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1.

Εισαγωγή

Στα πλαίσια των περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα
Νόμων του 2018 έως 2021, η Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ) για
το Έργο υποβλήθηκε στην Περιβαλλοντική Αρχή με σχετική επιστολή από το Επαρχιακό
Γραφείο του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως Λεμεσού (Αρ. Φακ. ΛΕΜ/00764/2019 και
ημερομηνία 12.07.19), για αξιολόγηση.
Με την υποβολή της πιο πάνω ΜΕΕΠ, ο κύριος του έργου προχώρησε, όπως προβλέπει ο
πιο πάνω Νόμος, στη γνωστοποίηση σε δύο (2) ημερήσιας κυκλοφορίας εφημερίδες, για την
υποβολή στην Περιβαλλοντική Αρχή εντός τριάντα (30) ημερών, απόψεων ή παραστάσεων
από το κοινό αναφορικά με το περιεχόμενο της ΜΕΕΠ ή αναφορικά με τις επιπτώσεις που η
εκτέλεση ή λειτουργία του έργου ενδέχεται να επιφέρει στο περιβάλλον.
Για το εν λόγω έργο πραγματοποιήθηκε δημόσια παρουσίαση / διαβούλευση με την μέθοδο
«Έκθεση Πληροφοριών», ως ακολούθως:
 Παραδόθηκαν ενημερωτικά φυλλάδια στα σπίτια των κατοίκων της κοινότητας και
αναρτήθηκε σχετική ανακοίνωση στο χώρο ανέγερσης του έργου.
 Τοποθετήθηκε κιβώτιο για σχόλια/εισηγήσεις από το ενδιαφερόμενο κοινό στα
γραφεία του αρχιτεκτονικού γραφείου που σχεδίασε το έργο.
 Η ΜΕΕΠ αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της εταιρείας Νικολαϊδης και Συνεργάτες για
ενημέρωση του ενδιαφερόμενου κοινού και υποβολή σχολίων.
Στα πιο πάνω αναφερόταν ο τρόπος πρόσβασης του ενδιαφερόμενου κοινού στις
πληροφορίες της ΜΕΕΠ και ο τρόπος υποβολής σχολίων και εισηγήσεων σχετικά με τις
περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου. Τα αποτελέσματα της Δημόσιας Παρουσίασης
επισυνάπτονται στο Παράστημα Ι. Εχει αποσταλεί ένα σχόλιο από το ενδιαφερόμενο κοινό,
το οποίο αφορά κυρίως τα πολεοδομικά χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιοχής μελέτης.
Η Επιτροπή Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον εξέτασε το Έργο σε δύο συνεδρίες της,
στις 14.01.2020 και 28.07.20. Κατά την πρώτη συνεδρία ζητήθηκαν συμπληρωματικά
στοιχεία, μεταξύ άλλων, σχετικά με τον τελικό σχεδιασμό του έργου, τον πιθανό επηρεασμό
του υδροβιότοπου της Αλυκής Ακρωτηρίου από το έργο, την αποτύπωση των δέντρων που
προγραμματίζεται να αποκοπούν και προτεινόμενη τοπιοτέχνηση, και την διαχείριση των
ομβρίων υδάτων που εκτιμάται ότι θα προκύπτουν από την ανάπτυξη. Τα στοιχεία αυτά
υποβλήθηκαν από τους μελετητές εντός Ιουνίου 2020. Ακολούθησε, η επανεξέταση του
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έργου στις 28.07.20, με στόχο την εξέταση των επιπρόσθετων αυτών στοιχείων. Τέλος, οι
απόψεις του Τμήματος Δημοσίων Έργων ιδιαίτερα όσον αφορά την αναμενόμενη
κυκλοφοριακή επιβάρυνση στο οδικό δίκτυο, αποστάληκαν στην Περιβαλλοντική Αρχή με
τηλεμοιότυπο στις 3.03.21.
Με βάση τις απόψεις των μελών της Επιτροπής, την επιτόπια επίσκεψη, τις θέσεις των
διαφόρων Τμημάτων, τη ΜΕΕΠ και τα συμπληρωματικά στοιχεία που υποβλήθηκαν,
ετοιμάστηκε η παρούσα Γνωμοδότηση από την Περιβαλλοντική Αρχή.
2.

Περιγραφή και χωροθέτηση του Έργου σύμφωνα με τη ΜΕΕΠ

Το έργο χωροθετείται στην περιοχή Τσιερκέζοι εντός των τεμαχίων Αρ. 164 και 165 των
Φ/Σχ. 58/16. Ο οικιστικός πυρήνας της κοινότητας Ζακακίου βρίσκεται ανατολικά σε
απόσταση 1.8χμ. περίπου, το εμπορικό κέντρο My Mall σε απόσταση 1χμ. περίπου επίσης
ανατολικά, ενώ στα βορειοδυτικά του έργου σε απόσταση 2.2χμ. βρίσκεται ο οικιστικός
πυρήνας Τραχωνίου και το Υδροπάρκο (600μ περίπου). Το δυτικό σύνορο του τεμαχίου 165
συνορεύει με το υπό κατασκευή Limassol Golf Greens. Η ανάπτυξη εμπίπτει σε πολεοδομική
ζώνη κατοικίας (Κα9).
Ο προτεινόμενος σχεδιασμός περιλαμβάνει την κατασκευή δύο κτηρίων 14 ορόφων, καθώς
και 10 επαύλεων. Το κάθε ένα από τα δύο ψηλά κτήρια περιλαμβάνει 101 διαμερίσματα (28
στούντιο, 35 μονάρια , 35 δυάρια και 3 τριάρια. Τα ψηλά κτήρια περιλαμβάνουν κολυμβητικές
δεξαμενές, υπόγειους χώρους με χώρο στάθμευσης και κοινόχρηστους χώρους στο ισόγειο.
Οι χώροι στάθμευσης της ανάπτυξης θα είναι συνολικά 266, εκ των οποίων 16 είναι για
ΑΜΕΑ. Στον αναθεωρημένο σχεδιασμό, προτάθηκε από τον κύριο του έργου οι μισοί χώροι
στάθμευσης που έχουν σχεδιαστεί, να χωροθετηθούν στον ισόγειο όροφο και οι υπόλοιποι
στο υπόγειο, ώστε να μειωθεί το εμβαδόν των υπόγειων χώρων του έργου κατά το ήμισυ.

Εικόνα

1: Γραφική απεικόνιση της ανάπτυξης (από βόρια προς νότια κατεύθυνση στο βάθος
φωτογραφίας).
Όσον αφορά στην σκίαση που θα προκύπτει από το έργο, τα δύο κτήρια χωροθετούνται στο
νοτιοανατολικό μέρος των τεμαχίων και βάσει της χωροθέτησης τους, σύμφωνα με την
ΜΕΕΠ, η σκίαση που προκύπτει από τις 10 πμ μέχρι τις 3μμ (ώρες κατά τις οποίες
παρουσιάζεται έντονη ηλιοφάνεια εντός του τεμαχίου), δεν ξεφεύγει απ τα όρια του τεμαχίου.
Το εμβαδόν των υπό μελέτη τεμαχίων είναι 55.854 m2, αλλά το προτεινόμενο έργο με τις
διάφορες επιμέρους αναπτύξεις, θα καλύπτει έκταση 43.111 m2. Τα υπόλοιπα 12.743 m2 θα
καταλαμβάνονται από το δημόσιο χώρο πρασίνου (15% της έκτασης των τεμαχίων), χώρο
κοινοτικού εξοπλισμού, και την προβλεπόμενη ρυμοτομία. Το ύψος των κτηρίων είναι 56μ. με
εμβαδόν 7.354 m2 έκαστο, ενώ κάθε έπαυλη θα είναι 171 m2, με κολυμβητική δεξαμενή (32
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m2 και βάθος 1,5μ.). Η σφράγιση του εδάφους υπολογίζεται ότι θα είναι περίπου 35% της
όλης έκτασης του τεμαχίου.
Εντός των υπό μελέτη τεμαχίων φύονται κυπαρίσσια, πορτοκαλιές και ελιές. Τα κυπαρίσσια
βρίσκονται περιμετρικά του βόρειου και νότιου συνόρου του τεμαχίου 164, καθώς και του
βόρειου, δυτικού και νότιου συνόρου του τεμαχίου 165. Οι πορτοκαλιές και ελιές βρίσκονται
κυρίως στο βόρειο τμήμα των τεμαχίων. Σημειώνεται ότι, η ευρύτερη περιοχή παρουσιάζει
έντονη γεωργική δραστηριότητα με καλλιέργειες εσπεριδοειδών (πορτοκαλιές, γκρέιπφρουτ), ενώ η τοπική πανίδα χαρακτηρίζεται από είδη τα οποία συναντώνται στα πεδινά
(ερπετά, μικρά θηλαστικά, ποικιλία εντόμων, και σημαντικά είδη πτηνών). Ιδιαίτερα,
σημειώνεται ότι η περιοχή μελέτης βρίσκεται 1010μ. μακριά από το βόρειο άκρο της Ειδικής
Ζώνης Διατήρησης «Ακρωτηρίου», και μεταξύ της υπό μελέτη ανάπτυξης και της Αλυκής
χωροθετείται η οικιστική ανάπτυξη Sunset Gardens και νοτιότερα το υπό κατασκευή Γκολφ
“Limassol Greens”.

Χάρτης 1: Χωροθέτηση ανάπτυξης (τεμ. 164 και 165, κόκκινη γραμμή) και γειτνιάζουσες αναπτύξεις

Χάρτης 2: Χρήσεις γης ευρύτερης περιοχής και οδικό δίκτυο
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3.

Αφαιρέσεις και φυτεύσεις δέντρων στο πλαίσιο της υπό μελέτη οικιστικής
ανάπτυξης, σύμφωνα με την ΜΕΕΠ

Εντός των υπό μελέτη τεμαχίων φύονται κυπαρίσσια, πορτοκαλιές, μανταρινιές, λεμονιές και
ελιές. Τα κυπαρίσσια βρίσκονται περιμετρικά του βόρειου και νότιου συνόρου του τεμαχίου
164, καθώς και του βόρειου, δυτικού και νότιου συνόρου του τεμαχίου 165. Οι πορτοκαλιές
και ελιές βρίσκονται κυρίως στο βόρειο τμήμα των τεμαχίων.. Από την υλοποίηση του
προτεινόμενου Έργου θα επηρεαστεί αριθμός δέντρων που εμπίπτουν εντός των τεμαχίων
ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, θα αποκοπούν 23 κυπαρίσσια, 19 ελιές,10 μανταρινιές, 7
πορτοκαλιές και 4 λεμονιές. Από αυτά, τα μικρής ηλικίας δέντρα εσπεριδοειδών (μικρότερα
των 10 περίπου ετών), καθώς και τα μικρής ηλικίας δέντρα ελιάς θα γίνει προσπάθεια να
μεταφυτευτούν στους χώρους πρασίνου της ανάπτυξης. Στην Εικόνα 2, ακολουθεί σχέδιο
όπου υποδεικνύονται τα δέντρα που θα αποκοπούν.

Εικόνα 2 : Αποκοπές δέντρων (σκούρο κόκκινο κυπαρίσσια, με πράσινο οι ελιές, με πορτοκαλί οι
πορτοκαλιές, με ανοικτό κόκκινο μανταρινιές και λεμονιές)

Στο σχέδιο τοπιοτέχνησης (Εικόνα 3), παρουσιάζονται οι χώροι πρασίνου της ανάπτυξης. Οι
εξωτερικοί χώροι της ανάπτυξης θα τοπιοτεχνηθούν με σημαντικό αριθμό δέντρων σε σχέση
με τον υφιστάμενο αριθμό δέντρων που υπάρχει ήδη στην περιοχή.
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Εικόνα 3 : Σχέδιο τοπιοτέχνησης της ανάπτυξης

4.

Σημαντικότητα και πιθανός επηρεασμός ειδών πτηνοπανίδας της ευρύτερης
περιοχής Αλυκής Ακρωτηρίου σύμφωνα με την Περιβαλλοντική Αρχή

Το προτεινόμενο έργο καταλαμβάνει σημαντική έκταση και χωροθετείται βόρεια, στην
περιφέρεια της Αλυκής Ακρωτηρίου σε απόσταση περίπου 1100μ. από το νότιο όριο της
ανάπτυξης. Ανάμεσα στο υπό εξέταση έργο και τα όρια της Αλυκής Ακρωτηρίου
χωροθετούνται οι αναπτύξεις Sunset Gardens και Limassol Greens Golf Resort. Η Αλυκή
Ακρωτηρίου αποτελεί σημαντικό βιότοπο άγριων ειδών πανίδας και χλωρίδας διότι:
i. Είναι ο σημαντικότερος υδροβιότοπος της Κύπρου και μια από τις σημαντικότερες
περιοχές μετανάστευσης και διαχείμασης αγρίων πτηνών στην Κύπρο. Η παρούσα
γνώση μας όσον αφορά την βιοποικιλότητα που απαντάται στα υπό αναφορά
τεμάχια τα οποία βρίσκονται κοντά σε περιοχές προστασίας των πουλιών (SPA)
αλλά και προστασίας οικοτόπων (SAC) κρίνεται ελλιπής, ειδικότερα για ορισμένα
είδη που επισκέπτονται την περιοχή όπως το κοκκινοπόδαρο φαλκόνι και το
φαλκόνι της Ελεονώρας. Συγκεκριμένα, απαιτούνται περισσότερα στοιχεία όσον
αφορά την τροφοληψία, χωροκράτια, αναπαραγωγή, των ειδών αυτών, και να
καθοριστούν καλύτερα οι ανάγκες διαβίωσης τους.
ii. O υδροβιότοπος είναι ένα πολύ ευαίσθητο οικοσύστημα το οποίο χρήζει διατήρησης,
και χρειάζεται μεγάλη προσοχή για να μην διαταραχθεί η οικολογική του ισορροπία.
H οικιστική πίεση εκτιμάται ότι θα διαταράξει την οικολογική ισορροπία της
ευαίσθητης αυτής περιοχής, και θα αλλάξει ριζικά τη δυναμική του τοπίου, από
αγροτικό σε οικιστικό με αρνητικές επιπτώσεις στην γύρω περιοχή, μεταξύ των
οποίων και πιθανό κατακερματισμό των οικοτόπων πτηνοπανίδας.
Επίσης σημειώνεται ότι οι διάφορες υφιστάμενες αναπτύξεις στην περιοχή (υδροπάρκο,
εμπορικό κέντρο κ.λπ.) όσο και προγραμματισμένες αναπτύξεις (φωτοβολταïκό πάρκο στο
Ακρωτήρι 12MW, Καζίνο, διαχωρισμός 78 οικοπέδων, Sunset Gardens, ανάπτυξη Limassol
Greens Golf Resort με επιμέρους αναπτύξεις, πιθανή ανάπτυξη παραλίας Lady’s mile, μηστρατιωτική ανάπτυξη εντός των Βάσεων κ.λπ.), θα επιφέρουν επιπρόσθετες συσσωρευτικές
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πιέσεις στην Αλυκή. Αυτό προκαλεί ιδιαίτερο προβληματισμό, λόγω της συνέργειας του
έργου όσον αφορά τον επηρεασμό της βιοποικιλότητας και ιδιαίτερα της πτηνοπανίδας της
ευρύτερης περιοχής
5.

Υφιστάμενη κατάσταση σε σχέση με το πρόβλημα των κουνουπιών

Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχει σοβαρό πρόβλημα παρουσίας κουνουπιών. Για το λόγο
αυτό απαιτείται η λήψη μέτρων για μετριασμό των επιπτώσεων από την παρουσία
κουνουπιών προς το Έργο αλλά και των επιπτώσεων του Έργου στην ήδη προβληματική
κατάσταση που υπάρχει στην περιοχή (π.χ. κίνδυνος όξυνσης προβλήματος), λαμβάνοντας
υπόψη την εγγύτητα του έργου με τον υγρότοπο, αλλά και την εκτίμηση ότι οι
επισκέπτες/κάτοικοι θα έχουν μειωμένα επίπεδα ανεκτικότητας στην οχληρία από τα
κουνούπια.
Σύμφωνα με την ΜΕΕΠ και τα συμπληρωματικά στοιχεία που υποβλήθηκαν
Για την περιοχή της δυτικής Λεμεσού έχει συμφωνηθεί συγκεκριμένο σχέδιο δράσης
καταπολέμησης των κουνουπιών μεταξύ του Δήμου Λεμεσού, των Υγειονομικών Υπηρεσιών
της Κυπριακής Δημοκρατίας, των Βρετανικών Βάσεων, της Επαρχιακής Διοίκησης Λεμεσού
του Τμήματος Περιβάλλοντος, και του Τμήματος Δασών. Η επίλυση του προβλήματος των
κουνουπιών στην περιοχή του έργου είναι θέμα που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί από τις
Αρμόδιες Κρατικές Αρχές και όχι από τον ιδιοκτήτη του έργου.
Το Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει συγκεκριμένες πρόνοιες, η υλοποίηση των οποίων ήδη έχει
αρχίσει. Η περιοχή του Σχεδίου Δράσης που αφορά μέρος της συνοικίας Ζακακίου, και τις
περιοχές Ακρωτηρίου, Ασώματου, Τραχωνιού και Τσερκέζ, χαρτογραφήθηκε και χωρίστηκε
σε τριάντα τρεις περιοχές προτεραιότητας. Οι κύριοι στόχοι του Σχεδίου Δράσης αφορούν τα
εξής:
 Βελτίωση πρόσβασης σε δύσβατες περιοχές με τη δημιουργία μονοπατιών και
διαδρόμων
 Εντατικό πρόγραμμα προνυμφοκτονίας
 Αξιοποίηση νέου εξοπλισμού
 Εμπλοκή περισσότερου προσωπικού και αξιοποίηση ειδικού εντομολόγου
 Διαχείριση των τεχνητών εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών λόγω οικιακών και
βιομηχανικών απορριμμάτων
 Ενημέρωση και εκπαίδευση των κατοίκων και των κοινοτήτων ούτως ώστε να
συμβάλλουν στην καταπολέμηση των κουνουπιών
Σύμφωνα με τα πιο πάνω ο κύριος του έργου θα ενημερωθεί από το Δήμο Λεμεσού για τις
ενέργειες που θα απαιτηθούν να γίνουν εντός του Προτεινόμενου Έργου. Δε θα γίνουν
οποιεσδήποτε παρεμβάσεις και ενέργειες στο περιβάλλον χωρίς την καθοδήγηση της
Τοπικής Αρχής και των λοιπών αρμόδιων Υπηρεσιών.
6. Διαχείριση ομβρίων υδάτων, βάσει της Μελέτης που εκπονήθηκε για την
Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Ομβρίων Υδάτων στην περιοχή Ακρωτηρίου.
Στην ΜΕΕΠ και στα συμπληρωματικά στοιχεία που υποβλήθηκαν δεν προτάθηκαν
οποιεσδήποτε λύσεις διαχείρισης των ομβρίων υδάτων. Αποφασίστηκε, να εφαρμοστούν οι
διαχειριστικές δράσεις της Μελέτης που εκπονήθηκε για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των
Ομβρίων Υδάτων στην περιοχή Ακρωτηρίου, εφόσον αυτή εγκριθεί από τις αρμόδιες Αρχές.
Βάσει της υπό αναφορά Μελέτης η οποία ζητήθηκε από την Περιβαλλοντική Αρχή και
αποφασίσθηκε η εκπόνηση της από το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
(υποβλήθηκε τον Νοέμβριο 2020 από ανεξάρτητο Μελετητή/ Εμπειρογνώμονα), τίθενται και
οι απαραίτητοι όροι διαχείρισης για τα όμβρια ύδατα στην παρούσα Γνωμοδότηση
(Παράρτημα ΙΙ), οι οποίοι θεωρούνται ουσιώδεις.
Η λεκάνη απορροής στην οποία εμπίπτει η υπό μελέτη ανάπτυξη έχει συνολικό μέγιστο
ετήσιο όγκος βροχόπτωσης περίπου 6.480 m3, με εκτίμηση μέγιστης ροής 1.8m3/s. Οι πιο
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πάνω εκτιμήσεις αφορούν την λεκάνη απορροής στην ολότητα της, της οποίας οι συνολικές
απορροές όπως αναφέρονται πιο πάνω, είναι πολύ μεγαλύτερες από αυτές της υπό μελέτη
ανάπτυξης της οποίας οι απορροές αποτελούν μέρος της συνολικής απορροής της λεκάνης.
Ο κύριος αποδέκτης των όμβριων νερών που θα προκύπτουν μετά την αποπεράτωση της
ανάπτυξης, θα είναι η Αλυκή Ακρωτηρίου - μέσω του δασυλλίου ευκαλύπτων στο βόρειο
σύνορο της Αλυκής. Σύμφωνα με την Μελέτη Διαχείρισης Ομβρίων, τα προτεινόμενα (7)
σημεία εξόδου των όμβριων απορροών των νέων αναπτύξεων της ευρύτερης περιοχής,
καθώς και η περιοχή αποστράγγισης του κάθε σημείου παρουσιάζονται στον Χάρτη 3. Τα
τεμάχια εντός των οποίων θα κατασκευαστεί το υπό μελέτη έργο, εμπίπτουν στην «Λοιπή
οικιστική ζώνη», που διακρίνεται με γαλάζιο χρώμα (Χάρτης 3), τα όμβρια των οποίων
καταλήγουν στο σημείο εκβολής 4., εντός της Αλυκής Ακρωτηρίου.

Χάρτης 3 : Διαχείριση ομβρίων υδάτων εκτός των ορίων της ανάπτυξης (η ανάπτυξη με κόκκινο
περίγραμμα, και τα όμβρια οδηγούνται στον αγωγό με μπλε γραμμή, και καταλήγουν
στο σημείο εκβολής 4., στην Αλυκή Ακρωτηρίου)

Διαμέσου της «Λοιπής Οικιστικής Ζώνης» (γαλάζιο χρώμα στο Χάρτη 3) της περιοχής
Τσερκέζοι προγραμματίζεται νέος δημόσιος δρόμος (γνωστός ως Δρόμος «Ο») βάσει και του
Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού, που αρχίζει από τη Λεωφόρο Φραγκλίνου Ρούσβελτ και
καταλήγει στον Κάθετο Δρόμο που οδηγεί στο Λιμάνι Λεμεσού. Η διαχείριση των όμβριων
της «Λοιπής Οικιστικής Ζώνης» με μέγιστη ροή 1,8m3/s επαναφοράς 5 χρόνων, θα γίνει
διαμέσω οχετού όμβριων που θα δημιουργηθεί κατά μήκος του Δρόμου «Ο», ώστε να
οδηγούνται στο Σημείο εκβολής στην Αλυκή με αριθμό 4., που προτείνεται βάσει της
Μελέτης, ως ο αποδέκτης της μελλοντικής εκβολής του συστήματος ομβρίων του Δρόμου
«Ο» (δρόμος που θα ενώνει τη Φρ. Ρούσβελτ με τον κάθετο του Λιμανιού),
περιλαμβανομένων αυτών της υπό μελέτη ανάπτυξης. Πενήντα μέτρα (50m) ανατολικά του
Σημείου 4 βρίσκεται το Σημείο 3 που είναι η εκβολή του «Αγωγού υπερχείλισης της
δεξαμενής Πολεμιδιών» του ΣΑΛΑ. Στο σημείο αυτό εκβάλλουν τα όμβρια νερά της
ανάπτυξης «City of Dreams» που εκτιμάται σε 1,9m3/s με περίοδο επαναφοράς 5 χρόνων.
Βάσει της Μελέτης που εκπονήθηκε για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Ομβρίων
Υδάτων στην περιοχή Ακρωτηρίου, οι ποσοτικές αλλαγές στο υδατικό ισοζύγιο της Λίμνης
που αναμένονται λόγω των προγραμματιζόμενων αναπτύξεων (μεταξύ των οποίων και το
υπό μελέτη έργο), είναι εντός των ορίων της φυσικής διακύμανσης του όγκου των υδάτων
που καταλήγουν εντός της Αλυκής, όπως προκύπτει κάθε χρόνο λόγω κυρίως διακύμανσης
της βροχόπτωσης. Εφόσον εντός αυτών των ορίων διακύμανσής το όλο οικοσύστημα δεν
έχει επηρεαστεί βάσει της Μελέτης, τότε μπορεί με σχετική ασφάλεια να αναφερθεί ότι δεν
αναμένεται να προκύψουν σημαντικές επιπτώσεις στην όλη λειτουργία του, από τις
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προγραμματιζόμενες (και υφιστάμενες) αναπτύξεις, που να μπορούν να επηρεάσουν
αρνητικά τις όποιες φυσικές διεργασίες γίνονται σήμερα στην Αλυκή Ακρωτηρίου.
7. Περιγραφή των περιβαλλοντικών στοιχείων που ενδέχεται να επηρεαστούν
σοβαρά από το Έργο και των πιθανών επιπτώσεων που το Έργο ενδέχεται να
προκαλέσει στο περιβάλλον συμφωνα με την ΜΕΕΠ
Αναλυτικά οι κυριότερες επιπτώσεις που αναμένονται κατά την κατασκευή του έργου
(βραχυπρόθεσμες) αφορούν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:
i.

Δημιουργία διαφόρων ρευμάτων στερεών και υγρών αποβλήτων προς διαχείριση.

ii.

Κατάληψη μεγάλης έκτασης γης με αφαίρεση της τοπικής χλωρίδας και συγκεκριμένα
23 κυπαρισσιών, 19 ελιών,10 μανταρινιών, 7 πορτοκαλιών και 4 λεμονιών.

iii.

Αλλαγή χρήσης της γης η οποία μέχρι πρόσφατα χρησιμοποιούταν για γεωργικούς
σκοπούς (πορτοκαλιές, ελιές, παρουσία κυπαρισσιών κλπ), και η οποία χαρακτηρίζεται
ως πολύ καλή γεωργική γη.

iv.

Ενδεχόμενος επηρεασμός των ποιοτικών αλλά και ποσοτικών χαρακτηριστικά του
υδατικού ισοζυγίου της Αλυκής Ακρωτηρίου (αλλαγή στη ροή των ομβρίων υδάτων).

v.

Επιπτώσεις από την ανάγκη για κατασκευή παρεμφερών υποδομών που απαιτούνται
για το έργο, συγκεκριμένα μεταξύ άλλων (ιδιωτικό οδικό δίκτυο, ηλεκτροδότηση κλπ).

vi.

Σφράγιση του εδάφους (περίπου 35% των τεμαχίων) σε μεγάλη έκταση καλών
γεωργικών γαιών η οποία θα καταλαμβάνεται από τις κτιστές κατασκευές, υποδομές
και το οδικό δίκτυο.

vii.

Αυξημένα επίπεδα ηχορύπανσης ως αποτέλεσμα των κατασκευαστικών εργασιών.

viii.

Εκπομπή ατμοσφαιρικών ρύπων από τα μηχανήματα/ οχήματα τα οποία θα
χρησιμοποιηθούν κατά το στάδιο εγκατάστασης των πλαισίων, όπως και πιθανότητα
εμφάνισης σκόνης στην ατμόσφαιρά η οποία θα προκύψει από τις κατασκευαστικές
εργασίες.

ix.

Χρήση φυσικών πόρων (ενέργεια, νερό, οικοδομικά υλικά κ.λπ).

Οι κυριότερες επιπτώσεις που αναμένεται να δημιουργηθούν όταν ολοκληρωθεί και
λειτουργήσει η ανάπτυξη, οι οποία πρέπει να διασφαλιστεί ότι δεν θα επηρεάσει τον
οικότοπο Ακρωτηρίου στα νότια του έργου, αφορούν μεταξύ άλλων τα πιο κάτω:
i.

Επηρεασμός της τοπικής πτηνοπανίδας η οποία δεν θα μπορεί να χρησιμοποιεί αυτή
την έκταση γης για τροφοληψία, φωλεοποίηση, και αναπαραγωγή, αφού
θα
καταλαμβάνεται από οικιστικές αναπτύξεις.

ii.

Μόνιμη απομάκρυνση ειδών χλωρίδας και πανίδας τα οποία χρησιμοποιούν την
περιοχή.

iii. Μόνιμη αλλαγή χρήσης της γης η οποία μέχρι πρόσφατα χρησιμοποιούταν για
γεωργικούς σκοπούς (πορτοκαλιές, ελιές, παρουσία κυπαρισσιών κλπ), και η οποία
χαρακτηρίζεται ως πολύ καλή γεωργική γη.
iv. Σφράγιση του εδάφους (περίπου 35 %), αισθητική αλλαγή και επηρεασμός μικρού
αριθμού υφιστάμενων οικιστικών υποστατικών από τη σκίαση του έργου.
v.

Δημιουργία υγρών και στερεών οικιακών αποβλήτων τα οποία θα προκύπτουν από τη
λειτουργία της ανάπτυξης.

vi. Αύξηση του κυκλοφοριακού φόρτου στην υπό ανάπτυξη περιοχή, αλλά και στο οδικό
δίκτυο της ευρύτερης περιοχής.
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vii. Φωτορύπανση η οποία θα προκύπτει από τις αυξημένες ανάγκες φωτισμού κατά την
διάρκεια της νύχτας.
viii. Αύξηση επιπέδων θορύβου και οχληρίας από τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες στην
περιοχή.
ix. Διαφοροποίηση των ποιοτικών αλλά και ποσοτικών χαρακτηριστικά του υδατικού
ισοζυγίου της Αλυκής Ακρωτηρίου (αλλαγή στη ροή των ομβρίων υδάτων).
x.

Χρήση φυσικών πόρων (ενέργεια, νερό κ.λπ).

8. Περιγραφή των κυριότερων μέτρων που προβλέπονται για να αποτραπούν,
προληφθούν ή μετριαστούν επιπτώσεις στο περιβάλλον, σύμφωνα με τη ΜΕΕΠ
Κατά την κατασκευή του έργου:
8.1

Να τηρείται πρόγραμμα συντήρησης των οχημάτων και μηχανημάτων του εργοταξίου.

8.2

Να γίνεται χρήση ηχοπετασμάτων σε πηγές σταθερού θορύβου (π.χ
ηλεκτρογεννήτρια) και περιμετρικά των χωματουργικών εργασιών που δημιουργούν
υψηλά επίπεδα θορύβου.

8.3

Να γίνεται χρήση ηλεκτρικού εξοπλισμού στο μέγιστο δυνατό βαθμό και να
αποφεύγεται η χρήση εξοπλισμού που λειτουργεί με μηχανές εσωτερική καύσης.

8.4

Τα οχήματα και τα βαρέου τύπου μηχανήματα να διακινούνται στο χώρο σύμφωνα με
το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας.

8.5

Σε περίπτωση προσωρινής αποθήκευσης μπαζών/αδρανών υλικών στο εργοτάξιο,
αυτά να καλύπτονται με δικτυωτό πλαστικό πλέγμα ή με πλαστική μονωτική
μεμβράνη για την αποφυγή της διασποράς της σκόνης.

8.6

Να αποφεύγεται να εκτελούνται εργασίες σε περιπτώσεις που παρουσιάζονται
ισχυροί άνεμοι στην περιοχή.

8.7

Τα στερεά απόβλητα να διαχωρίζονται ανά είδος και να διατίθενται σε
αδειοδοτημένους διαχειριστές αποβλήτων. Στο εργοτάξιο να προκαθοριστούν χώροι
προσωρινής αποθήκευσης των στερεών αποβλήτων. Τα ανακυκλώσιμα υλικά να
διαχωρίζονται με σκοπό την ανακύκλωση τους σε αδειοδοτημένους διαχειριστές
αποβλήτων.

8.8

Τα αδρανή υλικά που θα προκύπτουν από τις κατασκευαστικές εργασίες να
διατίθενται σε μονάδα ΑΕΚΚ. Σε περίπτωση που τα αδρανή υλικά κρίνονται
κατάλληλα να επαναχρησιμοποιούνται.

8.9

Τα χρησιμοποιημένα μηχανέλαια από τυχόν διαρροές ή από τη συντήρηση των
οχημάτων/μηχανημάτων να περισυλλέγονται σε κλειστά δοχεία και να αποθηκεύονται
προσωρινά μέχρι την παραλαβή τους από αδειοδοτημένο φορέα, σε χώρο στον
οποίο δε μπορούν να έχουν πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

8.10

Τα υλικά χημικής σύστασης (μπογιές, πετρέλαιο, λιπαντικά κ.α) να αποθηκεύονται σε
βάση από αδιαπέρατο υλικό (πχ τσιμέντο ή πλαστική μεμβράνη). Επίσης, όλες οι
εργασίες ανεφοδιασμού ή η συντήρηση μηχανημάτων να γίνονται πάνω σε
αδιαπέραστη πλαστική μεμβράνη. Συστήνεται οι συντηρήσεις των οχημάτων/
μηχανημάτων να γίνονται σε εξωτερικά συνεργεία.

8.11

Η καταπολέμηση άγριας βλάστησης, να γίνεται χωρίς τη χρήση χημικών ουσιών αλλά
με μηχανικούς και χειροκίνητους τρόπους, ώστε να αποτρέπεται η επιβάρυνση του
εδάφους του έργου με χημικές ουσίες.
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8.12

Τα δέντρα που βρίσκονται εντός, περιμετρικά και πλησίον των τεμαχίων του έργου τα
οποία δεν θα αφαιρεθούν σύμφωνα με τον προτεινόμενο σχεδιασμό, να
προστατευθούν με προσωρινή περίφραξη.

8.13

Οι εργασίες κατασκευής του έργου προτείνεται να μην υλοποιηθούν την περίοδο
αναπαραγωγής της πανίδας.

8.14

Για να μειωθεί ο συντελεστής απορροής του εδάφους και να μειωθεί η κάλυψη του με
μη διαπερατά υλικά προτείνεται, όπως οι χώροι στάθμευσης και οι πεζόδρομοι εντός
της ανάπτυξης να κατασκευαστούν με διαπερατά υλικά όπως αυτά που
παρουσιάζονται στις Εικόνες 9-11 - 9-13.

Κατά τη λειτουργία του έργου:
8.15

Σε περίπτωση μεγάλης δυναμικότητας συστήματος κλιματισμού, να γίνει η
εγκατάσταση του στην οροφή του κτιρίου. Σε περίπτωση που δεν περιορίζεται η
όχληση στην περιοχή πρέπει να απομονωθεί ο θόρυβος με τη χρήση ηχοπετασμάτων
στη σημειακή πηγή.

8.16

Ο τελικός σχεδιασμός να προνοεί την κατά το δυνατό καλύτερη ενεργειακή απόδοση
του κτιρίου.

8.17

Να εξεταστεί το ενδεχόμενο εγκατάστασης φωτοβολταϊκών πλαισίων στα κτήρια.

8.18

Στο σχεδιασμό να συμπεριληφθούν υλικά με ικανοποιητικό βαθμό θερμοπερατότητας
με στόχο την καλύτερη ενεργειακή απόδοση.

8.19

Να χρησιμοποιηθεί φωτισμός LED και ο φωτισμός των κοινόχρηστων χώρων να είναι
χαμηλής κατανάλωσης και όπου είναι δυνατή η εγκατάσταση συστήματος αυτόματου
φωτισμού.

8.20

Να εγκατασταθούν ειδικά εξαρτήματα στα σημεία παροχής νερού (βρύσες) που
μειώνουν την κατανάλωση του νερού και να τοποθετηθούν καζανάκια δύο στάσεων.

8.21

Να γίνει χρήση ενδημικών φυτών στους εξωτερικούς τοπιοτεχνημένους χώρους αφού
τα φυτά αυτά είναι προσαρμοσμένα στις κλιματολογικές συνθήκες της Κύπρου.

8.22

Να υπάρχει σύστημα μεταφοράς στερεών αποβλήτων από τους ορόφους των
κτηρίων σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Τα στερεά απόβλητα να διαχωρίζονται ανά
είδος (ανακυκλώσιμα και μη) προτού απορριφθούν προσωρινά σε κάδους που θα
περισυλλέγονται από απορριμματοφόρα της κοινότητας Τσερκέζοι.

8.23

Να κατασκευαστεί σύστημα συλλογής όμβριων υδάτων, τα οποία να διοχετεύονται
στον πλησιέστερο αποδέκτη της περιοχής μελέτης.

8.24

Να γίνεται κομποστοποίηση των οργανικών αποβλήτων, τόσο από τις κουζίνες, τόσο
και από τη φροντίδα των χώρων πρασίνου.

8.25

Να γίνεται χρήση κατάλληλων και σύγχρονων λαμπτήρων φωτισμού (cutoff fixture) με
τους οποίους περιορίζεται η ανεξέλεγκτη αντανάκλαση του φωτός γύρω από τον
πυλώνα φωτισμού.

8.26

Προτείνεται να εφαρμόζονται μέθοδοι «βιολογικής γεωργίας» για τη φροντίδα των
χώρων πρασίνου και των δέντρων του. Να περιοριστεί η χρήση λιπασμάτων και να
γίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

8.27

Στους εξωτερικούς χώρους πρασίνου να χρησιμοποιηθούν ενδημικά είδη δέντρων και
είδη τα οποία ευδοκιμούν στην περιοχή. Μερικά από τα είδη δέντρων που θα
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μπορούσαν να φυτευτούν είναι οπωροφόρα δέντρα (Πορτοκαλιές, Λεμονιές κλπ),
Αμυγδαλιά, Σχοινιά, και Ελιά.
8.28

Σε συνεργασία με το Τμήμα Δασών και το Ταμείο Θήρας να υποδειχθούν χώροι
τοποθέτησης φωλιών των πτηνών.

8.29

Τα δέντρα ελιάς που θα αποψιλωθούν για σκοπούς υλοποίησης του έργου, όπου
είναι εφικτό να μεταφυτευτούν σε άλλα τμήματα των τεμαχίων ανάπτυξης.

9. Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση
Δεν εφαρμόζεται λόγω του ότι το έργο χωροθετείται σε απόσταση 8,2 χιλιομέτρων περίπου
από την πλησιέστερη περιοχή του Δικτύου Natura 2000 «Κοιλάδα Λιμνάτη – CY5000011».
10. Θέση Περιβαλλοντικής Αρχής
Η Περιβαλλοντική Αρχή, κατά τη διαμόρφωση της θέσης της, έλαβε υπόψη τις πληροφορίες
που υποβλήθηκαν με βάση το άρθρο 23 του Νόμου, τα συμπληρωματικά στοιχεία, και τις
θέσεις των μελών της Επιτροπής και των εμπλεκόμενων τμημάτων.
Η Περιβαλλοντική Αρχή αξιολόγησε επιπρόσθετα, τα θέματα:
i. Μέτρα διαχείρισης και προστασίας των ειδών πτηνοπανίδας
ii. Σημασία και ρόλος (για τη πτηνοπανίδα της περιοχής) των υφιστάμενων συστάδων
δέντρων που προτείνεται να αφαιρεθούν
iii. Αντιμετώπιση του προβλήματος των κουνουπιών
iv. Διαχείριση των ομβρίων υδάτων που θα καταλήγουν στην Αλυκή Ακρωτηρίου, κατά
τη λειτουργία του έργου, ως μέρος του ευρύτερου υδατικού ισοζυγίου της περιοχής
v. Μετριασμός των κυκλοφοριακών επιπτώσεων, από τη λειτουργία του έργου
Όσον αφορά το πρόβλημα με τα κουνούπια, δεδομένης της εγγύτητας του έργου με τον
υγρότοπο, αλλά και της εκτίμησης ότι οι επισκέπτες/κάτοικοι θα έχουν μειωμένα επίπεδα
ανεκτικότητας στην οχληρία από τα κουνούπια, αναμένεται ότι το πρόβλημα δεν θα είναι
αμελητέο. Ως εκ τούτου ο κύριος του Έργου θα πρέπει να εφαρμόσει τους όρους της
Ενότητας Θ (Παράρτημα ΙΙ) ώστε να διασφαλίσει ότι θα λαμβάνονται εκείνα τα οικολογικά
αποδεκτά μέτρα για μετριασμό των επιπτώσεων εντός της ανάπτυξης, χωρίς να προκύπτει
επιπρόσθετη πίεση στην ευαίσθητη περιοχή.
Σχετικά με την εκτίμηση της ποσότητας, της ποιότητας και την κατάληξη των ροών των
ομβρίων υδάτων στην ευρύτερη περιοχή/λεκάνη Ακρωτηρίου, κάτι που θεωρείται ως
αναγκαιότητα για αποτελεσματική διαχείριση των ομβρίων υδάτων, έχει ολοκληρωθεί η
εκπόνηση της σχετικής Μελέτης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Ομβρίων Υδάτων
στην περιοχή Ακρωτηρίου όπως αναλύεται και στο κεφ. 6 της παρούσας Γνωμοδότησης. Στη
μελέτη αυτή, έχουν εξεταστεί συνολικά (ευρύτερα) οι επιφανειακές ροές υδάτων που θα
προκύπτουν από όλα τα έργα στην περιοχή, και καθορίζονται συγκεκριμένες πρακτικές για
την ολοκληρωμένη διαχείριση τους. Σύμφωνα με την υπό αναφορά Μελέτη, στο Παράρτημα
ΙΙ (Ενότητα Δ) της Γνωμοδότησης αυτής τίθενται συγκεκριμένοι όροι διαχείρισης των ομβρίων
που αναμένεται να προκύπτουν κατά τη λειτουργία του έργου.
O γειτνιάζων υδροβιότοπος της Αλυκής Ακρωτηρίου που είναι ο σημαντικότερος
υδροβιότοπος της Κύπρου, είναι ένα πολύ ευαίσθητο οικοσύστημα το οποίο χρήζει
διατήρησης, και χρειάζεται μεγάλη προσοχή για να μην διαταραχθεί η οικολογική του
ισορροπία. Η παρούσα γνώση μας όσον αφορά την πτηνοπανίδα που απαντάται στα υπό
αναφορά τεμάχια τα οποία βρίσκονται κοντά σε περιοχές προστασίας των πουλιών (SPA)
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αλλά και οικοτόπων προστασίας (SAC) κρίνεται ελλιπής, ειδικότερα για ορισμένα είδη που
επισκέπτονται την περιοχή όπως το κοκκινοπόδαρο φαλκόνι και το φαλκόνι της Ελεονώρας,
και η οικιστική πίεση από την παρούσα ανάπτυξη συσσωρευτικά με τις υφιστάμενες
αναπτύξεις της περιοχής, εκτιμάται ότι θα διαταράξει την οικολογική ισορροπία της
ευαίσθητης αυτής περιοχής. Ως εκ τούτου ο κύριος του Έργου θα πρέπει να εφαρμόσει τους
όρους της Ενότητες Ζ,Η (Παράρτημα ΙΙ), τα οποία στοχεύουν στον (κατά το δυνατό)
μετριασμό των επιπτώσεων του έργου στην πτηνοπανίδα της περιοχής.
Βάσει επιστολής του Τμήματος Δημοσίων Έργων με ημερομηνία 14.12.20, εξηγούνται
διάφορες πτυχές της εκπονειθήσας Μελέτης Εκτίμησης Κυκλοφοριακών Επιπτώσεων που
λήφθηκε από το υπό αναφορά Τμήμα στις 5.10.20. Σύμφωνα με τα πορίσματα της
εκπονειθήσας Μελέτης Εκτίμησης Κυκλοφοριακών Επιπτώσεων, το οδικό δίκτυο της
περιοχής αναμένεται να παρουσιάσει προβλήματα κορεσμού με τη λειτουργία της
ανάπτυξης, καθώς και με την υλοποίηση των γειτονικών αναπτύξεων. Ακολουθεί αυτούσια η
επιστολή του Τμήματος Δημοσίων Έργων στο Παράρτημα ΙΙΙ.
Σημειώνεται ότι η ευρύτερη περιοχή Ακρωτηρίου, στο παρόν στάδιο χρειάζεται κάποιες
πρόσθετες υποδομές που θα στηρίζουν τις ενεργές πολεοδομικές ζώνες αλλά και θα
διασφαλίζουν την ολοκληρωμένη προστασία του περιβάλλοντος, μέσα από αρχές αειφόρου
ανάπτυξης σε σχέση με τις υφιστάμενες αλλά και τις προγραμματιζόμενες οικιστικές και
εμπορικές αναπτύξεις, σε μια περιοχή που συνορεύει με τον υγρότοπο της Αλυκής
Ακρωτηρίου. Παρόλα αυτά, το πιο πάνω ζήτημα δεν εμπίπτει άμεσα στα πλαίσια
αξιολόγησης της υπό αναφορά Μελέτης (ΜΕΕΠ). Επιπρόσθετα σημειώνεται ότι οι επιμέρους
κατασκευές, βάσει του σχεδιασμού του έργου, περιλαμβάνουν και υπόγειους χώρους, κάτι
που προϋποθέτει αποστράγγιση και διαχείριση των υπογείων υδάτων που θα προκύπτουν
από τους χώρους αυτούς. Παρόλα αυτά, οποιεσδήποτε πρακτικές αποστράγγισης και
διαχείρισης υδάτων δεν είναι αποδεκτές για τη συγκεκριμένη περιοχή, η οποία
χαρακτηρίζεται από πολύ ρηχό υδροφόρο ορίζοντα (με βάθος περίπου 1μ.)
Βάσει των πιο πάνω, το Τμήμα Περιβάλλοντος δε φέρει ένσταση στην προώθηση της υπό
αναφορά ανάπτυξης, εάν και εφόσον ο υφιστάμενος αρχιτεκτονικός σχεδιασμός
τροποποιηθεί ώστε να μην κατασκευαστούν οποιοιδήποτε υπόγειοι χώροι, και επίσης
εφαρμοστούν οι όροι / προϋποθέσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ που
επισυνάπτεται, οι οποίοι έχουν στόχο τον περιορισμό των κυριοτέρων περιβαλλοντικών
επιπτώσεων, ώστε το έργο να είναι περιβαλλοντικά βιώσιμο. Εάν για οποιοδήποτε λόγο
προκύψουν ύδατα αποστράγγισης από το έργο, εκτιμάται ότι οι ποσότητες αυτές (βάσει του
μεγέθους και δυναμικότητας της ανάπτυξης), θα είναι πολύ δύσκολα διαχειρήσιμες και
επιβλαβείς για τον υγροβιότοπο Ακρωτηρίου.
Η Γνωμοδότηση συνοδεύεται από Συνοπτικό Σημείωμα (Παράρτημα Ι) της Περιβαλλοντικής
Αρχής για τον τρόπο και στο βαθμό στον οποίο ενσωματώθηκαν ή έτυχαν διαφορετικού
χειρισμού τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων, όπως αναφέρεται στο Συνοπτικό Σημείωμα,
που επισυνάπτεται.
Τέλος, σημειώνεται ότι η παρούσα Γνωμοδότηση έχει διάρκεια ισχύος όσο και η ισχύς της
πολεοδομικής ή άλλης άδειας, νοουμένου ότι, στο διάστημα που μεσολαβεί, δεν επέρχεται
μεταβολή των δεδομένων βάσει των οποίων αυτή εκδόθηκε.

Δημήτρης Κουτρουκίδης
Για Διευθυντή Τμήματος Περιβάλλοντος
Περιβαλλοντική Αρχή

Αρ. Φακ. 02.10.011.014.003.025
8 Ιουνίου, 2021
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 29(3)
ΕΡΓΟ: «Ανέγερση και λειτουργία οικιστικής ανάπτυξης της εταιρείας
«AN SKY GARDEN LTD» στην περιοχή Τσιερκέζοι”
Αρ. Αίτησης Πολεοδομικής Άδειας: ΛΕΜ/00764/2019
Στα πλαίσια της αξιολόγησης του έργου υποβλήθηκαν στο Τμήμα Περιβάλλοντος οι
ακόλουθες απόψεις από Τμήματα / Υπηρεσίες / Τοπικές Αρχές:
Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού: Δε φέρει ένσταση για την ανέγερση του έργου, νοούμενου
ότι θα ικανοποιηθούν όλες οι πρόνοιες του εν ισχύ Σχεδίου Ανάπτυξης και ληφθούν επίσης οι
απόψεις των υπόλοιπων εμπλεκομένων Τμημάτων και άλλων Αρχών, όπως αναφέρεται στη
σχετική επιστολή με ημερομηνία 26.07.19.
Τμήμα Αρχαιοτήτων: Με επιστολή του ημερομηνίας 15.01.2020, επισημαίνει ότι το Τμήμα
Αρχαιοτήτων πρέπει να ενημερωθεί όσον αφορά την έναρξη των εργασιών κατασκευής του
έργου, ώστε να καταστεί δυνατή η παρακολούθηση των χωματουργικών έργων.
Τμήμα Δημοσίων Έργων: Βάσει επιστολής του Τμήματος Δημοσίων Έργων με ημερομηνία
14.12.20, εξηγούνται διάφορες πτυχές της εκπονειθήσας Μελέτης Εκτίμησης Κυκλοφοριακών
Επιπτώσεων που λήφθηκε από το υπό αναφορά Τμήμα στις 5.10.20. Σύμφωνα με τα
πορίσματα της Μελέτης αυτής, το οδικό δίκτυο της περιοχής αναμένεται να παρουσιάσει
προβλήματα κορεσμού με τη λειτουργία της ανάπτυξης, καθώς και με την υλοποίηση των
γειτονικών αναπτύξεων. Ως εκ τούτου, στην επιστολή τίθενται συγκεκριμένοι όροι προς
υλοποίηση για μετριασμό των κυκλοφοριακών επιπτώσεων οι οποίοι υιοθετούνται αυτούσιοι
από την Περιβαλλοντική Αρχή (Παράρτημα ΙΙ).
Γραπτές απόψεις από το κοινό
Στα πλαίσια διαβούλευσης δίδεται η δυνατότητα υποβολής από το κοινό απόψεων ή
παραστάσεων (π.χ. ανησυχία ως προς το σχεδιασμό, τη χωροθέτηση ή για την γειτνίαση της
εν λόγω ανάπτυξης με τον υδροβιότοπο Ακρωτηρίου) στο Τμήμα Περιβάλλοντος στο
διάστημα τριάντα (30) ημερών μετά την σχετική Γνωστοποίηση δημοσίευσης σε δύο (2)
εφημερίδες ημερήσιας κυκλοφορίας, που θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη στη
Γνωμοδότηση. Για το υπό μελέτη έργο έχει υποβληθεί μια (1) παράσταση ως ακολούθως
(επιστολή προς μελετητές έργου), η οποία αφορά κυρίως τα πολεοδομικά χαρακτηριστικά
της περιοχής μελέτης.
Οι πιο πάνω απόψεις λήφθηκαν υπόψη ως ακολούθως:
Στη Γνωμοδότηση λήφθηκαν υπόψη οι πιο πάνω απόψεις και ενσωματώθηκαν ανάλογα οι
σχετικοί όροι για την προστασία του περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, στην αξιολόγηση του
έργου, η Περιβαλλοντική Αρχή έχει λάβει υπόψη την τοποθέτηση του Τμήματος Δημοσίων
Έργων και την αναγκαιότητα εφαρμογής των όρων για μετριασμό των κυκλοφοριακών
επιπτώσεων, ενώ επίσης τίθεται και όρος σχετικά με την παρακολούθηση των
χωματουργικών έργων από το Τμήμα Αρχαιοτήτων. Η μια επιστολή/παράσταση που έχει
υποβληθεί από το ενδιαφερόμενο κοινό, άπτεται Πολεοδομικών θεμάτων (ύψος κτηρίων και
πολεοδομικά χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης), τα οποία είναι πέραν της αρμοδιότητας
της Περιβαλλοντικής Αρχής και της Επιτροπής Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον.
...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΕΡΓΟ: Ανέγερση και λειτουργία οικιστικής ανάπτυξης της εταιρείας
«AN SKY GARDEN LTD» στην περιοχή Τσιερκέζοι (ΛΕΜ/00764/2019)
ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Γενικοί Όροι
1.

Ο κύριος του έργου φέρει ακέραιη την ευθύνη για την τήρηση των περιβαλλοντικών
όρων, μέτρων και περιορισμών που επιβάλλονται με την παρούσα Γνωμοδότηση.

2.

Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο το Τμήμα Περιβάλλοντος θα μπορεί να επιβάλει
νέους περιβαλλοντικούς όρους για την προστασία του περιβάλλοντος και οι οποίοι θα
είναι άμεσα εφαρμόσιμοι από τον κύριο του έργου.

3.

Απαγορεύεται η διάθεση στο έδαφος ή/και το υπέδαφος ή στα νερά ουσιών που
ρυπαίνουν ή τείνουν να ρυπάνουν τα υπόγεια ή/και τα επιφανειακά νερά ή/και το
έδαφος, σύμφωνα με το Άρθρο 6 των περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμων
του 2002 μέχρι 2013.

4.

Απαγορεύεται αυστηρά η καύση αποβλήτων ή άλλων ουσιών ή αντικειμένων.

5.

Κατά τη διάρκεια της κατασκευής να και λειτουργίας του έργου να τηρούνται οι πρόνοιες
των περί Αποβλήτων Νόμων του 2011 έως 2016. Στο πλαίσιο αυτό, όλα τα απόβλητα
που θα προκύπτουν, κατά σειρά προτεραιότητας, να προετοιμάζονται για εκ νέου
χρήση, ανακύκλωση, ανάκτηση ή, όταν αυτό είναι τεχνικά και οικονομικά αδύνατο, να
διατίθενται με τρόπο που να αποφεύγονται ή να μειώνονται οι επιπτώσεις στο έδαφος
και τα νερά.

6.

Τα στερεά και επικίνδυνα απόβλητα από τις διάφορες εργασίες κατασκευής και
λειτουργίας όσον αφορά τον εξοπλισμό, (μεταχειρισμένα μηχανέλαια, λιπαντικά,
υπολείμματα και συσκευασίες υλικών βαφής και συντηρητικών, χρώματα, διαλύτες,
ρυπασμένα προσροφητικά υλικά που θα προκύπτουν από τις εργασίες συντήρησης των
μηχανημάτων ή από τυχόν διαρροές κ.α.) να αποθηκεύονται προσωρινά, σε κατάλληλα
στεγανά δοχεία που να διατηρούνται σε καλή κατάσταση και να μην παρουσιάζουν
διαρροές, σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο εντός των ορίων της ανάπτυξης, στον
οποίο θα υπάρχει περιορισμένη πρόσβαση και σχετική σήμανση, με αδιαπέραστες
επιφάνειες και προστατευμένοι από τις καιρικές συνθήκες. Στη συνέχεια να
παραδίδονται χωρίς καθυστέρηση σε αδειοδοτημένους συλλέκτες για μετέπειτα διάθεση
σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις διαχείρισης, σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί
Αποβλήτων Νόμων του 2011 έως 2016 (Αρ. 185(Ι)/2011) [ιστοσελίδα Τμήματος
Περιβάλλοντος – www.moa.gov.cy/environment, στη διαδρομή Διεθνείς Συμβάσεις,
Ευρωπαϊκό κεκτημένο, Εθνική Νομοθεσία/Διαχείριση Αποβλήτων].

7.

Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη στερεών ή/και υγρών αποβλήτων ή άλλων
αντικειμένων στο χώρο εντός της εγκατάστασης και γύρω από αυτή.

8.

Να υπάρχει εύκολη πρόσβαση σε όλα τα σημεία του έργου για τις περιπτώσεις έκτακτης
ανάγκης.

9.

Ο κύριος του έργου να ενημερώνει το Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος σε
περίπτωση ατυχήματος ή αμέλειας.
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ΕΝΟΤΗΤΑ Β: Όροι που πρέπει να τηρούνται κατά το στάδιο τελικού σχεδιασμού του
έργου
1.

Ο υφιστάμενος αρχιτεκτονικός σχεδιασμός να τροποποιηθεί ώστε να μην περιλαμβάνει
κατασκευή υπογείων χώρων τόσο στα ψηλά κτήρια όσο και στις επαύλεις, καθώς η
αναγκαία αποστράγγιση και διαχείριση των υπογείων υδάτων που θα προκύπτουν στη
συγκεκριμένη περιοχή από την κατασκευή υπογείων (λόγω του αβαθή υδροφόρου
ορίζοντα), δεν είναι αποδεκτά από την Περιβαλλοντική Αρχή. Ο όρος αυτός θεωρείται
ουσιώδης.

2.

Ο απαιτούμενος αναθεωρημένος σχεδιασμός του έργου, όπως εξηγείται στον όρο 1. της
ίδιας Ενότητας (Β) πιο πάνω, να υποβληθεί στην Περιβαλλοντική Αρχή για έγκριση, πριν
την έκδοση της Πολεοδομικής Άδειας του έργου. Ο όρος αυτός θεωρείται ουσιώδης

3.

Πριν την έναρξη των εργασιών του έργου, είναι απαραίτητο όπως ενημερωθεί το Τμήμα
Αρχαιοτήτων, ώστε να διευθετηθεί η επίβλεψη των χωματουργικών εργασιών,
ισοπεδώσεων επιχωματώσεων και εκσκαφών θεμελίων και λάκκων, από Λειτουργούς
του Τμήματος Αρχαιοτήτων. Ο όρος αυτός θεωρείται ουσιώδης.

4.

Πριν την έκδοση άδεια οικοδομής να ετοιμαστεί και να κατατεθεί στο Τμήμα Αναπτύξεως
Υδάτων μελέτη για τη χρήση και εξοικονόμηση νερού για το εν λόγω έργο. Ο όρος
αυτός θεωρείται ουσιώδης Στη μελέτη να εκτιμώνται αναλυτικά οι υδατικές ανάγκες και
να ληφθούν υπόψη οι πιο κάτω εισηγήσεις:


Να γίνεται ανακύκλωση των γκρίζων νερών με σύστημα διαχωρισμού τους από τα
άλλα νερά. Το νερό από τους νεροχύτες μπορεί να ανακυκλωθεί για χρήση του ως
νερού τουαλέτας ή για άρδευση.



Να εγκατασταθούν σύγχρονα συστήματα εξοικονόμησης νερού όπως τοποθέτηση
βρυσών ελεγχόμενης ροής και τοποθέτησης καζανακιών δύο στάσεων ή ελεγχόμενη
ροής στις τουαλέτες.

5.

Να γίνει τοποθέτηση κατάλληλων συστημάτων πυρανίχνευσης-πυρόσβεσης.

6.

Επιβάλλεται σύνταξη και υποβολή ξεχωριστής ΜΕΕΠ ή Εντύπου Πληροφοριών
αναλόγως της τελικής δυναμικότητας της ανάπτυξης (πριν την έκδοση άδειας οικοδομής
και πριν αρχίσουν οποιεσδήποτε κατασκευαστικές εργασίες για τις προγραμματιζόμενες
επιμέρους βοηθητικές υποδομές και οικιστικές μονάδες), ώστε να κατασκευαστεί (και
λειτουργήσει) Βιολογικός Σταθμός Επεξεργασίας Λυμάτων επαρκούς δυναμικότητας για
ικανοποίηση των αναγκών του έργου, πριν τη λειτουργία του έργου, σύμφωνα με τις
πρόνοιες των περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Έργα Νόμων
του 2018 εώς 2021. Ο όρος αυτός θεωρείται ουσιώδης.

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: Όροι που πρέπει να τηρούνται κατά το στάδιο κατασκευής του έργου
1.

Ο εργολάβος που θα αναλάβει το έργο να συμμετέχει σε αδειοδοτημένο Συλλογικό
Σύστημα Διαχείρισης Α.Ε.Κ.Κ [Κανονισμός 7, Παράγραφος (2α και 2β)], ή να διατηρεί και
λειτουργεί αδειοδοτημένο Ατομικό Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων από Εκσκαφές,
Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (Α.Ε.Κ.Κ), που εκδίδεται δυνάμει των περί Αποβλήτων
Νόμων 2011-2016 και Κανονισμών Κ.Δ.Π. 159/2011 και τον εκάστοτε τροποποιήσεων
τους.

2.

Στην περίπτωση που ο εργολάβος θα διαχειριστεί ο ίδιος κάποια από τα μη επικίνδυνα
απόβλητα, να κατέχει εν ισχύ Άδεια Διαχείρισης Αποβλήτων ή Πιστοποιητικό
Καταχώρησης στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων, που εκδόθηκαν δυνάμει του περί
Αποβλήτων Νόμου του 2011 [185(Ι)/2011]) και τον εκάστοτε τροποποιήσεων του, για
συλλογή και μεταφορά ή/και την επεξεργασία των κατηγοριών αποβλήτων που θα
προκύψουν από τις δραστηριότητες που διενεργούνται για την ολοκλήρωση των
προνοιών του έργου.
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3.

Σε περίπτωση που δε θα τα διαχειριστεί ο ίδιος υποχρεούται να παραδίδει τα απόβλητα
σε Αδειοδοτημένους Φορείς ή Κατόχους Πιστοποιητικού ή να στηριχθεί στις δυνατότητες
άλλου Φορέα που κατέχει τα πιο πάνω προαπαιτούμενα, για τη συλλογή και μεταφορά
των κατηγοριών αποβλήτων που θα προκύψουν από τις κατηγορίες του έργου.

4.

Ο εργολάβος σε περίπτωση που τα παραγόμενα Α.Ε.Κ.Κ δεν θα επεξεργαστούν στο
χώρο παραγωγής τους προς επαναχρησιμοποίηση ή για επεξεργασία στο έδαφος (land
treatment) από την οποία προκύπτει όφελος για τη γεωργία ή την οικολογική βελτίωση
(R10), θεωρούνται απόβλητα και πρέπει να μεταφέρονται σε αδειοδοτημένες Μονάδες
για Επεξεργασία/Ανακύκλωση Α.Ε.Κ.Κ.

5.

Ο εργολάβος να υπογράφει το σχετικό Έντυπο Αναγνώρισης και Παρακολούθησης
(Κ.Δ.Π. 31/2016) σε κάθε παράδοση και να απαιτεί αντίγραφο του Συλλέκτη-Μεταφορέα
από την έργου που παρέλαβε τα απόβλητα. Τα αντίγραφα θα πρέπει να τηρούνται ως
αποδεικτικά στοιχεία της ορθής διαχείρισης των αποβλήτων και να αποστέλλονται στον
Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος με την ολοκλήρωση του έργου ή όποτε τους
ζητηθούν.

6.

Ο εργολάβος σύμφωνα με το Διάταγμα Κ.Δ.Π. 77/2016, να επεξεργάζεται με τη χρήση
Κινητού Σπαστήρα/Κοσκίνου τα απόβλητα Α.Ε.Κ.Κ., μόνο στους χώρους παραγωγής
τους (Χώρος εκάστοτε Εργοταξίου) και δεν επιτρέπεται να λειτουργεί εκτός των ορίων
του Εργοταξίου. Απαγορεύεται η χρήση κινητού σπαστήρα στο εργοτάξιο εκτός και αν
αυτός περιλαμβάνεται σε Άδεια Διαχείρισης Αποβλήτων ή έχει εκδοθεί Πιστοποιητικό για
επεξεργασία Αποβλήτων στο χώρο παραγωγής τους και έχουν εξασφαλιστεί
προηγουμένως οποιεσδήποτε άλλες εγκρίσεις ή/και άδειες. Ο Εργολάβος με την
ολοκλήρωση του έργου να υποβάλει στο Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος τα
Έντυπα Αναγνώρισης και Παρακολούθησης της μεταφοράς των αποβλήτων σύμφωνα
με το Διάταγμα Κ.Δ.Π. 31/2016.

7.

Οι ποσότητες μπαζών / υλικών εκσκαφής που θα προκύψουν από το έργο να γίνει
προσπάθεια να επαναχρησιμοποιηθούν για επιχωματώσεις στο έργο στο μέγιστο
δυνατό βαθμό και να καταβληθεί προσπάθεια επίτευξης μηδενικού χωματουργικού
ισοζυγίου κατά τη διάρκεια των χωματουργικών εργασιών της φάσης κατασκευής του
έργου. Τυχόν περίσσεια μπαζών που πιθανόν να προκύψει να τύχει διαχείρισης με τους
περί Αποβλήτων Νόμους του 2011 μέχρι 2016.

8.

Να γίνει κατάλληλη διευθέτηση των χώρων αποθήκευσης αδρανών υλικών σε θέσεις
όπου δεν θα επηρεάζουν αρνητικά την επιφανειακή απορροή και τη βλάστηση. Στους
χώρους αποθήκευσης αδρανών να χρησιμοποιούνται μέσα όπως προστατευτικές
τάφρους ή άλλα ώστε να αποφεύγεται η διασπορά στερεών σωματιδίων.

9.

Απαγορεύεται η αποθήκευση υλικών εκτός των εργοταξίων. Η αποθήκευση των υλικών
κατασκευής και των μηχανημάτων να γίνεται αποκλειστικά εντός των εργοταξιακών
χώρων.

10. Nα ετοιμαστεί Διαχειριστικό Σχέδιο εργοταξίου που θα εφαρμόζεται κατά την κατασκευή
του έργου. Το εν λόγω σχέδιο να προβλέπει την ορθολογική διαχείριση του εργοταξίου
(περιλαμβανομένης και της συλλογής και διάθεσης/απόρριψης αποβλήτων,
μεταχειρισμένων μηχανέλαιων, άχρηστων υλικών, αποβλήτων από εκσκαφές, κλπ.) η
οποία να φαίνεται μέσα από χωροθετικά σχέδια, στα οποία να φαίνονται ευκρινώς οι
διάφοροι χώροι, όπως ο χώρος για την ασφαλή αποθήκευση καυσίμων και χημικών, οι
υγειονομικές διευκολύνσεις, οι διαδρομές διακίνησης των βαρέων και άλλων οχημάτων,
κλπ. Επίσης, στα χωροθετικά σχέδια οργάνωσης εργοταξίου να παρουσιάζονται
ξεχωριστά ο χώρος προσωρινής αποθήκευσης των πρώτων υλών και αποβλήτων, των
επικίνδυνων αποβλήτων, τα γραφεία και οι χώροι στάθμευσης.
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11. Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας τόσο για την προστασία των
εργαζομένων, όσο και του κοινού (π.χ. σήμανση, κιγκλιδώματα εκατέρωθεν των
εκσκαφών, κλπ.).
12. Να καταρτιστεί Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης το οποίο να εφαρμόζεται, κατά τη διάρκεια των
εργασιών υλοποίησης του έργου, σε περίπτωση ατυχήματος, διαρροής ουσιών (ειδικά
επικίνδυνων) στο έδαφος, φωτιάς, έκρηξης, πυρκαγιάς, πλημμύρας, σεισμού και
τραυματισμού προσώπου. Σε τέτοιες περιπτώσεις να ειδοποιούνται αμέσως οι εκάστοτε
αρμόδιες αρχές.
13. Ο κύριος του έργου οφείλει ως κάτοχος/παραγωγός αποβλήτων, να αποθηκεύει
προσωρινά τα παραγόμενα απόβλητα με τρόπο που να μην προκαλούνται επιπτώσεις
στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία και οχληρία σε οποιονδήποτε και να τα παραδίδει
το συντομότερο δυνατό μέσω συμφωνίας σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση διαχείρισης
αποβλήτων σύμφωνα τους περί Αποβλήτων Νόμους του 2011 μέχρι 2016.
14. Να γίνει κατάλληλη προσωρινή περίφραξη του χώρου εργασιών της κατασκευής. Τα
μπάζα, τα οικοδομικά υλικά, τα
μηχανήματα, κλπ. που θα προκύψουν ή θα
χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του έργου, καθώς και οι διάφορες πρώτες ύλες, να
τοποθετηθούν σε χώρο εντός των ορίων του τεμαχίου και σε σημεία τα οποία θα
δημιουργήσουν τη μικρότερη δυνατή όχληση.
15. Οι κτηριακές εγκαταστάσεις να συμμορφώνονται με τις Απαιτήσεις Ελάχιστης
Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίου όπως αυτές καθορίζονται στις πρόνοιες των περί της
Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμοι 2006 έως 2017.
16. Ο κύριος του έργου με βάση το εδάφιο 1 του άρθρου 9Γ των περί Ρύθμισης της
Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμων του 2006 μέχρι 2017, πριν την έναρξη της
κατασκευής του έργου, θα πρέπει να μελετήσει και να λάβει υπόψη την τεχνική,
περιβαλλοντική και οικονομική σκοπιμότητα εγκατάστασης εναλλακτικών συστημάτων
παραγωγής ενέργειας υψηλής απόδοσης (π.χ. αποκεντρωμένα συστήματα παροχής
ενέργειας που βασίζονται σε ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, συστήματα
συμπαραγωγής, συστήματα τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης). Αντίγραφο της μελέτης θα
πρέπει να κοινοποιηθεί στην Υπηρεσία Ενέργειας για ενημέρωση.
17. Επιπρόσθετα, ο κύριος του έργου να μελετήσει και να λάβει υπόψη την τεχνική,
περιβαλλοντική και οικονομική σκοπιμότητα λήψης μέτρων, ώστε τα κτίρια του έργου να
μπορούν να χαρακτηριστούν ως Κτήρια Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας,
σύμφωνα με το περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Απαιτήσεις και
τεχνικά χαρακτηριστικά που πρέπει να πληροί το κτίριο με σχεδόν μηδενική κατανάλωση
ενέργειας) Διάταγμα του 2014 (Κ.Δ.Π. 366/2014). Η σχετική μελέτη θα πρέπει να
κοινοποιηθεί στην Υπηρεσία Ενέργειας για ενημέρωση. Σε περίπτωση που η
θέρμανση/ψύξη παρέχεται από κεντρική πηγή εντός κτιρίου ή δίκτυο τηλεθέρμανσης ή
από κεντρικό σημείο παραγωγής που εξυπηρετεί πολλαπλά κτίρια, θα πρέπει να
εφαρμόζεται το εδάφιο 2 του Άρθρου 16 των περί της Ενεργειακής Απόδοσης Νόμων
του 2006 έως 2017 που αφορά την εγκατάσταση μετρητών κατανάλωσης.
18. Οι πρώτες ύλες όπως καύσιμα, λιπαντικά, χημικά και λοιπά καθώς επίσης και όλα τα
απόβλητα και ιδιαίτερα τα επικίνδυνα (π.χ. λιπαντικά, υπολείμματα και συσκευασίες
υλικών βαφής και συντηρητικών, κλπ) που θα παραχθούν, να αποθηκεύονται σε
κατάλληλα δοχεία σε χώρους στους οποίους θα υπάρχει περιορισμένη πρόσβαση και
σχετική σήμανση και οι οποίοι θα πρέπει να είναι κατάλληλα διαμορφωμένοι με
αδιαπέραστες επιφάνειες και προστατευμένοι από τις καιρικές συνθήκες. Επιπρόσθετα
ειδικά για τα καύσιμα και τα μηχανέλαια τα οποία είναι αποθηκευμένα στο εργοτάξιο και
που θα μπορούσαν να διαρρεύσουν στο περιβάλλον:
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(α) να τοποθετούνται μακριά από τη διακίνηση των οχημάτων για αποφυγή ατυχήματος
από σύγκρουση
(β) να φυλάσσονται σε κατάλληλα δοχεία και
(γ) να περιβάλλονται από δεύτερη δεξαμενή, ελάχιστης χωρητικότητας 110% της
μέγιστης χωρητικότητας των πρωτογενών της οποίας η βάση και τα τοιχώματα να είναι
αδιαπέραστα από νερό, πετρελαιοειδή και άλλα μηχανέλαια. Η δεύτερη δεξαμενή δεν
πρέπει να έχει βάνα εξυδάτωσης των όμβριων υδάτων.
19. Στους χώρους των εργοταξίων να υπάρχουν απορροφητικά υλικά (π.χ. πριονίδι, άμμος)
σε επαρκείς ποσότητες ώστε να μπορούν να συγκρατούνται καύσιμα και λιπαντικά σε
περίπτωση διαρροής τους. Μετά τη χρήση τους τα απορροφητικά υλικά να συλλέγονται
και να παραδίνονται σε Συλλέκτες/Μεταφορείς που είναι καταχωρημένοι στο Αρχείο
Διαχειριστών Αποβλήτων που συλλέγουν/μεταφέρουν απόβλητα σε επαγγελματική βάση
σύμφωνα με τον περί Αποβλήτων Νόμο του 2011, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή
αντικαθίσταται. Τα οχήματα συλλογής/μεταφοράς να περιλαμβάνονται στο πιστοποιητικό
καταχώρισης και να διασφαλιστεί ότι μπορούν να μεταφέρουν τα συγκεκριμένα
απόβλητα με τους σχετικούς εξαψήφιους κωδικούς βάση του Ευρωπαϊκού Καταλόγου
Αποβλήτων.
20. Τα προς χρήση μηχανέλαια καθώς και τα μεταχειρισμένα μηχανέλαια να φυλάσσονται σε
κατάλληλα κλειστά δοχεία τα οποία να διατηρούνται σε καλή κατάσταση και να μην
παρουσιάζουν διαρροές.
21. Να γίνεται χρήση διαπερατών υλικών και επιφανειών στους εξωτερικούς υπαίθριους
χώρους (χώροι στάθμευσης κ.λπ.) για αποφυγή σφράγισης του εδάφους και διατήρηση
της συνδετικότητας μεταξύ επιφάνειας της γης και εδάφους π.χ. η χρήση απόπλινθων
τσιμεντένιων επιστρώσεων σε συνδυασμό με τάφρους απορροής. Επιπλέον να γίνεται
χρήση πορωδών υλικών και επιφανειών για επιβράδυνση της απορροής για αποφυγή
πλημμυρών. Να ληφθούν υπόψη οι κατευθυντήριες οδηγίες ‘’Κατευθυντήριες γραμμές
για τις βέλτιστες πρακτικές περιορισμού μετριασμού ή αντιστάθμισης της σφράγισης του
εδάφους’’ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
22. Οι θορυβώδεις εργασίες να γίνονται κατά τη διάρκεια κανονικών ωρών εργασίας (8 π.μ.
– 5 μ.μ.) και όχι Σάββατο ή Κυριακή ή αργίες. Επίσης, να λαμβάνονται μέτρα πρόληψης
ώστε να μη δημιουργείται όχληση στη γύρω περιοχή ως αποτέλεσμα της κατασκευής
του έργου.
23. Να εφαρμοστούν μέτρα μείωσης του θορύβου στο εργοτάξιο λόγω της λειτουργίας
μηχανημάτων εργοταξίου ή άλλων οχληρών κατασκευαστικών εργασιών, όπως:
-

-

χρήση ωτοασπίδων από το προσωπικό,
τοποθέτηση σιγαστήρων στα μηχανήματα,
παρακολούθηση των επιπέδων θορύβου με ηχομετρητές,
τοποθέτηση ηχοπετασμάτων γύρω από θορυβώδη μηχανήματα και τήρηση
κατάλληλου ωραρίου εργασίας, χρήση νέων μοντέλων μηχανημάτων και οχημάτων
του εργοταξίου,
τακτική συντήρηση και λειτουργία όλων των μηχανημάτων / οχημάτων του
εργοταξίου,
χρησιμοποίηση αντιδονητικών βάσεων και αποσβεστών στα πλαίσια των μηχανών,
χρήση σιγαστήρων και πλευρικών παραπετασμάτων όπου είναι δυνατόν,
τα μηχανήματα του εργοταξίου θα πρέπει να τοποθετούνται όπου είναι δυνατόν
μακριά από άλλες γειτονικές αναπτύξεις και χώρους αναψυχής,
τήρηση του ωραρίου εργασίας,
σωστός προγραμματισμός των κατασκευαστικών εργασιών ώστε να αποφεύγεται
κατά το δυνατόν η συγκέντρωση και η ταυτόχρονη λειτουργία πολλών μηχανημάτων
στο εργοτάξιο.
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24.

Κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα
μέτρα για ελαχιστοποίηση και καταστολή της σκόνης όπως:

-

όλοι οι χώροι και οι οδικές προσβάσεις που θα χρησιμοποιούνται από οχήματα να
διαμορφωθούν κατάλληλα και να επιστρωθούν με υλικά τα οποία θα περιορίζουν την
εκπομπή σκόνης στην ατμόσφαιρα,
να καταρτιστεί κατάλληλο σχέδιο δρομολογίων οχημάτων ώστε αυτά να
ελαχιστοποιηθούν με στόχο την κατά το δυνατό μικρότερη έκλυση αέριων ρύπων και
σκόνης,
τα οχήματα μεταφοράς να διατηρούν χαμηλές ταχύτητες κίνησης (10 km/ ώρα) στους
χωμάτινους δρόμους,
κατά τη μεταφορά χύδην υλικών να αποφεύγεται η υπερπλήρωση των φορτηγών
οχημάτων μεταφοράς,
να γίνεται διαβροχή όταν και όπου απαιτείται και ιδιαίτερα στους χώρους όπου
διεξάγονται χωματουργικές εργασίες,
όταν απαιτείται να γίνεται διαβροχή και των θαλάμων αποθήκευσης αδρανών υλικών
για την αποφυγή δημιουργίας σκόνης και εφόσον επικρατεί άνεμος ισχυρότερος των 4
Beaufort, να καλύπτονται οι σωροί με φύλλα πλαστικού,
η μεταφορά των αδρανών υλικών να γίνεται με σκεπασμένα φορτηγά οχήματα,
εναπόθεση υλικών σε σωρούς να πραγματοποιείται από το ελάχιστο δυνατό ύψος
έτσι ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία κονιορτού,
για τον περιορισμό τυχόν επιφανειακών απορροών επιβαρημένων με αιωρούμενα
σωματίδια, οι χωματουργικές εργασίες να αποφεύγονται κατά τη διάρκεια έντονων
βροχοπτώσεων,
κανένα όχημα μεταφοράς, σκάφος ή κάδος τοποθέτησης αδρανών υλικών δεν πρέπει
να περιέχει υλικό μετά το πέρας των ημερήσιων εργασιών.

-

-

-

-

25. Να χρησιμοποιηθεί εξοπλισμός χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης
ενεργειακής απόδοσης) σε όλες τις περιπτώσεις όπου είναι δυνατό.

(ή

ψηλής

26. Οι ρύποι που εκπέμπονται από τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν στο στάδιο της
κατασκευής, να μην υπερβαίνουν τα όρια τα οποία προβλέπουν οι περί της Ποιότητας
του Ατμοσφαιρικού Αέρα Νόμοι του 2010 έως 2017 [ιστοσελίδα του Τμήματος
Επιθεώρησης Εργασίας - www.mlsi.gov.cy, στη διαδρομή Τμήμα Επιθεώρησης
Εργασίας/ Νομοθεσία/ Η περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα νομοθεσία/ Νόμος
(Αρ.77(Ι)/2010 και 3(Ι)/2017)], και οι σχετικοί Κανονισμός Κ.Δ.Π 327/ 2010 και 37/2017
[ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, στη διαδρομή Τμήμα Επιθεώρησης
Εργασίας/ Νομοθεσία/ Η περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα νομοθεσία/
Κανονισμοί/ Αρ.77(Ι)/2010 και 3(Ι)/2017].
27. Ο κύριος του έργου υποχρεούται με την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών,
να αποκαταστήσει κάθε ζημιά που ενδεχομένως έχει προκληθεί στο περιβάλλον από τις
εργασίες κατασκευής, και να μεριμνήσει για τη διαμόρφωση και ένταξη του χώρου του
έργου στο τοπικό περιβάλλον (αναβάθμιση/ διατήρηση του τοπίου).
ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: Όροι για διαχείριση των όμβριων υδάτων
1.

Πριν την χορήγηση άδειας οικοδομής να υποβληθεί για έγκριση o τελικός σχεδιασμός
του δικτυου ομβριων υδάτων, βάσει των πορισμάτων/ διαχειριστικών δράσεων οι οποίες
αφορούν την παρούσα ανάπτυξη - και απορρέουν από τη σχετική Μελέτη Διαχείρισης
Ομβρίων Υδάτων η οποία έχει εξετάσει συνολικά και ευρύτερα τις επιφανειακές ροές
υδάτων, που προκύπτουν από τα έργα στην περιοχή. Ο όρος αυτός θεωρείται
ουσιώδης.

2.

Για μείωση του κίνδυνου μεταφοράς σχετικών ρυπαντικών ουσιών στη Αλυκή από το
έργο, εντός των ορίων της ανάπτυξης να εγκατασταθεί σύστημα λιποπαγίδων για
ελαιοδιαχωρισμό, ώστε να οδηγούνται εκεί τα όμβρια ύδατα που θα προκύπτουν από
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την ανάπτυξη - πριν τη διοχέτευση τους στο δημόσιο σύστημα ομβρίων υδάτων που
πρέπει να κατασκευαστεί, σύμφωνα με την Ολοκληρωμένη Μελέτη Διαχείρισης Ομβρίων
Υδάτων. Ο όρος αυτός θεωρείται ουσιώδης.
3.

Η διαχείριση των όμβριων της ανάπτυξης εκτός της ανάπτυξης, να γίνεται διαμέσω
οχετού όμβριων που θα δημιουργηθεί κατά μήκος του νέου δημόσιου δρόμου βάσει και
του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού ώστε τα όμβρια μετά από ελαιοδιαχωρισμό (εντός των
ορίων της ανάπτυξης), να οδηγούνται στο Σημείο εκβολής στην Αλυκή με αριθμό 4.,
όπως καθορίζεται στη Μελέτη που εκπονήθηκε για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των
Ομβρίων Υδάτων στην περιοχή Ακρωτηρίου. Ο όρος αυτός θεωρείται ουσιώδης.

4.

Σε περίπτωση που υπάρξει ανάγκη τροποποίησης ή διαφανεί ότι οι διαχειριστικές
δράσεις (για την ανάπτυξη), που προτείνονται από την Μελέτη για την Ολοκληρωμένη
Διαχείριση των Ομβρίων Υδάτων στην περιοχή Ακρωτηρίου, δεν είναι πρακτικά εφικτές,
οποιαδήποτε άλλη πρακτική διαχείρισης των ομβρίων υδάτων του έργου, να εγκριθεί
μετά από διαβούλευση με το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, το Τμήμα Δημοσίων Έργων,
τον ΣΑΛΑ και την Περιβαλλοντική Αρχή. Ο όρος αυτός θεωρείται ουσιώδης.

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε: Όροι που να τηρούνται κατά το στάδιο λειτουργίας του έργου
1.

Να υπάρχει ετοιμότητα εκ μέρους του κύριου του έργου για αντιμετώπιση πυρκαγιάς,
έκρηξης και άλλων έκτακτων περιστατικών που θα επηρεάσουν το ανθρωπογενές και
φυσικό περιβάλλον.

2. Τα στερεά απόβλητα που προκύπτουν από την λειτουργία του έργου να γίνεται χωριστή
Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ), εντός της ανάπτυξης, για τουλάχιστον τα ρεύματα
αποβλήτων γυαλί, χαρτί/ χαρτόνι, PMD, βιοαπόβλητα (τροφικά υπολείμματα, πράσινα).
Το προσωπικό να τύχει κατάλληλης εκπαίδευσης / κατάρτισης για τον τρόπο χωριστής
ΔσΠ ώστε να επιτυγχάνεται υψηλής ποιότητας ανακυκλώσιμων και οργανικών
αποβλήτων. Στη συνέχεια να παραδίνονται σε Συλλέκτες/Μεταφορείς που είναι
καταχωρημένοι στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων που συλλέγουν/μεταφέρουν
απόβλητα σε επαγγελματική βάση σύμφωνα με τον περί Αποβλήτων Νόμο του 2011,
όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. Τα οχήματα συλλογής/μεταφοράς
να περιλαμβάνονται στο πιστοποιητικό καταχώρισης και να διασφαλιστεί ότι μπορούν να
μεταφέρουν τα συγκεκριμένα απόβλητα με τους σχετικούς εξαψήφιους κωδικούς βάση
του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων.
3. Τα απόβλητα (υγρά, στερεά οικιακά κ.λπ.) τα οποία πιθανόν να προκύπτουν από τις
εργασίες λειτουργίας του έργου να επαναχρησιμοποιούνται/ανακυκλώνονται στο
μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, ανάλογα και με την καταλληλότητά τους, σύμφωνα με τις
πρόνοιες των Περί Αποβλήτων Νόμων του 2011 μέχρι 2016.
Να υποβληθεί στο Τμήμα Περιβάλλοντος σχέδιο χωριστής διαλογής και συλλογής της
ανάπτυξης, για όλα τα ανακυκλώσιμα και τροφικά απόβλητα (βιο-απόβλητα), πριν την
έκδοση άδειας οικοδομής. Ο όρος αυτός θεωρείται ουσιώδης.
4.

Οποιαδήποτε άλλα απόβλητα που προκύπτουν από τη λειτουργία και συντήρηση του
εξοπλισμού, ο κύριος του έργου έχει υποχρέωση να τα παραδίδει σε αδειοδοτημένο
διαχειριστή σύμφωνα επίσης, με τους Περί Αποβλήτων Νόμους του 2011 και 2016.

5.

Η τοποθέτηση συμπιεστή των υπολοίπων μικτών σκυβάλων, καθώς και η χωροθέτηση
των σκυβαλοδοχείων να γίνει σε συνεννόηση με τις υγειονομικές υπηρεσίες του Δήμου
Λεμεσού.

6.

Τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που πιθανόν να προκύπτουν
κατά τις περιόδους συντήρησης ή βλαβών, να παραδίδονται σε αδειοδοτημένους φορείς
διαχείρισης σύμφωνα με τους περί Αποβλήτων Νόμους του 2011 μέχρι 2016 και να
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ακολουθούνται οι πρόνοιες των περί Στερεών και Επικινδύνων Αποβλήτων (Απόβλητα
Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) Κανονισμοί του 2015, (ΚΔΠ 73/2015).
7.

Τα βρώσιμα έλαια/τηγανέλαια και λίπη να διατίθενται σε αδειοδοτημένους συλλέκτες
σύμφωνα με τους περί Αποβλήτων Νόμους του 2011 μέχρι 2016.

8.

Σε περίπτωση που θα εγκατασταθεί ηλεκτρογεννήτρια στο έργο, απαγορεύεται η
απόρριψη ή διαρροή πετρελαιοειδών επί του εδάφους. Σε περίπτωση που θα
χρησιμοποιηθεί πετρέλαιο ως καύσιμο, η δεξαμενή πετρελαίου να βρίσκεται εντός
δευτερογενούς δοχείου ή εντός δευτερογενούς ανοικτής δεξαμενής, η οποία να έχει
χωρητικότητα 110% της χωρητικότητας της πρωτογενούς δεξαμενής.

9.

Να εφαρμόζεται ο Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (ΚΔΠ 263/2007) όσον αφορά
την άρδευση των χώρων πρασίνου.

10. Τα προϊόντα που σχετίζονται με την ενέργεια (λαμπτήρες, θερμαντήρες χώρου,
θερμαντήρες νερού και άλλος ηλεκτρικός και ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός) είναι
υψηλής ενεργειακής απόδοσης και θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες του
περί του Καθορισμού των Απαιτήσεων Οικολογικού Σχεδιασμού των Συνδεόμενων με
την Ενέργεια Προϊόντων Νόμου του 2011 (Αρ. 17(Ι)/2011) [ιστοσελίδα της Υπηρεσίας
Ενέργειας
–
www.mcit.gov.cy/mcit/energyse.nsf,
στη
διαδρομή
Νομοθεσία/Νόμοι/Προϊόντα και Περιβάλλον/Οικολογικός Σχεδιασμός] και των σχετικών
Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει της Οδηγίας 2009/125/ΕΚ για τις ελάχιστες
απαιτήσεις σχεδιασμού που πρέπει να πληρούν τα προϊόντα που συνδέονται με την
ενέργεια πριν αυτά διατεθούν στην αγορά ή τεθούν σε λειτουργία. Κατάλογος των
Κανονισμών βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ενέργειας [στη
διαδρομή Τομείς Πολιτικής/Προϊόντα και Περιβάλλον/Προϊόντα που Συνδέονται με την
Ενέργεια/Οικολογικός Σχεδιασμός].
11. Να μελετηθεί το ενδεχόμενο τοποθέτησης φωτοβολταϊκών πλαισίων και ηλιακών
συλλεκτών για τις ενεργειακές ανάγκες της ανάπτυξης. Συγκεκριμένα προτείνεται η
αξιοποίηση των επιφανειών στέγασης (ψηλών κτηρίων και επαύλεων) για χρήση
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), με στόχο την κάλυψη μέρους των ενεργειακών
αναγκών.
12. Να μελετηθούν σύγχρονα συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας. Προτείνονται τα πιο
κάτω μέτρα:
 Ο εξωτερικός φωτισμός (π.χ. χώρους στάθμευσης), να λειτουργεί με αισθητήρες
κίνησης
 Φωτισμός με αισθητήρες κίνησης ή αυτόματος χρονοδιακόπτες σε χώρους με
περιοδική χρήση, όπως διαδρόμους, χώρους υγιεινής, κλπ
 Ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός που θα αγοραστεί μελλοντικά να είναι
υψηλής ενεργειακής απόδοσης
 Στον εσωτερικό φωτισμό να χρησιμοποιούνται τουλάχιστον οικονομικοί λαμπτήρες
και στον εξωτερικό φωτισμό να χρησιμοποιούνται λαμπτήρες τύπου LED
 Χρήση θερμομονωτικών υλικών στις κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες, όπου είναι
εφικτό
 Τοποθέτηση διπλών υαλοστασίων και οικοδομικών υλικών μειωμένου συντελεστή
θερμοπερατότητας, όπου είναι εφικτό.
13. Γίνεται εισήγηση όπως εφαρμοστεί Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης EMAS
(EcoManagement and Audit Scheme) για την ανάπτυξη. Με την εφαρμογή του
συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης EMAS, δίνεται η δυνατότητα για συνεχείς
βελτιώσεις στις περιβαλλοντικές επιδόσεις μιας επιχείρησης, ενισχύοντας ταυτόχρονα
και την ανταγωνιστικότητα τους. Το λογότυπο του EMAS έχει τη δυνατότητα να
χρησιμοποιηθεί και ως μέσο μάρκετινγκ και πωλήσεων, προωθώντας τις βέλτιστες
περιβαλλοντικές επιδόσεις μιας επιχείρησης. Συστήνεται η επαλήθευση του Συστήματος
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Περιβαλλοντικής διαχείρισης από τρίτο ανεξάρτητο επαληθευτή, πρακτική η οποία
ακολουθείται π.χ. για την καταχώρηση στο μητρώο EMAS (Environmental Management
and Audit Scheme) του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της ΕΕ. Για
περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε να αποτείνεστε στην ιστοσελίδα του
Τμήματος Περιβάλλοντος στη διεύθυνση www.moa.gov.cy/environment [στη διαδρομή
Αδειοδοτήσεις/Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου EMAS].
14. Αναφορικά με τα συστήματα ψύξης και κλιματισμού που θα βρίσκονται στην
εγκατάσταση, ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να τηρεί τις πρόνοιες του Νόμου, 46(Ι)/2017,
περί ορισμένων φθοριούχων αερίων (ανάκτηση, πρόληψη διαρροών, περιβαλλοντική
καταστροφή αερίων) καθώς και των Κ.Δ.Π. Κανονισμών 335/2018 που προκύπτουν από
αυτόν (πιστοποίηση προσωπικού που ασκεί εργασίες σε ψυκτικό εξοπλισμό).
15. Όσον αφορά τα προϊόντα που σχετίζονται με την ενέργεια όπως λαμπτήρες,
θερμαντήρες χώρου, θερμαντήρες νερού και λοιπός ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, αυτά
θα πρέπει να συνάδουν με τις απαιτήσεις του περί Καθορισμού των Απαιτήσεων
Οικολογικού σχεδιασμού των Συνδεόμενων με την Ενέργεια Προϊόντων Νόμου του 2011
και των σχετικών μέτρων εφαρμογής.
16. Απαγορεύεται η απόρριψη, εναπόθεση ή διάθεση οποιασδήποτε ουσίας, η οποία
ρυπαίνει ή τείνει να ρυπάνει τα νερά και το έδαφος σύμφωνα με τους περί Ελέγχου της
Ρύπανσης των Νερών και Εδάφους Νόμους του 2002 μέχρι 2013, εκτός εάν η απόρριψη
γίνεται σύμφωνα με Άδεια Απόρριψης Αποβλήτων που παραχωρείται από τον Υπουργό
Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
17. Τα μηχανήματα που προκαλούν υψηλή στάθμη θορύβου (π.χ. γεννήτριες, κομπρεσόροι
κ.λπ.) να βρίσκονται σε κλειστούς και μονωμένους αν χρειαστεί χώρους ή να έχουν
κατάλληλα ηχομονωτικά καλύμματα.
18. Για τη λειτουργία των κολυμβητικών δεξαμενών να εγκατασταθούν οι κατάλληλες
υποδομές για εξοικονόμηση νερού όπως επεξεργασία του νερού από το ξέπλυμα των
φίλτρων (backwash) και περιορισμός της εξάτμισης καθώς και των σιντριβανιών που θα
κατασκευαστούν. Συγκεκριμένα, τα υγρά απόβλητα από το backwash να οδηγούνται
στον Βιολογικό Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων (ο οποίος βάσει και του ουσιώδη όρου 6
στην Ενότητα Β της παρούσας Γνωμοδότησης, πρέπει να κατασκευαστεί πριν την
έκδοση άδειας οικοδομής και πριν αρχίσουν οποιεσδήποτε κατασκευαστικές εργασίες),
και έπειτα το νερό αυτό να διοχετεύεται για άρδευση στους χώρους πρασίνου. Ο όρος
αυτός θεωρείται ουσιώδης.
ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ: Όροι για την προστασία της πτηνοπανίδας
1.

Η ευρύτερη περιοχή ανάπτυξης του προτεινόμενου έργου είναι μεγάλης οικολογικής
αξίας κυρίως για την πτηνοπανίδα (είδη αρπακτικών πτηνών). Ως εκ τούτου για τον
σχεδιασμό και την τελική χωροθέτηση των κτηρίων και παρεμφερών υποδομών, να
λαμβάνεται υπόψη τόσο ο υγρότοπος όσο και η ευρύτερη περιοχή η οποία
χρησιμοποιείται για τροφοληψία, ξεκούραση, κούρνιασμα και φωλεοποίηση.

2.

Κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου, να μην γίνονται οποιεσδήποτε χωματουργικές
ή/και κατασκευαστικές εργασίες που περιλαμβάνουν αφαίρεση βλάστησης, εντός της
αναπαραγωγικής περιόδου των πτηνών (Μάρτιο μέχρι Αύγουστο). Ο όρος αυτός
θεωρείται ουσιώδης.
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ΕΝΟΤΗΤΑ Η: Όροι για τη διατήρηση/ προστασία των οικότοπων, της χλωρίδας και
της πανίδας, και τοπιοτέχνηση
Διατήρηση/ προστασία των οικότοπων, της χλωρίδας και της πανίδας
1.

Στους χώρους πρασίνου να φυτευτούν δέντρα με γραμμική φύτευση και όχι διάσπαρτα
(και να προστατευτούν οι γραμμικές δεντροστοιχίες), ώστε να ευνοούνται είδη της
περιοχής όπως π.χ. τα είδη Falco vespertinus (μαυροφάλκονο) και Merops apiaster
(μελισσοφάγος), καθώς αποτελούν ιδανικό βιότοπο για το κούρνιασμα των πιο πάνω
ειδών. Προς τούτο, οι χώροι πρασίνου να χωροθετηθούν στα όρια του έργου, έτσι ώστε
να αποτελούν συνέχεια της φυσικής βλάστησης της ευρύτερης περιοχής και να είναι όσο
το δυνατό ενιαίοι χώροι, με τη χαρακτηριστική χρήση εσπεριδοειδών και κυπαρισσιών.\

2.

Προτείνεται να εφαρμόζονται μέθοδοι «βιολογικής γεωργίας» για τη φροντίδα των
χώρων πρασίνου και των δέντρων του. Να περιοριστεί η χρήση λιπασμάτων και να
γίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

3.

Να δημιουργηθούν φυτοφράκτες (θάμνοι<2m) περιμετρικά των τεμαχίων ώστε να
διατηρηθεί η συνδεσιμότητα των ενδιαιτημάτων. Αυτό το μέτρο πιθανόν να προσφέρει
επιπρόσθετους χώρους φωλεοποίησης, ξεκούρασης, τροφοληψίας κλπ, για μικρά
θηλαστικά, πτηνά, ερπετά και έντομα.

4.

Τα υφιστάμενα δέντρα περιμετρικά των τεμαχίων, καθώς και εντός των τεμαχίων σε
συνάρτηση με τον σχεδιασμό των κτηριακών εγκαταστάσεων και λοιπών υποδομών να
προστατευτούν, εκτός των 63 δέντρων τα οποία έχει δηλωθεί ότι θα αποκοπούν βάσει
των στοιχείων που δόθηκαν από τον κύριο του έργου.

Σχέδιο Τοπιοτέχνησης
5.

Πριν την έκδοση Άδειας Οικοδομής, στα πλαίσια του γενικού σχεδίου τοπιοτέχνησης που
έχει εκπονηθεί από τον κύριο του έργου το οποίο πρέπει να εφαρμοστεί, να καθοριστούν
οι ακριβής χώροι φύτευσης και ο αριθμός των συγκεκριμένων ειδών δέντρων/θάμνων
για φύτευση. Η τελική αυτή τοπιοτέχνηση να οριστικοποιηθεί μετά από συνεννόηση με το
Τμήμα Δασών, την Περιβαλλοντική Αρχή, και την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, και να
τύχει έγκρισης από τα προαναφερόμενα Τμήματα.
Ο όρος αυτός θεωρείται
ουσιώδης.

6.

Στις λωρίδες πρασίνου και στους φυτοφράκτες απαγορεύεται η χρήση συνθετικών
φυτοπροστατευτικών προιόντων και ζιζανιοκτόνων. Επιτρέπεται η χρήση σκευασμάτων
και πρακτικών διαχείρισης εχθρών και ζιζανίων που επιτρέπονται στη βιολογική
γεωργία.

7.

Δεν επιτρέπεται η χρήση χωροκατακτητικών (εισβλητικών) ξένων ειδών φυτών σε
οποιοδήποτε χώρο της ανάπτυξης.

ΕΝΟΤΗΤΑ Θ: Όροι για τη διαχείριση κουνουπιών, κατά τη λειτουργία της ανάπτυξης
1.

Μέχρι την 1 Ιουνίου, κάθε έτους ο κύριος του Έργου να υποβάλλει στο Τμήμα
Περιβάλλοντος Έκθεση για έγκριση, η οποία να αξιολογεί την κατάσταση του
προηγούμενου έτους σε σχέση με το πρόβλημα των κουνουπιών, την
αποτελεσματικότητα των μέτρων του ολοκληρωμένου προγράμματος διαχείρισης καθώς
και προτάσεις για επανασχεδιασμό και βελτίωση της. Η έκθεση να περιλαμβάνει σχέδιο
παρακολούθησης των πληθυσμών, μέτρα άμβλυνσης του προβλήματος (μείωση εστιών
αναπαραγωγής εντός της ανάπτυξης, τοποθέτηση σίτων σε όλα τα παράθυρα, σωστή
ενημέρωση των ιδιοκτητών των κατοικιών και συστάσεις για αποφυγή όχλησης/ ατομική
προστασία) και μέτρα καταπολέμησης των κουνουπιών. Στόχος να είναι η
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ολοκληρωμένη διαχείριση του προβλήματος εντός της ανάπτυξης, με οικολογικά
αποδεκτά μέσα, ώστε να μην προκύπτει επιπρόσθετη πίεση για την γύρω περιοχή. Ο
όρος αυτός θεωρείται ουσιώδης.
2.

Η χρήση εντομοκτόνων κατά των ενηλίκων σταδίων να αποφεύγεται λόγω της μη
επιλεκτικής δράσης τους, πιθανών επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία και σε
οργανισμούς μη-στόχους αλλά και του κινδύνου ανάπτυξης ανθεκτικότητας. Είναι δυνατή
επίσης η χρήση παγίδων με στόχο τη μαζική παγίδευση/ θανάτωση των ενήλικων
κουνουπιών εντός της ανάπτυξης. Η χρήση ξενικών/χωροκατακτητικών ειδών ψαριών
(π.χ. Gambusia affinis, Gambusia holbrooki) για καταπολέμηση προνυμφών δεν
επιτρέπεται.

3.

Όλα τα θέματα που αφορούν στη διαχείριση των κουνουπιών θα γίνονται στο πλαίσιο
συνεργασίας του κύριου του Έργου ή/και συμμετοχής του στην Συντονιστική Επιτροπή
που έχει συσταθεί από το Δήμο Λεμεσού, τις Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου
Υγείας και τις Βρετανικές Βάσεις. Στόχος είναι, τα σχέδια δράσης και τα επιμέρους μέτρα
αντιμετώπισης και άμβλυνσης του προβλήματος, να είναι συμβατά με το πρόγραμμα
που καταρτίζεται από την εν λόγω Επιτροπή για διαχείριση του προβλήματος στην
ευρύτερη περιοχή.

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: Όροι όσον αφορά το φωτισμό, κατά τη λειτουργία της ανάπτυξης
1. Ο φωτισμός των κοινόχρηστων χώρων και του οδικού δικτύου να είναι χαμηλής
κατανάλωσης. Η χρήση του συστήματος νυχτερινού φωτισμού να είναι κατάλληλα
ρυθμισμένη ώστε να μειώνεται στα απολύτως απαραίτητα επίπεδα εύρυθμης
λειτουργίας των εγκαταστάσεων.
Οι εξωτερικές φωτεινές πηγές να εκπέμπουν όχι περισσότερο από το απαραίτητο
επίπεδο φωτισμού. (Για παράδειγμα, οι ανάγκες φωτισμού για ασφάλεια είναι αρκετά
χαμηλή, 02.-1.0 footcandles ή 1-2 lux για σκοπούς περίφραξης και χώρους
στάθμευσης).
2.

Απαγορεύεται η χρήση φωτεινών
αντανακλαστικών πινακίδων.

πινακίδων,

και

να

αποφεύγεται

η

χρήση

ΕΝΟΤΗΤΑ Κ: Όροι που πρέπει να τηρούνται για την παρακολούθηση του έργου
1.

Να κατατεθεί πρόγραμμα παρακολούθησης για τα όμβρια ύδατα πριν την έναρξη των
κατασκευαστικών εργασίων (πριν την έκδοση άδειας οικοδομής ) και ένα χρόνο μετά την
έκδοση άδειας οικοδομής, το οποίο να αναθεωρείται ανά έτος, και να περιλαμβάνει
μετρήσεις της ποσότητας και ποιότητας των υδάτων που καταλήγουν στην Αλυκή
Ακρωτηρίου από την εν λόγω ανάπτυξη.

ΕΝΟΤΗΤΑ Λ: Όροι για αποξήλωση
1.

Η αποξήλωση του έργου να γίνεται με βάση το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο.

2.

Ο κύριος του έργου υποχρεούται με τον τερματισμό της λειτουργίας του να διασφαλίσει
ότι θα αποκαταστήσει:



Κάθε ζημιά που ενδεχομένως έχει προκληθεί στο περιβάλλον από τη λειτουργία
τους.
Το φυσικό περιβάλλον με τη διαμόρφωση και ένταξη του χώρου των
εγκαταστάσεων στο περιβάλλον ώστε να επιτυγχάνεται η αναβάθμιση διατήρηση
του τοπίου. Αυτό θα επιτευχθεί με την υποβολή κατάλληλων σχεδίων με την
πάροδο του χρόνου προς την Περιβαλλοντική Αρχή.
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3.

Να διασφαλιστεί ότι οι εργασίες αποξήλωσης θα περιοριστούν στον χώρο όπως φαίνεται
στα κτηματικά σχέδια που υπάρχουν στη Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο
Περιβάλλον. Να μην γίνει καμία επέμβαση στον περιβάλλοντα χώρο.

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
8 Ιουνίου, 2021
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