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Σημειώσεις για τον Κύριο του Έργου:

1.

Υποβολή του παρόντος Εντύπου 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 του παρόντος
Εντύπου, 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.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Τίτλος Έργου:
Πολυχώρος Εκδηλώσεων στο Δήμο Αραδίππου
Αρ. Αίτησης Πολεοδομικής Άδειας / Άδειας Οικοδομής:
ΛΑΡ/313/2020 & ΛΑΡ/314/2020
Επαρχία:
Λάρνακας
Διοικητική Περιοχή (Δήμος / Κοινότητα):
Δήμος Αραδίππου
Φύλλο, Σχέδιο, Αρ. Τεμαχίου/ων:
Φ/Σχ. 40/63W2, Αρ. Τεμ. 1797, 56, 57, 58 και 59.
Όνομα Δρόμου/ων Πρόσβασης:
Υπηρεσιακός δρόμος της Λεωφόρου Λεμεσού (B5)
Γεωγραφικές Συντεταγμένες (Γεωγραφικό Πλάτος & Γεωγραφικό Μήκος):
34°54'38.66" Ν και 033°35'13.48" Ε
Σχέδιο Ανάπτυξης (Τοπικό Σχέδιο, Δήλωση Πολιτικής)/ Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχέδιο:
Τοπικό Σχέδιο Λάρνακας
Πολεοδομική Ζώνη / Κτηνοτροφική Περιοχή / Βιομηχανική Περιοχή / Θαλάσσια Ζώνη:
Κα5 – Ζώνη με επικρατούσα χρήση την κατοικία
Εκτιμώμενο Κόστος Έργου (€): 2.000.000
Εκτιμώμενη Περίοδος Εκτέλεσης Έργου:
Έναρξη:

2021

Λήξη: 2022-2023
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ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Υπουργείο / Τμήμα / Εταιρεία / Φορέας / Οργανισμός:
Ανδρέας Κρασσάς
Στοιχεία Επικοινωνίας Προσώπου Συμπλήρωσης Εντύπου Πληροφοριών:
Ονοματεπώνυμο: Αχιλλέας Καλοπαίδης
Διεύθυνση: Λεωφόρος Κέννεντυ 70, Γραφείο 203, 1076 Λευκωσία
Αρ. Τηλεφώνου: 22-518556/7
Αρ. Τηλεομοιότυπου: 22-511739
Ηλ. Ταχυδρομείο: info@alaplanning.com
Ημερομηνία: 03/12/2020
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.
(α) κατά το στάδιο κατασκευής:
Η παρούσα μελέτη αφορά Αίτηση που υποβλήθηκε από τον Κύριο του Έργου για Πολεοδομική
Άδεια (με αρ. ΛΑΡ/00313/2020 και ΛΑΡ/00314/2020, ημερ. 30/6/2020), με σκοπό την
ανέγερση Πολύχωρου Εκδηλώσεων στο Δήμο Αραδίππου.
Το προτεινόμενο έργο αφορά στη δημιουργία ενός Πολύχωρου Εκδηλώσεων με εσωτερικούς
και εξωτερικούς χώρους. Το προτεινόμενο έργο θα προκύψει από τον εκσυγχρονισμό της
παλιάς βιομηχανικής αποθήκης, που βρίσκεται στο χώρο ανάπτυξης, και στη μετατροπή της
σε πολυχώρο εκδηλώσεων. Στο χώρο ανάπτυξης του Έργου υπάρχει επίσης, μια διώροφη
κατοικία που ένεκα της αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής της σημασίας, θα διατηρηθεί στο χώρο
ως έχει.
Τα τεμάχια στα οποία χωροθετείται ο προτεινόμενος Πολυχώρος Εκδηλώσεων βρίσκεται στο
Δήμο Αραδίππου, στην Επαρχία Λάρνακας. έχουν συνολικό εμβαδό 7.017 τμ. Πρόκειται για
το τεμάχιο με αρ. 1797 (Φ/Σχ. 40/63W2, Τμήμα 34), για το οποίο έχει υποβληθεί Αίτηση για
Μετατροπή σε Οικόπεδο (Αρ. Αίτησης ΛΑΡ/00312/2020, ημερ. 30/6/2020), και για τα οικόπεδα
με αρ. 56, 57, 58 και 59 (Φ/Σχ. 40/63W2, Τμήμα 34). Ο χώρος ανάπτυξης του Έργου
παρουσιάζεται στο επίσημο Κτηματικό Σχέδιο στο Παράρτημα Ι και στην ακόλουθη Εικόνα 1.
Η διαμόρφωση του προτεινόμενου Πολύχωρου Εκδηλώσεων καθώς και οι χώροι στάθμευσης
φαίνονται στα αρχιτεκτονικά σχέδια (Παράρτημα IΙ).
Οι κατασκευαστικές εργασίες του προτεινόμενου έργου εκτιμάται ότι θα αρχίσουν με την
έκδοση όλων των απαραίτητων αδειών περί το 2021 και θα διαρκέσουν περίπου 18 μήνες για
να ολοκληρωθούν περί το 2022-2023.
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Εικόνα 1: Δορυφορική Εικόνα της περιοχής του προτεινόμενου έργου. Τα τεμάχια όπου θα χωροθετηθεί το
προτεινόμενο Έργο φαίνονται με κόκκινο περίγραμμα.

(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
Ο προτεινόμενος πολύχωρος εκδηλώσεων πρόκειται να περιλαμβάνει:
•

Εσωτερικό χώρο εκδηλώσεων ο οποίος θα ενώνεται με τη διώροφη κατοικία η οποία
θα χρησιμοποιείται ως βοηθητικός χώρος / χώρος έκθεσης στο ισόγειο, συνολικού
εμβαδού 1485,59τ.μ. με καλυμμένες βεράντες συνολικού εμβαδού 233,13 τ.μ.

•

68 Χώρους Στάθμευσης (συνολικά) – εκ των οποίων 5 θα ανήκουν στους
εργαζόμενους, 6 θα είναι χώροι στάθμευσης για ΑμΕΑ και 1 για οχήματα τροφοδοσίας..
(Πληρούνται οι απαιτήσεις της Δήλωσης Πολιτικής). Ο χώρος στάθμευσης θα
δημιουργηθεί στα τεμάχια με αριθμό 56, 59 και το νότιο μέρος του 1791.

Η πρόσβαση στο προτεινόμενο έργο θα γίνεται μέσω δρόμου συμβολής από τον δημόσιο
κύριο δρόμο (Λεωφόρος Λεμεσού).
Ο Πολυχώρος Εκδηλώσεων ο οποίος μπορεί μεταξύ άλλων, να αναπτυχθεί ως ένας χώρος
εξαιρετικών δυνατοτήτων και υποδομών, θα μπορεί να δίνει βήμα καλλιτεχνικής έκφρασης σε
όλες τις τέχνες και τους πολιτισμούς. Επίσης στον προτεινόμενο Πολυχώρο Εκδηλώσεων θα
μπορεί να διοργανώνονται και συνεδριακές/εταιρικές εκδηλώσεις εξυπηρετώντας και ανάγκες
για τέτοιες εκδηλώσεις των Τοπικών Αρχών, Κυβερνητικών Τμημάτων, μεγάλων Εταιρειών
τόσο σε τοπικό όσο και σε Ευρωπαϊκό/Διεθνές επίπεδο. Ο Χώρος θα μπορεί επίσης να
χρησιμοποιείται περιοδικά για γαμήλιες και άλλες δεξιώσεις με περιορισμένο αριθμό
προσκεκλημένων ώστε να διατηρείται η επιδιωκόμενη ποιότητα της ανάπτυξης.
Το προτεινόμενο Έργο θα προσφέρει στον πολιτισμό της Λάρνακας και θα αποτελέσει επίσης
ένα επιθυμητό και ποιοτικό εναλλακτικό πολιτιστικό και τουριστικό προϊόν ενισχύοντας την
κουλτούρα, τον τουρισμό και την οικονομία της πόλης.
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(γ) κατά το στάδιο κατεδάφισης: (εφόσον χρειάζεται)
Για τη δημιουργία του Πολύχωρου Εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθεί συντήρηση και
επιδιόρθωση της υφιστάμενης κατοικίας, μερική ή ολική κατεδάφιση αποθήκης με φέρουσα
τοιχοποιία από οπτόπλινθους και φυσικούς λίθους και οροφή στεγασμένη με φύλα
τραπεζοειδούς λαμαρίνας. Σε περίπτωση που ο υφιστάμενος χώρος αποθήκευσης
κατεδαφιστεί ολοκληρωτικά τότε στη θέση της θα γίνει ανέγερση καινούργιας κατασκευής
όμοιου τύπου. Η τελευταία κατασκευαστική φάση του έργου θα περιλαμβάνει διαμόρφωση
εξωτερικών χώρων – τοπιοτέχνηση.
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:
Για τη διαμόρφωση των κτηρίων της ανάπτυξης, αναμένεται να χρησιμοποιηθεί ο συνήθης
εξοπλισμός εργοταξίου (π.χ. φορτηγό, εκσκαφέας, μπετονιέρα, γερανός, κλπ.) που
χρησιμοποιείται για παρόμοια κατασκευαστικά έργα.
Το προτεινόμενο έργο θα κατασκευαστεί σε υφιστάμενο κτίριο αποθήκης, στο οποίο θα γίνουν
διαφοροποιήσεις βάση της ευστάθειας και λειτουργικότητας του χώρου και των καινούργιων
αναγκών ώστε να καλύπτει τις ανάγκες τις νέας χρήσης. Σε περίπτωση που η αποθήκη κριθεί
και εγκριθεί κατάλληλη προς χρήση από πεπειραμένο αρμόδιο πολιτικό μηχανικό (μέλος του
ΕΤΕΚ), κρατώντας κάποια ή όλα τα τμήματα της τοιχοποιίας τότε θα αντικατασταθεί μόνο η
υφιστάμενη μεταλλικής κατασκευής αποτελούμενη από φύλλα τραπεζοειδούς λαμαρίνας
στέγη με καινούργια κατασκευή όμοιων στοιχείων, με όλα τα μέτρα προστασίας ώστε να
μπορέσει ο χώρος να εξυπηρετήσει κόσμο. Σύμφωνα με τους αρχιτέκτονες του Έργου θα
χρησιμοποιηθεί μεταλλικός σκελετός στις προσθήκες λόγω των μεγάλων ανοιγμάτων και στην
επένδυση προτείνουν λαμαρίνα Corten Steel η οποία θα είναι σε γήινους χρωματισμούς με
απώτερο σκοπό την εναρμόνιση του έργου με τον περιβάλλον χώρο. Πέραν όμως της
εξωτερικής εικόνας, το έργο έχει σχεδιαστεί με βασικό γνώμονα την αειφόρα και βιώσιμη
ανάπτυξη με φυσικά στοιχεία τα οποία θα διατηρούν την ισορροπία και τη βιωσιμότητα της
περιοχής. Συγκεκριμένα ο σχεδιασμός του προτεινόμενου έργου έχει βασιστεί πάνω σε τρεις
(3) θεμελιώδεις αρχές
-

Χρήση των φυσικών πρώτων υλών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

-

Περιορισμό των ποσοτήτων υλικών και ενέργειας που χρησιμοποιούνται κατά την
εξόρυξη των φυσικών αποθεμάτων, την εκμετάλλευση των προιόντων και τη φθορά ή την
ανακύκλωση των απορριμάτων

-

Συνολικός κύκλος ζωής των υλικών.

Σε περίπτωση που το υφιστάμενο κτήριο-αποθήκη κριθεί μη εκμεταλλεύσιμο, τότε θα
κατεδαφιστεί, από πεπειραμένα για την εργασία αυτή πρόσωπα, με μηχανικά μέσα και
χειρωνακτικά. Κατ’ αυτόν τον τρόπο εκτέλεσης της εργασίας θα δοθεί η δυνατότητα
απομάκρυνσης υλικών και ανακύκλωση απορριμμάτων όπου δύναται ενώ παράλληλα θα
ελαχιστοποιηθεί η έκθεση σε θόρυβο και σκόνη. Συγκεκριμένα, θα καθοριστεί μεθοδολογία
Σελίδα | 5

ΕΚΘΕΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΗ 2000

εκτέλεσης κατεδάφισης σύμφωνα με τους κανονισμούς ΚΔΠ 410/2015 και η οποία θα
περιλαμβάνει στοχευμένες διαδικασίες για την αποφυγή αρνητικής επιρροής στο περιβάλλον
όπως μείωση του θορύβου στα επιτρεπτά όρια με χρήση αντιθορυβικού (ή μειωμένης
εκπομπής θορύβου) τύπου μηχανημάτων, διεξαγωγή ακουομετρικών εξετάσεων σε τακτά
χρονικά διαστήματα, συνεχής διαβροχή των υλικών (σκόνη), και χρήση μηχανημάτων και
εξοπλισμού τα οποία θα είναι πιστοποιημένα και ορθά συντηρημένα.
Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως η κατεδάφιση, εάν αυτή κριθεί αναγκαία, δεν αναμένεται να
έχει αρνητικό αντίκτυπο προς το περιβάλλον καθώς τα υλικά κατασκευής της δεν εμπεριέχουν
τον οποιοδήποτε κίνδυνο απόρροια χημικών παραγόντων. Επιπρόσθετα, η διάρκεια
κατεδάφισης δεν αναμένεται να διαρκέσει πέραν λίγων εργάσιμων ημερών.
Η ετοιμασία του σκυροδέματος με ανάμειξη νερού, τσιμέντου και αδρανών υλικών αναμένεται
ότι θα γίνει σε ειδικό για το σκοπό αυτό αναμικτήρα και ο οπλισμός θα είναι σύμφωνα με τα
Ευρωπαϊκά Πρότυπα.
Τα υλικά που θα μεταφέρονται επιτόπου για την παρασκευή των επιχρισμάτων (π.χ. άμμος,
τσιμέντο) πρέπει να σκεπάζονται ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία σκόνης κυρίως κατά τους
καλοκαιρινούς μήνες αλλά και η δημιουργία εκπλυμάτων κατά τους βροχερούς μήνες.
(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
Δεν εφαρμόζεται.
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.

Το Έργο χωροθετείται στον Δήμο Αραδίππου της Επαρχίας Λάρνακας, ο οποίος αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος του αστικού συμπλέγματος της Λάρνακας και έχει περιαστικό χαρακτήρα.
Τα τεμάχια στα οποία χωροθετείται το προτεινόμενο Έργο βρίσκονται στο νότιο τμήμα της
διοικητικής περιοχής του Δήμου Αραδίππου και έχουν υψόμετρο που κυμαίνεται μεταξύ 40-45
μέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας. Όπως παρουσιάζεται στην ακόλουθη Εικόνα 2, στο
χώρο ανάπτυξης του Έργου υφίστανται διώροφη κατοικία και παλιά βιομηχανική αποθήκη,
ενώ στα υπόλοιπα τμήματα του υπάρχουν δενδροκαλλιέργειες (ελιές, πορτοκαλιές, μηλιές,
συκιές).
Ο χώρος της ανάπτυξης εφάπτεται σε υπηρεσιακό δρόμο (Οδό Κρήτης) της Λεωφόρου
Λεμεσού, η οποία αποτελεί δρόμο πρωταρχικής σημασίας του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας. Η
δυτική επέκταση της Λεωφ. Λεμεσού καταλήγει στον κυκλικό κόμβο Καλού Χωριού που
συνδέει τους αυτοκινητόδρομους Λευκωσίας- Αεροδρομίου Λάρνακας (Α3) και ΛάρνακαςΛεμεσού (Α5). Η ανατολική επέκταση της Λεωφόρου συνδέει την περιοχή με το αστικό κέντρο
της Λάρνακας.
Η περιβάλλουσα περιοχή χωροθέτησης του Έργου έχει κυρίως οικιστικό χαρακτήρα, ενώ
μεμονωμένα εντοπίζονται εμπορικές και μεικτές αναπτύξεις (βλ. Εικόνα 2). Νότια του Έργου
βρίσκεται υπό κατασκευή διαχωρισμός οικοπέδων, ενώ σε παρακείμενο τεμάχιο στα δυτικά
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υπάρχει αποθήκη. Βόρεια και ανατολικά υπάρχουν κενά τεμάχια, κάποια από τα οποία έχουν
ελαιόδενδρα. Αξίζει να αναφερθεί ότι περίπου στα 500 μέτρα βορειοανατολικά και
νοτιοανατολικά του χώρου ανάπτυξης εντοπίζεται μια εκκλησία και ένα σχολείο, αντίστοιχα.
Επίσης, στην περιβάλλουσα περιοχή εντοπίζεται αξιόλογος αριθμός πάρκων, χώρων
πρασίνου και μεμονωμένων χώρων με δεντροκαλλιέργειες.
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Εικόνα 2: Δορυφορικός Χάρτης με τις Χρήσεις Γης της περιβάλλουσας περιοχής του προτεινόμενου έργου.
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Η περιοχή ανάπτυξης του Έργου διέπεται από τις πρόνοιες του «Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας»
(ΤΣΛ), σύμφωνα με το οποίο ο χώρος ανάπτυξης εμπίπτει στην Οικιστική Ζώνη Κα5 (βλ.
Εικόνα 3).

Γα4
Κα4

ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ

ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

Δα2

ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑ ΜΕΝΕΟΥ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Διοικητικό όριο

Χώρος ανάπτυξης προτεινόμενου Έργου

Κα: Οικιστική Ζώνη

Αα: Ζώνη Δημόσιων Χρήσεων

Ββ: Κυβερνητική Βιομηχανική Περιοχή (Κατ. Β)

Γα: Αγροτική Ζώνη

Βα: Βιομηχανική Ζώνη (Κατη. Β)

Δα: Ζώνη Προστασίας

Βα: Μεικτή Ζώνη Βιομηχανίας/Οικονομικών
Δραστηριοτήτων
(απόσπασμα Σχεδίου 10 ‘Πολεοδομικές Ζώνες’ Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας)
Εικόνα 3: Χάρτης Πολεοδομικών Ζωνών του προτεινόμενου Έργου και της περιβάλλουσας περιοχής.

Οι συντελεστές ανάπτυξης της Οικιστικής Ζώνης Κα5 παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.
Πίνακας 1: Συντελεστές ανάπτυξης Πολεοδομικής Ζώνης χώρου ανάπτυξης προτεινόμενου Έργου.

Ανώτατος
Συντελεστής
Δόμησης

Ανώτατος Αριθμός
Ορόφων

Ανώτατο Ύψος (μ.)

Ανώτατο Ποσοστό
Κάλυψης

Οικιστική Ζώνη Κα5
1,00: 1

3

13,50

0,50: 1

Στην Οικιστική Ζώνη Κα5 κύρια επιτρεπόμενη χρήση είναι η κατοικία. Υπό προϋποθέσεις στις
Οικιστικές Ζώνες μπορεί να επιτραπούν και άλλες χρήσεις, που σχετίζονται κυρίως με την
κάλυψη καθημερινών αναγκών των περιοίκων (πχ. μικρά καταστήματα πώλησης τροφίμων,
μικρά γραφεία κα.). Ο Πολυχώρος Εκδηλώσεων δεν αποτελεί επιτρεπόμενο τύπο ανάπτυξης
στην Οικιστική Ζώνη Κα5 και για αυτό θα υποβληθεί Αίτηση για χορήγηση Πολεοδομικής
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Άδειας κατά Παρέκκλιση.
Στην περιβάλλουσα περιοχή καθορίζονται και άλλες βαθμίδες Οικιστικών Ζωνών (Κα4 και
Κα7), όπου ο ανώτατος Συντελεστής Δόμησης (ΣΔ) ορίζεται σε 1,20:1 και 0,70:1, αντίστοιχα.
Επίσης, υπάρχουν Βιομηχανικές Ζώνες/Περιοχές περιορισμένου βαθμού οχληρίας, με ΣΔ
1,00:1. Στη Ζώνη Δημόσιων Χρήσεων Αα4 χωροθετείται Δημοτικό Σχολείο και ο ΣΔ ανέρχεται
σε 0,50:1. Επιπλέον, εντοπίζονται η Γεωργική Ζώνη Γα4 (ΣΔ = 0,10:1) και Ζώνες Προστασίας
(Δα) κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου και περιμετρικά των Βιομηχανικών Ζωνών/Περιοχών.
Επισημαίνεται ότι η Ζώνη Προστασίας Δα2 που εκτείνεται νοτιοανατολικά του χώρου
ανάπτυξης του προτεινόμενου Έργου, καλύπτει την προστατευόμενη περιοχή του Δικτύου
Natura 2000 “Αλυκές” (ΣΔ = 0,01:1).
Τέλος, σημειώνεται ότι η Λεωφόρος Λεμεσού που βρίσκεται στο νότιο όριο του χώρου
ανάπτυξης του προτεινόμενου Έργου αποτελεί δρόμο πρωταρχικής σημασίας.
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 φαίνεται και στις πιο κάτω Φωτογραφίες 1-21, αλλά και στην Εικόνα 2 πιο πάνω, τα
υπό μελέτη τεμάχια γειτνιάζουν με αποθήκη, δεντροκαλλιέργειες και οικίες. Στην υπό μελέτη
περιοχή επικρατούν κυρίως οικιστικές αναπτύξεις βόρεια, νότια και ανατολικά όπου εκτείνεται
ο Δήμος Αραδίππου. Επίσης στην περιβάλλουσα περιοχή υπάρχουν δύο σχολεία και δύο
εκκλησίες, μεμονωμένες εμπορικές αναπτύξεις, κτίρια που είναι υπό κατασκευή και
πάρκα/χώροι πρασίνου.

Φωτογραφία 1: Τα τεμάχια όπου θα χωροθετηθεί το προτεινόμενο έργο.

Σελίδα | 10

ΕΚΘΕΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΗ 2000

Φωτογραφία 2: Τα τεμάχια όπου θα χωροθετηθεί το προτεινόμενο έργο.

Φωτογραφία 3: Τα τεμάχια όπου θα χωροθετηθεί το προτεινόμενο έργο.
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Φωτογραφία 4: Τα τεμάχια όπου θα χωροθετηθεί το προτεινόμενο έργο.

Φωτογραφία 5: Τα τεμάχια όπου θα χωροθετηθεί το προτεινόμενο έργο.
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Φωτογραφία 6: Διώροφη κατοικία που βρίσκεται εντός των τεμαχίων και θα αποτελέσει μέρος του έργου.

Φωτογραφία 7: Παλιά βιομηχανική αποθήκη που βρίσκεται εντός των τεμαχίων και θα αποτελέσει μέρος του
έργου.
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Φωτογραφία 8: Ο Δήμος Αραδίππου που εκτείνεται ανατολικά των τεμαχίων όπου θα χωροθετηθεί το
προτεινόμενο έργο.

Φωτογραφία 9: Μεμονωμένη οικία που γειτνιάζει με τα τεμάχια (δυτικά) όπου θα χωροθετηθεί το προτεινόμενο
έργο.
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Φωτογραφία 10: Τελωνειακή αποθήκη (εμπορική χρήση) που γειτνιάζει με τα τεμάχια (δυτικά) όπου θα
χωροθετηθεί το προτεινόμενο έργο.

Φωτογραφία 11: Οικία που γειτνιάζει με τα τεμάχια (βόρεια) όπου θα χωροθετηθεί το προτεινόμενο έργο.
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Φωτογραφία 12: Οικιστικές αναπτύξεις που γειτνιάζουν βόρεια των τεμαχίων του προτεινόμενου έργου.

Φωτογραφία 13: Πάρκο στα βορειοανατολικά των τεμαχίων του προτεινόμενου έργου.
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Φωτογραφία 14: Δεντροκαλλιέργειες που γειτνιάζουν ανατολικά των τεμαχίων όπου θα χωροθετηθεί το
προτεινόμενο έργο.

Φωτογραφία 15: Μεμονωμένη εμπορική χρήση ανατολικά των τεμαχίων όπου θα χωροθετηθεί το προτεινόμενο
έργο.
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Φωτογραφία 16: Μεμονωμένη εμπορική χρήση ανατολικά των τεμαχίων όπου θα χωροθετηθεί το προτεινόμενο
έργο.

Φωτογραφία 17: Μεικτές χρήσεις νοτιοανατολικά των τεμαχίων όπου θα χωροθετηθεί το προτεινόμενο έργο.
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Φωτογραφία 18: Δεντροκαλλιέργειες δυτικά των τεμαχίων όπου θα χωροθετηθεί το προτεινόμενο έργο.

Φωτογραφία 19: Οικιστικές αναπτύξεις και εκκλησία νότια των τεμαχίων όπου θα χωροθετηθεί το προτεινόμενο
έργο
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Φωτογραφία 20: Οικοπεδοποίηση και οικιστικές αναπτύξεις νότια των τεμαχίων όπου θα χωροθετηθεί το
προτεινόμενο έργο

Φωτογραφία 21: Μεμονωμένη εμπορική χρήση δυτικά των τεμαχίων όπου θα χωροθετηθεί το προτεινόμενο έργο
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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.

Tα κοντινότερα υδατορέματα είναι ο Ποταμός Καμάρων1 που βρίσκεται περίπου 700m βόρεια
του χώρου ανάπτυξης (Παράρτημα 1), και όπως φαίνεται και στην πιο κάτω δορυφορική
Εικόνα 4, ο ποταμός Τρέμινθος που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 4.5km νοτιοδυτικά του
χώρου ανάπτυξης, και οι Αρχάγγελος – Καμίτσης και Παραπόταμος2 σε απόσταση περίπου
4.5km βόρια του χώρου ανάπτυξης.
Άλλα υδάτινα σώματα στην περιβάλλουσα περιοχή του προτεινόμενου έργου είναι σε
απόσταση περίπου 1.4km ανατολικά των τεμαχίων, όπως φαίνεται και στην Εικόνα 4 πιο
κάτω, και είναι ο υγροβιότοπος Αλυκές Λάρνακας (LAR 021). Ωστόσο, το έργο δεν θα
επηρεάσει με οποιεσδήποτε επιπτώσεις τον υγροβιότοπο, ούτε κατά το στάδιο κατασκευής
ούτε κατά το στάδιο λειτουργίας του, δεδομένης και της απόστασης.
Επίσης, τα τεμάχια όπου θα χωροθετηθεί το προτεινόμενο έργο δεν εμπίπτουν σε ζώνη
προστασίας γεώτρησης.
Είναι σημαντικό να αναφέρουμε πως τα τεμάχια όπου θα χωροθετηθεί το προτεινόμενο έργο
βρίσκονται σε περιοχή όπου συνορεύουν οι υδροφορείς Αραδίππου, Γύψου Αραδίππου και
Κίτι – Περβόλια3. Επίσης βρίσκονται και τα υδάτινα σώματα Κοίτη Ποταμού Τρέμιvθου (CY3A) και Κίτι – Περβόλια (CY-3B)4.

Εικόνα 4: Ο χώρος ανάπτυξης (κόκκινο περίγραμμα), τα υδατορέματα στα βόρια και νοτιοδυτικά (μπλε χρώμα), η
ακτίνα 1km γύρω από το χώρο ανάπτυξης (κίτρινο χρώμα) και ο υγροβιότοπος ανατολικά του χώρου ανάπτυξης
(γαλάζιο περίγραμμα).

1

http://www.moa.gov.cy/moa/WDD/wfdf.nsf/All/3EB4EB2DADA57703C225831A00267E12?OpenDocument
http://www.moa.gov.cy/moa/WDD/wfdf.nsf/All/19861D45196D8039C225831B00359BC3?OpenDocument
3
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/wdd.nsf/page72_gr/page72_gr?opendocument
4
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/wdd.nsf/All/5CA468DD097A5152C225839F002F8E68?OpenDocument
2
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Σημειώνεται επίσης ότι ο σχεδιασμός του Έργου δεν περιλαμβάνει οποιαδήποτε
κατασκευαστική εργασία πάνω ή κοντά στους ποταμούς/παραπόταμους με αποτέλεσμα να
μην υπάρξει οποιοσδήποτε επηρεασμός τους.
Τα τεμάχια όπου θα χωροθετηθεί το προτεινόμενο έργο δεν εμπίπτουν σε σημαντικά
περιβαλλοντικές ή προστατευόμενες περιοχές. Οι πλησιέστερες περιοχές του δικτύου «Natura
2000» από τα τεμάχια του προτεινόμενου έργου, όπως παρουσιάζονται και στην Εικόνα 5 πιο
κάτω, είναι οι «Αλυκές Λάρνακας» (CY 6000002) που έχει καθοριστεί ως Ζώνη Ειδικής
Προστασίας (ΖΕΠ) και Ζώνη Ειδικής Διατήρησης (ΖΕΔ) και βρίσκεται σε απόσταση περίπου
0,74km νοτιοανατολικά των τεμαχίων.
Επίσης, σε απόσταση περίπου 0.93km ανατολικά των τεμαχίων βρίσκεται το Κρατικό Δάσος
Αλυκής Λάρνακας το οποίο παρουσιάζεται στην Εικόνα 5.
Ωστόσο, το προτεινόμενο έργο δεν αναμένεται να επηρεάσει τις περιοχές του Δικτύου «Natura
2000» ούτε κατά το στάδιο της κατασκευής του ούτε κατά τη λειτουργία του, δεδομένων και
των αποστάσεων από αυτές.

Εικόνα 5: Τα τεμάχια του προτεινόμενου έργου (με κόκκινο περίγραμμα) σε σχέση με την περιοχή του δικτύου
Νatura 2000 «Αλυκές Λάρνακας» (με σκούρο πράσινο χρώμα) και το Κρατικό Δάσος «Αλυκής Λάρνακας» (με
ανοικτό πράσινο χρώμα).

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.

Στην άμεση περιοχή του προτεινόμενου Έργου δεν υπάρχουν ενδείξεις για μνημεία ή χώρους
ιστορικής, πολιτιστικής ή αρχαιολογικής σημασίας. Σε απόσταση περίπου 1 χιλιομέτρου
βρίσκεται το Υδραγωγείο Καμάρες. Σημειώνεται ότι έχει ήδη σταλεί επιστολή στο Τμήμα
Αρχαιοτήτων, στις 03/12/2020, και εκκρεμεί απάντησης.
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Εντούτοις, σημειώνεται ότι, σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τον περί Αρχαιοτήτων Νόμος
(ΚΕΦ.31), όλα τα αρχαιολογικά ευρήματα που δεν έχουν ακόμη αποκαλυφθεί ανήκουν στην
κυβέρνηση της χώρας και στην περίπτωση που βρίσκονται αρχαιότητες αυτές πρέπει να
αναφέρονται.
Πιο αναλυτικά αναφέρεται ότι:
Οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο τυχαία ανακαλύπτει αρχαιότητα είτε μέσα ή πάνω από δική
του γη ή γη ιδιοκτησίας άλλου προσώπου ή της Κυβέρνησης ή οποιαδήποτε άλλη γη, χωρίς
να είναι κάτοχος άδειας εκσκαφής σύμφωνα με το άρθρο 14 του Νόμου αυτού αμέσως θα
δώσει ειδοποίηση της εύρεσης του και αν είναι φορητή θα παραδώσει την αρχαιότητα στον
κοινοτάρχη του πλησιέστερου χωριού ή στον πλησιέστερο Αστυνομικό σταθμό ή στον
υπεύθυνο του Κυπριακού Μουσείου ή του πλησιέστερου Αρχαιολογικού Μουσείου και κατά
τον ίδιο χρόνο επαρκώς θα δείξει ή περιγράψει τον τόπο που βρήκε αυτή.
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 αλλά και την ευρύτερη περιοχή του προτεινόμενου έργου δεν
έχουν εντοπιστεί απολιθώματα, γεωμορφώματα, γεωλογικοί σχηματισμοί, ορυκτοί πόροι ή
πετρώματα.
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 άμεσα περιβάλλοντα χώρο αλλά και την ευρύτερη περιοχή του προτεινόμενου έργου δεν
υπάρχουν Νερά Κολύμβησης, Ζώνες Ευπρόσβλητες στα Νιτρικά και περιοχές ευαίσθητες στην
απόρριψη αστικών λυμάτων. Τα κοντινότερα νερά κολύμβησης βρίσκονται σε απόσταση
περίπου 4,5 χιλιομέτρων ανατολικά του προτεινόμενου Έργου.
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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 τη διάρκεια των οικοδομικών εργασιών του προτεινόμενου έργου, θα προκύψουν μπάζα
από άχρηστα εκσκαφέντα χώματα κυρίως κατά την κατεδάφιση μέρους της βιομηχανικής
αποθήκης και κατασκευή των οποιονδήποτε αναγκαίων θεμελιώσεων και ορόφων, καθώς και
από αδρανή υλικά που θα περισσεύσουν από την επιτόπου ετοιμασία των επιχρισμάτων της
οικοδομής.
Ο όγκος των εκσκαφέντων χωμάτων δεν μπορεί να υπολογιστεί στο παρόν στάδιο με ακρίβεια
καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί η μελέτη εφαρμογής και δεν έχει ετοιμαστεί δελτίο ποσοτήτων.
Ως εκ τούτου ο όγκος των εκσκαφέντων χωμάτων θα υπολογιστεί από τον Επιμετρητή
Ποσοτήτων πριν την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών του Έργου. Αξίζει να σημειωθεί
ότι εφόσον τα εκσκαφθέντα υλικά κριθούν κατάλληλα, θα επαναχρησιμοποιούνται για τη
διαμόρφωση εδάφους/ τοπιοτέχνηση του χώρου, ενώ τα υπόλοιπα και όσα κριθούν
ακατάλληλα θα μεταφέρονται σε αδειδοτημένους χώρους απόρριψης.
(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
Το Ποσοστό σφράγισης Εδάφους από μη διαπερατά υλικά είναι 2915.52 m 2
(συμπεριλαμβανομένων των κτιρίων, Εξ. χώρων εκδηλώσεων, πορείες διαδρομής, Χώρος
Pavilion κλπ.).
Γίνεται επίσης προσπάθεια για την χρήση διαπερατών υλικών όπου αυτό είναι δυνατό, κάτι
που θα μειώσει περεταίρω το ποσοστό σφράγισης της ανάπτυξης.
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:
Το στάδιο κατασκευής του προτεινόμενου έργου αναμένεται ότι θα διαρκέσει περίπου 18
μήνες. Οι κατασκευαστικές εργασίες αφορούν κατεδαφίσεις υφιστάμενων κατασκευών,
εκσκαφές, επιχωματώσεις, τοιχοποιία, διαμόρφωση χώρων υγιεινής, ξυλουργικά,
τοπιοτέχνηση, ηλεκτρική εγκατάσταση και εγκατάσταση ανελκυστήρων, υδραυλική
εγκατάσταση, σύστημα ομβρίων και οικοδομικές εργασίες για τους εσωτερικούς και
εξωτερικούς χώρους της ανάπτυξης. Ο επηρεασμός λόγω της οχληρίας που θα προκαλέσουν
οι εργασίες στη γύρω περιοχή (Θόρυβος, σκόνη κλπ.) κατά το στάδιο της κατασκευής,
αναμένεται να είναι προσωρινός και όχι ιδιαίτερα σοβαρός. Περιμετρικά του τεμαχίου στις
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περιφράξεις προτείνονται κατασκευές για μείωση της οχλαγωγίας. Σημειώνεται ότι το βόρειο
και δυτικό άκρο των τεμαχίων όπου θα χωροθετηθεί το προτεινόμενο έργο βρίσκονται οικίες,
και μία αποθήκη. Δια το λόγο αυτό δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη λήψη όλων των απαραίτητων
προληπτικών και προστατευτικών μέτρων που καλύπτονται από τους περί Ασφάλειας και
Υγείας στην Εργασία (Προστασία από το Θόρυβο) Κανονισμούς του 2006 (Κ.Δ.Π. 317/2006).
Συγκεκριμένα, θα χρησιμοποιούνται μηχανήματα χαμηλής εκπομπής θορύβου, τήρηση
οδηγιών συντήρησης του μηχανικού εξοπλισμού και συστημάτων σύμφωνα με τα πρότυπα
του κατασκευαστή, χρήση άλλων μεθόδων εργασίας που συνεπάγονται με μικρότερη έκθεση
στο θόρυβο, μείωση του θορύβου μέσω οργάνωσης της εργασίας (περιορισμός της διάρκειας
και της έντασης της) και θα υλοποιούνται εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας ως εκτούτου
δεν αναμένεται να επηρεαστούν οι γειτονικές αναπτύξεις στην περιβάλλουσα περιοχή.
(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
Κατά το στάδιο της λειτουργίας του προτεινόμενου έργου αναμένονται γενικά θετικές
επιπτώσεις στον Δήμο Αραδίππου αλλά και της Λάρνακας, με την αύξηση των επισκεπτών και
τη δημιουργία διαφόρων εκδηλώσεων, εμπλουτίζοντας την κουλτούρα της περιοχής.
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:
Η ημερήσια μέση κατανάλωση νερού κατά το στάδιο κατασκευής τού έργου θα είναι περίπου
0,76 m3, ενώ η μέγιστη περίπου 0,91 m3 (20% αύξηση).
Η τυπική κατανάλωση νερού σε εργοτάξια, με βάση διεθνή πρότυπα5, είναι περίπου 150m3
συνολική κατανάλωση ανά εκατομμύριο κόστος του έργου.
Υπολογισμοί:
Ολική: (2εκ. x 150m3 = 300 m3)
Διάρκεια Κατασκευαστικής Φάσης: (Μήνες = 18, Μέρες = 22/μήνα, Σύνολο ημερών = 396)
Ημερήσια κατανάλωση: 0,76 m3
Οι πιο πάνω προκαταρκτικοί υπολογισμοί βασίζονται σε εμπειρικές εκτιμήσεις
κατασκευαστικών έργων ανάλογης κλίμακας και καλύπτουν κυρίως τις ανάγκες που
προκύπτουν κατά τα αρχικά στάδια προετοιμασίας του εδάφους και ανέγερσης του φέροντος
οργανισμού (σκελετού) του κτηρίου.
Επισημαίνεται ότι, η χρησιμοποίηση χημικών πρόσμικτων προϊόντων στο σκυρόδεμα μειώνει
σε σημαντικό βαθμό τις ανάγκες σε νερό για ράντισμα κατά την κατασκευή του Έργου.
Το νερό που απαιτείται για την κατασκευή του προτεινόμενου έργου θα προμηθεύεται από το
τοπικό δίκτυο υδροδότησης.

5

Action Plan for Reducing Water usage on Construction sites, WRAP, 2011
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(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
Η μέση ημερήσια κατανάλωση νερού κατά τη λειτουργία του προτεινόμενου έργου
υπολογίζεται να είναι περίπου 17 m3 και η μέγιστη περίπου 25,8 m3.
Στον παρακάτω Πίνακα 2 παρουσιάζονται οι υπολογισμοί για τις ανάγκες νερού, ανά ημέρα,
κατά τη λειτουργία της ανάπτυξης. Οι υπολογισμοί γίνονται με βάση διεθνή βιβλιογραφία6 (βλ.
Πίνακα 3).
Πίνακας 2: Υπολογισμοί αναγκών νερού ανά ημέρα, από τη λειτουργία της ανάπτυξης.

Χρήση

Ποσότητα
2

(m )

Μέση Τιμή
(Ιt/m2/ημέρα)

Μέγιστη
Τιμή
(Ιt/m2/ημέρα)

Μέσο
Σύνολο
Αναγκών
Νερού
(Ιt/ημέρα)

Μέγιστο
Σύνολο
Αναγκών
Νερού
(Ιt/ημέρα)

Εκδηλώσεις/Εστιατόριο/
Κουζίνα

536,24

30,0

45,0

16.087,2

24.130,8

Αποθήκες/Βοηθητικές
Χρήσεις

202,50

2,82

4,28

571,05

864,8

Δημόσιες Χρήσεις (Υποδοχή
Διάδρομοι, Πορείες Κίνησης)

193,04

2,00

4,00

386,08

772,16

17.044,33

25.767,76

Σύνολο Αναγκών Νερού (Ιt/ημέρα)

Πίνακας 3: Απαιτούμενες ανάγκες σε νερό, ανά χρήση με βάση διεθνή βιβλιογραφία 7

Χρήση

Μέση τιμή

Μέγιστη Τιμή

Μονάδα

Εστιατόριο/Κουζίνα

30,00

45,00

lt/m2/ημέρα

Αποθήκη

2,82

4,28

lt/m2/ημέρα

Δημόσιες Χρήσεις

2,00

4,00

lt/m2/ημέρα

Πηγές: European Commission (2008). Study on Water Performance on Buildings
Larry W. Mays. (2001). Water Resources Engineering, 1st Edition, p.347
European Federation of National Associations of Water Services (2017). Europe’s water in figures
Sydney Water. (2011). Best practice guidelines for water management in aquatic leisure centres. Sydney Water Corporation

6

Study on Water Performance on Buildings, 2008, European Commission
Sydney Water, Average Daily Water Use by Property Development Type
7
Average daily water use, Sydney Water
https://www.sydneywater.com.au/web/groups/publicwebcontent/documents/document/zgrf/mdq2/~edisp/dd_046262.pdf

Σελίδα | 26

ΕΚΘΕΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΗ 2000

12.
Επηρεασμός βιοποικιλότητας της 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:
Στα τεμάχια όπου θα χωροθετηθεί το προτεινόμενο έργο υπάρχει χαμηλή άγρια βλάστηση,
που αξιολογήθηκε ως μη σημαντική αλλά και κατά τόπους πιο πυκνά δέντρα κυρίως συκιές,
ελιές, πορτοκαλιές και ροδιές, ενώ επίσης βρίσκονται και ορισμένα πεύκα και μία με σπυλιά.
Με βάση αποτύπωση που έγινε από αεροφωτογραφία και τα Αρχιτεκτονικά Σχέδια, και
σύμφωνα με τους Αρχιτέκτονες του προτεινόμενου έργου όλα τα δέντρα που βρίσκονται μέσα
στα τεμάχια και χρειάζονται μετακίνηση θα μεταφυτευθούν σε άλλα σημεία της ανάπτυξης έτσι
ώστε να αξιοποιηθεί στον μέγιστο βαθμό το υφιστάμενο πράσινο. Η παρουσία βλάστησης και
μεταφύτευσης των υφιστάμενων δέντρων καθώς και νέων αυτοφυόμενων φυτών και η ορθή
τοποθέτησης τους για τη εύκολη διέλευση του δροσερού ανέμου μέσα στο κτήριο αποτελεί
βασικό πυλώνα της προτεινόμενης ανάπτυξης. Τα δέντρα που βρίσκονται εντός του χώρου
ανάπτυξης παρουσιάζονται στην πιο κάτω Εικόνα 7 και στο Παράρτημα II.
Μέρος του σχεδιασμού από τους αρχιτέκτονες του Έργου είναι η παραμονή μεγάλου
ποσοστού από τα υφιστάμενα δέντρα του οικοπέδου και η μεταφύτευση όσον επηρεάζουν την
κατασκευή των νέων κτιρίων. Επίσης θα φυτευτούν όσο τον δυνατόν περισσότερα δέντρα σε
διάφορα σημεία του οικοπέδου ώστε να δημιουργηθεί στην Ανάπτυξη ένα τοπικό πάρκο με
Κυπριακά / Μεσογειακά Φυτά.

Εικόνα 7: Σχηματική παρουσίαση των δέντρων (μπλε σκίαση) που αναμένεται να επηρεαστούν από την κατασκευή
του προτεινόμενου έργου (κόκκινο περίγραμμα).

Αξίζει να αναφερθεί ότι όλα τα δέντρα που θα επηρεαστούν τα οποία περιλαμβάνουν ελιές,
ροδιές και πορτοκαλιές. Σύμφωνα με τον περί Δασών Νόμο του 2012 και της σχετικούς με
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αυτόν Τροποποιητικούς Νόμους και Κανονισμούς, θα πρέπει να εξασφαλιστεί κατάλληλη άδεια
για την εκρίζωση των δέντρων που αναφέρονται στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος Ι του Νόμου
και βρίσκονται σε ιδιωτική γη εκτός των κρατικών δασών, όταν η έμφλοια διάμετρος του
κορμού σε ύψος εκατόν τριάντα (130) εκατοστόμετρων από το έδαφος είναι μεγαλύτερη από
δεκαπέντε (15) εκατοστόμετρα και σε αυτά περιλαμβάνεται και η Μοσφιλιά. Επίσης θα πρέπει
να εξασφαλιστεί και η κατάλληλη άδεια για εκρίζωση, υλοτομία και αποκοπή της κορυφής του
κορμού των δέντρων που ανήκουν στο είδος Ελιά (Οlea europaea), όταν η έμφλοια διάμετρος
του κορμού τους σε ύψος εκατόν τριάντα εκατοστόμετρων (130 εκ.) από το έδαφος είναι
μεγαλύτερη από πενήντα εκατοστόμετρα (50 εκ.). Ο περί Δασών Νόμος του 2012 αναφέρεται
και σε δέντρα που ανήκουν στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος Ι του Νόμου καθώς επίσης και
στις περιπτώσεις των δέντρων ή θάμνων με έμφλοια διάμετρο κορμού μεγαλύτερη από
πενήντα εκατοστόμετρα (50 εκ.) σε ύψος εκατόν τριάντα εκατοστόμετρα (130 εκ.) πάνω από
το έδαφος.
Η σχετικές άδειες δίνονται από το Διευθυντή του Τμήματος Δασών ή τον Περιφερειακό Δασικό
Λειτουργό μετά τη σωστή υποβολή του εντύπου από τον αιτητή στο οποίο η Κοινοτική Αρχή
υπογράφει ότι τα δέντρα είναι ιδιοκτησίας του αιτητή.
(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
Κατά τη λειτουργία του προτεινόμενου έργου δεν θα επηρεαστεί σημαντικά η χλωρίδα ή η
Πανίδα της περιβάλλουσας περιοχής.
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:
Κατά το στάδιο κατασκευής του προτεινόμενου έργου αναμένεται να παράγονται τα εξής
στερεά απόβλητα:
▪

Άχρηστα Αδρανή Υλικά (μπάζα) και Επικίνδυνα Απόβλητα

▪

Οικιακού χαρακτήρα «Leftovers»

Άχρηστα Αδρανή Υλικά (μπάζα) και Επικίνδυνα Απόβλητα
Τα στερεά απόβλητα τα οποία θα δημιουργηθούν κατά τη φάση κατασκευής του έργου
αφορούν στα ΑΕΚΚ που περιλαμβάνουν μπάζα, καθώς και οικοδομικά υλικά που περισσεύουν
ή δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον επιβλέποντα μηχανικό λόγω κακής ποιότητας.
O συνολικός όγκος των πλεοναζόντων υλικών είναι δύσκολο να εκτιμηθεί, καθώς για τον
υπολογισμό του υπεισέρχονται παράγοντες, της ο γενικός προγραμματισμός διεξαγωγής των
εργασιών εκτέλεσης του έργου, η μεθοδολογία και οι διαδικασίες που ακολουθούνται για την
τοποθέτηση των πυλώνων, το είδος των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν. Ενδεικτικά,
χρησιμοποιήθηκε εργαλείο που διαμορφώθηκε από την Οργανισμό Ανακύκλωσης Κύπρου
(ΟΑΚ) για τον υπολογισμό των αδρανών υλικών που θα προκύψουν αποκλειστικά από της
κατασκευαστικές εργασίες (εξαιρούνται οι όποιες χωματουργικές εργασίες), βάση του οποίου
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εκτιμάται ότι θα προκύψουν μπάζα της τάξεως των 306 τόνων περίπου8. Για τον υπολογισμό
αυτό λήφθηκαν υπόψη το εμβαδόν όλων των καλυμμένων χώρων της ανάπτυξης
συμπεριλαμβανομένων και των ορόφων, καθώς και την υφιστάμενη οικία στην οποία δεν θα
γίνουν προσθηκο-μετατροπές. Τα αποτελέσματα του εργαλείου παρουσιάζονται αναλυτικά
στον πιο κάτω Πίνακα 4.
Πίνακας 4: Ενδεικτικές ποσότητες στερεών αποβλήτων κατασκευής.

Απόβλητα Κατασκευής

Ποσότητα Αποβλήτου (τόνοι)

Μπετόν

207,62

Οπλισμός

18,72

Ξυλότυπος

1,53

Τοιχοποιία

41,07

Επιχρίσματα

20,63

Υγρομονώσεις

1,91

Θερμομονώσεις

0,38

Δαπεδοστρώσεις

2,67

Επενδύσεις Τοίχων

0,76

Ψευδοροφές – Γυψοσανίδες

3,25

Αποχετεύσεις

0,19

Ηλεκτρολογικά

0,38

Πελεκανικά

0,38

Γυαλί

0,38

Μηχανολογικά

0,76

Υδραυλικά

0,76

Βαφές

0,38

Διάφορα

4,20

Σύνολο

305,99

Επικίνδυνα στερεά απόβλητα προκύπτουν από εγκατάλειψη άχρηστων αδρανών υλικών
καθώς και υλικών συσκευασίας της δοχείων λαδιών/ καυσίμων, δοχείων μπογιάς/κόλλας,
σάκων τσιμέντου κλπ, καθώς και από εγκατάλειψη εξαρτημάτων πεπαλαιωμένων
μηχανημάτων. Τα υλικά αυτά είναι ευθύνη του Ανάδοχου Εργολάβου να τοποθετηθούν σε
απόμερο σημείο του εργοταξίου, ώστε να μην εμποδίζεται η διεξαγωγή των εργασιών και
ακολούθως να περισυλλέγονται από τους προμηθευτές.
Με την ολοκλήρωση του έργου και πριν την παράδοση, είναι υποχρέωση του Εργολάβου να
αναλάβει τον καθαρισμό και την απομάκρυνση των άχρηστων υλικών από το χώρο των
εργασιών, με δική του ευθύνη. Συνήθως αυτά οδηγούνται σε αδειοδοτημένους σκυβαλότοπους
απόθεσης ή/και επεξεργασίας/ανακύκλωσης άχρηστων οικοδομικών υλικών. Στο εργοτάξιο θα

8

Χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από τους υπολογισμούς των Αρχιτεκτόνων σχετικά με το συνολικό εμβαδόν του Έργου.
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υπάρχουν ξεχωριστοί χώροι απόθεσης οικοδομικών μπαζών ως εξής: μπετόν, σίδερο και άλλα
μέταλλα, ξύλο, χαρτί, πλαστικό και τοξικά υλικά.
Οικιακού χαρακτήρα «Leftovers»
Της υπολογίσιμος όγκος στερεών αποβλήτων, τα οποία χαρακτηρίζονται ως οικιακά,
δημιουργούνται από της εργάτες του εργοταξίου και συνιστώνται κυρίως από «Leftovers» των
εργατών, της τενεκεδάκια αναψυκτικών και χάρτινα είδη.
Οι ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες για το προτεινόμενο έργο θα ολοκληρωθούν σε
μεταγενέστερο στάδιο (κατά την διαδικασία άδειας οικοδομής), οπότε και θα καθοριστεί ο
αριθμός εργατών που θα χρειαστεί για την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών του
προτεινόμενου έργου.
Τα στερεά απόβλητα της μορφής της θα πρέπει να συλλέγονται καθημερινά σε κάδους
κατάλληλα τοποθετημένους στο χώρο των εργασιών και ακολούθως θα συγκεντρώνονται με
ευθύνη του υπεύθυνου του εργοταξίου και να απομακρύνονται από το εργοτάξιο (απόρριψη
ή/και ανακύκλωση).
(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
Κατά το στάδιο λειτουργίας του προτεινόμενου έργου αναμένεται να παράγονται αστικού
τύπου στερεά και ανακυκλώσιμα απόβλητα.
Για τα διάφορα συσκευασμένα προϊόντα που θα παραδίδονται στην ανάπτυξη, θα γίνεται
διαχωρισμός υλικών, της πλαστικό, νάιλον και χαρτί. Ο όγκος των στερεών αποβλήτων του
έργου,
υπολογίστηκε
χρησιμοποιώντας
συντελεστές
παραγωγής
από
διεθνή
9,10,11,12
βιβλιογραφία
(βλ. Πίνακα 5).
Πίνακας 5: Συντελεστές παραγωγής για στερεά και ανακυκλώσιμα απόβλητα από διεθνή βιβλιογραφία.

Χρήση

Στερεά Απόβλητα

Ανακυκλώσιμα Απόβλητα

Τύπος

Συντελεστής
Παραγωγής

Συντελεστής Παραγωγής

Δημόσια Κτήρια/ Αίθουσες
Εκδηλώσεων
Βοηθητικές Χρήσεις
/Αποθήκες

0,1m3/ 100m2/ day

0,01m3/ 100m2/ day

0,01m3/ 100m2/ day

0,025m3/ 100m2/ day

9

GHD Pty Ltd (2004) Randwick City Council Waste Management Guidelines for proposed developments.
Southwark Council (2010) The Combined Sydney Region of Councils and Waste Management Guidance Notes for Residential
Developments.
11
Broward County (2010) Comprehensive Plan Solid Waste Element - Volume 4, Support Documents
12
EPA (2017) Reducing Business Waste – Supermarkets
10
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Πίνακας 6: Ποσότητες στερεών και ανακυκλώσιμων απόβλητων κατά τη λειτουργία της ανάπτυξης.
Όγκος
Στερεών
Αποβλήτων

Όγκος
Ανακυκλώσιμων
Αποβλήτων

(m3/ημέρα)

(m3/ημέρα)

0,01m3/ 100m2/
day

0,54

0,054

0,01m3/ 100m2/
day

0,025m3/
100m2/ day

0,02

0,051

0,1m3/ 100m2/
day

0,01m3/ 100m2/
day

0,02

0,02

Σύνολο (m3/ημέρα)

0,58

0,125

Εμβαδόν
(m2) /
Μονάδες

Συντελεστής
Παραγωγής
Στερεών
Αποβλήτων

Συντελεστής
Παραγωγής
Ανακυκλώσιμων
Αποβλήτων

Δημόσια
Κτήρια/
Αίθουσες
Εκδηλώσεων

536,24

0,1m3/ 100m2/
day

Βοηθητικές
Χρήσεις
/Αποθήκες

202,50

Άλλα Δημόσια
Κτήρια
(Υποδοχή
Διάδρομοι,
Πορείες
Κίνησης)

193,04

Χρήση

Βάσει των ανωτέρω συντελεστών και όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 6, υπολογίζεται ότι
στο προτεινόμενο έργο θα παράγονται:
•

0.58m3 στερεά απόβλητα ανά ημέρα.

•

0.125 m3 ανακυκλώσιμα απόβλητα ανά ημέρα.

Τα αστικού τύπου απόβλητα (σκύβαλα) που θα προέρχονται από τη λειτουργία της ανάπτυξης,
θα τοποθετούνται σε σημεία προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων και θα διαχειρίζονται ως
εξής:
•

Με το διαχωρισμό των διάφορων απορριμμάτων σε ανακυκλώσιμα και μη.

•

Με την τοποθέτηση των σκουπιδιών σε σακούλες, ανάλογα με τον τύπο τους [πχ. μη
ανακυκλώσιμα σκύβαλα και ανακυκλώσιμα υλικά (χαρτί, πλαστικό, αλουμίνιο και
γυαλί)].

•

Με την τακτική περισυλλογή των αποβλήτων από ιδιωτικές Εταιρείες για απόρριψη των
σκουπιδιών στον εγκεκριμένο χώρο σκυβάλων και τη μεταφορά των ανακυκλώσιμων
υλικών σε ειδικές μονάδες ανακύκλωσης

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:
Κατά τη λειτουργία του εργοταξίου υγρά απόβλητα είναι δυνατόν να παραχθούν και από:
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•

Υπολείμματα υλικών βαφής/συντηρητικών και γενικά υλικών υγρής μορφής που
χρησιμοποιούνται στις διάφορες εργασίες,

•

Καύσιμα που προέρχονται από τα μηχανήματα,

•

Απόρριψη μηχανελαίων από τα μηχανήματα,

•

Εκπλύματα λόγω της διαβροχής σωρών υλικών στο χώρο των εργασιών.

Για τη διαχείριση των αναφερόμενων υγρών αποβλήτων κατά τη διάρκεια των
κατασκευαστικών εργασιών της ανάπτυξης θα ληφθούν οι εξής πρόνοιες:
•

Τα αναλώσιμα και κατασκευαστικά υλικά (καύσιμα, λιπαντικά υγρά, μπογιές, χημικά,
κλπ.) θα συγκεντρώνονται και θα αποθηκεύονται σε υποστατικά (μικρό αποθηκευτικό
χώρο στο εργοτάξιο) και θα παρακολουθούνται συστηματικά.

•

Τα μηχανήματα θα συντηρούνται και θα παρακολουθούνται συστηματικά ώστε να
αποφεύγονται μεγάλες διαρροές καυσίμων ή λαδιών.

•

Θα αποφεύγεται η απόρριψη μεταχειρισμένων μηχανελαίων από τα αυτοκίνητα και τα
μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν στο εργοτάξιο, καθώς επίσης τα υπολείμματα
των μηχανελαίων που θα συγκεντρώνονται σε δοχεία και θα συλλέγονται από
αδειοδοτημένους συλλέκτες ή θα διατίθενται σύμφωνα με τις οδηγίες για τη διάθεση
τοξικών αποβλήτων.

•

Τα υπολείμματα από τη χρήση υλικών βαφής- συντηρητικών, καθώς και τα καύσιμα
που θα έχουν διαρρεύσει (αφού πρώτα γίνει χρήση απορροφητικών υλικών όπως
άμμος, ροκανίδι) θα διατίθενται σύμφωνα με τις οδηγίες για τη διάθεση τοξικών
αποβλήτων.

•

Θα αποφευχθούν οι χωματουργικές εργασίες κατά τη διάρκεια των υψηλών
βροχοπτώσεων, για τη μείωση της ποσότητας των εκπλυμάτων.

Για τη διοχέτευση των υγρών αποβλήτων που θα προκύψουν από τους εργαζόμενους στο
εργοτάξιο, θα γίνουν διευθετήσεις ώστε να εγκατασταθούν προσωρινοί χώροι υγειονομικής
διευκόλυνσης που θα παρέχουν ασφάλεια και προστασία στο περιβάλλον.
Τα αποχωρητήρια θα πρέπει να έχουν κατάλληλα διαχωριστικά προπετάσματα τα οποία θα
τα καθιστούν αθέατα και ατομικά. Θα πρέπει να έχουν ελάχιστο εμβαδόν 1,5m2 και παράθυρα
για φυσικό εξαερισμό.
Ο ελάχιστος αριθμός των υγειονομικών διευκολύνσεων ανδρών και γυναικών καθώς και
νιπτήρων με βάση τον αριθμό των εργαζομένων σύμφωνα με τους περί Ασφάλειας και Υγείας
στη Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμούς του
2015 Κ.Δ.Π. 410/2015 παρουσιάζεται στους σχετικούς Πίνακες 7, 8 και 9 που ακολουθούν.
Πίνακας 7: Ελάχιστος Αριθμός Υγειονομικών Διευκολύνσεων Ανδρών.

Αριθμός ανδρών εργοδοτούμενων
κατά τον ίδιο χρόνο
Έως 15
Έως 25
Έως 50
Έως 75
Ανά 35 επιπλέον

Ελάχιστος αριθμός υγειονομικών διευκολύνσεων
Αποχωρητήρια
1
2
2
3
1

Ουρητήρια
1
2
3
4
1
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Πίνακας 8: Ελάχιστος Αριθμός Υγειονομικών Διευκολύνσεων Γυναικών.

Αριθμός γυναικών εργοδοτούμενων κατά
τον ίδιο χρόνο
Έως 15
Έως 30
Έως 50
Έως 70
Ανά 30 επιπλέον

Ελάχιστος αριθμός υγειονομικών
διευκολύνσεων
1
2
3
4
1

Πίνακας 9: Διευκολύνσεις Καθαρισμού-Ελάχιστος Αριθμός Νιπτήρων.

Αριθμός εργοδοτούμενων που διακόπτουν
την εργασία ταυτόχρονα
Έως 7
Έως 14
Ανά 10 επιπλέον

Ελάχιστος αριθμός νιπτήρων
1
2
1

Όπως ήδη προαναφέρθηκε, οι ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες για το προτεινόμενο έργο θα
ολοκληρωθούν σε μεταγενέστερο στάδιο (κατά την διαδικασία άδειας οικοδομής), οπότε και
θα καθοριστεί ο αριθμός ατόμων που θα εργοδοτούνται στο εργοτάξιο για την υλοποίηση του
υπό μελέτη Έργου.
Συνολικά, με την ενδεδειγμένη διαχείριση δεν αναμένονται οποιεσδήποτε αρνητικές
επιπτώσεις από τα υγρά απόβλητα του έργου στο έδαφος, στα επιφανειακά ή/και υπόγεια νερά
της περιοχής.
(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
Οι πηγές υγρών αποβλήτων κατά το στάδιο λειτουργίας του προτεινόμενου έργου
περιλαμβάνουν κυρίως τη χρήση των χώρων υγιεινής (τουαλέτες) από τους επισκέπτες και
τους εργαζόμενους του Πολύχωρου εκδηλώσεων, και τις γενικές δραστηριότητες καθαρισμού.
Οι ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες για το προτεινόμενο έργο θα ολοκληρωθούν σε
μεταγενέστερο στάδιο (κατά την διαδικασία άδειας οικοδομής), οπότε και θα καθοριστεί ο
αριθμός υγρών αποβλήτων κατά τη λειτουργεία του προτεινόμενου Έργου.
Η ποιότητα των υγρών αποβλήτων κατά τη λειτουργία του προτεινόμενου έργου θα είναι
κυρίως αστικού χαρακτήρα και θα καταλήγουν στο Συμβούλιο Αποχετεύσεως Λάρνακας, με το
οποίο θα είναι συνδεδεμένο το έργο.
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:
Οι ποσότητες χημικών / επικινδύνων ουσιών όπως λάδια, καύσιμα, μπογιές κλπ. που δύναται
να χρησιμοποιηθούν κατά το στάδιο κατασκευής του προτεινόμενου έργου εκτιμάται ότι θα
είναι μικρές. Ωστόσο, τα επικίνδυνα απόβλητα τα οποία θα προκύψουν από τις εργασίες
κατασκευής του έργου θα συλλέγονται σε ειδικό χώρο και στην συνέχεια θα παραδίδονται σε
αδειοδοτημένους φορείς συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας, σύμφωνα με την περί
Σελίδα | 33

ΕΚΘΕΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΗ 2000

Αποβλήτων Νομοθεσία και το Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων του Εργολάβου.
(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
Δεν αναμένεται να προκύψουν χημικές/επικίνδυνες ουσίες κατά τη λειτουργία του
προτεινόμενου έργου λόγω της φύσης του. Ωστόσο σε περίπτωση που προκύψουν
χημικές/επικίνδυνες ουσίες όπως λάδια, καύσιμα, μπογιές κλπ. στα πλαίσια τυπικών εργασιών
συντήρησης των εγκαταστάσεων θα συλλέγονται σε ειδικό χώρο και στη συνέχεια θα
παραδίνονται σε αδειοδοτημένους φορείς συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας, σύμφωνα
με την περί Αποβλήτων Νομοθεσία.
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 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:
Τα οχήματα, μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν στο εργοτάξιο κατά την κατασκευή του
προτεινόμενου έργου θα προέρχονται από την εργοληπτική εταιρεία που θα αναλάβει την
κατασκευή. Όσον αφορά το προσωπικό που θα εργοδοτείται στο εργοτάξιο κατά την
κατασκευή του προτεινόμενου έργου θα διακινείται με προσωπικά οχήματα ή οχήματα της
εργοληπτικής εταιρείας που θα αναλάβει την κατασκευή. Οι πρώτες ύλες θα μεταφέρονται στο
εργοτάξιο με οχήματα των προμηθευτών.
(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
Οι ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες για το προτεινόμενο έργο θα ολοκληρωθούν σε
μεταγενέστερο στάδιο (κατά την διαδικασία άδειας οικοδομής), οπότε και θα καθοριστεί η
ενεργειακή ζήτηση.
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:
Οι ανάγκες για χρήση ηλεκτρισμού κατά το στάδιο κατασκευής του προτεινόμενου έργου
αναμένεται να είναι σχετικά μικρές και θα παρέχονται από το τοπικό δημόσιο δίκτυο.
(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
Οι ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες για το προτεινόμενο έργο θα ολοκληρωθούν σε
μεταγενέστερο στάδιο (κατά την διαδικασία άδειας οικοδομής), οπότε και θα καθοριστούν οι
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εκτιμώμενες ανάγκες για χρήση ηλεκτρισμού που απαιτούνται για τη λειτουργία του
προτεινόμενου έργου.
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 ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες για το προτεινόμενο έργο θα ολοκληρωθούν σε
μεταγενέστερο στάδιο (κατά την διαδικασία άδειας οικοδομής), οπότε και θα καθοριστεί ο
συντελεστής θερμοπερατότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων του Έργου.
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 που θα προκύψουν από την κατασκευή του
προτεινόμενου έργου, παρουσιάζονται στον πιο κάτω Πίνακα 10.
Πίνακας 10: Κυριότερες πηγές εκπομπών αέριων ρύπων, ουσίες και ρυθμός εκπομπής κατά το στάδιο κατασκευής
του προτεινόμενου έργου.

Στάδιο Κατασκευής
Πηγή Εκπομπής

Ουσία/ Ρύπος

Ρυθμός Εκπομπής (Kg/h)

Μηχανές καύσης πετρελαίου
π.χ. αναβατόρια, γεννήτρια,
μηχανές
κοπής
σιδήρων,
αναμικτήρες, οχήματα, κ.α.

Συνήθεις εκπομπές καυσαερίων
από
την
λειτουργία
εργοταξιακού εξοπλισμού

Μόρια: 0,75 Kg ανά μονάδα (t)
κατανάλωσης καύσιμου λαδιού
ανά χρόνο.

(μονοξείδιο του άνθρακα (CO),
οξείδια του αζώτου (NOx),
διοξείδιο του θείου (SO2),
πτητικοί υδρογονάνθρακες
(VOC), αιωρούμενα σωματίδια
PM 10 , PM 2,5 καθώς και
διοξείδιο του άνθρακα (CO2)
και αιθάλη.

SO2: 1,5 Kg ανά μονάδα (t)
κατανάλωσης καύσιμου λαδιού
ανά χρόνο.
NOx: 21 Kg ανά μονάδα (t)
κατανάλωσης καύσιμου λαδιού
ανά χρόνο.
CO: 12,7 Kg ανά μονάδα (t)
κατανάλωσης καύσιμου λαδιού
ανά χρόνο.

Αναμένεται παραγωγή και δημιουργία σκόνης κατά τη διάρκεια εξαγωγής εξωτερικών
εργασιών/τοπιοτεχνησης ως εκ τούτου θα γίνεται τακτική διάβρωση του εδάφους με στόχο την
επαρκή μείωση παρουσίας σκόνης στην ατμόσφαιρα. Η λειτουργία των εργοταξιακών
μηχανημάτων και η κίνηση των οχημάτων στο χώρο του εργοταξίου επιβαρύνουν την ποιότητα
της ατμόσφαιρας λόγω της παραγωγής καυσαερίων (βλ. Πίνακα 11). Η ποιότητα των
καυσαερίων που εκπέμπονται εξαρτάται από το είδος του κινητήρα (βενζινοκινητήρας ή
πετρελαιοκινητήρας), το μέγεθος του, την κατάσταση των μηχανημάτων και οχημάτων όπως
και τις συνθήκες λειτουργίας τους. Τα εργοταξιακά οχήματα και μηχανήματα που θα
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χρησιμοποιηθούν θα είναι πετρελαιοκίνητα και επομένως αναμένεται να παρουσιάζουν
αυξημένες εκπομπές αιθάλης, διοξειδίου του θείου και οξειδίων του αζώτου. Οι εκπομπές
αυτές μπορούν να μειωθούν εάν τα οχήματα αυτά χρησιμοποιούν Euro-Diesel LS (με
περιεχόμενο θείο: 0,035%).
Πίνακας 11: Συντελεστής εκπομπής για βαρέου τύπου μηχανήματα 13.

Ρύπος ανά Μηχάνημα
Μηχάνημα

Πρέσα Σκυροδέματος

Βαρύ Φορτηγό

Οδοστρωτήρας

Φορτηγό

Μπετονιέρα

Φορτωτής

Προωθητήρας

Εκσκαφέας

CO2

HC

NOx

SO2 SOx

TSP

g/hr

g/hr

g/hr

g/hr

g/hr

G/kWh

G/kWh

G/kWh

G/kWh

G/kWh

260

114

859

82,5

78,0

3,63

1,60

11,80

1,15

1,08

817

87

1890

206

116

4,70

0,50

10,92

1,19

0,673

138

31

393

31

23

8,08

1,30

17,49

1,35

1,04

260

113

859

83

78

3,63

1,60

11,81

1,15

1,08

92

45

375

34,40

26,4

3,03

1,49

12,50

1,14

0,88

260

113

859

83

78

3,63

1,60

11,81

1,15

1,08

817

87

1890

158

75

4,70

0,50

10,92

1,17

0,56

569

128

1741

210

184

3,28

0,74

10,00

1,21

1,06

Οι αναμενόμενες εκπομπές αέριων ρύπων κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής δεν
προβλέπεται να είναι υψηλές και οπωσδήποτε θα είναι μικρότερες από τις οριακές τιμές αερίων
ρύπων που καθαρίζονται από τους περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα Νόμους του
2010 και 2017 (Ν. 77(Ι)/2010 και N. 3(I)/2017) μαζί με τους Κανονισμούς Κ.Δ.Π. 111/2010,
Κ.Δ.Π. 37/2017 και Κ.Δ.Π. 38/2017 εναρμονίζουν τις οδηγίες 2004/107/ΕΚ, 2008/50/ΕΚ και
2015/1480/ΕΕ σχετικά με θέματα ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα (βλ. Πίνακα 12).

13

Gulf South Research Corporation (2009) Environmental Assessment Alternative Housing Pilot Program Fischer (Algiers) Group
Housing Site, New Orleans, Louisiana. U.S. Department of Homeland Security Federal Emergency Management Agency (FEMA)
Louisiana Transitional Recovery Office – New Orleans, LA
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Πίνακας 12: Οριακές Τιμές ρύπανσης που καθορίζονται από τη Νομοθεσία.

Επιτρεπτές
υπερβάσεις ανά
έτος

Ρύπος

Οριακή τιμή

Περίοδος μέσου όρου

(Pollutant)

(limit value)

(Averaging period)

(Permitted
exceedances
each year)

25 µg/m3

1 έτος

n/a

Διοξείδιο του Θείου
(SO2)

350 µg/m3

1 ώρα

24

125 µg/m3

24 ώρες

3

Διοξείδιο του
αζώτου (NO2)

200 µg/m3

1 ώρα

18

40 µg/m3

1 έτος

n/a

50 µg/m3

24 ώρες

35

40 µg/m3

1 έτος

n/a

Μόλυβδος (Pb)

0.5 µg/m3

1 έτος

n/a

Μονοξείδιο του
άνθρακα (CO)

10 µg/m3

Μέγιστος ημερήσιος
μέσος όρος 8 ωρών

n/a

Βενζόλιο

5 µg/m3

1 έτος

n/a

Όζον (Ο3)

120 µg/m3

Μέγιστος ημερήσιος
μέσος όρος 8 ωρών

25 ημέρες κατά
μέσον όρο για
διάστημα 3 ετών

Αρσενικό (As)

6 ng/m3

1 έτος

n/a

Κάδμιο (Cd)

5 ng/m3

1 έτος

n/a

Νικέλιο (Ni)

20 ng/m3

1 έτος

n/a

1 ng/m3
(μέτρηση συγκέντρωση
βενζο(a)πυρενίου)

1 έτος

n/a

Λεπτόκοκκα
σωματίδια (PM2.5)

PM10

Πολυκυκλικοί
Αρωματικοί
Υδρογονάνθρακες
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(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
Οι ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες για το προτεινόμενο έργο θα ολοκληρωθούν σε
μεταγενέστερο στάδιο (κατά την διαδικασία άδειας οικοδομής), οπότε και θα καθοριστούν τα
ακριβές συστήματα που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια λειτουργίας του έργου.
Οι κυριότερες πηγές εκπομπών αέριων ρύπων που προκύπτουν από τη λειτουργεία έργων
παρόμοιας φύσης, παρουσιάζονται στον πιο κάτω Πίνακα 13.
Πίνακας 13: Κυριότερες πηγές εκπομπών αέριων ρύπων, ουσίες και ρυθμός εκπομπής κατά το στάδιο λειτουργίας
του προτεινόμενου έργου.

Στάδιο Λειτουργίας
Πηγή Εκπομπής
• Σύστημα Κλιματισμού
• Σύστημα
Αερισμού/Εξαερισμού
• Σύστημα Ψυγείων/ Ψυκτικών
θαλάμων

Ουσία/ Ρύπος

Ρυθμός Εκπομπής (Kg/h)

Εκπομπές
από
τους
ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς
της ΑΗΚ. Και τις εξατμίσεις
οχημάτων οχήματα (CO, CO2,
NOx, SO2, PM, HC, C6H6)

Οι εκπομπές κατά το
στάδιο λειτουργίας θα είναι
μηδαμινές ή αμελητέες. Το
αέριο που χρησιμοποιείται
είναι φιλικό ως προς το
περιβάλλον

• Κουζίνα
• Ηλεκτρογεννήτρια
• Κίνηση Οχημάτων (ιδιωτικών
οχημάτων και φορτηγών

Οδική Κυκλοφορία
Η αύξηση της κίνησης οχημάτων από και προς την οικιστική ανάπτυξη κατά τη λειτουργία της,
αναμένεται να οδηγήσει σε πολύ μικρή αύξηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που θα
προέρχεται κυρίως από τα καυσαέρια εξάτμισης των οχημάτων, η οποία θα είναι αμελητέα.
Οι κυριότεροι ατμοσφαιρικοί ρύποι λόγω της καύσης στους βενζινοκινητήρες των οχημάτων
είναι το μονοξείδιο του άνθρακα, τα οξείδια του αζώτου και οι άκαυστοι υδρογονάνθρακες.
Εντούτοις, η αύξηση θα είναι μικρή και οπωσδήποτε οριακές τιμές των αέριων ρύπων θα είναι
μικρότερες από τις οριακές τιμές αερίων ρύπων που καθαρίζονται από τους περί της
Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα Νόμους του 2010 και 2017 (Ν. 77(Ι)/2010 και N. 3(I)/2017)
μαζί με τους Κανονισμούς Κ.Δ.Π. 111/2010, Κ.Δ.Π. 37/2017 και Κ.Δ.Π. 38/2017 εναρμονίζουν
τις οδηγίες 2004/107/ΕΚ, 2008/50/ΕΚ και 2015/1480/ΕΕ σχετικά με θέματα ποιότητας του
ατμοσφαιρικού αέρα.
Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός
Οι ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες για το προτεινόμενο έργο θα ολοκληρωθούν σε
μεταγενέστερο στάδιο (κατά την διαδικασία άδειας οικοδομής), οπότε και θα καθοριστεί το
είδος του απαραίτητου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού που απαιτείται για τη λειτουργία
του προτεινόμενου έργου.
Σε γενικές γραμμές, η επιπρόσθετη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, από τη λειτουργία του
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού που θα τοποθετηθεί στην ανάπτυξη, θα οδηγήσει σε μικρή
αύξηση των εκπομπών ρύπων από τους ηλεκτροπαραγωγούς σταθμούς της Αρχής
Ηλεκτρισμού Κύπρου.
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Γενικά, η αναμενομένη αύξηση των εκπομπών, που θα προκύψει από την επιπρόσθετη οδική
κυκλοφορία και τη λειτουργία του νέου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού λόγω της
προτεινόμενης ανάπτυξης θα είναι μικρή και οπωσδήποτε μικρότερη από τα όρια που
καθορίζουν οι σχετικοί Κανονισμοί (Κ.Δ.Π. 37/2017 και Κ.Δ.Π. 38/2017).
19.
Υπολογισμός και πηγές ετήσιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα
από το Έργο.
(α) κατά το στάδιο κατασκευής:
Οι ετήσιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, από την κατασκευή του
προτεινόμενου έργου (άμεσες και έμμεσες), δεν αναμένεται να είναι σημαντικές και θεωρείται
ότι δεν θα συμβάλουν αισθητά αρνητικά στον δεσμευτικό εθνικό στόχο για μείωση των αερίων
του θερμοκηπίου κατά 24% μέχρι το 2030 σε σχέση με τα επίπεδα του 2005 σύμφωνα με τον
Κανονισμό (ΕΕ) 2018/842 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις
δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.
Οι κύριες πηγές εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα αναμένεται να είναι η
χρήση κατασκευαστικών μηχανημάτων και οχημάτων. Οι εκπομπές αυτές προβλέπεται να
είναι εντός των επιτρεπόμενων ορίων, καθώς αναμένεται να γίνει χρήση μηχανημάτων και
οχημάτων σύγχρονων τεχνολογιών που πληρούν τα αντίστοιχα κριτήρια εκπομπών, και
προσωρινές, καθώς θα διακοπούν με το πέρας της κατασκευαστικής περιόδου.
(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
Οι ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες για το προτεινόμενο έργο θα ολοκληρωθούν σε
μεταγενέστερο στάδιο (κατά την διαδικασία άδειας οικοδομής), οπότε και θα καθοριστεί το
είδος του απαραίτητου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού που απαιτείται για τη λειτουργία
του προτεινόμενου έργου.
Οι κύριες πηγές εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα αναμένεται να
προκύψουν έμμεσα από τους ηλεκτροπαραγωγούς σταθμούς της ΑΗΚ λόγω της
επιπρόσθετης κατανάλωσης ενέργειας από την λειτουργία του ηλεκτρομηχανολογικού
εξοπλισμού που θα τοποθετηθεί στην ανάπτυξη. Οι εκπομπές αυτές προβλέπεται να είναι
μικρές, καθώς αναμένεται ότι θα χρησιμοποιηθεί σύγχρονος εξοπλισμός, που θα πληροί τα
κριτήρια εκπομπών και ενεργειακής κατανάλωσης.
20.
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:
Κατά το στάδιο των κατασκευαστικών εργασιών του προτεινόμενου έργου, αναμένεται να
προκληθεί θόρυβος από τη λειτουργία των εργοταξιακών μηχανημάτων και οχημάτων, καθώς
και κατά τη διάρκεια των μερικών κατεδαφίσεων. Το επίπεδο θορύβου σε ένα υπό κατασκευή
έργο, επηρεάζεται από το είδος των εργασιών (πχ. χωματουργικές εργασίες, ετοιμασία
ξυλοτύπων, άντληση σκυροδέματος), το γενικότερο προγραμματισμό στη διεξαγωγή των
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εργασιών, την κατάσταση των μηχανημάτων στο εργοτάξιο, την ταχύτητα κίνησης των
φορτηγών που μεταφέρουν υλικά κλπ.).
Η ακριβής σύνθεση του εξοπλισμού, που θα χρησιμοποιηθεί κατά το στάδιο κατασκευής δεν
έχει οριστικοποιηθεί στο παρόν στάδιο αφού θα καθοριστεί από τον υπεύθυνο του έργου βάσει
του προγράμματος εργασιών.
Ωστόσο, για σκοπούς υπολογισμού των κατά προσέγγιση εκπομπών θορύβου από το
εργοτάξιο, χρησιμοποιήθηκε μια τυπική σύνθεση εργοταξιακών μηχανημάτων η οποία
παρουσιάζεται στον πιο κάτω πίνακα (βλ. Πίνακα 14) μαζί με τα αντίστοιχα παραγόμενα
επίπεδα θορύβου.
Πίνακας 14: Εκπομπές θορύβου από διάφορα συνήθη μηχανήματα που χρησιμοποιούνται σε τέτοιου είδους
κατασκευαστικές εργασίες.

Μηχανήματα

Εκπομπή θορύβου σε απόσταση 7m από την
πηγή dB(A)

Κατεδαφίσεις / Εκσκαφές
Εκσκαφέας με ερπύστρια

85

Διαμορφωτής

85

Ανατρεπόμενο Φορτηγό

83

Ανέγερση Εγκαταστάσεων
Μπετονιέρα

84

Αντλία Σκυροδέματος

80

Κινητός Γερανός

88

Φορτηγό

81

(Τα στοιχεία που αφορούν το θόρυβο που παράγεται από τα μηχανήματα κατασκευής είναι βασισμένα σε στάθμες
θορύβου που δίνονται στο “AS2436 Guide to Noise Control on Construction Maintenance and Demolition Sites”).

O θόρυβος υπολογίστηκε για τη δυσμενέστερη περίοδο από πλευράς δραστηριοτήτων
κατασκευής. Με την παραδοχή ότι, τα περισσότερα από τα πιο πάνω μηχανήματα δεν θα
λειτουργούν ταυτόχρονα, και χρησιμοποιώντας το εργαλείο υπολογισμού της συνολικής
εκπομπής θορύβου από διάφορες πηγές θορύβου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα
http://www.sengpielaudio.com/calculator-spl.htm, αναμένεται ότι η συνολική εκπομπή στο
εργοτάξιο θα είναι περίπου 89,9 dB(A) LAeq σε απόσταση ενός μέτρου από το πιο κοντινό
μηχάνημα14.
Η στάθμη αυτή μειώνεται κατά 6dB καθώς η απόσταση από την πηγή διπλασιάζεται. Οι πιο
κάτω υπολογισμοί αφορούν την στάθμη θορύβου από την πηγή σε διαφορετικές αποστάσεις,
και έγινε χρησιμοποιώντας το σχετικό εργαλείο που βρίσκεται στην ιστοσελίδα
http://www.sengpielaudio.com/calculator-SoundAndDistance.htm. Τα αποτελέσματα του
εργαλείου παρουσιάζονται πιο κάτω:

14

Για τον υπολογισμό χρησιμοποιήθηκαν τα ακόλουθα μηχανήματα: μπετονιέρα, αντλία σκυροδέρματος και κινητός γερανός.
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•

76 dB(A) σε απόσταση 5 m

•

70 dB(A) σε απόσταση 10 m

•

56 dB(A) σε απόσταση 50 m

•

50 dB(A) σε απόσταση 100 m

•

44 dB(A) σε απόσταση 200 m

•

40 dB(A) σε απόσταση 320 m

Θεμιτά Όρια Θορύβου
Όπως παρουσιάζεται και στον Πίνακα 15, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας
(Π.Ο.Υ.) τα θεμιτά όρια θορύβου σε κατοικίες κατά τις νυκτερινές ώρες (ιδιαίτερα σε
υπνοδωμάτια) είναι 45 dB(A) για στιγμιαίο θόρυβο. Για την προστασία του εσωτερικού χώρου
συστήνεται όπως, στο εξωτερικό των κτηρίων ο σταθερός θόρυβος να μην ξεπερνά τα 45 db
(Α) Leq κατά τη διάρκεια της νύχτας και τα 55 dB(A) Leq κατά τη διάρκεια της ημέρας.
Επιπλέον, σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ (2018) συνιστάται όπως τα επίπεδα θορύβου από την
κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της ημέρας να μην υπερβαίνουν τα 53 dB(A) Leq και τα 45 db
(Α) Leq κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Πίνακας 15: Ανώτατα επίπεδα θορύβου από εργοτάξια15.
Περίοδος

Μέγιστο Επίπεδο στην
πρόσοψη LAeq (1 hour)

Μέγιστο Στιγμιαίο
Επίπεδο dB(A)

75

80

65

70

Καθημερινά 22:00 – 7:30

45

50

Σάββατο 7:30 – 13:00

65

70

55

60

Δευτέρα – Παρασκευή
7:30 – 18:30 εκτός αργίας και ωρών ησυχίας
Δευτέρα – Παρασκευή
18:30 – 22:00 εκτός αργίας και ωρών ησυχίας

Σάββατο 13:00 – 22:00
Κυριακές και αργίες 7:30 – 22:00

Επιπρόσθετα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.) εξέδωσε και πιο πρόσφατες
κατευθυντήριες τιμές περιβαλλοντικού θορύβου που εκδόθηκαν το 2018 (EEA 2020)16 και
παρουσιάζονται στον πιο κάτω Πίνακα 16. Ο Π.Ο.Υ. εισηγείται όπως τα επίπεδα θορύβου
διατηρούνται κάτω από τα όρια που δίνονται στον ακόλουθο Πίνακα 16.

15
16

British Standard “BS 5228:84 Noise Control on Construction and Open Sites"
European Environment Agency, 2020 Environmental noise in Europe — 2020
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Πίνακας 16: Κατευθυντήριες τιμές περιβαλλοντικού θορύβου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 2018

Δείκτης Επιπέδου Θορύβου

Δρόμος

Σιδηρόδρομος

Αέρας

Lden

53 dB

54 dB

45 dB

Lnight

45 dB

44 dB

40 dB

Σημειώνεται ότι, στο παρόν στάδιο στην Κύπρο, δεν υπάρχουν καθοδηγητικές γραμμές για τον
επιτρεπόμενο θόρυβο από εργοτάξια με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος. Για το λόγο
αυτό, χρησιμοποιήθηκαν κοινά εφαρμοσμένες πρακτικές από άλλες χώρες (και κυρίως από το
Ηνωμένο Βασίλειο) οι οποίες έχουν εφαρμοστεί σε πολλές περιπτώσεις στην Κύπρο. Οι
οδηγίες που δίδονται γενικά, ορίζουν ότι ο Εργολάβος του έργου έχει υποχρέωση να
εξασφαλίσει ότι τα μέγιστα επίπεδα θορύβου σε απόσταση 1m από παράθυρα κατοικημένου
δωματίου στις γειτνιάζουσες με τα έργα οικίες, δεν θα ξεπερνά για διάφορες ώρες και μέρες τα
προκαθορισμένα επίπεδα που παρουσιάζονται στον Πίνακα 15. Για τους σκοπούς της
παρούσας Μελέτης και με βάση τις κοινά εφαρμοσμένες πρακτικές από άλλες χώρες (κυρίως
από το Ηνωμένο Βασίλειο), σαν μέγιστος αποδεκτός θόρυβος από τα κατασκευαστικά έργα
κατά την ημέρα (7:00 – 18:30) θεωρείται το επίπεδο των 75 dB LAeq (1 hour) ή 80 dB(A)
(μέγιστο στιγμιαίο επίπεδο) σε απόσταση 1m από τα παράθυρα κατοικημένων δωματίων στις
γειτνιάζουσες με τα έργα κατοικίες.
Επισημαίνεται ότι, οι εργασίες κατασκευής θα περιορίζονται μόνο κατά τη διάρκεια του
κανονικού ωραρίου εργασιών, και επομένως δε θα προκύπτει οχληρία λόγω διεξαγωγής
θορυβωδών εργασιών κατά τις ώρες κοινής ησυχίας.
Ωστόσο, για την ελαχιστοποίηση του θορύβου μπορούν να ληφθούν μέτρα όπως:
•

Ελάττωση του θορύβου των μηχανημάτων και οχημάτων εργοταξίου με χρήση νέων
μοντέλων.

•

Συχνή συντήρηση κατά τη λειτουργία όλων των μηχανημάτων/ οχημάτων του
εργοταξίου.

•

Χρήση αντιδονητικών βάσεων και αποσβεστών στα πλαίσια των μηχανών.

•

Χρήση σιγαστήρων και καλυμμάτων όπου είναι δυνατόν. Ολική κάλυψη μιας μηχανής
μπορεί να επιφέρει μείωση από 10 μέχρι και 20 dB(A). Μερική κάλυψη μπορεί να
επιφέρει μείωση από 0 μέχρι 10 dB(A). Χρήση πλευρικού παραπετάσματος μπορεί να
επιφέρει μείωση 0 μέχρι 10dB(A).

(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
Οι ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες για το προτεινόμενο έργο θα ολοκληρωθούν σε
μεταγενέστερο στάδιο (κατά την διαδικασία άδειας οικοδομής), οπότε και θα καθοριστεί το
είδος του απαραίτητου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού που απαιτείται για τη λειτουργία
του προτεινόμενου έργου. Παρ ’όλα αυτά ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός που
αναμένεται να χρησιμοποιηθεί είναι κλιματιστικά και θέρμανση, ο οποίος δεν θα προκαλέσει
σημαντικά επίπεδα θορύβου.
Επίσης, τον Απρίλιο 2020 εκπονήθηκε Ακουστική Μελέτη για το προτεινόμενου Έργο, η οποία
βρίσκεται στο Παράρτημα III. Βάσει της Μελέτης αυτής, οι σημαντικότερες επιπτώσεις
αναμένεται ότι θα προκαλούνται από την μουσική τόσο στους εσωτερικούς αλλά και
εξωτερικούς χώρους της ανάπτυξης. Γενικά, προτείνεται όπως τα μηχανήματα που θα
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χρησιμοποιηθούν στην ανάπτυξη θα πληρούν προδιαγραφές χαμηλής στάθμης θορύβου.
Σημειώνεται ότι, ο εξοπλισμός (μηχανήματα) εξωτερικού χώρου, που θα τεθεί σε λειτουργία
στο Έργο, θα πρέπει να συνάδει με τις πρόνοιες των περί Βασικών Απαιτήσεων (Εκπομπή
Θορύβου στο Περιβάλλον από Εξοπλισμό προς Χρήση σε Εξωτερικούς Χώρους) Κανονισμών
του 2003 έως 2014 και των περί των Βασικών Απαιτήσεων (Μηχανήματα) Κανονισμών του
2003, όπως τροποποιηθήκαν ή αντικαταστάθηκαν, και να διαθέτει σήμανση CE, Δήλωση ΕΚ
Συμμόρφωσης και οδηγίες χρήσης στην Ελληνική γλώσσα.
Για την τήρηση του παραγόμενου θορύβου κάτω από τα επιτρεπόμενα όρια θορύβου του
Π.Ο.Υ., θα ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα ηχομόνωσης:
•

Τα μηχανήματα θα έχουν προδιαγραφές χαμηλής στάθμης θορύβου.

•

Θα τηρηθούν αποστάσεις ασφαλείας σε ότι αφορά τη θέση των μηχανημάτων στο
προτεινόμενο κτήριο σε σχέση με τις γειτονικές αναπτύξεις.

•

Όπου χρειαστεί, δύναται να τοποθετηθούν ειδικά προστατευτικά πάνελ για μείωση του
θορύβου.
Περιγραφή των πιθανών πηγών οσμών.

21.

(α) κατά το στάδιο κατασκευής:
Γενικά, δεν αναμένεται να προκύψει οποιαδήποτε σημαντική γένεση οσμών κατά την
διεξαγωγή των εργασιών κατασκευής. Κατά την εκτέλεση των κατασκευαστικών εργασιών
μπορεί να δημιουργηθούν δυσάρεστες οσμές από τις αναθυμιάσεις βαφών, διαλυτών και
άλλων χημικών ουσιών, από τις εργασίες συγκόλλησης αλλά και από τις εκπομπές
καυσαερίων από τα εργοταξιακά μηχανήματα και οχήματα. Έκλυση οσμών, μπορεί να
προκύψει και από τους χώρους αποθήκευσης αποβλήτων και τις προσωρινές υγειονομικές
διευκόλυνσης εντός του εργοταξίου.
Σημειώνεται ότι οι διασπορά των οσμών επηρεάζεται από την κατεύθυνση και ένταση των
ανέμων αλλά και την θερμοκρασία του αέρα.
Παρόλα αυτά, οι επιπτώσεις αυτές δεν αναμένεται να είναι σημαντικές ή αισθητές σε μεγάλη
απόσταση από το εργοτάξιο και μπορούν να περιοριστούν σημαντικά με την υλοποίηση ενός
ολοκληρωμένου Σχεδίου Διαχείρισης του Εργοταξίου και την εφαρμογή καλών πρακτικών
διαχείρισης των αποβλήτων, των δομικών υλικών και των κατασκευαστικών εργασιών όπως:
•

Αποθήκευση διαλυτών, βαφών, καθαριστικών υγρών, αραιωτικών κ.ά. σε κατάλληλο
αποθηκευτικό χώρο. Τα δοχεία που περιέχουν τα εν λόγω υλικά να διατηρούνται
ερμητικά κλειστά όταν δεν χρησιμοποιούνται.

•

Τη συγκέντρωση και τοποθέτηση των αποβλήτων / άχρηστων οικοδομικών υλικών σε
κατάλληλες θέσεις και σε ειδικούς κάδους, καθώς και την τακτική περισυλλογή τους.

•

Τακτικό καθαρισμό και συντήρηση των υγειονομικών διευκολύνσεων.

Σημειώνεται ότι, οι πιο πάνω επιπτώσεις είναι προσωρινές και θα παύσουν να υφίστανται με
την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών.
(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
Κατά τη λειτουργία του προτεινόμενου έργου αναμένεται, αν δεν ληφθούν τα σωστά μέτρα
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μετριασμού, η έκλυση οσμών κυρίως από τα στερεά απορρίμματα, οι οποίες θα
ελαχιστοποιούνται με την τοποθέτηση των απορριμμάτων μέσα σε κάδους απορριμμάτων σε
σημεία προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων και με την τακτική απομάκρυνση τους από το
χώρο.
22.

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

(α) κατά το στάδιο κατασκευής:
Δεν ισχύει.
(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
Δεν ισχύει.
23.
Αναφορά στην ευαισθησία της θέσης του Έργου σε σεισμούς, καθίζηση,
κατολισθήσεις, διάβρωση, πλημμύρες ή ακραίες ή αντίξοες κλιματικές συνθήκες.
Όσον αφορά τη σεισμολογία της ευρύτερης περιοχής του προτεινόμενου έργου, όπως φαίνεται
και στην πιο κάτω Εικόνα 8, τα τεμάχια όπου θα χωροθετηθεί το προτεινόμενο έργο εμπίπτουν
στην Σεισμική Ζώνη 3, της οποίας η μέγιστη επιτάχυνση εδάφους είναι 0,25 με 10%
πιθανότητα υπέρβασης σε 50 χρόνια.

Εικόνα 8: Σεισμικές Ζώνες της Κύπρου17 σε κατά προσέγγιση σχέση με το προτεινόμενο έργο .

17

http://www.moa.gov.cy/moa/gsd/gsd.nsf/All/C694742CF9198A2EC22583C400252478?OpenDocument
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Τα τεμάχια όπου θα χωροθετηθεί το προτεινόμενο έργο δεν εμπίπτουν σε περιοχή δυνητικού
σοβαρού κινδύνου πλημμύρας. Αξίζει όμως να αναφερθεί ότι σε απόσταση περίπου 500m
βοριοδυτικά και ανατολικά του χώρου ανάπτυξης βρίσκεται το Όριο Πλημμύρας Περιόδου
Επαναφοράς 500 ετών (Εικόνα 9).

Εικόνα 9: Συνοπτικός Χάρτης Επικινδυνότητας Πλημμύρας18 – Ποταμός Καμαρών. Με κόκκινο περίγραμμα είναι
ο χώρος ανάπτυξης και με μπλε χρώμα τα Όρια Πλημμύρας.

Επιπλέον, η θέση και τα τεμάχια όπου θα χωροθετηθεί το προτεινόμενο έργο δεν εμπίπτουν
σε περιοχή με ευαισθησία σε καθίζηση, κατολισθήσεις, διάβρωση ή οποιεσδήποτε άλλες
ακραίες ή αντίξοες κλιματικές συνθήκες.
Αξίζει να αναφερθεί ότι μέρος του χώρου ανάπτυξης βρίσκεται στη Ζώνη Γεωλογικής
Καταλληλότητας 0219 (Εικόνα 10). Σύμφωνα με επιστολή από το Τμήμα Γεωλογικής
Επισκόπησης20, για τη Ζώνη 02 απαιτείται η εκπόνηση γεωλογικής / γεωτεχνικής έρευνας για
όλες τις αναπτύξεις, εξαιρούμενων των αναπτύξεων μέχρι δύο ορόφων χωρίς υπόγειο/α και
κολυμβητικές δεξαμενές (στο αριθμό ορόφων συμπεριλαμβάνεται το ισόγειο και ο ανοιχτός
υπόγειος χώρος). Η γεωλογική / γεωτεχνική έρευνα εκπονείται από γεωλόγο, μέλος του ΕΤΕΚ,
κατά το αρχικό στάδιο της μελέτης και οπωσδήποτε πριν το τελικό σχεδιασμό από τον
μελετητή.

18

http://www.moa.gov.cy/moa/WDD/wfdf.nsf/all/751620377CF54C0BC22582E9001A6651/$file/C11_HAZARD_ALL_2.jpg?open
element
19
https://gsd.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=e6f54157fe8640cc853df09bf2e75dd7
20
https://www.etek.org.cy/uploads/fck/%ce%96%ce%a9%ce%9d%ce%95%ce%a3%20%ce%93%ce%95%ce%a9%ce%9b%ce
%9f%ce%93%ce%99%ce%9a%ce%97%ce%a3%20%ce%9a%ce%91%ce%a4%ce%91%ce%9b%ce%9b%ce%97%ce%9b%c
e%9f%ce%a4%ce%97%ce%a4%ce%91%ce%a3.pdf
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Εικόνα 10: Με κόκκινο κύκλο υποδεικνύεται ο χώρος ανάπτυξης και με γκρίζο η Ζώνη Γεωλογικής Καταλληλότητας
02.
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ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΙΘΑΝΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ
ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
24.
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:
Οι σημαντικότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον της περιοχής που πιθανόν να προκύψουν κατά
το στάδιο κατασκευής του προτεινόμενου έργου, παρουσιάζονται πιο κάτω. Επισημαίνεται ότι
με τη λήψη των σωστών μέτρων μετριασμού, δεν αναμένεται να υπάρξουν σημαντικές ή
μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην περιοχή χωροθέτησης του προτεινόμενου έργου.

Σελίδα | 47

ΕΚΘΕΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΗ 2000

Τοπίο
Κατά τις εργασίες κατασκευής της προτεινόμενης ανάπτυξης, ο χώρος όπου θα ανεγερθεί το
Έργο θα υποστεί ευδιάκριτες αλλαγές που θα επηρεάσουν τη σύνθεση και την εμφάνιση του
υφιστάμενου αστικού τοπίου καθώς και τις θέες προς και από την τοποθεσία του Έργου.
Οι κυριότερες μεταβολές στο τοπίο θα προκύψουν από:
•

Την περίφραξη του εργοταξίου.

•

Τις εκσκαφές / χωματουργικές εργασίες για την δημιουργία θεμελίων / των υπόγειων
χώρων στάθμευσης της προτεινόμενης ανάπτυξης.

•

Την τοποθέτηση γερανών, την ανέγερση σκαλωσιών και την σταδιακή κατασκευή του
προτεινόμενου έργου.

Επιπλέον, ο εξοπλισμός εργοταξίου που θα χρησιμοποιείται, μαζί με διάφορες βοηθητικές
εγκαταστάσεις που θα διατηρούνται επιτόπου από τον Εργολάβο (τουαλέτες, αποθηκευτικοί
χώροι, κ.τ.λ.), καθ' όλη τη διάρκεια των σταδίων της κατασκευής, θα προσθέσει σωρευτικά στις
αρνητικές επιπτώσεις στην αισθητική της περιοχής. Η συσσώρευση εκσκαφθέντων υλικών,
πλεοναζόντων δομικών υλικών και οι σωροί υλικών / αποβλήτων, μπορούν να οδηγήσουν σε
περαιτέρω αλλά πιο τοπικές επιδράσεις.
Παρ' όλα αυτά, η ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής και η αναχώρηση του εργοταξίου,
καθώς και η τελική εκκαθάριση του χώρου, θα εξαλείψουν ένα σημαντικό ποσοστό των
επιπτώσεων που σχετίζονται με το τοπίο.
Αέριοι Ρύποι και Σκόνη
Η παραγωγή αέριων ρύπων και σκόνης αποτελεί μια από τις κυριότερες επιπτώσεις που
προκύπτουν κατά το στάδιο κατασκευής έργων. Γενικά, οι μεγαλύτερες ποσότητες σκόνης
δημιουργούνται από τις χωματουργικές εργασίες, τις εργασίες εκσκαφής των υπογείων, τις
κατεδαφίσεις, την κίνηση των εργοταξιακών μηχανημάτων σε χαλαρό έδαφος και μη
ασφαλτοστρωμένες επιφάνειες, καθώς και την φορτοεκφόρτωση και απόθεση χαλαρών
υλικών όπως άμμο και τσιμέντο.
Παρόλα αυτά, οι παραγόμενοι αέριοι ρύποι και σκόνη δεν αναμένεται να ξεπεράσουν τις
οριακές τιμές αιωρούμενης σκόνης για την προστασία ανθρώπινης υγείας όπως αναφέρονται
στην Οδηγία 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου
2008 για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη και στην
Κυπριακή Νομοθεσία ΚΔΠ 37/2017 και 38/2017 και στον Πίνακα 12.
Ωστόσο, το ποσοστό της σκόνης μπορεί να μειωθεί σε μεγάλο βαθμό με απλές μεθόδους
διαχείρισης των εργασιών και με τη λήψη μέτρων ελέγχου στην πηγή.
Όσον αφορά τις εκπομπές αερίων ρύπων, από τη λειτουργία των μηχανημάτων και την κίνηση
των οχημάτων στο εργοτάξιο, θα χρησιμοποιούνται καύσιμα καλής ποιότητας αλλά και
χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο, που μπορούν να μειώσουν τις εκπομπές ρυπογόνων ουσιών
στον αέρα.
Επομένως, δεν αναμένεται σοβαρή επιβάρυνση της ατμόσφαιρας κατά τη φάση κατασκευής
του έργου, ενώ οι επιπτώσεις θα είναι προσωρινές και θα παύσουν να υφίστανται με το πέρας
των εργασιών.
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Θόρυβος
Σημαντική επίπτωση κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών του προτεινόμενου
έργου και κυρίως κατά την εκσκαφή και κατεδάφιση θα είναι επίσης, ο εκπεμπόμενος θόρυβος
από τα εργοταξιακά μηχανήματα και οχήματα.
Κατά τη διεξαγωγή των κατασκευαστικών εργασιών οι αναπτύξεις στην περιβάλουσα περιοχή
του προτεινόμενου έργου αναμένεται να επηρεαστούν προσωρινά από το θόρυβο που θα
προκληθεί. Σημειώνεται ότι η πλησιέστερη κατοικία βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 15
μέτρων από το τεμάχιο ανάπτυξης, προς τα βόρεια. Επομένως, είναι αναμενόμενος ο
επηρεασμός του ακουστικού περιβάλλοντος της άμεσης περιοχής του Έργου και των κατοίκων
που γειτνιάζουν με το τεμάχιο ανάπτυξης.
Εντούτοις, η περίοδος διεξαγωγής των κατασκευαστικών εργασιών (που γενικά παράγουν τον
σημαντικότερο θόρυβο) περιορίζεται στα στάδια των κατασκευαστικών εργασιών.
Επίσης, για την ελαχιστοποίηση του θορύβου και για μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων
στους χρήστες της περιοχής, μπορούν να ληφθούν τα εξής μέτρα:
•

Τήρηση του κανονικού ωραρίου εργασιών για αποφυγή διεξαγωγής θορυβωδών
εργασιών κατά τις ώρες κοινής ησυχίας.

•

Ελάττωση του θορύβου των μηχανημάτων και οχημάτων εργοταξίου με χρήση νέων
μοντέλων.

•

Συχνή συντήρηση και λειτουργία όλων των μηχανημάτων/ οχημάτων του εργοταξίου.

•

Χρήση αντιδονητικών βάσεων και αποσβεστών στα πλαίσια των μηχανών.

•

Χρήση σιγαστήρων και καλυμμάτων όπου είναι δυνατόν.

Γενικότερα, ο θόρυβος που θα προκύψει κατά τη διάρκεια της κατασκευής του προτεινόμενου
έργου χαρακτηρίζεται ως προσωρινή επίπτωση και δε θα επηρεάσει σημαντικά το ακουστικό
περιβάλλον της περιοχής.
Οσμές
Κατά την εκτέλεση των κατασκευαστικών εργασιών μπορεί να δημιουργηθούν δυσάρεστες
οσμές από τις αναθυμιάσεις βαφών, διαλυτών και άλλων χημικών ουσιών, από τις εργασίες
συγκόλλησης αλλά και από τις εκπομπές καυσαερίων από τα εργοταξιακά μηχανήματα και
οχήματα. Έκλυση οσμών μπορεί να προκύψει και από τους χώρους αποθήκευσης αποβλήτων
αλλά και τις προσωρινές υγειονομικές διευκόλυνσης εντός του εργοταξίου.
Σημειώνεται ότι η διασπορά των οσμών επηρεάζεται από την κατεύθυνση και ένταση των
ανέμων αλλά και τη θερμοκρασία του αέρα.
Παρόλα αυτά, οι επιπτώσεις αυτές δεν αναμένεται να είναι σοβαρές ή αισθητές σε μεγάλη
απόσταση από το εργοτάξιο και μπορούν να περιοριστούν στο ελάχιστο με την υλοποίηση
ενός ολοκληρωμένου Σχεδίου Διαχείρισης του Εργοταξίου αλλά και εφαρμογή ορθών
πρακτικών διαχείρισης των αποβλήτων, των δομικών υλικών και των κατασκευαστικών
εργασιών.
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Υγρά Απόβλητα
Κατά το στάδιο των κατασκευαστικών εργασιών είναι δυνατόν να παραχθούν υγρά απόβλητα
από:
•

υπολείμματα υλικών βαφής/ συντηρητικών και άλλων υλικών υγρής μορφής που
χρησιμοποιούνται γενικά στις διάφορες εργασίες

•

καύσιμα από τυχόν διαρροές

•

μηχανέλαια που απορρίπτονται από τα μηχανήματα

•

εκπλύματα από τη διαβροχή σωρών υλικών

•

ξέπλυμα μηχανημάτων, εργαλείων και λοιπού εξοπλισμού του εργοταξίου

Για τη διαχείριση των παραπάνω υγρών αποβλήτων, θα ληφθούν επίσης οι απαιτούμενες
πρόνοιες, οι οποίες αναφέρονται στο Σημείο 14 του παρόντος Εντύπου και οι οποίες
διασφαλίζουν την αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων στο έδαφος, στα επιφανειακά ή/και
υπόγεια νερά και γενικά στο περιβάλλον της περιοχής.
Πρόσθετα, υγρά απόβλητα αναμένεται να προκύψουν από τους εργαζόμενους στο εργοτάξιο.
Για τη συλλογή και την ορθολογική διαχείριση των υγρών αποβλήτων που θα προέρχονται
από τους εργαζόμενους θα εγκατασταθούν προσωρινές υγειονομικές διευκολύνσεις σε
κατάλληλες τοποθεσίες ώστε να μην προκαλούνται προβλήματα στο περιβάλλον.
Επομένως, οι επιπτώσεις από τα υγρά απόβλητα κατά το στάδιο κατασκευής του
προτεινόμενου έργου, δεν αναμένεται να είναι σημαντικές, αφού αυτά θα διαχειρίζονται
ορθολογικά.
Στερεά Απόβλητα
Τα στερεά απόβλητα που θα παράγονται κατά την κατασκευή του προτεινόμενου έργου (βλ.
Σημείο 13), θα διαχειρίζονται υπό την ευθύνη του υπεύθυνου του εργοταξίου, ο οποίος θα
ετοιμάσει κατάλληλο Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων για τον σκοπό αυτό και θα αναλάβει
μεταξύ άλλων τα εξής:
•

τη συγκέντρωση και τοποθέτηση των άχρηστων οικοδομικών υλικών σε κατάλληλες
θέσεις ή/και σε ειδικούς κάδους, καθώς και την τακτική περισυλλογή τους

•

τη συσσώρευση και την απομάκρυνση των στερεών απορριμμάτων, των υλικών
συσκευασίας και των πλεοναζόντων υλικών

•

την κάλυψη και αποθήκευση χύδην υλικών, μπάζων και άλλων στερών αποβλήτων
μακριά από φυσικές λεκάνες απορροής για να αποτραπεί η μεταφορά ρύπων στο νερό
μέσω αέρα ή βροχής

•

την έγκαιρη εξασφάλιση των σχετικών αδειών για απόρριψη μπάζων στους
εγκεκριμένους χώρους

•

το διαχωρισμό των υλικών σε ανακυκλώσιμα και μη, και την συλλογή των
ανακυκλώσιμων από αδειοδοτημένους Φορείς ανακύκλωσης

•

τον καθαρισμό του χώρου των εργασιών μετά το πέρας της κατασκευής του έργου
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Επομένως οι επιπτώσεις από τα στερεά απόβλητα κατά το στάδιο κατασκευής του
προτεινόμενου έργου δεν αναμένεται να είναι σημαντικές, αφού θα διαχειρίζονται ορθολογικά
και βάσει τις πρόνοιες της σχετικής Νομοθεσίας.
Αποκοπή δέντρων
Όπως προαναφέρθηκε, τα τεμάχια όπου θα χωροθετηθεί το προτεινόμενο έργο υπάρχει
χαμηλή άγρια βλάστηση, που αξιολογήθηκε ως μη σημαντική αλλά και οπωροφόρα δέντρα
(κυρίως συκιές, ελιές, πορτοκαλιές και ροδιές), ενώ επίσης εντοπίζονται και ορισμένα πεύκα
και μία μεσπυλιά. Σύμφωνα με τα Αρχιτεκτονικά Σχέδια θα χρειαστεί, κατά το στάδιο των
κατασκευαστικών εργασιών, να αποκοπούν/μετακινηθούν 40 δέντρα τα οποία
συμπεριλαμβάνουν ελιές, ροδιές και πορτοκαλιές. Στοχεύεται όμως η παραμονή μεγάλου
ποσοστού από τα υφιστάμενα δέντρα του οικοπέδου και η μεταφύτευση όσον επηρεάζουν την
κατασκευή των νέων κτιρίων. Επίσης, μέρος του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού είναι να
φυτευτούν όσο τον δυνατόν περισσότερα δέντρα σε διάφορα σημεία του τεμαχίου ανάπτυξης
ώστε να δημιουργηθεί εντός της ανάπτυξης ένα τοπικό πάρκο με Κυπριακά / Μεσογειακά
Φυτά.
Σημειώνεται επίσης ότι σύμφωνα με τον περί Δασών Νόμο του 2012 και τους σχετικούς με
αυτόν Τροποποιητικούς Νόμους και Κανονισμούς θα πρέπει να εξασφαλιστεί κατάλληλη άδεια
για την εκρίζωση των δέντρων που αναφέρονται στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος Ι του Νόμου
όταν η έμφλοια διάμετρος του κορμού σε ύψος εκατόν τριάντα (130) εκατοστόμετρων από το
έδαφος είναι μεγαλύτερη από δεκαπέντε (15) εκατοστόμετρα και σε αυτά περιλαμβάνονται
Κέδρα, Πεύκη (όλων των ειδών), Σκλήδρα, Σφένδαμοι κτλ και βρίσκονται σε ιδιωτική γη εκτός
των κρατικών δασών. Η σχετική άδεια δίνεται από το Διευθυντή του Τμήματος Δασών ή τον
Περιφερειακό Δασικό Λειτουργό μετά τη σωστή υποβολή του εντύπου από τον αιτητή στο
οποίο η Κοινοτική Αρχή υπογράφει ότι τα δέντρα είναι ιδιοκτησίας του αιτητή.
Υδάτινα Σώματα
Με βάση την αρχική μορφή των τεμαχίων ανάπτυξης και λόγω της σημαντικής απόστασής
τους από τα κοντινότερα υδατορέματα (περίπου 700 μέτρα), δεν αναμένεται να επηρεαστούν
κατά το κατασκευαστικό στάδιο του προτεινόμενου Έργου.
Ωστόσο, τα κατασκευαστικά έργα δύναται, χωρίς τα σωστά μέτρα μετριασμού και καλές
πρακτικές, να επηρεάσουν σε συγκεκριμένα σημεία τους υπόγειους υδροφορείς και τα υπόγεια
ύδατα της περιοχής.
Κατά τη διάρκεια της κατασκευής μπορεί να υπάρξει επηρεασμός/μόλυνση των υπόγειων
υδροφορέων της περιοχής από διαρροές καυσίμων, λαδιών υλικών βαφής / συντηρητικών και
άλλων υγρών αποβλήτων.
Οδική Κυκλοφορία
Η οδική κυκλοφορία στην ευρύτερη περιοχή χωροθέτησης του προτεινόμενου έργου, δεν
αναμένεται να επηρεαστεί σημαντικά από την κίνηση των βαρέων οχημάτων που θα
μετακινούνται από και προς το εργοτάξιο. Αποκοπή προσβάσεων στην άμεση περιοχή του
έργου δεν προβλέπεται, ενώ ο επηρεασμός από τη διακίνηση των βαρέων οχημάτων θα είναι
προσωρινός και θα περιοριστεί κατά τα πρώτα στάδια των κατασκευαστικών εργασιών.
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Το πρόγραμμα εργασιών θα καθοριστεί, με τρόπο που θα διασφαλίζει ότι θα υπάρξουν οι
λιγότερο δυνατές επιπτώσεις στους περίοικους των παρακείμενων κατοικιών αλλά και στους
άλλους χρήστες της περιβαλλόμενης περιοχής.
Ο σωστός προγραμματισμός των εργασιών κατασκευής μέσω της εφαρμογής κατάλληλου
Σχεδίου Διαχείρισης του Εργοταξίου και Μετακινήσεων μπορεί να οδηγήσει στη μείωση της
ταυτόχρονης συγκέντρωσης βαρέων οχημάτων και μηχανημάτων στο εργοτάξιο.
Υδρολογία
Στις προτεινόμενες χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες συμπεριλαμβάνονται η
διαμόρφωση του εδάφους, η αποκοπή δέντρων και η σφράγιση εδάφους από μη διαπερατά
υλικά. Όλες αυτές εργασίες αναμένεται ότι θα επιφέρουν επιπτώσεις στην υδρολογία του
χώρου ανάπτυξης.
Πιο συγκεκριμένα, επηρεάζονται άμεσα οι φυσικές διαδικασίες απορροής και διήθησης του
χώρου. Αυτό θα μπορούσε να αυξήσει την επιφανειακή απορροή από τον χώρο, προκαλώντας
δευτερεύοντα και έμμεσα προβλήματα, κατά την λειτουργία του Έργου.
Παρ’ όλα αυτά, τα όμβρια ύδατα του Έργου θα τυγχάνουν κατάλληλης διαχείρισης όπως
προβλέπουν οι σχετικές νομοθεσίες, μειώνοντας σημαντικά τη σοβαρότητα της επίπτωσης.
Γεωλογία
Η ύπαρξη του προτεινόμενου έργου σε Ζώνη Γεωλογικής Καταλληλότητας 02, σημαίνει πως
η περιοχή πιθανό να απειλείται από γεωκινδύνους που δύναται να επιφέρουν αρνητικές
επιπτώσεις στο δομημένο περιβάλλον21 και στο προτεινόμενο Έργο. Καθώς όμως στον χώρο
ήδη υφίστανται τα δύο κτήρια που θα αναβαθμιστούν και θα διαμορφωθούν στα πλαίσια
υλοποίησης του Έργου, μπορεί να θεωρηθεί ότι η επίπτωση αυτή μπορεί να μετριαστεί με
ορθό σχεδιασμό και κατάλληλη δόμηση της ανάπτυξης.
Ασφάλεια και Υγεία
Η λειτουργία του εργοταξίου μπορεί να επιφέρει επιπτώσεις στην υγεία και την ατομική
ακεραιότητα τόσο των εργατών, όσο και τρίτων προσώπων. Για την αποφυγή του κινδύνου
ατυχήματος, λόγω της φύσης των εργασιών στο εργοτάξιο, θα πρέπει ο υπεύθυνος του
εργοταξίου να φροντίσει για την περίφραξη του χώρου των εργασιών και την ασφάλεια των
εργαζομένων στο εργοτάξιο, αλλά και των περιοίκων και περαστικών.
Για τον σκοπό αυτό θα ετοιμαστεί Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας του Εργοταξίου από τον
εργολάβο και θα ληφθούν όλα τα απαραίτητά μέτρα προστασίας των εργαζομένων. Νοείται
ότι θα πρέπει να τηρούνται όλες οι διατάξεις των περί Ασφαλείας και Υγείας στην Εργασία
Νόμων του 1996 έως 2015 (Ν. 178(I)/2015) και των σχετικών Κανονισμών όπως τους:
•

περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή
Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμοί του 2015 Κ.Δ.Π. 410/2015 οι οποίοι ρυθμίζουν τα
θέματα ασφάλειας και υγείας στα κατασκευαστικά έργα και θέτουν τις ελάχιστες
προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια.

21

https://www.etek.org.cy/uploads/fck/%ce%96%ce%a9%ce%9d%ce%95%ce%a3%20%ce%93%ce%95%ce%a9%ce%9b%ce
%9f%ce%93%ce%99%ce%9a%ce%97%ce%a3%20%ce%9a%ce%91%ce%a4%ce%91%ce%9b%ce%9b%ce%97%ce%9b%c
e%9f%ce%a4%ce%97%ce%a4%ce%91%ce%a3.pdf
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•

περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρήση στην Εργασία
Εξοπλισμών Ατομικής Προστασίας) Κανονισμοί Κ.Δ.Π.470/2001 (Τμήμα Επιθεώρησης
Εργασίας).

•

περί Ελαχίστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την
Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί Κ.Δ.Π. 497/2004
(Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας).

(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
Οι σημαντικότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον της περιοχής που πιθανόν να προκύψουν κατά
τη λειτουργία του προτεινόμενου, παρουσιάζονται πιο κάτω. Επισημαίνεται ότι με τη λήψη των
σωστών μέτρων μετριασμού, δεν αναμένεται να υπάρξουν σημαντικές ή μακροπρόθεσμες
επιπτώσεις στην περιοχή χωροθέτησης του προτεινόμενου έργου.
Τοπίο
Η κατασκευή του Έργου δεν αναμένεται να επιφέρει σημαντικές αλλαγές στο υφιστάμενο
τοπίο. Οι όποιες επιπτώσεις προκύψουν θα είναι θετικές καθώς θα γίνει ανακαίνιση της
υπάρχουσας αποθήκης, ενώ η οικία θα μείνει άθικτη. Μόνο η αποκοπή δέντρων αναμένεται
να επιφέρει αρνητική επίπτωση στο τοπίο, αλλά αυτό θα αντισταθμιστεί με την φύτευση
αντίστοιχων δέντρων.
Επίσης, αξίζει να αναφερθεί ότι οι επεμβατικές κατασκευαστικές εργασίες που θα εκτελεσθούν
στα πλαίσια του Έργου θα είναι ορατές από διάφορα σημεία της περιοχής, κάτι το οποίο θα
επιφέρει δευτερεύον επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής της περιοχής αλλά και στις κοινωνικές
πτυχές των επιπτώσεων του Έργου.
Αέριοι Ρύποι και Σκόνη
Κατά τη λειτουργία του προτεινόμενου έργου, δεν αναμένεται να υπάρξει παραγωγή αέριων
ρύπων και σκόνης. Τυχόν πρόκληση ατμοσφαιρικής ρύπανσης λόγω αύξησης της
κυκλοφορίας και λειτουργίας του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κατά την λειτουργία του
προτεινόμενου έργου αναμένεται να είναι πολύ περιορισμένη και να ελαχιστοποιηθεί από τις
διαμορφώσεις και την τοπιοτέχνηση των υπαίθριων χώρων της ανάπτυξης και τη χρήση
μηχανημάτων υψηλής απόδοσης.
Οσμές
Κατά τη λειτουργία του προτεινόμενου έργου δεν αναμένονται επιπτώσεις από οσμές.
Οι οποιεσδήποτε οσμές είναι δυνατόν να αναδύονται από τα στερεά απορρίμματα κατά τη
λειτουργία της ανάπτυξης, θα ελαχιστοποιούνται με την τοποθέτηση τους σε κλειστούς κάδους
σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, και την τακτική απομάκρυνση τους από το χώρο.
Δεν αναμένεται ότι η γειτονική περιοχή θα επηρεάζεται από οσμές που θα προκαλούνται από
το προτεινόμενο έργο.
Υγρά Απόβλητα
Τα υγρά απόβλητα που θα προκύπτουν από τη λειτουργία του προτεινόμενου έργου και
κυρίως από τη χρήση των χώρων υγιεινής των επισκεπτών και εργαζομένων, θα διοχετεύονται
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στο δίκτυο του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας με το οποίο θα είναι συνδεδεμένη η
ανάπτυξη. Οι επιπτώσεις από τα υγρά απόβλητα δεν αναμένεται να είναι σημαντικές, υπό την
προϋπόθεση της ορθολογικής διαχείρισης από το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας.
Στερεά Απόβλητα
Οι επιπτώσεις από τα στερεά απόβλητα που θα δημιουργούνται από τη λειτουργία του
προτεινόμενου έργου, αναμένεται να είναι σχετικά ασήμαντες αφού θα διαχειρίζονται ως εξής:
•

Με το διαχωρισμό των διάφορων απορριμμάτων σε ανακυκλώσιμα και μη

•

Με την τοποθέτηση των σκουπιδιών σε σακούλες, ανάλογα με τον τύπο τους [πχ. μη
ανακυκλώσιμα σκύβαλα και ανακυκλώσιμα υλικά (χαρτί, πλαστικό, αλουμίνιο και
γυαλί)]

•

Με την τακτική περισυλλογή των αποβλήτων από τα σκυβαλλοφόρα οχήματα του
Δήμου για απόρριψη των σκουπιδιών στον εγκεκριμένο χώρο σκυβάλων και τη
μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών από ιδιωτικές εταιρείες σε ειδικές μονάδες
ανακύκλωσης

Οδική Κυκλοφορία
Η λειτουργία του προτεινόμενου έργου εκτιμάται ότι θα προσελκύσει αυξημένο αριθμό
ιδιωτικών οχημάτων στην περιοχή και κατά συνέπεια θα αυξήσει σε μικρό βαθμό και τα
επίπεδα θορύβου και καυσαερίων στη γειτνιάζουσα περιοχή.
Ωστόσο, και αν και δεν εκπονήθηκε Μελέτη Κυκλοφοριακών Επιπτώσεων για το προτεινόμενο
Έργο, η αύξηση της κυκλοφορίας που αναμένεται να δημιουργήσει η λειτουργία του
προτεινόμενου έργου, εκτιμάται να είναι διαχειρίσιμη από το οδικό δίκτυο της περιοχής. Έτσι
δεν αναμένεται να επηρεαστεί εξαιρετικά η κυκλοφοριακή του ικανότητα.
Επίσης, οι χώροι στάθμευσης θεωρούνται επαρκής, εφόσον προβλέπεται όπως υλοποιηθούν
με βάση τα σχετικά πρότυπα και υποδείξεις των αρμόδιων αρχών, με αποτέλεσμα ο
επηρεασμός των ανέσεων των γειτονικών αναπτύξεων και της οδικής ασφάλειας να θεωρείται
μικρός προς ελάχιστος. Συγκεκριμένα, με βάση τις απαιτήσεις της Δήλωσης Πολιτικής 2014
(Παράρτημα Β) και του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού του έργου, είναι αναγκαίο να γίνει παροχή
58 χώρων στάθμευσης. Παρόλα αυτά, στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του έργου, προτείνονται
περισσότεροι χώροι στάθμευσης από τους απαιτούμενους. Πιο συγκεκριμένα έχουν
σχεδιαστεί 68 χώροι στάθμευσης, εκ των οποίων οι 5 θα ανήκουν στους εργαζόμενους, 6 για
ΑΜΕΑ και 1 για οχήματα τροφοδοσίας.
Θόρυβος και Ποιότητα Ζωής κατοίκων της περιοχής
Η αναμενόμενη αύξηση της δραστηριότητας στην περιοχή λόγω της προσέλκυσης επισκεπτών
κατά τη λειτουργία του έργου, δυνητικά θα επηρεάσει και τις γειτονικές αναπτύξεις της
περιοχής (η κοντινότερη οικιστική ανάπτυξη βρίσκεται σε απόσταση 10 μέτρων, περίπου), ενώ
αναπόφευκτα θα υπάρξουν και αλλαγές στο τοπίο της περιοχής. Επίσης, με εξαίρεση μια
βιομηχανική χρήση που γειτνιάζει με το χώρο ανάπτυξης, η κύρια χρήση στην άμεση περιοχή
του Έργου είναι οικιστική. Επομένως η ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής δύναται να
επηρεαστεί αρνητικά από την αλλαγή χρήσης γης που θα προκληθεί με την υλοποίηση του
υπό μελέτη Έργου, εάν δεν ακολουθούνται οι απαραίτητες πρόνοιες και κανονισμοί των
σχετικών νομοθεσιών για την λειτουργία αναπτύξεων όπως της υποφαινόμενης.
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Δομημένο Περιβάλλον
Το προτεινόμενο Έργο θα αλλάξει τον χαρακτήρα και την χρήση του τεμαχίου στο οποίο θα
χωροθετηθεί. Σημαντική είναι η θετική αλλαγή στο δομημένο περιβάλλον της άμεσης περιοχής
του Έργου, καθώς ένα εγκαταλελειμμένο κτήριο που βρίσκεται σε υποβαθμισμένη κατάσταση
(παλιά αποθήκη) θα αφαιρεθεί από το δομημένο περιβάλλον της περιοχής και θα
αντικατασταθεί από μια αναβαθμισμένη ανάπτυξη.
Εξωτερικός Φωτισμός
Ο εξωτερικός φωτισμός του προτεινόμενου έργου που θα τοποθετηθεί εξωτερικά και στους
χώρους στάθμευσης δεν αναμένεται να επιφέρει οποιεσδήποτε ενοχλήσεις στην γύρω περιοχή
ή/και τους χρήστες της ανάπτυξης, καθώς θα προηγηθεί μελετημένη και σωστή εγκατάστασή
του.
Η φωταγώγηση των εξωτερικών χώρων θα γίνει προσεκτικά και με γνώμονα την αποφυγή
αντανακλάσεων και οχλήσεων σε παρακείμενες ιδιοκτησίες και χρήσεις.
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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
25.
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:
Τοπίο
Όταν τερματιστούν οι κατασκευαστικές εργασίες, θα πρέπει να γίνει αποκατάσταση της γύρω
περιοχής εάν και όπου έχουν γίνει ζημίες σε δρόμους, πεζοδρόμια ή άλλες υποδομές και
κατασκευές, για μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων που θα εμφανιστούν στο αστικό τοπίο.
Επίσης απαραίτητη θεωρείται η περίφραξη του χώρου κατά το στάδιο των κατασκευαστικών
εργασιών και η αυστηρή εφαρμογή του προγράμματος εργοταξίου που θα πρέπει να ετοιμάσει
ο Εργολάβος του Έργου. Σε συνδυασμό με την ορθολογική εκτέλεση εργασιών, τα πιο πάνω
μέτρα μπορούν να μετριάσουν την σχετική επίπτωση.
Για περαιτέρω μετριασμό των επιπτώσεων από το Έργο, τα μπάζα που θα προκύπτουν και
δεν θα υπάρχει σκοπός να χρησιμοποιηθούν για τοπιοτέχνηση του χώρου ή άλλες ανάγκες
του Έργου, θα πρέπει να απομακρύνονται από το εργοτάξιο άμεσα. Επίσης, θα πρέπει να
ετοιμαστεί και να τηρηθεί Σχέδιο Διαχείρισης Εργοταξίου και Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων,
κατά το στάδιο κατασκευής του Έργου.
Αέριοι Ρύποι και Σκόνη
Το ποσοστό της παραγόμενης σκόνης κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής του
προτεινόμενου έργου, μπορεί να μειωθεί σε μεγάλο βαθμό (μέχρι και 90%) με την εφαρμογή
απλών μεθόδων διαχείρισης και με τη λήψη μέτρων ελέγχου στην πηγή.
Για την άμβλυνση των επιπτώσεων από την παραγόμενη σκόνη προτείνονται τα παρακάτω:
•

Συνεχής διαβροχή (καταιονισμό) των υλικών που θα συγκεντρώνονται σε σωρούς, των
μετώπων εκσκαφής και των διαδρόμων κίνησης των οχημάτων του εργοταξίου.

•

Μείωση κατά το δυνατό των αποθέσεων/αποσπάσεων υλικών σε και από σωρούς,
καθώς και η εναπόθεση των υλικών σε σωρούς στο ελάχιστο δυνατό ύψος.

•

Αποφυγή της υπερπλήρωσης των φορτηγών που μεταφέρουν χύδην υλικά από/προς
το εργοτάξιο και κάλυψη του φορτίου τους.

•

Τοποθέτηση των σωρών των υλικών σε επιλεγμένες θέσεις μέσα στο εργοτάξιο μακριά
από παρακείμενες κατοικίες. Τοποθέτηση τεχνητής περίφραξης ή κάλυψη των σωρών.

•

Τοποθέτηση περίφραξης γύρω από το πεδίο των εργασιών.

•

Θέσπιση μεγίστων ορίων ταχύτητας σε όλες τις μη ασφαλτοστρωμένες επιφάνειες στο
εργοτάξιο.
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Θόρυβος
Οι επιπτώσεις από το θόρυβο που θα προκληθεί στο εργοτάξιο από τη λειτουργία των
μηχανημάτων και την κίνηση των οχημάτων μπορούν να μετριαστούν με τη λήψη των
παρακάτω μέτρων:
•

Τοποθέτηση των μηχανημάτων στο εργοτάξιο όπου είναι δυνατόν μακριά από άλλες
βιομηχανικές αναπτύξεις.

•

Χρήση νέων μοντέλων εργοταξιακών μηχανημάτων και οχημάτων.

•

Τακτική συντήρηση και λειτουργία όλων των μηχανημάτων/ οχημάτων του εργοταξίου.

•

Χρήση σιγαστήρων και πλευρικών παραπετασμάτων όπου είναι δυνατόν.

•

Τήρηση του ωραρίου εργασίας.

•

Προγραμματισμός των εργασιών κατασκευής και αποφυγή κατά το δυνατόν
συγκέντρωσης και ταυτόχρονης λειτουργίας πολλών μηχανημάτων στο εργοτάξιο.

Επίσης, για την ελαχιστοποίηση του θορύβου και για μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων
στους χρήστες της περιοχής, μπορούν να ληφθούν τα εξής μέτρα:
•

Τήρηση του κανονικού ωραρίου εργασιών για αποφυγή διεξαγωγής θορυβωδών
εργασιών κατά τις ώρες κοινής ησυχίας.

•

Ελάττωση του θορύβου των μηχανημάτων και οχημάτων εργοταξίου με χρήση νέων
μοντέλων.

•

Συχνή συντήρηση και λειτουργία όλων των μηχανημάτων/ οχημάτων του εργοταξίου.

•

Χρήση αντιδονητικών βάσεων και αποσβεστών στα πλαίσια των μηχανών.

•

Χρήση σιγαστήρων και καλυμμάτων όπου είναι δυνατόν.

Οσμές
Οι επιπτώσεις από τις οσμές κατά το στάδιο κατασκευής μπορούν να περιοριστούν σημαντικά
με την υλοποίηση κατάλληλων Σχεδίων Διαχείρισης του Εργοταξίου / Αποβλήτων και την
εφαρμογή καλών πρακτικών διαχείρισης των αποβλήτων, των δομικών υλικών και των
κατασκευαστικών εργασιών όπως:
•

Αποθήκευση διαλυτών, βαφών, καθαριστικών υγρών, αραιωτικών κ.ά. σε κατάλληλο
αποθηκευτικό χώρο. Τα δοχεία που περιέχουν τα εν λόγω υλικά να διατηρούνται
ερμητικά κλειστά όταν δεν χρησιμοποιούνται.

•

Τη συγκέντρωση και τοποθέτηση των αποβλήτων / άχρηστων οικοδομικών υλικών σε
κατάλληλες θέσεις και σε ειδικούς κάδους, καθώς και την τακτική περισυλλογή τους.

•

Τακτικό καθαρισμό και συντήρηση των υγειονομικών διευκολύνσεων.

Υγρά Απόβλητα
Κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών θα προκύπτουν υγρά απόβλητα από
εκπλύματα και υλικά υγρής μορφής που χρησιμοποιούνται στις διάφορες εργασίες στο
εργοτάξιο. Για τη διαχείριση των αναφερόμενων αποβλήτων αναμένεται να ετοιμαστεί Σχέδιο
Διαχείρισης Αποβλήτων από τον Εργολάβο και να ληφθούν μεταξύ άλλων οι εξής πρόνοιες:
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•

Τα αναλώσιμα και κατασκευαστικά υλικά (καύσιμα, λιπαντικά υγρά, μπογιές χημικά,
κλπ) θα συγκεντρώνονται και θα αποθηκεύονται σε υποστατικά (μικρό αποθηκευτικό
χώρο στο εργοτάξιο) και θα παρακολουθούνται συστηματικά.

•

Τα μηχανήματα θα συντηρούνται και θα παρακολουθούνται συστηματικά, ώστε να
αποφεύγονται μεγάλες διαρροές καυσίμων ή λαδιών.

•

Θα αποφεύγεται η απόρριψη μεταχειρισμένων μηχανέλαιων από τα αυτοκίνητα και τα
μηχανήματα, καθώς επίσης τα υπολείμματα των μηχανελαίων θα συγκεντρώνονται σε
δοχεία και θα συλλέγονται από αδειοδοτημένους συλλέκτες ή θα διατίθενται σε μονάδες
ανάκτησης μηχανελαίων.

•

Τα υπολείμματα από τη χρήση υλικών βαφής – συντηρητικών, καθώς και τα καύσιμα
που θα έχουν διαρρεύσει (αφού πρώτα γίνει χρήση απορροφητικών υλικών όπως
άμμος, ροκανίδι) θα διατίθενται σύμφωνα με τις οδηγίες για τη διάθεση τοξικών
αποβλήτων.

•

Θα αποφευχθούν οι χωματουργικές εργασίες κατά τη διάρκεια των υψηλών
βροχοπτώσεων, για τη μείωση της ποσότητας των εκπλυμάτων.

Για τη συλλογή και την ορθολογική διαχείριση των υγρών αποβλήτων που θα προέρχονται
από τους εργάτες, θα εγκατασταθούν χώροι υγειονομικής διευκόλυνσης, οι οποίοι
διασφαλίζουν την αποφυγή περιβαλλοντικών προβλημάτων.
Συνολικά, με την ενδεδειγμένη διαχείριση δεν αναμένονται οποιεσδήποτε αρνητικές
επιπτώσεις από τα υγρά απόβλητα του έργου στο έδαφος, στα επιφανειακά ή/και υπόγεια νερά
της περιοχής.
Στερεά Απόβλητα
Οι επιπτώσεις από την παραγωγή στερεών αποβλήτων κατά την κατασκευή του έργου
αναμένεται να περιοριστούν με την εφαρμογή του Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων και την
κατάλληλη διαχείριση που θα αναλάβει ο υπεύθυνος του εργοταξίου να προωθήσει και
συγκεκριμένα με:
•

τη συγκέντρωση και τοποθέτηση των άχρηστων οικοδομικών υλικών σε κατάλληλες
θέσεις ή/και σε ειδικούς κάδους, καθώς και την τακτική περισυλλογή τους

•

τη συσσώρευση και απομάκρυνση των στερεών απορριμμάτων και των πλεοναζόντων
υλικών

•

τον καθαρισμό του χώρου των εργασιών μετά το πέρας της κατασκευής του έργου

•

την έγκαιρη εξασφάλιση των σχετικών αδειών για απόρριψη των μπάζων στους
εγκεκριμένους χώρους

•

το διαχωρισμό των υλικών σε ανακυκλώσιμα και μη, και τη μεταφορά των
ανακυκλώσιμων στους κατάλληλους Φορείς ανακύκλωσης.

Αποκοπή Δέντρων
Προτείνεται είναι η παραμονή μεγάλου ποσοστού από τα υφιστάμενα δέντρα του οικοπέδου
και η μεταφύτευση όσον επηρεάζουν την κατασκευή των νέων κτιρίων. Υπολογίζεται πως θα
επηρεαστούν περίπου 40 δέντρα, ενώ αναμένεται ότι η φύτευση των Κυπριακών /
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Μεσογειακών Φυτών που σχεδιάζεται να γίνει στα πλαίσια του Έργου θα μετριάσει μερικώς
την επίπτωση αυτή.
Σύμφωνα με τους Αρχιτέκτονες του προτεινόμενου έργου όλα τα δέντρα που βρίσκονται μέσα
στα τεμάχια και χρειάζονται μετακίνηση θα μεταφυτευθούν σε άλλα σημεία της ανάπτυξης έτσι
ώστε να αξιοποιηθεί στον μέγιστο βαθμό το υφιστάμενο πράσινο. Η παρουσία βλάστησης και
μεταφύτευσης των υφιστάμενων δέντρων καθώς και νέων αυτοφυόμενων φυτών και η ορθή
τοποθέτησης τους για τη εύκολη διέλευση του δροσερού ανέμου μέσα στο κτήριο αποτελεί
βασικό πυλώνα της προτεινόμενης ανάπτυξης.
Σημαντικό στοιχείο επίσης είναι η πρόθεση των μελετητών του Έργου για φύτευση τοπικών
και μεσογειακών ειδών βλάστησης και χλωρίδας στα πλαίσια τοπιοτέχνησης της ανάπτυξης,
κάτι το οποίο αποσκοπεί στην διατήρηση των ειδών στην περιοχή.
Επηρεασμός Υδάτινων Σωμάτων
Η υλοποίηση κατάλληλου Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων και η εφαρμογή βέλτιστων
πρακτικών διαχείρισης αποβλήτων από τον Εργολάβο αναμένεται να συμβάλει σημαντικά
στον μετριασμό των επιπτώσεων στα υδατορέματα της περιοχής.
Με αυτό τον τρόπο θα διαχειρίζονται σωστά και με οργανωμένο και ορθολογικό πρόγραμμα,
οποιαδήποτε λάδια, πετρέλαια, σοροί, μπάζα και άλλα απόβλητα που θα δημιουργούνται κατά
το στάδιο κατασκευής.
Προκειμένου να μειωθούν οι μεγάλες ποσότητες εκπλυμάτων, θα πρέπει να αποφεύγονται οι
χωματουργικές εργασίες κατά τη διάρκεια των υψηλών βροχοπτώσεων. Παράλληλα πρέπει
να γίνεται κάλυψη όλων των σωρών. Τα υλικά υγρής μορφής που θα χρησιμοποιούνται στις
διάφορες εργασίες κατά το στάδιο της κατασκευής, όπως, ορυκτέλαια μηχανών, καύσιμα κλπ,
θα πρέπει να αποθηκεύονται σε κατάλληλα δοχεία και υποστατικά και να παρακολουθούνται
τακτικά.
Επίσης, θα πρέπει να γίνεται συστηματική συντήρηση των μηχανημάτων και παρακολούθηση
τους σε προκαθορισμένο και κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο ώστε να αποφεύγονται μεγάλες
διαρροές καυσίμων ή λαδιών.
Οδική Κυκλοφορία
Αν και δεν αναμένεται να υπάρξει σημαντικός επηρεασμός της οδικής κυκλοφορίας στην
περιβάλλουσα περιοχή του Έργου λόγω των μετακινήσεων για τους σκοπούς του Έργου,
προτείνεται όπως ετοιμασθεί πρόγραμμα εργασιών και ετοιμασία και εφαρμογή κατάλληλου
Σχεδίου Διαχείρισης του Εργοταξίου και Μετακινήσεων. Και τα δύο είναι σημαντικό όπως έχουν
ως μια από τις προτεραιότητές τους τον περιορισμό της ταυτόχρονης συγκέντρωσης βαρέων
οχημάτων και μηχανημάτων στο εργοτάξιο.
Υδρογεωλογία
Το σχετικά μικρό μέγεθος του χώρου ανάπτυξης δεν προβλέπεται να επιφέρει σημαντικές
επιπτώσεις στην υδρογεωλογία της περιοχής. Αναμένεται ωστόσο να υπάρξουν ορισμένες
επιπτώσεις από την αύξηση των επιφανειακών απορροών λόγω της σφράγισης του εδάφους
αλλά και της κοπής ορισμένων δέντρων που υπάρχουν στα τεμάχια όπου θα χωροθετηθεί το
προτεινόμενο έργο. . Εντούτοις, βάση του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού προτείνεται η φύτευση
όσων παραπάνω δέντρων γίνεται στο χώρο ανάπτυξης μειώνοντας τις πιθανές αυξήσεις των
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επιφανειακών απορροών. Επομένως, τόσο η υδρολογία του χώρου αλλά και τα πιθανά
γεωτεχνικά προβλήματα αποφεύγονται.
Ασφάλεια και Υγεία
Για την πρόληψη τυχόν ατυχημάτων που μπορεί να προκληθούν από τις εργασίες στο
εργοτάξιο, τόσο σε εργάτες όσο και σε τρίτα πρόσωπα, ο χώρος εργασιών θα πρέπει να
περιφραχτεί και σε μετέπειτα στάδιο πριν την έναρξη των εργασιών προτείνεται όπως
ετοιμαστεί και εφαρμοσθεί σχετικό Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας για το προτεινόμενο Έργο.
(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
Τοπίο
Προτείνεται όπως γίνει τοπιοτέχνηση του χώρου με τοπικά είδη χλωρίδας και οπωροφόρα
δέντρα, όπως εκείνα που υφίστανται εντός του τεμαχίου ανάπτυξης, έτσι ώστε να περιοριστεί
η οπτική όχληση που θα προκαλείται από την προτεινόμενη ανάπτυξη.
Αέριοι Ρύποι και Σκόνη
Καθώς δεν αναμένεται να προκληθούν σημαντικές επιπτώσεις κατά τη λειτουργία του
προτεινόμενου έργου, αναμένεται ότι η τοπιοτέχνηση των υπαίθριων χώρων και η επιλογή
μηχανημάτων υψηλής απόδοσης για την λειτουργία του Έργου θα είναι επαρκή για να
ελαχιστοποιήσουν την όποια σχετική επίπτωση.
Οσμές
Οι οποιεσδήποτε οσμές είναι δυνατόν να αναδύονται από τα στερεά απορρίμματα κατά τη
λειτουργία του προτεινόμενου έργου, θα ελαχιστοποιούνται με την τοποθέτησή τους σε
κλειστούς κάδους και την τακτική απομάκρυνση τους από το χώρο. Έτσι, δεν αναμένεται ότι η
περιβάλλουσα περιοχή θα επηρεάζεται από οσμές που θα προκαλούνται κατά τη λειτουργία
του προτεινόμενου έργου.
Υγρά Απόβλητα
Τα υγρά απόβλητα που θα προκύπτουν από τη λειτουργία του προτεινόμενου έργου θα
διαχειρίζονται με τη σύνδεση της ανάπτυξης στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας. Οι
επιπτώσεις από τα υγρά απόβλητα δεν αναμένεται να είναι σημαντικές, υπό την προϋπόθεση
της ορθολογικής διαχείρισης από το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας.
Στερεά Απόβλητα
Για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων που θα δημιουργούνται από τη λειτουργία του
προτεινόμενου έργου, προτείνονται και τα εξής:
•

Ο διαχωρισμός των διάφορων απορριμμάτων σε ανακυκλώσιμα και μη

•

Η τοποθέτηση των σκουπιδιών σε σακούλες, ανάλογα με τον τύπο τους [πχ. μη
ανακυκλώσιμα σκύβαλα και ανακυκλώσιμα υλικά (χαρτί, πλαστικό, αλουμίνιο και
γυαλί)]
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•

Η τοποθέτηση των σκουπιδιών σε ειδικούς συμπιεστές

•

Η τακτική περισυλλογή των αποβλήτων από ιδιωτικές Εταιρείες (2-3 φορές εβδομάδα)
για απόρριψη των σκουπιδιών στον εγκεκριμένο χώρο σκυβάλων και τη μεταφορά των
ανακυκλώσιμων υλικών σε ειδικές μονάδες ανακύκλωσης

•

Η τοποθέτηση των νοσοκομειακών τύπου απορριμμάτων, που θα προέρχονται κυρίως
από τη λειτουργία των εργαστηρίων, σε ειδικούς κάδους και τη συλλογή τους από
αδειοδοτημένες Εταιρείες συλλογής απορριμμάτων για μεταφορά.

Τα παραπάνω μέτρα διασφαλίζουν την αποτροπή αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον,
καθώς και στη δημόσια υγεία για τους χρήστες (ενοίκους, εργαζόμενους και επισκέπτες) της
οικιστικής ανάπτυξης.
Οδική Κυκλοφορία
Αν και δεν εκπονήθηκε Μελέτη Κυκλοφοριακών Επιπτώσεων για το προτεινόμενο Έργο, οι
αναμενόμενες επιπτώσεις από τον προκαλούμενο θόρυβο λόγω αύξησης της κίνησης των
οχημάτων από και προς την ανάπτυξη δεν αναμένεται να εξαιρετικά σημαντικές, λαμβάνοντας
υπόψη ότι θα τηρηθούν τα απαραίτητα μέτρα διαχείρισης του χώρου στάθμευσης επισκεπτών
και ότι οι χώροι στάθμευσης θα υλοποιηθούν όπως προνοούνται από την πολεοδομική αρχή.
Με την παραδοχή αυτή δεν αναμένεται να προκληθεί οποιοσδήποτε επηρεασμός στις ανέσεις
των περιοίκων από την αύξηση της κυκλοφορίας λόγω της λειτουργίας του προτεινόμενου
έργου.
Θόρυβος και Ποιότητα Ζωής κατοίκων της περιοχής
Με σκοπό τον μετριασμό των πιθανών οχλήσεων που μπορεί να προκληθούν στην
περιβάλλουσα περιοχή του Έργου από την λειτουργία του, είναι απαραίτητο όπως
εφαρμόζονται πιστά και αυστηρά οι νομοθεσίες και κανονισμοί σχετικά με:
-

τις ώρες λειτουργίας της ανάπτυξης

-

τα επιτρεπτά επίπεδα θορύβου, ιδιαίτερα κατά τις νυκτερινές ώρες και τις ώρες κοινής
ησυχίας

-

την επάρκεια χώρων στάθμευσης και την διαχείριση οχημάτων επισκεπτών

-

την συλλογή και διαχείριση αποβλήτων και απορριμμάτων που δύναται να
προκαλούνται

Αν και ο αρχικός σκοπός της ανάπτυξης είναι το να διοργανώνονται και συνεδριακές/εταιρικές
εκδηλώσεις, η ανάπτυξης δύναται, περιοδικά, να χρησιμοποιείται και για την εκτέλεση
γαμήλιων και άλλων δεξιώσεων με περιορισμένο αριθμό προσκεκλημένων ώστε να διατηρείται
η επιδιωκόμενη ποιότητα της ανάπτυξης.
Την ευθύνη για την ορθολογική διαχείριση της ανάπτυξης όπως και της λειτουργίας του Έργου
φέρουν ο Κύριος και ο μελλοντικός διαχειριστής του Έργου, οι οποίοι είναι σημαντικό όπως
συμμορφώνονται με όλους τους όρους λειτουργίας της ανάπτυξης, όπως απαιτείται από τις
σχετικές νομοθεσίες και κανονισμούς. Επίσης σημαντικό είναι όπως επιβάλλουν σε όλους τους
χρήστες της προτεινόμενης ανάπτυξης την συμμόρφωση με τους πιο πάνω κανονισμούς κατά
την λειτουργία της ανάπτυξης.
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Δομημένο Περιβάλλον
Όσο αφορά το δομημένο περιβάλλον της περιοχής, καθώς ο σχεδιασμός της προτεινόμενης
ανάπτυξης αναμένεται να βελτιώσει την υφιστάμενη κατάσταση του τεμαχίου ανάπτυξης, αλλά
και να συμβάλει στην βελτίωση του δομημένου περιβάλλοντος της περιοχής, δεν αναμένεται
να προκύψουν αρνητικές επιπτώσεις. Ως αποτέλεσμα δεν προτείνονται μέτρα μετριασμού.
Εξωτερικός Φωτισμός
Ο εξωτερικός φωτισμός κατά τη λειτουργία του προτεινόμενου έργου, δεν αναμένεται να
επιφέρει οποιεσδήποτε ενοχλήσεις στους περίοικους και τους χρήστες του, καθώς θα
προηγηθεί μελετημένη και σωστή εγκατάσταση αλλά και ορθή επιλογή εξοπλισμού.
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ΜΕΡΟΣ V
ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΗ 2000
26.
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.
Δεν εφαρμόζεται σε αυτή την περίπτωση.
27.
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.
Δεν εφαρμόζεται σε αυτή την περίπτωση.
28.
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.
Δεν εφαρμόζεται σε αυτή την περίπτωση.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΥΨΟΜΕΤΡΑ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΥΨΟΜΕΤΡΑ
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Ελιά
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συκιά
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Πολεοδομικά Δεδομένα:
ΟΙΚΟΠΕΔΟ: 1797
Εμβαδό: 4236m2
Ζώνη: Kα5 - Οικιστική
Σ.Δ.: 100% = 4236m2
Σ.K.: 50% = 21185m2
Max. Υψος: 13.5m
Max Ορόφοι: 3
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ΟΙΚΟΠΕΔΟ: 56
Εμβαδό: 716m2
Ζώνη: Kα5 - Οικιστική
Σ.Δ.: 100% = 716m2
Σ.K.: 50% = 358m2
Max. Υψος: 13.50m
Max Ορόφοι: 3
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ΟΙΚΟΠΕΔΟ: 57
Εμβαδό: 707m2
Ζώνη: Kα5 - Οικιστική
Σ.Δ.: 100% = 707m2
Σ.K.: 50% = 353.50m2
Max. Υψος: 13.50m
Max Ορόφοι: 3

συκιά
54.36

συκιά
B= 11.43m2

1.63

7.06

συκιά

συκιά
Πορτοκαλιά
15.81

Ελιά

Πορτοκαλιά

μεσπυλιά

ΟΙΚΟΠΕΔΟ: 58
Εμβαδό: 707m2
Ζώνη: Kα5 - Οικιστική
Σ.Δ.: 100% = 707m2
Σ.K.: 50% = 353.50m2
Max. Υψος: 13.50m
Max Ορόφοι: 3

Πρόχειρη Κατασκευή δεν υπολογίζεται
στον Σ.Δ. & Σ.Κ.

Πορτοκαλιά

Πορτοκαλιά

Πορτοκαλιά

Ελιά
17.25

A= 272.77m2

Ελιά

17.24

Πορτοκαλιά

Πορτοκαλιά

Πορτοκαλιά

Πορτοκαλιά

Ελιά

Συνολικό Εμβαδό: 7017m2
Σ.Δ.: 100% = 7017m2
Σ.Κ.: 50% = 3508.50m2
Μax. Ύψος: 13.50m
Max Ορόφοι: 3

Πορτοκαλιά

15.88

Πορτοκαλιά
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ (ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ /
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ)

Πορτοκαλιά

Ελιά

Πορτοκαλιά

Ελιά
= Α+Β+Γ
= 272.77 + 11.43 + 733.19
= 1017.39m2

Ελιά
Πορτοκαλιά

Πορτοκαλιά

Πορτοκαλιά

Ελιά

ΟΙΚΟΠΕΔΟ: 59Εμβαδό:
651m2
Ζώνη: Kα5 - Οικιστική
Σ.Δ.: 100% = 651m2
Σ.K.: 50% = 325.50m2
Max. Υψος: 13.50m
Max Ορόφοι: 3

Πορτοκαλιά

Ελιά

Ελιά

Ελιά
Ελιά

Ελιά

= 0m2 < 254.34m2
= 0m2

Ελιά

Ελιά
Ελιά

Πορτοκαλιά

Ελιά
Ελιά

=Δ
= 272.77m2

Ελιά
Ροδιά

= 0m2 < 68.19m2
= 0m2

Ροδιά
Πορτοκαλιά

Ελιά
Πορτοκαλιά

Ροδιά

Ροδιά

πεύκα

Ελιά

Ελιά
Ελιά
Ροδιά

Ροδιά

συκιά

Πορτοκαλιά

Πορτοκαλιά

Ροδιά

Ελιά

Ελιά

Ελιά
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

Ελιά

Ελιά
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EKKY STUDIO
+357 22311924
23 DIMOFONTOS STREET +357 99472862
1075 Nicosia Cyprus +357 96498995
Kenzo Yamashita
Elina Kritikou
elina@ekkystudioarchitects.com kenzo@ekkystudioarchitects.com

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΥΨΟΜΕΤΡΑ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΥΨΟΜΕΤΡΑ

B

Πολεοδομικά Δεδομένα:
1.40

2.20

ΟΙΚΟΠΕΔΟ: 1797
Εμβαδό: 4236m2
Ζώνη: Kα5 - Οικιστική
Σ.Δ.: 100% = 4236m2
Σ.K.: 50% = 21185m2
Max. Υψος: 13.5m
Max Ορόφοι: 3

3.00

B = 3.54m2

2.00

1.82

Covered Veranda
V02 = 53.50m2

10.02

10.61

9.88

2

ΟΙΚΟΠΕΔΟ: 56
Εμβαδό: 716m2
Ζώνη: Kα5 - Οικιστική
Σ.Δ.: 100% = 716m2
Σ.K.: 50% = 358m2
Max. Υψος: 13.50m
Max Ορόφοι: 3

2.33

1.92

15.58

15.19

1.95

2

A = 836.57m

7.98

3.06

5.55

2

5.49

ΟΙΚΟΠΕΔΟ: 57
Εμβαδό: 707m2
Ζώνη: Kα5 - Οικιστική
Σ.Δ.: 100% = 707m2
Σ.K.: 50% = 353.50m2
Max. Υψος: 13.50m
Max Ορόφοι: 3

11.04
54.36

01

CATERING
P06

Covered Veranda
V01 = 95.68m2

02

04

CATERING
P05

2.00

38.05

03

7.62

E = 7.75m2
2.45

Covered Veranda
V03 = 83.95m2

2.45

05
4.00

4.00

ΟΙΚΟΠΕΔΟ: 58
Εμβαδό: 707m2
Ζώνη: Kα5 - Οικιστική
Σ.Δ.: 100% = 707m2
Σ.K.: 50% = 353.50m2
Max. Υψος: 13.50m
Max Ορόφοι: 3

06

CATERING
P04

11.04

CATERING
P03
CATERING
P02

CATERING
P01

ΟΙΚΟΠΕΔΟ: 59Εμβαδό:
651m2
Ζώνη: Kα5 - Οικιστική
Σ.Δ.: 100% = 651m2
Σ.K.: 50% = 325.50m2
Max. Υψος: 13.50m
Max Ορόφοι: 3

Z = 272.77m2

07

06

05

Συνολικό Εμβαδό: 7017m2
Σ.Δ.: 100% = 7017m2
Σ.Κ.: 50% = 3508.50m2
Μax. Ύψος: 13.50m
Max Ορόφοι: 3

04

03

02

01
02
03
04

01

= Α+Β+Γ+Δ+Ε+Ζ
= 836.57+3.54+31.15+61.04+7.75
+272.77
= 1212.82m2
09
07 08
05 06
03 04
01 02

12.40

P31

05

04

03

P32

P11

01

1.80

P22

P1

P61
AMEA

P60
AMEA

P59

P58

P56

P55

P53

P52

0.80

1.50
15.87

P23
P24

= 0m2 > 68.19m2
= 0m2

Αρχιτεκτονική Προεξοχή μέχρι 1.20m
δεν υπολογίζεται στον Σ.Δ. & Σ.Κ.

P35

P14
P25

P4

P36

P41
AMEA

P15

P26
P5

= V01+V02+V03+V04
= 95.68+53.50+83.95+191.35
= 424.48m2 > 303.20m2
= 121.28m2

=H
= 272.77m2

P13

P3

P50

1.80

P12

P2

P62
AMEA

1.50

P21
02

Covered Veranda
V04 = 191.35m2

P57

P54

P51

P37

P42
AMEA

P43

P44

P45

P46

P47

P48

P49
= Α+Β+Γ+Δ+Ε+Ζ+Η+Θ+Ι+Κ
= 103.31+733.19+186.61+71.48
+166.66+40.72+13.64+10.49
+272.77+191.95
Σ.Κ. = 1790.82m2 (25.52%)

P16
P27

P6

P38

P17
P28

P7

P39

P18
P29

P8

P19
P20

P40
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

P30
P9

= Σ.Δ. (Ισόγειο) + Σ.Δ. (Όροφος)
Υπέρβαση Καλ. Βεραντών
= 1212.82+272.77+121.28
(Υπέρβαση)
Σ.Δ. = 1606.87m2 (22.89%)
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΑΣ ΟΡΟΦΗΣ
ΕΦΟΣΩΝ Η ΠΑΛAΙΑ ΘΑ ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ

FFL +42.49
FFL +42.99
FFL +43.27

FFL +42.02

FFL +43.65
FFL +43.92

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

FFL +42.83

FFL +43.85
ΒΟΡΕΙΑ ΟΨΗ

FFL +44.09

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΥΨΟΜΕΤΡΑ

FFL +42.97

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΥΨΟΜΕΤΡΑ

B
B

FFL +40.26

FFL +44.20

FFL +44.35

FFL +44.27
FFL +41.99

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ

FFL +44.42

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ

FFL +44.35

A

FFL +44.49

A

FFL +41.98

FFL +40.10
FFL +52.72

FFL +41.97

FFL +44.61FFL +44.65
FFL +44.65

FFL +52.72
2.30

CATERING
P06

FFL +49.06

5.24

2.44

CATERING
P05

FFL +44.72

5.19

FFL +44.40

CATERING
P04

ΔΥΤΙΚΗ ΟΨΗ

3.85

1.42

ΣΚΑΛΕΣ

4.67

CATERING
P03

FFL +42.04

FFL +44.51

ΔΩΜΑΤΙΟ

5.14

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟΨΗ

5.93

3.62

3.80
3.67

6.05

7.56

KOYZINA /
ΠΛΥΣΤΑΡΙΟ
1.14 0.26

FFL +40.00

4.65

ΔΩΜΑΤΙΟ

0.50

5.10
3.85

2.45

FFL +44.85

CATERING
P02

1.40

1.70

1.40

2.85

4.53

FFL +44.40

10.44

FFL +44.35

2.81

FFL +44.33

5.05

2.45

1.84

FFL +42.05

2.24

ΔΩΜΑΤΙΟ

CATERING
P01

ΧΩΛ
5.96

7.08

1.65

5.96

1.40

12.05

1.40

FFL +44.41

FFL +49.15

5.00

07

2.25

2.32

3.85

4.30

1.39
0.45

FFL +44.97

06

10.47

1.40

1.14

1.73

1.14

1.40

4.55

05

FFL +41.97

0.75

1.20

8.35

ΔΩΜΑΤΙΟ
4.51

5.93

7.49

3.34
3.53

3.54

3.63

FFL +45.02

3.85

FFL +45.03

2.60
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4.57
03

3.55

WC /
ΝΤΟΥΣ
01
02
03
04

04

ΔΩΜΑΤΙΟ

FFL +44.51

02

5.96

FFL +43.52
FFL +44.40

1.30

01

FFL +40.12

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ (ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ /
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΑΣ ΟΡΟΦΗΣ
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FFL +42.03

P29

ΣΧΕΔΙΟ

ΚΑΤΟΨΗ ΟΡΟΦΗΣ
(ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ)

6.00

P18

ΠΕΛΑΤΗΣ

ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΡΑΣΣΑΣ

FFL +41.87

DATE

P39

ΕΡΓΟ

FFL +41.35

FFL +42.38

P28

01.06.2020

JOB
ΕΡΓΟ

Ε.Κ.
PA/ΑΕ

ΘΕΩΡΗΣΗ

EKKY STUDIO
+357 22311924
23 DIMOFONTOS STREET +357 99472862
1075 Nicosia Cyprus +357 96498995
Kenzo Yamashita
Elina Kritikou
elina@ekkystudioarchitects.com kenzo@ekkystudioarchitects.com

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΥΨΟΜΕΤΡΑ
FFL 53.30

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΥΨΟΜΕΤΡΑ
FFL 51.89

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ

8.20

FFL 44.45

Ύψος Υφιστάμενης
Αποθήκης

Όριο Οικοπέδου

FFL 42.49

FFL 42.83

FFL 43.92

FFL 44.27

FFL 44.42

FFL 43.27

FFL 42.99

FFL 42.35

FFL 42.25

FFL 42.02

FFL 43.85

FFL 43.65

FFL 43.40

FFL 44.44
FFL 44.09

FFL 41.70
FFL 41.36

FFL 40.76

Γειτονικό
Οικόπεδο

FFL 40.93

FFL 39.43

ΒΟΡΕΙΑ ΟΨΗ / ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ (ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ) κλ. 1:100

Κατεδάφιση Υφιστάμενης
Μεταλλικής Οροφής

FFL 51.89

2.12

1.01
FFL 48.06

8.28

5.15
4.32

FFL 44.69

3.05

2.50

ΔΗΜΟΣΙΟ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ

FFL 44.46

FFL 44.36

FFL 44.31

FFL 44.26

FFL 44.10

3.44

FFL 44.07
FFL 43.62

FFL 43.51

FFL 42.01

ΟΨΟΤΟΜΗ 1-1'' (ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ) κλ. 1:100

FFL 53.30

FFL 51.89

FFL 44.30

FFL 44.45

FFL 43.52

FFL 43.40

FFL 43.50

FFL 43.51
FFL 42.32

FFL 42.33

FFL 41.99

FFL 42.24

FFL 42.25

FFL 42.13

FFL 40.93

FFL 40.90

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟΨΟΤΟΜΗ 2-2'' (ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ) κλ. 1:100

FFL 53.30

FFL 51.89

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

8.77
8.04

01.06.2020

JOB
ΕΡΓΟ

STAGE
ΣΤΑΔΙΟ

DWG NO
ΑΡ.ΣΧΕΔΙΟΥ

REV
ΑΛΛΑΓΗ

101

P

A300

R00

PROJECT

ΕΡΓΟ

5.87

6.05

CLIENT

5.04

ΠΕΛΑΤΗΣ

ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΡΑΣΣΑΣ
DRAWING

FFL 44.68
FFL 44.35
FFL 43.85

ΔΗΜΟΣΙΟ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ

FFL 44.46

FFL 44.71

FFL 44.52

FFL 44.50

FFL 44.62

ΔΗΜΟΣΙΟ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ

ΣΧΕΔΙΟ

ΟΨΕΙΣ (ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ)
DATE

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

14.01.2020
SCALE

ΚΛΙΜΑΚΑ

1:100@A0
DRAWN BY

ΣΧΕΔΙΑΣΗ

P.S.
CHECKED BY

ΔΥΤΙΚΗ ΟΨΟΤΟΜΗ 3-3'' (ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ) κλ. 1:100

Ε.Κ.
PA/ΑΕ

ΘΕΩΡΗΣΗ

EKKY STUDIO
+357 22311924
23 DIMOFONTOS STREET +357 99472862
1075 Nicosia Cyprus +357 96498995
Kenzo Yamashita
Elina Kritikou
elina@ekkystudioarchitects.com kenzo@ekkystudioarchitects.com

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΥΨΟΜΕΤΡΑ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΥΨΟΜΕΤΡΑ

FFL 53.30

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
FFL 51.89

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ

8.20

FFL 44.45

FFL 43.85

FFL 43.65

FFL 43.40

Όριο Οικοπέδου

FFL 43.92

FFL 44.44
FFL 44.09

FFL 44.27

FFL 44.42

FFL 43.27

FFL 42.99

FFL 42.49

FFL 42.83
FFL 42.02

Ύψος Υφιστάμενης
Αποθήκης

FFL 42.35

FFL 42.25
FFL 41.70
FFL 41.36

FFL 40.76

Γειτονικό
Οικόπεδο

FFL 40.93

FFL 39.43

ΒΟΡΕΙΑ ΟΨΗ / ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ (ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ) κλ. 1:100

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ

1.31
1.88

FFL 44.09
FFL 43.92

FFL 44.42

FFL 44.27

FFL 44.35

FFL 44.61

FFL 44.49

FFL 44.85

FFL 44.72

FFL 44.97

FFL 45.02

1.29

FFL 45.00

FFL 44.95

FFL 44.91

FFL 44.83

FFL 44.78

FFL 44.73

FFL 44.66

1.65

FFL 44.62

FFL 44.69

FFL 44.58

FFL 44.54 FFL 44.53

Συνεχόμενο
Έδαφος

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ κλ. 1:100

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ

FFL 44.69FFL 44.58

FFL 44.54

FFL 44.53

FFL 44.50

FFL 44.32

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΜΕΤΑΛΙΚΗ
ΚΑΓΚΕΛΟΘΥΡΑ

FFL 44.25
FFL 43.80
FFL 43.30
FFL 42.66
FFL 42.38
FFL 41.87
FFL 41.45
FFL 40.80
FFL 40.18

ΝΟΤΙΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ κλ. 1:100

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ
ΕΔΑΦΟΣ
1.70

FFL 41.98

FFL 41.98

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

FFL 42.03

1.67

FFL 41.37
FFL 40.57

FFL 41.44

Συνεχόμενο Έδαφος

FFL 40.76

01.06.2020

JOB
ΕΡΓΟ

STAGE
ΣΤΑΔΙΟ

DWG NO
ΑΡ.ΣΧΕΔΙΟΥ

REV
ΑΛΛΑΓΗ

101

P

A302

R00

PROJECT

ΕΡΓΟ

FFL 40.18

CLIENT

ΠΕΛΑΤΗΣ

ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΡΑΣΣΑΣ
DRAWING

ΣΧΕΔΙΟ

ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ (ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ
ΧΩΡΩΝ)
DATE

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

14.01.2020
SCALE

ΚΛΙΜΑΚΑ

1:100@A0
DRAWN BY

ΣΧΕΔΙΑΣΗ

P.S.
CHECKED BY

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ κλ. 1:100

Ε.Κ.
PA/ΑΕ

ΘΕΩΡΗΣΗ

EKKY STUDIO
+357 22311924
23 DIMOFONTOS STREET +357 99472862
1075 Nicosia Cyprus +357 96498995
Kenzo Yamashita
Elina Kritikou
elina@ekkystudioarchitects.com kenzo@ekkystudioarchitects.com

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

01.02.2020

JOB
ΕΡΓΟ

STAGE
ΣΤΑΔΙΟ

DWG NO
ΑΡ.ΣΧΕΔΙΟΥ

REV
ΑΛΛΑΓΗ

101

P

A001

R00

PROJECT

CLIENT

ΕΡΓΟ

ΠΕΛΑΤΗΣ

ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΡΑΣΣΑΣ
DRAWING

ΣΧΕΔΙΟ

ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ
DATE

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

14.01.2020
SCALE

ΚΛΙΜΑΚΑ

1:200@A1
DRAWN BY

ΣΧΕΔΙΑΣΗ

P.S.
CHECKED BY

Ε.Κ.
PA/ΑΕ

ΘΕΩΡΗΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
Ακουστική Μελέτη

Wedding Events Venue

Προδιαγραφές και λεπτομέρειες Ακουστικής
Προδιαγραφές Ηλεκτροακουστικής Εγκατάστασης.

Aπρίλιος 2020
Λεμεσός

Μελέτη 0.1

A: Kouriou 15Β, 3025, Limassol, Cyprus
M: +357 99 830803
T: +357 25 717700
E: info@cyacoustics.com
W: www.cyacoustics.com
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Wedding Events Venue
Νικηφόρου Φωκά 2,
7100, Λάρνακα, Κύπρος
Ημερομηνία: 06/04/2020
Θέμα: Ακουστική μελέτη στον εξωτερικό υπαίθριο χώρο εκδηλώσεων Wedding Events
Venue στην Λάρνακα.

Προς κάθε ενδιαφερόμενο,
Η ακόλουθη έκθεση μελετά και αναλύει τον υπολογισμό και τον σχεδιασμό της ορθής ακουστικής
που αφορά τον εξωτερικό υπαίθριο χώρο εκδηλώσεων Wedding Events Venue στην Λάρνακα.
Επίσης θα αναφερθούν όλες οι προδιαγραφές για τον έλεγχο του συστήματος καθώς και της
διατήρησης της ανάλογης έντασης του. Επίσης έχει μελετηθεί η διατήρηση του εξωτερικού
περιβαλλοντικού θορύβου και έχει προδιαγραφεί το κατάλληλο ηλεκτροακουστικό σύστημα σε
συνδιασμό με ηχοπέτασμα.
Η συγκεκριμένη έκθεση έχει βασιστεί σε υλικά και συστήματα τα οποία έχουν συγκεκριμένες
προδιαγραφές και για τον λόγο αυτό η οποιαδήποτε αλλαγή τους δεν θα αποφέρει τα πιο κάτω
υπολογισμένα αποτελέσματα.
Στην έκθεση αυτή εμπεριέχονται εξειδικευμένες ορολογίες και για τον λόγο αυτό παρακαλούνται
όλοι οι αναγνώστες όπως αναφερθούν στο συνημμένο επεξηγηματικό υλικό. Οι διαδικασίες
υπολογισμού του θορύβου και η εκπόνηση της μελέτης βασίζονται σε διεθνείς κανονισμούς και
πρότυπα και οι υπολογισμοί που έχουν γίνει έχουν ένα συντελεστή ανοχής +-3dB.
Με εκτίμηση,
Χρήστος Γεωργίου
Σύμβουλος Ακουστικής
IOA,AES,HUB
Η συγκεκριμένη έκθεση βασίζεται σε διεθνή κανονισμούς και πρότυπα. Όλοι οι υπολογισμοί καθώς και ολόκληρο το
υλικό που αναγράφεται στην πιο κάτω έκθεση είναι προσωπική ιδιοκτησία της CYACOUSTICS CONSULTANDS LTD και σε
καμία περίπτωση δεν μπορεί να δοθεί ή να σταλεί σε οποιοδήποτε νομικό η φυσικό πρόσωπο εκτός από αυτό που
αναγράφεται πιο πάνω. Σε περίπτωση όπου χρειαστεί να δοθεί σε πρόσωπο εκτός των εγγεγραμμένων, θα πρέπει να
δοθεί η ανάλογη έγκριση από τον ιδιοκτήτη. Όλοι οι υπολογισμοί, γραφικές παραστάσεις, μετρήσεις καθώς και
αποτελέσματα επίκεινται σε ποσοστό λάθους +- 3dB. Όλες οι προτεινόμενες λύσεις που δίνονται στην συγκεκριμένη
έκθεση θα έχουν το υπολογισμένο αποτέλεσμα μαζί με τα όρια ανοχής, νοουμένου ότι οι εφαρμογές υλοποιήθηκαν
πιστά βάση τον προδιαγραφών. Εννοείται πως τα υλικά και τα συστήματα που δύναται να χρησιμοποιηθούν θα είναι
πιστοποιημένα από αναγνωρισμένο φορέα ακουστικής η υπολογισμένα από πιστοποιημένο φορέα. Στην περίπτωση
όπου δεν έχουν ακολουθηθεί και εκτελεστεί πιστά οι προδιάγραφες ή οι εφαρμογές που αναφέρονται στην
συγκεκριμένη έκθεση, η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη εάν το αποτέλεσμα των προτεινόμενων λύσεων δεν είναι το
αναμενόμενο.

3

Α) Επεξηγηματικό Κεφάλαιο
1) Ήχος
Ήχο ονομάζουμε οποιαδήποτε αλλαγή στην ατμοσφαιρική πίεση, την οποία το ανθρώπινο αφτί
μεταφράζει σε δεδομένο. Στις περισσότερες περιπτώσεις ο ήχος δημιουργείται από τις δονήσεις
διαφόρων επιφανειών, δημιουργώντας έτσι την εναλλαγή στην ατμοσφαιρική πίεση. Ο ήχος
όπως τον αντιλαμβάνεται ο ανθρώπινος οργανισμός μεταφέρεται στην ατμόσφαιρα σαν
ακουστικό κύμα και μπορούμε να τον εκφράσουμε είτε σαν επίπεδο πίεσης ήχου (Lp dB) ή σαν
επίπεδο ισχύος θορύβου (Lw dB). Ο ενοχλητικός ήχος ή ο ήχος που θα μπορούσε να θεωρηθεί
βλαβερός για τον ανθρώπινο οργανισμό ονομάζεται θόρυβος (Noise). Η επίδραση του θορύβου
πάνω στον άνθρωπο εξαρτάται από την ένταση του, καθώς και τη διάρκεια έκθεσης του
ανθρώπινου οργανισμού σε αυτόν. Ο θόρυβος συνήθως μπορεί να θεωρηθεί ως βλαβερός για
την υγειά και την προστασία του ανθρώπινου οργανισμού όπως επίσης και ενοχλητικός.
2) Decibels
Τα επίπεδα του ήχου μετριούνται συνήθως σε Decibels (dB). Η κλίμακα αυτή έχει λογαριθμική
σχέση που ανταποκρίνεται στον τρόπο με τον οποίο το ανθρώπινο αφτί αντιλαμβάνεται τον ήχο.
Για παράδειγμα, η αλλαγή στα επίπεδα πίεσης ήχου από 10 σε 20 Pa*, θα έχει ακριβώς την ίδια
διαφορά στο ανθρώπινο αφτί με τα επίπεδα αλλαγής από 1 σε 2 Pa.
*Pascals = μονάδα μέτρησης της πίεσης
3) Επίπεδο Πίεσης Ήχου (Sound Pressure Level)
Η μέτρηση της πίεσης του ήχου γίνεται με το λογαριθμικό άθροισμα δυο η περισσότερων πηγών
ηχητικής ενέργειας, σε ένα συγκεκριμένο σημείο στο χρόνο. Για παράδειγμα, αν δυο πηγές ήχου
έχουν επίπεδο 60 dB η καθεμιά χωριστά, το επίπεδο και των δυο πηγών μαζί θα είναι 63 dB.
Επίσης, αυξήσεις του επιπέδου της ηχητικής πίεσης κατά 1.5 dB μόλις που γίνονται αισθητές από
το ανθρώπινο αυτί, ανάλογα με την ηλικία και την ευαισθησία του ατόμου, ενώ κατά 10 dB
αντιπροσωπεύουν υποκειμενικά διπλασιασμό στην ένταση του ήχου. Το σημείο όπου ο
άνθρωπος ξεκινά να αντιλαμβάνεται τον ήχο είναι στα 0 dB SPL, ενώ το επίπεδο όπου ο
ανθρώπινος οργανισμός αρχίζει να αντιλαμβάνεται πόνο, (threshold of pain), είναι τα 140dB.
Αξίζει να σημειωθεί πως η απότομες μεταπτώσεις σε μεγάλες πιέσεις, ή ακόμα και η μεγάλη
διάρκεια έκθεσης του ανθρώπου σε αυτές, έχουν συνήθως κατάληξη την απώλεια ακοής, ή
διάφορες παθήσεις του αφτιού.
4) Επίπεδο ισχύος θορύβου.
Τα επίπεδα αυτά διαφέρουν από τα επίπεδα ακουστικής πίεσης dB (sound pressure level)
παρόλο που εκφράζονται με τις ίδιες μονάδες dB. Η διαφορά μεταξύ τους μπορεί να γίνει
αντιληπτή με την αναλογία της ισχύος και της έντασης φωτός ενός λαμπτήρα. Για παράδειγμα,
ένας λαμπτήρας 100W, προκαλεί διαφορετικές εντάσεις φωτός σε ένα γήπεδο και σε ένα
δωμάτιο σπιτιού. Με τον ίδιο τρόπο, η ακουστική πίεση είναι ανάλογη της έντασης φωτός ενώ η
έννοια της ισχύος παραμένει η ίδια.
5) Συχνότητα στον ήχο
Η συχνότητα είναι ανάλογη με την τονικότητα στη μουσική και συνήθως εξαρτάται από το ρυθμό
στην αλλαγή της πίεσης στο σημείο όπου δημιουργείται ο ήχος. Η συχνότητα μετριέται σε
κύκλους ανά δευτερόλεπτο ή σε Herz (Hz). Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί πως οι
συχνότητες τις οποίες ένας άνθρωπος μπορεί να αντιληφθεί, εξαρτώνται από την ηλικία του και
τους διάφορους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την ακοή του. Συνήθως το ανθρώπινο
αυτί μπορεί να αντιληφθεί από 20Hz μέχρι 20kHz (20Hz- 20000Hz) μόλις γεννηθεί. Καθώς
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μεγαλώνουμε όλο και περισσότερες συχνότητες έχουν απώλεια και έτσι οδηγούμαστε σε
διάφορες παθήσεις του αυτιού, όπως η κώφωση. Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες μελέτες ένας
ενήλικας έχει την δυνατότητα να αναγνωρίσει συχνότητες από 100Hz μέχρι 17kHz.
Στην περίπτωση που θα χρειαστεί να αναλύσουμε μία πηγή σύμφωνα με τη συχνότητά της, η
διαδικασία είναι συνήθως πολύ χρονοβόρα και συνεπώς καθόλου πρακτική. ΄Έτσι
δημιουργήθηκαν διάφορες ομάδες συχνοτήτων οι οποίες είναι υποδιαιρέσεις του συνολικού
φάσματος που μπορεί να αντιληφθεί ο άνθρωπος. Αυτές οι ομάδες ονομάζονται ζώνες, και
καλύπτουν ένα συγκεκριμένο φάσμα συχνοτήτων. Σε αυτές της ζώνες έχουμε τις οκτάβες (octave
bands) και στην ακουστική χρησιμοποιούμε το φάσμα από 63Hz μέχρι 4kHz.
6) Φίλτρο Στάθμισης Α (A – weighted Levels)
Είναι γνωστό πως η ευαισθησία του ανθρώπινου αφτιού είναι βασισμένη στις συχνότητες. Οι
μετρητές ήχου και τα διάφορα μηχανήματα ανάλυσης του ήχου, είναι εξοπλισμένα με ένα
σταθμισμένο φίλτρο που ισοδυναμεί στη συγκεκριμένη ανταπόκριση και ευαισθησία του αφτιού.
Επομένως, οι συχνότητες και τα επίπεδα ήχου εκφράζονται σαν μια συνολική μονάδα, σε dBA.
7) Ηχητικές μετρήσεις σε συνάρτηση με το χρόνο
Πολλοί ήχοι δεν είναι σταθεροί και οι βαθμίδες της ηχητικής πίεσης συνεχώς εναλλάσσονται σε
συνάρτηση με το χρόνο. Το πρόβλημα αυτό μπορεί να λυθεί εάν η μέτρηση γίνει για ένα
ορισμένο χρονικό διάστημα. LAeq,T (Equivalent continuous sound Level) είναι η πιο γνωστή
μέθοδος μέτρησης σε συνάρτηση με το χρόνο που χρησιμοποιεί επίσης σταθμισμένο φίλτρο Α. Ο
ISO [2] σε αυτή την περίπτωση προτείνει πως οι μετρήσεις για εξωτερικό θόρυβο θα πρέπει να
γίνονται για περίπου 30 λεπτά. Σε αυτά τα 30 λεπτά η μέτρηση σταθεροποιείται πλήρως και
έχουμε μια συνολική εικόνα του περιβάλλοντος υπό μέτρηση.
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Β) Μεθοδολογία και Εξοπλισμός:
Οι ακούστηκες μετρήσεις που έλαβαν μέρος στην συγκεκριμένη έκθεση έγιναν βάση του BS 140 –
4 και BS 717-1 με φασματικό ηχόμετρο class 1 όπως ορίζει το IEC 61672-1. Οι συγκεκριμένες
μετρήσεις είναι πεδίου και όχι εργαστηριακές. Οι μονάδες μέτρησης που καταγράφτηκαν ήταν σε
LAeq και LZeq.
Το ηχόμετρο ήταν τοποθετημένο σε τριπόδι με ύψος 1,60 μέτρα και σε κλήση 45 μοιρών. Σε κάθε
μέτρηση το ηχόμετρο είχε απόσταση τουλάχιστον ένα μέτρο από αντανακλαστικές επιφάνειες. Το
μικρόφωνο του ηχομέτρου έφερε πάντοτε προστατευτικό κάλυμμα ανέμου για τον θόρυβο που
προκαλείτε από τον αέρα όταν γίνονταν μετρήσεις στο εξωτερικό.
Κάθε φορά που θα γινόταν μια ακουστική μέτρηση λαμβάνονταν επίσης μετρήσεις υγρασίας και
θερμοκρασίας με την βοήθεια ιδικού θερμόμετρου / υγρομέτρου.
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Γ) Κριτήρια εκπομπής ήχου
Σύμφωνα με την νομοθεσία περί κέντρων αναψυχής (Νόμος 50(Ι) του 2016) και την ηχητική
διαβάθμιση της περιοχής («επιτρέπονται οι διευκολύνσεις αναψυχής και ψυχαγωγίας αλλά
συνορεύουν με οικιστική περιοχή ή/και ευαίσθητους δέχτες»), το ανώτατο επιτρεπτό όριο
εκπομπής ήχου στο εξωτερικό του κέντρου αναψυχής, στάθμισης Α, δεν μπορεί να ξεπερνά τα
60dB (LAeq10min). Επιπρόσθετα, το ανώτατο επιτρεπτό όριο εκπομπής ήχου στο εξωτερικό του
κέντρου αναψυχής, στάθμισης C, δεν μπορεί να ξεπερνά τα 75dB (LCeq10min).
Υπέρβαση της μέγιστης επιτρεπόμενης έντασης ήχου στο εξωτερικό του κέντρου αναψυχής για
σκοπούς των άρθρων του νόμου, επέρχεται όταν ο μετρούμενος δείχτης έντασης στάθμισης Α ή C
είναι κατά τουλάχιστον 1dB μεγαλύτερος από τα ανώτατα επιτρεπτά όρια.
Κανένα κέντρο αναψυχής δεν επιτρέπεται να εκπέμπει ήχο που δημιουργείται από μηχάνημα
αναπαραγωγής ήχου, που αυξάνει τον θόρυβο βάθους που αντιλαμβάνεται κάθε ευαίσθητος
δέχτης, πέραν των 3dB. Η μέτρηση γίνεται με σύγκριση των δεικτών έντασης στάθμισης Α και C,
με το θόρυβο βάθους και για τις δύο σταθμίσεις, σε απόσταση 2 μέτρων από το εξωτερικό της
οικοδομής του ευαίσθητου δέχτη. Πρέπει δηλαδή να ισχύουν τα παρακάτω:
LAeq10min – LA9010min<3 dB
LCeq10min – LC9010min<3dB

7

Δ) Παρουσίαση και Ανάλυση Μετρήσεων:
Προκειμένου να προσδιοριστεί το ανώτατο επιτρεπτό όριο εκπομπής ήχου στον εξωτερικό
υπαίθριο χώρο εκδηλώσεων του Wedding Events Venue, πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις
θορύβου για να μελετηθεί η διατήρηση του εξωτερικού περιβαλλοντικού θορύβου και να
προδιαγραφεί το κατάλληλο ηλεκτροακουστικό σύστημα σε συνδιασμό με ηχοπέτασμα.
Background Noise_ Εξωτερικός Χώρος
North Side

LAeq (dΒ)

LAF90%(dB)

59.1

South Side

65.5

East Side

61.4

West Side

63.7

55.0

Πίνακας 1: Παρουσίαση ακουστικών μετρήσεων.
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E) Μελέτη Ηλεκτροακουστικής εγκατάστασης Eξωτερικού χώρου.
Ο σχεδιασμός της ηλεκτροακουστικής εγκατάστασης στο εξωτερικό του χώρου επηρεάζει αρκετές
παραμέτρους της ακουστικής. Στον εξωτερικό χώρο η εγκατάσταση θα πρέπει να υπολογιστεί
έτσι ώστε να μην επιβαρύνει το περιβαλλοντικό θόρυβο, άλλα από την άλλη να μεταδίδει με
ευκολία την μουσική στους καλεσμένους.
Εγκατάσταση εξωτερικού χώρου
Στον εξωτερικό χώρο θα τοποθετηθούν συνολικά οχτώ (8), ωμικά και 100V ηχεία 8’’ στον
εξωτερικό χώρο δεξιώσεων και είκοσι (20) ηχεία κήπου, περιμετρικά του υποστατικού, όπως
φαίνεται στο πιο κάτω σχεδιάγραμμα. Ο υπολογισμός των ηχείων στον εξωτερικό χώρο έχει γίνει
με την βοήθεια του λογισμικού SOUNDPLAN και είναι βασισμένο στο κριτήριο iso 9613-2.
Στο σύστημα του εξωτερικού χώρου θα πρέπει να τοποθετηθεί SPL Limiter το οποίο θα έχει την
δυνατότητα μείωσης της έντασης της μουσικής στο σημείο όπου έχει οριοθετηθεί χωρίς να
αλλοιώνει το ακουστικό σήμα προσθέτοντας distortion.
Αναγκαστικά θα πρέπει να τοποθετηθεί ένα mixer και ένα SPL Attenuator στα οποία θα
ενώνονται όλα τα εξωτερικά συστήματα.
Επεξεργαστής Ηχείων & Μίκτης Συστήματος
DSP Controller & Matrix 12in/12out
Symetrix Prism 12 X 12
DSP Price / Performance Breakthrough
128 Channel (64×64) Dante™
DSPs are equipped with 128 (64×64) Dante channels.
The Dante protocol enables ultra-reliable multi-channel audio networking over IP.
Symetrix and Dante provide the fastest possible way to implement, control, and maintain a system of networked DSPs and accessories –
including third party Dante-enabled microphones, loudspeakers, power amps, and mixing consoles.
Twelve Analog inputs and twelve outputs.
Graphical User Interface (GUI) software: installer programmable using the Windows® XP or higher operating system.
The GUI shall provide the management of apps, device files and display and control of all signal processing and configuration functions
including, but not limited to: Input and Output Gain • Highpass Filtering • Lowpass Filtering • FIR Filters • Crossovers • Parametric
Equalization • Graphic Equalization • Expansion • De-Essing • Compression • Limiting • Automatic Gain Control • Ambient Noise
Compensation • Feedback Elimination • Automatic Mixing • Priority Mixing • Signal Routing • Delay • Polarity.

Πίνακας 2: Παρουσίαση προδιαγραφών προτεινόμενου επεξεργαστή ηχείων και μίκτη συστήματος.
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Προδιαγραφές Ηχείων Εξωτερικού Χώρου
Type of Speaker

Type of Speaker

Transducers

Frequency Response

Max SPL @ 1m

D. Speaker for Garden
Areas
RCF_GS 60

Floor

5.5" woofer, 1,3"

60 Hz - 20000 Hz

111dB

ABS Plastic Wall
mounted

8" woofer with 1.5"
voice coil

80 Hz - 20000 Hz

121dB

Type of Speaker

System Sensitivity

Protection

Power Handling

Horizontal/Vertical
Coverage Angle

D. Speaker for Garden
Areas
RCF_GS 60

90 dB

IP 56

60 W RMS

90°/60°

200 W

-

E. Two Way Weather
Proof Speaker
RCF_PT 1108T

E. Two Way Weather
Proof Speaker
RCF_PT 1108T

95 dB

IP 55

Πίνακας 3: Παρουσίαση προδιαγραφών προτεινόμενων μεγαφώνων.

Σημεία Στήριξης
Τα σημεία στηρίξεις θα τοποθετηθούν όπως ακριβός αναγράφεται στο σχεδιάγραμμα. Όλοι οι
στύλοι στηρίξεις θα είναι βάση της υποδείξεως του αρχιτέκτονα η του διακοσμητή. Το ηχείο θα
είναι στερεωμένο στα 2.00m με κλήση 45ο προς τα κάτω. Τα καλώδια σύνδεσης του ηχείου δεν
πρέπει να είναι εμφανές και σε καμία περίπτωση τα καλώδια δεν πρέπει να περνούν από σωλήνα
ρεύματος ή κοντά από καλώδιο ρεύματος.
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Προδιαγραφές Συστήματος Ελέγχου Έντασης Ηχου
Digital Keypads
ARC 2
Digital Display with 8-character backlit display
Menu Button for navigation and selection
Scroll Buttons
Rear connection with standard CAT5 cable with RJ45
Mounting: Standard U.S. single-gang box
External Power Supply to power keypads

Πίνακας 4: Παρουσίαση προδιαγραφών συστήματος ελέγχου έντασης μουσικής.
.

Κουτί Εγκατάστασης Μηχανημάτων
Όλα τα πιο πάνω μηχανήματα θα τοποθετηθούν μέσα σε καμπίνα, η οποία πρέπει να κλειδώνει
και να αερίζεται ανάλογα, όπου θα τοποθετηθεί στον εσωτερικό χώρο του υποστατικού.
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ΣΤ) Έλεγχος Περιβαλλοντικού Θορύβου
Μοντελοποίηση έχει πραγματοποιηθεί για την πρόβλεψη των επιπέδων θορύβου στην γύρω
περιοχή του ανερχόμενου υποστατικού. Η ακουστική προσομείωση πραγματοποιήθηκε
χρησιμοποιώντας δεδομένα από πραγματικές μετρήσεις. Η ακουστική προσομοίωση
πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας το λογισμικό Sound Plan Environmental Software από την
SoundPLAN GmbH, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα ανίχνευσης ακουστικών ακτίνων για πρόβλεψη
διάδοσης του θορύβου, το οποίο επιτρέπει την απεικόμιση των επιπτώσεων της διάδοσης
θορύβου σε διάφορες εξωτερικές εγκαταστάσεις.
Τα αποτελέσματα αναλύονται στον πιο κάτω πίνακα και γραφήματα.

Εξωτερικά Επίπεδα Θορύβου (NL) στους πλησιέστερους δέκτες - SPL (dBA)
Σημεία

North Side

Ύψος

South Side

East Side

West Side

Κατάσταση – Εξωτερικά Ηχεία

5.00m

55 <= NL < 60
55 <= NL < 60
60 <= NL < 65

65 <= NL < 70
60 <= NL < 65
65 <= NL < 70

55 <= NL < 60
55 <= NL < 60
60 <= NL < 65

65 <= NL < 70
60 <= NL < 65
65 <= NL < 70

7.50m

55 <= NL < 60

65 <= NL < 70

60 <= NL < 65

60 <= NL < 65

1.75m
2.50m

Πίνακας 5: Παρουσίαση εξωτερικών επιπέδου θορύβου στους πλησιέστερους δέκτες (Παράρτημα ΙΙ).
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Ζ) Προτεινόμενη Λύση
Με βάση την ακουστική προσομοίωση, η μουσική επηρεάζει την στάθμη θορύβου στα διάφορα
υψόμετρα στην γύρω περιοχή της αίθουσας εκδηλώσεων. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να
εφαρμοστεί το κατάλληλο ηλεκτροακουστικό σύστημα και διάταξη ηχείων (Κεφάλιο Ε) και να
εγκατασταθούν ηχοπετάσματα (MOT- acoustic RR ή παρόμοιο Παράρτημα Ι) περιμετρικά του
εξωτερικού χώρου των εκδηλώσεων και συγκεκριμένα στην δυτική περίφραξη του
υποστατικού, όπου το ύψος του ηχοπετάσματος πρέπει να ανέρχεται το λιγότερο στα τέσσερα
μέτρα από το πάτωμα (βλέπετε πιο κάτω προτεινόμενη λύση), το ύψος των υπόλοιπων
ηχοπετασμάτων έχει καθοριστεί βάση του αρχιτεκτονικού σχεδίου.

Εξωτερικά Επίπεδα Θορύβου (NL) στους πλησιέστερους δέκτες - SPL (dBA)
Σημεία
Ύψος

North Side

South Side

East Side

West Side

Κατάσταση – Εφαρμογή Ακουστικών Ηχοπετασμάτων

5.00m

45 <= NL < 50
45 <= NL < 50
45 <= NL < 50

60 <= NL < 65
60 <= NL < 65
60 <= NL < 65

55 <= NL < 60
55 <= NL < 60
55 <= NL < 60

50 <= NL < 55
50 <= NL < 55
55 <= NL < 60

7.50m

45 <= NL < 50

65 <= NL < 70

60 <= NL < 65

55 <= NL < 60

1.75m
2.50m

Πίνακας 6: Παρουσίαση εξωτερικών επιπέδου θορύβου στους πλησιέστερους δέκτες (Παράρτημα ΙΙ).
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H) Οριοθέτηση εξωτερικής επιτρεπόμενης έντασης μουσικής
1. Η εξωτερική επιτρεπόμενη ένταση μουσικής οριοθετείται στα 85.0 dB SPL για τα ηχεία Τύπου
E και στα 75.0 dB SPL για τα ηχεία Τύπου D, δεδομένου ότι η μουσική στον εσωτερικό χώρο
δεν επηρεάζει τον εξωτερικό υπόβαθρο θορύβου. Η μουσική δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το
συγκεκριμένο όριο.
2. Ο καθορισμός των συγκεκριμένων ορίων βασίστηκε στα κριτήρια εκπομπής ήχου
(Κεφάλαιο Γ), με μέγιστα τα 60dB(LAeq10min) και 75dB(LCeq10min).
3. Σε περίπτωση όπου η ηλεκτροακουστική διάταξη και εξοπλισμός διαφοροποιηθούν, τότε οι
πιο πάνω μετρήσεις και όρια δεν θα ισχύουν.
4. Σε περίπτωση όπου οποιοδήποτε στοιχείο ηχομόνωσης του υποστατικού διαφοροποιηθεί,
τότε οι πιο πάνω μετρήσεις και όρια δεν θα ισχύουν.
5. Η τοποθέτηση Μηχανήματος Διατήρησης Έντασης Μουσικής (ΜΔΕΜ) είναι αναγκαία εκτός
εάν χρησιμοποιηθεί μόνο ένα όριο και η ένταση κλειδωθεί από το υφιστάμενο Limiter.
6. Σε περίπτωση όπου ο ιδιοκτήτης του υποστατικού επιθυμεί αύξηση της μέγιστης
επιτρεπόμενης έντασης μουσικής, τότε μπορεί να προχωρήσει σε ακουστικές λύσεις αύξησης
της ηχομόνωσης του υποστατικού.

17

Θ) Οριοθέτηση με ειδικό μηχάνημα
Προκειμένου να διατηρηθεί σε επιθυμητή στάθμη το όριο έντασης της μουσικής, συστήνεται η
τοποθέτηση ειδικού μηχανήματος το οποίο θα αποτρέπει την ένταση της μουσικής να ξεπεράσει
τα όρια που αναφέρονται στο Κεφάλαιο Ι.
Στην αγορά υπάρχουν αρκετά είδη μηχανημάτων, τα οποία μπορούν να εφαρμόσουν τα πιο
πάνω κριτήρια και χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:
1.

Τα μηχανήματα όπου όταν το όριο ξεπεραστεί τότε διακόπτεται το ρεύμα που είναι
συνδεδεμένο στο συγκεκριμένο μηχάνημα, όπως για παράδειγμα η κονσόλα μίξης ήχου. Το
αποτέλεσμα της λειτουργίας αυτής είναι το απότομο κλείσιμο της μουσικής σύμφωνα με την
χρονική καθυστέρηση που ορίστηκε. Τα συγκεκριμένα μηχανήματα μπορούν να παρέχουν
δυο διαφορετικά όρια που ενεργοποιούνται / απενεργοποιούνται, με το άνοιγμα ή το
κλείσιμο των θυρών / εισόδων (με την χρησιμοποίηση διακοπτών θυρών όλων των ειδών).
Το συγκεκριμένο μηχάνημα θα πρέπει να έχει οθόνη παρακολούθησης του ορίου και θα
πρέπει να τοποθετηθεί σε σημείο όπου θα είναι εμφανές και σε ύψος όπου δεν θα
παρενοχλείτε. Σε περίπτωση όπου η ένταση της μουσικής συνεχίζει να υπερβαίνει το όριο
που καθορίσθηκε τότε το ρεύμα θα διακόπτεται συνεχώς με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί
κάποια βλάβη στην ηλεκτροακουστική εγκατάσταση. Για αυτό τον λόγο υπόκειται καθαρά
στον Dj κατά πόσο θα διατηρήσει την ένταση της μουσικής στα συγκεκριμένα όρια.

2.

Τα μηχανήματα που έχουν την δυνατότητα να διατηρούν την ένταση της μουσικής σε ένα
συγκεκριμένο όριο (κόφτης / attenuator) ανεξαιρέτως της έντασης που στέλνει η κονσόλα
μίξης ήχου. Τα συγκεκριμένα μηχανήματα δεν πρέπει να μειώνουν το δυναμικό εύρος του
περιεχομένου της μουσικής αλλά να μειώνουν το ηλεκτρικό σήμα που αποστέλλεται στα
μεγάφωνα. Η λανθασμένη τοποθέτηση τέτοιου μηχανήματος καθώς και η λανθασμένη
λειτουργία του μπορεί να προκαλέσει βλάβη (άμεση ή/ και μακροχρόνια) στην συγκεκριμένη
εγκατάσταση (κυρίως στα ηχεία). Ελάχιστα μοντέλα υπάρχουν στην αγορά όπου μπορούν να
παρέχουν δυο διαφορετικά όρια.

3.

Τα μηχανήματα όπου συνδυάζουν τις δυο πιο πάνω κατηγορίες. Συνήθως ο συνδυασμός
των δυο αυτών μηχανημάτων γίνεται στις περιπτώσεις όπου χρειάζονται δυο όρια αλλά η
διακοπή του ρεύματος δεν γίνεται αποδεκτή. Τότε το συγκεκριμένο μηχάνημα τοποθετείται
πάνω στο μηχάνημα Α και διατηρεί την ένταση στα όρια όπου έχουν ανατεθεί. Σε περίπτωση
όπου αποσυνδεθεί το συγκεκριμένο μηχάνημα τότε, το μηχάνημα Α δουλεύει στην αρχική
του λειτουργία. Επίσης μπορούν να τοποθετηθούν χρονοδιακόπτες μεταξύ των διακοπτών
θυρών όπου θα καθυστερούν το χαμήλωμα της έντασης της μουσικής σε περίπτωση
ανοίγματος της πόρτας. Ο συγκεκριμένος χρόνος θα είναι μικρότερος του ενός λεπτού. Σε
περίπτωση όπου η ένταση της μουσικής συνεχίζει να υπερβαίνει το όριο που καθορίσθηκε
τότε το ρεύμα θα διακόπτεται συνεχώς με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί πιθανή βλάβη στην
ηλεκτροακουστική εγκατάσταση. Για αυτό τον λόγο υπόκειται καθαρά στον Dj κατά πόσο θα
διατηρεί την ένταση της μουσικής στα συγκεκριμένα όρια.
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Και οι τρεις τύποι μηχανήματος θα ρυθμιστούν σε συνεργασία με τον αρμόδιο σύμβουλο
ακουστικής και τον αρμόδιο εγκαταστάτη στα όρια που αναφέρονται στον Πίνακα 1.
Σε περίπτωση όπου θα τοποθετηθεί το μηχάνημα κατηγορίας Β τότε θα πρέπει να τοποθετηθεί
σε κουτί το οποίο θα είναι κλειστό και θα σφραγιστεί στην συνέχεια από τον αρμόδιο Δήμο,
έκτος και εάν διαθέτει κάλυπτρο ασφαλείας.
Σε περίπτωση όπου το συγκεκριμένο κουτί θα κατασκευαστεί, τότε θα πρέπει να παρέχει θύρα
επισκεψιμότητας στην μπροστινή πλευρά, κατασκευασμένη από γυαλί ή άλλη διάτρητη
επιφάνεια για να παρέχεται η απαραίτητη οπτική επαφή και εξαερισμός. Το πίσω μέρος του
κουτιού θα πρέπει να διαθέτει άνοιγμα για την είσοδο και την έξοδο των καλωδίων που θα
οδηγούν στα μεγάφωνα και στον ενισχυτή, όπου δεν θα επιτρέπει την οποιαδήποτε παρέμβαση.
Οι υπόλοιπες πλευρές του κουτιού θα πρέπει να είναι κλειστές και σφραγισμένες.
Σε περίπτωση όπου η πιο πάνω εγκατάσταση δεν μπορεί να τοποθετηθεί για οποιοδήποτε λόγο
τότε θα πρέπει να τοποθετηθεί αντίστοιχο μηχάνημα όπου θα οριστεί από τον αρμόδιο
σύμβουλο ακουστικής μετά από συνεννόηση με την αναθέτουσα αρχή. Σε περίπτωση όπου το
όριο μουσικής δεν είναι ικανοποιητικό τότε θα πρέπει να γίνει επανεξέταση του ορίου.
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Ι) Μελέτη Ηλεκτροακουστικής εγκατάστασης Εσωτερικού χώρου.
Ο σχεδιασμός της ηλεκτροακουστικής εγκατάστασης στο εσωτερικό χώρο επηρεάζει αρκετές
παραμέτρους της ακουστικής. Στον εσωτερικό χώρο η ηλεκτροακουστική εγκατάσταση θα κρίνει
την ηχομόνωση της αίθουσας, άλλα από την άλλη να μεταδίδει με ευκολία την μουσική στους
καλεσμένους.
Ηλεκτροακουστική Εγκατάσταση Εσωτερικού Χώρου.
Εσωτερικά έχουν τοποθετηθεί τέσσερα (4) παθητικά και τέσσερα (4) ενεργά μεγάφωνα τα οποία
θα τοποθετηθούν σε απόσταση τρία μέτρα (3m) από το έδαφος. Τα οχτώ ηχεία θα τοποθετηθούν
στην βόρεια πρόσοψη της αίθουσας. Τα προδιαγραμμένα ηχεία χαμηλών συχνοτήτων θα
τοποθετηθούν δεξιά και αριστερά της σκηνής. Το βέλτιστο θα ήταν να μην τοποθετούν μέσα σε
κούφωμα όπου θα δημιουργεί ή σκηνή. Τα ηχεία θα τοποθετηθούν πάνω σε σιδερένια πλαίσια
τα οποία θα κατασκευαστούν και θα εφάπτουν πάνω σε ακουστικά εφέδρανα ανάλογα του
βάρους τους και των συχνοτήτων εκπομπής.
Η μέγιστη ένταση θα μετρηθεί επιτόπου και θα κλειδωθεί. Στην ένταση θα δοθούν δυο
διαφορετικά όρια τα οποία θα ελέγχονται με το άνοιγμα ή το κλείσιμο των θυρών περιμετρικά
του χώρου. Η συγκεκριμένη διαδικασία μπορεί να γίνει με την εγκατάσταση ΜΔΕΜ
(Μηχανήματος διατήρησης έντασης μουσικής – Κεφάλαιο Θ) ή ακόμα και την κατασκευή τέτοιου
είδους μηχανήματος.
Επεξεργαστής Ηχείων & Μίκτης Συστήματος
DSP Controller & Matrix 12in/12out
Symetrix Prism 12 X 12
DSP Price / Performance Breakthrough
128 Channel (64×64) Dante™
DSPs are equipped with 128 (64×64) Dante channels.
The Dante protocol enables ultra-reliable multi-channel audio networking over IP.
Symetrix and Dante provide the fastest possible way to implement, control, and maintain a system of networked DSPs and accessories –
including third party Dante-enabled microphones, loudspeakers, power amps, and mixing consoles.
Twelve Analog inputs and twelve outputs.
Graphical User Interface (GUI) software: installer programmable using the Windows® XP or higher operating system.
The GUI shall provide the management of apps, device files and display and control of all signal processing and configuration functions
including, but not limited to: Input and Output Gain • Highpass Filtering • Lowpass Filtering • FIR Filters • Crossovers • Parametric
Equalization • Graphic Equalization • Expansion • De-Essing • Compression • Limiting • Automatic Gain Control • Ambient Noise
Compensation • Feedback Elimination • Automatic Mixing • Priority Mixing • Signal Routing • Delay • Polarity.

Πίνακας 7: Παρουσίαση προδιαγραφών προτεινόμενου επεξεργαστή ηχείων και μίκτη συστήματος.
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Προδιαγραφές Ηχείων Εσωτερικού Χώρου

Type of Speaker

Type of Speaker

Transducers

Α. Two Way Active
Speaker
RCF_NXL24-A

Wooden Wall mounted

4 x 6” high power
woofers and a 2.5”
voice coil

Floor

18" Woofer, 4.0" voice
coil vented woofer

30 Hz - 120 Hz

Wooden Wall mounted

1 x 12" Woofer, 1.4"
voice coil

55 Hz - 20000 Hz

Type of Speaker

System Sensitivity

Protection

Power Handling

Horizontal/Vertical
Coverage Angle

A. Two Way Active
Speaker
RCF_NXL24-A

-

-

2500 Watt Peak, 1250
Watt RMS

100°/30°

-

-

1250 W

-

-

-

300 W

90°/70°

Β. Active Subwoofer
RCF_SUB 8004-AS

C. Two way Passive
Delay Speaker
RCF_COMPACT M 12

B. Active Subwoofer
RCF_SUB 8004-AS
C. Two way Passive
Delay Speaker
RCF_COMPACT M 12

Frequency Response

Max SPL @ 1m

131dB

65 Hz - 20000 Hz

136dB

129dB

Πίνακας 8: Παρουσίαση προδιαγραφών προτεινόμενων μεγαφώνων.

Σημεία στήριξης και θέσεις ηχείων
Τα ηχεία θα πρέπει να τοποθετηθούν σύμφωνα με το πιο κάτω σχεδιάγραμμα.
Ο ύψος τους θα έχει 3.0m το έδαφος και η κλίση τους θα έχει περίπου 25o κάθετα.
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Προδιαγραφές Συστήματος Ελέγχου Έντασης Ηχου
Digital Keypads
ARC 2
Digital Display with 8-character backlit display
Menu Button for navigation and selection
Scroll Buttons
Rear connection with standard CAT5 cable with RJ45
Mounting: Standard U.S. single-gang box
External Power Supply to power keypads

Πίνακας 9: Παρουσίαση προδιαγραφών συστήματος ελέγχου έντασης μουσικής.
.

Κουτί Εγκατάστασης Μηχανημάτων
Όλα τα πιο πάνω μηχανήματα θα τοποθετηθούν μέσα σε καμπίνα, η οποία πρέπει να κλειδώνει
και να αερίζεται ανάλογα, όπου θα τοποθετηθεί στον εσωτερικό χώρο του υποστατικού.

Oikos Wedding Venue

Central System

Zones

Indoor Area

Autonomous

-

Outdoor Area - Stage

Zone 1

Outdoor Area - Garden

Πίνακας 10: Διαχωρισμός Ζωνών.

Zone 2
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Κ) Μελέτη Ηχομόνωσης κλειστής αίθουσας
Στόχος της μελέτης είναι η ορθή ηχομόνωση της κλειστής αίθουσας.
Το κέλυφος του κλειστού χώρου (Νότια Πλευρά) αποτελείται κύριος από γυάλινα διαχωριστικά
(μετακινούμενα).
Τα γυάλινα μετακινούμενα διαχωριστικά θα πρέπει να είναι υαλοπίνακες, με την κατάλληλη
ηχομόνωση. Οι υαλοπίνακες θα είναι double glazed με 2 x 8mm Laminated γυαλί με 1 x 0.32 PVB,
20.0mm διάκενο και 2 x laminate γυαλί 12mm. Σύμφωνα με την αγορά της Κύπρου η εταιρία
Alumil έχει σκελετό με μέγιστο πάχος 48mm. Η συγκεκριμένη σειρά είναι η 767 ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ
ΠΟΡΤΕΣ ΠΑΡΑΘΥΡΑ.
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Υπολογισμός Ηχομόνωσης Υαλοπινάκων με απόδοση 47dB (Πάχος γυαλιού = 48mm).
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