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Σημειώσεις για τον Κύριο του Έργου:

1.

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

(επίσημο

χωρομετρικό

σχέδιο,

γενικό

χωροταξικό

σχέδιο,

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

2.

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

3.

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

αναμενόμενη

έναρξη,

τη

χρονική

διάρκεια,

τη

συχνότητα

και

την

αναστρεψιμότητα των επιπτώσεων,
(ζ) τη συσσώρευση των επιπτώσεων με τις επιπτώσεις άλλων υφιστάμενων και/ή
εγκεκριμένων έργων, και
(η) τη δυνατότητα αποτελεσματικής μείωσης των επιπτώσεων.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Τίτλος και είδος Έργου (τι αφορά / σύντομη περιγραφή / παραπομπή στον αρ. κατηγορίας
έργου Δεύτερου Παραρτήματος Νόμου Ν.127(Ι)/2018):
Τίτλος: Ασφαλτόστρωση δρόμου στο Εθνικό Δασικό Πάρκο.
Είδος έργου: Ασφαλτόστρωση δρόμου συνολικού μήκους 1.300 περίπου μέτρων
στο Εθνικό Δασικό Πάρκο (ΕΔΠ) Ριζοελιάς. Κατασκευή 5 οχετών απορροής
ομβρίων υδάτων.
Αρ. κατηγορίας έργου: Παράγραφος 10 η (ii) του Δεύτερου Παραρτήματος του Νόμου
Ν.127(Ι)/2018).
Αρ. Αίτησης Πολεοδομικής Άδειας / Άδειας Οικοδομής:
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
Επαρχία:
ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Διοικητική Περιοχή (Δήμος / Κοινότητα):
ΔΗΜΟΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
Φύλλο, Σχέδιο, Τμήμα, Αρ. Τεμαχίου/ων: 40.46 Ε1 και 40.46.Ε2 τεμάχιο 1142
Όνομα Δρόμου/ων Πρόσβασης: Οδός Παυσανία, 7101 Αραδίππου, Λάρνακα

Γεωγραφικές Συντεταγμένες (Γεωγραφικό Πλάτος & Γεωγραφικό Μήκος):
Αρχή δρόμου: Μήκος:33.5765 και Πλάτος:34.9449 και Τέλος δρόμου: Μήκος:33.5728
και πλάτος: 34.9393
Σχέδιο Ανάπτυξης (Τοπικό Σχέδιο, Δήλωση Πολιτικής) / Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχέδιο:
Τοπικό Σχέδιο Λάρνακας 2019
Πολεοδομική Ζώνη / Κτηνοτροφική Περιοχή / Βιομηχανική Περιοχή / Θαλάσσια Ζώνη: Δα2
(Ζώνη Προστασίας)
Εκτιμώμενο Κόστος Έργου (€): 240.000
Εκτιμώμενη Περίοδος Εκτέλεσης Έργου:
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ΜΕΡΟΣ Ι
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1.
Περιγραφή των φυσικών και άλλων χαρακτηριστικών του συνόλου του Έργου και,
εφόσον χρειάζεται, των εργασιών κατεδάφισής του (γεωγραφική έκταση, εμβαδό, χρήση,
τεχνολογία, εξοπλισμός, διαχειριστικές πρακτικές, κ.λπ.). Στην περίπτωση αγωγών /
διασωληνώσεων / καλωδίων να αποτυπωθεί η όδευσή τους σε τοπογραφικό χάρτη.
Υποβολή επίσημου χωρομετρικού σχεδίου, γενικού χωροταξικού σχεδίου, αρχιτεκτονικών και
άλλων σχεδίων, τρισδιάστατη απεικόνιση, φωτογραφική αποτύπωση, δορυφορικών εικόνων,
ψηφιακού αρχείου των γεωγραφικών δεδομένων της έκτασης του Έργου σε μορφή kmz
(google earth), γεωγραφικές συντεταγμένες.
(α) κατά το στάδιο κατασκευής:
Το προτεινόμενο έργο αφορά την ασφαλτόστρωση υφιστάμενου δασικού δρόμου εντός του
ΕΔΠ Ριζοελιάς μήκους 1.300 περίπου μέτρων ο οποίος οδηγεί από την είσοδο του ΕΔΠ που
βρίσκεται επί της οδού Παυσανία του Δήμου Αραδίππου στο ύψωμα όπου κατασκευάστηκε
από τον Δήμο Αραδίππου αναψυκτήριο και υπάρχει εκδρομικός χώρος και σημείο θέας.
Ο δρόμος είναι επιστρωμένος με διαβαθμισμένο μείγμα σκύρων και άμμου (Crusher Run).
Δεν θα γίνουν οποιεσδήποτε εκσκαφές ή άλλες χωματουργικές εργασίες για διαπλάτυνση
του δρόμου. Θα κατασκευαστούν 5 οχετοί για την απορροή των νερών της βροχής και θα
γίνει επίσης σηματοδότηση του δρόμου.
(Επισυνάπτεται επίσημο χωρομετρικό σχέδιο ως Παράρτημα Ι.)
(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
Με την ασφαλτόστρωση του δρόμου θα βελτιωθεί η υφιστάμενη πρόσβαση και κατ’
επέκταση η επισκεψιμότητα του αναψυκτηρίου που κατασκευάστηκε από το Δήμο
Αραδίππου και εκδρομικού χώρου και του σημείου θέας, στο ύψωμα του ΕΔΠ. Ταυτόχρονα
θα μειωθεί η ρύπανση από τη σκόνη που δημιουργείται από τη χρήση του δρόμου ο οποίος
είναι επιστρωμένος με διαβαθμισμένο μείγμα σκύρων και άμμου
(γ) κατά το στάδιο κατεδάφισης: (εφόσον χρειάζεται)
Για την εκτέλεση του προτεινόμενου έργου δεν θα πραγματοποιηθεί κατεδάφιση
οποιουδήποτε κτιρίου ή άλλης υποδομής.
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:
Ο δρόμος που θα βελτιωθεί έχει μήκος 1.300 περίπου μέτρα και πλάτος 4,5-5.5 μέτρα. Δεν
θα γίνει διαπλάτυνση του δρόμου ούτε οποιαδήποτε αφαίρεση δενδρώδους και θαμνώδους
βλάστησης ώστε να μη διαταραχθεί το περιβάλλον της περιοχής. Θα γίνει εξομάλυνση του
οδοστρώματος και από ορισμένα σημεία απομάκρυνση μικρών ποσοτήτων χώματος από το
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εσωτερικό έρεισμα του δρόμου το οποίο προήλθε από διάβρωση του πρανούς. Θα
κατασκευαστούν 5 οχετοί απορροής των όμβριων υδάτων από τσιμεντοσωλήνες (1
διαμέτρου 60 εκ. και 4 διαμέτρου 40 εκ.).
Για τη βελτίωση του οδοστρώματος προτείνεται η θεμελίωση με διαβαθμισμένο μείγμα
σκύρων και άμμου πάχους 20 εκατοστών και ασφαλτόστρωση με 1η στρώση (Premix 028mm) πάχους 7 εκατοστών και 2η στρώση (Premix 0-14mm) πάχους 5 εκατοστών.
Για την ασφάλεια των χρηστών του δρόμου θα γίνει σήμανση στα δύο άκρα του
οδοστρώματος με άσπρη φωσφορούχα γραμμή και θα τοποθετηθούν οι απαιτούμενες
πινακίδες σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
Kατά το στάδιο λειτουργίας δεν θα απαιτείται χρησιμοποίηση οποιωνδήποτε υλικών ή χρήση
και διαχείριση φυσικών πόρων.
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 ΕΔΠ Ριζοελιάς είναι Κρατικό Δάσος βρίσκεται 7 km βορειοδυτικά της Λάρνακας και 3 km
νοτιοδυτικά του Δήμου Αραδίππου. Πρόκειται για περιαστική περιοχή, με πολεοδομικές
ζώνες Δα2, Αα6, Αα1 και Αα4 σε ποσοστό εμβαδού 93%, 1%, 4% και 3% αντίστοιχα. Ο
ανώτατος συντελεστής δόμηση είναι 0.01:1, 1,00:1, 0.20:1 και 0.5:1 αντίστοιχα. Το μέσο
υψόμετρο είναι 80 m. Η περιοχή υπάγεται διοικητικά στην Επαρχία Λάρνακας, Δήμο
Αραδίππου.
(Επισυνάπτεται σχετικό απόσπασμα του Σχ. 10 - Πολεοδομικές Ζώνες του Τοπικού Σχέδιου
Λάρνακας 2019 ως Παράρτημα ΙΙ)
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.

Το ΕΔΠ Ριζοελιάς περιβάλλεται από ιδιωτικές εκτάσεις και πλησίον αυτού διέρχονται οι
αυτοκινητόδρομοι Λάρνακας-Λευκωσίας και Αεροδρομίου Λάρνακας-Αγίας Νάπας. Εντός του
Κρατικού Δάσους βρίσκονται περίκλειστες δύο ιδιωτικές κατοικίες από τις οποίες περνά ο
υπό εξέταση δρόμος. Το Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς τυγχάνει διαχείρισης για διατήρηση
της βιοποικιλότητάς του και παροχή υποδομών συμβατών δραστηριοτήτων υπαίθριας
αναψυχής.
Επισυνάπτονται πρόσφατες φωτογραφίες του χώρου ως Παράρτημα ΙΙΙ).
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.
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Υποβολή δορυφορικού χάρτη ή άλλων σχετικών στοιχείων.

Στο ΕΔΠ. Ριζοελιάς εντοπίζονται τέσσερις τύποι οικοτόπων:
5220*- Θαμνώνες με Ziziphus
1520*- Γυψούχες στέπες
6220* - Ψευδοστέπες με αγρωστώδη και μονοετή φυτά από Thero-Brachypodietea και 5420Φρύγανα με Sarcopoterium spinosum
Οι πρώτοι τρείς είναι οικότοποι προτεραιότητας, δηλαδή κινδυνεύουν να εξαφανισθούν και
είναι απαραίτητη η λήψη άμεσων μέτρων για τη διατήρηση τους. Οι φυσικοί οικότοποι
εναλλάσσονται με τεχνητές δασώσεις, έγκλειστες καλλιεργούμενες εκτάσεις και δύο ιδιωτικές
κατοικίες. Οι φυτείες αποτελούνται κυρίως από τα ξενικά είδη Acacia saligna, Pinus pinea,
Eucalyptus sp., Dodonaea viscosa, καθώς και τα ιθαγενή είδη Pinus brutia, Cupressus
sempervirens, Ceratonia siliqua, Pistacia lentiscus, Olea europaea και Nerium oleander.
Η γεωλογία του Ε.Δ.Π. Ριζοελιάς παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αφού το υπόστρωμα του
αποτελείται από γύψους με εναλλαγές μαργών και γυψούχων μαργών. Λόγω του
υποστρώματος, έχει μεγάλη οικολογική σημασία, καθώς φιλοξενεί σπάνια γυψόφιλα είδη
φυτών όπως Campanula fastigiata και Gypsophila linearifolia, που χρήζουν ιδιαίτερης
προστασίας.
(Επισυνάπτεται δορυφορικός χάρτης του ΕΔΠ Ριζοελιάς ως Παράρτημα ΙV).
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.

Δεν υπάρχουν στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς στον άμεσο περιβάλλοντα χώρο του
Έργου.
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.

Δεν υπάρχουν στοιχεία γεωλογικής κληρονομιάς στον άμεσο περιβάλλοντα χώρο του Έργου.
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.

Δεν υπάρχουν περιοχές Νερών Κολύμβησης, Ζωνών Ευπρόσβλητων στα Νιτρικά (Nitrate
Vulnerable Zones) και ευαίσθητων σε απόρριψη αστικών λυμάτων, στον άμεσο
περιβάλλοντα χώρο του 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:
Aπό την ασφαλτόστρωση του δρόμου θα σφραγιστούν με ασφαλτικό σκυρόδεμα περίπου
6.500 m2 υφιστάμενου δρόμου, ο οποίος είναι επιστρωμένος με διαβαθμισμένο μείγμα
σκύρων και άμμου (Crasher Run).
Κατά το στάδιο κατασκευής του έργου δεν θα πραγματοποιηθούν εκσκαφές επιφανειακού
εδάφους.
(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
Κατά το στάδιο λειτουργίας του Έργου δεν θα υπάρχει περαιτέρω σφράγιση του εδάφους
ούτε θα πραγματοποιηθούν εκσκαφές επιφανειακού εδάφους.
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:
Κατά το στάδιο κατασκευής του
μελλοντικών χρήσεων γης.

Έργου δεν θα υπάρξει επηρεασμός υφιστάμενων και

(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
Κατά το στάδιο λειτουργίας κατασκευής του Έργου δεν θα υπάρξει επηρεασμός
υφιστάμενων και μελλοντικών χρήσεων γης.
11. Εκτιμώμενες ημερήσιες ανάγκες για χρήση των νερών από το Έργο, καθώς και
προέλευση και διαχείριση τους.
Υποβολή σχετικών στοιχείων, εγκρίσεων, χημικών αναλύσεων, κ.λπ.

(α) κατά το στάδιο κατασκευής:
Κατά το στάδιο κατασκευής αναμένεται να εργάζονται εντός του προτεινόμενου έργου 5 -8
εργάτες ανάλογα με το στάδιο των εργασιών. Η μέση ημερήσια ανάγκη για νερό υπολογίζεται
στα 0,5 m3, και δεν αναμένεται να ξεπερνά το 1 m3, με εξαίρεση 2 εργάσιμες ημέρες κατά τις
οποίες θα γίνει κατάβρεξη του διαβαθμισμένου μείγματος σκύρων και άμμου με σκοπό την
συμπίεση του, οπόταν θα χρειαστούν συνολικά περίπου 80 m3 νερού.
Δεν απαιτείται μικροβιολογική ή χημική καταλληλότητας και αποθήκευση του νερού.
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(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
Κατά το στάδιο λειτουργίας του Έργου δεν θα υπάρχουν οποιεσδήποτε ανάγκες για χρήση
νερών.
12. Επηρεασμός βιοποικιλότητας όπως χλωρίδας, πανίδας, ειδών, οικοτόπων, δασικής
δενδρώδους βλάστησης, καλλιεργειών, παράκτιων και θαλάσσιων οικοσυστημάτων από το
Έργο.
Υποβολή σχετικών στοιχείων, εκτάσεις, κ.λπ.

(α) κατά το στάδιο κατασκευής:
Σε μήκος 350m του υπό εξέταση έργου έχει εντοπιστεί: το γυψόφιλο είδος Gypsophila
linearifolia και το γυψοπλανόδιο είδος Herniaria hemistemon, τα οποία μαζί με άλλα συνοδά
είδη, συγκροτούν τον οικότοπο προτεραιότητας *1520 - Γυψούχες στέπες (Gypsophiletalia).
Τα προαναφερθέντα φυτικά είδη πιθανόν να επηρεαστούν κατά το στάδιο κατασκευής από 1)
τις χωματουργικές εργασίες, 2) την ενδεχόμενη διαπλάτυνση του υφιστάμενου δρόμου με
αφαίρεση τους και 3) την πιθανή ρύπανση από τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την
επίστρωση του δρόμου. Στην περίπτωση διαπλάτυνσης θα αφαιρεθεί επίσης, θαμνώδης
βλάστηση που αποτελείται από Ziziphus lotus, Sarcopoterium spinosum, Noaea mucronata,
Thymbra capitata. Πιθανός επηρεασμός των ενδημικων ειδών Onobrychis venosa, Teucrium
micropodioides, Astragalus cyprius και του είδους Erodium crassifolium subsp. crassifolium
το οποίο περιλαμβάνεται στο Κόκκινο Βιβλίο της Χλωρίδας της Κύπρου με την κατηγορία
Εύτρωτο (Vulnerable).
Περιορισμένη παρενόχληση της πανίδας, αφού από τα σημεία που θα περάσει ο δρόμος δεν
υπάρχουν φωλιές πουλιών, κυρίως αρπακτικών ή καταφύγια χειρόπτερων.
(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
Δεν αναμένεται να υπάρξει αρνητική επίπτωση κατά τη λειτουργία του έργου. Η αύξηση των
οχημάτων δεν θεωρείται να είναι μεγάλη που να προκαλέσει επιπτώσεις από καυσαέρια ενώ
είναι βέβαιη η μείωση των εκπομπών σκόνης που επικάθεται στα παρακείμενα φυτά από τα
διερχόμενα αυτοκίνητα με την παρούσα κατάσταση.
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 της κατασκευής του Προτεινόμενου Έργου τα στερεά απόβλητα θα
προέρχονται από τα υλικά οικοδομής (κυρίως αδρανή υλικά), αλλά και από το προσωπικό
του εργοταξίου (οικιακού τύπου απόβλητα - χαρτικά είδη και τενεκεδάκια αναψυκτικών).
Οι ποσότητες των αδρανών υλικών υπολογίζονται συνολικά σε 30 κ.μ. ενώ των στερεών
οικιακών αποβλήτων από το προσωπικό εκτιμάται ότι δεν θα ξεπερνούν τα 2 kg την ημέρα.
Τα στερεού τύπου απόβλητα θα συλλέγονται σε κλειστούς κάδους και θα απομακρύνονται
από εγκεκριμένο διαχειριστή ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
Οι εργασίες θα εκτελεστούν με τη σύναψη σύμβασης μετά από ανοικτό διαγωνισμό. Στους
όρους του διαγωνισμού θα υπάρχει απαίτηση ο Εργολάβος:
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i. να κατέχει άδεια «ατομικού συστήματος» διαχείρισης Αποβλήτων από Εκσκαφές,
Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), η οποία να βρίσκεται σε ισχύ ή
ii. να συμμετέχει ως μέλος σε αδειοδοτημένο «Συλλογικό Σύστημα» διαχείρισης ΑΕΚΚ, του
οποίου η άδεια να βρίσκεται σε ισχύ.
(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
Κατά το στάδιο λειτουργίας του Έργου δεν θα υπάρχει οποιαδήποτε παραγωγή στερεών
αποβλήτων από αυτό.
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:
Ο μέγιστος αριθμός των ατόμων που θα απασχολείται ημερησίως στο εργοτάξιο για την
ολοκλήρωση των εργασιών ανέγερσης του Προτεινόμενου Έργου θα ανέρχεται σε 5-8
άτομα. Οι εκτιμώμενες ποσότητες παραγόμενων υγρών αποβλήτων στο στάδιο της
κατασκευής του έργου δεν αναμένεται να ξεπερνούν τα 0,5 m3/ημέρα.
Οι εργασίες θα εκτελεστούν με τη σύναψη σύμβασης μετά από ανοικτό διαγωνισμό. Στους
όρους του διαγωνισμού θα υπάρχει απαίτηση ο Εργολάβος να προβεί υγειονομικές
διευθετήσεις ώστε να μην υπάρξει ανεξέλεγκτη διάθεση των υγρών αποβλήτων στο
περιβάλλον.
(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
Κατά το στάδιο λειτουργίας του Έργου δεν θα υπάρχει οποιαδήποτε παραγωγή υγρών
αποβλήτων από αυτό.
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:
Κατά το στάδιο κατασκευής του Έργου δεν θα υπάρχει οποιαδήποτε παραγωγή χημικών
ουσιών υγρών αποβλήτων από αυτό.
(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
Κατά το στάδιο λειτουργίας του Έργου δεν θα υπάρχει οποιαδήποτε παραγωγή χημικών
ουσιών υγρών αποβλήτων από αυτό.
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
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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:
(i) Για οχήματα μεταφοράς των υλικών και διακίνηση προσωπικού προς και από το χώρο της
εργασίας: 3.000 λίτρα πετρέλαιο ντίζελ.
(ii) Για μηχανήματα εργοταξίου: 1.200 λίτρα πετρέλαιο ντίζελ.
Οι ενεργειακές ανάγκες αφορούν μόνο καύσιμα οχημάτων/μηχανημάτων. Γι΄ αυτό δεν μπορεί
να καλυφθεί μέρος των αναγκών αυτών από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
Κατά το στάδιο λειτουργίας του Έργου δεν θα υπάρχουν οποιεσδήποτε ενεργειακές ανάγκες.
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:
Κατά το στάδιο κατασκευής του Έργου δεν θα υπάρχουν οποιεσδήποτε ανάγκες για χρήση
ηλεκτρισμού.
(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
Κατά το στάδιο λειτουργίας του Έργου δεν θα υπάρχουν οποιεσδήποτε ανάγκες για χρήση
ηλεκτρισμού.
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.
Δεν ισχύει.
19. Αναφορά στις κυριότερες πηγές εκπομπών αέριων ρύπων από το Έργο, και κατά
προσέγγιση, στη σύσταση, στο ρυθμό εκπομπής (m³/h) και στη συγκέντρωση τους (mg/m³).
Υποβολή στοιχείων σχετικά με τη χρονική διάρκεια λειτουργίας των μηχανημάτων /
εγκατάστασης σε ημερήσια και ετήσια βάση.
(α) κατά το στάδιο κατασκευής:
Η εκπομπή αερίων ρύπων στη φάση κατασκευής του Προτεινόμενου Έργου αναμένεται να
προέλθει κυρίως από τη χρήση βαρέων οχημάτων όπως φορτηγών που θα
χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά των υλικών (διαβαθμισμένο μείγμα σκύρων και άμμου,
ασφαλτικό σκυρόδεμα κ.λπ.) καθώς και των μηχανημάτων οδοποιίας εκσκαφέων για τις
απαραίτητες χωματουργικές εργασίες και θα είναι πολύ μικρές και οι επιπτώσεις στην
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ποιότητα της ατμόσφαιρας αμελητέες.
Εκτιμάται ότι η εκπομπή αέριων ρύπων (CO,
οχήματα και μηχανήματα θα είναι:

NOx,

PM, NMVOCs και SO2)

από τα

(i) Στην περιοχή του εργοταξίου για περίοδο 10 εργάσιμων ημερών 20 Kg.
(ii) Στη διαδρομή για μεταφορά των υλικών για δρομολόγια συνολικής απόστασης 8.000 χλμ
15 Kg.
(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
Κατά το στάδιο λειτουργίας του Έργου δεν θα υπάρχουν οποιεσδήποτε εκπομπές αέριων
ρύπων πέραν από αυτές που εκπέμπουν τα οχήματα που χρησιμοποιούν σήμερα τον
Αντίθετα μετά την ασφαλτόστρωση του δρόμου, θα υπάρξει σημαντική μείωση της σκόνης
από τις μετακινήσεις οχημάτων συγκριτικά με την υφιστάμενη κατάσταση, γεγονός που θα
έχει θετικές επιπτώσεις στην παρόδια χλωρίδα.
20. Υπολογισμός και πηγές ετήσιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα
από το Έργο.
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(α) κατά το στάδιο κατασκευής:
Κατά το στάδιο κατασκευής του Έργου η κύρια πηγή εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα θα
προέλθει κυρίως από τη χρήση βαρέων οχημάτων όπως φορτηγών που θα
χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά των υλικών καθώς και των μηχανημάτων οδοποιίας για
τις εργασίες ασφαλτόστρωσης του δρόμου.
Εκτιμάται ότι οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τα οχήματα και μηχανήματα θα είναι:
(i) Στην περιοχή του εργοταξίου για περίοδο 10 εργάσιμων ημερών: 800 Kg.
(ii) Στη διαδρομή για μεταφορά των υλικών για δρομολόγια συνολικής απόστασης 8.000 χλμ:
2.400 Kg.
(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
Κατά το στάδιο λειτουργίας του Έργου δεν θα υπάρχουν οποιεσδήποτε εκπομπές αέριων
ρύπων πέραν από αυτές που εκπέμπουν τα οχήματα που χρησιμοποιούν και σήμερα τον
δρόμο.
21. Περιγραφή των πιθανών πηγών και της έντασης θορύβου και των δονήσεων από το
Έργο. Εφαρμογή διατάξεων των περί Αξιολόγησης και Διαχείρισης του Περιβαλλοντικού
Θορύβου Νόμων, στην περίπτωση οδικών αξόνων και βιομηχανικών εγκαταστάσεων.
Υποβολή κυκλοφοριακών φόρτων για οδικούς άξονες, στρατηγικών χαρτών θορύβου, έγγραφα εξοπλισμού
εξωτερικού χώρου, κ.λπ.

(α) κατά το στάδιο κατασκευής:
Αναμένεται να παρατηρηθεί τοπική αύξηση των επιπέδων θορύβου στην άμεση περιοχή του
Έργου μελέτης από τα η φορτηγά οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά των
υλικών καθώς και τα μηχανημάτων οδοποιίας για τις εργασίες ασφαλτόστρωσης του δρόμου.
Δεδομένου ότι το Προτεινόμενο Έργο βρίσκεται εκτός κατοικημένης περιοχής η μοναδική
επίπτωση από την αύξηση των επιπέδων θορύβου είναι η πολύ Περιορισμένη παρενόχληση
της πανίδας, αφού στα σημεία από τα οποία διέρχεται που θα ο δρόμος δεν υπάρχουν
φωλιές πουλιών, κυρίως αρπακτικών ή καταφύγια χειρόπτερων.
(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
Δεν αναμένεται να υπάρξει αρνητική επίπτωση κατά τη λειτουργία του Έργου. Η αύξηση των
οχημάτων εκτιμάται πως δεν θα είναι μεγάλη και δεν θα προκαλέσει σημαντική αύξηση του
θορύβου σε σχέση με την παρούσα κατάσταση.
22.

Περιγραφή των πιθανών πηγών οσμών.

(α) κατά το στάδιο κατασκευής:
Η κατασκευή του Προτεινόμενου Έργου δεν αναμένεται προκαλέσει οποιεσδήποτε
δυσάρεστες οσμές οι οποίες να δημιουργούν αρνητικές επιπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή.

(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
Η λειτουργία του Έργου δεν αναμένεται προκαλέσει οποιεσδήποτε δυσάρεστες οσμές οι
οποίες να δημιουργούν αρνητικές επιπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή.
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23.

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

(α) κατά το στάδιο κατασκευής:
Δεν θα επηρεαστεί οποιαδήποτε παράκτια ζώνη, ζώνη προστασίας παραλίας και θαλάσσιων
υδάτων από το Προτεινόμενο Έργο.
(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
Δεν θα επηρεαστεί οποιαδήποτε παράκτια ζώνη, ζώνη προστασίας παραλίας και θαλάσσιων
υδάτων κατά το στάδιο λειτουργίας από του Προτεινόμενου Έργου.
24. Αναφορά στην ευαισθησία της θέσης του Έργου σε σεισμούς,
κατολισθήσεις, διάβρωση, πλημμύρες ή ακραίες ή αντίξοες κλιματικές συνθήκες.

καθίζηση,

Η άμεση περιοχή του Προτεινόμενου Έργου δεν είναι ευαίσθητη σε σεισμούς, καθίζηση,
κατολισθήσεις, διάβρωση, πλημμύρες, ακραίες ή αντίξοες κλιματικές συνθήκες.
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ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΙΘΑΝΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ
ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
25.
Περιγραφή, στο μέτρο του δυνατού, των πιθανών σημαντικών επιπτώσεων που
ενδέχεται το έργο να προκαλέσει στους πιο κάτω παράγοντες, από (i) τα αναμενόμενα
κατάλοιπα και εκπομπές και την παραγωγή αποβλήτων, κατά περίπτωση, (ii) τη χρήση
φυσικών πόρων:
(α) στον πληθυσμό (για παράδειγμα το μέγεθος του πληθυσμού που ενδέχεται να επηρεαστεί)
και στην ανθρώπινη υγεία (για παράδειγμα λόγω ρύπανσης των νερών ή της ατμόσφαιρας),
(β) στη βιοποικιλότητα (για παράδειγμα επηρεασμός χλωρίδας και πανίδας, αποκοπή
δένδρων, επηρεασμός και ποσοστό μείωσης της άγριας βλάστησης),
(γ) στο τοπίο (νοείται η περιοχή που γίνεται αντιληπτή από το λαό, της οποίας ο χαρακτήρας
είναι αποτέλεσμα της δράσης και αλληλεπίδρασης των φυσικών ή/και ανθρώπινων
παραγόντων, σύμφωνα με τον περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης (Κυρωτικός) για το Τοπίο
Νόμο Αρ. 4(ΙΙΙ)/2006),
(δ) στα υπόγεια και επιφανειακά νερά (για παράδειγμα επέμβαση στις όχθες ποταμού /
ρυακιού, ποσοστό ελάττωσης του εύρους του ποταμού / ρυακιού, επηρεασμός υπόγειων
υδροφορέων, επηρεασμός θαλάσσιων ή / και παράκτιων υδάτων),
(ε) στην ατμόσφαιρα (για παράδειγμα επηρεασμός της ποιότητας του αέρα λαμβάνοντας
υπόψη τους περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα Νόμους και τους Κανονισμούς)
(στ) στο έδαφος,
(ζ) στη θάλασσα,
(η) στο κλίμα,
(θ) στα υλικά αγαθά,
(ι) στην πολιτιστική κληρονομιά περιλαμβανομένων των αρχαιοτήτων, όπως ορίζονται στις
διατάξεις του περί Αρχαιοτήτων Νόμου,
(κ) στη γεωλογική κληρονομιά.
(α) κατά το στάδιο κατασκευής:
(α) Στον πληθυσμό
Οι μικρής έκτασης κατασκευαστικές εργασίες και αύξηση της κυκλοφοριακής κίνησης βαρέων
οχημάτων στην άμεση και ευρύτερη περιοχή του Προτεινόμενου Έργου καθώς και η μικρή
αύξηση των επιπέδων θορύβου δεν αναμένεται να επηρεάσουν τον πληθυσμό της περιοχής.
(β) Στη βιοποικιλότητα
Δεν θα γίνει διαπλάτυνση του δρόμου που θα ασφαλτοστρωθεί ώστε να μην αφαιρεθούν
φυτικά είδη και ιδιαίτερα το είδος γυψόφιλο Gypsophila linearifolia και το γυψοπλανόδιο είδος
Herniaria hemistemon, τα οποία μαζί με άλλα συνοδά είδη, συγκροτούν τον οικότοπο
προτεραιότητας *1520 - Γυψούχες στέπες (Gypsophiletalia) ούτε να αφαιρεθεί η υπόλοιπη
θαμνώδης βλάστηση που αποτελείται από Ziziphus lotus, Sarcopoterium spinosum, Noaea
mucronata, Thymbra capitata. Πιθανός επηρεασμός των ενδημικων ειδών Onobrychis
venosa, Teucrium micropodioides, Astragalus cyprius και του είδους Erodium crassifolium
subsp. crassifolium το οποίο περιλαμβάνεται στο Κόκκινο Βιβλίο της Χλωρίδας της Κύπρου με
την κατηγορία Εύτρωτο (Vulnerable). Πιθανόν όμως να επηρεαστούν κατά το στάδιο
κατασκευής από την πιθανή ρύπανση από τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την
επίστρωση του δρόμου. Θα καταβληθεί όμως προσπάθεια ώστε ο βαθμός επηρεασμού να
είναι ο ελάχιστος δυνατός.
Περιορισμένη παρενόχληση της πανίδας, αφού στα σημεία από τα οποία διέρχεται ο δρόμος
δεν υπάρχουν φωλιές πουλιών, κυρίως αρπακτικών ή καταφύγια χειρόπτερων.
Οι ποσότητες υγρών και στερεών αποβλήτων που αναμένεται να παραχθούν κατά το στάδιο
κατασκευής θεωρούνται πολύ μικρές και εύκολα διαχειρίσιμες και δεν αναμένεται να
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επηρεάσουν το περιβάλλον της άμεσης και ευρύτερης περιοχής μελέτης.
(γ) Στο τοπίο
Το Προτεινόμενο Έργο δεν αναμένεται να επηρεάσει το τοπίο της περιοχής.
(δ) στα υπόγεια και επιφανειακά νερά
Τόσο τα υπόγεια όσο και τα επιφανειακά νερά δεν αναμένεται να
Προτεινόμενο Έργο.

επηρεαστούν από το

(ε) Στην ατμόσφαιρα
Μικρή επιβάρυνση της ατμόσφαιρας με αέριους ρύπους από την κίνηση των φορτηγών
οχημάτων που θα χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά των υλικών καθώς και των μηχανημάτων
οδοποιίας για τις εργασίες ασφαλτόστρωσης του δρόμου, η οποία όμως δεν θεωρείται
σημαντική.
(στ) Στο έδαφος
Δεν θα πραγματοποιηθούν εκσκαφές επιφανειακού εδάφους. Aπό την ασφαλτόστρωση του
δρόμου θα σφραγιστούν με ασφαλτικό σκυρόδεμα ο υφιστάμενος υφιστάμενου δρόμος, ο
οποίος είναι επιστρωμένος με διαβαθμισμένο μείγμα σκύρων και άμμου, επίπτωση η οποία
δεν θεωρείται σημαντική.
(ζ) Στη θάλασσα
Καμιά πιθανή επίπτωση.
(η) Στο κλίμα
Καμιά πιθανή επίπτωση
(θ) Στα υλικά αγαθά
Καμιά πιθανή επίπτωση
(ι) Στην πολιτιστική κληρονομιά
Καμιά πιθανή επίπτωση
(κ) Στη γεωλογική κληρονομιά
Καμιά πιθανή επίπτωση.
(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
Το Προτεινόμενο Έργο κατά το στάδιο λειτουργίας δεν θα έχει οποιεσδήποτε αξιοσημείωτες
επιπτώσεις.
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ΜΕΡΟΣ ΙV
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΤΡΑΠΟΥΝ, ΠΡΟΛΗΦΘΟΥΝ,
Ή ΜΕΤΡΙΑΣΤΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΣΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
26.
Αναφορά και περιγραφή τυχόν χαρακτηριστικών του έργου ή / και μέτρων που
προβλέπονται για να αποτραπούν, προληφθούν ή μετριαστούν επιπτώσεις, που σε άλλη
περίπτωση θα ήταν σημαντικές και δυσμενείς για το περιβάλλον.
(α) κατά το στάδιο κατασκευής:
Για πρόληψη ενδεχόμενων επιπτώσεων προτείνεται να σηματοδοτηθούν οι θέσεις με τα υπό
αναφορά προστατευόμενα είδη χλωρίδας και οικότοποι και οι εργασίες να αφορούν μόνο
επίστρωση με σκληρό υλικό.
(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
Λόγω της στενότητας του δρόμου και της πιθανής ταυτόχρονης χρήσης από πεζούς,
ποδήλατα και οχήματα προτείνεται να εκπονηθούν κανόνες λειτουργίας του Πάρκου και της
κυκλοφορίας στους εσωτερικούς δρόμους. Τα προστατευόμενα είδη να αναδεικνύονται και να
ενημερώνονται κατάλληλα οι χρήστες.
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ΜΕΡΟΣ V
ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΗ 2000
27. Συνοπτική περιγραφή του χώρου, περιλαμβανομένων των κυριότερων οικολογικών
χαρακτηριστικών του, στηριγμένη στα χαρτογραφικά, περιγραφικά, στατιστικά και άλλα
στοιχεία που είναι διαθέσιμα για τις περιοχές του Δικτύου Φύση 2000, τους στόχους
προστασίας και τις πρόνοιες του διαχειριστικού σχεδίου.
Ο προτεινόμενος δρόμος μήκους περίπου 1.300 m βρίσκεται εξολοκλήρου εντός του ΕΔΠ
Ριζοελιάς (CY6000006), το οποίο ανήκει στα διοικητικά όρια του Δήμου Αραδίππου. Το
2004 η περιοχή περιλήφθηκε στο δίκτυο Natura 2000, ως Τόπος Κοινοτικής Σημασίας,
λόγω της σημαντικής βιολογικής ποικιλότητας που τη χαρακτηρίζει. Περιλαμβάνει τέσσερις
φυσικούς οικότοπους (5220*- Θαμνώνες με Ziziphus, 1520*- Γυψούχες στέπες, 6220* Ψευδοστέπες με αγρωστώδη και μονοετή φυτά από Thero-Brachypodietea και 5420Φρύγανα με Sarcopoterium spinosum) που βρίσκονται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας
92/43/ΕΟΚ, τρείς από τους οποίους αποτελούν οικότοπους προτεραιότητας, δηλαδή
κινδυνεύουν να εξαφανισθούν και είναι απαραίτητη η λήψη άμεσων μέτρων για τη
διατήρηση τους. Το ΕΔΠ Ριζοελιάς φιλοξενεί 181 ιθαγενή είδη φυτών, από τα οποία 11
είναι ενδημικά και προσφέρει καταφύγιο και τροφή σε 44 είδη πουλιών, από τα οποία 3
είναι ενδημικά (Oenanthe cypriaca, Sylvia melanothorax, Otus cyprius), 8 είδη θηλαστικών
και 16 είδη ερπετών.
Έξι είδη φυτών (Gypsophila linearifolia, Herniaria hemistemon, Chaenorhinum rubrifolium,
Erodium crassifolium subsp. crassifolium, Daucus guttatus, Ornithogalum trichophyllum)
είναι απειλούμενα και περιλαμβάνονται στο Κόκκινο Βιβλίο της Χλωρίδας της Κύπρου.
28. Εκτίμηση των πιθανών επιπτώσεων στην περιοχή ή στο αντικείμενο προστασίας,
χρησιμοποιώντας διαθέσιμες πληροφορίες και δεδομένα, περιλαμβανομένων εκείνων που
περιγράφονται στις διατάξεις της παραγράφου (α) και άλλες διαθέσιμες περιβαλλοντικές
πληροφορίες που συμπληρώνονται, αν είναι απαραίτητο, από πληροφορίες πεδίου από το
χώρο και οικολογικές έρευνες.
Δεν υπάρχουν τέτοιες επιπτώσεις που να χρήζουν περαιτέρω εκτίμησης.
29. Προσδιορισμό του κατά πόσον υπάρχει κίνδυνος οι επιπτώσεις που εντοπίζονται να
είναι σημαντικές, θεωρώντας ότι, σε περίπτωση αβεβαιότητας, θα πρέπει να θεωρείται ότι
οι επιπτώσεις είναι σημαντικές.
Οι επιπτώσεις που εντοπίζονται, μπορεί να λεχθεί με βεβαιότητα, ότι δεν είναι σημαντικές.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΕΠΙΣΗΜΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Εκτός Κλίμακας)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI – Πολεοδομικές Ζώνες του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας 2019

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ: (Δήμοι: Λάρνακας, Αραδίππου και Λιβαδιών, Κοινότητες: Δρομολαξιά,
Μενεού, το παραλιακό μέτωπο των Κοινοτικών Συμβουλίων: Βορόκληνης
και Πύλας και μέρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Καλού Χωριού
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ
ΖΩΝΗ
Δα2

Δα3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΩΝ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ
ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ελεύθεροι
Χώροι Πρασίνου, Πάρκα,
Αθλοπαιδιές, Δασική Γη,
Απομονωτικές Λωρίδες, κ.ά.)
ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ελεύθεροι
Χώροι Πρασίνου, Πάρκα,
Αθλοπαιδιές, Δασική Γη,
Απομονωτικές Λωρίδες, κ.ά.)

ΑΝΩΤΑΤΟΣ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΔΟΜΗΣΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΡΟΦΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ
ΥΨΟΣ
(ΜΕΤΡΑ)

ΑΝΩΤΑΤΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΚΑΛΥΨΗΣ

0,01:1

1

5,00

0,01:1

0,05:1

1

5,00

0,05:1

Αα1

ΖΩΝΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

0,20:1

3

--

0,20:1

Αα4

ΖΩΝΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

0,50:1

3

--

0,30:1

Αα6

ΖΩΝΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

1,00:1

--

--

0,30:1

Κα5

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ
ΧΡΗΣΗ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

1,00:1

3

13,50

0,50:1
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ΕΚΘΕΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΗ 2000

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Φωτογραφίες του δρόμου
Τμήμα δρόμου από την είσοδο του ΕΔΠ επί της οδού Παυσανία με
κατεύθυνση το ύψωμα επιστρωμένο με μείγμα σκύρων και άμμου

20

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

21

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

22

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

Ασφαλτοστρωμένο τμήμα του δρόμου μήκους 300 μέτρων
στο ύψωμα μέχρι τον εκδρομικό χώρο

23

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

24

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

Τμήμα δρόμου από τον εκδρομικό χώρο μέχρι το σημείο θέας (τέρμα του δρόμου)
μήκους 60 μέτρων επιστρωμένο με μείγμα σκύρων και άμμου

25

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

Αναψυκτήριο στο ύψωμα του ΕΔΠ (Ανεγέρθηκε από τον Δήμο Αραδίππου)

26

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

Εκδρομικός Χώρος

27

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

Θέα από ύψωμα προς την πόλη της Λάρνακας

28

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV - ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΔΠ ΡΙΖΟΕΛΙΑΣ
ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ

Είσοδος Πάρκου

Υφιστάμενος Δασικός Δρόμος επιστρωμένος με μείγμα σκύρων
Σημεία κατασκευής οχετών ομβρίων

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

ΝΟΤΙΟ ΤΜΗΜΑ

Αναψυκτήριο

Εκδρομικός Χώρος

Σημείο Θέας

Υφιστάμενος Δασικός Δρόμος επιστρωμένος με μείγμα σκύρων

Υφιστάμενος Δασικός Ασφαλτοστρωμένος Δρόμος
30

