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ΘΕΜΑ: ΑΡ. ΦΑΚΕΛΟΥ 02.10.011.015.002 - Επιπρόσθετα στοιχεία σχετικά με την Μελέτη
Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ) για ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας 5
αστέρων, στο Δήμο Λάρνακας
Κύριε,
Αναφορικά με το παραπάνω θέμα και σε συνέχεια της επιστολής σας με ημερομηνία 5 Αυγούστου 2019
(Επισυναπτόμενο 1), σας υποβάλουμε στοιχεία τα οποία έχουν ζητηθεί στην εν λόγω επιστολή.
1) Στην Εικόνα 1 παρουσιάζεται δορυφορική εικόνα στην οποία απεικονίζεται η εναλλακτική όδευση
του αγωγού απόρριψης του υπόγειου νερού λόγω της μη αποδοχής της λύση που κατατέθηκε στο
Τμήμα Περιβάλλοντος στις 19 Ιουνίου 2019, από τις Αρμόδιες Αρχές. Η διαδρομή που θα μπορούσε
να ακολουθήσει ο αγωγός μέχρι το σημείο απόρριψης του νερού στη θάλασσα έχει ως ακολούθως:
• Ανατολική πορεία προς την παραλία με υπόγεια τοποθέτηση του αγωγού ή μέσω υπέργειας
μεταλλικής κατασκευής.
• Βόρεια πορεία προς τον λιμενοβραχίονα της Μαρίνας Λάρνακας μέσω υπόγειας όδευσης. Ο
αγωγός θα είναι θαμμένος επομένως, δε θα είναι ορατός ούτε θα δημιουργεί προβλήματα στους
λουόμενους που θα χρησιμοποιούν το παραλιακό μέτωπο.
• Τοποθέτηση του αγωγού στο ύψος της στάθμης της θάλασσας στο εξωτερικό μέρος του
λιμενοβραχίονα.
• Απόρριψη του νερού στη θάλασσα σε απόσταση 700 μέτρων από την παραλία.
• Το συνολικό μήκος της όδευσης από την ανάπτυξη μέχρι το σημείο απόρριψης υπολογίζεται
στα 1100m περίπου.
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Αγωγός
Σημείο
απόρριψης

Θέση ΠΕ

Εικόνα 1: Σημείο Απόρριψης Υπόγειου Νερού

Σημειώνεται πάντως ότι, η άποψη των μελετητών είναι ότι η αρχική λύση που αναφέρεται στην επιστολή
που κατατέθηκε στο Τμήμα Περιβάλλοντος στις 19 Ιουνίου 2019 είναι ικανοποιητική καθώς δεν
αναμένεται να προκαλέσει οποιεσδήποτε σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.
Πληροφορίες και στοιχεία σχετικά με την επεξεργασία του υπόγειου νερού πριν την απόρριψη του
αναφέρονται στην Παράγραφο Α του Παραρτήματος της επιστολής που κατατέθηκε στο Τμήμα
Περιβάλλοντος στις 19 Ιουνίου 2019. Πέραν της δεξαμενής καθίζησης ή του φίλτρου τύπου μπαλόνι τα
οποία είχαν προταθεί στην εν λόγω επιστολή, προτείνεται όπως γίνει αποδεκτή η χρήση ειδικού
συστήματος φίλτρων (βλέπε Εικόνα 2) για την συλλογή των αιωρούμενων σωματιδίων και αφαίρεση
άλλων ρύπων. Στο Επισυναπτόμενο 3 παραβάλλονται περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το
προϊόν μίας εταιρείας που κατασκευάζει τέτοιο σύστημα.
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Εικόνα 2: Σύστημα φίλτρων

Στο Παράρτημα Β επισυνάπτονται αναλύσεις υπόγειου νερού που έγιναν από γεώτρηση πλησίον της
ανάπτυξης. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν την παρουσία κωλοβακτηρίων στο υπόγειο νερό. Αυτό
πιθανόν να οφείλεται στην παλαιότερη παρουσία απορροφητικών λάκκων λυμάτων που
εξυπηρετούσαν τις αναπτύξεις της περιοχής πριν την εγκατάσταση του κεντρικού αποχετευτικού
συστήματος της Λάρνακας. Συστήνεται, πριν την έναρξη των εργασιών άντλησης του υπόγειου νερού
να γίνουν επιπρόσθετες αναλύσεις και στην περίπτωση που εντοπιστεί πάλι παρουσία κωλοβακτηρίων
τότε να εφαρμοστούν μέτρα εξουδετέρωσης τους με τη χρήση χλωρίωσης ή η χρήση ακτινοβολίας UV.
Όπως έχει ήδη αναφερθεί στη ΜΕΕΠ που έχει κατατεθεί, η μείωση εισόδου του υπόγειου νερού στο
χώρο της ανάπτυξης στον οποίο θα γίνει η εκσκαφή των υπόγειων χώρων θα γίνει με την εγκατάσταση
διαφραγματικού τοίχου ή sheet piles περιμετρικά της εκσκαφής.
2α) Βλέπε το κείμενο στην πρώτη παράγραφο αυτής της σελίδας.
2β) Ο όγκος των υλικών εκσκαφής για το προτεινόμενο έργο υπολογίζεται ως ακολούθως:
•
•
•
•
•

Εμβαδό υπόγειου χώρου ξενοδοχείου: 650 m2
Βάθος υπόγειου χώρου: 6.60 m
Εμβαδό υπόγειου χώρου πολυώροφου κτηρίου: 4.240 m2
Βάθος υπόγειου χώρου: 6.60 m
Οπόταν συνολικά θα παραχθούν 32.500 m3 υλικών εκσκαφής.
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Τα υλικά δεν θα αποθηκεύονται στο εργοτάξιο (λόγω περιορισμένου χώρου), αλλά θα απομακρύνονται
άμεσα και θα διατίθενται σε αδειοδοτημένες μονάδες ΑΕΚΚ ή θα επαναχρησιμοποιούνται σε άλλες
αναπτύξεις αφού εξασφαλιστούν οι αναγκαίες άδειες από τις αρμόδιες Αρχές.
2γ) Κατά τις κατασκευαστικές εργασίες αναμένεται να επιβαρυνθεί το κυκλοφοριακό σύστημα της
περιοχής κυρίως κατά την απομάκρυνση των υλικών εκσκαφής και κατεδάφισης. Όπως προαναφέρεται
πιο πάνω, ο όγκος των υλικών εκσκαφής υπολογίζεται στις 32.500m3 συνεπώς θα πρέπει να γίνουν
περίπου 1.625 δρομολόγια από οχήματα μεταφοράς χωμάτων. Επιπρόσθετα, θα γίνουν 302
δρομολόγια από φορτηγά για την απομάκρυνση των υλικών κατεδάφισης. Η περίοδος των εργασιών
εκσκαφής και κατεδάφισης αναμένεται να διαρκέσει 30 ημέρες. Επομένως η ημερήσια διακίνηση
οχημάτων για τη μεταφορά των υλικών εκσκαφής και κατεδάφισης υπολογίζεται περίπου σε 65 οχήματα
ή σε 8 οχήματα ανά ώρα.
Συστήνεται όπως η απομάκρυνση των υλικών εκσκαφής και κατεδάφισης γίνεται σε ώρες εκτός των
ωρών κυκλοφοριακής αιχμής ώστε να αποφευχθεί η κυκλοφοριακή συμφόρηση στην περιοχή της
ανάπτυξης. Επίσης, είναι επιθυμητό όπως αποφευχθεί η υλοποίηση των εργασιών εκσκαφής σε
περιόδους έντονης τουριστικής δραστηριότητας. Νοείται ότι ο Εργολάβος θα πρέπει να εφαρμόσει όλα
τα αναγκαία μέτρα ασφάλειας στους χώρους εισόδου και εξόδου των οχημάτων από το εργοτάξιο.
Προτείνεται όπως αποφευχθεί ο καθορισμός των χώρων εισόδου και εξόδου των οχημάτων στην Οδό
Αθηνών η οποία παρουσιάζει έντονη τουριστική δραστηριότητα και προσελκύει σημαντικό αριθμό
επισκεπτών.
Οι κυκλοφοριακές επιπτώσεις από την απομάκρυνση αποβλήτων οικιακού τύπου από το προσωπικό
του εργοταξίου καθώς και άλλων απορριμμάτων (όπως υλικά συσκευασίας) κρίνονται αμελητέες καθώς
δεν αναμένεται να ξεπερνούν τα 2 δρομολόγια ημερησίως.
2δ) Επιπτώσεις από τη σκίαση
Η μελέτη σκίασης που εκπονήθηκε για το προτεινόμενο έργο επισυνάπτεται στο Παράρτημα ΙΧ της
ΜΕΕΠ. Η μελέτη αυτή χωρίζεται σε δύο μέρη όσον αφορά τις επιπτώσεις από την σκίαση:
•

Μέρος Α1: Μελέτη Σκίασης πύργου Lanomex Residential Tower

•

Μέρος Α2: Μελέτη Σκίασης ξενοδοχείου 5 αστέρων

Τα πορίσματα των δύο μερών της μελέτης έχουν ως ακολούθως:
Μέρος Α1: Μελέτη Σκίασης πύργου Lanomex Residential Tower
Τα πορίσματα της παρούσας μελέτης σκίασης της ανάπτυξης, με το πολυώροφο κτήριο τριάντα
ορόφων επί της παραλίας των Φοινικούδων, χωρίζονται σε δύο σκέλη:
1. Στον επηρεασμό της σκίασης επί του δομημένου περιβάλλοντος και
2. Στον επηρεασμό της σκίασης στο χώρο της παραλίας των Φοινικούδων, ανατολικά της
ανάπτυξης.
Για το μεν δομημένο περιβάλλον, στα νότια, δυτικά και βόρεια του πύργου, κατά τους χειμερινούς μήνες
επηρεάζεται μόνο παροδικά με διάρκεια όχι πέραν της μίας ώρας, ενώ κατά τους καλοκαιρινούς μήνες,
ο όποιος επηρεασμός αν και μικρότερος, αξιολογείται ως ευεργετικός λόγω της ανάγκης δροσισμού στο
δομημένο περιβάλλον της περιοχής, με θετικές επιπτώσεις στην εξοικονόμηση ενέργειας.
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Για το δε χώρο της παραλίας, στα ανατολικά της ανάπτυξης, ο μόνος αξιολογήσιμος επηρεασμός είναι
κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, όπου κατά τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο
πραγματοποιείται μετά τις 17.00 το απόγευμα, ενώ κατά τους μήνες Μάιο, Ιούνιο και Οκτώβριο μετά τις
4.00 το απόγευμα, δηλαδή όλες τις πρωινές ώρες έως το απόγευμα η παραλία παραμένει
ανεπηρέαστη.
Μέρος Α2: Μελέτη Σκίασης ξενοδοχείου 5 αστέρων
Τα πορίσματα της παρούσας μελέτης σκίασης της ανάπτυξης, με το δεκαώροφο κτήριο των 5 αστέρων
ξενοδοχείο επί του παραλιακού μετώπου των Φοινικούδων, χωρίζονται σε δύο σκέλη:
1.

Στον επηρεασμό της σκίασης επί του δομημένου περιβάλλοντος και

2.

Στον επηρεασμό της σκίασης επί του παραλιακού μετώπου των Φοινικούδων, ανατολικά της
ανάπτυξης.

Για το μεν δομημένο περιβάλλον, στα νότια, δυτικά και βόρεια του κτηρίου, κατά τους χειμερινούς μήνες
επηρεάζεται μόνο παροδικά με διάρκεια όχι πέραν της μίας ώρας, ενώ κατά τους καλοκαιρινούς μήνες,
ο όποιος επηρεασμός αν και μικρότερος, αξιολογείται ως ευεργετικός λόγω της ανάγκης δροσισμού στο
δομημένο περιβάλλον της περιοχής, με θετικές επιπτώσεις στην εξοικονόμηση ενέργειας.
Για το δε χώρο του παραλιακού μετώπου, στα ανατολικά της ανάπτυξης, ο μόνος αξιολογήσιμος
επηρεασμός παρουσιάζεται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, όπου κατά τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο
και Σεπτέμβριο πραγματοποιείται μετά τις 17.00 το απόγευμα, ενώ κατά τους μήνες Μάιο, Ιούνιο και
Οκτώβριο μετά τις 4.00 το απόγευμα, δηλαδή όλες τις πρωινές ώρες έως το απόγευμα, το παραλιακό
μέτωπο μένει παραμένει ανεπηρέαστο.
Επιπτώσεις από τη χρήση των ορόφων ως χώρος στάθμευσης οχημάτων
Η πλατφόρμα με τους ορόφους των χώρων στάθμευσης θα καλυφθεί εξωτερικά με διαμορφωμένα
πανέλα (φύλλα αλουμινίου) ώστε να μειωθεί η οπτική παρέμβαση στην περιοχή. Επιπρόσθετα, με την
κάλυψη των χώρων δεν θα είναι ορατά τα οχήματα εντός των ορόφων.
Όσο αφορά τις επιπτώσεις από το θόρυβο και τις εξατμίσεις των αυτοκινήτων κατά την μελλοντική
κατάσταση εκτιμώνται ως μη σημαντικές καθώς σε μέρος του τεμαχίου 502 υπάρχει ήδη υφιστάμενος
χώρος στάθμευσης για περίπου 120 οχήματα ο οποίος θα καταργηθεί. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να
σημειωθεί ότι στην περιοχή της ανάπτυξης και στο επίπεδο του μελλοντικού χώρου στάθμευσης, η
χρήση των οικοδομών αφορά κυρίως τουριστικές και εμπορικές αναπτύξεις που προσελκύουν
σημαντική ανθρώπινη δραστηριότητα και επομένως τα υφιστάμενα επίπεδα θορύβου είναι σχετικά
ψηλά. Αυτό έχει επιβεβαιωθεί από μετρήσεις θορύβου που έχουν γίνει στην περιοχή και έχουν
υποβληθεί στο Τμήμα Περιβάλλοντος με επιστολή μας ημερομηνίας 19 Ιουνίου 2019. Σημειώνεται ότι,
η διακίνηση οχημάτων εντός των χώρων στάθμευσης θα γίνεται σε χαμηλές ταχύτητες και συνεπώς ο
θόρυβος που θα δημιουργείται δεν θα είναι σε ψηλά επίπεδα. Επομένως, ο επηρεασμός της ποιότητας
της ατμόσφαιρας όπως και ο επηρεασμός από τον κυκλοφοριακό θόρυβο από την παρουσία του χώρου
στάθμευσης εκτιμάται ότι δεν θα είναι σημαντικός λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση.
2ε) Η άμεση περιοχή μελέτης βρίσκεται εντός αστικής περιοχής όπου υπάρχει έντονη εμπορική και
τουριστική δραστηριότητα (εστιατόρια, bars, καφετέριες κλπ). Η προσθήκη του ΠΕ στην ΑΠΜ δεν θα
αλλάξει ριζικά την περιβαλλοντική κατάσταση αφού η ευρύτερη περιοχή είναι ήδη πλήρως ανεπτυγμένη
με πολλαπλάσιες ανθρώπινες δραστηριότητες. Από πληροφορίες που είχαν στη διάθεση τους οι
μελετητές στην περιοχή προγραμματίζονται ή είναι σε εξέλιξη οι πιο κάτω σημαντικές αναπτύξεις, οι
θέσεις των οποίων απεικονίζονται στην Εικόνα 3.
•

Οικιστική Ανάπτυξη QN Kition – Υπό κατασκευή σε απόσταση 200m βόρεια του ΠΕ,
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•
•
•

Οικιστική Ανάπτυξη Radisson Residences – Υπό εξέταση πολεοδομικής αίτησης σε απόσταση
περίπου 2km βόρεια του ΠΕ,
Οικιστική Ανάπτυξη Mejok- Θετική Γνωμάτευση από Τμ. Περιβάλλοντος σε απόσταση περίπου
1,9km βόρεια του ΠΕ
Οικιστική Ανάπτυξη Naoc Project - Υπό εξέταση πολεοδομικής αίτησης σε απόσταση περίπου
1,5km νότια του ΠΕ.

Οι συναθροιστικές επιπτώσεις κατά το κατασκευαστικό στάδιο θα είναι πολύ μικρές αφού η μόνη
ανάπτυξη που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση με το προτεινόμενο έργο είναι ήδη σε υλοποίηση.
Επομένως οποιεσδήποτε επιπτώσεις προκύψουν κατά το κατασκευαστικό στάδιο του προτεινόμενου
έργου στην πλειονότητα τους θα προκύψουν σε ξεχωριστή χρονική περίοδο από την περίοδο
υλοποίησης της πιο κοντινής γειτονικής ανάπτυξης. Σημειώνεται ότι στην πλησιέστερη ανάπτυξη είναι
ήδη υπό υλοποίηση χωματουργικές εργασίες και εκσκαφές, ενώ οι εργασίες για το προτεινόμενο έργο
υπολογίζονται να αρχίσουν τουλάχιστο σε ένα χρόνο.
Οι συναθροιστικές επιπτώσεις κατά το στάδιο λειτουργίας του ΠΕ αφορούν κυρίως την αύξηση, των
επιπέδων του κυκλοφοριακού θορύβου και της κυκλοφοριακή κίνησης. Οι επιπτώσεις αυτές μπορούν
να εκτιμηθούν ως χαμηλές και δε θα αλλάξουν σημαντικά την εικόνα του ήδη ανεπτυγμένου αστικού
περιβάλλοντος της περιοχής μελέτης. Το συμπέρασμα αυτό υποστηρίζεται από τους υπολογισμούς
που έγιναν και έχουν παρουσιαστεί στην επιστολή μας προς το Τμήμα Περιβάλλοντος ημερομηνίας 19
Ιουνίου 2019 (παράγραφος Γ) τους οποίους επαναλαμβάνουμε εδώ για ευκολία:
«Η εκτίμηση των επιπτώσεων στην κυκλοφορία και στην ποιότητα της ατμόσφαιρας έγινε με βάση τα
αποτελέσματα της Μελέτης Κυκλοφοριακών Επιπτώσεων και Κυκλοφοριακής Διαχείρισης που
εκπονήθηκε για το Προτεινόμενο Έργο. Σημειώνεται ότι η εκτίμηση του κυκλοφοριακού φόρτου έγινε με
βάση τις ακόλουθες παραδοχές:
•

Η περίοδος αιχμής θα είναι το διάστημα Ιούλιος – Αύγουστος όπου θα πραγματοποιείται το 100%
των μετακινήσεων που έχει υπολογιστεί

•

Η ώρες αιχμής θα είναι 11:00 και 12:00 της Παρασκευής και τις μεσημβρινές ώρες αιχμής 12:00
– 13:00 του Σαββάτου

•

Η εκτίμηση αυτή, για σκοπούς ασφάλειας, έχει γίνει με την παραδοχή ότι οι μετακινήσεις από και
προς την ανάπτυξη θα πραγματοποιούνται με τη χρήση μηχανοκίνητων οχημάτων. Πάντως
εκτιμάται ότι το 10% - 15% της κυκλοφορίας θα γίνεται με τη χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς ή
με ποδήλατο ή με τα πόδια.

Βάσει της εν λόγω μελέτης εκτιμάται ότι κατά τη λειτουργία του Προτεινόμενου Έργου ο φόρτος της
κυκλοφορίας για το έτος 2031 θα αυξηθεί σε όλους του δρόμους που γειτνιάζουν με το ΠΕ.
Συγκεκριμένα η αύξηση διακίνησης των οχημάτων την ώρα αιχμής (11:00 και 12:00 της Παρασκευής)
έχει ως ακολούθως:
•

50% αύξηση στην οδό Φίλιου Ζαννέτου – από 350 σε 500 οχήματα ανά ώρα

•

18% αύξηση Αθηνών – από 1070 σε 1220 οχήματα ανά ώρα

•

10% αύξηση Ζήνωνος Κιτιέως – από 915 σε 1020 οχήματα ανά ώρα

Τονίζεται ότι η αύξηση αυτή λαμβάνει υπόψη την συνολική κατάσταση που θα επικρατεί στην
Λάρνακα το 2031 (παρουσία άλλων αναπτύξεων) και όχι μόνο την παρουσία του ΠΕ.
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Επομένως οι επιπτώσεις στην ποιότητα του περιβάλλοντος (ατμόσφαιρα και θόρυβο) από την αύξηση
στην κυκλοφορία θεωρείται μικρή ο επιπρόσθετος αριθμός των οχημάτων που θα χρησιμοποιεί το οδικό
δίκτυο δεν είναι σημαντικό.
Η ποιότητα της ατμόσφαιρας σύμφωνα με τις μετρήσεις που καταγράφηκαν από τον κυκλοφοριακό
σταθμό παρακολούθησης της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα στη Λάρνακα, του Τμήματος
Επιθεώρησης Εργασίας (www.airquality.dli.mlsi.gov.cy), διαφαίνεται ότι η περιοχή μελέτης δεν
επιβαρύνεται με υψηλές συγκεντρώσεις αέριων ρύπων. Οι συγκεντρώσεις των αέριων ρύπων δεν
υπερβαίνουν τα προκαθορισμένα όρια ποιότητας της σχετικής ισχύουσας νομοθεσίας. Παρατηρείται
μόνο υπέρβαση των μέσων ετήσιων τιμών PM10, της τάξεως περίπου του 19%, 12.5% και 30.5%, κατά
τα έτη 2013, 2014 και 2015 αντίστοιχα. Οι υπερβάσεις αυτές όμως δεν οφείλονται στην αποκλειστικά
στην κυκλοφοριακή διακίνηση αλλά σε άλλους παράγοντες.
Επομένως η ποιότητα της ατμόσφαιρας από την αύξηση της κυκλοφορίας λόγω της λειτουργίας του ΠΕ
δεν αναμένεται να αλλοιωθεί σημαντικά ούτως ώστε να σημειωθεί υπέρβαση των επιτρεπόμενων ορίων.
Επίσης σημειώνεται ότι οι συγκεντρώσεις και η παραμονή των αέριων ρύπων στην ατμόσφαιρα σε
τοπικό επίπεδο γύρω από το προτεινόμενο έργο εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες, κυρίως
περιβαλλοντικούς, οι οποίοι δεν επιτρέπουν την ποσοτικοποίηση της συγκέντρωσης των αέριων ρύπων
από την αύξηση της κυκλοφορίας που θα οφείλεται από την ανάπτυξη. Επιπρόσθετα θα πρέπει να
σημειωθεί ότι οι αυξημένες συγκεντρώσεις ρύπων θα παρουσιάζονται μόνο κατά τις ώρες αιχμής και
μόνο κατά την περίοδο πληρότητας του ΠΕ (Ιούλιο – Αύγουστο).»
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Εικόνα 3: Αναπτύξεις πλησίον ΠΕ

Παραμένω στη διάθεση σας για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση.
Με εκτίμηση,

Πανίκος Νικολαΐδης
Διευθυντής
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Επισυναπτόμενο 2
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Επισυναπτόμενο 3
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