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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 ένα
(1) αντίγραφο 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, πιστοποιητικά,
χημικές αναλύσεις, αλληλογραφία με αρμόδια Τμήματα / Υπηρεσίες, κ.λπ.)

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:
(1) το μέγεθος και τη χωρική έκταση των επιπτώσεων,
(2) η φύση των επιπτώσεων,
(3) το διασυνοριακό χαρακτήρα των επιπτώσεων,
(4) την ένταση και την πολυπλοκότητα των επιπτώσεων,
(5) την πιθανότητα των επιπτώσεων,
(6) την

αναμενόμενη

έναρξη,

τη

χρονική

διάρκεια,

τη

συχνότητα

και

την

αναστρεψιμότητα των επιπτώσεων,
(7) τη συσσώρευση των επιπτώσεων με τις επιπτώσεις άλλων υφιστάμενων και/ή
εγκεκριμένων έργων,και
(8) τη δυνατότητα αποτελεσματικής μείωσης των επιπτώσεων.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Τίτλος Έργου:
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 3 ΑΣΤΕΡΩΝ
Αρ. Αίτησης Πολεοδομικής Άδειας / Άδειας Οικοδομής:
ΑΜΧ/00391/2020
Επαρχία:
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
Διοικητική Περιοχή (Δήμος / Κοινότητα):
ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ
Φύλλο, Σχέδιο, Τμήμα, Αρ. Τεμαχίου/ων:
2-291-373, Τμ. 8, 474
Όνομα Δρόμου/ων Πρόσβασης:
……………………………………………………………………………………………………………
Γεωγραφικές Συντεταγμένες (Γεωγραφικό Πλάτος & Γεωγραφικό Μήκος):
34°59'16.56"Β , 34° 0'15.56"Α
Σχέδιο Ανάπτυξης (Τοπικό Σχέδιο, Δήλωση Πολιτικής) / Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχέδιο:
ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
Πολεοδομική Ζώνη/ Κτηνοτροφική Περιοχή / Βιομηχανική Περιοχή / Θαλάσσια Ζώνη:
Τ1γ και Εβ
Εκτιμώμενο Κόστος Έργου (€):
3.000.000 €
Εκτιμώμενη Περίοδος Εκτέλεσης Έργου:
Έναρξη:

01/10/2021

Λήξη:

01/06/2022
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ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Υπουργείο / Τμήμα / Εταιρεία / Φορέας / Οργανισμός:
…………… …………………………………………………………………………………………
Στοιχεία Επικοινωνίας Προσώπου Συμπλήρωσης Εντύπου Πληροφοριών:
Ονοματεπώνυμο: ΝΙΚΗ ΜΙΤΑ
Διεύθυνση: ΛΕΟΦΩΡΟΣ ΝΗΣΙ 37, Γρ.2Β ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ
Αρ. Τηλεφώνου:

99333956

Αρ. Τηλεομοιότυπου:

23725592

Ηλ. Ταχυδρομείο:

mn.mita @cytanet.com.cy

Ημερομηνία: 27/11/2020
Υπογραφή: ……………………………………………………………………………………………...
Σφραγίδα:
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ΜΕΡΟΣ Ι
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1.
Περιγραφή των φυσικών και άλλων χαρακτηριστικών του συνόλου του Έργου και,
εφόσον χρειάζεται, των εργασιών κατεδάφισής του (γεωγραφική έκταση, εμβαδό, χρήση,
τεχνολογία, εξοπλισμός, διαχειριστικές πρακτικές, κ.λπ.). Στην περίπτωση αγωγών /
διασωληνώσεων / καλωδίων να αποτυπωθεί η όδευσή τους σε τοπογραφικό χάρτη.
Υποβολή επίσημου χωρομετρικού σχεδίου, γενικού χωροταξικού σχεδίου, αρχιτεκτονικών και άλλων 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:
Στο τεμάχιο στο οποίο πρόκειται να κατασκευαστεί το έργο λειτουργούν σήμερα καταστήματα
και κέντρα αναψυχής και ως εκ τούτου δεν υφίσταται εντός του καμία βλάστηση (θάμνοι,
δένδρα κλπ). Τα υφιστάμενα κτίρια μετά από αλλαγή χρήσης θα επαναχρησιμοποιηθούν.
(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
To προτεινόμενο έργο αφορά ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 3 ΑΣΤΕΡΩΝ στην Αγία Νάπα,
δυναμικότητας 34 δωματίων (68 κλίνες) και εμπίπτει στην Τουριστική Ζώνη Τ1γ και Εβ της
περιοχής Αγίας Νάπας, επαρχίας Αμμοχώστου και θα περιλαμβάνει:









20 τυπικά δωμάτια 4 δωμάτια για άτομα με ειδικές ανάγκες και 10 Σουίτες
Χώρο αναμονής/lobby & Σαλόνι
Εξωτερική πισίνα στην οροφή με pool bar
Αίθουσα Γυμναστικής και Massage
Αίθουσα Παιχνιδιών
Αίθουσα Προγεύματος
Θεματικό Εστιατόριο
3 Καταστήματα

Κοινόχρηστους χώρους υγιεινής και όλους τους απαιτούμενους βοηθητικούς χώρους μιας
ξενοδοχειακής μονάδας 3 αστέρων.
Θα καταλαμβάνει έκταση 1030 μ2 (Κάλυψη) και η συνολική δόμηση του έργου θα ανέλθει
στις 1865μ2.
Το Ξενοδοχείο θα κατασκευαστεί με 5 ορόφους (επιτρεπόμενοι όροφοι 3 συν 2)
(γ) κατά το στάδιο κατεδάφισης: (εφόσον χρειάζεται)
Δεν θα κατεδαφιστούν κτίρια.
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Η τοποθεσία της Τουριστικής μονάδας φαίνεται στην πιο κάτω εικόνα.

Τ1γ
& Εβ

Τοποθεσία
Τουριστικής
Μονάδας

Εικόνα 1: Τοποθεσία Τουριστικής Μονάδας
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Εικόνα 2: Χωροταξικό σχέδιο ανάπτυξης

Εικόνα 3: Νοτιοανατολική άποψη του κτιρίου

Εικόνα 4: Βορειοδυτική άποψη του κτιρίου
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Εικόνα 5: Βορειοανατολική άποψη του κτιρίου

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 υλών 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:
Τα μηχανήματα, τα οχήματα και ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη
φάση της κατασκευής του προτεινόμενου έργου περιλαμβάνουν (αλλά δεν περιορίζονται)
τα ακόλουθα:
 Εκσκαφείς
 Μπουλντόζες
 Φορτηγά
 Υδραυλικοί γρύλοι
 Μηχανές συγκόλλησης
 Γερανός περονοφόρα οχήματα, αναβατόρια
 Μπετονιέρες, αντλίες σκυροδέματος
 Βαρούλκα
 Γεννήτριες
 Εργαλεία χειρός
 Μηχανές ανάμειξης έτοιμου σκυροδέματος
Τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθούν θα πληρούν όλες τις
απαιτήσεις της νομοθεσίας (π.χ. είδος καυσίμου που καταναλώνουν, μέγιστο
επιτρεπόμενο επίπεδο θορύβου, σήμανση CE κλπ).
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Οι πρώτες ύλες που θα χρησιμοποιηθούν κατά το στάδιο της κατασκευής του έργου
περιλαμβάνουν (αλλά δεν περιορίζονται) τα ακόλουθα:
 Έτοιμο σκυρόδεμα και πρόσμικτα
 Υλικά οικοδομής
 Μεταλλικά υλικά
 Μπογιές και υλικά επικάλυψης
 Πόρτες
 Υλικά μόνωσης και στεγάνωσης
 Ξύλινα υλικά κατασκευής
 Τσιμέντο, μπετόν
 Νερό
 Υλικά ειδών υγιεινής
 Άσφαλτος
 Ηλεκτρικά/ηλεκτρολογικά υλικά
 Καύσιμα οχημάτων και μηχανημάτων
 Υλικά για τον εξοπλισμό των εσωτερικών χώρων (δωμάτια, κοινόχρηστοι χώροι,
εστιατόρια κλπ) του ξενοδοχείου
Στο τεμάχιο στο οποίο πρόκειται να κατασκευαστεί το έργο λειτουργούν καταστήματα και δεν
υφίσταται εντός του καμία βλάστηση (θάμνοι, δένδρα κλπ), τα δε κτίρια, θα
επαναχρησιμοποιηθούν μετά από αλλαγή χρήσης.
(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
Κατά το στάδιο της λειτουργίας του έργου, θα χρησιμοποιείται ο εξοπλισμός που είναι
απαραίτητος για την ομαλή λειτουργία μιας ξενοδοχειακής μονάδας 3 αστέρων. Αυτός
περιλαμβάνει (αλλά δεν περιορίζεται) τα ακόλουθα:
 Ηλεκτρικός/ηλεκτρολογικός εξοπλισμός (για τα δωμάτια του ξενοδοχείου)
 Επαγγελματικός εξοπλισμός χώρων εστίασης (εστιατόρια, μπαρ κλπ)
 Εξοπλισμός για τη λειτουργίας της πισίνας
 Εφεδρική γεννήτρια
 Εξοπλισμός φωτισμού (εξωτερικών χώρων, κοινόχρηστων χώρων, δωματίων)
 Γραφειακός εξοπλισμός
 Μηχανήματα καθαρισμού
 VRV για σκοπούς θέρμανσης και ψύξης των χώρων
 Λέβητας που θα λειτουργεί για σκοπούς παροχής ατμού και θέρμανσης του νερού
 Εξοπλισμός κλιματισμού των χώρων του ξενοδοχείου.
Κατά τη λειτουργία της ξενοδοχειακής μονάδας, θα χρησιμοποιούνται υλικά και πρώτες
ύλες που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία των επί μέρους υποστηρικτικών
εγκαταστάσεων και υποδομών (π.χ. εστιατόριο, θέρμανση, ψύξη), για τη σίτιση και
διαμονή των πελατών του ξενοδοχείου, για τη λειτουργία της πισίνας, για τη διατήρηση
του κήπου και για τη συντήρηση των χώρων, των μηχανημάτων και του εξοπλισμού. Οι
πρώτες ύλες που θα καταναλώνονται περιλαμβάνουν το πόσιμο νερό, νερό και χημικές
ουσίες για τη λειτουργία της πισίνας, νερό άρδευσης, καύσιμα (υγραέριο και
πετρέλαιο) για τη λειτουργία της μονάδας θέρμανσης και ηλεκτρική ενέργεια.
Οι κυριότερες διεργασίες που θα διεξάγονται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του

Σελίδα | 8

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

ξενοδοχείου είναι οι εξής:
 Λειτουργία πισίνας (χρήση χημικών ουσιών για σκοπούς υγιεινής, backwash πισίνας)
 Λειτουργία εστιατορίου, χώρου σίτισης, μπαρ (παραγωγή οικιακών αποβλήτων)
 Φιλοξενία πελατών (δημιουργία υγρών οικιακών αποβλήτων)
 Θέρμανση και ψύξη χώρων (κατανάλωση καυσίμων και ηλεκτρικής ενέργειας)

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, περιαστική, 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.

Τοποθεσία
Τουριστικής
Μονάδας

Εβ

Τ1γ
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Τοποθεσία
Τουριστικής
Μονάδας

Η Τουριστική Μονάδα (ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 3 ΑΣΤΕΡΩΝ) θα κατασκευαστεί εντός του τεμαχίου
474 Φ.Σχ. 0/2-291-373 Τμήμα 8 στην Αγία Νάπα. Το τεμάχιο βρίσκεται στη ζώνη Εβ και
Τ1γ. Η περιοχή όπου θα κατασκευαστεί η Τουριστική μονάδα είναι παραλιακή. Η
πλησιέστερη ζώνη κατοικίας βρίσκεται σε επαφή με το τεμάχιο. Η ζώνη αυτή όμως δεν είναι
ζώνη αμιγούς κατοικίας αλλά περιλαμβάνει και γραφεία και υπηρεσίες. Το σύνολο των
οικοπέδων αυτής της ζώνης είναι κτισμένο και γενικά κοντά στο οικόπεδό μας δεν υπάρχουν
σπίτια. Το σημείο όπου θα ανεγερθεί το ξενοδοχείο καθώς και ο προσανατολισμός του
βοηθούν ώστε να ν\μην κόβει τη θέα ούτε και να σκιάζει τα γειτονική του κτίρια. Σε ακτίνα
ενός χιλιομέτρου υπάρχουν Τουριστικές μονάδες και διευκολύνσεις, υπηρεσίες, κέντρα
αναψυχής, καταστήματα και παραθεριστικές κατοικίες. Το υψόμετρο του οικοπέδου είναι
κατά μέσο όρο 17 μέτρα και έχει άμεση πρόσβαση από Δημόσια ασφαλτοστρωμένη οδό. Η
τοποθεσία της Τουριστικής μονάδας φαίνεται στις πιο πάνω εικόνες.
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.

Η χρήση των τεμαχίων της περιοχής είναι ως επί το πλείστον ξενοδοχεία, καταστήματα,
εστιατόρια και γενικά δραστηριότητες σχετικές με τον Τουρισμό, καθώς και κάποιες κατοικίες
προς τον παλιό οικισμό.
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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.

Το τεμάχιο απέχει 450 μέτρα από τη θάλασσα και από την πλησιέστερη Προστατευόμενη
Περιοχή Natura 2000 απέχει περίπου 1100 μέτρα.

Περιοχή
Ενδιαφέροντος

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.

Το τεμάχιο εφάπτεται με το χώρο από όπου περνά το αρχαίο υδραγωγείου. Ο
πλησιέστερος χώρος πολιτισμικής σημασίας στην ευρύτερη περιοχή είναι το Μοναστήρι
της Αγίας Νάπας, το οποίο βρίσκεται περίπου 400 m, οι αρχαίοι τάφοι της Μακρονήσου
στα 4.5 km Δυτικά του χώρου ανάπτυξης του προτεινόμενου έργου και ο προϊστορικός
οικισμός στην περιοχή Νησιά στα 5,6 km Ανατολικά.
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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 στην περιοχή αντικείμενα ή περιοχές γεωλογικής κληρονομιάς.

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

Στην περιοχή ανάπτυξης του προτεινόμενου έργου, που είναι τουριστική, υπάρχουν περιοχές
Νερών Κολύμβησης, οι οποίες θεωρούνται ζωτικής σημασίας για την διατήρηση και περαιτέρω
προώθηση της τουριστικής ανάπτυξης στη συγκεκριμένη περιοχή. Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες,
κυρίως, οι περιοχές αυτές είναι ιδιαίτερα πολυσύχναστες
Η περιοχή ανάπτυξης του προτεινόμενου έργου βρίσκεται εντός της περιοχής Κοκκινοχωρίων, η
οποία έχει καθοριστεί ως Ζώνη Ευπρόσβλητη στα Νιτρικά(NVZ)1 σύμφωνα με το Κ.Δ.Π. 186/2008.

Τοποθεσία
Τουριστικής
Μονάδας

Εικόνα 8(β): Ζώνη Ευπρόσβλητες στα Νιτρικά, περιοχή Κοκκινοχωρίων

1

http:www.eea.europa.eu/soer/countries/cy/freshwater-state-and-impacts-cyprus
www.moa.gov.cy/moa/environment/environment.nsf/0/486b57a8bb65a68cc22579590024d05e?OpenDocument
&ExpandSection=1%2C4.16#_Section1
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Περιγραφή
Παραλία Αγίας Θέκλας

Παραλίες με γαλάζια σημαία Απόσταση από το
έργο
Ναι

6.35 km κατεύθυνση Δ

Παραλία Μακρονήσου

Ναι

4.5 km κατεύθυνση Δ

Παραλία Λάντα

Ναι

4 km κατεύθυνση Δ

Παραλία Νησί

Ναι

3 km κατεύθυνση Δ

Παραλία Βαθειά Γωνιά

Ναι

2.2 km κατεύθυνση Δ

Παραλία Περνέρα

Ναι

1.85 km κατεύθυνση Δ

Παραλία Κατσαρκά

Ναι

1.36 km κατεύθυνση Δ

Παραλία Λούκος του Μάντη

Ναι

0.82 km κατεύθυνση Ν

Παραλία Πανταχού

Ναι

0.46 km κατεύθυνση Ν

Παραλία Γλυκύ Νερό

Ναι

0,83 km κατεύθυνση Ν

Παραλία Άμμος του Καμπούρη

Ναι

2 km κατεύθυνση Α

Παραλία Λιμνάρα

Ναι

3.6 km κατεύθυνση Α

Παραλία Κόννος

Ναι

5.95 km κατεύθυνση Α
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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:
Στο οικόπεδο στο οποίο θα ανεγερθεί το ξενοδοχείο υπάρχει ήδη το κτίριο με τα
καταστήματα. Εκσκαφές θα γίνουν μόνο στο κομμάτι της Βόρειας προσθήκης και το χώμα
που θα αφαιρεθεί να απλωθεί για να γίνουν οι τελικές διαμορφώσεις του εδάφους
(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
Ένα μεγάλο ποσοστό του οικοπέδου θα καλυφθεί από το κεντρικό κτίριο, αυλές, εσωτερικούς
δρόμους και κοινόχρηστους χώρους, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Κυπριακού
Οργανισμού Τουρισμού για 3 αστέρων Ξενοδοχείο. Το ποσοστό των κήπων που θα
κατασκευασθούν θα είναι 4% αλλά προβλέπεται να κατασκευαστεί και φυτεμένο Δώμα στην
Ταράτσα των καταστημάτων εμβαδού περίπου 300 τετραγωνικών μέτρων
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:
Η κατασκευή θα πραγματοποιηθεί εκτός της τουριστικής περιόδου και δεν πρόκειται να
επηρεάσει ιδιαίτερα την περιοχή.
(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
Η χρήση του ξενοδοχείου είναι συμβατή με τις χρήσεις των γειτονικών οικοπέδων και δεν
πρόκειται να επηρεάσει αρνητικά.
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:
Ημερήσια μέση κατανάλωση:

/ κ.μ.

Μέγιστη:

/ κ.μ.

Σ’ αυτό το στάδιο, η χρήση του νερού θα αφορά τις κατασκευαστικές εργασίες (π.χ.
ετοιμασία μπετόν, διαβροχή χώρων) και υπολογίζεται κατ’ εκτίμηση 250m 3 και για
λόγους υγιεινής των εργαζομένων 378 m 3 (60 λίτρα/εργαζόμενο/ημέρα Χ 35 εργαζόμενοι
κατά μέσο όρο Χ 6 μήνες Χ 30 μέρες). Συνολικά 628 m 3
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(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
Η προμήθεια νερού θα γίνεται από την τοπική υδατοπρομήθεια (Δήμος Αγίας Νάπας) και
από εγκαταστάσεις που παρέχουν ανακυκλωμένο νερό.
Ημερήσια μέση κατανάλωση: 15.49 κ.μ.

Μέγιστη: 30.98κ.μ.

Χώροι υγιεινής προσωπικού, φιλοξενουμένων, πελατών, κοινόχρηστων χώρων 200lt/πελάτη
Χ 68 κλίνες = 13.60 κ.μ.
Πισίνα (backwash) 42 τ.μ Χ 1,50 μ. βάθος = 63 κ.μ.
Χ 1% = 0.63 κ.μ. και Χ 2% εξάτμιση 1.26 κ.μ.

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:
Κανένας επηρεασμός δεν θα πραγματοποιηθεί.
(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
Κανένας επηρεασμός δεν θα πραγματοποιηθεί.

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 τη διάρκεια της κατασκευής του έργου αναμένεται ότι θα προκύψουν στερεά
απόβλητα που θα αποτελούνται από χαρτί, υλικά συσκευασίας, γυαλί, οικιακά απόβλητα,
πλαστικό, ξύλο, σιδηρούχα και μη σιδηρούχα μέταλλα, πολυμερή, μονωτικά υλικά, υλικά
οικοδομής, άδεια δοχεία χημικών. Τα απόβλητα αυτά θα προκύψουν ως αποτέλεσμα
των κατασκευαστικών εργασιών και της λειτουργίας των μηχανημάτων, των οχημάτων
και του εξοπλισμού στο στάδιο αυτό. Η ακριβής ποσότητα τους δεν μπορεί να
υπολογιστεί στο παρών στάδιο.
Περίπου 2 κ.μ. /ημέρα
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(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
Κατά τη λειτουργία της ξενοδοχειακής μονάδας αναμένεται ότι θα προκύψουν στερεά
απόβλητα, τα οποία θα παράγονται από τις εξής δραστηριότητες:
 Οικιακά απόβλητα από τους χώρους εστίασης, τα μπαρ και τους κοινόχρηστους
χώρους
 Υλικά συσκευασίας (χαρτί, χαρτόνι, πλαστικό, αλουμίνιο, ξύλο κλπ)
 Χρησιμοποιημένες μπαταρίες
 Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού
 Γυαλί
 Σιδηρούχα και μη σιδηρούχα μέταλλα
 Άδειες συσκευασίες χημικών ουσιών
 Ανταλλακτικά μηχανημάτων, οχημάτων και εξοπλισμού
 Είδη γραφείου (χαρτί, πλαστικό κλπ)
 Απόβλητα κήπου
 Μελάνια και τόνερ από φωτοτυπικές μηχανές
 Χρησιμοποιημένες λάμπες φωτισμού, λαμπτήρες φθορισμού κλπ
Η ακριβής ποσότητα των στερεών αποβλήτων που θα προκύπτουν κατά το στάδιο αυτό
δεν μπορεί να υπολογιστεί αφού είναι άμεσα εξαρτώμενη από την εποχικότητα και τον
βαθμό πληρότητας του ξενοδοχείου.
Περίπου 1κ.μ./δωμάτιο/ημέρα2
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 διάρκεια της κατασκευής του έργου αναμένεται να προκύψουν υγρά απόβλητα
που θα προέρχονται κατά κύριο λόγο από τους χώρους υγιεινής του προσωπικού (60
lt/εργαζόμενο/ημέρα Χ 35 εργαζόμενοι) 2,10 κ.μ. και κατά δεύτερο λόγο από τα
μηχανήματα και τον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθούν. Η ποσότητα των υγρών
αποβλήτων δεν μπορεί να υπολογιστεί με ακρίβεια στο παρόν στάδιο.
Περίπου 2,50 κ.μ.
Κατά τη φάση της κατασκευής του έργου, θα υπάρχουν στο χώρο βιολογικές τουαλέτες,
για τις ανάγκες του προσωπικού. Η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων που θα
προκύψουν κατά τη φάση αυτή θα γίνεται μέσω αδειοδοτημένων εταιρειών συλλογής,
μεταφοράς και επεξεργασίας αποβλήτων με ευθύνη της κατασκευάστριας εταιρείας.

2

https://www2.calrecycle.ca.gov/WasteCharacterization/General/Rates
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(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
Ημερήσια μέση ποσότητα: 14.23 κ.μ.



Χώροι υγιεινής προσωπικού, φιλοξενουμένων, πελατών, κοινόχρηστων χώρων
200lt/πελάτη Χ 68 κλίνες = 13.60 κ.μ.
Πισίνα (backwash) 42 τ.μ Χ 1,50 μ. βάθος = 63.00 κ.μ.
Χ 1% = 0.63κ.μ.

Η ακριβής ποσότητα των υγρών αποβλήτων που θα προκύπτουν κατά το στάδιο αυτό δεν
μπορεί να υπολογιστεί αφού είναι άμεσα εξαρτώμενη από την εποχικότητα και τον βαθμό
πληρότητας του ξενοδοχείου.
Τα υγρά απόβλητα που θα προκύπτουν από τους όλους τους χώρους υγιεινής, από την
πισίνα (backwash), και από τους χώρους εστίασης και τα μπαρ του ξενοδοχείου θα
διοχετεύονται στο δίκτυο αποχέτευσης του Συμβουλίου Αγίας Νάπας – Παραλιμνίου.
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:
Τα χρησιμοποιημένα μηχανέλαια που θα προέρχονται από τα οχήματα και τα
μηχανήματα, καθώς επίσης και τυχόν άλλα επικίνδυνα υγρά απόβλητα που τυχόν
προκύψουν κατά τη διάρκεια της κατασκευής της ξενοδοχειακής μονάδας θα συλλέγονται
από αδειούχες εταιρείες συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας αποβλήτων και θα
απομακρύνονται με ευθύνη του εργολάβου.
(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
Τα χρησιμοποιημένα μηχανέλαια που θα προέρχονται από τα οχήματα και τα
μηχανήματα, τα βρώσιμα έλαια που θα προέρχονται από τους χώρους εστίασης καθώς
επίσης και τυχόν άλλα επικίνδυνα υγρά απόβλητα που τυχόν προκύπτουν κατά τη
διάρκεια της λειτουργίας της ξενοδοχειακής μονάδας θα συλλέγονται από αδειούχες
εταιρείες συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας αποβλήτων.
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:
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Στο στάδιο της κατασκευής θα χρησιμοποιηθεί ντίζελ για τα μηχανήματα του έργου από τον
εργολάβο του έργου και δεν είναι δυνατόν να υπολογιστούν σ’ αυτή τη φάση..
(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
Η κατανάλωση καυσίμων κατά τη λειτουργία του έργου θα σχετίζεται με τη λειτουργία
ορισμένων μηχανημάτων που θα λειτουργούν με μηχανές εσωτερικής καύσης, όπως είναι
ο λέβητας και η γεννήτρια (εφεδρικής χρήσης). Τα μηχανήματα αυτά θα λειτουργούν με
πετρέλαιο χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο και υγραέριο. Στο παρών στάδιο δεν μπορεί
να γίνει υπολογισμός ούτε της συνολικής ετήσιας ποσότητας καυσίμων που θα
καταναλώνεται, ούτε και της ετήσια κατανάλωσης καυσίμων για κάθε σκοπό ξεχωριστά.
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:
Στο στάδιο της κατασκευής θα χρησιμοποιηθούν γεννήτριες από τον εργολάβο του έργου για
τις ανάγκες του έργου.
(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρισμού (kWh) για:
 σκοπούς παραγωγικής διαδικασίας: Δ/Υ
 κλιματισμό
 ψυκτικούς θαλάμους / ψυγεία
 φωτισμό
 θέρμανση νερού ή άλλων υλών
 άλλες συσκευές / μηχανήματα
 πισίνα
 χώροι ξενοδοχείου
 βοηθητικοί και υποστηρικτικοί χώροι ξενοδοχειακής μονάδας
Στο παρών στάδιο δεν μπορεί να γίνει ακριβής υπολογισμός της ετήσιας κατανάλωσης
του ηλεκτρισμού κατά τη διάρκεια της λειτουργία της ξενοδοχειακής μονάδας. Σύμφωνα με
στοιχεία από άλλες παρόμοιου μεγέθους ξενοδοχειακές αναπτύξεις αναμένεται να φτάσει
τις 500.000 kWh ετησίως

18.

Συντελεστής θερμοπερατότητας (W/m²-Κ) των κτιριακών εγκαταστάσεων του Έργου,
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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.

Μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας (W/m²-Κ), όπου ισχύει για:
 εξωτερικούς τοίχους: 7.2 W/m²-Κ
 κουφώματα (πόρτες-παράθυρα ): 3.23 W/m²-Κ
 οροφή και στέγη: 0.63 W/m²-Κ)
 δάπεδα εκτεθειμένα στο εξωτερικό περιβάλλον: 0.63 W/m²-Κ
Κατά το στάδιο της άδειας οικοδομής θα εκπονηθεί μελέτη θερμομόνωσης του κτιρίου

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:
Πηγές ρύπων

 Οχήματα και μηχανήματα
 Κατασκευαστικές εργασίες, κίνηση σε μη ασφαλτοστρωμένους δρόμους
Τύποι ρύπων

 SOx, CO2,CO, NOx, PM2.5, PM10, VOC
 Σκόνη, PM2.5, PM10
Μια εκτίμηση του συντελεστή εκπομπής σκόνης κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών
εργασιών μπορεί να υπολογιστεί με την πιο κάτω εξίσωση:
E = 2.69 τόνοι/εκτάριο/μήνας δραστηριότητας, δηλαδή
Ε = 4.64 τόνοι
Θεωρώντας ότι οι δραστηριότητες που θα προκαλούν εκπομπή σκόνης θα διαρκέσουν
περίπου 6 μήνες

(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
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 Κίνηση οχημάτων (προμηθευτές, πελάτες, εργαζόμενοι)
 Λειτουργία λέβητα και γεννήτριας (μόνο σε περιπτώσεις διακοπής ρεύματος/εφεδρική χρήση)
Τύποι ρύπων
SOx, CO2,CO, NOx, PM2.5, PM10, VOC
Δεν μπορεί να γίνει υπολογισμός στο παρόν στάδιο. Ο ρυθμός εκπομπής εξαρτάται κυρίως από τις
προδιαγραφές των μηχανημάτων και των οχημάτων, τα οποία δεν έχουν επιλεγεί ακόμα.

20. Υπολογισμός και πηγές ετήσιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα
από το Έργο.
(α) κατά το στάδιο κατασκευής:
Δεν μπορούν να υπολογιστούν με ακρίβεια στο παρόν στάδιο, αφού εξαρτώνται από τις ώρες
λειτουργίας και τα είδη των μηχανημάτων, τη διαμόρφωση του εδάφους και την εποχικότητα.

(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
Δεν μπορεί να γίνει υπολογισμός στο παρόν στάδιο. Ο ρυθμός εκπομπής εξαρτάται κυρίως από τις
προδιαγραφές των μηχανημάτων και των οχημάτων, τα οποία δεν έχουν επιλεγεί ακόμα

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:
Λειτουργία και χρήση οχημάτων, μηχανημάτων και εξοπλισμού
Κατά τη φάση της κατασκευής της προτεινόμενης ανάπτυξης αναμένεται να παρατηρηθεί
περιοδική αύξηση της έντασης του θορύβου που πιθανώς να υπερβαίνει το υφιστάμενο
επίπεδο θορύβου. Οι επιπτώσεις θα έχουν προσωρινό χαρακτήρα όμως κρίνεται σημαντικό
να καθοριστούν μέτρα ελέγχου και μετριασμού των επιπτώσεων λόγω του ότι η περιοχή
ανάπτυξης του έργου είναι τουριστική. Να σημειωθεί ότι το έργο θα υλοποιηθεί τους
χειμερινούς μήνες
(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
Λειτουργία ξενοδοχειακής μονάδας και υποστηρικτικών εγκαταστάσεων και υποδομών
Δεν αναμένεται να υπάρξουν σημαντικές επιπτώσεις κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του
έργου.
22.

Περιγραφή των πιθανών πηγών οσμών.
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(α) κατά το στάδιο κατασκευής:
Σ’ αυτή τη φάση οσμές θα υπάρχουν μόνο από τα καυσαέρια των μηχανημάτων που θα
δουλεύουν στο έργο
(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
Δεν αναμένεται να υπάρξουν οσμές κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του έργου. Αναμένεται
ότι ο καυστήρας θα λειτουργεί με φυσικό αέριο κάτι που σημαίνει λιγότερες εκπομπές
ρύπων. Αναμένεται επίσης ότι κατά τη λειτουργία του ξενοδοχείου θα λαμβάνονται επιπλέον
μέτρα για την αποδοτικότερη λειτουργία του καυστήρα. Δεν θα υπάρχει εκπομπή σκόνης ή
οσμών κατά τη λειτουργία του ξενοδοχείου.
23.

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

(α) κατά το στάδιο κατασκευής:
Κανείς επηρεασμός
(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
Κανείς επηρεασμός
24. Αναφορά στην ευαισθησία της θέσης του Έργου σε σεισμούς,
κατολισθήσεις, διάβρωση, πλημμύρες ή ακραίες ή αντίξοες κλιματικές συνθήκες.

καθίζηση,

Καμία ευαισθησία.
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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:




Δεν υπάρχει βλάστηση για να αφαιρεθεί.
Οι εργασίες εκσκαφής δεν θα έχουν ως αποτέλεσμα την αλλοίωση της
τοπικής μορφολογίας του εδάφους, ούτε την αλλοίωση του τοπίου.
Η παρέμβαση είναι σχετικά μικρής κλίμακας και δεν πρόκειται να επιφέρει
αξιοσημείωτες αλλαγές στο ευρύτερο περιβάλλον.

(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
Η λειτουργία του ξενοδοχείου είναι κατά βάση μη οχληρή, τα απόβλητα είναι οικιακού τύπου
και τα υγρά θα αποχετεύονται στο δίκτυο του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Αγίας Νάπας –
Παραλιμνίου, ενώ τα στερεά θα παραλαμβάνονται από το Δήμο Αγίας Νάπας
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ΜΕΡΟΣ ΙV
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΤΡΑΠΟΥΝ, ΠΡΟΛΗΦΘΟΥΝ,
Ή ΜΕΤΡΙΑΣΤΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣΠΟΥ 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:
Αποφυγή των περιττών κινήσεων των οχημάτων μέσα και έξω από το χώρο όπου θα
διεξάγονται οι εργασίες
Διαβροχή των μη ασφαλτοστρωμένων δρόμων
Τα οχήματα, ο εξοπλισμός και τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια
της φάσης της κατασκευής του τερματικού θα πρέπει να πληρούν τις πρόνοιες της
νομοθεσίας σε σχέση με τις εκπομπές αέριων ρύπων
Αποφυγή πραγματοποίησης οποιονδήποτε εργασιών κατά τη διάρκεια της νύχτας,
ιδιαίτερα κατά την τουριστική περίοδο, για την αποφυγή του θορύβου.
Προτείνεται όπως ο εργολάβος εκπονήσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα περιβαλλοντικής
διαχείρισης με έμφαση στα θέματα διαχείρισης αποβλήτων. Η στρατηγική που θα πρέπει
να ακολουθείται είναι, κατά σειρά προτεραιότητας, η ακόλουθη:
Καταγραφή των αποβλήτων και χαρακτηρισμός τους
Διαχωρισμός των αποβλήτων
Ελαχιστοποίηση των αποβλήτων
Διαχείριση των υπολειμμάτων (αν υπάρχουν)
Διάθεση αποβλήτων (σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις)
Ο εργολάβος θα πρέπει να προετοιμάσει διαδικασίες για την καθαριότητα και την ευταξία των
χώρων και να διαθέσει τους κατάλληλους πόρους για το σκοπό αυτό.
Ο εργολάβος θα πρέπει να διατηρεί μητρώο επικίνδυνων στερεών αποβλήτων και να
αναπτύξει και να εφαρμόσει διαδικασίες χειρισμού και διάθεσης τους σύμφωνα με τις
απαιτήσεις της νομοθεσίας. Ο εργολάβος θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες
των αδειοδοτημένων διαχειριστών επικίνδυνων αποβλήτων.
(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
Τακτική επιθεώρηση των μηχανημάτων που λειτουργούν με μηχανές εσωτερικής καύσης,
σύμφωνα με το πρόγραμμα συντήρησης
Προτείνεται όπως η εταιρεία διαχείρισης του ξενοδοχείου εκπονήσει ένα ολοκληρωμένο
σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης με έμφαση στα θέματα διαχείρισης αποβλήτων. Η
στρατηγική που θα πρέπει να ακολουθείται είναι, κατά σειρά προτεραιότητας, η ακόλουθη:
 Καταγραφή των αποβλήτων και χαρακτηρισμός τους
 Διαχωρισμός των αποβλήτων
 Ελαχιστοποίηση των αποβλήτων
 Διαχείριση των υπολειμμάτων (αν υπάρχουν)
 Διάθεση αποβλήτων
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ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΗ 2000

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.
Το τεμάχιο στο οποίο θα κατασκευαστεί το ξενοδοχείο, δεν γειτνιάζει με την περιοχή του
Δικτύου Φύση 2000 του Κάβο Γκρέκο για την προστασία της παραλιακής ζώνης. Το σημείο
στο οποίο πρόκειται να κατασκευαστεί το ξενοδοχείο, βρίσκεται σε περιοχή όπου έχουν τα
γύρω τεμάχια είναι ήδη κτισμένα και θα είναι εύκολη η ένταξή του. Στη γύρω περιοχή υπάρχει
χαμηλή και αραιή βλάστηση, ενώ το τοπίο είναι γενικά ξερό και βραχώδες. Δεν υπάρχουν
στην εγγύτερη περιοχή Μνημεία της φύσης ή χώροι αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.
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.
Η φύση της λειτουργίας της ξενοδοχειακής μονάδος γενικά είναι ήπια όσον αφορά τις
επιπτώσεις στο περιβάλλον και εκτιμούμε ότι αυτές θα είναι αμελητέες
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.
Σύμφωνα με την εκτίμησή μας δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος.

Το βάθος του υδροφόρου ορίζοντα δεν μπορεί να εκτιμηθεί στην παρούσα φάση
αλλά από τα γειτονικά οικόπεδα και το υψόμετρο του δικού μας σε σχέση με τη
θάλασσα, δεν θεωρείται πιθανόν να προκύψει ανάγκη άντλησης και διάθεσης νερού
κατά την εκσκαφή του υπογείου του κτηρίου το οποίο να πρέπει να τύχει διαχείρισης.
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