-95
64-83
90
66-81
77-82
60-89
76-94
73-77
66-86
70
84

Οι εκπομπές θορύβου κατά τη φάση κατασκευής του προτεινόμενου έργου εκφρασμένες σε
LAeq_10m (ισοδύναμη συνεχής Α-σταθμισμένη ηχοστάθμη που προσδιορίζεται σε μια απόσταση
10m από, και κατά τη διάρκεια της περιόδου μιας συγκεκριμένης δραστηριότητας) αναμένεται ότι
θα κυμανθούν μεταξύ των 60-106 dB(A) ανάλογα με τον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί σε κάθε
στάδιο (είδος, μέγεθος, δυναμικότητα κλπ), με μέση εκπομπή γύρω στα 82 dB(Α). Θεωρείται ότι
δεν θα χρησιμοποιηθεί εξοπλισμός που δεν διαθέτει σιγαστήρα εξάτμισης (exhaust silencer).
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(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
Πηγές εκπομπής θορύβου κατά τη φάση λειτουργίας του βιολογικού σταθμού αποτελούν τα
διάφορα μηχανήματα /εξοπλισμός (αντλίες, φυσητήρες, κλπ). Ωστόσο, λόγω του ότι ο βιολογικός
σταθμός είναι υπόγειος δεν αναμένονται εκπομπές θορύβου στον περιβάλλοντα χώρο.
22.

Περιγραφή των πιθανών πηγών οσμών.

(α) κατά το στάδιο κατασκευής:
Εκπομπές οσμών κατά το στάδιο κατασκευών ενδέχεται να προκύψουν από τις χημικές τουαλέτες
αλλά και από τα μηχανήματα κατασκευών (εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων, VOCs). Οι
εκπομπές οσμών λόγω της φύσης και του μεγέθους του έργου δεν θα είναι σημαντικές και θα είναι
προσωρινές /βραχυπρόθεσμες, τοπικού χαρακτήρα.
(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
Κατά την είσοδο των λυμάτων στη δεξαμενή εξισορρόπησης αλλά και από την αποθήκευση της
περίσσειας ενεργού ιλύος αναμένεται η εκπομπή οσμών. Ωστόσο, λόγω του συνεχούς αερισμού
που προβλέπεται στη δεξαμενή εξισορρόπησης όσο και της επεξεργασίας σταθεροποίησης της
λάσπης, οι οσμές δεν θα είναι ιδιαίτερα οχληρές. Επιπλέον, λόγω του ότι ο βιολογικός σταθμός θα
είναι κλειστού τύπου, δεν αναμένεται η εκπομπή οσμών στον περιβάλλοντα χώρο.
23.

Επηρεασμός παράκτιας ζώνης, ζώνης προστασίας της παραλίας, θαλάσσιων υδάτων.

(α) κατά το στάδιο κατασκευής:
Η παράκτια ζώνη του Δήμου Πέγειας και κατ’ επέκταση η ζώνη προστασίας της παραλίας και το
θαλάσσιο περιβάλλον βρίσκονται σε απόσταση πέραν των 4 km από το χώρο των εγκαταστάσεων
του προτεινόμενου βιολογικού σταθμού. Για το λόγο αυτό δεν αναμένεται να επηρεαστούν κατά
το στάδιο κατασκευής του έργου.
(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
Η λειτουργία του προτεινόμενου βιολογικού σταθμού δεν αναμένεται να επηρεάσει την παράκτια
ζώνη του Δήμου Πέγειας, ούτε και τη ζώνη προστασίας της παραλίας και το θαλάσσιο περιβάλλον.
24. Αναφορά στην ευαισθησία της θέσης του Έργου σε σεισμούς, καθίζηση,
κατολισθήσεις, διάβρωση, πλημμύρες ή ακραίες ή αντίξοες κλιματικές συνθήκες.
Οι σεισμικές ζώνες της Κύπρου όπως έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Αναθεώρησης των Ζωνών
του Κυπριακού Αντισεισμικού Κώδικα τον Οκτώβριο του 2004, είναι τρεις και αναφέρονται σε
αναμενόμενες εδαφικές επιταχύνσεις (PGA) κάτω από δυναμικές συνθήκες (σε περίπτωση
σεισμού) με 10% πιθανότητα υπέρβασης σε 50 χρόνια. Οι τιμές δίνονται σαν ποσοστά της
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επιτάχυνσης της βαρύτητας g. Η περιοχή του προτεινόμενου έργου εμπίπτει στην ζώνη 3, με την
μεγαλύτερη πιθανότητα. Η υψηλή σεισμικότητα στην περιοχή λαμβάνεται υπόψη στους
υπάρχοντες κανονισμούς και τον σεισμικό κώδικα που προκύπτουν από το τρέχων νομοθετικό
πλαίσιο της Κύπρου, πχ περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμος (Κεφ. 96). Σύμφωνα με την
προαναφερθείσα νομοθεσία, για την επίτευξη της αντισεισμικής προστασίας του κτιρίου και των
λοιπών υποδομών, θα ακολουθηθεί ο EN 1998, γνωστός ως «Ευρωκώδικας 8: Αντισεισμικός
Σχεδιασμός», σε συνδυασμό με τα σχετικά εθνικά παραρτήματα για την Κύπρο τα οποία
περιλαμβάνουν Εθνικούς Καθοριστικούς Παράγοντες όπως τις γεωγραφικές, γεωλογικές και
κλιματικές συνθήκες, καθώς και ειδικά επίπεδα προστασίας για την Κύπρο.
Λόγω του έντονου ανάγλυφου και κλίσεων της περιοχής μελέτης, αλλά και λόγω της εμφάνισης
παλαιοκατολισθίσεων στην περιοχή, κατά τη διάρκεια της κατασκευής τόσο του κτιρίου όσο και
των δεξαμενών θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα του κινδύνου τυχόν
κατολισθήσεων που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία και ασφάλεια τόσο στην ίδια
την άμεση περιοχή όσο και στην κατάντη περιοχή.
Η περιοχή μελέτης της «Ενοποιημένης Ανάπτυξης» βρίσκεται στο ανάντι τμήμα της λεκάνης
απορροής και αποστραγγίζεται από υδατόρεμα /αργάκι που διέρχεται διαμέσου του ορίου των
τεμαχίων με αρ. 482 και 483 (ο βιολογικός σταθμός χωροθετείται σε μέρος του τεμαχίου αρ. 483).
Όπως ήδη αναφέρθηκε πιο πάνω, το αργάκι αυτό είναι εγγεγραμμένο στα επίσημα κτηματολογικά
σχέδια και σύμφωνα με το «Γενικό Χωροταξικό Σχέδιο» της προτεινόμενης Ενοποιημένης
Ανάπτυξης προγραμματίζεται όπως το διασταυρώσει το προτεινόμενο οδικό δίκτυο. Η λεκάνη
απορροής του εν λόγω αργακιού στο σημείο της διασταύρωσης του με το οδικό δίκτυο είναι μικρή,
περίπου 0,04 km2. Όμως, λαμβάνοντας υπόψη τις έντονες κλίσεις του ανάγλυφου, το αδιαπέρατο
βραχώδες πέτρωμα, την έλλειψη εδάφους και τη δόμηση της περιοχής κρίνεται αναγκαία η
εκπόνηση υδρολογικής μελέτης με στόχο την διαστασιολόγηση του απαιτούμενου οχετού στο
σημείο διασταύρωσης του αργακιού με το οδικό δίκτυο με στόχο την απρόσκοπτη ροή σε
πλημμυρικά γεγονότα.
Η αναμενόμενη σφράγιση εδάφους από την κατασκευή των εγκαταστάσεων του βιολογικού
σταθμού (κτίριο και δεξαμενές), σε συνδυασμό με την σφράγιση του εδάφους που θα λάβει χώρα
στην ευρύτερη περιοχή μετά την κατασκευή του συνόλου των έργων της Ενοποιημένης Ανάπτυξης
αναμένεται να δημιουργήσει μεγαλύτερες απορροές στο πιο πάνω αναφερόμενο αργάκι από τις
υφιστάμενες. Το συγκεκριμένο αργάκι αποστραγγίζει μια περιοχή η οποία τα τελευταία χρόνια
χαρακτηρίζεται από μεγάλους ρυθμούς ανάπτυξης, και διέρχεται μέσα από τον οικιστικό πυρήνα
του Δήμου Πέγειας προτού εκβάλει στη θάλασσα. Η αύξηση της απορροής ως αποτέλεσμα της
σφράγισης εδάφους στην περιοχή της Ενοποιημένης Ανάπτυξης, αυξάνει τον κίνδυνο πλημμυρών
κατάντι, ειδικότερα σε σημεία όπου είτε το οδικό δίκτυο διασταυρώνει το υδατόρεμα ή σε
παρόχθιες περιοχές όπου η διαμορφωμένη κοίτη του αργακιού δεν είναι ικανοποιητική.
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ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΙΘΑΝΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ
ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
25. Περιγραφή, στο μέτρο του δυνατού, των πιθανών σημαντικών επιπτώσεων που
ενδέχεται το έργο να προκαλέσει στους πιο κάτω παράγοντες, από (i) τα αναμενόμενα
κατάλοιπα και εκπομπές και την παραγωγή αποβλήτων, κατά περίπτωση, (ii) τη χρήση
φυσικών πόρων:
(α) στον πληθυσμό (για παράδειγμα το μέγεθος του πληθυσμού που ενδέχεται να
επηρεαστεί) και στην ανθρώπινη υγεία (για παράδειγμα λόγω ρύπανσης των νερών ή της
ατμόσφαιρας),
(β) στη βιοποικιλότητα (για παράδειγμα επηρεασμός χλωρίδας και πανίδας, αποκοπή
δένδρων, επηρεασμός και ποσοστό μείωσης της άγριας βλάστησης),
(γ) στο τοπίο (νοείται η περιοχή που γίνεται αντιληπτή από το λαό, της οποίας ο χαρακτήρας
είναι αποτέλεσμα της δράσης και αλληλεπίδρασης των φυσικών ή/και ανθρώπινων
παραγόντων, σύμφωνα με τον περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης (Κυρωτικός) για το Τοπίο
Νόμο Αρ. 4(ΙΙΙ)/2006),
(δ) στα υπόγεια και επιφανειακά νερά (για παράδειγμα επέμβαση στις όχθες ποταμού /
ρυακιού, ποσοστό ελάττωσης του εύρους του ποταμού / ρυακιού, επηρεασμός υπόγειων
υδροφορέων, επηρεασμός θαλάσσιων ή / και παράκτιων υδάτων),
(ε) στην ατμόσφαιρα (για παράδειγμα επηρεασμός της ποιότητας του αέρα λαμβάνοντας
υπόψη τους περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα Νόμους και τους Κανονισμούς)
(στ) στο έδαφος,
(ζ) στη θάλασσα,
(η) στο κλίμα,
(θ) στα υλικά αγαθά,
(ι) στην πολιτιστική κληρονομιά περιλαμβανομένων των αρχαιοτήτων, όπως ορίζονται στις
διατάξεις του περί Αρχαιοτήτων Νόμου,
(κ) στη γεωλογική κληρονομιά.
(α) κατά το στάδιο κατασκευής:
 Επιπτώσεις στον πληθυσμό και την ανθρώπινη υγεία:
Όχληση Τοπικού Πληθυσμού: Κατά τη φάση κατασκευής των εγκαταστάσεων του βιολογικού
σταθμού αναμένεται να προκληθεί μικρή όχληση στον πληθυσμό της ευρύτερης περιοχής, λόγω
κυρίως της μικρής αύξησης του κυκλοφοριακού φόρτου στο τοπικό οδικό δίκτυο από τις διαδρομές
των βαρέων οχημάτων και των οχημάτων των εργαζομένων από και προς το εργοτάξιο, καθώς και
λόγω των μηχανημάτων που θα δραστηριοποιούνται στο εργοτάξιο. Οι εργασίες κατασκευής θα
έχουν ως αποτέλεσμα εκπομπές θορύβου, αέριων ρύπων και σκόνης, καθώς και δονήσεις στην
άμεση και γύρω περιοχή, οι οποίες όμως θα είναι τοπικού χαρακτήρα και μικρής διάρκειας, όσο η
διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών. Επίσης, δεδομένου ότι οι πλησιέστερες κατοικίες με την
περιοχή του έργου (σε ακτίνα 400 m) είναι στην πλειοψηφία τους προσωρινής διαμονής
παραθεριστικές κατοικίες, η όχληση που ενδέχεται να προκληθεί θα περιοριστεί κυρίως κατά τη
θερινή περίοδο των κατασκευών. Με την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων μετριασμού η πιο πάνω
επίπτωση θα περιοριστεί σημαντικά.
Ασφάλεια Εργατικού Δυναμικού: Παράλληλα σε κάθε εργοτάξιο, σαν ένα συνεχές μεταβαλλόμενο
εργασιακό περιβάλλον, υπάρχουν κίνδυνοι μικρών ή μεγάλων ατυχημάτων. Ωστόσο, οι κίνδυνοι
αυτοί είναι ευρέως γνωστοί και μέσω υιοθέτησης και εκτέλεσης ενός κατάλληλου Σχεδίου
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Ασφάλειας και Υγείας και Σχεδίου Διαχείρισης Εργοταξίου, αυτοί μπορούν να προληφθούν
ικανοποιητικά.
 Επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα:
Αποψίλωση βλάστησης: Σε ότι αφορά στην υφιστάμενη χλωρίδα και οικοσυστήματα, εκτιμάται ότι
θα υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου της κατάληψης και εκχέρσωσης γης και ότι η
περιοχή μελέτης χαρακτηρίζεται από θαμνώδη βλάστηση.
Η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και της εσωτερικής οδοποιίας θα γίνει με τη μέθοδο της
ανοικτής εκσκαφής. Συνεπώς η διατήρηση της υφιστάμενης βλάστησης θα αποτελέσει πολύ
δύσκολο εγχείρημα και δύσκολα θα αποφευχθεί η σχεδόν πλήρης εκρίζωση της.
Όχληση και εκτοπισμός της πανίδας: Όσον αφορά στην πανίδα της περιοχής, κατά τη φάση της
κατασκευής θα υπάρχει όχληση λόγω της εκπομπής θορύβου και σκόνης, και τα είδη πανίδας θα
αναγκαστούν να μετακινηθούν σε παραπλήσιες εστίες. Η επίπτωση αυτή όμως κρίνεται μικρής
κλίμακας, τοπικού χαρακτήρα και χρονικά περιορισμένη κατά τη φάση κατασκευής, παρόλα αυτά
θα προταθούν και επανορθωτικά μέτρα.
Απώλεια ενδιαιτημάτων: Παράλληλα η μόνιμη κατάληψη και εκχέρσωση γης έχει ως αποτέλεσμα
την απώλεια ενδιαιτημάτων που χρησιμοποιούνται για αναπαραγωγή, φωλεοποίηση και εύρεση
τροφής.
 Επιπτώσεις στη Μορφολογία και στο Τοπίο:
Αλλαγές στη μορφολογία από εκσκαφές και επιχωματώσεις: Όσον αφορά στη μορφολογία της
περιοχής, αναμένονται επιπτώσεις τοπικής κλίμακας και μικρής σχετικά διάρκειας κατά τη φάση
κατασκευής, λόγω κυρίως των εκσκαφών για την κατασκευή του κτιρίου του βιολογικού σταθμού,
καθώς επίσης και της κατασκευής των αναγκαίων τοίχων αντιστήριξης. Στον σχεδιασμό του έργου
λαμβάνεται υπόψη το έντονο ανάγλυφο και συνεπώς υιοθετείται και εντάσσεται η υφιστάμενη
μορφολογία και τα φυσικά χαρακτηριστικά της περιοχής.
Προσωρινή υποβάθμιση του τοπίου – Οπτική επίδραση: Το τοπίο και το αισθητικό περιβάλλον της
περιοχής κατασκευής του βιολογικού σταθμού αναμένεται να επηρεαστεί αρνητικά, λόγω των
εργασιών κατασκευής μέσω της λειτουργίας του εργοταξίου, της αυξημένης παρουσίας και
κυκλοφορίας των οχημάτων, της παρουσίας των διαφόρων μηχανημάτων κατασκευής, των
προσωρινών χώρων απόθεσης υλικών, κ.ά. Οι επιπτώσεις αυτές μπορούν να χαρακτηριστούν ως
τυπικές για οποιοδήποτε μείζον τεχνικό έργο και σε κάθε περίπτωση προσωρινές και πλήρως
αναστρέψιμες, καθώς εκτείνονται χρονικά μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.
 Επιπτώσεις στα υπόγεια και επιφανειακά νερά:
Ατυχηματική ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων της περιοχής: Ενδεχόμενα
ατυχήματα στο χώρο του εργοταξίου μπορούν να προκαλέσουν διαρροή καυσίμων ή λιπαντικών
στο έδαφος από τη χρήση των μηχανημάτων κατασκευής. Επίσης, η μη ορθή διαχείριση (συλλογή,
προσωρινή αποθήκευση, διάθεση) αποβλήτων κατασκευής και αποβλήτων οικιακού τύπου από το
προσωπικό και η διασπορά σκόνης ενδέχεται να ρυπάνουν το έδαφος στην περιοχή μελέτης. Σε
περιπτώσεις έντονων βροχοπτώσεων και σε συνδυασμό με τις έντονες κλίσεις του εδάφους και την
ύπαρξη του εγγεγραμμένου αργακιού ανατολικά-νοτιοανατολικά του «οικοπέδου» του βιολογικού
σταθμού (διέρχεται διαμέσου του ορίου των τεμαχίων με αρ. 482 και 483 – βλ. Σχέδιο 12), αν αυτού
του τύπου τα υλικά /απόβλητα παρασυρθούν και καταλήξουν τελικά σε επιφανειακά ή και υπόγεια
ύδατα της περιοχής μελέτης, δύναται να προκαλέσουν υποβάθμιση της ποιότητας των νερών, η
οποία να σχετίζεται με τη ρύπανση λόγω υδρογονανθράκων και ελαίων ή υψηλών συγκεντρώσεων
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σε στερεά, ή αύξηση των φαινομένων ευτροφισμού λόγω των απορροών αποβλήτων οι οποίες θα
είναι πλούσιες σε θρεπτικά. Ωστόσο, δεδομένου ότι οι κατασκευαστικές εργασίες θα έχουν μικρή
διάρκεια και θα είναι περιορισμένης έκτασης, και νοουμένου ότι θα ληφθούν όλα τα απαιτούμενα
μέτρα μείωσης πιθανοτήτων για ατυχηματική ρύπανση του εδάφους δεν αναμένεται να υπάρξουν
επιπτώσεις στα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα της περιοχής. Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι στην
περιοχή ο υδροφορέας βρίσκεται σε πολύ μεγάλο βάθος (>100 m), με την παρουσία νερού να
οφείλεται σε δευτερογενές πορώδες (ρωγμές και διακλάσεις), παρουσιάζοντας έτσι αρκετά μικρή
τρωτότητα.
 Επιπτώσεις στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον:
Υποβάθμιση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος: Κατά τη διάρκεια των
κατασκευαστικών εργασιών αναμένονται εκπομπές σκόνης /αιωρούμενων σωματιδίων και άλλων
αέριων ρύπων (καυσαερίων) στην ατμόσφαιρα της περιοχής μελέτης, οι οποίες έχουν ως
αποτέλεσμα την υποβάθμιση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα. Οι διάφορες πηγές
εκπομπών αέριων ρύπων, καθώς και οι κυριότεροι αέριοι ρύποι που θα εκπέμπονται
περιγράφονται αναλυτικά στην Παράγραφο 19(α) πιο πάνω.
Στην παρούσα φάση δεν μπορεί να γίνει εκτίμηση των συνολικών εκπομπών ανά αέριο ρύπο στην
ατμόσφαιρα της περιοχής μελέτης, καθώς δεν είναι γνωστός ο μηχανολογικός εξοπλισμός που θα
χρησιμοποιηθεί ανά φάση, ούτε και ο συνολικός χρόνος λειτουργίας κάθε μηχανήματος.
Η σκόνη /αιωρούμενα σωματίδια που προκαλείται από τις δονήσεις κατά τη λειτουργία του
εξοπλισμού και την κίνηση των οχημάτων αιωρείται στον αέρα ειδικά σε ξηρές περιόδους. Τα
κλάσματα των αιωρούμενων σωματιδίων PM2.5 και ΡΜ10 λόγω του μικρού μεγέθους τους
διαχέονται πιο εύκολα στην ατμόσφαιρα, διεισδύουν στους πνεύμονες και προσβάλουν τον
ανθρώπινο οργανισμό. Πέραν της επιδημιολογικής τους σημασίας, τα ΡΜ2.5 και PM10 είναι
υπεύθυνα και για τη μείωση της ορατότητας, τις ενδεχόμενες καταστροφές στις επιφάνειες που
επικάθονται (πχ δάση, μνημεία), τις φθορές στις μεταλλικές επιφάνειες, στις βαφές καθώς και για
την αισθητική ρύπανση που προκαλούν με τη μορφή σκόνης. Επίσης, δημιουργούν προβλήματα
στα φυτά και τα δένδρα επιβραδύνοντας το ρυθμό ανάπτυξης τους λόγω του ότι εμποδίζουν την
ηλιακή ακτινοβολία.
Στη φάση αυτή, οι πιο πάνω αναφερόμενες επιπτώσεις (α) είναι αναμενόμενες σε τέτοιου είδους
έργα και (β) είναι προσωρινές, βραχυπρόθεσμες και δεν θα έχουν ως αποτέλεσμα σημαντική μη
αναστρέψιμη υποβάθμιση του περιβάλλοντος της περιοχής μελέτης.
Εκπομπές οσμών: Τυχόν οσμές που ενδέχεται να εκπέμπονται από τις χημικές τουαλέτες αλλά και
τη λειτουργία του εξοπλισμού δεν θα είναι σημαντικές και θα είναι τοπικού χαρακτήρα,
προσωρινές βραχυπρόθεσμες.
 Επιπτώσεις στο έδαφος:
Διάθεση των υλικών εκσκαφής: Επιπτώσεις αναμένονται από τη διάθεση των υλικών εκσκαφής, τα
οποία θα προκύψουν από την εκσκαφή και τη διαμόρφωση της θεμελίωσης των εγκαταστάσεων.
Όπως προαναφέρθηκε, τα κατάλληλα για επιχωμάτωση υλικά που θα προκύψουν από τις
εκσκαφές θα χρησιμοποιηθούν για τις επιχωματώσεις του ίδιου του έργου και στην Ενοποιημένη
Ανάπτυξη. Τυχόν περίσσεια ποσότητα των εν λόγω υλικών, θα τύχει κατάλληλης διαχείρισης βάσει
των Κανονισμών για Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) από τον
Εργολάβο κατασκευής του έργου.
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Ατυχηματική ρύπανση του εδάφους: Κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών είναι
δυνητικά πιθανή η ρύπανση του εδάφους από ενδεχόμενα ατυχήματα εξαιτίας:






Επιφανειακών απορροών από τους χώρους του εργοταξίου, οι οποίες μπορεί να είναι
επιβαρυμένες με αιωρούμενα στερεά, υδρογονάνθρακες και βαρέα μέταλλα (ιδιαίτερα
στην περίπτωση ατυχήματος).
Διαρροών καυσίμων και λιπαντικών από τη λειτουργία και συντήρηση των οχημάτων και
των μηχανημάτων κατασκευών εντός του εργοταξίου.
Εκπομπών αέριων ρύπων (καυσαερίων) από τα οχήματα και τα μηχανήματα κατασκευών
που θα χρησιμοποιούνται στο εργοτάξιο.
Στερεών αποβλήτων που προέρχονται είτε από τις εργασίες κατασκευής είτε από τους
εργαζόμενους στο εργοτάξιο.

 Επιπτώσεις στη θάλασσα:
Δεν αναμένονται επιπτώσεις στη θάλασσα κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου.
 Επιπτώσεις στο κλίμα:
Εκπομπές αερίων θερμοκηπίου: Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του βιολογικού σταθμού,
αναμένεται η αύξηση της εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου από τα μηχανήματα και οχήματα που
θα χρησιμοποιούνται κατά τη φάση κατασκευής. Η ποσότητα των ρύπων αυτών δεν μπορεί να
προσδιοριστεί στο στάδιο αυτό, αλλά θεωρείται ότι το μέγεθος δεν θα είναι τέτοιο έτσι ώστε να
επηρεάζει το μικροκλίμα της περιοχής.
 Επιπτώσεις στα υλικά αγαθά:
Δεν αναμένονται επιπτώσεις στα υλικά αγαθά στην ευρύτερη περιοχή κατά τη διάρκεια
κατασκευής του προτεινόμενου βιολογικού σταθμού.
 Επιπτώσεις στην πολιτιστική κληρονομιά:
Δεν αναμένονται επιπτώσεις στα ιστορικά μνημεία και μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς στην
ευρύτερη περιοχή κατά τη διάρκεια κατασκευής του προτεινόμενου βιολογικού σταθμού.
 (κ) Επιπτώσεις στην γεωλογική κληρονομιά:
Δεν αναμένονται επιπτώσεις στη γεωλογική κληρονομιά στην ευρύτερη περιοχή κατά τη διάρκεια
κατασκευής του προτεινόμενου βιολογικού σταθμού.
(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
 Επιπτώσεις στον πληθυσμό και την ανθρώπινη υγεία:
Όχληση Τοπικού Πληθυσμού: Ο πληθυσμός της ευρύτερης περιοχής δεν αναμένεται να επηρεαστεί
αρνητικά από τη λειτουργία του προτεινόμενου βιολογικού σταθμού, καθώς δεν αναμένονται
σημαντικές εκπομπές θορύβου, αέριων ρύπων ή οσμών στο περιβάλλον για το λόγο ότι ο
προτεινόμενος βιολογικός σταθμός θα είναι υπόγειος. Οι διακινήσεις οχημάτων από και προς τον
βιολογικό σταθμό θα είναι περιορισμένες και ελεγχόμενες.
Χρήση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων: Τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα θα
χρησιμοποιούνται για σκοπούς άρδευσης των χώρων πρασίνου εντός της «Ενοποιημένης
Ανάπτυξης». Εάν προκύπτει περίσσεια επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, αυτά θα μπορούν να
διατίθενται για την άρδευση καλλιεργειών σε καλλιεργούμενες περιοχής που βρίσκονται στην
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ευρύτερη περιοχή μελέτης. Η χρήση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων θα πρέπει να γίνεται
σύμφωνα με τον Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής. Με την ορθολογική χρήση και διαχείριση
των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων δεν αναμένεται να υπάρξει οποιαδήποτε επίπτωση στην
ανθρώπινη υγεία.
 Επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα:
Δεν αναμένονται επιπτώσεις στην χλωρίδα, την πανίδα και τα οικοσυστήματα κατά τη φάση
λειτουργίας του προτεινόμενου βιολογικού σταθμού.
 Επιπτώσεις στη Μορφολογία και στο Τοπίο:
Αλλαγές στο τοπίο: Η περίοπτη τοποθεσία των εγκαταστάσεων του βιολογικού σταθμού έχει ως
αποτέλεσμα αυτές να είναι ορατές από την γύρω περιοχή. Για το σκοπό αυτό, η ομαλή ένταξη τους
στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική.
Η παρουσία των εγκαταστάσεων του βιολογικού σταθμού θα επιφέρουν αναπόφευκτα μόνιμες
αλλαγές στο τοπίο της περιοχής, οι οποίες κρίνονται ως τοπικές, μη αναστρέψιμες, λαμβάνοντας
υπόψη ότι ήδη στη γύρω περιοχή (προς νότια και δυτικά) υπάρχει σημαντική οικιστική ανάπτυξη,
καθώς και συνεχής τάση ανάπτυξης. Επιπρόσθετα, όπως έχει αναφερθεί, το κτίριο του βιολογικού
σταθμού έχει σχεδιαστεί για να ακολουθήσει όσο καλύτερα γίνεται την υφιστάμενη μορφολογία
του εδάφους.
 Επιπτώσεις στα υπόγεια και επιφανειακά νερά:
Ρύπανση από απορροές όμβριων υδάτων: Ο βιολογικός σταθμός θα είναι κλειστού τύπου και δεν
αναμένεται οποιαδήποτε ρύπανση των όμβριων υδάτων στην περιοχή γύρω από τον βιολογικό
σταθμό κατά τη λειτουργία του. Επιπλέον, με την ορθολογική διαχείριση (προσωρινή αποθήκευση
και διάθεση) των παραγόμενων υγρών και στερεών αποβλήτων και την ορθή χρήση και διαχείριση
των χημικών ουσιών που θα χρησιμοποιούνται στον βιολογικό σταθμό από το προσωπικό, δεν
αναμένονται επιπτώσεις στην ποιότητα των επιφανειακών αλλά και των υπόγειων υδάτων της
ευρύτερης περιοχής μελέτης από απορροές όμβριων υδάτων.
Ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων της περιοχής λόγω περιστατικών έκτακτης
ανάγκης: Όσον αφορά επιπτώσεις στην ποιότητα των υδάτινων πόρων στην περιοχή, την κύρια
πηγή ενδεχόμενης ρύπανσης κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του βιολογικού σταθμού αποτελεί
η ενδεχόμενη διαρροή υγρών αποβλήτων στο έδαφος και σε μικρότερο βαθμό η ενδεχόμενη
διαρροή επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, λόγω κάποιου περιστατικού έκτακτης ανάγκης στον
βιολογικό σταθμό /δεξαμενές αποθήκευσης (πχ μηχανική βλάβη, υπερχείλιση δεξαμενών
αποθήκευσης). Αντίστοιχα με τη φάση κατασκευής, σε περιπτώσεις έντονων βροχοπτώσεων και
σε συνδυασμό με τις έντονες κλίσεις του εδάφους και την ύπαρξη του εγγεγραμμένου αργακιού
ανατολικά-νοτιοανατολικά του «οικοπέδου» του βιολογικού σταθμού, εάν παρασυρθούν
ποσότητες λυμάτων ή/και επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων που θα έχουν διαρρεύσει στο
έδαφος και καταλήξουν τελικά σε επιφανειακά ή και υπόγεια ύδατα της περιοχής μελέτης, δύναται
να προκαλέσουν υποβάθμιση της ποιότητας των νερών, η οποία να σχετίζεται με ρύπανση λόγω
υψηλών συγκεντρώσεων σε θρεπτικά, ή/και ευτροφισμό. Ωστόσο, ένα σωστό Πρόγραμμα
Παρακολούθησης και Σχέδιο Ασφάλειας για τη λειτουργία του βιολογικού σταθμού, μειώνουν
/εξαλείφουν τον κίνδυνο ενδεχόμενης διαρροής αποβλήτων στο έδαφος από περιστατικά έκτακτης
ανάγκης.
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Οριζόντιο Μέτρο: Επιπλέον πριν την έναρξη λειτουργίας του Βιολογικού Σταθμού, πρέπει να
εξασφαλιστεί Άδεια Απόρριψης Αποβλήτων στην οποία πλέον θα καθορίζονται επακριβώς όλα τα
μεγέθη λειτουργίας του έργου.
 Επιπτώσεις στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον:
Υποβάθμιση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος: Οι ενδεχόμενες επιπτώσεις στο
ατμοσφαιρικό περιβάλλον της περιοχής μελέτης λόγω της λειτουργίας του προτεινόμενου
βιολογικού σταθμού θα οφείλονται κυρίως στις εκπομπές αέριων ρύπων από τη διακίνηση
οχημάτων από και προς αυτόν. Επίσης, οι κυριότεροι αέριοι ρύποι που εκπέμπονται κατά τη
λειτουργία ενός βιολογικού σταθμού αφορούν στα αέρια θερμοκηπίου, διοξείδιο του άνθρακα
(CO2) και μεθάνιο (CH4), καθώς και σε μικρότερες ποσότητες στο υποξείδιο του αζώτου (Ν2Ο),
ωστόσο δεν θεωρούνται σημαντικές (βλ. Παράγραφο 19 (β) πιο πάνω). Σημειώνεται επίσης ότι οι
διακινήσεις οχημάτων στο χώρο του βιολογικού σταθμού θα είναι περιορισμένες και ελεγχόμενες.
Η έκθεση του πληθυσμού και της βλάστησης στους πιο πάνω αναφερόμενους αέριους ρύπους θα
είναι αμελητέα ειδικά αν ληφθεί υπόψη και το ανάγλυφο της περιοχής, αλλά και η δυνατότητα
έντονης διασποράς των ρύπων.
Εκπομπές Οσμών: Όπως έχει ήδη αναφερθεί, στη φάση λειτουργίας του προτεινόμενου βιολογικού
σταθμού, λόγω της φύσης των διεργασιών επεξεργασίας των λυμάτων (του συνεχούς αερισμού
που προβλέπεται στη δεξαμενή εξισορρόπησης, τη δευτεροβάθμια επεξεργασία και την
επεξεργασία σταθεροποίησης της λάσπης), οι οσμές δεν θα είναι ιδιαίτερα οχληρές. Επιπλέον,
λόγω του ότι ο βιολογικός σταθμός θα είναι υπόγειος, δεν αναμένεται η εκπομπή οσμών στον
περιβάλλοντα χώρο.
 Επιπτώσεις στο έδαφος:
Σφράγιση του εδάφους: Στο έδαφος θα υπάρξει μόνιμη επίπτωση από την κατάληψη της περιοχής
– σφράγιση του εδάφους (soil sealing) από τις εγκαταστάσεις του βιολογικού σταθμού (κτίριο και
δεξαμενές) και τους τοίχους αντιστήριξης. Σύμφωνα με το σχεδιασμό του έργου, η σφράγιση του
εδάφους μετά την ολοκλήρωση όλων των εργασιών, θα είναι περίπου 17% επί του συνολικού
εμβαδού του «οικοπέδου». Από τη φύση της η σφράγιση επενεργεί σε μείζονα βαθμό για το
έδαφος και ελαττώνει κατά πολύ τα οφέλη από αυτό. Τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά ζητήματα
που ενδέχεται να προκύψουν στην περιοχή εξαιτίας της σφράγισης του εδάφους είναι τα
ακόλουθα:


Απώλεια περιοχών συγκράτησης ύδατος και ταυτόχρονα αύξηση της απορροής
επιφανειακών υδάτων,



Απώλεια φυσικής βλάστησης, και κατ’ επέκταση απώλεια ενδιαιτημάτων που
χρησιμοποιούνται για αναπαραγωγή, φωλεοποίηση και εύρεση τροφής από την πανίδα
/πτηνοπανίδα της περιοχής.

 Επιπτώσεις στη θάλασσα:
Δεν αναμένονται επιπτώσεις στη θάλασσα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του έργου.
 Επιπτώσεις στο κλίμα:
Εκπομπές αερίων θερμοκηπίου: Κατά τη λειτουργία της προτεινόμενης ανάπτυξης αναμένονται
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κυρίως από τη διακίνηση οχημάτων από και προς την
ανάπτυξη.
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Αποτύπωμα εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα: Ένδειξη εκπομπών αποτελεί επίσης το αποτύπωμα
εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα από την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο όμως δε
μπορεί να εκτιμηθεί στην παρούσα φάση.
Παρόλα αυτά σημειώνεται ότι η συνεισφορά του βιολογικού σταθμού κατά τη λειτουργία του στις
κλιματικές αλλαγές αναμένεται να είναι αμελητέα λόγω του πολύ μικρού μεγέθους του.
 Επιπτώσεις στα υλικά αγαθά:
Κατανάλωση χημικών ουσιών/προϊόντων: Κατά τη λειτουργία του βιολογικού σταθμού απαιτείται
η χρήση ορισμένων χημικών ουσιών /προϊόντων για την επεξεργασία των λυμάτων
(κροκίδωση/συσσωμάτωση, απολύμανση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, σταθεροποίηση
της λάσπης). Η χρήση των χημικών αυτών θα γίνεται με κατάλληλα δοσομετρικά συστήματα, ώστε
να εισέρχονται στη διεργασία οι απαιτούμενες ποσότητες και θα λαμβάνει χώρα ορθολογική
διαχείριση (αποθήκευση).
Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω η δυναμικότητα του βιολογικού σταθμού είναι μικρή και δεν
προβλέπεται οποιαδήποτε περαιτέρω επέκταση του στο μέλλον. Οι ποσότητες των χημικών που
θα χρησιμοποιούνται είναι μικρές και περιορισμένες και για αυτό δεν αναμένονται οποιεσδήποτε
σημαντικές επιπτώσεις (πχ αλόγιστη χρήση/σπατάλη).
 Επιπτώσεις στην πολιτιστική κληρονομιά:
Δεν αναμένονται οποιεσδήποτε επιπτώσεις στην πολιτιστική κληρονομιά της ευρύτερης περιοχής
από τη λειτουργία του προτεινόμενου βιολογικού σταθμού.
 Επιπτώσεις στην γεωλογική κληρονομιά:
Δεν αναμένονται οποιεσδήποτε επιπτώσεις στην γεωλογική κληρονομιά της ευρύτερης περιοχής
από τη λειτουργία του προτεινόμενου βιολογικού σταθμού.
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ΜΕΡΟΣ ΙV
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΤΡΑΠΟΥΝ, ΠΡΟΛΗΦΘΟΥΝ,
Ή ΜΕΤΡΙΑΣΤΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΣΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
26. Αναφορά και περιγραφή τυχόν χαρακτηριστικών του έργου ή / και μέτρων που
προβλέπονται για να αποτραπούν, προληφθούν ή μετριαστούν επιπτώσεις, που σε άλλη
περίπτωση θα ήταν σημαντικές και δυσμενείς για το περιβάλλον.
(α) κατά το στάδιο κατασκευής:
 Πληθυσμός και ανθρώπινη υγεία:
Με τη λήψη των κατάλληλων μέτρων μετριασμού μπορεί να μειωθεί η όχληση της ευημερίας, της
υγείας και της ασφάλειας του τοπικού πληθυσμού.
Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα που θα συντελούν, 1) στη μείωση της οποιασδήποτε όχλησης και στη
διασφάλιση της ασφάλειας του τοπικού πληθυσμού και, 2) στην ασφάλεια των εργαζομένων στο
εργοτάξιο, συμπεριλαμβανομένων και των εξής:
-

-

-

Εκτέλεση κατασκευαστικών εργασιών που προκαλούν έντονη όχληση τις κατάλληλες
ημέρες και ώρες και σωστός προγραμματισμός κατασκευαστικών εργασιών.
Βελτιστοποίηση των εργασιών κατασκευής και διαχείριση της κυκλοφορίας.
Αποφυγή της διακίνησης των φορτηγών οχημάτων που θα μεταφέρουν υλικά
επιχωμάτωσης ή άλλα υλικά κατασκευής κατά τις ώρες κυκλοφοριακής αιχμής.
Αποφυγή της διακίνησης των φορτηγών οχημάτων που θα μεταφέρουν υλικά εκσκαφών ή
άλλα υλικά κατασκευής εντός των οικιστικών περιοχών. Χρήση μόνο των κύριων οδικών
αρτηριών.
Σωστή και επαρκής συντήρηση μηχανημάτων και οχημάτων κατασκευής.
Χρήση σιγαστήρων εξάτμισης για όλα τα μηχανήματα κατασκευής.
Κατάλληλη εκπαίδευση του προσωπικού κατασκευής.
Κατάλληλη περίφραξη του εργοταξίου με στόχο τόσο τη μείωση οπτικής όχλησης όσο και
την ασφάλεια του πληθυσμού.
Απομάκρυνση όλων των κατασκευαστικών υλικών και εξοπλισμού άμεσα με το πέρας των
κατασκευαστικών εργασιών, ώστε να μην δημιουργείται συσσώρευση υλικών και κατ’
επέκταση αυξημένα δρομολόγια εντός περιορισμένων ημερών.
Τήρηση όλων των κανονισμών σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων
βάσει της εθνικής και διεθνούς νομοθεσίας.
Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων ώστε να ολοκληρωθεί το έργο στον προγραμματισμένο
απαιτούμενο χρόνο και να υπάρχει ο σωστός έλεγχος.

 Βιοποικιλότητα:
Όλα τα δένδρα που θα πρέπει να κοπούν ή εκριζωθούν ανά είδος και θέση, θα πρέπει να
υποδειχθούν σε σχέδιο και θα πρέπει να ληφθούν οι απαραίτητες άδειες από τα αρμόδια τμήματα
όπως π.χ. το Τμήμα Δασών για τα δασικά είδη.
Όσον αφορά σε μέτρα για την ελαχιστοποίηση της όχλησης της πανίδας και της ορνιθοπανίδας,
προτείνεται ο προγραμματισμός της κατασκευής του έργου να αποφύγει χρονικά την περίοδο
αναπαραγωγής των ειδών.
 Μορφολογία και Τοπίο
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Το μέγεθος των επιπτώσεων στην μορφολογία και την υποβάθμιση του τοπίου, καθώς και των
προσωρινών οπτικών επιπτώσεων μπορεί να μειωθεί με τη λήψη κατάλληλων προληπτικών και
επανορθωτικών μέτρων. Τα μέτρα αυτά σχετίζονται με:
-

Διατήρηση και ένταξη στον σχεδιασμό του έργου των σημαντικότερων στοιχείων που
συνθέτουν τα κύρια χαρακτηριστικά του τοπίου της περιοχής.
Κατάλληλη περίφραξη του εργοταξίου, η οποία μεταξύ άλλων συμβάλει στην μείωση
οπτικής όχλησης.
Απομάκρυνση όλων των κατασκευαστικών υλικών και του εξοπλισμού άμεσα με το πέρας
των κατασκευαστικών εργασιών.
Βελτιστοποίηση των δρομολογίων των βαρέων οχημάτων που θα μεταφέρουν υλικά και
απόβλητα από το χώρο του εργοταξίου.
Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων ώστε να ολοκληρωθεί το έργο στον προγραμματισμένο
απαιτούμενο χρόνο.
Λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων για τον περιορισμό των εκπομπών σκόνης.
Ορθολογική διαχείριση Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)
σύμφωνα με τις πρόνοιες των Κανονισμών του 2011 (Κ.Δ.Π. 159/2011) για τη διαχείριση
των ΑΕΚΚ, στα πλαίσια των περί Αποβλήτων Νόμων του 2011 μέχρι 2016.

 Υπόγεια και επιφανειακά νερά:
Για την αποφυγή της ρύπανσης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων εξαιτίας των
κατασκευαστικών εργασιών, θα πρέπει να ληφθούν κατάλληλα προληπτικά μέτρα. Τα μέτρα αυτά
περιλαμβάνουν τις πιο κάτω καλές πρακτικές στο εργοτάξιο:
-

-

-

-

Βελτιστοποίηση των εργασιών κατασκευής του έργου, και διαχείριση της κυκλοφορίας
(αποτελεσματικός προγραμματισμός των διαδρομών των οχημάτων, καθορισμός μέγιστου
ορίου ταχύτητας στην είσοδο και εντός του εργοταξίου).
Σωστή και επαρκής συντήρηση μηχανημάτων και οχημάτων κατασκευής.
Ορθολογική διαχείριση (μεταφορά, εκφόρτωση και αποθήκευση) των επικίνδυνων υλικών
κατασκευής.
Ορθολογική διαχείριση των παραγόμενων στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων.
Κατάλληλη εκπαίδευση του προσωπικού κατασκευής (εργάτες, οδηγοί, κ.λπ.) σε όλα τα
σημαντικά θέματα που αφορούν τις κατασκευές, και τη διαχείριση υλικών και αποβλήτων.
Τήρηση όλων των κανονισμών σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία βάσει της εθνικής
και διεθνούς νομοθεσίας.
Κατάλληλος διαχωρισμός υλικών εκσκαφής (επιφανειακό χώμα, υπόλοιπα υλικά
εκσκαφής). Τα υλικά αυτά θα πρέπει να διαχωριστούν και να αποτεθούν ξεχωριστά σε
σωρούς χαμηλού ύψους στην περιοχή του εργοταξίου.
Οι σωροί των υλικών /χωμάτων εκσκαφής και τα οχήματα μεταφοράς υλικών /χωμάτων θα
πρέπει να καλύπτονται προς αποφυγή διασποράς και εναπόθεσης της σκόνης στο έδαφος,
τη βλάστηση και τα επιφανειακά ύδατα.
Ετοιμασία Σχεδίου δράσης έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση διαρροής μηχανελαίων ή
άλλων επικίνδυνων υλικών ή αποβλήτων κατά το στάδιο της κατασκευής.

 Ατμοσφαιρικό περιβάλλον:
Κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών προτείνονται τα πιο κάτω μέτρα άμβλυνσης
/περιορισμού των εκπομπών αέριων ρύπων και σκόνης:
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-

-

-

-

-

-

Χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας από το προσωπικό του εργοταξίου, όπου και
όποτε είναι αναγκαίος. Το προσωπικό επίσης κρίνεται σκόπιμο όπως είναι εκπαιδευμένο
σχετικά με την υγεία και ασφάλεια στην εργασία.
Τακτική και έγκαιρη συντήρηση του εξοπλισμού και μηχανημάτων, και της
ηλεκτρογεννήτριας που πιθανόν να χρησιμοποιηθεί. Αυτό θα ελαχιστοποιήσει την
παραγωγή επιβλαβών εκπομπών και άλλων αιωρούμενων σωματιδίων.
Ελεγχόμενη διακίνηση των οχημάτων προς και από το εργοτάξιο. Καθορισμός μέγιστου
ορίου ταχύτητας.
Έλεγχος των περιοχών στις οποίες παράγονται σωματίδια σκόνης μέσω τακτικού
καθαρισμού ή ψεκασμών με νερό για τη μείωση της σκόνης. Οι συγκεκριμένες περιοχές
μπορούν να είναι και περίκλειστες έτσι ώστε να μειώνεται η επίδραση του ανέμου σε
αυτές.
Περίκλειση του χώρου του εργοταξίου με υλικά περίφραξης (π.χ. δίκτυ) για περιορισμό της
σκόνης εντός του εργοταξίου.
Αποφυγή της ρίψης υλικών από μεγάλο ύψος.
Τα βαρέα οχήματα μεταφοράς υλικών επιχωμάτωσης, οικοδομής ή/και αποβλήτων, θα
πρέπει να χρησιμοποιούν σκέπαστρο ώστε να εμποδίζεται η διασπορά τους στην
ατμόσφαιρα κατά τη μεταφορά.
Οι σωροί των υλικών /χωμάτων εκσκαφής και επιχωμάτωσης να μην υπερβαίνουν το 1 m
σε ύψος.
Υλοποίηση της τρέχουσας Εθνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας για εξοπλισμό και οχήματα
του κατασκευαστικού τομέα, τις βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης στο χώρο εργοταξίου,
καθώς και μέσω των κατάλληλων μέτρων άμβλυνσης κατά τη διάρκεια της κατασκευής.
Καθαρισμός και συντήρηση των χημικών τουαλετών βάσει προγράμματος, προς αποφυγή
της εκπομπής οσμών.

 Έδαφος:
Τα κατάλληλα υλικά που θα προκύψουν από τις εκσκαφές θα πρέπει να επαναχρησιμοποιηθούν
στις ανάγκες επιχωμάτωσης της παρακείμενης Ενοποιημένης Ανάπτυξης, ώστε να
ελαχιστοποιηθούν κατά το δυνατόν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από ενδεχόμενη ανάγκη λήψης
δανείων.
Τα υλικά εκσκαφής θα πρέπει να διαχωρισθούν από τα υπόλοιπα και να αποτεθούν σε
ξεχωριστό/ούς σωρό/ούς μέσα στο χώρο του εργοταξίου και με το ελάχιστο δυνατόν ύψος. Η
διάταξή τους θα πρέπει να γίνεται με τρόπο που δεν θα επιτρέπει φαινόμενα διάβρωσης και
απόπλυσης.
Για την μεταφορά υλικού εκσκαφής θα απαιτηθεί φορτηγό όχημα και θα πρέπει να ληφθούν
κατάλληλα μέτρα, τα σημαντικότερα από τα οποία είναι τα ακόλουθα:
-

-

-

Η διακίνηση των υλικών θα πρέπει να γίνεται με καλυμμένα φορτηγά για την αποφυγή
διασποράς σκόνης στην ατμόσφαιρα και εναπόθεσης της στο έδαφος, τη βλάστηση και τα
επιφανειακά ύδατα.
Η διακίνηση του φορτηγού θα πρέπει να είναι ελεγχόμενη (πχ χαμηλές ταχύτητες, χρήση
κατάλληλων οδών, αποφυγή διακίνησης κατά τις ώρες αιχμής) για τον περιορισμό των
εκπομπών σκόνης και καυσαερίων.
Βελτιστοποίηση των διαδρομών, ώστε να γίνουν οι ελάχιστες δυνατές.
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Για την αποφυγή της ρύπανσης του εδάφους εξαιτίας των κατασκευαστικών εργασιών, θα πρέπει
να ληφθούν κατάλληλα προληπτικά μέτρα, τα οποία σχετίζονται με τα εξής:
-

-

-

Βελτιστοποίηση των εργασιών κατασκευής του έργου, και διαχείριση της κυκλοφορίας.
Σωστή και επαρκής συντήρηση μηχανημάτων και οχημάτων κατασκευής.
Ορθολογική διαχείριση (μεταφορά, εκφόρτωση και αποθήκευση) των επικίνδυνων υλικών
κατασκευής.
Ορθολογική διαχείριση των παραγόμενων στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων.
Κατάλληλη εκπαίδευση του προσωπικού κατασκευής σε όλα τα σημαντικά θέματα που
αφορούν τις κατασκευές, και τη διαχείριση υλικών και αποβλήτων.
Τήρηση όλων των κανονισμών σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία βάσει της εθνικής
και διεθνούς νομοθεσίας.
Κατάλληλος διαχωρισμός υλικών εκσκαφής (επιφανειακό χώμα, υπόλοιπα υλικά
εκσκαφής). Τα υλικά αυτά θα πρέπει να διαχωριστούν και να αποτεθούν ξεχωριστά σε
σωρούς χαμηλού ύψους στην περιοχή του εργοταξίου.
Οι σωροί των υλικών /χωμάτων εκσκαφής και τα οχήματα μεταφοράς υλικών /χωμάτων θα
πρέπει να καλύπτονται προς αποφυγή διασποράς και εναπόθεσης της σκόνης στο έδαφος,
τη βλάστηση και τα επιφανειακά ύδατα.
Ετοιμασία Σχεδίου δράσης έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση διαρροής μηχανελαίων ή
άλλων επικίνδυνων υλικών ή αποβλήτων κατά το στάδιο της κατασκευής.

 Θάλασσα:
Δεν απαιτούνται οποιαδήποτε μέτρα.
 Κλίμα:
Κατά τη διάρκεια της κατασκευής αναμένεται η αύξηση της εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου
από τα μηχανήματα και οχήματα που θα χρησιμοποιούνται στο εργοτάξιο. Παρόλο που οι
επιπτώσεις του προτεινόμενου έργου στο κλίμα (μικρόκλιμα της περιοχής και συνεισφορά σε
κλιματικές αλλαγές) κρίνονται αμελητέες λόγω του μικρού μεγέθους του έργου και της μικρής
διάρκειας των κατασκευών, θα πρέπει να εφαρμοστούν μέτρα για τη μείωση των αερίων του
θερμοκηπίου.
Στα πλαίσια εφαρμογής καλών πρακτικών στο εργοτάξιο, περιλαμβάνονται και τα εξής μέτρα
μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου:
-

Βελτιστοποίηση των εργασιών κατασκευής και διαχείριση της κυκλοφορίας
(αποτελεσματικός προγραμματισμός των διαδρομών των οχημάτων).
Σωστή και επαρκής συντήρηση μηχανημάτων και οχημάτων κατασκευής.
Επιλογή του πλέον κατάλληλου μεγέθους και τύπου οχημάτων και μηχανημάτων
κατασκευής.
Μείωση του χρόνου λειτουργίας σε αναμονή (idling time) των μηχανημάτων – οχημάτων.
Εκπαίδευση του προσωπικού κατασκευής (εργάτες, οδηγοί, κ.λπ.).
Υιοθέτηση πρακτικών για τη μείωση της κατανάλωσης και την εξοικονόμηση ηλεκτρικής
ενέργειας και καυσίμων.

 Υλικά αγαθά:
Όπως αναφέρθηκε στην πιο πάνω Παράγραφο, κατά το στάδιο κατασκευής του έργου, τα μόνα
υλικά αγαθά που θα χρησιμοποιηθούν είναι τα διάφορα δομικά υλικά. Συνεπώς, θα πρέπει να γίνει
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σωστή διαχείριση των εν λόγω υλικών κατά τη μεταφορά, εκφόρτωση, αποθήκευση και χρήση στην
κατασκευή, ώστε να μην υπάρξει σπατάλη των υλικών αυτών.
 Πολιτιστική κληρονομιά:
Δεν απαιτούνται οποιαδήποτε μέτρα μετριασμού.
 Γεωλογική κληρονομιά:
Δεν απαιτούνται οποιαδήποτε μέτρα μετριασμού.
(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
 Πληθυσμός και ανθρώπινη υγεία:
Λόγω του ότι ο προτεινόμενος βιολογικός σταθμός θα είναι κλειστού τύπου, δεν θα υπάρχει
οποιαδήποτε όχληση του πληθυσμού της ευρύτερης περιοχής λόγω εκπομπών θορύβου, αέριων
ρύπων και οσμών, ώστε να απαιτείται η λήψη οποιωνδήποτε πρόσθετων μέτρων. Όσον αφορά τη
διακίνηση οχημάτων είτε του προσωπικού που θα ελέγχει τη λειτουργία του σταθμού, είτε για τη
μεταφορά υλικών και λάσπης, αυτή θα είναι περιορισμένη και ελεγχόμενη. Προτείνεται όπως
αποφεύγονται οι διακινήσεις των οχημάτων μεταφοράς της λάσπης εντός των κατοικημένων
περιοχών.
 Βιοποικιλότητα:
Δεν απαιτούνται οποιαδήποτε μέτρα μετριασμού κατά τη φάση λειτουργίας του προτεινόμενου
βιολογικού σταθμού.
 Μορφολογία και Τοπίο
Βέλτιστη ενσωμάτωση στο τοπίο: Η παρουσία των προτεινόμενων εγκαταστάσεων θα επιφέρει
αναπόφευκτα μόνιμες αλλαγές στη μορφολογία και το τοπίο της περιοχής μελέτης, οι οποίες
κρίνονται ως τοπικές, μη αναστρέψιμες, λαμβάνοντας υπόψη ότι ήδη στη γύρω περιοχή υπάρχει
σημαντική οικιστική ανάπτυξη, καθώς και συνεχής τάση ανάπτυξης.
Ως γνώμονας στην διερεύνηση των σχέσεων ενός έργου με τα περιβάλλοντα αυτού τοπιολογικά
και μορφολογικά στοιχεία είναι η επίτευξη της αρμονικότερης δυνατής σχέσης μεταξύ της
αισθητικής και της λειτουργίας του. Αυτό προϋποθέτει γνώση των μεταβλητών του τοπίου και της
χωρητικότητάς του σε επεμβάσεις. Για το λόγο αυτό, ο σχεδιασμός του έργου θα πρέπει να δώσει
ιδιαίτερη προσοχή και σημασία στα εξής:
-

στην ομαλή ένταξη των εγκαταστάσεων στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής,
στην αισθητική διάσταση του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και την τελική όψη του κτιρίου,
στη χρήση υλικών τα οποία θα συνάδουν με τα φυσικά χαρακτηριστικά της περιοχής,
στη διαμόρφωση και φύτευση του περιβάλλοντος χώρου με τοπικά ήδη χλωρίδας,
στον κατάλληλο φωτισμό του κτιρίου (ο οποίος στην περίπτωση αυτή θα είναι μηδαμινός,
κ.α.

Για τις φυτεύσεις που θα γίνουν εντός του οικοπέδου του βιολογικού σταθμού, προτείνεται να
χρησιμοποιηθούν παρόμοια φυτικά είδη με τα δενδρώδη και θαμνώδη είδη που χαρακτηρίζουν
τη φυσική βλάστηση της περιοχής. Τα πλεονεκτήματα χρήσης των τοπικών ειδών μεταξύ άλλων
είναι η αρμονική ένταξή τους στο τοπίο και τη φυσιογνωμία της περιοχής, η καλύτερη προσαρμογή
τους στις τοπικές συνθήκες, η λιγότερη φροντίδα που απαιτούν, και η ευνοϊκή επίδρασή τους στην
πανίδα.
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Η ανάγκη για εξωτερικό φωτισμό θα πρέπει να ελαχιστοποιηθεί με τρόπο έτσι ώστε να μπορούν
να εκτελούνται οι απαιτούμενες δραστηριότητες (όταν χρειαστεί) και ταυτόχρονα να
ελαχιστοποιείται η επίπτωση στο τοπίο. Οι ανάγκες για φωτισμό είναι περιορισμένες, λόγω της
φύσης του κτιρίου και αφορούν κυρίως περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
 Υπόγεια και επιφανειακά νερά:
Η εφαρμογή καλών πρακτικών για την περιβαλλοντική διαχείριση του βιολογικού σταθμού κατά τη
λειτουργία του θα βοηθούσε σημαντικά στην εξάλειψη του κινδύνου διαρροής οποιωνδήποτε
χημικών ουσιών ή αποβλήτων με ενδεχόμενη υποβάθμιση των επιφανειακών και υπόγειων
υδάτων στην περιοχή. Προτείνονται τα εξής μέτρα /πρακτικές:
-

-

Εφαρμογή προγράμματος συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού του βιολογικού
σταθμού, τακτική και έγκαιρη συντήρηση, καθημερινοί οπτικοί έλεγχοι των μηχανημάτων
και των δεξαμενών.
Καταρτισμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό παρακολούθησης και λειτουργίας του
βιολογικού σταθμού.
Η προσθήκη χημικών ουσιών να γίνεται με κατάλληλα δοσομετρικά συστήματα.
Η αποθήκευση των χημικών να γίνεται εντός του κτιρίου σε κατάλληλη θέση και η
διαχείριση τους να γίνεται από κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό.
Να τηρούνται όλες οι οδηγίες χρήσης, διαχείρισης και εφαρμογής των χημικών ουσιών και
βάσει των δελτίων δεδομένων ασφαλείας (msds).
Αυτοματοποιημένη λειτουργία του βιολογικού σταθμού.
Ορθολογική διαχείριση παραγόμενων αποβλήτων του σταθμού (ορθή αποθήκευση και
διάθεση σε αδειοδοτημένους διαχειριστές αποβλήτων).
Τακτική και έγκαιρη συλλογή της παραγόμενης λάσπης από αδειοδοτημένο διαχειριστή.
Τακτικός ποιοτικός έλεγχος των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων.

Επιπλέον, είναι σημαντικό η διάθεση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα
με τον Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής.
 Ατμοσφαιρικό περιβάλλον:
Δεν απαιτείται η λήψη οποιωνδήποτε μέτρων.
 Έδαφος:
Όπως έχει αναφερθεί, στο έδαφος θα υπάρξει μόνιμη επίπτωση από την κατάληψη της περιοχής –
σφράγιση του εδάφους (soil sealing) από τις εγκαταστάσεις του βιολογικού σταθμού (κτίριο και
δεξαμενές) και τους τοίχους αντιστήριξης.
Ένα από τα σημαντικότερα μέτρα μετριασμού των επιπτώσεων σφράγισης του εδάφους είναι η
αποφυγή της περιττής βλάβης σε εδάφη που δεν θίγονται άμεσα από την κατασκευαστική
δραστηριότητα. Ως εκ τούτου, στη μη καλυμμένη έκταση της περιοχής μελέτης, θα πρέπει να γίνει
αποκατάσταση του εδάφους με φυτεύσεις ειδών που απαντώνται στην περιοχή.
Όσον αφορά τον έλεγχο ρύπανσης του εδάφους, στη φάση λειτουργίας του προτεινόμενου
βιολογικού σταθμού, για τον περιορισμό /εξάλειψη του κινδύνου ρύπανσης του εδάφους από
ενδεχόμενες διαρροές χημικών ή υγρών αποβλήτων θα πρέπει να γίνεται ορθολογική διαχείριση
τους. Αν και η χρήση τους θα είναι περιορισμένη, προτείνονται τα εξής μέτρα:
-

Η προσθήκη χημικών ουσιών να γίνεται με κατάλληλα δοσομετρικά συστήματα.
Η αποθήκευση των χημικών να γίνεται εντός του κτιρίου σε κατάλληλη θέση και η
διαχείριση τους να γίνεται από κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό.
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-

Να τηρούνται όλες οι οδηγίες χρήσης, διαχείρισης και εφαρμογής των χημικών ουσιών και
βάσει των δελτίων δεδομένων ασφαλείας (msds).
Αυτοματοποιημένη λειτουργία και έλεγχος λειτουργίας του βιολογικού σταθμού.
Ορθολογική διαχείριση παραγόμενων αποβλήτων του σταθμού (ορθή αποθήκευση και
διάθεση σε αδειοδοτημένους διαχειριστές αποβλήτων).
Τακτική και έγκαιρη συλλογή της παραγόμενης λάσπης από αδειοδοτημένο διαχειριστή.
Τακτικός ποιοτικός έλεγχος των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων.

Επιπλέον, διαρροή αποβλήτων ενδέχεται να προκύψει και σε περιπτώσεις εκτάκτων περιστατικών
(μηχανική βλάβη στον βιολογικό σταθμό). Ωστόσο, μέσω του αυτοματοποιημένου ελέγχου
λειτουργίας του βιολογικού σταθμού, τους τακτικούς οπτικούς ελέγχους του εξοπλισμού και των
δεξαμενών, την τακτική και προληπτική συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού και η
διαχείριση του σταθμού από καταρτισμένο, έμπειρο και εκπαιδευμένο προσωπικό, μειώνουν τις
πιθανότητες να συμβεί μια μηχανική βλάβη, ή η διαρροή υγρών αποβλήτων στο έδαφος.
Ωστόσο σε περίπτωση που συμβεί μια τέτοια διαρροή, θα πρέπει να τηρείται κατάλληλο Σχέδιο
Δράσης Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση /εξάλειψη των επιπτώσεων στο έδαφος
(υποβάθμιση της ποιότητας του εδάφους).
 Θάλασσα:
Δεν απαιτείται η λήψη οποιωνδήποτε μέτρων.
 Κλίμα /Κλιματικοί παράγοντες:
Για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου /αποτύπωμα εκπομπής διοξειδίου του
άνθρακα λόγω της λειτουργίας του προτεινόμενου βιολογικού σταθμού θα πρέπει να ετοιμαστεί
και να εφαρμόζεται πρόγραμμα τακτικής και προληπτικής συντήρησης του ηλεκτρομηχανολογικού
εξοπλισμού του σταθμού. Επίσης, η λειτουργία του βιολογικού σταθμού θα πρέπει, όπως έχει ήδη
αναφερθεί να ελέγχεται /παρακολουθείται από καταρτισμένο, έμπειρο και εκπαιδευμένο
προσωπικό. Θα πρέπει επίσης να εφαρμόζεται πρόγραμμα παρακολούθησης της κατανάλωσης
ενέργειας και να τηρείται σχετικό αρχείο.
 Υλικά αγαθά:
Δεν απαιτείται η λήψη οποιωνδήποτε μέτρων.
 Πολιτιστική κληρονομιά:
Δεν απαιτείται η λήψη οποιωνδήποτε μέτρων.
 Γεωλογική κληρονομιά:
Δεν απαιτείται η λήψη οποιωνδήποτε μέτρων.
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ΜΕΡΟΣ V
ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΗ 2000
27. Συνοπτική περιγραφή του χώρου, περιλαμβανομένων των κυριότερων οικολογικών
χαρακτηριστικών του, στηριγμένη στα χαρτογραφικά, περιγραφικά, στατιστικά και άλλα
στοιχεία που είναι διαθέσιμα για τις περιοχές του Δικτύου Φύση 2000, τους στόχους
προστασίας και τις πρόνοιες του διαχειριστικού σχεδίου.
Η περιοχή μελέτης βρίσκεται πλησίον περιοχής του δικτύου Natura 2000 -ΖΕΠ, η οποία
χαρακτηρίζεται και ως Τόπος Κοινοτικής Σημασίας “Χερσόνησος Ακάμα” (ΤΚΣ CY4000010 και ΖΕΠ
CY4000023), σε απόσταση περίπου 300m βορειοδυτικά της προτεινόμενης ανάπτυξης. Η περιοχή
αυτή, στην παρούσα φάση χαρακτηρίζεται από φυσική βλάστηση χαρακτηριστική της Θέρμο‐
Μεσογειακής ζώνης, η οποία παρουσιάζει εκτεταμένη εξάπλωση στην Κύπρο. Η περιοχή
κυριαρχείται από ψηλούς θαμνώνες μακκίας βλάστησης, χαμηλούς θαμνώνες φρυγανικής
βλάστησης και τμήμα της περιοχής καλύπτεται από δασική βλάστηση όπου κυριαρχεί η τραχεία
πεύκη Pinus brutia με φρυγανική βλάστηση στον υποόροφο. Εντάχθηκε στο δίκτυο Natura 2000
ως:
 Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ, Special Protection Areas - SPA) με κωδικό CY4000023,
επειδή φιλοξενεί είδη του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ (η οποία
κωδικοποίησε και αντικατέστησε την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ) και άλλα σημαντικά
μεταναστευτικά είδη ορνιθοπανίδας.
 Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ, Site of Community Interest - SCI), με κωδικό CY4000010,
επειδή περιλαμβάνει σημαντικούς τύπους οικοτόπων του Παραρτήματος Ι, και φιλοξενεί
σημαντικά είδη του Παραρτήματος ΙΙ, της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.
Συγκεκριμένα, τα πλησιέστερα σημεία των δυτικών ορίων των τεμαχίων 649 και 477, απέχουν
περίπου 350 και 300 μέτρα αντίστοιχα από την περιοχή Natura 2000. O οικιστικός πυρήνας του
Δήμου Πέγειας απέχει 1 χιλιόμετρο νοτιοανατολικά της περιοχής Natura 2000.
Τα είδη που φιλοξενούνται στην περιοχή μελέτης είναι τα εξής:
 Σπιζαετός - Aquila fasciata
 Τζάνος (Βραχότζανος) (Ιέραξ ο μεταναστευτικός) - Falco peregrinus
 Κράνκα (Κορακίας ο φλύαρος) - Coracias garrulous
 Σκαλιφούρτα (Οινάνθη η κυπρία) - Oenanthe cypriaca
 Τρυπομάζης (Τρυποράσιης) (Συλβία η μελανοθώραξ) - Sylvia melanothorax
 Accipiter nisus
 Aquila pennatus
 Buteo rufinus
 Circus aeruginosus
 Circus pygargus
 Falco eleonorae
 Falco Subbuteo
 Falco tinnunculus
 Falco vespertinus
 Merops apiaster
 Milvus migrans
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 Pernis apivorus
Για την περιοχή Natura 2000 “Χερσόνησος Ακάμα” (ΤΚΣ CY4000010 και ΖΕΠ CY4000023) έχει
εκπονηθεί Διαχειριστικό Σχέδιο3 (2016).
Η περιοχή του Ακάμα είναι ιδιαίτερα σημαντική για την πλούσια χλωρίδα και πανίδα αλλά κι του
τύπους οικοτόπων που φιλοξενεί. Σύμφωνα με την επικαιροποιημένη χαρτογράφηση των τύπων
οικοτόπων η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Διαχειριστικού Σχεδίου της Περιοχής,
ταυτοποιήθηκαν και 78 συνολικά κατηγορίες τύπων οικοτόπων (μεταξύ των οποίων και μικτοί
οικότοποι) εντός της περιοχής του δικτύου Natura 2000 "Χερσόνησος Ακάμα".
Σύμφωνα με το Κόκκινο Βιβλίο της Χλωρίδας της Κύπρου (Τσιντίδης Τ., Χριστοδούλου Χ.Σ.,
Δεληπέτρου Π., Γεωργίου Κ., 2007) στη Χερσόνησο του Ακάμα απαντώνται τα εξής είδη: Achillea
maritime, Aizoon hispanicum, Alyssum akamasicum, Arbutus unedo, Bellium minutum, Centaurea
akamantis, Centaurium maritimum, Crassula vaillantii, Crepis pusilla, Euphorbia thompsonii,
Ferulago syriaca, Fimbristylis ferruginea, Maillea crypsoides, Nigella unguicularis, Ophrys kotschyi,
Ophrys tenthredinifera, Osyris alba, Pancratium maritimum, Papaver rhoeas subsp. cyprium,
Paronychia echinulata, Phlomis cypria subsp. occidentalis, Serapias aphroditae, Taraxacum
aphrogenes, Trifolium globosum, Triplachne nitens, Tulipa cypria, Tulipa sp. indet και Vulpia muralis.
Παράλληλα, σύμφωνα με την τυποποιημένη φόρμα δεδομένων για την Ειδική Ζώνη Διατήρησης
«Χερσόνησος Ακάμα» με κωδικό CY4000010 τα σημαντικότερα είδη χλωρίδας που απαντούν στην
περιοχή παρουσιάζονται στους πιο κάτω πίνακες:
Πίνακας 3. Σημαντικά είδη χλωρίδας στην Ειδική Ζώνη Διατήρησης «Χερσόνησος Ακάμα» (CY4000010) (Είδη
χλωρίδας που ανήκουν στο παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Οδηγία
2006/105/ΕΚ)

3

Διαχειριστικό Σχέδιο για την περιοχή του Δικτύου Νatura 2000 «ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΑΚΑΜΑ» Αρ. Σύμβασης: 16/2011
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Πίνακας 4. Σημαντικά είδη χλωρίδας στην Ειδική Ζώνη Διατήρησης «Χερσόνησος Ακάμα» (CY4000010) (Άλλα
σημαντικά είδη χλωρίδας)

Πέραν της βλάστησης, ο ΤΚΣ φιλοξενεί πολλά είδη πανίδας. Αυτά περιλαμβάνουν θηλαστικά,
ερπετά, αμφίβια και έντομα. Τα σημαντικότερα εξ αυτών αφορούν τα είδη νυχτερίδας Miniopterus
schreibersii, Rhinolophus blasii, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rousettus
aegyptiacus, Myotis nattereri , Pipistrellus kuhli , Pipistrellus savii και Plecotus austriacus, το είδος
Monachus monachus (Μεσογειακή φώκια) και τις θαλάσσιες χελώνες Caretta caretta και Chelonia
mydas. Καθώς και τα είδη δελφινιού Stenella coeruleo alba (Ζωνοδέλφινο) και Tursiops truncates,
(ρινοδέλφινο) ενώ πιο σπάνια και το Delphinous delphis (κοινό δελφίνι). Τέλος η περιοχή φιλοξενεί
και το σπάνιο λεπιδόπτερο Callimorpha quadripunctaria.
Σχετικά με την πτηνοπανίδα της περιοχής ΖΕΠ, σύμφωνα με το Διαχειριστικό Σχέδιο της περιοχής
ΤΚΣ, η περιοχή φιλοξενεί συνολικά 205 είδη πτηνών. Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνονται τα είδη
χαρακτηρισμού της περιοχής, τα οποία σύμφωνα με την επίσημη λίστα της Υπηρεσίας Θήρας και
Πανίδας είναι:
Ardeola ralloides (P), Egretta garzetta (P), Plegadis falcinellus (P), Merops apiaster (P), Aquila
fasciata (B), Falco peregrinus (B), Grus virgo (P), Sylvia melanothorax (B), Oenanthe cypriaca (B),
Migratory raptors (P), Coracias garrulus (B).
Επίσης, τα είδη που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ είναι συνολικά
53. Αυτά είναι τα εξής: Acrocephalus melanopogon, Alcedo atthis, Ardea purpurea, Ardeola
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ralloides, Buteo rufinus, Calandrella brachydactyla, Calonectris diomedea, Caprimulgus europaeus,
Charadrius alexandrines, Ciconia ciconia, Circaetus gallicus, Circus aeruginosus, Circus cyaneus,
Circus macrourus, Circus pygargus, Coracias garrulous, Egretta alba, Egretta garzetta, Emberiza
caesia, Emberiza hortulana, Falco eleonorae, Falco naumanni, Falco peregrinus, Falco vespertinus,
Ficedula albicollis, Ficedula parva, Ficedula semitorquata, Grus grus, Gyps fulvus, Hieraaetus
pennatus, Himantopus himantopus, Lanius collurio, Lanius minor, Lanius nubicus, Larus audouinii,
Larus genei, Larus minutes, Lullula arborea, Milvus migrans, Nycticorax nycticorax, Oenanthe
cypriaca, Pernis apivorus, Phalacrocorax aristotelis desmarestii, Philomachus pugnax, Platalea
leucorodia, Plegadis falcinellus, Pluvialis apricaria, Recurvirostra avosetta, Sterna sandvicensis,
Sylvia melanothorax, Sylvia nisoria και Sylvia rueppelli.
Kρίνεται ότι οι επιπτώσεις από το υπό μελέτη έργο θα είναι αμελητέες στα είδη καθορισμού της
περιοχής Natura 2000 «Χερσόνησος Ακάμα» και στους οικοτόπους που χρησιμοποιούνται από
αυτά ως ζωτικοί χώροι τροφοληψίας, φωλεοποίησης, αναπαραγωγής και ανάπαυσης, και
συμπερασματικά στους στόχους και την ακεραιότητα της περιοχής ΖΕΠ του Δικτύου Natura 2000
ΖΕΠ - ΤΚΣ «Χερσόνησος Ακάμα» με κωδικό CY4000023 και CY4000010, αντίστοιχα.
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Θέση Βιολογικού
Σταθμού

Χάρτης 6. Όρια περιοχής Natura 2000 "ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΑΚΑΜΑ" και το προτεινόμενο έργο
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28. Εκτίμηση των πιθανών επιπτώσεων στην περιοχή ή στο αντικείμενο προστασίας,
χρησιμοποιώντας διαθέσιμες πληροφορίες και δεδομένα, περιλαμβανομένων εκείνων που
περιγράφονται στις διατάξεις της παραγράφου (α) και άλλες διαθέσιμες περιβαλλοντικές
πληροφορίες που συμπληρώνονται, αν είναι απαραίτητο, από πληροφορίες πεδίου από το
χώρο και οικολογικές έρευνες.
Οι επιπτώσεις του Συνόλου του Έργου, δηλαδή της «Ενοποιημένης Ανάπτυξης Μεγάλων και
Σύνθετων Χρήσεων» στην περιοχή Natura 2000 «Χερσόνησος Ακάμα», εξετάστηκε ενδελεχώς στη
Μελέτη Δέουσας Εκτίμησης Επιπτώσεων του εν λόγω Έργου, η οποία έχει κατατεθεί στις αρμόδιες
αρχές από το Φορέα του Έργου στο πλαίσιο της πολεοδομικής αδειοδότησης του Συνόλου του
Έργου.
Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της εν λόγω Μελέτης, εκτιμήθηκε ότι δεν θα
προκύψουν σημαντικές επιπτώσεις στη χλωρίδα και την πανίδα εντός της περιοχής Natura 2000
από τις κατασκευαστικές εργασίες για την Ενοποιημένη Ανάπτυξη, καθώς σύμφωνα με τον τελικό
σχεδιασμό του έργου, το τμήμα του τεμαχίου που εμπίπτει εντός της προστατευόμενης περιοχής
θα διατηρηθεί ανέπαφο χωρίς να γίνει οποιαδήποτε επέμβαση σε αυτό και θα αποτελεί μέρος του
υπαίθριου χώρου πρασίνου.
Οι σημαντικότερες επιπτώσεις που αναγνωρίστηκαν αφορούν τη διατήρηση της πτηνοπανίδας, η
οποία επηρεάζεται έμμεσα. Ο επηρεασμός έγκειται στην απώλεια μέρους των οικοτόπων εντός
της υπό μελέτη περιοχής που χρησιμοποιούνται από κάποια είδη χαρακτηρισμού της περιοχής
ΖΕΠ, μικρό μέρος της οποίας αποτελεί και το «οικόπεδο» χωροθέτησης του προτεινόμενου
βιολογικού σταθμού.
29. Προσδιορισμό του κατά πόσον υπάρχει κίνδυνος οι επιπτώσεις που εντοπίζονται να
είναι σημαντικές, θεωρώντας ότι, σε περίπτωση αβεβαιότητας, θα πρέπει να θεωρείται ότι
οι επιπτώσεις είναι σημαντικές.
Οι πιο πάνω αναφερόμενες επιπτώσεις δεν κρίνονται σημαντικές για την ίδια την περιοχή Natura
2000, λαμβάνοντας υπόψη τη δυνατότητα μετακίνησης των ειδών χαρακτηρισμού και το μικρό
ποσοστό των οικοτόπων που αναμένεται να επηρεαστούν από το έργο σε σχέση με την έκταση που
καταλαμβάνουν αυτοί εντός περιοχής ΖΕΠ.
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Παράρτημα: Σχέδιο Δικτύου Αγωγών Άρδευσης των Χώρων Πρασίνου της Ενοποιημένης Ανάπτυξης με Επεξεργασμένα
Λύματα
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Είσοδος Ανάπτυξης
IRRIGATION PIPEWORK (IRRP)
IR-MH

IRRIGATION MANHOLE WITH ISOLATION VALVE (IR-MH)

Υφιστάμενος Δημόσιος Δρόμος
Οικόπεδο 4
5%
IR-MH

Οικ. 5
Δημόσιος
Δρόμος

10%

IR-MH

5%
IR-MH

Διαμόρφωση Πολυεπίπεδης Πλατείας
IR-MH

IR-MH

5%

IR-MH
IR-MH

IR-MH

Οικόπεδο 1

IR-MH
IR-MH
IR-MH

IR-MH

15%

1A

Όριο Περιοχής Προστασίας

10%

IR-MH

10%

4%

1A

Οικόπεδο 2

IR-MH

IR-MH

IRR-PS-1,a

IR-MH

Οικόπεδο 3

Ιδιωτικός
Δρόμος B

IR-MH

4%

PT-500lt

IR-MH

IRR-PS-1,b

15%
5%

IR-MH

IR-MH

IR-MH
IR-MH

20%

IR-MH

2B

IR-MH
IR-MH

IR-MH
IR-MH

5%

2B

Δημόσιο Πράσινο

IR-MH
IR-MH

20%
IR-MH

2B

Οικόπεδο 6

IR-MH

2B

Ιδιωτικοί Πεζόδρομοι

Ιδιωτικός Δρόμος Α
5%

2A 20%

IR-MH

2B

IR-MH

Οι Θέσεις των Πεζόδρομων
είναι ενδεικτικές και θα εξαρτηθεί
από τις επιμέρους αναπύξεις
και την τοπική μορφολογία.

IR-MH

5%

IR-MH

IR-MH

2A

IR-MH

2B

Τομή Δημόσιου Δρόμου
Section 1A - Public Road 13,90 m
Car - Pedestrian

2.00

2.50 1.00

6.40

2.00

Τομή Ιδωτικού Δρόμου 9 μέτρων
Section 2A - Private Road A 9,00 m
Car - Pedestrian

Πεζόδρομοι
με υδατοπερατά Υλικά
1.50

6.00

1.50

Τομή Ιδωτικού Δρόμου 6 μέτρων
Section 2B - Private Road B 6,00 m
mix Car - Pedestrian Use

IR-MH
IR-MH

5%

6.00

Yδατοπερατά Υλικά

2B
IR-MH
IR-MH

IR-MH

5%
IR-MH

IR-MH

20%
2B

Δημόσιο Πράσινο
IR-MH

10%

2.

IR-MH

.
Λωρίδα Πεζόδρομου 1,50μ
Λωρίδα Αυτοκινήτων 6μ
Λωρίδα Πεζόδρομου 1,50μ

9

.
μικτή λωρίδα κίνησης 6 μ

6

AETHERIA HEIGHTS

Οικ. 7
S1

9

S.

S.

L.

(35
4.9

5)

S.

S.

L.

(35

4.7

5)

20%

1.
. 14,50
Λωρίδα Πεζοδρόμου 2μ,
Λωρίδα Ποδηλατόδρομου 2,5μ
Λωρίδα Πρασίνου 1μ
Λωρίδα Αυτοκινήτων 7 μ
Λωρίδα Πεζοδρόμου 2μ

K2

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

K1

K2
K2

8

K2
K2
ΚΕΝΟ

O

K3

KEN

K2

7

K2

KEN
O

K1

0ΧΙΛ.

3Φ11

6

K1

0)
(35

S.

S.

S.

L.

S.

A

B

C

+3

39

.000

1

+3

42

.000

L.

1.8

2

(35
1.6
0)

3

S.

S.

L.

4

(35

1.6

0)

5

10%

Κοινοτικός Εξοπλισμός
5%
Κατασκευή και Παραχώρηση
Δημόσιου Οδικού δικτύου και Δημόσιου
Χώρου Πρασίνου από Γειτονικά Ιδιόκτητα τεμάχια
Αιτητή

TEM. 239
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Τηλ: 22716000, Φαξ: 22716100, Ηλ. Ταχ.: info@japhilippou.com

Δημόσιος Δρόμος
για μελλοντική σύνδεση
με την κοινότητα
TEM. 477
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