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ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΕΙΛΗΨΗ
I.

Ζργο Υπό Μελζτθ

Το προτεινόμενο Ζργο αφορά τθν καταςκευι και λειτουργία δφο πολυϊροφων κτιρίων οικιςτικϊν
διαμεριςμάτων με τθν ονομαςία Habitat ςτο Διμο Λάρνακασ. Το κτίριο Α αποτελείται από 10
ορόφουσ ςυνολικοφ φψουσ 41 μζτρων και το κτίριο Β αποτελείται από 12 ορόφουσ ςυνολικοφ
φψουσ 52 μζτρων. Βαςικόσ ςκοπόσ τθσ προτεινόμενθσ ανάπτυξθσ είναι θ εξυπθρζτθςθ και
φιλοξενία ντόπιων και ξζνων τουριςτϊν ςε πολυτελείσ οικιςτικζσ μονάδεσ και θ παροχι
υπθρεςιϊν ςε αυτοφσ.
Θ παροφςα μελζτθ ζχει ωσ ςτόχο τον εντοπιςμό, τθν παρουςίαςθ και τθν ανάλυςθ των
περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων που κα προκφψουν από τθν καταςκευι και λειτουργία του
προτεινόμενου Ζργου. Επιπλζον, προτείνονται μζτρα πρόλθψθσ ι μετριαςμοφ των επιπτϊςεων
αυτϊν.
II.

Γεωγραφικι Θζςθ του Ζργου

Το προτεινόμενο Ζργο χωροκετείται εντόσ των ορίων του Διμου Λάρνακασ ςτθν περιοχι
″Ρουμπάρτεσ″ τθσ Επαρχίασ Λάρνακασ. Θ προτεινόμενθ κζςθ του Ζργου βρίςκεται ςε υψόμετρο
24 μζτρων περίπου από τθν επιφάνεια τθσ κάλαςςασ και απζχει 3km περίπου (ςε ευκεία νοθτι
γραμμι) από τθν ακτογραμμι. Το προτεινόμενο ζργο κα καταςκευαςτεί εντόσ του τεμαχίου 2155
του Φ/Σχ. 40/55Ε2, τμιμα 11, ςτθν Ενορία ″Άγιοσ Νικόλαοσ″ του Διμου Λάρνακασ τθσ Επαρχίασ
Λάρνακασ το οποίο εμπίπτει ςτο Τοπικό Σχζδιο Λάρνακασ. Το τεμάχιο 2155 ανικει ςτθν
Ρολεοδομικι Ηϊνθ Κα4 (Ρεριοχζσ με επικρατοφςα χριςθ τθν κατοικία). Στο Ραράρτθμα 1
επιςυνάπτεται ο τίτλοσ ιδιοκτθςίασ του προτεινόμενου τεμαχίου. Στον τίτλο ιδιοκτθςίασ
αναφζρεται ότι εντόσ του τεμαχίου υπάρχει ανεγερμζνθ κατοικία. Κατά τθν επιτόπια επόπτευςθ
τθσ περιοχισ ζχει διαπιςτωκεί ότι ζχει γίνει πλιρθσ κατεδάφιςθ τθσ πιο πάνω κατοικίασ αφοφ
πρϊτα είχαν εκδοκεί όλεσ οι απαραίτθτεσ άδειεσ. Θ κατεδάφιςθ τθσ κατοικίασ ζγινε από ζμπειρο
Εργολάβο και τα υλικά που παράχκθκαν από τθν κατεδάφιςθ μαηεφτθκαν και μεταφζρκθκαν ςε
αδειοδοτθμζνθ μονάδα διαχείριςθσ των Αποβλιτων Εκςκαφϊν, Καταςκευϊν και Κατεδαφίςεων
(ΑΕΚΚ).
Στθν Εικόνα i παρουςιάηεται το επίςθμο κτθματικό ςχζδιο τθσ περιοχισ μελζτθσ ςτο οποίο
φαίνεται με κόκκινο περίγραμμα τα όρια του τεμαχίου ςτα οποίο προτείνεται να καταςκευαςτεί
θ ανάπτυξθ. Θ Εικόνα ii παρουςιάηει τθ χωροκζτθςθ τθσ προτεινόμενθσ ανάπτυξθσ εντόσ του
προτεινόμενου τεμαχίου. Το ςυνολικό εμβαδόν του τεμαχίου ςτο οποίο κα καταςκευαςτεί το
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προτεινόμενο Ζργο ανζρχεται ςτα 8.524 m2 περίπου ενϊ θ προτεινόμενθ ανάπτυξθ κα καλφπτει
επιφάνεια 1.928 m2 και κα ζχει δομιςιμο εμβαδόν 8.849 m2.

Εικόνα i: Επίςθμο Κτθματικό χζδιο τθσ Περιοχισ Μελζτθσ

Εικόνα ii: Χωροκζτθςθ Ανάπτυξθσ εντόσ του Προτεινόμενου Σεμαχίου
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a. Θζςθ του Ζργου ςε Σχζςθ με Φυςικά και Ανκρωπογενι Στοιχεία
i. Οικιςτικζσ Ηϊνεσ
Τα τεμάχια τα οποία βρίςκονται δίπλα από το προτεινόμενο τεμάχιο ανικουν ςτθν ίδια
Ρολεοδομικι Ηϊνθ με αυτό (Κα4 - Ρεριοχζσ με επικρατοφςα χριςθ τθν κατοικία). Το
προτεινόμενο τεμάχιο βρίςκεται ςε απόςταςθ:


100 μζτρων περίπου από τθν Ρολεοδομικι Ηϊνθ Εβ4 (Ηϊνθ εμπορικϊν και άλλων
ςυναφϊν λειτουργιϊν εκτόσ τθσ κεντρικισ εμπορικισ περιοχισ),



190 μζτρων περίπου από τθν Ρολεοδομικι Ηϊνθ Εβ5 (Ηϊνθ εμπορικϊν και άλλων
ςυναφϊν λειτουργιϊν εκτόσ τθσ κεντρικισ εμπορικισ περιοχισ),



225 μζτρα περίπου από τθν Ρολεοδομικι Ηϊνθ Κα6 (Ρεριοχζσ με επικρατοφςα χριςθ τθν
κατοικία),



370 μζτρα περίπου από τθν Ρολεοδομικι Ηϊνθ Αα1 (Ηϊνθ δθμόςιων χριςεων) και



380 μζτρα περίπου από τθν Ρολεοδομικι Ηϊνθ Δα2 (Ηϊνθ Ρροςταςίασ - ελεφκεροι χϊροι
πραςίνου, πάρκα, ακλοπαιδειζσ, δαςικι γθ, κ.α.)

Κα6

Αα1

Εικόνα iii: Πολεοδομικζσ Ηϊνεσ Ευρφτερθσ Περιοχισ
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ii. Δάςθ
Σε ακτίνα 1km περίπου από τθ κζςθ ςτθν οποία προτείνεται να καταςκευαςτεί θ ανάπτυξθ δεν
υπάρχει κάποιο Δάςοσ. Σε απόςταςθ 2.8km περίπου βρίςκεται το Εκνικό Δαςικό Ράρκο ιηοελιάσ
το οποίο ζχει χαρακτθριςτεί και ωσ τόποσ Κοινοτικισ Σθμαςίασ (CY6000006) του Δικτφου ″Natura
2000″ (Εικόνα iv).

Εικόνα iv: Εκνικό Δαςικό Πάρκο Ριηοελιάσ
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iii. Ρεριοχζσ Ρροςταςίασ τθσ Φφςθσ
Θ προτεινόμενθ ανάπτυξθ δεν εμπίπτει ςε κάποιο κακεςτϊσ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ,
γνωςτό ωσ «Natura 2000», βρίςκεται όμωσ ςε απόςταςθ περίπου:


1.5km από το Κακεςτϊσ Ρροςταςίασ ″Αλυκζσ Λάρνακασ″,



2.8km από το Κακεςτϊσ Ρροςταςίασ ″Εκνικό Δαςικό Ράρκο ιηοελιάσ″ και



5.5km από το Κακεςτϊσ Ρροςταςίασ ″Λίμνθ Ορόκλινθσ″.

Λίμνθ Ορόκλινθσ
Εκνικό Δαςικό Ράρκο ιηοελιάσ
Θζςθ Ρροτεινόμενου Ζργου

Αλυκζσ Λάρνακασ

Εικόνα v: Περιοχζσ Προςταςίασ "Natura 2000”
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iv. Αρχαιότθτεσ
Το τεμάχιο ςτο οποίο προτείνεται να καταςκευαςτεί το προτεινόμενο ζργο βρίςκεται ςε
απόςταςθ:


2km περίπου από το Αρχαίο Κίτιο,



3km περίπου από τθν Εκκλθςία του Αγίου Λαηάρου και



3.2km περίπου από το Μεςαιωνικό Κάςτρο.

Θζςθ Ρροτεινόμενου Ζργου

Αρχαίο Κίτιον

Μεςαιωνικό Κάςτρο

Εκκλθςία Αγίου Λαηάρου

Εικόνα vi: Αρχαιότθτεσ
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b. Επιπτώςεισ από τθν Καταςκευι και Λειτουργία του Ζργου
i. Φάςθ Καταςκευισ
Κατά το ςτάδιο των καταςκευαςτικϊν εργαςιϊν δεν αναμζνεται να δθμιουργθκοφν ςθμαντικζσ
ποςότθτεσ ςτερεϊν και υγρϊν αποβλιτων. Πλα τα αδρανι υλικά εκςκαφισ και κατεδάφιςθσ
(ΑΕΚΚ) κα απομακρυνκοφν και κα τφχουν διαχείριςθσ όπωσ κακορίηεται ςτισ πρόνοιεσ τθσ
νομοκεςίασ. Λόγω τθσ μικρισ ποςότθτασ υγρϊν αποβλιτων που ενδζχεται να δθμιουργθκεί δεν
αναμζνεται να επθρεαςτοφν τα επιφανειακά ι / και υπόγεια φδατα τθσ ευρφτερθσ περιοχισ. Οι
χωματουργικζσ εργαςίεσ και οι διακινιςεισ των οχθμάτων κα είναι περιοριςμζνθσ ζκταςθσ και
ζτςι θ ποςότθτα ςκόνθσ που κα εκλυκεί ςτθν ατμόςφαιρα κα είναι περιοριςμζνθ. Με τθν
εφαρμογι των κατάλλθλων μζτρων αντιμετϊπιςθσ τα οποία παρουςιάηονται ςε επόμενο
κεφάλαιο οι επιπτϊςεισ από τθ δθμιουργία ςκόνθσ κεωροφνται αμελθτζεσ. Επίςθσ, δεν
αναμζνεται να εκλυκοφν ςτθν ατμόςφαιρα ςθμαντικζσ ποςότθτεσ αζριων ρφπων. Τα επίπεδα
κορφβου εκτιμάται ότι κα είναι αυξθμζνα αλλά δεν κα υπερβαίνουν τα επιτρεπτά όρια.
ii. Φάςθ Λειτουργίασ
Κατά τθ λειτουργία του προτεινόμενου ζργου αναμζνεται να αυξθκοφν οι εκπομπζσ των αζριων
ρφπων ςτθν περιοχι από τθ διακίνθςθ των οχθμάτων από και προσ τθν ανάπτυξθ. Επίςθσ, από τθ
λειτουργία του ζργου κα παράγονται ςτερεά απόβλθτα. Τα επίπεδα κορφβου αναμζνεται να
αυξθκοφν αλλά ςε μικρό βακμό. Με τθν εφαρμογι των κατάλλθλων μζτρων, τα οποία
προτείνονται ςε επόμενο κεφάλαιο, εκτιμάται ότι οι επιπτϊςεισ από τθ λειτουργία του
προτεινόμενου ζργου δεν κα είναι μεγάλου βακμοφ.
c. Μζτρα Μείωςθσ των Επιπτώςεων
i. Φάςθ Καταςκευισ
Κατά το ςτάδιο των καταςκευαςτικϊν εργαςιϊν προτείνεται θ περίφραξθ του χϊρου για
παρεμπόδιςθ τθσ οπτικισ επαφισ των κατοίκων με το εργοτάξιο. Για τον περιοριςμό ζκλυςθσ
ςκόνθσ ςτθν ατμόςφαιρα προτείνεται θ αποφυγι άςκοπων μετακινιςεων των μπαηϊν και των
μθχανθμάτων ςτο χϊρο του εργοταξίου, μείωςθ τθσ ταχφτθτασ με τθν οποία κινοφνται τα
οχιματα, χριςθ καλυμμάτων ςτα οχιματα που μεταφζρουν δομικά υλικά, διαβροχι τθσ
επιφάνειασ των χωμάτινων οδϊν ςτισ οποίεσ κινοφνται τα οχιματα και αποφυγι διεργαςιϊν που
εκλφουν ςκόνθ ςε περιόδουσ με υψθλά επίπεδα ανζμων. Για μείωςθ των εκπομπϊν των αζριων
ρφπων προτείνεται να χρθςιμοποιοφνται καφςιμα με χαμθλι περιεκτικότθτα ςε κείο, να γίνεται
χριςθ καταλυτικοφ μετατροπζα όπου μπορεί να εφαρμοςτεί, να χρθςιμοποιοφνται
εκςυγχρονιςμζνα μθχανιματα τα οποία παράγουν μικρότερεσ ποςότθτεσ αζριων ρφπων και να
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γίνεται τακτικι ςυντιρθςθ του εξοπλιςμοφ. Επίςθσ, όταν τα μθχανιματα δεν χρθςιμοποιοφνται
για μεγάλο χρονικό διάςτθμα να διακόπτεται θ λειτουργία τουσ. Πςον αφορά τα επίπεδα
κορφβου προτείνεται να αποφεφγεται ο κόρυβοσ από αχρείαςτεσ ενζργειεσ, να γίνεται χριςθ
εκςυγχρονιςμζνων μθχανθμάτων τα οποία παράγουν λιγότερο κόρυβο και να γίνεται χριςθ
ςιγαςτιρων και θχοπεταςμάτων γφρω από τα κορυβϊδθ μθχανιματα. Για τθν αποφυγι του
επθρεαςμοφ των υδάτων προτείνεται θ ςωςτι φφλαξθ των χθμικϊν υγρϊν αποβλιτων και τα
αςτικά απόβλθτα να ςυλλζγονται ςε χθμικζσ τουαλζτεσ οι οποίεσ κα αδειάηονται ανά τακτά
χρονικά διαςτιματα.
ii. Φάςθ Λειτουργίασ
Κατά τθ φάςθ λειτουργίασ του προτεινόμενου Ζργου προτείνεται όπωσ λθφκοφν τα απαραίτθτα
μζτρα φφλαξθσ και διατιρθςθσ των χθμικϊν τα οποία απαιτοφνται για τθ ςυντιρθςθ του
εξοπλιςμοφ και για ςκοποφσ κακαριότθτασ. Επίςθσ, προτείνεται όπωσ χρθςιμοποιοφνται
κακαριςτικά φιλικά προσ το περιβάλλον κακϊσ και τοποκζτθςθ κάδων ανακφκλωςθσ οφτωσ ϊςτε
να περιορίηεται ο όγκοσ των αποβλιτων τα οποία οδθγοφνται ςε χϊρουσ υγειονομικισ ταφισ.
Επιπλζον, προτείνεται όπωσ ο εξοπλιςμόσ / ςυςκευζσ τα οποία κα τοποκετθκοφν εντόσ τθσ
ανάπτυξθσ να είναι υψθλισ ενεργειακισ απόδοςθσ για εξοικονόμθςθ ενζργειασ και ςυνεπϊσ
ζμμεςθσ μείωςθσ των αζριων εκπομπϊν ςτθν ατμόςφαιρα.
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1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1. Είδοσ και τόχοι του Ζργου

Το προτεινόμενο Ζργο αφορά τθν καταςκευι και λειτουργία δφο πολυϊροφων κτιρίων οικιςτικϊν
διαμεριςμάτων με τθν ονομαςία Habitat ςτο Διμο Λάρνακασ. Το κτίριο Α αποτελείται από 10
ορόφουσ ςυνολικοφ φψουσ 41 μζτρων και το κτίριο Β αποτελείται από 12 ορόφουσ ςυνολικοφ
φψουσ 52 μζτρων. Βαςικόσ ςκοπόσ τθσ προτεινόμενθσ ανάπτυξθσ είναι θ εξυπθρζτθςθ και
φιλοξενία ντόπιων και ξζνων τουριςτϊν ςε πολυτελείσ οικιςτικζσ μονάδεσ και θ παροχι
υπθρεςιϊν ςε αυτοφσ.
Οι κφριοι ςτόχοι του Ζργου είναι:
i.

Συμβολι ςτθν κάλυψθ των αναγκϊν ςτζγαςθσ.

ii.

Εξυπθρζτθςθ και φιλοξενία τουριςτϊν.

iii.

Ραροχι υπθρεςιϊν ευεξίασ.

iv.

Θ αξιοποίθςθ τθσ υφιςτάμενθσ γθσ ςτθν περιοχι μελζτθσ.

v.

Αναβάκμιςθ αιςκθτικισ του τοπίου.

vi.

Θ δθμιουργία νζων κζςεων εργαςίασ κυρίωσ για τουσ ντόπιουσ κατοίκουσ ςτθν περιοχι τθσ
μελλοντικισ ανάπτυξθσ.

Θ παροφςα Μελζτθ Εκτίμθςθσ των Επιπτϊςεων ςτο Ρεριβάλλον γίνεται με βάςθ τον περί τθσ
Εκτίμθςθσ των Επιπτϊςεων ςτο Ρεριβάλλον από Οριςμζνα Ζργα νόμο του 2018, Αρ. 127(Ι)/2018
και υποβάλλεται ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του Άρκρου 9, Ραράρτθμα Ρρϊτο - Αρ. 30(β) και τθν
ειςιγθςθ τθσ βουλισ περί αναπτφξεων που εμπίπτουν ςτα ψθλά κτίρια με αρικμό ορόφων πζραν
των δφο από τον ανϊτερο επιτρεπτό αρικμό που κακορίηει το τοπικό Σχζδιο ι/και θ Διλωςθ
Ρολιτικισ.
Ο περί τθσ Εκτίμθςθσ των Επιπτϊςεων ςτο Ρεριβάλλον από Οριςμζνα Ζργα Νόμοσ του 2018 *Ν.
127(Ι)/2018+ τζκθκε ςε ιςχφ ςτισ 31 Ιουλίου 2018 και εναρμονίηει τθν οδθγία 2014/52/ΕΕ. Ο
Νόμοσ διαςφαλίηει ότι δθμόςια ι ιδιωτικά ζργα τα οποία ενδζχεται να ζχουν ςθμαντικζσ
επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον λόγω, μεταξφ άλλων, τθσ φφςεωσ, του μεγζκουσ ι τθσ κζςεϊσ τουσ,
υπόκεινται ςε υποχρζωςθ εκτίμθςθ των επιπτϊςεων τουσ, πριν τθ χοριγθςθ άδειασ ι ζγκριςθσ ι
εξουςιοδότθςθσ.

1.2. Γεωγραφικι Θζςθ του Ζργου

Το προτεινόμενο Ζργο κα καταςκευαςτεί εντόσ του ιδιωτικοφ τεμαχίου 2155 του Φ/Σχ. 40/55Ε2,
τμιμα 11, ςτθν Ενορία ″Άγιοσ Νικόλαοσ″ του Διμου Λάρνακασ τθσ Επαρχίασ Λάρνακασ. Το
ενδιαφερόμενο τεμάχιο εμπίπτει ςτο Τοπικό Σχζδιο Λάρνακασ.
Το τεμάχιο 2155 ανικει ςτθν Ρολεοδομικι Ηϊνθ Κα4 (Ρεριοχζσ με επικρατοφςα χριςθ τθν
κατοικία). Το ςυνολικό εμβαδόν του τεμαχίου ςτο οποίο κα καταςκευαςτεί το προτεινόμενο Ζργο
ανζρχεται ςτα 8.524 m2 μζτρα περίπου ενϊ θ προτεινόμενθ ανάπτυξθ κα καλφπτει επιφάνεια
1.928 m2 και κα ζχει δομιςιμο εμβαδόν 8.849 m2. Θ κζςθ ςτθν οποία προτείνεται να
καταςκευαςτεί το Ζργο βρίςκεται ςε Γεωγραφικό Μικοσ 34°55'37.13 και Γεωγραφικό Ρλάτοσ
33°36'24.58. Κακϊσ το Ζργο χαρακτθρίηεται ωσ μεγάλθ ανάπτυξθ τα ακριβι όρια του
υποβάλλονται υπό τθ μορφι αρχείου kmz ςε θλεκτρονικι μορφι (CD).
1.3. Κφριοσ του Ζργου

Σάββασ Κάκοσ φροντίδι κασ Νίκθσ Κατηιι
Στοιχεία επικοινωνίασ:
Θλ. Ταχυδρομείο: n.katzi@qualitydevelopments.com
Αρ. Τθλεφϊνου: 24821855
1.4. Μελετθτισ

Ευπαλίνοσ Μελετθτικι ΕΡΕ
Τ.Θ. 60125, 8100 Ράφοσ
Αρ. Τθλεφϊνου: 26822826
Αρ. Τθλεομοιότυπου: 26822825
Θλ. Ταχυδρομείο: info@efpalinos.com
Υπεφκυνοσ: Μαρίνα Λεμονάρθ, Διευκυντισ και Γραμματζασ τθσ Ευπαλίνοσ Μελετθτικι ΕΡΕ
1.5. Ομάδα Εκπόνθςθσ τθσ Μελζτθσ

Θ παροφςα μελζτθ εκπονικθκε από τουσ κάτωκι μελετθτζσ:
1. Μαρίνα Λεμονάρθ, Ρολιτικόσ Μθχανικόσ
2. Ιωάννθσ Τςαποφτςιθσ, Ρολιτικόσ Μθχανικόσ και Μθχανικόσ Ρεριβάλλοντοσ
3. Μαρία Κωνςταντίνου, Ρολιτικόσ Μθχανικόσ και Μθχανικόσ Ρεριβάλλοντοσ
4. Θάλεια Θεοφάνουσ, Ρεριβαλλοντολόγοσ
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1.6. Κανονιςμόσ για τα Προςόντα των Μελετθτϊν

Με τθν ιςχφ του περί Εκτίμθςθσ των Επιπτϊςεων ςτο Ρεριβάλλον Νόμο του 2018 *Ν.127(Ι)/2018+
εγκακιδρφκθκε μθτρϊο μελετθτϊν ςτο οποίο καταχωροφνται οι Συντονιςτζσ που εκπονοφν
Μελζτεσ Επιπτϊςεων ςτο Ρεριβάλλον. Τα ελάχιςτα απαιτοφμενα προςόντα για εγγραφι ςτο
μθτρϊο μελετθτϊν είναι:


κατάλλθλα ακαδθμαϊκά προςόντα (Ρανεπιςτθμιακό Δίπλωμα ςε ςπουδζσ ςχετικά με το
περιβάλλον όπωσ περιβαλλοντικζσ ςπουδζσ, περιβαλλοντικζσ επιςτιμεσ, οικολογία,
διαχείριςθ άγριασ ηωισ, αειφόροσ ανάπτυξθ, διαχείριςθ προςτατευόμενων περιοχϊν,
διαχείριςθ φυςικϊν πόρων, διαχείριςθ περιβάλλοντοσ, ενεργειακι διαχείριςθ, ζλεγχο τθσ
ρφπανςθσ, διαχείριςθ αποβλιτων, μθχανικι περιβάλλοντοσ, πολιτικι μθχανικι, χθμικι
μθχανικι, πολεοδομία, αρχιτεκτονικι, αρχιτεκτονικι τοπίου, τοπογραφία, μθχανολογία,
βιολογία, βιοχθμεία, γεωγραφία, γεωλογία, γεωπονία, δαςολογία, διαχείριςθ δαςϊν,
μετεωρολογία, φυςικι, φυςιογνωςία, χθμεία, οικονομικά περιβάλλοντοσ, νομοκεςία
περιβάλλοντοσ, μθχανικι μεταλλείων και ορυκτϊν πόρων),



τριετι εμπειρία ςε ζνα τουλάχιςτον πεδίο που ςχετίηεται με υπθρεςίεσ διαχείριςθσ του
περιβάλλοντοσ ι τριετι εμπειρία ωσ μζλοσ ομάδασ μελζτθσ ςε κζματα που ςχετίηονται
άμεςα με τθν εκτίμθςθ επιπτϊςεων ςτο περιβάλλον,



μζλοσ ομάδασ ςυγγραφισ 10 τουλάχιςτον ςχετικϊν μελετϊν διαφόρων μορφϊν που
κάλυψαν ΜΕΕΡ ι εξειδικευμζνουσ τομείσ ανάλυςθσ και



επαγγελματικι εκπαίδευςθ τουλάχιςτον 30 ωρϊν μζςα ςτα τελευταία 5 χρόνια που
ςυναρτϊνται άμεςα με τθν εκτίμθςθ επιπτϊςεων ςτο περιβάλλον.
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2.

ΣΥΝΟΡΤΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ ΤΟΥ ΖΓΟΥ

Το προτεινόμενο Ζργο αφορά τθν καταςκευι και λειτουργία 2 ςυγκροτθμάτων οικιςτικϊν
διαμεριςμάτων με τθν ονομαςία Habitat τα οποία κα ζχουν κοινόχρθςτουσ χϊρουσ ςτο ιςόγειο
και το υπόγειο. Το κτίριο Α αποτελείται από 10 ορόφουσ ςυνολικοφ φψουσ 41 μζτρων και το
κτίριο Β αποτελείται από 12 ορόφουσ ςυνολικοφ φψουσ 52 μζτρων. Το προτεινόμενο Ζργο κα
καταςκευαςτεί εντόσ του τεμαχίου 2155 του Φ/Σχ. 40/55Ε2, τμιμα 11, ςτθν Ενορία ″Άγιοσ
Νικόλαοσ″ του Διμου Λάρνακασ τθσ Επαρχίασ Λάρνακασ. Θ προτεινόμενθ ανάπτυξθ κα καλφπτει
επιφάνεια 1.928m2 και κα ζχει δομιςιμο εμβαδόν 8.849m2.
Κατά το ςτάδιο των καταςκευαςτικϊν εργαςιϊν αναμζνεται ότι κα εργοδοτθκοφν ςυνολικά
περίπου 100 άτομα ενϊ κατά τθ λειτουργία του προτεινόμενου Ζργου αναμζνεται να
δθμιουργθκοφν περίπου 30 νζεσ κζςεισ εργαςίασ. Οι εγκαταςτάςεισ του Ρροτεινόμενου Ζργου
κα καταςκευαςτοφν από ςυνικθ υλικά και εκτιμάται ότι κα ακολουκθκεί θ ςυνικθσ διαδικαςία
θ οποία ακολουκείται για τζτοιου είδουσ ζργα.
Κατά τθ φάςθ καταςκευισ του προτεινόμενου Ζργου κα ακολουκθκοφν τα εξισ ςτάδια:
1. Ρερίφραξθ του εργοταξίου,
2. Χωματουργικζσ εργαςίεσ οι οποίεσ περιλαμβάνουν τον κακαριςμό του οικοπζδου και
εκςκαφζσ,
3. Καταςκευι κεμελίων και υπογείου,
4. Καταςκευι ςκελετοφ από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα,
5. Καταςκευι εξωτερικισ και εςωτερικισ τοιχοποιίασ και ταυτόχρονθ τοποκζτθςθ των
απαιτοφμενων θλεκτρολογικϊν και μθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων που κα τοποκετθκοφν
εντόσ τθσ τοιχοποιίασ,
6. Τοποκζτθςθ θλεκτρολογικϊν εγκαταςτάςεων,
7. Ξυλουργικζσ εργαςίεσ,
8. Εργαςίεσ αλουμινίων και ειδϊν υγιεινισ,
9. Τοποκζτθςθ δαπζδων,
10. Τοπιοτζχνθςθ.
Κατά τθ φάςθ τθσ καταςκευισ του προτεινόμενου Ζργου θ οποία υπολογίηεται να ολοκλθρωκεί
ςε διάςτθμα 18 μθνϊν από τθν θμζρα ζναρξθσ του, αναμζνεται να απαιτθκοφν περίπου 1.782 m3
νεροφ και 16.847 περίπου λίτρα καυςίμων. Κατά τθ φάςθ λειτουργίασ του προτεινόμενου Ζργου
αναμζνεται να γίνεται χριςθ περίπου 66.175 m3 νεροφ ετθςίωσ και κατανάλωςθ περίπου
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709.388 kWh ςε ετιςια βάςθ κεωρϊντασ ότι θ ανάπτυξθ κα βρίςκεται ολόχρονα ςτο μζγιςτο τθσ
πλθρότθτασ τθσ. Οι αναλυτικοί υπολογιςμοί παρουςιάηονται ςτο Κεφάλαιο 5 τθσ μελζτθσ αυτισ.
Κατά το ςτάδιο των καταςκευαςτικϊν εργαςιϊν δεν αναμζνεται να δθμιουργθκοφν ςθμαντικζσ
ποςότθτεσ ςτερεϊν και υγρϊν αποβλιτων. Πλα τα αδρανι υλικά εκςκαφισ και κατεδάφιςθσ
(ΑΕΚΚ) κα απομακρυνκοφν και κα τφχουν διαχείριςθσ όπωσ κακορίηεται ςτισ πρόνοιεσ τθσ
νομοκεςίασ. Λόγω τθσ μικρισ ποςότθτασ υγρϊν αποβλιτων που ενδζχεται να δθμιουργθκεί δεν
αναμζνεται να επθρεαςτοφν τα επιφανειακά ι / και υπόγεια φδατα τθσ ευρφτερθσ περιοχισ. Οι
χωματουργικζσ εργαςίεσ και οι διακινιςεισ των οχθμάτων κα είναι περιοριςμζνθσ ζκταςθσ και
ζτςι θ ποςότθτα ςκόνθσ που κα εκλυκεί ςτθν ατμόςφαιρα κα είναι περιοριςμζνθ. Με τθν
εφαρμογι των κατάλλθλων μζτρων αντιμετϊπιςθσ τα οποία παρουςιάηονται ςε επόμενο
κεφάλαιο οι επιπτϊςεισ από τθ δθμιουργία ςκόνθσ κεωροφνται αμελθτζεσ. Επίςθσ, δεν
αναμζνεται να εκλυκοφν ςτθν ατμόςφαιρα ςθμαντικζσ ποςότθτεσ αζριων ρφπων. Τα επίπεδα
κορφβου εκτιμάται ότι κα είναι αυξθμζνα αλλά δεν κα υπερβαίνουν τα επιτρεπτά όρια.
Κατά τθ λειτουργία του προτεινόμενου ζργου αναμζνεται να αυξθκοφν οι εκπομπζσ των αζριων
ρφπων ςτθν περιοχι από τθ διακίνθςθ των οχθμάτων από και προσ τθν ανάπτυξθ. Επίςθσ, από τθ
λειτουργία του ζργου κα παράγονται ςτερεά απόβλθτα. Τα επίπεδα κορφβου αναμζνεται να
αυξθκοφν αλλά ςε μικρό βακμό. Με τθν εφαρμογι των κατάλλθλων μζτρων, τα οποία
προτείνονται ςε επόμενο κεφάλαιο, εκτιμάται ότι οι επιπτϊςεισ από τθ λειτουργία του
προτεινόμενου ζργου δεν κα είναι μεγάλου βακμοφ.

ΜΕΕΠ από την κατασκευή και λειτουργία 2 συγκροτημάτων οικιστικών διαμερισμάτων με την ονομασία
Habitat στο Δήμο Λάρνακας

Σελίδα 21

3.
3.1

ΣΚΟΡΟΣ ΥΛΟΡΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΖΓΟΥ
τόχοσ του Ζργου

Θ καταςκευι του προτεινόμενου Ζργου αποςκοπεί ςτθν εξυπθρζτθςθ και φιλοξενία ντόπιων και
ξζνων τουριςτϊν ςε πολυτελείσ οικιςτικζσ μονάδεσ και θ παροχι υπθρεςιϊν ςε αυτοφσ.
Ρρόκειται για ζνα μοντζρνο κτίριο το οποίο κα αναβακμίςει τθν αιςκθτικι του τοπίου ενϊ
παράλλθλα κα δθμιουργθκοφν νζεσ κζςεισ εργαςίασ.
3.2

Ενζργειεσ που Προθγικθκαν

Στο παρόν ςτάδιο δεν απαιτείται θ εκπόνθςθ ςτατικισ, θλεκτρολογικισ και μθχανολογικισ
μελζτθσ αλλά κα γίνουν με βάςθ όλεσ τισ νομοκεςίεσ και πρόνοιεσ των κανονιςμϊν. Στθν
παροφςα φάςθ ζχουν εκπονθκεί γεωλογικι μελζτθ και μελζτθ ςκίαςθσ.
3.3

υςχζτιςθ του Ζργου με Άλλα Ζργα ςτθν Ευρφτερθ Περιοχι Μελζτθσ

Θ ευρφτερθ περιοχι μελζτθσ ανικει ςτθν Ρολεοδομικι Ηϊνθ 'Ρεριοχζσ με επικρατοφςα χριςθ
τθν κατοικία'. Είναι μία περιοχι ςτθν οποία υπάρχουν οικίεσ - πολυκατοικίεσ αλλά και άδειεσ
εκτάςεισ. Σε πολφ κοντινι απόςταςθ βρίςκεται το γιπεδο ΓΣΗ.
3.4

Οικονομικά τοιχεία του Ζργου

Στθν παροφςα φάςθ είναι πολφ νωρίσ για να γνωρίηουμε το ςυνολικό κόςτοσ του Ζργου.
Σφμφωνα με τον Αντιπρόςωπο του Ζργου εκτιμάται ότι το κόςτοσ καταςκευισ κα ανζρχεται ςτα
€25.000.000.
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ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ

4.

ΤΟΥ

ΖΓΟΥ

ΜΕ

ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΧΩΟΤΑΞΙΚΕΣ

ΚΑΙ

ΡΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ

ΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ, ΕΥΩΡΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΣΤΑΤΗΓΙΚΕΣ
Θζςθ του Ζργου ςε χζςθ με Φυςικά και Ανκρωπογενι τοιχεία του Ευρφτερου Περιβάλλοντοσ

4.1
4.1.1

Περιοχζσ ςε Κακεςτϊσ Προςταςίασ

Θ προτεινόμενθ ανάπτυξθ δεν εμπίπτει ςε κάποιο κακεςτϊσ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ,
γνωςτό ωσ «Natura 2000», βρίςκεται όμωσ ςε απόςταςθ περίπου:


1.5km από το Κακεςτϊσ Ρροςταςίασ ″Αλυκζσ Λάρνακασ″,



2.8km από το Κακεςτϊσ Ρροςταςίασ ″Εκνικό Δαςικό Ράρκο ιηοελιάσ″ και



5.5km από το Κακεςτϊσ Ρροςταςίασ ″Λίμνθ Ορόκλινθσ″.

Λίμνθ Ορόκλινθσ
Εκνικό Δαςικό Ράρκο ιηοελίασ
Θζςθ Ρροτεινόμενου Ζργου

Αλυκζσ Λάρνακασ

Χάρτθσ 4.1.1.1: Θζςθ του Ζργου ςε χζςθ με Περιοχζσ ςε Κακεςτϊσ Προςταςίασ
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4.1.2

Δάςθ

Σε ακτίνα 1 km από τθ κζςθ ςτθν οποία προτείνεται να καταςκευαςτεί θ ανάπτυξθ δεν υπάρχει
κάποιο Δάςοσ. Σε απόςταςθ 2.8km περίπου βρίςκεται το Εκνικό Δαςικό Ράρκο ιηοελιάσ το οποίο
ζχει χαρακτθριςτεί και ωσ τόποσ Κοινοτικισ Σθμαςίασ (CY6000006) του Δικτφου ″Natura 2000″
(Χάρτθσ 4.1.2.1).

Χάρτθσ 4.1.2.1: Θζςθ του Προτεινόμενου Ζργου ςε χζςθ με το Εκνικό Δαςικό Πάρκο Ριηοελιάσ
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4.1.3

Τδατικά ϊματα

Θ κζςθ ςτθν οποία προτείνεται να καταςκευαςτεί το Ζργο βρίςκεται ςε απόςταςθ 1.9 km
περίπου βόρεια από τθ λίμνθ τθσ Αλυκισ Λάρνακασ και 3 km περίπου από τθν ακτογραμμι. Στο
χάρτθ που ακολουκεί (Χάρτθσ 4.1.3.1) παρουςιάηεται θ κζςθ του προτεινόμενου Ζργου ςε ςχζςθ
με τα υδάτινα ςϊματα τθσ ευρφτερθσ περιοχισ.

Θζςθ Ρροτεινόμενου Ζργου

Λίμνθ Αλυκισ

Χάρτθσ 4.1.3.1: Θζςθ του Προτεινόμενου Ζργου ςε χζςθ με Τδάτινα ϊματα
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4.1.4

Αρχαιολογικά Μνθμεία

Θ κζςθ του προτεινόμενου Ζργου βρίςκεται ςε απόςταςθ 2km περίπου (ςε ευκεία νοθτι γραμμι)
από το Αρχαίο Κίτιο, 3km περίπου από τθν Εκκλθςία του Αγίου Λαηάρου και 3.2km περίπου από
το Μεςαιωνικό Κάςτρο. Στο Χάρτθσ 4.1.4.1 που ακολουκεί παρουςιάηεται θ κζςθ του
προτεινόμενου Ζργου ςε ςχζςθ με τα Αρχαία Μνθμεία.

Θζςθ Ρροτεινόμενου Ζργου

Αρχαίο Κίτιον

Μεςαιωνικό Κάςτρο

Εκκλθςία Αγίου Λαηάρου

Χάρτθσ 4.1.4.1: Θζςθ του Προτεινόμενου Ζργου ςε χζςθ με Αρχαία Μνθμεία
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4.1.5

Τφιςτάμενα Ζργα

Σε ακτίνα 1 km (Χάρτθσ 4.1.5.1) από το τεμάχιο ςτο οποίο προτείνεται να καταςκευαςτεί θ
ανάπτυξθ βρίςκονται διάφορα υφιςτάμενα κτίρια. Τα ςθμαντικότερα είναι:


Κοιμθτιριο Αγίου Γεωργίου (ςε απόςταςθ 350m περίπου),



Λφκειο Αγίου Γεωργίου (ςε απόςταςθ 400m περίπου),



Στάδιο ΓΣΗ (ςε απόςταςθ 450m περίπου),



Γενικό Νοςοκομείο Λάρνακασ (ςε απόςταςθ 500m περίπου),



Στάδιο Αμμόχωςτοσ (ςε απόςταςθ 570m περίπου),



Alexander College (ςε απόςταςθ 870m περίπου) και



Ρυροςβεςτικόσ Στακμόσ Λάρνακασ (ςε απόςταςθ 1km περίπου).

Χάρτθσ 4.1.5.1: Ακτίνα 1 km
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Νομοκεςίεσ που ςχετίηονται με τθ διαχείριςθ των περιβαλλοντικϊν πτυχϊν του προτεινόμενου

4.2

ζργου

Οι κανονιςμοί και νομοκεςίεσ που ςχετίηονται με το προτεινόμενο ζργο και οι οποίεσ
ςυμβάλλουν

ςτθν

αξιολόγθςθ

των

περιβαλλοντικϊν

επιπτϊςεων

και

ςτθν

επιλογι

προτεινόμενων μζτρων από τθν καταςκευι και λειτουργία τθσ προτεινόμενθσ ανάπτυξθσ είναι
μεταξφ άλλων οι ακόλουκοι:


Κ.Δ.Ρ. 410/2015 – περί Ελάχιςτεσ Ρροδιαγραφζσ για Ρροςωρινά ι Κινθτά Εργοτάξια.



Ν.22(Ι)/2007, - περί Ελζγχου τθσ φπανςθσ των Νερϊν (Τροποποιθτικό Νόμο) του 2007.



Κ.Δ.Ρ 772/2003 - περί Ελζγχου τθσ φπανςθσ των Νερϊν (Απόρριψθ Αςτικϊν Λυμάτων),
Κανονιςμοφσ του 2003,



Κ.Δ.Ρ 747/2003 - περί Συςκευαςιϊν και Αποβλιτων Συςκευαςιϊν (Ευκφνθ Οικονομικϊν
Ραραγόντων) Κανονιςμοφσ του 2003,



Κ.Δ.Ρ 152/2009 – περί Στερεϊν και Επικίνδυνων Αποβλιτων (Θλεκτρικζσ ςτιλεσ ι
Συςςωρευτζσ) Κανονιςμοί του 2009.



Κ.Δ.Ρ 157/2003 – περί Στερεϊν και Επικίνδυνων Αποβλιτων Κανονιςμοί του 2003.



Ν.185 (ι)/2011 – περί Αποβλιτων Νόμοσ του 2011.



Κ.Δ.Ρ 73/2015 – περί Αποβλιτων (Απόβλθτα θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ)
Κανονιςμοί του 2015.



Ν.224(Ι)/2004 – περί Αξιολόγθςθσ και Διαχείριςθσ του Ρεριβαλλοντικοφ Θορφβου Νόμοσ
του 2004.



Ν.187(Ι)/2002, Ν.85(ι)/2007, Ν.10(Ι)/2008, Ν.79(Ι)/2009, Ν.51(Ι)/2013, Ν.180(Ι)/2013 και
Ν.114(Ι)/2018 – περί Ελζγχου τθσ φπανςθσ τθσ Ατμόςφαιρασ Νόμοι του 2002 ζωσ 2018.



Κ.Δ.Ρ 524/2014 - περί Ελζγχου τθσ φπανςθσ τθσ Ατμόςφαιρασ (Τροποποίθςθ του
Ραραρτιματοσ ΙΙ του Νόμου) Διάταγμα του 2014,



περί του Ρρωτοκόλλου του Κιότο για τισ Εκπομπζσ Αερίων που Συμβάλλουν ςτο
Φαινόμενο του Θερμοκθπίου (Κυρωτικόσ) Νόμοσ του 2003,



Κ.Δ.Ρ 254/2018 - περί Ελζγχου τθσ φπανςθσ τθσ Ατμόςφαιρασ (Τροποποίθςθ του
Ραραρτιματοσ ΙΙ του Νόμου) Διάταγμα του 2018.



Κ.Δ.Ρ 272/2009 – περί Ρροςταςίασ και Διαχείριςθσ των Υδάτων (Ρροςταςία των Υπόγειων
Υδάτων από τθ φπανςθ και τθν Υποβάκμιςθ) Κανονιςμοί του 2009.



Ρερί Αποχετευτικϊν Συςτθμάτων Νόμο του 1971 για τθν εφαρμογι του οποίου ευκφνθ
ζχει το Υπουργείο Εςωτερικϊν. οι περί ελζγχου τθσ.
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Επιπρόςκετα, θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (ΕΕ) κακιερϊνει κοινοτικζσ οδθγίεσ πλαίςια για τθν προςταςία
και τθ διαχείριςθ των επιφανειακϊν υδάτων με ςκοπό τα κράτθ μζλθ, μεταξφ των οποίων και θ
Κφπροσ, οφείλουν να εναρμονιςτοφν. Ριο κάτω παρατίκενται οι ςθμαντικότερεσ κοινοτικζσ και
εκνικζσ νομοκεςίεσ για τθν προςταςία των υδάτων από τθ ρφπανςθ.


Οδθγία 2014/52/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 16θσ
Απριλίου 2014 , για τθν τροποποίθςθ τθσ οδθγίασ 2011/92/ΕΕ ςχετικά με τθν εκτίμθςθ
των επιπτϊςεων οριςμζνων ςχεδίων δθμοςίων και ιδιωτικϊν ζργων ςτο περιβάλλον.



Οδθγία 75/439/ΕΟΚ για τα χρθςιμοποιθμζνα ορυκτζλαια.



Οδθγία 75/442/EΟΚ περί των ςτερεϊν αποβλιτων.



Οδθγία 80/68/ΕΟΚ για τθν προςταςία υπόγειων νερϊν από τθ ρφπανςθ.



Οδθγία 80/778/ΕΟΚ για το πόςιμο νερό.



Οδθγία 86/278/EΟΚ για τθν φλθ κακαριςμοφ λυμάτων.



Οδθγία 91/271/ΕΟΚ περί επεξεργαςίασ των αςτικϊν λυμάτων που απαιτεί τθν ςυλλογι,
επεξεργαςία και διάκεςθ αςτικϊν λυμάτων και τθν απαγόρευςθ τθσ διάκεςθσ τθσ
παραγόμενθσ λάςπθσ από τισ εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ λυμάτων ςτα νερά, κακϊσ και
τον ζλεγχο απορρίψεωσ από βιομθχανίεσ τροφίμων. Θ Οδθγία αυτι ενςωματϊνεται ςτθν
Οδθγία Ρλαίςιο περί Υδάτων.



Οδθγία 91/689/ΕΟΚ για τα επικίνδυνα απόβλθτα.



Οδθγία 2004/35/ΕΚ ςχετικά με τθν περιβαλλοντικι ευκφνθ όςον αφορά τθν πρόλθψθ και
τθν αποκατάςταςθ περιβαλλοντικισ ηθμιάσ.
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ ΤΟΥ ΖΓΟΥ

5.

Περιγραφι τθσ Προτεινόμενθσ Ανάπτυξθσ

5.1

Θ προτεινόμενθ ανάπτυξθ αφορά τθν καταςκευι 2 ςυγκροτθμάτων οικιςτικϊν διαμεριςμάτων με
κοινόχρθςτουσ χϊρουσ ςτο ιςόγειο και το υπόγειο. Το κτίριο Α αποτελείται από 10 ορόφουσ
ςυνολικοφ φψουσ 41 μζτρων και το κτίριο Β αποτελείται από 12 ορόφουσ ςυνολικοφ φψουσ 52
μζτρων. Στο Ραράρτθμα 2 επιςυνάπτονται τα αρχιτεκτονικά ςχζδια τθσ προτεινόμενθσ
ανάπτυξθσ. Θ ανάπτυξθ κα καλφπτει επιφάνεια 1.928 m2, κα ζχει δομιςιμο εμβαδόν 8.849 m2
και κα περιλαμβάνει τουσ πιο κάτω χϊρουσ:
Κτίριο Α:


34 διαμερίςματα



Μθχανοςτάςιο



Roof bar

Κτίριο Β:


48 διαμερίςματα

Κοινοί Χϊροι:


3 Υποδοχζσ



100 χϊροι ςτάκμευςθσ



Κοινόχρθςτθ κουηίνα και χϊροσ ςυνάκροιςθσ



Γυμναςτιριο



Ραιχνιδότοποσ



Εξωτερικι κολυμβθτικι δεξαμενι



Χϊροσ ευεξίασ



Τοπιοτζχνθςθ

5.1.1

Περιγραφι Ορόφων

Κτίριο Α
Προφοι Οικιςτικών Διαμεριςμάτων
Οι όροφοι 1 - 4 και 6 - 10 κα αποτελοφνται από οικιςτικά διαμερίςματα. Πλοι οι όροφοι κα
περιλαμβάνουν ζνα διαμζριςμα ενόσ υπνοδωματίου, δφο διαμερίςματα δφο υπνοδωματίων και
ζνα διαμζριςμα τριϊν υπνοδωματίων εκτόσ από τον 10ο όροφο ο οποίοσ κα περιλαμβάνει ζνα
διαμζριςμα ενόσ υπνοδωματίου, ζνα διαμζριςμα δφο υπνοδωματίων και roof bar.
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Μθχανολογικόσ Προφοσ
Ο 5οσ όροφοσ του κτιρίου Α αποτελεί το μθχανολογικό όροφο ςτον οποίο περιλαμβάνεται όλοσ ο
μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ που απαιτείται για τισ ανάγκεσ των δφο ςυγκροτθμάτων.
Κτίριο Β
Προφοι Οικιςτικών Διαμεριςμάτων
Το κτίριο Β κα αποτελείται από 12 ορόφουσ οικιςτικϊν διαμεριςμάτων. Κάκε όροφοσ κα
περιλαμβάνει ζνα διαμζριςμα ενόσ υπνοδωματίου, δφο διαμερίςματα δφο υπνοδωματίων και
ζνα διαμζριςμα τριϊν υπνοδωματίων.
Κοινόχρθςτοι Χώροι
Υπόγειο
Το υπόγειο κα περιλαμβάνει 100 χϊρουσ ςτάκμευςθσ, 3 αποκικεσ και χϊρο ευεξίασ.
Ιςόγειο
Το ιςόγειο κα περιλαμβάνει 3 υποδοχζσ, κοινόχρθςτθ κουηίνα, χϊρο ςυνάκροιςθσ, γυμναςτιριο,
παιχνιδότοπο και εξωτερικι κολυμβθτικι δεξαμενι.
Στο Ραράρτθμα 3 επιςυνάπτεται αναλυτικόσ πίνακασ ο οποίοσ παρουςιάηει τα εμβαδά κάκε
δραςτθριότθτασ ανά όροφο.
5.2

Οδικό Δίκτυο

Θ νοτιοδυτικι όψθ του τεμαχίου ςτο οποίο προτείνεται να καταςκευαςτεί θ ανάπτυξθ εφάπτεται
με τον κφριο Δρόμο Α002 - Οδόσ Γεϊργιου Γρίβα Διγενι και θ βορειοανατολικι όψθ του τεμαχίου
εφάπτεται με τθν οδό Ακανάςιου Διάκου. Το τεμάχιο βρίςκεται ςε απόςταςθ 125 μζτρων
περίπου από τον ιςόπεδο κυκλικό κόμβο τθσ ςυμβολισ Λεωφόροσ Ελευκερίασ/Λεωφόροσ
Γεϊργιου Γρίβα Διγενι με Λεωφόρο Γεϊργιου Χριςτοδουλίδθ/Λεωφόροσ Αυςτραλίασ.
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Θζςθ Ρροτεινόμενου Ζργου

Χάρτθσ 5.1.1.1: Οδικό Δίκτυο Περιοχισ

Φάςθ Καταςκευισ

5.3

Το προτεινόμενο Ζργο κα καταςκευαςτεί από ςυμβατικά υλικά και για τθν καταςκευι του
αναμζνεται να ακολουκθκοφν οι ςυνικεισ διαδικαςίεσ οι οποίεσ ακολουκοφνται για τζτοιασ
μορφισ ζργα.
5.3.1

Επιμζρουσ Εργαςίεσ

Θ διαδικαςία ολοκλιρωςθσ ενόσ τζτοιου Ζργου αποτελείται από τα εξισ ςτάδια:
1. Ρερίφραξθ του εργοταξίου,
2. Χωματουργικζσ εργαςίεσ οι οποίεσ περιλαμβάνουν τον κακαριςμό του οικοπζδου,
εκςκαφζσ,
3. Καταςκευι κεμελίων και υπογείου,
4. Καταςκευι ςκελετοφ από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα,
5. Καταςκευι εξωτερικισ και εςωτερικισ τοιχοποιίασ και ταυτόχρονθ τοποκζτθςθ των
απαιτοφμενων θλεκτρολογικϊν και μθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων που κα τοποκετθκοφν
εντόσ τθσ τοιχοποιίασ,
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6. Τοποκζτθςθ θλεκτρολογικϊν εγκαταςτάςεων,
7. Ξυλουργικζσ εργαςίεσ,
8. Εργαςίεσ αλουμινίων και ειδϊν υγιεινισ,
9. Τοποκζτθςθ δαπζδων,
10. Τοπιοτζχνθςθ και άλλεσ εξωτερικζσ εργαςίεσ
5.3.1.1

Ανάλυςθ των Σθμαντικότερων Σταδίων των Επιμζρουσ Εργαςιών

Χωματουργικζσ Εργαςίεσ
Για τθν καταςκευι τθσ προτεινόμενθσ ανάπτυξθσ κα πραγματοποιθκοφν χωματουργικζσ εργαςίεσ
οι οποίεσ κα περιλαμβάνουν εκςκαφζσ για τθν καταςκευι του υπογείου και εργαςίεσ
ομαλοποίθςθσ του εδάφουσ. Για τθ δθμιουργία του υπόγειου χϊρου κα γίνει αφαίρεςθ 19.760m3
εκςκαφζντοσ υλικοφ περίπου. Τα υλικά που κα προκφψουν από τθν εκςκαφι κα μεταφζρονται
ςε αδειοδοτθμζνθ εγκατάςταςθ ΑΕΚΚ για διαχείριςθ.
Εργαςίεσ Καταςκευισ Θεμελίων
Τα κεμζλια τθσ προτεινόμενθσ ανάπτυξθσ κα καταςκευαςτοφν από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα το
οποίο κα μεταφερκεί ζτοιμο ςτο χϊρο του εργοταξίου.
Εργαςίεσ Καταςκευισ Σκελετοφ
Θ καταςκευι του οικοδομικοφ ςκελετοφ κα γίνει με οπλιςμζνο ςκυρόδεμα
Εργαςίεσ Καταςκευισ Εςωτερικισ και Εξωτερικισ Τοιχοποιίασ
Το κτίριο κα είναι καταςκευαςμζνο από τοφβλα ι/και οπλιςμζνο ςκυρόδεμα κακϊσ και από άλλα
υλικά όπωσ γυαλί, αλουμίνιο και ξφλο.
Ξυλουργικζσ Εργαςίεσ, Εργαςίεσ Αλουμινίου και Ειδών Υγιεινισ
Το μεγαλφτερο μζροσ των εργαςιϊν που αφοροφν τισ ξυλουργικζσ εργαςίεσ και τισ εργαςίεσ
αλουμινίου και ειδϊν υγιεινισ κα πραγματοποιείται εκτόσ του εργοταξίου, ςτα εργοςτάςια
παραγωγισ των πιο πάνω ςτοιχείων/υλικϊν και ακολοφκωσ κα μεταφζρονται ςτο χϊρο του
Ζργου για τοποκζτθςθ.
Τοποκζτθςθ Δαπζδων
Τα δάπεδα ςτουσ διάφορουσ χϊρουσ του προτεινόμενου Ζργου κα αποτελοφνται κυρίωσ από
μάρμαρο και ξφλινο παρκζ. Τα υλικά αυτά κα μεταφζρονται ζτοιμα ςτο χϊρο του Ζργου για
τοποκζτθςθ.
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Τοποκζτθςθ Ηλεκτρομθχανικών Εγκαταςτάςεων
Κατά τθν καταςκευι του ςκελετοφ κα τοποκετθκοφν οι απαιτοφμενεσ θλεκτρολογικζσ και
μθχανολογικζσ εγκαταςτάςεισ. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ καταςκευισ του ςκελετοφ και τθσ
τοιχοποιίασ κα τοποκετθκεί το μεγαλφτερο μζροσ των πιο πάνω εγκαταςτάςεων.
Τοπιοτζχνθςθ και Άλλεσ Εξωτερικζσ Εργαςίεσ
Οι εργαςίεσ του προτεινόμενου Ζργου κα ολοκλθρωκοφν με τθν καταςκευι του δρόμου
πρόςβαςθσ εντόσ τθσ προτεινόμενθσ ανάπτυξθσ, τθν καταςκευι τθσ κολυμβθτικισ δεξαμενισ και
τθν τοπιοτζχνθςθ των εξωτερικϊν χϊρων θ οποία μεταξφ άλλων περιλαμβάνει τθ φφτευςθ
δζντρων, λουλουδιϊν, φυτϊν και γραςιδιοφ.
Στο Ραράρτθμα 4 παρουςιάηονται φωτορεαλλιςτικζσ εικόνεσ τισ προτεινόμενθσ ανάπτυξθσ.
Χρονοδιάγραμμα Καταςκευισ

5.3.1.2

Οι καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ αναμζνεται να ολοκλθρωκοφν ςε 18 μινεσ περίπου από τθν
θμερομθνία ζναρξθσ τουσ όπωσ παρουςιάηεται ςτον πίνακα που ακολουκεί (Ρίνακασ 5.1).
Καταςκευαςτικι
Εργαςία
Χωματουργικζσ
Εργαςίεσ
Καταςκευι
Θεμελίων και
Υπογείου

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Μινεσ
10 11 12

13

14

15

16

17

18

Ανζγερςθ Κτιρίου
Τοπιοτζχνθςθ
Κακαριςμόσ και
Ρροετοιμαςία
Ζλεγχοσ
Λειτουργία
Πίνακασ 5.1: Χρονοδιάγραμμα Καταςκευαςτικϊν Εργαςιϊν

5.3.2
5.3.2.1

Ανάγκεσ ςε Φυςικοφσ Πόρουσ και Πρϊτεσ Υλεσ

Ανάγκεσ ςε Νερό

Κατά τθ φάςθ καταςκευισ του προτεινόμενου Ζργου οι ανάγκεσ ςε νερό αφοροφν τθν ανάμειξθ
του με το μπετόν και άλλεσ ςυναφείσ εργαςίεσ για τθν ανζγερςθ τθσ ανάπτυξθσ, για λόγουσ
κακαριότθτασ και για πόςθ από το εργατικό προςωπικό. Το Ζργο κα υδροδοτθκεί από το δίκτυο
Υδατοπρομικειασ του Διμου Λάρνακασ. Κατά τθ φάςθ καταςκευισ του προτεινόμενου Ζργου
αναμζνεται ότι κα εργάηονται ταυτόχρονα 45 άτομα. Υπολογίηεται ότι κα υπάρξει ανάγκθ για
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0.10m3 νερό ανά άτομο ανά θμζρα. Οι ςυνολικζσ ανάγκεσ ςε νερό κατά τθ φάςθ καταςκευισ (18
μινεσ) του προτεινόμενου Ζργου εκτιμϊνται ςε 1.782.000 λίτρα (0.10m3 νερό X 45 άτομα Χ 22
εργάςιμεσ μζρεσ το μινα Χ 18 μινεσ = 1.782m3 νερό).
5.3.2.2

Ανάγκεσ ςε Ενζργεια

Κατά τθν καταςκευι του προτεινόμενου Ζργου κα απαιτθκεί ενζργεια υπό τθ μορφι
θλεκτριςμοφ και καυςίμων για τθ λειτουργία διαφόρων μθχανθμάτων και τθ διακίνθςθ των
βαρζων και ιδιωτικϊν οχθμάτων. Οι ανάγκεσ ςε θλεκτριςμό κα καλυφκοφν από το δίκτυο τθσ
Α.Θ.Κ. Για τθν κακθμερινι μεταφορά του προςωπικοφ του εργοταξίου υπολογίηεται ότι ςυνολικά
κα απαιτθκοφν 14.850 λίτρα καυςίμων (10km από και προσ το εργοτάξιο / 8km το λίτρο Χ 30
οχιματα ανά θμζρα Χ 396 θμζρεσ*).
*κεωροφμε ότι το εργοτάξιο κα λειτουργεί 22 μζρεσ το μινα και οι καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ κα
διαρκζςουν 18 μινεσ.
Για τθ μεταφορά των υλικϊν από το ςθμείο προμικειασ ςτο χϊρο του Ζργου υπολογίηεται ότι κα
απαιτθκοφν 1.600 λίτρα καυςίμων (20 φορτθγά από 16 μετακινιςεισ από και προσ τθν
προτεινόμενθ ανάπτυξθ ςε όλθ τθ φάςθ καταςκευισ του Ζργου Χ 40 km* / 8km το λίτρο = 1.600
λίτρα).
*Γίνεται θ παραδοχι ότι το ςθμείο προμικειασ των υλικϊν απζχει 40 km από το χϊρο του Ζργου.
Για τισ καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ εκτιμάται ότι τα μθχανιματα που κα εργάηονται ςε ςυνεχόμενθ
βάςθ μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ εργαςίασ εκςκαφϊν, αναμζνεται να διανφςουν περίπου 706km
ο εκςκαφζασ και 2.471km το φορτθγό ςε όλθ τθ διάρκεια των εργαςιϊν εκςκαφισ. Οι ανάγκεσ ςε
καφςιμα για τισ καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ αναμζνεται να ανζλκουν ςε 397 λίτρα (706km + 2.471
km=3.177km / 8 km το λίτρο = 397 λίτρα).
Συνεπϊσ οι ανάγκεσ ςε καφςιμα για όλθ τθ διάρκεια τθσ καταςκευισ του Ζργου υπολογίηονται ςε
5.384 λίτρα (14.850 λίτρα + 1.600 λίτρα + 397 λίτρα = 16.847 λίτρα).
5.3.3

Δθμιουργία Τγρϊν Αποβλιτων

Κατά το ςτάδιο καταςκευισ του προτεινόμενου Ζργου αναμζνεται να παραχκοφν αςτικά λφματα
από το εργατικό προςωπικό τα οποία υπολογίηονται ςε 891m3 (50 λίτρα αςτικϊν λυμάτων ανά
άτομο ανά θμζρα Χ 45 άτομα Χ 22 εργάςιμεσ θμζρεσ το μινα Χ 18 μινεσ = 891.000 λίτρα) για όλθ
τθν περίοδο των καταςκευαςτικϊν εργαςιϊν. Ρολφ μικρόσ όγκοσ υγρϊν αποβλιτων δφναται να
παραχκεί από τθ ςυντιρθςθ του εξοπλιςμοφ (μεταχειριςμζνα μθχανζλαια). Σε τζτοιεσ
περιπτϊςεισ τυχόν μεταχειριςμζνα μθχανζλαια κα ςυλλζγονται ςε κατάλλθλουσ περιζκτεσ και κα
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διατίκενται ςε αδειοδοτθμζνουσ ςυλλζκτεσ. Τα υγρά απόβλθτα που κα παράγονται κατά τθ
διάρκεια καταςκευισ του Ζργου κα διαχειρίηονται από τθν Εταιρεία που κα προμθκεφςει τισ
τουαλζτεσ χθμικοφ τφπου για τισ ανάγκεσ του προςωπικοφ του εργοταξίου.
5.3.4

Δθμιουργία Αζριων Ρφπων

Κατά τθ φάςθ καταςκευισ του προτεινόμενου Ζργου αναμζνεται να αυξθκεί θ παραγωγι αζριων
ρφπων λόγω τθσ διακίνθςθσ των οχθμάτων για ςκοποφσ καταςκευαςτικϊν εργαςιϊν και τθσ
μεταφοράσ του προςωπικοφ το οποίο κα εργάηεται αλλά και από τθ λειτουργία του εξοπλιςμοφ
και των μθχανθμάτων τα οποία κα χρθςιμοποιοφνται. Θ δθμιουργία αζριων ρφπων από τθ
λειτουργία των μθχανθμάτων αναμζνεται να είναι αμελθτζα.
Στον Ρίνακασ 5.2 που ακολουκεί παρουςιάηονται οι ςυντελεςτζσ αζριων εκπομπϊν ανά τφπο
οχιματοσ.
Τφποσ
Οχιματοσ
Ιδιωτικό
Φορτθγό
Εκςκαφζασ

Εκπομπζσ CO2
(g/km)
300
954
712

Εκπομπζσ
(g/km)
0.08
0.24
0.18

CO Εκπομπζσ NOx
(g/km)
0.31
0.99
0.74

Εκπομπζσ PM
(g/km)
0.04
0.09
0.06

Πίνακασ 5.2:υντελεςτζσ Αζριων Ρφπων ανά Σφπο Οχιματοσ

Ενδεικτικά αναμζνεται να πραγματοποιθκοφν τα πιο κάτω δρομολόγια:


Μεταφορά των εργαηομζνων από και προσ τθν προτεινόμενθ ανάπτυξθ – 30 οχιματα ανά
θμζρα Χ 10km Χ 22 θμζρεσ τον μινα Χ 18 μινεσ = 118.800km



Μεταφορά των πρϊτων υλϊν – Συνολικά 12.800km



Εκςκαφζασ – Συνολικά 706km



Φορτθγό – Συνολικά 2.471km

Στον Ρίνακασ 5.3 που ακολουκεί παρουςιάηεται θ εκπομπι αζριων ρφπων ανά όχθμα και θ
ςυνολικι παραγωγι ρφπων.
Τφποσ
Οχιματοσ
Ιδιωτικό
Φορτθγό
Εκςκαφζασ
Φορτθγό για
μεταφορά των
πρϊτων υλϊν
Σφνολο

Διανυόμενα
km
118.800
2.471
706
12.800

Εκπομπζσ CO2
(kg)
35.640
2.357,3
502,7
12.211,2

Εκπομπζσ
(g)
9.504
593
127,1
3.072

CO Εκπομπζσ NOx
(g)
36.828,00
2.446,30
522,40
12.672,00

134.777

50.711,2

13.296,1

52.468,70

Εκπομπζσ PM
(g)
4.752,00
222,40
42,30
1.152,00

6.168,70

Πίνακασ 5.3: Εκπομπι Αζριων Ρφπων από τα Οχιματα Κατά τθ Φάςθ Καταςκευισ του Ζργου
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Θ ποςότθτα των αζριων ρφπων θ οποία κα παραχκεί από τθ μετακίνθςθ των βαρζων και των
ιδιωτικϊν οχθμάτων δεν αναμζνεται να επθρεάςει ςε ςθμαντικό βακμό τθν ποιότθτα του
ατμοςφαιρικοφ αζρα λόγω του ςχετικά μικροφ χρόνου αποπεράτωςθσ των καταςκευαςτικϊν
εργαςιϊν.
5.3.5

Δθμιουργία τερεϊν Αποβλιτων

Κατά τθ φάςθ καταςκευισ του προτεινόμενου Ζργου αναμζνεται να παράγονται ςτερεά
απόβλθτα από υλικά εργοταξίου τα οποία κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν ανζγερςθ των υποδομϊν,
υλικά ςυςκευαςίασ αλλά και από οικιακά απόβλθτα του εργατικοφ προςωπικοφ τα οποία δεν
αναμζνεται να ξεπερνοφν τα 0.1m3/άτομο/θμζρα. Συνολικά ο όγκοσ των ςτερεϊν αποβλιτων
εκτιμάται ςε 1.782m3 (0.1m3 ανά άτομο ανά θμζρα Χ 45 άτομα Χ 22 θμζρεσ Χ 18 μινεσ). Τα
ςτερεά απόβλθτα που κα προκφψουν πρζπει να εναποτίκενται ςε ειδικοφσ αδειοδοτθμζνουσ
χϊρουσ υγειονομικισ ταφισ απορριμμάτων για αποφυγι των οποιονδιποτε επιπτϊςεων ςτο
περιβάλλον.
5.3.6

Δθμιουργία Θορφβου

Οι καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ και οι δραςτθριότθτεσ ςτο εργοτάξιο κα ζχουν ωσ αποτζλεςμα τθν
αφξθςθ των επιπζδων κορφβου ςτθ γφρω περιοχι. Τα επίπεδα κορφβου αναμζνεται ότι κα
μεταβάλλονται ςφμφωνα με το είδοσ των εργαςιϊν που κα ακολουκθκοφν και τθ ταχφτθτα
κίνθςθσ των φορτθγϊν, τα οποία κα μεταφζρουν τα υλικά καταςκευισ αλλά και το είδοσ και τον
αρικμό των μθχανθμάτων που κα εργάηονται ςε μία δεδομζνθ περίοδο. Τα αυξθμζνα επίπεδα
κορφβου κα παρατθροφνται κατά τισ εργάςιμεσ ϊρεσ 7:00 π.μ. μζχρι 15:00 μ.μ.
Στον πίνακα που ακολουκεί (Ρίνακασ 5.4) παρουςιάηεται θ μζγιςτθ ζνταςθ ιχου θ οποία
προκαλείται από διάφορα μθχανιματα ςε ακτίνα 15 μζτρων. Σφμφωνα με τθ Οδθγία 2003/10/ΕΚ
περί των ελάχιςτων προδιαγραφϊν υγείασ και αςφάλειασ για τθν ζκκεςθ των εργαηομζνων ςε
κινδφνουσ προερχόμενουσ από φυςικοφσ παράγοντεσ (Θόρυβοσ) οι οριακζσ τιμζσ ζκκεςθσ
κορφβου ζχουν κακοριςτεί ςε 87 dB.

ΜΕΕΠ από την κατασκευή και λειτουργία 2 συγκροτημάτων οικιστικών διαμερισμάτων με την ονομασία
Habitat στο Δήμο Λάρνακας

Σελίδα 37

Είδοσ
Μθχανιματοσ

Lmax (dB)

Εκςκαφζασ

85

Τρυπάνι

80

Μπουλντόηα

85

Μπετονιζρα

85

Αντλία
Μπετονιζρασ

82

Φορτθγό

84

Γερανόσ

85

Γεννιτρια

82

Πίνακασ 5.4: Μζγιςτεσ τιμζσ παραγόμενου κορφβου από μθχανιματα ςε απόςταςθ 15m

Στον Ρίνακασ 5.5 που ακολουκεί παρουςιάηεται θ μζγιςτθ ϊρα ζκκεςθσ ανά θμζρα (24 ϊρεσ) ςτα
διάφορα επίπεδα κορφβου. Τα δεδομζνα αυτά προζρχονται από το United States Department of
Labor - Occupational Safety and Health Administration (USHA). Σφμφωνα με τα δεδομζνα αυτά ο
άνκρωποσ μπορεί να είναι εκτεκειμζνοσ μζχρι και 8 ϊρεσ ανά θμζρα ςε επίπεδα κορφβου 90 db
(A).

Πίνακασ 5.5: Αςφαλισ Ζκκεςθ ςτα διάφορα επίπεδα κορφβου ανάλογα με τθν θμεριςια ϊρα ζκκεςθσ

Οι εργάτεσ ςυνθκίηεται να δουλεφουν κακθμερινά ςτα εργοτάξια 7 ϊρεσ. Με βάςθ τα δεδομζνα
του Ρίνακασ 5.4 και του Ρίνακασ 5.5 ςε ςυνδυαςμό με τα προτεινόμενα μζτρα μείωςθσ του
κορφβου που καταγράφονται ςε μετζπειτα κεφάλαιο δεν αναμζνεται να δθμιουργθκεί κάποιο
πρόβλθμα.
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5.3.7

Ηλεκτρομαγνθτικι Ακτινοβολία

Κατά τθ φάςθ καταςκευισ του Ζργου δεν κα υπάρχει κάποια πθγι εκπομπισ θλεκτρομαγνθτικισ
ακτινοβολίασ.
Φάςθ Λειτουργίασ

5.4
5.4.1

Περιγραφι των Διαδικαςιϊν Λειτουργίασ

Οι διαδικαςίεσ λειτουργίασ τθσ προτεινόμενθσ ανάπτυξθσ είναι οι ακόλουκεσ:


Μεταφορά ενοίκων από και προσ το κτίριο



Διανυκτζρευςθ ςτα διαμερίςματα



Κακαριότθτα



Λειτουργία πιςίνασ, γυμναςτθρίου και υπθρεςιϊν ευεξίασ



Συντιρθςθ εξοπλιςμοφ



Συντιρθςθ κιπων και εξωτερικοφ χϊρου

Διαμερίςματα
Εντόσ του προτεινόμενου Ζργου κα καταςκευαςτοφν ςυνολικά 82 διαμερίςματα με κζα τθ
Μεςόγειο Θάλαςςα και τθ Λίμνθ Αλυκισ. Το ςυγκρότθμα Α κα περιλαμβάνει ςυνολικά 34
διαμερίςματα (17 διαμερίςματα δφο υπνοδωματίων, 9 διαμερίςματα ενόσ υπνοδωματίου και 8
διαμερίςματα τριϊν υπνοδωματίων). Το ςυγκρότθμα Β κα αποτελείται από 48 διαμερίςματα (24
διαμερίςματα δφο υπνοδωματίων, 12 διαμερίςματα ενόσ υπνοδωματίου και 12 διαμερίςματα
τριϊν υπνοδωματίων). Τα διαμερίςματα ενόσ υπνοδωματίου κα καταλαμβάνουν ζκταςθ 60 m2 το
κακζνα, τα διαμερίςματα δφο υπνοδωματίων κα καταλαμβάνουν ζκταςθ 90 m2 ζκαςτο και τα
διαμερίςματα τριϊν υπνοδωματίων κα ζχουν εμβαδόν 108 m2. Κάκε διαμζριςμα κα
περιλαμβάνει μικρι κουηίνα, χϊρο υγιεινισ, κακιςτικό και βεράντα.
Ραροχζσ προσ τουσ Ενοίκουσ
Θ προτεινόμενθ ανάπτυξθ κα περιλαμβάνει χϊρο ευεξίασ 150m2, γυμναςτιριο 65m2,
κολυμβθτικι δεξαμενι για ενιλικεσ και παιδιά, παιχνιδότοπο, κουηίνα και χϊρο ςυνάκροιςθσ
76m2.
Κακαριότθτα
Ο χϊροσ κα κακαρίηεται ςε τακτά χρονικά διαςτιματα οφτωσ ϊςτε να διατθροφνται οι ςυνκικεσ
υγιεινισ. Θ κακαριότθτα κα πραγματοποιείται με τθ χριςθ των κατάλλθλων κακαριςτικϊν τα
οποία προτείνεται να είναι φιλικά προσ το περιβάλλον.
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Συντιρθςθ Εξοπλιςμοφ
Ο εξοπλιςμόσ κα ςυντθρείται από εξειδικευμζνο προςωπικό με τθ χριςθ των κατάλλθλων
μθχανθμάτων και θ ςυντιρθςθ κα πραγματοποιείται ανά διαςτιματα οφτωσ ϊςτε να
εξαςφαλίηεται θ ςωςτι λειτουργία των μθχανθμάτων και θ αποφυγι οποιουδιποτε κίνδυνου.
5.4.2

Διάγραμμα Ροισ Παραγωγικισ Διαδικαςίασ

Είςοδοσ ςτο
κτίριο

Διανυκτζρευςθ

Χριςθ
Υπθρεςιϊν

Ραραγωγι
Αποβλιτων

Κακαριότθτα

Συντιρθςθ
Εξοπλιςμοφ

Διαχείριςθ
Αποβλιτων

Συντιρθςθ
Κιπων

Διάγραμμα 5.4.1: Ροι Παραγωγικισ Διαδικαςίασ

5.4.3
5.4.3.1

Ανάγκεσ ςε Φυςικοφσ Πόρουσ και Πρϊτεσ Υλεσ

Ανάγκεσ ςε Νερό

Κατά τθ λειτουργία τθσ προτεινόμενθσ ανάπτυξθσ οι κφριεσ ποςότθτεσ νεροφ κα απαιτοφνται για
χριςθ από τουσ ζνοικουσ ςτα διαμερίςματα. Οι υπολογιςμοί που ακολουκοφν βαςίηονται ςτθν
παραδοχι ότι τα διαμερίςματα κα είναι ςτο μζγιςτο τθσ πλθρότθτασ τουσ.
Εκτιμάται ότι θ μζγιςτθ κατανάλωςθ νεροφ ανά ζνοικο ανά θμζρα κα ανζρχεται ςτα 250 λίτρα. Το
προτεινόμενο Ζργο κα αποτελείται από 21 διαμερίςματα ενόσ υπνοδωματίου, 41 διαμερίςματα
δφο υπνοδωματίων, και 20 διαμερίςματα τριϊν υπνοδωματίων. Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ενοίκων δεν
αναμζνεται να ξεπερνά τουσ 306 ανά θμζρα. Θ χριςθ του νεροφ από τουσ ζνοικουσ ςε περίοδο
πλιρουσ λειτουργίασ υπολογίηονται ςε 76.500 λίτρα νεροφ ανά θμζρα (306 ζνοικοι Χ 250 λίτρα
νερό ανά ζνοικο ανά θμζρα = 76.500 λίτρα νερό ανά θμζρα).
Με τθν παραδοχι ότι κακθμερινά κα φιλοξενοφνται 20 επιςκζπτεσ, εκτιμάται ότι θ κατανάλωςθ
νεροφ κα ανζρχεται ςε 3.000 λίτρα ανά θμζρα (20 επιςκζπτεσ ανά θμζρα Χ 150 λίτρα νεροφ ανά
θμζρα = 3.000 λίτρα ανά θμζρα).
Στθν προτεινόμενθ ανάπτυξθ εκτιμάται ότι κα εργάηονται 30 άτομα κακθμερινά. Κάκε
εργαηόμενοσ υπολογίηεται ότι κα καταναλϊνει 60 λίτρα νερό ανά θμζρα. Συνεπϊσ, θ θμεριςια
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κατανάλωςθ νεροφ από τουσ εργαηόμενουσ εκτιμάται ςε 1.800 λίτρα νερό (30 εργαηόμενοι ανά
θμζρα Χ 60 λίτρα νερό ανά θμζρα = 1.800 λίτρα νερό ανά θμζρα).
Εκτιμάται ότι θ κατανάλωςθ νεροφ από τισ υπόλοιπεσ εγκαταςτάςεισ (χϊροσ ευεξίασ, άρδευςθ
κλπ) δεν κα ξεπερνά τα 100.000 λίτρα νεροφ ανά θμζρα.
Σφμφωνα με τουσ πιο πάνω υπολογιςμοφσ θ μζγιςτθ ετιςια κατανάλωςθ νεροφ δεν κα ξεπερνά
τα 66.174,5 m3 νεροφ (76.500 λίτρα/θμζρα + 3.000 λίτρα/θμζρα + 1.800 λίτρα/θμζρα + 100.000
λίτρα/ θμζρα = 181.300 λίτρα/θμζρα Χ 365 μζρεσ = 66.174,5 m3).
5.4.3.2

Ανάγκεσ ςε Ενζργεια

Σφμφωνα με δεδομζνα τθσ Στατιςτικισ Υπθρεςίασ Κφπρου θ ετιςια κατανάλωςθ ενζργειασ για
κατοικίεσ με εμβαδόν 51 -100 τ.μ. ανζρχεται ςτα 639 Kgoe. Με βάςθ τα δεδομζνα αυτά θ ετιςια
κατανάλωςθ ενζργειασ από τα 82 διαμερίςματα αναμζνεται να είναι τθσ τάξθσ των 52.398 Kgoe ι
609.388kWh (82 διαμερίςματα Χ 639 Kgoe = 52.398 Kgoe).
Θ ετθςία κατανάλωςθ ενζργειασ για τισ υπόλοιπεσ ανάγκεσ τθσ ανάπτυξθσ δεν μπορεί να
υπολογιςτεί ςτο παρόν ςτάδιο αλλά εκτιμάται ότι κα ανζρχεται ςε 100.000 kWh.
Θ ςυνολικι ετιςια κατανάλωςθ ενζργειασ αναμζνεται να ανζρχεται ςτισ 709.388 kWh. Οι
ενεργειακζσ ανάγκεσ τθσ προτεινόμενθσ ανάπτυξθσ κα καλφπτονται από το δίκτυο τθσ ΑΘΚ.
Ραράλλθλα κα γίνει εγκατάςταςθ γεννθτριϊν τζτοιου φορτίου ϊςτε να καλφπτει τισ ςυνολικζσ
ενεργειακζσ ανάγκεσ του κτθρίου και οι οποίεσ κα κζτονται ςε λειτουργία ςε περίπτωςθ
διακοπισ τθσ παροχισ του ρεφματοσ τθσ ΑΘΚ (π.χ λόγω βλάβθσ).
5.4.4

Δθμιουργία Τγρϊν Αποβλιτων

Σφμφωνα με τουσ υπολογιςμοφσ τθσ παραγράφου 5.4.3.1 θ μζγιςτθ ετιςια κατανάλωςθ νεροφ
εκτιμάται ότι κα ανζρχεται ςτα 66.174,5 m3. Θεωρϊντασ ότι το 90% τθσ ποςότθτασ του νεροφ
αυτοφ κα μετατρζπεται ςε υγρά απόβλθτα εκτιμάται ότι κα παράγονται ετθςίωσ 59.557 m3υγρϊν
αποβλιτων (66.174,5m3Χ 90% = 59.557 m3).
5.4.5

Δθμιουργία τερεϊν Αποβλιτων

Σφμφωνα με δεδομζνα τθσ Eurostat για το ζτοσ 2016 θ θμεριςια παραγωγι αποβλιτων από
νοικοκυριά ανερχόταν ςε 1,4 kg ανά άτομο. Με βάςθ αυτό το δεδομζνο υπολογίηεται ότι ετθςίωσ
κα δθμιουργοφνται 156.366 kg ςτερεϊν αποβλιτων από τουσ ζνοικουσ των διαμεριςμάτων (1,4
kg/ζνοικο/θμζρα Χ 306 ενοίκουσ = 428,4 kg/θμζρα Χ 365 μζρεσ = 156.366 kg).
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Οι επιςκζπτεσ αναμζνεται να παράγουν λιγότερα ςτερεά απόβλθτα ανά θμζρα από τουσ ζνοικουσ
λόγω του ότι κα βρίςκονται ςτο κτίριο μόνο για κάποιεσ ϊρεσ τθν θμζρα. Εκτιμάται ότι θ ετιςια
παραγωγι ςτερεϊν αποβλιτων από τθν παρουςία των επιςκεπτϊν ςτο κτίριο κα ανζρχεται ςε
4.380 kg (20 επιςκζπτεσ Χ 0,6 kg/επιςκζπτθ/θμζρα Χ 365 μζρεσ = 4.380 kg).
Οι ποςότθτεσ ςτερεϊν αποβλιτων από το προςωπικό εκτιμάται ότι κα είναι 0,5 kg/άτομο/θμζρα.
Θεωρϊντασ ότι κα εργάηονται 30 άτομα ςε κακθμερινι βάςθ αναμζνεται ότι κα παράγονται
5.475 kg ετθςίωσ (30 άτομα Χ 0,5 kg/θμζρα Χ 365 μζρεσ = 5.475 kg).
Συνεπϊσ θ ετιςια παραγωγι ςτερεϊν αποβλιτων υπολογίηεται ςε 166.221 kg.
5.4.6

Δθμιουργία Αζριων Ρφπων

Θ δθμιουργία αζριων ρφπων κατά τθ φάςθ λειτουργίασ του προτεινόμενου Ζργου προζρχεται
ζμμεςα από τθ χριςθ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ και από τθ διακίνθςθ των οχθμάτων από και προσ
τθν προτεινόμενθ ανάπτυξθ. Σφμφωνα με ςτοιχεία τθσ Αρχισ Θλεκτριςμοφ Κφπρου εκπζμπονται
726,3 g CO2 ανά kWh. Με βάςθ τουσ υπολογιςμοφσ που ζγιναν ςτθν παράγραφο 5.4.3.2 θ ετιςια
κατανάλωςθ ενζργειασ κα ανζρχεται ςε 709.388 kWh. Οι ετιςιεσ εκπομπζσ CO2 από τθ
λειτουργία του Ζργου υπολογίηονται ςε 515.228Kg CO2 (709.388 kWh Χ 726,3 g CO2/kWh =
515.228Kg CO2). Στο παρόν ςτάδιο δεν μπορεί να γίνει εκτίμθςθ τθσ ποςότθτασ των αζριων
ρφπων που κα εκλυκοφν ςτθν ατμόςφαιρα από τθ διακίνθςθ των οχθμάτων από και προσ τθν
προτεινόμενθ ανάπτυξθ.
5.4.7

Δθμιουργία Θορφβου

Θ λειτουργία του προτεινόμενου Ζργου κα αυξιςει ςε ζνα πολφ μικρό βακμό τα υφιςτάμενα
επίπεδα κορφβου τθσ περιοχισ λόγω τθσ διακίνθςθσ των οχθμάτων από και προσ τθν ανάπτυξθ
και λόγω των ανκρϊπινων δραςτθριοτιτων. Θ αφξθςθ του κορφβου δεν αναμζνεται ότι κα
προκαλεί αρνθτικζσ επιπτϊςεισ και δεν κα ξεπερνά τα επιτρεπτά όρια.
5.4.8

Ηλεκτρομαγνθτικι Ακτινοβολία

Κατά τθ λειτουργία του προτεινόμενου Ζργου δεν κα παράγεται θλεκτρομαγνθτικι ακτινοβολία.
5.5

Σερματιςμόσ Λειτουργίασ

Θ χρονικι περίοδοσ λειτουργίασ του Ζργου δεν μπορεί να προβλεφκεί. Πταν τερματιςτεί θ
λειτουργία του Ζργου τα ςτερεά απόβλθτα κα μεταφερκοφν ςε χϊρο διαχείριςθσ ΑΕΚΚ και τα
επικίνδυνα απόβλθτα κα μεταφερκοφν και διαχειριςτοφν ςε αδειοδοτθμζνεσ μονάδεσ
επεξεργαςίασ τζτοιων υλικϊν. Κατά τθ φάςθ τερματιςμοφ τθσ λειτουργίασ κα λθφκοφν υπόψθ
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όλα τα απαραίτθτα μζτρα προςταςίασ και θ διαχείριςθ των αποβλιτων κα γίνει ςφμφωνα με
ςχετικζσ νομοκεςίεσ.
Ζκτακτεσ υνκικεσ και Επικίνδυνεσ Καταςτάςεισ Κατά το τάδιο Καταςκευισ και Λειτουργίασ

5.6
5.6.1

Ατφχθμα ςτο Εργοτάξιο

Κάκε εργοτάξιο ζχει ζναν υπεφκυνο Μθχανικό ο οποίοσ ζχει τθν ευκφνθ και τον ζλεγχο τθσ
αςφάλειασ του προςωπικοφ. Ρρζπει να εφαρμόηεται ο κανονιςμόσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ περί
Αςφάλειασ και Υγείασ ςτθν Εργαςία. Τα ςυνθκζςτερα ατυχιματα ςτα εργοτάξια είναι:


πτϊςεισ από φψθ,



τραυματιςμοί από πτϊςεισ αντικειμζνων,



τραυματιςμοί από θλεκτριςμό και



τραυματιςμοί από κακό χειριςμό μθχανθμάτων.

Σε περίπτωςθ ατυχιματοσ πρζπει να ακολουκείται το ςχζδιο αςφάλειασ και υγείασ το οποίο ζχει
εκπονθκεί προθγουμζνωσ και να λθφκοφν όλα τα μζτρα αντιμετϊπιςθσ των κινδφνων. Στο χϊρο
του εργοταξίου κα υπάρχει φαρμακείο για παροχι πρϊτων βοθκειϊν, το οποίο κα πρζπει να
είναι τοποκετθμζνο ςε εφκολα προςιτό ςθμείο και να επιβλζπεται ϊςτε να παρζχει επαρκείσ
ποςότθτεσ φαρμακευτικϊν ειδϊν.
5.6.2

Πρόκλθςθ Πυρκαγιάσ

Σε κάκε εργοτάξιο υπάρχει ο κίνδυνοσ πυρκαγιάσ λόγω τθσ φπαρξθσ καυςίμων ι άλλων
εφφλεκτων υλικϊν. Θ πρόκλθςθ πυρκαγιάσ ςτο εργοτάξιο πρζπει να αντιμετωπιςτεί άμεςα για να
αποφευχκοφν οι καταςτροφικζσ ςυνζπειεσ ςτο περιβάλλον αλλά και τον άνκρωπο. Εάν
απαιτείται από τθ φφςθ του Ζργου κατά τθν οργάνωςθ του εργοταξίου εκπονείται ςχζδιο
πυροπροςταςίασ.

Σε

διαφορετικι

περίπτωςθ

είναι

απαραίτθτθ

θ

φπαρξθ

φορθτϊν

πυροςβεςτιρων CO2 και ξθράσ κόνεωσ οι οποίοι πρζπει να είναι τοποκετθμζνοι ςε κζςεισ εφκολα
προςβάςιμεσ και να ελζγχεται θ καταλλθλότθτα τουσ.
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6.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Με βάςθ τα ςτοιχεία που μασ ζχουν δοκεί δεν ζχει εξεταςτεί κάποια άλλθ εναλλακτικι λφςθ θ
οποία να αφορά τθν τοποκεςία ςτθν οποία κα καταςκευαςτεί το προτεινόμενο Ζργο και το
μζγεκοσ / χαρακτθριςτικά τθσ ανάπτυξθσ.
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7.
7.1

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Περιοχι υπό Μελζτθ

Το προτεινόμενο Ζργο χωροκετείται εντόσ των ορίων του Διμου Λάρνακασ ςτθν τοποκεςία
″Ρουμπάρτεσ″ τθσ Επαρχίασ Λάρνακασ. Θ προτεινόμενθ κζςθ του Ζργου βρίςκεται ςε υψόμετρο
24 μζτρων περίπου από τθν επιφάνεια τθσ κάλαςςασ και απζχει 3km περίπου (ςε ευκεία νοθτι
γραμμι) από τθν ακτογραμμι. Το προτεινόμενο ζργο κα καταςκευαςτεί εντόσ του τεμαχίου 2155
του Φ/Σχ. 40/55Ε2, τμιμα 11, ςτθν Ενορία ″Άγιοσ Νικόλαοσ″ του Διμου Λάρνακασ τθσ Επαρχίασ
Λάρνακασ το οποίο εμπίπτει ςτο Τοπικό Σχζδιο Λάρνακασ. Το τεμάχιο 2155 ανικει ςτθν
Ρολεοδομικι Ηϊνθ Κα4 (Ρεριοχζσ με επικρατοφςα χριςθ τθν κατοικία). Θ προτεινόμενθ
ανάπτυξθ κα καλφπτει επιφάνεια 1.928m2 και κα ζχει δομιςιμο εμβαδόν 8.849 m2 περίπου.
7.2

Κλιματικοί Παράγοντεσ

Θ Κφπροσ χαρακτθρίηεται από το ωραίο μεςογειακό τθσ κλίμα το οποίο οφείλεται ςτθν επίδραςθ
τθσ ανατολικισ Μεςόγειου κάλαςςασ. Το κλίμα τθσ Κφπρου χαρακτθρίηεται από ηεςτό και ξθρό
καλοκαίρι το οποίο ξεκινά από μζςα του Μάθ μζχρι και τα μζςα του Σεπτζμβρθ. Από τα μζςα του
Νοζμβρθ μζχρι τα μζςα του Μάρτθ ο καιρόσ είναι βροχερόσ αλλά ιπιοσ. Κατά τθ διάρκεια του
καλοκαιριοφ θ Κφπροσ επθρεάηεται από το χαμθλό βαρομετρικό με αποτζλεςμα υψθλότερεσ
κερμοκραςίεσ. Κατά τθ διάρκεια του χειμϊνα επθρεάηεται από μικρζσ υφζςεισ και μζτωπα τα
οποία κινοφνται ςτθ Μεςόγειο και οδθγοφν ςε καιρικζσ διαταραχζσ με μεγαλφτερεσ ποςότθτεσ
βροχόπτωςθσ. Οι διαταραχζσ αυτζσ χαρακτθρίηονται μικρισ διάρκειασ (1-3 μζρεσ).
Θ Κφπροσ ςυγκριτικά με άλλεσ χϊρεσ ζχει από τισ μεγαλφτερεσ διάρκειεσ θλιοφάνειασ. Κατά τθ
διάρκεια του καλοκαιριοφ θ μζςθ τιμι θλιοφάνειασ ανζρχεται ςτισ 11.5 ϊρεσ και το χειμϊνα ςτισ
5.5 ϊρεσ λόγω τθσ μεγαλφτερθσ νζφωςθσ. Θ μεγαλφτερθ δυνατι διάρκεια τθσ θλιοφάνειασ
(δθλαδι από τθν ανατολι μζχρι τθ δφςθ του ιλιου) ςτθν Κφπρο κυμαίνεται από 9.8 ϊρεσ τθν
θμζρα το Δεκζμβρθ ςε 14.5 ϊρεσ τθν θμζρα τον Ιοφνθ.
Θ βροχόπτωςθ ςτθν Κφπρο παρουςιάηεται μειωμζνθ κατά το δεφτερο μιςό του 20ου αιϊνα με
αυξθμζνεσ περιόδουσ ολιγομβρίασ και ανομβρίασ. Αντίκετα θ κερμοκραςία ςτθν Κφπρο
παρουςιάηεται αυξθμζνθ με μζςο ρυκμό αφξθςθσ 0.01°C ανά ζτοσ.
Στθ περιοχι τθσ Μεςογείου οι γενικοί άνεμοι χαρακτθρίηονται ελαφροί ωσ μζτριοι και
τροποποιοφνται από τουσ τοπικοφσ ανζμουσ οι οποίοι δθμιουργοφνται λόγω διαφοράσ
κερμοκραςίασ μεταξφ τθσ ξθράσ και από τθ διαφορά κερμοκραςίασ μεταξφ του νεροφ τθσ
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κάλαςςασ. Οι ιςχυροί άνεμοι με ταχφτθτα μεγαλφτερθ των 24 κόμβων είναι μικρισ διάρκειασ και
ςυμβαίνουν μόνο ςε περιπτϊςεισ μεγάλθσ κακοκαιρίασ.
Στον Ρίνακασ 7.1 που ακολουκεί παρουςιάηονται θ ολικι ποςότθτα βροχόπτωςθσ, θ μζςθ
θμεριςια μζγιςτθ κερμοκραςία και θ μζςθ θμεριςια διάρκεια θλιοφάνειασ τθσ Κφπρου για τα
τελευταία 10 ζτθ.
Ζτοσ

Ολικι Ροςότθτα Μζςθ Ημεριςια
Βροχόπτωςθσ
Μζγιςτθ
(mm)
Θερμοκραςία
(°C)

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008

599
323
430
483.7
393.6
294.9
788.3
557.9
428.7
629.3
272.3

23.4
24.1
24.9
24.2
24.4
25.5
25.5
23.4
24.1
24.4
˃23.4

Μζςθ
Ημεριςια
Διάρκεια
Ηλιοφάνειασ
(ώρεσ)
8.7
9.1
9.3
8.8
8.9
˂8.7
˂8.7
8.5
8.9
˂8.7
˃8.7

Πίνακασ 7.1: Κλιματικά Δεδομζνα τθσ Κφπρου κατά τα Σελευταία 10 Ζτθ

Ο κλιματολογικόσ ςτακμόσ ςτθν περιοχι τθσ Μαρίνασ Λάρνακασ (αρ. 732, υψόμετρο: 3m, ΓΡ:
34˚55 ΓΜ: 33˚38) είναι ο κοντινότεροσ ςτθν περιοχι ςτθν οποία κα καταςκευαςτεί το
προτεινόμενο Ζργο και βρίςκεται ςε απόςταςθ 3 km περίπου. Με βάςθ τα δεδομζνα τα οποία
ςυλλζχκθκαν ςτον πιο πάνω μετεωρολογικό ςτακμό θ μζςθ ετιςια κερμοκραςία ςτθν περιοχι
κατά τθ χρονικι περίοδο 1990 – 2005 ανζρχεται ςτουσ 20.4°C, θ μζςθ ετιςια βροχόπτωςθ ιταν
353.6mm και θ μζςθ ετιςια υγραςία ιταν 69%.
Στθν περιοχι μελζτθσ οι άνεμοι χαρακτθρίηονται ωσ μζτριοι με μζςθ ταχφτθτα 4 - 5 m/s (Χάρτθσ
5.6.2.1).
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Θζςθ Ρροτεινόμενου Ζργου

Χάρτθσ 5.6.2.1: Χάρτθσ Ανζμων τθσ Κφπρου

7.3

Μορφολογία και Σοπογραφία Περιοχισ

Θ κζςθ ςτθν οποία προτείνεται να καταςκευαςτεί το προτεινόμενο Ζργο βρίςκεται 24 μζτρα
περίπου πάνω από τθν επιφάνεια τθσ κάλαςςασ. Θ περιοχι αυτι χαρακτθρίηεται ωσ αςτικι και
απζχει 3km περίπου από τθν ακτογραμμι και από τθ Μαρίνα τθσ Λάρνακασ.
7.4
7.4.1

Ορυκτοί Πόροι
Γεωλογία

Για τθν περιγραφι τθσ γεωλογίασ μίασ περιοχισ, οι γεωλόγοι ομαδοποιοφν περιοχζσ με τθν ίδια
γεωλογικι δομι, εξζλιξθ και θλικία ςε «Γεωλογικζσ Ηϊνεσ» ι «Γεωτεκτονικζσ Ηϊνεσ». Σε
μικρότερα κλίματα, πετρϊματα τθσ ίδιασ θλικίασ, ςφςταςθσ και γζνεςθσ ονομάηονται
«Σχθματιςμοί» οι οποίοι ςυνικωσ παίρνουν το όνομα τουσ από τα ονόματα περιοχϊν όπου θ
φπαρξθ των πετρωμάτων αυτϊν είναι εκτεταμζνθ. Σφμφωνα με το Τμιμα Γεωλογικισ
Επιςκόπθςθσ, θ Κφπροσ διαιρείται ςε πζντε γεωλογικζσ ηϊνεσ (Χάρτθσ 7.4.1.1).
α) Ακολουκία Κερφνειασ,
β) Ιηθματογενισ Ακολουκία Τροόδουσ,
γ) Οφιόλικοσ Τροόδουσ,
δ) Σφμπλεγμα Μαμωνιϊν και
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ε) Ακολουκία Αρακαπά.

Χάρτθσ 7.4.1.1: Γεωλογικζσ Ηϊνεσ τθσ Κφπρου

Θ περιοχι ςτθν οποία κα καταςκευαςτεί το προτεινόμενο Ζργο κακϊσ και θ ευρφτερθ περιοχι
μελζτθσ ανικουν ςτθ γεωλογικι ηϊνθ «Ιηθματογενισ Ακολουκία Τροόδουσ» θ οποία αποτελείται
από μία ςειρά αυτόχκονων πετρωμάτων όπωσ αςβεςτόλικουσ, αςβεςτικοφσ ψαμμίτεσ,
μπετονίτεσ, μάργεσ, κρθτίδεσ, εβαπορίτεσ και κλαςτικά ιηιματα, θλικίασ 70 εκατομμυρίων χρόνων
(Ανϊτερο Κρθτιδικό – Ρλειςτόκαινο). Θ ιηθματογζνεςθ αρχίηει με τθν απόκεςθ του Σχθματιςμοφ
Κανναβιοφ θ οποία αποτελείται από μπετονιτικζσ άργιλουσ και θφαιςτειοκλαςτικά και ακολουκεί
θ απόκεςθ των Σχθματιςμϊν Μονισ και Κάκθκα. Θ ανκρακικι ιηθματογζνεςθ αρχίηει από το
Ραλαιόκαινο με τθν απόκεςθ του Σχθματιςμοφ Λευκάρων ο οποίοσ περιλαμβάνει πελαγικζσ
μάργεσ και κρθτίδεσ με ζνα χαρακτθριςτικό λευκό χρϊμα. Θ κλαςικι ανάπτυξθ του Σχθματιςμοφ
αντιπροςωπεφεται από Κατϊτερεσ Μάργεσ, Κρθτίδεσ με ςτρϊςεισ κερατολίκων, ςυμπαγείσ
κρθτίδεσ και Ανϊτερεσ Μάργεσ. Ακολουκεί ο Σχθματιςμόσ Ράχνασ ο οποίοσ χρονολογείται ωσ
Μειόκαινθ θλικία (22 εκατομμφρια χρόνια πριν) αποτελείται κυρίωσ από γφψο και γυψοφχεσ
μάργεσ. Χαρακτθριςτικό του ςχθματιςμοφ αυτοφ είναι το κιτρινωπό χρϊμα των πετρωμάτων, θ
παρουςία ςτρϊςεων αςβεςτολικικοφ ψαμμίτθ (αμμόπετρα) και θ περιςταςιακι ανάπτυξθ
κροκαλόπαγων. Ακολουκεί ο ςχθματιςμόσ Καλαβαςοφ ο οποίοσ χρονολογείται 6 εκατομμφρια
χρόνια πριν κατά το τζλοσ του Μειόκαινου είναι αποτζλεςμα τθσ αποκοπισ τθσ Μεςογείου από
τον Ατλαντικό ωκεανό και τθσ εξάτμιςθσ του νεροφ. Ο ςχθματιςμόσ αποτελείται από γφψουσ και
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γυψοφχεσ μάργεσ οι οποίοι χωρίηονται ςε τζςςερισ τφπουσ (το ςακχαροειδι ο οποίοσ ζχει
κρυςταλλικι μορφι, τον ελαςματοειδι - μάρμαρο, το ςελενίτθ ο οποίοσ είναι διαφανισ με
μεγάλουσ δίδυμουσ κρυςτάλλουσ και το αλάβαςτρο το οποίο είναι ςυμπαγισ και θμιδιαφανζσ). Ο
Σχθματιςμόσ Λευκωςίασ αποτελείται από γκρίηουσ και κιτρινωποφσ ιλυόλικουσ και ςτρϊςεισ
αςβεςτολικικϊν ψαμμιτϊν και μαργϊν.
Σφμφωνα με το Γεωλογικό Χάρτθ τθσ Κφπρου (Χάρτθσ 7.4.1.2) ςτθ κζςθ τθν οποία προτείνεται να
καταςκευαςτεί το Ζργο το ζδαφοσ απαρτίηεται κυρίωσ από αςβεςτιτικοφσ ψαμμίτεσ, άμμουσ και
χαλίκια. Τα πετρϊματα αυτά κατατάςςονται ςτο ςχθματιςμό αποκζςεισ αναβακμίδων εποχισ
πλειςτόκαινου τεταρτογενζσ περιόδου.

Χάρτθσ 7.4.1.2: Χάρτθσ Πετρωμάτων τθσ Κφπρου

Για τθν περιοχι ςτθν οποία προτείνεται να καταςκευαςτεί το Ζργο ζχει διεξαχκεί γεωλογικι
μελζτθ (Ραράρτθμα 5). Τα αποτελζςματα τθσ μελζτθσ είναι τα ακόλουκα:


Θ ευρφτερθ περιοχι δομείται από αυτόχκονα, τριτογενι ανκρακικά πετρϊματα του
ςχθματιςμοφ Λευκωςίασ.



Στθν περιοχι ζχουν αποτεκεί πρόςφατεσ προςχϊςεισ μικροφ πάχουσ.



Ραρατθροφνται ςθμαντικζσ διαφοροποιιςεισ τόςο κατακόρυφα όςο και οριηόντια.



Για εξουδετζρωςθ του προβλιματοσ τθσ μεγάλθσ διαφορετικότθτασ πρζπει να επιλεχκεί
ωσ μζγιςτθ φόρτιςθ, εκείνθ που μπορεί να προκαλζςει κακίηθςθ 25 χιλιοςτά ςτο πζδιλο
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που κα υποςτεί τθ μεγαλφτερθ φόρτιςθ, χρθςιμοποιϊντασ τθ χαμθλότερθ τιμι που
λαμβάνεται από τισ πρότυπεσ δοκιμζσ διειςδφςεωσ.


Τα εδάφθ χαρακτθρίηονται ωσ μαλακά και μποροφν να ςκαφτοφν με ςυμβατικοφσ
εκςκαφείσ. Εκςκαφζσ πζραν τον τριϊν μζτρων χρειάηονται αντιςτιριξθ.

7.4.2

ειςμικότθτα

Θ Κφπροσ βρίςκεται ςτθ ςειςμογόνο ηϊνθ των Άλπεων-Ιμαλαΐων, μζςα ςτθν οποία εκδθλϊνονται
15% των ςειςμϊν παγκοςμίωσ. Θ ςειςμικότθτα τθσ Κφπρου αποδίδεται κατά κφριο λόγο ςτο
«Κυπριακό Τόξο» (Χάρτθσ 7.4.2.1), που αποτελεί το τεκτονικό όριο μεταξφ τθσ Αφρικανικισ και
Ευραςιατικισ λικοςφαιρικισ πλάκασ ςτθν περιοχι τθσ Ανατολικισ Μεςογείου. Το τόξο,
εντοπίηεται ςτα δυτικά και νότια τθσ Κφπρου, εντόσ τθσ κάλαςςασ. Κατά μικοσ αυτοφ του τόξου
υπάρχει ζντονθ ςυγκζντρωςθ πολλϊν επικζντρων ςειςμϊν, δείχνοντασ ότι οι τεκτονικζσ κινιςεισ
ςε όλο του το μικοσ είναι θ αιτία πολλϊν ςειςμϊν.

Χάρτθσ 7.4.2.1: Σεκτονικόσ χάρτθσ τθσ Ανατολικισ Μεςογείου

Εν τοφτοισ, οι πιο ςειςμόπλθκτεσ περιοχζσ ςτθν Κφπρο είναι θ παράκτια ηϊνθ, που εκτείνεται από
τθν Ράφο και καταλιγει ςτθν Αμμόχωςτο, μζςω Λεμεςοφ και Λάρνακασ (Χάρτθσ 7.4.2.2).

ΜΕΕΠ από την κατασκευή και λειτουργία 2 συγκροτημάτων οικιστικών διαμερισμάτων με την ονομασία
Habitat στο Δήμο Λάρνακας

Σελίδα 50

Θζςθ Ρροτεινόμενου Ζργου

Χάρτθσ 7.4.2.2: ειςμικότθτα τθσ Κφπρου 1896 - 2018

Θ Κφπροσ χωρίηεται ςε τρεισ ςειςμικζσ ηϊνεσ με βάςθ τισ ςειςμικζσ εντάςεισ που αναμζνονται
(Χάρτθσ 7.4.2.3). Σφμφωνα με το Τμιμα Γεωλογικισ Επιςκόπθςθσ, θ ςειςμικι ηϊνθ ςτθ περιοχι
του υπό μελζτθ τεμαχίου είναι Σειςμικι Ηϊνθ ΙΙΙ, με εδαφικι επιτάχυνςθ τθσ τάξθσ των
0.25g [m s2 ], με πικανότθτα υπζρβαςθσ 0.1 ι 10% ςε περίοδο επαναφοράσ τα 50 χρόνια.
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Χάρτθσ 7.4.2.3: Χάρτθσ ειςμικϊν Ηωνϊν Κφπρου

Αυτόσ ο ςυντελεςτισ αφορά κυρίωσ τθ ςτατικι μελζτθ δομικϊν ςτοιχείων και φορζων
οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ και δομικοφ χάλυβα.
7.5
7.5.1

Φυςικό Περιβάλλον
Χαρακτθριςτικά Φυςικοφ Περιβάλλοντοσ

Θ καταγραφι τθσ χλωρίδασ και τθσ πανίδασ ςτθ κζςθ τθν οποία προτείνεται να καταςκευαςτεί θ
προτεινόμενθ ανάπτυξθ ζγινε ςφμφωνα με τθ μζκοδο τθσ επιτόπιασ επόπτευςθσ και τθσ
υπάρχουςασ βιβλιογραφίασ. Θ επιτόπια επόπτευςθ πραγματοποιικθκε ςε τρεισ διαδοχικζσ μζρεσ
(3/7/2019, 4/7/2019 και 5/7/2019). Στο Ραράρτθμα 6 παρουςιάηονται φωτογραφίεσ τθσ περιοχισ
μελζτθσ.
Στο τεμάχιο το οποίο κα καταςκευαςτεί θ προτεινόμενθ ανάπτυξθ ζχουν πραγματοποιθκεί
κατεδαφίςεισ και ζτςι το τεμάχιο είναι άδειο. Επίςθσ, ζχουν αρχίςει οι εργαςίεσ εκςκαφισ για
καταςκευι του υπόγειου χϊρου.
Κατά τθν επιτόπια επίςκεψθ δεν παρατθρικθκε κάποιο είδοσ πανίδασ. Για το λόγο αυτό
χρθςιμοποιικθκαν βιβλιογραφικά ςτοιχεία. Στθν περιοχι μελζτθσ αναμζνεται ότι εμφανίηονται
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τα είδθ τα οποία παρουςιάηονται ςτον Ρίνακασ 7.2 και τα οποία είναι κοινά ςτο μεγαλφτερο
μζροσ τθσ Κφπρου.
Θθλαςτικά
Mus musculus praetextus
(Κοινόσ ποντικόσ)
Hiemiechinus auritus dorotheae
(Σκαντηόχοιροσ)

Ερπετά και Αμφίβια
Phoenicolacerta laevis (Σάυρα)

Ρτθνοπανίδα
Columba livia (Ρεριςτζρι)

Hemidactylus fucricus
(Μιςιαρόσ)

Passer domesticus
(Σπιτοςπουργίτθσ)

Πίνακασ 7.2: Πανίδα θ οποία Αναμζνεται να Εμφανίηεται ςτθν Περιοχι

7.5.2

Περιοχζσ ςε Κακεςτϊσ Προςταςίασ

Θ προτεινόμενθ ανάπτυξθ δεν εμπίπτει ςε κάποιο κακεςτϊσ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ
γνωςτό ωσ «Natura 2000». Το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Natura 2000 είναι ζνα ευρφ
ευρωπαϊκό δίκτυο προςτατευόμενων φυςικϊν περιοχϊν για είδθ χλωρίδασ, πανίδασ, πτθνϊν και
οικοτόπων. Bαςίηεται ςτθν πλιρθ και αποτελεςματικι υλοποίθςθ και εφαρμογι τθσ Οδθγίασ
92/43/ΕΟΚ για τθ Διατιρθςθ των Φυςικϊν Οικοτόπων και τθσ Οδθγίασ 2009/147/ΕΚ για τθν
Ρροςταςία των Άγριων Ρτθνϊν. Στθν Κφπρο μζχρι ςτιγμισ ζχουν κακοριςτεί ςυνολικά 40 Τόποι
Κοινοτικισ Σθμαςίασ (ΤΚΣ) και 30 Ηϊνεσ Ειδικισ Ρροςταςίασ (ΗΕΡ).
Θ κζςθ ςτθν οποία κα καταςκευαςτεί το προτεινόμενο Ζργο βρίςκεται ςε απόςταςθ (Χάρτθσ
4.1.1.1):


1.5km περίπου από το Κακεςτϊσ Ρροςταςίασ ″Αλυκζσ Λάρνακασ″,



2.8km περίπου από το Κακεςτϊσ Ρροςταςίασ ″Εκνικό Δαςικό Ράρκο ιηοελιάσ″ και



5.5km περίπου από το Κακεςτϊσ Ρροςταςίασ ″Λίμνθ Ορόκλινθσ″.
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Λίμνθ Ορόκλινθσ
Εκνικό Δαςικό Ράρκο ιηοελίασ
Θζςθ Ρροτεινόμενου Ζργου

Αλυκζσ Λάρνακασ

Χάρτθσ 7.5.2.1: Θζςθ Προτεινόμενου Ζργου ςε χζςθ με Περιοχζσ ςε Κακεςτϊσ Προςταςίασ

7.5.2.1

Κακεςτώσ Ρροςταςίασ ″Αλυκζσ Λάρνακασ″

Το κακεςτϊσ προςταςίασ ″Αλυκζσ Λάρνακασ″ (Χάρτθσ 7.5.2.2) ζχει χαρακτθριςτεί ωσ Ηϊνθ
Ειδικισ Ρροςταςίασ και Τόποσ Κοινοτικισ Σθμαςίασ του Δικτφου «Natura 2000» (CY6000010 και
CY6000011 αντίςτοιχα).
Το κακεςτϊσ προςταςίασ ″Αλυκζσ Λάρνακασ″ βρίςκεται ςτα Νότια τθσ Λάρνακασ και ςτα
Ανατολικά των χωριϊν Μενεοφ και Δρομολαξιάσ και περιλαμβάνει 2 αλμυρζσ ι υφάλμυρεσ
λίμνεσ οι οποίεσ επικοινωνοφν υδραυλικά και ζναν υγρότοπο. Θ αλατότθτα του νεροφ ςτισ λίμνεσ
κυμαίνεται από 20 ppt - 350 ppt ανάλογα με το εποχιακό βάκοσ του νεροφ το οποίο φτάνει μζχρι
και το 1 μζτρο.
Θ περιοχι καταλαμβάνει ζκταςθ 1560 περίπου εκταρίων εκ των οποίων τα 670 είναι νερό (ςε
ςυνκικεσ πλθρότθτασ). Αποτελεί ζνα από τα μεγαλφτερα ςυςτιματα υγροτόπων τθσ Κφπρου
αλλά και ζνα από τα πιο επθρεαηόμενα από τισ ανκρωπογενείσ δραςτθριότθτεσ. Οι
ςθμαντικότερεσ πιζςεισ που αςκοφνται ςτθν περιοχι είναι θ οικιςτικι ανάπτυξθ, άλλα ζργα
ανάπτυξθσ και θ γεωργικι δραςτθριότθτα. Εντόσ των ορίων τθσ περιοχισ αυτισ βρίςκεται ο
διεκνισ αερολιμζνασ Λάρνακασ, ο ςτακμόσ επεξεργαςίασ λυμάτων και θ μονάδα αφαλάτωςθσ
τθσ Λάρνακασ.
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Στθν περιοχι αυτι φιλοξενοφνται πάνω από 100 είδθ πτθνϊν εκ των οποίων τα 31
περιλαμβάνονται ςτο παράρτθμα I 79/409 / ΕΟΚ. Συνολικά ζχουν καταγραφεί 228 είδθ. Τα είδθ
κακοριςμοφ που φωλιάηουν ςτθ ΗΕΡ είναι Νανοπλουμίδι Charadrius alexandrinus, Καλαμοκαννάσ
Himantopus himantopus, Ρελλοκατερίνα Vanellus spinosus και Μαυροτράςιθλοσ Melanocorypha
calandra. Τα εννζα αποδθμθτικά είδθ που απαντϊνται ςε ςθμαντικοφσ αρικμοφσ είναι Φλαμίνγκο
Phoenicopterus ruber, Γερανόσ Grus grus, Νυφογερανόσ Grus virgo, Κεφαλόπαπια Oxyura
leucocephala, Νερομπεκάτςα Numenius arquata, Χιονάτθ Egretta garzetta, Νανοπλουμίδι
Charadrius alexandrinus, Νεροχελίδονο Glareola pratincola, και Αλάουρτοσ Tadorna tadorna. Το
πιο γνωςτό είναι το Phoenicopterus ruber (φλαμίνγκο) το οποίο φιλοξενείται ςυνικωσ από τον
Νοζμβριο μζχρι τον Μάρτιο. Τρία είδθ τα οποία ςυναντοφμε τακτικά ςτισ λίμνεσ αυτζσ και
διαδραματίηουν ςθμαντικό ρόλο ςτθν λειτουργία του οικολογικοφ ςυςτιματοσ είναι Dunaniella
salina (μονοκφτταρο άλγοσ), Artemia salina (γαρίδα) και Branchianella spinosa. Το Dunaniella
salina αποτελεί τθ βάςθ τθσ τροφικισ αλυςίδασ, θ Artemia salina χρθςιμεφει ωσ θ κφρια τροφι
του Φλαμίνγκο.

Χάρτθσ 7.5.2.2: Κακεςτϊσ Προςταςίασ ″Αλυκζσ Λάρνακασ″
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Ανκρωπογενζσ Περιβάλλον

7.6
7.6.1

Χριςεισ Γθσ

Σφμφωνα με το Χάρτθ Κάλυψθσ Γθσ (Χάρτθσ 7.6.1.1) θ χριςθ τθσ γθσ ςτθν ευρφτερθ περιοχι
μελζτθσ κακορίηεται ωσ εξισ:


Αςυνεχζσ αςτικόσ ιςτόσ,



Συνεχζσ αςτικόσ ιςτόσ,



Οδικό Δίκτυο,



Βιομθχανία και Εμπόριο,



Λιμάνι,



Αεροδρόμιο,



Ρράςινεσ αςτικζσ περιοχζσ,



Αλυκι,



Θάλαςςα.

Χάρτθσ 7.6.1.1: Χάρτθσ Κάλυψθσ Γθσ

7.6.2

Αρχαιολογικοί Χϊροι

Κατά τθν επιτόπια επίςκεψθ ςτο χϊρο τον οποίο προτείνεται να καταςκευαςτεί το προτεινόμενο
Ζργο δεν εντοπίςτθκαν αρχαιότθτεσ. Θ κζςθ του προτεινόμενου Ζργου βρίςκεται ςε απόςταςθ
2km περίπου από το Αρχαίο Κίτιον (Χάρτθσ 7.6.2.3), 3km περίπου (ςε ευκεία νοθτι γραμμι) από
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τθν Εκκλθςία του Αγίου Λαηάρου (Χάρτθσ 7.6.2.2) και 3.2km περίπου από το Μεςαιωνικό Κάςτρο
(Χάρτθσ 7.6.2.1). Θ εκκλθςία του Αγίου Λαηάρου και το Αρχαίο Κίτιο περιλαμβάνονται ςτον
κατάλογο Ελεγχόμενων Ρεριοχϊν του Τμιματοσ Αρχαιοτιτων. Με βάςθ το Άρκρο 11 του Ρερί
Αρχαιοτιτων Νόμου εντόσ των Ελεγχόμενων Ρεριοχϊν ι κοντά ςε Αρχαία Μνθμεία δεν μπορεί να
γίνει καμία ανάπτυξθ χωρίσ τθν εξαςφάλιςθ τθσ ςχετικισ άδειασ από τθν αρμόδια αρχι.
Αρχαίο Κίτιον
Ο αρχαιολογικόσ χϊροσ του Κιτίου βρίςκεται μζςα ςτθ ςφγχρονθ πόλθ τθσ Λάρνακασ και
περιλαμβάνει τισ δφο τοποκεςίεσ Κακαρι και Ραμποφλα. Οι πρωϊμότερεσ φάςεισ εγκατάςταςθσ
και λατρείασ εντοπίηονται ςτθν τοποκεςία Κακαρι ςτθν οποία αναςκάφθκαν πζντε ναοί και
εργαςτιρια επεξεργαςίασ χαλκοφ οι οποίοι χρονολογοφνται από τα τζλθ του 13 ου π.Χ. μζχρι τα
τζλθ του 11ου αιϊνα π.Χ. Οι αναςκαφζσ οι οποίεσ πραγματοποιικθκαν ςτθν τοποκεςία
Ραμποφλασ ζδειξαν ότι θ περιοχι κατοικικθκε από το τζλοσ τθσ Γεωμετρικισ μζχρι τθν
Ελλθνιςτικι περίοδο.

Χάρτθσ 7.6.2.1: Θζςθ Προτεινόμενου Ζργου ςε χζςθ με το Αρχαίο Κίτιον

Εκκλθςία Αγίου Λαηάρου
Ο ναόσ του Αγίου Λαηάρου ανεγζρκθκε ςτισ αρχζσ του 10ου αιϊνα και αποτελεί το λατρευτικό
κζντρο του Αγίου Λαηάρου ςτθν Κφπρο. Μζχρι τισ αρχζσ του 20ου αιϊνα ο ναόσ περιβαλλόταν από
κελλιά τα οποία ενοικίαηαν ζμποροι, τεχνίτεσ και ταξιδιϊτεσ. Με τθν πάροδο των χρόνων
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περιμετρικά του ναοφ αναπτφχκθκαν οι ςυνοικίεσ του λιμανιοφ τθσ πόλθσ κακιςτϊντασ τον ωσ
πολεοδομικό πυρινα.

Χάρτθσ 7.6.2.2: Θζςθ Προτεινόμενου Ζργου ςε χζςθ με τθν Εκκλθςία Αγίου Λαηάρου

Μεςαιωνικό Κάςτρο
Το Μεςαιωνικό Κάςτρο τθσ Λάρνακασ βρίςκεται ςτο νότιο άκρο του παραλιακοφ μετϊπου του
ιςτορικοφ πυρινα τθσ Λάρνακασ και ζχει ανεγερκεί το 1625 μ.Χ. κατά τθν Οκωμανικι περίοδο.
Από τισ αρχζσ τθσ Αγγλοκρατίασ μζχρι και τα μζςα του 20 ου αιϊνα χρθςιμοποιείτο ωσ
αςτυνομικόσ ςτακμόσ και φυλακι. Από το 1948 μζχρι το 1969 λειτουργοφςε ωσ Επαρχιακό
Μουςείο Λάρνακασ. Το 1969 εγκαινιάςτθκε το ςθμερινό Επαρχιακό Μουςείο. Στο κάςτρο
εκτίκενται αρχαιότθτεσ που χρονολογοφνται ςτθν παλαιοχριςτιανικι περίοδο, φωτογραφικό
υλικό ςχετικά με τθ Βυηαντινι τζχνθ και δείγματα βυηαντινισ, μεςαιωνικισ και ιςλαμικισ
εφυαλωμζνθσ κεραμικισ, μεταλλικά ςκεφθ, πυροβόλα όπλα, κράνθ και ςπακιά.
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Χάρτθσ 7.6.2.3: Θζςθ Προτεινόμενου Ζργου ςε χζςθ με το Μεςαιωνικό Κάςτρο

7.6.3

Δθμογραφικά τοιχεία

Σφμφωνα με τθν τελευταία απογραφι του πλθκυςμοφ θ οποία πραγματοποιικθκε από τθν
Στατιςτικι Υπθρεςία Κφπρου το 2011, ο πλθκυςμόσ τoυ Διμου Λάρνακασ, ςτον οποίο εμπίπτει θ
κζςθ του προτεινόμενου Ζργου, ανζρχεται ςτουσ 51.468 κατοίκουσ. Στον Ρίνακασ 7.3 που
ακολουκεί παρουςιάηεται ο πλθκυςμόσ του Διμου και των γειτονικϊν Κοινοτιτων όπωσ ζχει
καταγραφεί από τθν Στατιςτικι Υπθρεςία.
Κοινότθτα
Διμοσ Λάρνακασ
Διμοσ Αραδίππου
Λιβάδια
Δρομολαξιά

Σφνολο
51.468
19.228
7.206
5.064

Πίνακασ 7.3: Αναλυτικι απογραφι πλθκυςμοφ 2011
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7.7

Οικονομικζσ Δραςτθριότθτεσ

Οι οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ των κατοίκων του Διμου Λάρνακασ κακϊσ επίςθσ και των
γειτονικϊν κοινοτιτων παρουςιάηονται ςτον Ρίνακασ 7.4 που ακολουκεί.
Οικονομικι
Δραςτθριότθτα
Γεωργία, Δαςοκομία
και Αλιεία
Ορυχεία και Λατομία
Μεταποίθςθ
Ραροχι Θλεκτρικοφ
εφματοσ, Φυςικοφ
Αερίου, Ατμοφ και
Κλιματιςμοφ
Ραροχι Νεροφ,
Επεξεργαςία
Λυμάτων, Διαχείριςθ
Αποβλιτων και
Δταςτθριότθτεσ
Εξυγίανςθσ
Καταςκευζσ
Χονδρικό και Λιανικό
Εμπόριο, Επιςκευι
Μθχανοκίνθτων
Οχθμάτων και
Μοτοςικλετϊν
Μεταφορά και
Αποκικευςθ
Δραςτθριότθτεσ
Υπθρεςιϊν Ραροχισ
Καταλφματοσ και
Υπθρεςιϊν Εςτίαςθσ
Ενθμζρωςθ και
Επικοινωνία
Χρθματοπιςςτωτικζσ
και Αςφαλιςτικζσ
Δραςτθριότθτεσ
Διαχείριςθ Ακίνθτθσ
Ρεριουςίασ
Επαγγελματικζσ,
Επιςτθμονικζσ και
Τεχνικζσ
Δραςτθριότθτεσ
Διοικθτικζσ και
Υποςτθρικτικζσ
Δραςτθριότθτεσ
Δθμόςια Διόικθςθ και
Άμυνα, Υποχρεωτικι
Κοινωνικι Αςφαλιςθ
Εκπαίδευςθ
Δραςτθριότθτεσ

Διμοσ Λάρνακασ

Διμοσ Αραδίππου

Λιβάδεια

138

173

19

85

13
1.635
369

6
1.297
10

0
99
1

0
116
0

240

43

5

5

2.804
6.268

387
888

84
188

42
220

3.682

86

13

42

2.726

99

29

36

400

15

1

0

1.490

98

11

24

261

14

7

1

1.902

122

9

6

809

36

6

4

2.703

125

15

17

2.379
1.726

394
50

143
14

60
4
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Σχετικζσ με τθν
Ανκρϊπινθ Υγεία και
τθν Κοινωνικι
Μζριμνα
Τζχνεσ, Διαςκζδαςθ
και Ψυχαγωγία
Άλλεσ Δραςτθριότθτεσ
Ραροχισ Υπθρεςιϊν
Δραςτθριότθτεσ
Νοικοκυριϊν ωσ
Εργοδοτϊν. Μθ
Διαφοροποιθμζνεσ
Δραςτθριότθτεσ
Νοικοκυριϊν που
αφοροφν τθν
Ραραγωγι Αγακϊν
και Υπθρεςιϊν για
ίδια Χριςθ
Δραςτθριότθτεσ
Ετερόδικων
Οργανιςμϊν και
Φορζων
Δε Δθλϊκθκε

577

61

8

10

898

156

35

35

1.501

369

114

103

167

3

0

0

49

4

5

421

Πίνακασ 7.4: Οικονομικζσ Δραςτθριότθτεσ Κατοίκων

7.8

Πολεοδομικά Χαρακτθριςτικά

Σφμφωνα με το Τοπικό Σχζδιο Λάρνακασ το τεμάχιο ςτο οποίο κα καταςκευαςτεί θ προτεινόμενθ
ανάπτυξθ ανικει ςτθν Ρολεοδομικι Ηϊνθ Κα4 - Ρεριοχζσ με επικρατοφςα χριςθ τθν κατοικία. Τα
χαρακτθριςτικά τθσ Ρολεοδομικισ Ηϊνθσ παρακζτονται ςτον Ρίνακασ 7.5 που ακολουκεί.
Ρολεοδομικι
Ηϊνθ
Κα4

Ροςοςτό
Εμβαδοφ
100%

Δόμθςθ

Κάλυψθ

Προφοι

Φψοσ

1.2

0.5

3

13.5

Πίνακασ 7.5: Χαρακτθριςτικά Πολεοδομικϊν Ηωνϊν

7.9

Σεχνικζσ Τποδομζσ Γειτνιάηουςασ Περιοχισ

Στθν περιοχι τθν οποία κα καταςκευαςτεί το προτεινόμενο Ζργο υπάρχει υφιςτάμενο δίκτυο
διανομισ θλεκτριςμοφ, δίκτυο τθλεπικοινωνιϊν, δίκτυο υδατοπρομικειασ, υποδομζσ μεταφορϊν
και αποχετευτικό ςφςτθμα, του οποίου θ Φάςθ Αϋ ολοκλθρϊκθκε το 2000 και το 2020
αναμζνεται να ολοκλθρωκεί και θ Φάςθ Βϋ.
7.10

Ατμοςφαιρικό Περιβάλλον

Το ατμοςφαιρικό περιβάλλον αποτελείται από οξυγόνο (O2) το οποίο είναι απαραίτθτο για τθν
αναπνοι των ανκρϊπων και των ηϊων, από διοξείδιο του άνκρακα (CO2) το οποίο είναι
απαραίτθτο για τθ λειτουργία τθσ φωτοςφνκεςθσ, από άηωτο (N2) το οποίο είναι απαραίτθτο για
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τθ ηωι αλλά και από μεγάλεσ ποςότθτεσ χθμικϊν ουςιϊν οι οποίεσ εκλφονται ςτθν ατμόςφαιρα
από ανκρωπογενείσ κυρίωσ δραςτθριότθτεσ αλλά και από φυςικζσ. Οι ςθμαντικότεροι ρφποι οι
οποίοι χρθςιμοποιοφνται ωσ δείκτεσ τθσ ποιότθτασ του ατμοςφαιρικοφ αζρα είναι τα οξείδια του
αηϊτου (ΝΟχ), τα διοξείδιο του κείου (SO2), μονοξείδιο του άνκρακα (CO), τα αιωροφμενα
ςωματίδια (PM10) και το τροποςφαιρικό όηον (O3). Οι κφριεσ πθγζσ τθσ ανκρωπογενοφσ
ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ είναι θ καφςθ ορυκτϊν καυςίμων για τθν παραγωγι θλεκτρικισ
ενζργειασ, οι μεταφορζσ, θ βιομθχανία, τα νοικοκυριά, θ γεωργία και θ διαχείριςθ αποβλιτων.
Θ μακροχρόνια και οξεία ζκκεςθ ςτουσ πιο πάνω ρφπουσ προκαλεί προβλιματα ςτο περιβάλλον
αλλά και ςτθν υγεία του ανκρϊπου (από αναπνευςτικά προβλιματα μζχρι και πρόωρο κάνατο).
Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ζχει ωσ ςτόχο τθ μείωςθ των επιπζδων των αζριων ρφπων ςτθν ατμόςφαιρα
ςε επίπεδα τα οποία δεν κα οδθγοφν ςε αρνθτικζσ επιπτϊςεισ και δεν κα εγκυμονοφν κινδφνουσ
για τθν ανκρϊπινθ υγεία.
Θ Κφπροσ ςτθν προςπάκεια τθσ να εναρμονιςτεί με το κεςμικό πλαίςιο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
ζχει κεςπίςει τον τροποποιθτικό Νόμο *Ν.77(Ι)/2010+ περί τθσ Ροιότθτασ του Ατμοςφαιρικοφ
Αζρα. Στον Ρίνακασ 7.6 που ακολουκεί παρουςιάηονται οι οριακζσ τιμζσ ζκκεςθσ ςτουσ κφριουσ
ατμοςφαιρικοφσ ρφπουσ.
φποσ
ΝΟ2
SO2
CO
O3
PM10

1 ϊρα / 12 μινεσ
1 ϊρα / 24 ϊρεσ
8 ϊρεσ
8 ϊρεσ
24 ϊρεσ / 12 μινεσ

Οριακι Τιμι
200 μg/m3 / 40 μg/m3
350 μg/m3 / 125 μg/m3
10000 μg/m3
120 μg/m3
50 μg/m3 / 40 μg/m3

Πίνακασ 7.6: Όρια Ποιότθτασ Ατμοςφαιρικοφ Αζρα

Το 2006 δθμιουργικθκε ςτθν Κφπρο δίκτυο ςτακμϊν παρακολοφκθςθσ τθσ ποιότθτασ του
ατμοςφαιρικοφ αζρα. Οι ςτακμοί αυτοί χωρίηονται ςε κυκλοφοριακοφσ, οικιςτικοφσ,
βιομθχανικοφσ και ςτακμοφσ υποβάκρου. Ο κοντινότεροσ ςτακμόσ ςτθν προτεινόμενθ κζςθ του
Ζργου είναι ο κυκλοφοριακόσ ςτακμόσ Λάρνακασ (κωδικόσ: LARTRA, Οδόσ Λουκι Ριερίδθ, ζναντι
Αμερικάνικθσ Ακαδθμίασ) ο οποίοσ βρίςκεται ςε απόςταςθ 2,15km περίπου.
Τα Διαγράμματα που ακολουκοφν (Διάγραμμα 7.10.1, Διάγραμμα 7.10.2, Διάγραμμα 7.10.3,
Διάγραμμα 7.10.4) παρουςιάηουν τθ διακφμανςθ των ετιςιων μζςων τιμϊν ςυγκζντρωςθσ του
ΝΟ2, SO2, CO και PM10 αντίςτοιχα, για τθν περίοδο 2004 – 2016. Ππωσ φαίνεται ςτα
ςχεδιαγράμματα αυτά, οι μετριςεισ που ζγιναν ςτον κυκλοφοριακό ςτακμό Λάρνακασ δεν
υπερβαίνουν τισ οριακζσ τιμζσ εκτόσ από τα PM10. Σφμφωνα με το Τμιμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ
οι ανκρωπογενείσ πθγζσ των PM10 είναι οι εκπομπζσ από καφςεισ (οχιματα, βιομθχανία και
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κζρμανςθ) και οι φυςικζσ πθγζσ είναι θ αερομεταφερόμενθ ςκόνθ από τισ εριμουσ τθσ Βορείου
Αφρικισ και τθσ Δυτικισ Αςίασ κακϊσ και από το καλάςςιο άλασ.

3

Διάγραμμα 7.10.1: Διακφμανςθ ετιςιων μζςων τιμϊν ςυγκζντρωςθσ (μg/m ) ΝO2 κατά τθν περίοδο 2004 - 2016

3

Διάγραμμα 7.10.2: Διακφμανςθ ετιςιων μζςων τιμϊν ςυγκζντρωςθσ (μg/m ) SO2 κατά τθν περίοδο 2004 - 2016
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3

Διάγραμμα 7.10.3: Διακφμανςθ ετιςιων μζςων τιμϊν ςυγκζντρωςθσ (μg/m ) CO κατά τθν περίοδο 2004 - 2016

3

Διάγραμμα 7.10.4: Διακφμανςθ ετιςιων μζςων τιμϊν ςυγκζντρωςθσ (μg/m ) PM10 κατά τθν περίοδο 2004 - 2016

7.11

Ακουςτικό Περιβάλλον

Σφμφωνα με τον Ρερί Αξιολόγθςθσ και Διαχείριςθσ του Ρεριβαλλοντικοφ Θορφβου Νόμο του
2004 (Ν. 224(I)/2004) κακορίςτθκαν δείκτεσ αξιολόγθςθσ του περιβαλλοντικοφ κορφβου Lden και
Lnight. Ο δείκτθσ Lden είναι o ςτακμιςμζνοσ δείκτθσ αξιολόγθςθσ κορφβου 24ϊρου. Ο δείκτθσ
Lnight είναι θ Α-ςτακμιςμζνθ μακροπρόκεςμθ μζςθ θχοςτάκμθ για τθν περίοδο νφκτασ (23:00 –
07:00) όπωσ ορίηεται ςτο πρότυπο ISO 1996-2: 1987, προςδιοριςμζνθ επί του ςυνόλου των
νυχτερινϊν περιόδων ενόσ ζτουσ.
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Σφμφωνα με τον Στρατθγικό Χάρτθ Θορφβου (2017) Lden (Χάρτθσ 7.6.3.1) τα επίπεδα ιχου ςτθ
κζςθ τθν οποία κα καταςκευαςτεί το προτεινόμενο Ζργο κυμαίνονται ςτα 70dB(Α) περίπου. Κατά
τθ διάρκεια τθσ νφκτασ τα επίπεδα κορφβου κυμαίνονται μεταξφ 55 - 60dB(Α) όπωσ
παρουςιάηεται ςτο Στρατθγικό Χάρτθ Θορφβου (2017) Lnight (Χάρτθσ 7.6.3.2).

Χάρτθσ 7.6.3.1: τρατθγικόσ Χάρτθσ Θορφβου 2017 Lden
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Χάρτθσ 7.6.3.2: τρατθγικόσ Χάρτθσ Θορφβου Lnight

7.12

Υδατα

7.12.1 Επιφανειακά Υδατα
Τα κοντινότερα επιφανειακά φδατα ςτθν περιοχι μελζτθσ είναι οι Αλυκζσ Λάρνακασ οι οποίεσ
βρίςκονται ςε απόςταςθ 1.5km περίπου νότια τθσ κζςθσ του προτεινόμενου Ζργου. Θ μζςθ
επιφανειακι απορροι τθσ περιοχισ όπου προτείνεται να καταςκευαςτεί το Ζργο κυμαίνεται
μεταξφ 10 – 40 mm (Χάρτθσ 7.12.1.1).
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Θζςθ Ρροτεινόμενου Ζργου

Χάρτθσ 7.12.1.1: Μζςθ Ετιςια Επιφανειακι Απορροι

7.12.2 Τπόγεια Υδατα
Στα πλαίςια εφαρμογισ τθσ Οδθγίασ για τα φδατα (2000/60/ΕΚ) και τθσ εκπόνθςθσ Σχεδίων
Διαχείριςθσ Λεκάνθσ Απορροισ Ροταμοφ οι 66 υδροφορείσ τθσ Κφπρου ομαδοποιικθκαν ςε 20
Συςτιματα Υπόγειου Φδατοσ ανάλογα με τθ λικολογία, τα υδραυλικά χαρακτθριςτικά, τισ πιζςεισ
ρφπανςθσ και τθν κατάςταςθ τουσ (Χάρτθσ 7.12.2.1). Σφμφωνα με το χάρτθ αυτό, θ άμεςθ
περιοχι μελζτθσ δεν εμπίπτει ςε κάποιο υδροφορζα. Τα υδρολογικά χαρακτθριςτικά τθσ
περιοχισ ςτθν οποία κα καταςκευαςτεί το προτεινόμενο Ζργο χαρακτθρίηονται από πολφ ρθχά
υπόγεια φδατα τα οποία ελζγχονται από το ςχθματιςμό ιλυόλικων, αργίλου και μάργασ (Χάρτθσ
7.12.2.2, Δεδομζνα από διαδραςτικό χάρτθ του προγράμματοσ BIOforLife).
Σφμφωνα με τθ Γεωλογικι Μελζτθ ο υπόγειοσ υδροφόροσ ορίηοντασ βρίςκεται ςε βάκοσ 8,5 - 8,9
μζτρων. Το νερό είναι ςε ςτρϊςεισ άμμου μζςα ςτθ μάργα μερικϊσ υπό πίεςθ. Οι εκςκαφζσ για
τθ δθμιουργία υπογείου κα είναι βάκουσ μικρότερου των 4 μζτρων περίπου και ζτςι δεν
αναμζνεται να χρειαςτεί άντλθςθ νεροφ ι να επθρεαςτεί ο υδροφόροσ ορίηοντασ.
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Θζςθ Ρροτεινόμενου Ζργου

Χάρτθσ 7.12.2.1: φςτθμα Τπόγειου Υδατοσ Κφπρου
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Χάρτθσ 7.12.2.2: Τδρολογικόσ χάρτθσ περιοχισ μελζτθσ

7.12.3 Νιτρορφπανςθ
Νιτρορφπανςθ είναι θ ρφπανςθ θ οποία δθμιουργείται από τθν παρουςία αυξθμζνων
ςυγκεντρϊςεων νιτρικϊν αλάτων ςτα υπόγεια και ςτα επιφανειακά νερά. Κφρια πθγι των
νιτρικϊν είναι θ χριςθ αηωτοφχων λιπαςμάτων τα οποία χρθςιμοποιοφνται ςτθ γεωργία, τα
κτθνοτροφικά απόβλθτα, οργανικά υπολείμματα, αςτικά λφματα κα. Θ τοποκεςία ςτθν οποία κα
βρίςκεται θ προτεινόμενθ ανάπτυξθ δεν εμπίπτει ςε Ευπρόςβλθτθ Ηϊνθ ςε Νιτρικά (Χάρτθσ
7.12.3.1).
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Θζςθ Ρροτεινόμενου Ζργου

Χάρτθσ 7.12.3.1: Περιοχζσ Ευπρόςβλθτεσ ςε Νιτρικά

7.12.4 Νερά Κολφμβθςθσ
Θ κζςθ ςτθν οποία προτείνεται να καταςκευαςτεί το προτεινόμενο Ζργο απζχει περίπου 3,2 km
από νερά κολφμβθςθσ (Ρεριοχι: Φοινικοφδεσ 1, κωδικόσ: CY0004000000000040). Θ περιοχι
μελζτθσ ζχει εξυπθρετθκεί με το αποχετευτικό ςφςτθμα λυμάτων του Συμβουλίου Αποχετεφςεων
Λάρνακασ με αποτζλεςμα όλα τα αςτικά υγρά λφματα που κα παράγονται από τθν προτεινόμενθ
ανάπτυξθ να οδθγοφνται ςτο δθμόςιο αποχετευτικό ςφςτθμα.
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Χάρτθσ 7.12.4.1: Νερά Κολφμβθςθσ - Φοινικοφδεσ 1
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8.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΙΡΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ

Στο κεφάλαιο αυτό κα παρουςιαςτοφν οι επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον κατά τθν καταςκευι και
κατά τθ λειτουργία του προτεινόμενου Ζργου. Οι επιπτϊςεισ βακμολογοφνται ωσ προσ τθν
πικανότθτα εμφάνιςθσ και τθ ςοβαρότθτα τθσ επίπτωςθσ και παρουςιάηονται ςε πίνακα κάτω
από κάκε επίπτωςθ. Θ βακμονόμθςθ των παραμζτρων παρουςιάηεται ςτον πίνακα που
ακολουκεί (Ρίνακασ 8.1: Βακμονόμθςθ Επιπτϊςεων).
Ρικανότθτα Εμφάνιςθσ
τθσ Επίπτωςθσ
Απίκανο
Σπάνιο
Δυνατό
Ρικανό
Σχεδόν Βζβαιο
Κριςιμότθτα Επίπτωςθσ
Αςιμαντθ
Χαμθλι
Μζτρια
Σοβαρι
Ρολφ Σοβαρι

Βακμολογία
0.5
1
2
3
4
Βακμολογία
1
2
3
4
5
Πίνακασ 8.1: Βακμονόμθςθ Επιπτϊςεων

8.1
8.1.1

Επιπτϊςεισ ςτο Ατμοςφαιρικό Περιβάλλον
Εκπομπζσ Αερίων του Θερμοκθπίου – Κλιματικζσ Αλλαγζσ

Το φαινόμενο του κερμοκθπίου είναι ζνα φυςικό φαινόμενο το οποίο όμωσ εντείνεται από τισ
ανκρωπογενείσ δραςτθριότθτεσ οι οποίεσ ςχετίηονται με τθν κατανάλωςθ ενζργειασ. Οι εκπομπζσ
των αερίων του κερμοκθπίου (CO2, CH4, N2O και Ο3) οδθγοφν ςτθν ςταδιακι αφξθςθ τθσ μζςθσ
παγκόςμιασ κερμοκραςίασ και ζτςι βριςκόμαςτε αντιμζτωποι με τθν απειλι τθσ υπερκζρμανςθσ
του πλανιτθ. Οι επιπτϊςεισ αυτισ τθσ κλιματικισ αλλαγισ ζχουν αντίκτυπο ςτο περιβάλλον και
ςτθν υγεία του ανκρϊπου. Οι εκπομπζσ των αερίων αυτϊν προζρχονται από τθν καφςθ
ςυμβατικϊν καυςίμων για παραγωγι ενζργειασ.
Φάςθ Καταςκευισ
Κατά τθ φάςθ καταςκευισ του προτεινόμενου Ζργου αναμζνεται να αυξθκεί θ παραγωγι αζριων
ρφπων λόγω τθσ διακίνθςθσ των οχθμάτων για ςκοποφσ καταςκευαςτικϊν εργαςιϊν, τθσ
μεταφοράσ του προςωπικοφ το οποίο κα εργάηεται αλλά και από τθ λειτουργία του εξοπλιςμοφ
και των μθχανθμάτων τα οποία κα χρθςιμοποιοφνται. Θ δθμιουργία αζριων ρφπων από τθ
λειτουργία των μθχανθμάτων αναμζνεται να είναι αμελθτζα και δεν επθρεάηει τθν ποιότθτα τθσ
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ατμόςφαιρασ. Θ ποςότθτα των αζριων ρφπων θ οποία κα παραχκεί από τθ μετακίνθςθ των
βαρζων και των ιδιωτικϊν οχθμάτων αναμζνεται να είναι αυξθμζνθ ςτθν περιοχι αλλά δεν
αναμζνεται να επθρεάςει ςε ςθμαντικό βακμό τθν ποιότθτα του ατμοςφαιρικοφ αζρα λόγω του
μικροφ χρόνου αποπεράτωςθσ των καταςκευαςτικϊν εργαςιϊν.
Φάςθ Λειτουργίασ
Κατά τθ λειτουργία του προτεινόμενου Ζργου αναμζνεται να παράγονται αζριοι ρφποι από τθ
διακίνθςθ των οχθμάτων από και προσ τθν ανάπτυξθ και ζμμεςα από τθ χριςθ τθσ θλεκτρικισ
ενζργειασ. Θ εκπομπι αζριων ρφπων από τα οχιματα κεωρείται ότι δεν κα επθρεάηει τθν
ποιότθτα τθσ ατμόςφαιρασ. Θ λειτουργία του προτεινόμενου Ζργου κα αυξιςει τα επίπεδα
αζριων ρφπων με ζμμεςο τρόπο. Οι αζριοι ρφποι δεν κα εκπζμπονται ςτθν περιοχι του
προτεινόμενου Ζργου αλλά ςτισ περιοχζσ όπου βρίςκονται οι ςτακμοί παραγωγισ θλεκτρικοφ
ρεφματοσ τθσ ΑΘΚ. Σφμφωνα με τουσ υπολογιςμοφσ τθσ παραγράφου 5.4.6 εκτιμάται ότι από τθ
χριςθ του θλεκτρικοφ ρεφματοσ κα εκλφονται ςτθν ατμόςφαιρα 515.228Kg CO2 ετθςίωσ. Να
ςθμειωκεί ότι ο υπολογιςμόσ αυτόσ γίνεται με τθν παραδοχι ότι τα διαμερίςματα κα βρίςκονται
ςτο μζγιςτο τθσ πλθρότθτασ τουσ ολόχρονα.
Κριςιμότθτα
Ρικανότθτα

8.1.2

Καταςκευι
2
3

Λειτουργία
2
3

Δθμιουργία κόνθσ

Φάςθ Καταςκευισ
Κατά τθν καταςκευι του προτεινόμενου Ζργου αναμζνεται να εκλυκεί ςκόνθ ςτθν ατμόςφαιρα
κατά εκςκαφι του υπόγειου χϊρου, από τισ χωματουργικζσ εργαςίεσ που κα εκτελεςτοφν και
κατά τθ διακίνθςθ των βαρζων και ιδιωτικϊν οχθμάτων. Οι εργαςίεσ που ςχετίηονται με
δθμιουργία ςκόνθσ κα είναι περιοριςμζνθσ διάρκειασ και με τθ λιψθ κατάλλθλων μζτρων δεν
αναμζνεται να υπάρξουν ςθμαντικζσ επιπτϊςεισ.
Φάςθ Λειτουργίασ
Θ λειτουργία του προτεινόμενου Ζργου δεν ςχετίηεται με παραγωγι ςκόνθσ ςτθν ατμόςφαιρα.
Κριςιμότθτα
Ρικανότθτα

Καταςκευι
3
2

Λειτουργία
-
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8.2

Ακουςτικό Περιβάλλον

Φάςθ Καταςκευισ
Κατά τθ φάςθ καταςκευισ του προτεινόμενου Ζργου τα επίπεδα κορφβου ςτθν περιοχι
εκτιμάται ότι κα είναι αυξθμζνα κατά τισ ϊρεσ εργαςίασ του εργοταξίου ( 7:00 π.μ. μζχρι 15:00 μ.μ)
αλλά δεν αναμζνεται να ξεπεράςουν τα επιτρεπτά όρια με τθ λιψθ των κατάλλθλων μζτρων τα
οποία παρατίκενται ςτο επόμενο κεφάλαιο. Τα επίπεδα κορφβου αναμζνεται ότι κα
μεταβάλλονται ςφμφωνα με το είδοσ των εργαςιϊν που κα ακολουκθκοφν και τθ ταχφτθτα
κίνθςθσ των φορτθγϊν, τα οποία κα μεταφζρουν τα υλικά καταςκευισ αλλά και το είδοσ και τον
αρικμό των μθχανθμάτων που κα εργάηονται ςε μία δεδομζνθ περίοδο. Οι επιπτϊςεισ από τα
επίπεδα κορφβου κα είναι περιοριςμζνθσ διάρκειασ.
Φάςθ Λειτουργίασ
Οι πθγζσ κορφβου κατά τθ φάςθ λειτουργίασ του προτεινόμενου Ζργου κα είναι θ διακίνθςθ των
οχθμάτων από και προσ τθν ανάπτυξθ και οι ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ που κα λαμβάνουν
χϊρα εντόσ αυτισ. Οι εκπομπζσ κορφβου δεν κα είναι ςυνεχόμενεσ αλλά οφτε και ςτακερζσ. Τα
επίπεδα κορφβου δεν αναμζνεται να είναι αυξθμζνα ςε τζτοια επίπεδα οφτωσ ϊςτε να
προκαλείται κάποιο πρόβλθμα.
Κριςιμότθτα
Ρικανότθτα

8.3

Καταςκευι
3
2

Λειτουργία
2
1

Δθμιουργία τερεϊν Αποβλιτων

Φάςθ Καταςκευισ
Κατά τθ φάςθ καταςκευισ του προτεινόμενου Ζργου κα δθμιουργθκοφν ςτερεά απόβλθτα από
υλικά εργοταξίου τα οποία κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν ανζγερςθ των υποδομϊν, υλικά
ςυςκευαςίασ αλλά και από οικιακά απόβλθτα του εργατικοφ προςωπικοφ. Θ ποςότθτα των
παραγόμενων ςτερεϊν αποβλιτων δεν αναμζνεται να είναι ςθμαντικι.
Φάςθ Λειτουργίασ
Κατά τθ φάςθ λειτουργίασ του προτεινόμενου Ζργου αναμζνεται να παράγονται ετθςίωσ
166.221kg ςτερεϊν αποβλιτων από τουσ ζνοικουσ, τουσ επιςκζπτεσ αλλά και το προςωπικό το
οποίο κα εργάηεται ςτθν ανάπτυξθ. Σε επόμενο κεφάλαιο προτείνονται μζτρα για τθν
ελαχιςτοποίθςθ τουσ.
Κριςιμότθτα
Ρικανότθτα

Καταςκευι
2
3

Λειτουργία
2
3
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8.4
8.4.1

Ανκρωπογενζσ Περιβάλλον
Αρχαιότθτεσ

Φάςθ Καταςκευισ
Στο χϊρο όπου κα καταςκευαςτεί το προτεινόμενο Ζργο δεν υπάρχουν αρχαία μνθμεία ςυνεπϊσ
δεν κα υπάρξουν αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτισ αρχαιότθτεσ. Σε περίπτωςθ ςτθν οποία κατά τθ
διεξαγωγι των καταςκευαςτικϊν εργαςιϊν εντοπιςτοφν αρχαία ευριματα κα ειδοποιθκεί το
Τμιμα Αρχαιοτιτων.
Φάςθ Λειτουργίασ
Θ λειτουργία του προτεινόμενου Ζργου δεν ςχετίηεται με επιπτϊςεισ ςτισ αρχαιότθτεσ.
Κριςιμότθτα
Ρικανότθτα

8.4.2

Καταςκευι
-

Λειτουργία
-

Δθμογραφικά Χαρακτθριςτικά

Φάςθ Καταςκευισ
Κατά τθ φάςθ καταςκευισ δεν αναμζνεται να υπάρξει επίδραςθ ςτα δθμογραφικά
χαρακτθριςτικά τθσ περιοχισ.
Φάςθ Λειτουργίασ
Θ λειτουργία του προτεινόμενου Ζργου κα προκαλζςει μικρι αφξθςθ ςτον αρικμό των κατοίκων
τθσ περιοχισ.
Κριςιμότθτα
Ρικανότθτα

Καταςκευι
-

Λειτουργία
1
4
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8.4.3

Οικονομία – Θζςεισ Εργαςίασ

Φάςθ Καταςκευισ
Κατά τθ φάςθ καταςκευισ του προτεινόμενου Ζργου αναμζνεται να εργοδοτθκοφν ςυνολικά 100
άτομα περίπου. Θζςεισ εργαςίασ κα δθμιουργθκοφν για τα διάφορα επιμζρουσ ςτάδια των
καταςκευαςτικϊν εργαςιϊν, όπωσ κατά το ςτάδιο καταςκευισ κεμελίων κλπ.
Φάςθ Λειτουργίασ
Θ λειτουργία του προτεινόμενου Ζργου κα ςυμβάλει ςτθν ανάκαμψθ τθσ τοπικισ οικονομίασ
προςελκφοντασ τουρίςτεσ και δθμιουργϊντασ νζεσ κζςεισ εργαςίασ. Κατά τθ φάςθ λειτουργίασ
του προτεινόμενου Ζργου αναμζνεται να εργοδοτθκοφν περίπου 30 άτομα.
Καταςκευι
√
4
4

Θετικι Επίπτωςθ
Κριςιμότθτα
Ρικανότθτα

8.5

Λειτουργία
√
4
4

Φυςικό Περιβάλλον

Φάςθ Καταςκευισ
Ππωσ προαναφζρκθκε θ περιοχι ςτθν οποία κα καταςκευαςτεί το προτεινόμενο Ζργο
χαρακτθρίηεται από απουςία χλωρίδασ και πανίδασ. Συνεπϊσ, θ καταςκευι του προτεινόμενου
Ζργου δεν κα επθρεάςει οποιαδιποτε είδθ χλωρίδασ και πανίδασ.
Φάςθ Λειτουργίασ
Το υφιςτάμενο φυςικό περιβάλλον τθσ περιοχισ είναι ιδθ υποβακμιςμζνο από τθν ζντονθ
ανάπτυξθ τθσ περιοχισ. Συνεπϊσ, θ λειτουργία του προτεινόμενου Ζργου δεν αναμζνεται να
προκαλζςει μεγάλθσ κλίμακασ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ. Αντίκετα, θ προτεινόμενθ ανάπτυξθ κα
τοπιοτεχνθκεί και κα φυτευτοφν δζντρα, κάμνοι, λουλοφδια, κα με αποτζλεςμα να αυξθκεί θ
χλωρίδα ι/και πανίδα τθσ περιοχισ.
Καταςκευι
Θετικι Επίπτωςθ
Κριςιμότθτα
Ρικανότθτα

-

Λειτουργία
√
3
4
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8.6

Οδικό Δίκτυο

Φάςθ Καταςκευισ
Κατά τθ φάςθ καταςκευισ του προτεινόμενου Ζργου το οδικό δίκτυο κα επιβαρυνκεί από τθ
διακίνθςθ των βαρζων οχθμάτων από και προσ το εργοτάξιο.
Φάςθ Λειτουργίασ
Κατά τθ φάςθ λειτουργίασ του προτεινόμενου Ζργου αναμζνεται να αυξθκεί θ χριςθ του οδικοφ
δικτφου από τουσ ενοίκουσ των διαμεριςμάτων, τουσ πικανοφσ επιςκζπτεσ και από το
προςωπικό.
Κριςιμότθτα
Ρικανότθτα

8.7

Καταςκευι
2
3

Λειτουργία
3
2

Γεωλογικά, Γεωτεχνικά και ειςμολογικά Χαρακτθριςτικά

Φάςθ Καταςκευισ
Κατά τθ φάςθ καταςκευισ του προτεινόμενου Ζργου αναμζνεται μικρόσ επθρεαςμόσ των
γεωλογικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ περιοχισ λόγω τθσ εκςκαφισ του εδάφουσ για δθμιουργία του
υπόγειου χϊρου.
Φάςθ Λειτουργίασ
Θ λειτουργία του προτεινόμενου Ζργου δεν ςυνδζεται με οποιανδιποτε αρνθτικι επίπτωςθ ςτα
γεωλογικά χαρακτθριςτικά.
Κριςιμότθτα
Ρικανότθτα

8.8

Καταςκευι
1
2

Λειτουργία
-

Μορφολογία και Αιςκθτικι Σοπίου

Φάςθ Καταςκευισ
Θ παρουςία του εργοταξίου για τθν καταςκευι τθσ προτεινόμενθσ ανάπτυξθσ κα οδθγιςει ςε
οπτικζσ και αιςκθτικζσ επιπτϊςεισ ςτθν περιοχι. Οι επιπτϊςεισ αυτζσ δεν μποροφν να
αποτραποφν αλλά χαρακτθρίηονται μικρισ κλίμακασ και περιοριςμζνου χρονικοφ διαςτιματοσ.
Φάςθ Λειτουργίασ
Θ περιοχι ςτθν οποία κα καταςκευαςτεί και λειτουργιςει το προτεινόμενο Ζργο χαρακτθρίηεται
από τθν ζντονθ παρουςία κτιρίων και πολυκατοικιϊν. Επομζνωσ, δεν αναμζνεται να επθρεαςτεί
αρνθτικά θ αιςκθτικι τθσ περιοχισ. Αντίκετα, πρόκειται για ζνα μοντζρνο κτίριο, με προςεγμζνθ
αρχιτεκτονικι και τοπιοτζχνθςθ το οποίο κα ςυμβάλει ςτθν αφξθςθ τθσ αιςκθτικισ του τοπίου.
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Καταςκευι
Θετικι Επίπτωςθ
Κριςιμότθτα
Ρικανότθτα

8.9

Λειτουργία
√
4
4

2
3

Ηλεκτρομαγνθτικι Ακτινοβολία

Φάςθ Καταςκευισ
Κατά τθ φάςθ καταςκευισ του προτεινόμενου Ζργου δεν αναμζνεται ότι κα υπάρχουν εκπομπζσ
θλεκτρομαγνθτικισ ακτινοβολίασ.
Φάςθ Λειτουργίασ
Θ λειτουργία του προτεινόμενου Ζργου δεν ςχετίηεται με εκπομπζσ θλεκτρομαγνθτικισ
ακτινοβολίασ.
Κριςιμότθτα
Ρικανότθτα

8.10

Καταςκευι
-

Λειτουργία
-

Υδατα

Φάςθ Καταςκευισ
Κατά τθ φάςθ καταςκευισ του προτεινόμενου Ζργου δεν αναμζνεται να υπάρξουν ςθμαντικζσ
επιπτϊςεισ ςτθν υδρολογία τθσ περιοχισ. Ο μοναδικόσ επθρεαςμόσ των υπόγειων υδάτων ίςωσ
προζλκει από ςτραγγίςματα λόγω διαρροϊν μθχανζλαιων τα οποία εκτιμϊνται περιοριςμζνα και
επίςθσ δεν αναμζνεται να γίνει χριςθ βλαβερϊν υγρϊν διαλυμάτων.
Φάςθ Λειτουργίασ
Κατά τθ φάςθ λειτουργίασ του Ζργου, δεν αναμζνεται να παρατθρθκοφν ςθμαντικζσ αλλαγζσ
ςτθν υδρολογία τθσ περιοχισ. Θ ποςότθτα νεροφ που κα απαιτείται ετθςίωσ για τθ λειτουργία
του προτεινόμενου Ζργου υπολογίςτθκε ότι κα ανζρχεται ςτα 66.174,5 m3, ςε ςυνκικεσ
πλθρότθτασ τθσ ανάπτυξθσ.
Κριςιμότθτα
Ρικανότθτα

Καταςκευι
1
0.5

Λειτουργία
2
3
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8.11

φνοψθ Εκτιμϊμενων Επιπτϊςεων

Ο Ρίνακασ 8.3 παρουςιάηει ςυνοπτικά το είδοσ τθσ επίπτωςθσ και τον χαρακτθριςμό τθσ κατά τθ
φάςθ καταςκευισ και τθ φάςθ λειτουργίασ του προτεινόμενου Ζργου. Ο χαρακτθριςμόσ τθσ
επίπτωςθσ προκφπτει από τον ςυνδυαςμό τθσ πικανότθτασ να ςυμβεί θ επίπτωςθ με τθν
κριςιμότθτα τθσ επίπτωςθσ και διαχωρίηεται ςε Αμελθτζα, Ρεριοριςμζνθ, Υψθλι και

Κριςιμότθτα

Καταςτροφικι με βάςθ τον πίνακα που ακολουκεί (Ρίνακασ 8.2).

1
2
3
4
5

0.5
Α
Α
Α
Α
Α

1
Α
Α
Ρ
Ρ
Ρ

Ρικανότθτα
2
Ρ
Ρ
Ρ
Υ
Υ

3
Ρ
Ρ
Υ
Κ
Κ

4
Ρ
Υ
Κ
Κ
Κ

Πίνακασ 8.2: Χαρακτθριςμόσ Επίπτωςθσ

Υπόμνθμα:

Α:

Αμελθτζα

Ρ

Ρεριοριςμζνθ

Υ

Υψθλι

Κ

Καταςτροφικι
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Φάςθ Καταςκευισ
Επίπτωςθ
Θετικι /
Ρικανότθτα Κριςιμότθτα
Αρνθτικι
Αζρια Θερμοκθπίου Αρνθτικι
3
2
–
Κλιματικζσ
Αλλαγζσ
Σκόνθ
Αρνθτικι
2
3
Στερεά Απόβλθτα
Αρνθτικι
3
2
Ακουςτικό
Αρνθτικι
2
3
Ρεριβάλλον
Αρχαιότθτεσ
Ουδζτερθ
Δθμογραφικά
Ουδζτερθ
Χαρακτθριςτικά
Οικονομία - Θζςεισ Θετικι
4
4
Εργαςίασ
Φυςικό Ρεριβάλλον Ουδζτερθ
Οδικό Δίκτυο
Αρνθτικι
3
2
Γεωλογικά
Αρνθτικι
2
1
Χαρακτθριςτικά
Μορφολογία
και Αρνθτικι
3
2
Αιςκθτικι Τοπίου
Θλεκτρομαγνθτικι
Ουδζτερθ
Ακτινοβολία
Ρεριβαλλοντικι
Ρτυχι

Φδατα

Αρνθτικι

0.5

Πίνακασ 8.3: φνοψθ Εκτιμϊμενων Επιπτϊςεων
Τπόμνθμα

++

Θετικι Επίπτωςθ

1

Χαρακτθριςμόσ
Ρεριοριςμζνθ

Θετικι /
Αρνθτικι
Αρνθτικι

Ρεριοριςμζνθ
Ρεριοριςμζνθ
Ρεριοριςμζνθ
-

Φάςθ Λειτουργίασ
Επίπτωςθ
Ρικανότθτα
Κριςιμότθτα

Χαρακτθριςμόσ

3

2

Ρεριοριςμζνθ

Ουδζτερθ
Αρνθτικι
Αρνθτικι

3
1

2
2

Ρεριοριςμζνθ
Αμελθτζα

Ουδζτερθ
Αρνθτικι

4

1

Αμελθτζα

Θετικι

4

4

++

Ρεριοριςμζνθ
Ρεριοριςμζνθ

Θετικι
Αρνθτικι
Ουδζτερθ

4
2
-

3
3
-

++
Ρεριοριςμζνθ
-

Ρεριοριςμζνθ

Θετικι

4

4

++

-

Ουδζτερθ

-

-

-

Αμελθτζα

Αρνθτικι

3

2

Ρεριοριςμζνθ

++

ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΙΡΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ

9.

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται αναφορά ςτα μζτρα τα οποία μποροφν να λθφκοφν οφτωσ ϊςτε να
περιοριςτεί το μζγεκοσ των επιπτϊςεων από τθν καταςκευι και λειτουργία του προτεινόμενου
Ζργου.
Αιςκθτικι του Σοπίου

9.1

Για τθ μείωςθ των επιπτϊςεων ςτθν αιςκθτικι του τοπίου προτείνονται τα ακόλουκα μζτρα:


Ρεριμετρικι περίφραξθ του χϊρου κατά το ςτάδιο των καταςκευαςτικϊν εργαςιϊν για
παρεμπόδιςθ τθσ οπτικισ επαφισ των κατοίκων με το εργοτάξιο.
κόνθ

9.2

Τα επίπεδα ςκόνθσ αναμζνεται ότι κα μεταβάλλονται με το είδοσ των εργαςιϊν και ανάλογα με
τισ καιρικζσ ςυνκικεσ οι οποίεσ κα επικρατοφν κατά τθν περίοδο εκτζλεςθσ των
καταςκευαςτικϊν εργαςιϊν. Για να μετριαςτεί θ ζκλυςθ ςκόνθσ ςτθν ατμόςφαιρα προτείνονται
τα παρακάτω μζτρα:


Να αποφεφγονται οι άςκοπεσ μετακινιςεισ των μπαηϊν κακϊσ επίςθσ και των
μθχανθμάτων ςτο χϊρο του εργοταξίου,



Μείωςθ τθσ ταχφτθτασ με τθν οποία κινοφνται τα μθχανοκίνθτα μθχανιματα,



Χριςθ καλυμμάτων ςτα οχιματα που μεταφζρουν δομικά υλικά,



Εάν είναι εφικτό οι διεργαςίεσ οι οποίεσ εκλφουν ςκόνθ ςτθν ατμόςφαιρα να
περιορίηονται ι να αποφεφγονται ςε περιόδουσ με υψθλά επίπεδα ανζμων και



Διαβροχι τθσ επιφάνειασ των χωμάτινων οδϊν ςτισ οποίεσ κινοφνται τα οχιματα.
Αζριοι Ρφποι

9.3

Θ δθμιουργία αζριων ρφπων κατά τθν καταςκευι του προτεινόμενου Ζργου δεν αναμζνεται να
είναι ςθμαντικι εάν λθφκοφν τα ακόλουκα μζτρα:


Να χρθςιμοποιοφνται καφςιμα με χαμθλι περιεκτικότθτα ςε κείο,



Να γίνεται χριςθ καταλυτικοφ μετατροπζα όπου μπορεί να εφαρμοςτεί,



Να γίνεται τακτικι ςυντιρθςθ του εξοπλιςμοφ και των οχθμάτων,



Να γίνεται χριςθ εκςυγχρονιςμζνων μθχανθμάτων τα οποία παράγουν μικρότερεσ
ποςότθτεσ αζριων ρφπων και



Να διακόπτεται θ λειτουργία των μθχανθμάτων όταν δεν χρθςιμοποιοφνται για μεγάλο
χρονικό διάςτθμα οφτωσ ϊςτε να περιοριςτοφν άςκοπεσ εκπομπζσ αερίων.

Για μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ κατά τθ λειτουργία του προτεινόμενου
Ζργου και ςυνεπϊσ τθσ ζμμεςθσ μείωςθσ των αερίων εκπομπϊν προτείνεται θ εφαρμογι των
πιο κάτω:


Χριςθ

οικονομικϊν

λαμπτιρων

ςτουσ

εςωτερικοφσ

χϊρουσ

και

χριςθ

φωτοβολταϊκοφ φωτιςμοφ ςτο εξωτερικό κτίριο.


Εγκατάςταςθ αυτόματου φωτιςμοφ ςτουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ.



Τοποκζτθςθ ςυςκευϊν υψθλισ ενεργειακισ απόδοςθσ.



Τοποκζτθςθ ενθμερωτικοφ φυλλαδίου ςτα διαμερίςματα για ορκολογιςτικι χριςθ
του θλεκτρικοφ ρεφματοσ.

Επίςθσ, προτείνεται όπωσ φυτευτεί ικανοποιθτικόσ αρικμόσ δζντρων και πράςινθσ βλάςτθςθσ θ
οποία χρθςιμοποιεί CO2 για φωτοςφνκεςθ και ςυνεπϊσ μειϊνει τισ ποςότθτεσ του ςτθν
ατμόςφαιρα.
9.4

τερεά Απόβλθτα

Για τθ ςωςτι διαχείριςθ των ςτερεϊν αποβλιτων προτείνεται όπωσ τα απόβλθτα εργοταξίου να
μεταφζρονται ςε αδειοδοτθμζνουσ χϊρουσ διαχείριςθσ τζτοιων αποβλιτων. Κατά τθ φάςθ
λειτουργίασ του προτεινόμενου Ζργου προτείνεται όπωσ τοποκετθκοφν κάδοι ανακφκλωςθσ
εντόσ τθσ ανάπτυξθσ οφτωσ ϊςτε μεγάλο μζροσ των ςτερεϊν αποβλιτων να ανακυκλϊνεται.
Ρροτείνεται όπωσ το προςωπικό παρακολουκιςει ςεμινάρια για το ςωςτό τρόπο διαχωριςμοφ
των αποβλιτων οφτωσ ϊςτε να επιτυγχάνεται μζγιςτθ μείωςθ των αποβλιτων τα οποία
οδθγοφνται ςε χϊρουσ υγειονομικισ ταφισ.
9.5

Ακουςτικό Περιβάλλον

Τα επίπεδα κορφβου αναμζνεται ότι κα μεταβάλλονται ςφμφωνα με το είδοσ των εργαςιϊν που
κα εκτελοφνται, τθν ταχφτθτα κίνθςθσ των φορτθγϊν τα οποία κα μεταφζρουν τα υλικά
καταςκευισ και το είδοσ και τον αρικμό των μθχανθμάτων που κα εργάηονται ςε μία δεδομζνθ
περίοδο. Δεν είναι δυνατό να επιτευχκεί εκμθδενιςμόσ των επιπζδων κορφβου κατά τθ
διάρκεια των καταςκευαςτικϊν εργαςιϊν ςε ζνα τζτοιασ μορφισ Ζργο που περιλαμβάνει
καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ. Το Ζργο όμωσ είναι περιοριςμζνθσ ζκταςθσ και οι εργαςίεσ
καταςκευισ οι οποίεσ ςχετίηονται με υψθλά επίπεδα κορφβου απαιτοφν μικρό χρονικό
διάςτθμα. Θ χριςθ μθχανθμάτων εξωτερικοφ χϊρου κα γίνεται ςφμφωνα με τουσ περί των
Βαςικϊν Απαιτιςεων (Εκπομπι Θορφβου ςτο Ρεριβάλλον από Εξοπλιςμό προσ Χριςθ ςε
Εξωτερικοφσ Χϊρουσ) Κανονιςμοφσ (Κ.Δ.Ρ. 535/2003). Μζτρα πρόλθψθσ κορφβου:
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Να αποφεφγεται κόρυβοσ από αχρείαςτεσ ενζργειεσ και να τθρθκεί το χρονοδιάγραμμα
υλοποίθςθσ των εργαςιϊν,



Να γίνεται χριςθ εκςυγχρονιςμζνων μθχανθμάτων τα οποία παράγουν λιγότερο κόρυβο
και να γίνεται τακτικι και ςωςτι ςυντιρθςθ τουσ και



Να γίνεται χριςθ ςιγαςτιρων και θχοπεταςμάτων γφρω από τα κορυβϊδθ μθχανιματα.



Να γίνεται χριςθ ωτοαςπίδων από τουσ εργαηόμενουσ ςτο εργοτάξιο ςε περιπτϊςεισ
όπου κρίνεται απαραίτθτο.

Κατά τθ λειτουργία του Ζργου προτείνεται όπωσ ο εξοπλιςμόσ / μθχανιματα τα οποία
παράγουν κόρυβο να τοποκετθκοφν ςε κλειςτοφσ ι/και μονωμζνουσ χϊρουσ.
Οδικό Δίκτυο

9.6

Κατά τθ φάςθ καταςκευισ του προτεινόμενου Ζργου προτείνεται όπωσ εκπονθκεί και
εφαρμοςτεί χρονοδιάγραμμα για τα δρομολόγια των βαρζων οχθμάτων. Ρροτείνεται όπωσ τα
δρομολόγια πραγματοποιοφνται ςε ϊρεσ μθ αιχμισ οφτωσ ϊςτε να μθν επιβαρφνεται το οδικό
δίκτυο.
Υδατα

9.7

Δεν αναμζνονται αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτα φδατα από τθν καταςκευι και λειτουργία του
προτεινόμενου Ζργου εάν λθφκοφν τα ακόλουκα μζτρα:


Σωςτόσ τρόποσ φφλαξθσ των χθμικϊν υγρϊν αποβλιτων (μθχανζλαια, καφςιμα κ.λ.π)
ςτουσ κατάλλθλουσ χϊρουσ τουσ οποίουσ κα υποδείξει ο Εργολάβοσ του Ζργου.



Τα αςτικά απόβλθτα να ςυλλζγονται ςε χθμικζσ τουαλζτεσ οι οποίεσ κα αδειάηονται ανά
τακτά χρονικά διαςτιματα οφτωσ ϊςτε να αποφευχκεί θ οποιαδιποτε διαρροι.



Να γίνεται ςωςτι φφλαξθ των κακαριςτικϊν ουςιϊν και των χθμικϊν που κα
χρθςιμοποιοφνται για τθ ςυντιρθςθ τθσ προτεινόμενθσ ανάπτυξθσ. Επίςθσ, προτείνεται
θ χριςθ κακαριςτικϊν που είναι φιλικά προσ το περιβάλλον.



Τοποκζτθςθ ενθμερωτικοφ φυλλαδίου ςτα διαμερίςματα για εξοικονόμθςθ νεροφ.
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ

10.

Το ςφςτθμα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχει ωσ ςτόχο να εξαςφαλίςει ότι τα προτεινόμενα
μζτρα πρόλθψθσ και μετριαςμοφ των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων ζχουν εφαρμοςτεί
αποτελεςματικά.
Το ςφςτθμα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κα περιλαμβάνει τθν περιγραφι του Ζργου, τθν
αναγνϊριςθ και αξιολόγθςθ των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων και τουσ περιβαλλοντικοφσ
ςτόχουσ. Για να επιτευχκοφν οι περιβαλλοντικοί ςτόχοι πρζπει να ακολουκθκεί ζνα ςτρατθγικό
ςχζδιο το οποίο κα περιλαμβάνει:


Ρρακτικζσ και ςυςτιματα μείωςθσ των περιβαλλοντικϊν κίνδυνων



Κακοριςμό των υπεφκυνων ατόμων και ανάκεςθ ρόλων



Κατάρτιςθ του προςωπικοφ



Ζλεγχοσ ότι τα προτεινόμενα μζτρα εφαρμόηονται



Ραρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των μζτρων που ζχουν
λθφκεί



Σχζδιο ςε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ

Κατά τθ φάςθ καταςκευισ του προτεινόμενου Ζργου υπεφκυνοσ για τα πιο πάνω κα είναι ο
Εργολάβοσ του Ζργου. Ρζραν τον πιο πάνω, κατά τθ φάςθ λειτουργίασ του προτεινόμενου
Ζργου κα γίνεται επιπλζον ζλεγχοσ τθσ κανονικισ λειτουργίασ του Ζργου.

Τομζασ

Ρερίοδοσ
Υλοποίθςθσ
Αιςκθτικι
Ρριν από τθν
Τοπίου
Ζναρξθ των
Καταςκευαςτικϊν
Εργαςιϊν
Ροιότθτα
Κατά τθ Διάρκεια
Ατμόςφαιρασ των
Καταςκευαςτικϊν
Εργαςιϊν

Υγρά
Απόβλθτα

Κατά τθ Διάρκεια
των
Καταςκευαςτικϊν
Εργαςιϊν

Στερεά
Απόβλθτα

Κατά τθ Διάρκεια
των

Φάςθ Καταςκευισ
Στόχοσ
Δζςμευςθ

Ραρακολοφκθςθ

Ελαχιςτοποίθςθ
των Επιπτϊςεων

- Τοποκζτθςθ
Ρερίφραξθσ

Ζλεγχοσ
Εφαρμογισ

Ρεριοριςμόσ των
Εκπομπϊν των
Αερίων του
Θερμοκθπίου

- Τακτικι
Συντιρθςθ
Εξοπλιςμοφ,
- Αποφυγι
Αχρείαςτων
Ενεργειϊν
- Σωςτι Φφλαξθ
και Διαχείριςθ
των Υγρϊν
Χθμικϊν

Ζλεγχοσ
Εφαρμογισ

Σωςτι
Διαχείριςθ των

Ζλεγχοσ
Εφαρμογισ

Ρεριοριςμόσ των
Επιπτϊςεων από
τθν Απόρριψθ
Υγρϊν
Αποβλιτων
Ρεριοριςμόσ των
Επιπτϊςεων από

Ζλεγχοσ
Εφαρμογισ
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Θόρυβοσ

Διαρροζσ

Ρυρκαγιά

Αςφάλεια
και Υγεία

Τομζασ
Ενζργεια

Στερεά
Απόβλθτα
Διαρροζσ

Ρυρκαγιά

Καταςκευαςτικϊν τθν Απόρριψθ
Εργαςιϊν
Στερεϊν
Αποβλιτων
Κατά τθ Διάρκεια Μείωςθ των
των
Επιπζδων
Καταςκευαςτικϊν Θορφβου
Εργαςιϊν
Ρριν από τθν
Ζναρξθ των
Καταςκευαςτικϊν
Εργαςιϊν
Ρριν από τθν
Ζναρξθ των
Καταςκευαςτικϊν
Εργαςιϊν

Ελαχιςτοποίθςθ
Επιπτϊςεων
Διαρροισ

Εφαρμογι
Κατάλλθλου
Σχεδίου
Αντιμετϊπιςθσ
Ρυρκαγιϊν
Ρριν από τθν
Εφαρμογι
Ζναρξθ των
Αποτελεςματικοφ
Καταςκευαςτικϊν Σχεδίου
Εργαςιϊν
Αςφάλειασ και
Υγείασ

Ρερίοδοσ
Υλοποίθςθσ
Ρριν και Κατά τθ
Λειτουργία του
Ζργου

Στερεϊν
Αποβλιτων
- Χριςθ
Θχοπεταςμάτων
- Αποφυγι
Αχρείαςτων
Ενεργειϊν
Εκπόνθςθ
Σχεδίου
Αντιμετϊπιςθσ
Διαρροϊν
Εκπόνθςθ
Σχεδίου
Αντιμετϊπιςθσ
Ρυρκαγιάσ

Ζλεγχοσ
Εφαρμογισ

Εκπόνθςθ
Σχεδίου
Αςφάλειασ και
Υγείασ

-

Φάςθ Λειτουργίασ
Στόχοσ
Δζςμευςθ

-

-

Ραρακολοφκθςθ

Μείωςθ
Κατανάλωςθσ
Ενζργειασ

- Χριςθ
Συςκευϊν
Υψθλισ
Ενεργειακισ
Απόδοςθσ

Ζλεγχοσ Σωςτισ
Λειτουργίασ

Κατά τθ
Λειτουργία του
Ζργου
Κατά τθ Διάρκεια
Λειτουργίασ του
Ζργου

Μείωςθ Στερεϊν
Αποβλιτων

-

Ρριν από τθν
Ζναρξθ τθσ
Λειτουργίασ του
Ζργου

Εφαρμογι
Κατάλλθλου
Σχεδίου
Αντιμετϊπιςθσ
Ρυρκαγιϊν

- Τοποκζτθςθ
Κάδων
Ανακφκλωςθσ
Εκπόνθςθ
Σχεδίου
Αντιμετϊπιςθσ
Διαρροϊν
Εκπόνθςθ
Σχεδίου
Αντιμετϊπιςθσ
Ρυρκαγιάσ

Ελαχιςτοποίθςθ
Επιπτϊςεων
Διαρροισ

-

-
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11.

ΣΥΜΡΕΑΣΜΑ

Κατά τθ φάςθ καταςκευισ και λειτουργίασ του προτεινόμενου Ζργου αναμζνεται ότι κα
υπάρξουν κάποιεσ μικρζσ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ οι οποίεσ με τθ λιψθ των προτεινόμενων
μζτρων που παρακζτονται ςτο Κεφάλαιο 9 εκτιμάται ότι κα είναι αμελθτζεσ. Συμπεραςματικά,
θ καταςκευι του προτεινόμενου Ζργου κεωρείται αποδεκτι εφόςον λθφκοφν τα κατάλλθλα
μζτρα αντιμετϊπιςθσ των επιπτϊςεων.
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12.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Σφμφωνα με τθ νζα Νομοκεςία περί Εκτίμθςθσ των Επιπτϊςεων ςτο Ρεριβάλλον Νόμο, απαιτείται
όπωσ γίνει δθμόςια διαβοφλευςθ ϊςτε να ενθμερωκοφν ο Διμαρχοσ και τα Μζλθ του Δθμοτικοφ
Συμβουλίου του Διμου Λάρνακασ, οι κάτοικοι τθσ Κοινότθτασ και οι άμεςα ενδιαφερόμενοι κοντά
ςτθν περιοχι μελζτθσ. Στισ 18/7/2019 ςτάλθκε επιςτολι ςτον Διμο Λάρνακασ με τθν οποία ηθτοφμε
τα ςχόλια, προτάςεισ ι παρατθριςεισ τουσ για το προτεινόμενο Ζργο (Ραράρτθμα 7).
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13.

ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ

Ευρωπαϊκόσ Οργανιςμόσ Ρεριβάλλοντοσ
Μετεωρολογικι Υπθρεςία Κφπρου
Στατιςτικι Υπθρεςία Κφπρου
Τμιμα Αναπτφξεωσ Υδάτων
Τμιμα Αρχαιοτιτων
Τμιμα Γεωλογικισ Επιςκόπθςθσ Κφπρου
Τμιμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ
Τμιμα Κτθματολογίου και Χωρομετρίασ
Τμιμα Ρεριβάλλοντοσ
Υπθρεςία Θφρασ και Ρανίδασ
Υπουργείο Γεωργίασ, Φυςικϊν Ρόρων και Ρεριβάλλοντοσ
Advanced Converter
BioforLife
Eurostat
Copernicus Land Monitoring Service – Corine Land Cover
Cyprus Geological Survey Department GEOportal
Natura 2000 Network Viewer
United States Department of Labor - Occupational Safety and Health Administration (USHA)
U.S. Department of Transportation – RCNM Model
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14.

ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ

14.1

Παράρτθμα 1 - Σίτλοσ Ιδιοκτθςίασ

14.2

Παράρτθμα 2 - Αρχιτεκτονικά χζδια Προτεινόμενθσ Ανάπτυξθσ

14.3

Παράρτθμα 3 - Πίνακασ με Εμβαδόν Δραςτθριοτιτων

14.4

Παράρτθμα 4 - Φωτορεαλλιςτικζσ Εικόνεσ τθσ Προτεινόμενθσ Ανάπτυξθσ

14.5

Παράρτθμα 5 – Γεωτεχνικι Μελζτθ

14.6

Παράρτθμα 6 - Φωτογραφίεσ τθσ Περιοχισ Μελζτθσ

14.7

Παράρτθμα 7 - Επιςτολι προσ Διμο Λάρνακασ

14.8

Παράρτθμα 8 - Μελζτθ κίαςθσ και Αεριςμοφ
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Παπάπηημα 14.1 (Τίηλορ Ιδιοκηηζίαρ)

Παπάπηημα 14.2 (Απσιηεκηονικά Σσέδια Πποηεινόμενηρ Ανάπηςξηρ)

Παπάπηημα 14.3 (Πίνακαρ με Εμβαδόν Δπαζηηπιοηήηων)

habitat
Veranda
Floor level
BS
GF

Apt No.
common
meditation
common
gym
dining area

common Type
4.659
150
305
65
76

Internal

Bathrooms

covered

uncovered

total

BLOCK A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ROOF
10

common
101
102
103
104
common
201
202
203
204
common
301
302
303
304
common
401
402
403
404
common
common
601
602
603
604
common
701
702
703
704
common
801
802
803
804
common
901
902
903
904
common
1001
1002

297

[191m² green area]
2 bedroom ap.
1 bedroom
2 bedroom ap.
3 bedroom ap.

90
60
90
108

2
1
2
3

33,20
11,00
22,40
28,40

7,65
8,50
13,00
19,10

40,85
19,50
35,40
47,50

2 bedroom ap.
1 bedroom
2 bedroom ap.
3 bedroom ap.

90
60
90
108

2
1
2
3

33,20
11,00
22,40
28,40

7,65
8,50
13,00
19,10

40,85
19,50
35,40
47,50

2 bedroom ap.
1 bedroom
2 bedroom ap.
3 bedroom ap.
[205m² green area]
2 bedroom ap.
1 bedroom
2 bedroom ap.
3 bedroom ap.
Mechanical Floor Level

90
60
90
108

2
1
2
3

33,20
11,00
22,40
28,40

7,65
8,50
13,00
19,10

40,85
19,50
35,40
47,50

90
60
90
108

2
1
2
3

33,20
11,00
22,40
28,40

7,65
8,50
13,00
19,10

40,85
19,50
35,40
47,50

2 bedroom ap.
1 bedroom
2 bedroom ap.
3 bedroom ap.
[278m² green area]
2 bedroom ap.
1 bedroom
2 bedroom ap.
3 bedroom ap.

90
60
90
108

2
1
2
3

33,20
11,00
22,40
28,40

7,65
8,50
13,00
19,10

40,85
19,50
35,40
47,50

90
60
90
108

2
1
2
3

33,20
11,00
22,40
28,40

7,65
8,50
13,00
19,10

40,85
19,50
35,40
47,50

2 bedroom ap.
1 bedroom
2 bedroom ap.
3 bedroom ap.

90
60
90
108

2
1
2
3

33,20
11,00
22,40
28,40

7,65
8,50
13,00
19,10

40,85
19,50
35,40
47,50

2 bedroom ap.
1 bedroom
2 bedroom ap.
3 bedroom ap.
[242m² green area]
2 bedroom ap.
1 bedroom

90
60
90
108

2
1
2
3

33,20
11,00
22,40
28,40

7,65
8,50
13,00
19,10

40,85
19,50
35,40
47,50

90
60

2
1

33,20
11,00

7,65
8,50

40,85
19,50

106

106

311

454
106

383

106

106

589

Parking

Common Shared Area

Communal Area

Storage

habitat BLOCK B
Veranda
Floor level

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Apt No.
common
101
102
103
104
common
201
202
203
204
common
301
302
303
304
common
401
402
403
404
common
501
502
503
504
common
601
602
603
604
common
701
702
703
704
common
801
802
803
804
common
901
902
903
904
common
1001
1002
1003

common Type
275

Internal

Bathrooms

covered

uncovered

total

[191m² green area]
2 bedroom ap.
1 bedroom
2 bedroom ap.
3 bedroom ap.

90
60
90
108

2
1
2
3

43,70
11,50
20,20
35,05

16,5
9,80
15,50
14,50

60,20
21,30
35,70
49,55

2 bedroom ap.
1 bedroom
2 bedroom ap.
3 bedroom ap.

90
60
90
108

2
1
2
3

43,70
11,50
20,20
35,05

16,5
9,80
15,50
14,50

60,20
21,30
35,70
49,55

2 bedroom ap.
1 bedroom
2 bedroom ap.
3 bedroom ap.
[205m² green area]
2 bedroom ap.
1 bedroom
2 bedroom ap.
3 bedroom ap.

90
60
90
108

2
1
2
3

43,70
11,50
20,20
35,05

16,5
9,80
15,50
14,50

60,20
21,30
35,70
49,55

90
60
90
108

2
1
2
3

43,70
11,50
20,20
35,05

16,5
9,80
15,50
14,50

60,20
21,30
35,70
49,55

2 bedroom ap.
1 bedroom
2 bedroom ap.
3 bedroom ap.

90
60
90
108

2
1
2
3

43,70
11,50
20,20
35,05

16,5
9,80
15,50
14,50

60,20
21,30
35,70
49,55

2 bedroom ap.
1 bedroom
2 bedroom ap.
3 bedroom ap.
[278m² green area]
2 bedroom ap.
1 bedroom
2 bedroom ap.
3 bedroom ap.

90
60
90
108

2
1
2
3

43,70
11,50
20,20
35,05

16,5
9,80
15,50
14,50

60,20
21,30
35,70
49,55

90
60
90
108

2
1
2
3

43,70
11,50
20,20
35,05

16,5
9,80
15,50
14,50

60,20
21,30
35,70
49,55

2 bedroom ap.
1 bedroom
2 bedroom ap.
3 bedroom ap.

90
60
90
108

2
1
2
3

43,70
11,50
20,20
35,05

16,5
9,80
15,50
14,50

60,20
21,30
35,70
49,55

2 bedroom ap.
1 bedroom
2 bedroom ap.
3 bedroom ap.
[242m² green area]
2 bedroom ap.
1 bedroom
2 bedroom ap.

90
60
90
108

2
1
2
3

43,70
11,50
20,20
35,05

16,5
9,80
15,50
14,50

60,20
21,30
35,70
49,55

90
60
90

2
1
2

43,70
11,50
20,20

16,5
9,80
15,50

60,20
21,30
35,70

84

84

289

84

84

361

84

84

325

Parking

Common Shared Area

Communal Area

Storage

10

11

12

1004
common
1101
1102
1103
1104
common
1201
1202
1203
1204

3 bedroom ap.

108

3

35,05

14,50

49,55

2 bedroom ap.
1 bedroom
2 bedroom ap.
3 bedroom ap.
[165m² green area]
2 bedroom ap.
1 bedroom
2 bedroom ap.
3 bedroom ap.

90
60
90
108

2
1
2
3

43,70
11,50
20,20
35,05

16,5
9,80
15,50
14,50

60,20
21,30
35,70
49,55

90
60
90
108

2
1
2
3

43,70
11,50
20,20
35,05

16,5
9,80
15,50
14,50

60,20
21,30
35,70
49,55

67

232

Παπάπηημα 14.4 (Φωηοπεαλλιζηικέρ Εικόνερ ηηρ Πποηεινόμενηρ
Ανάπηςξηρ)

Παπάπηημα 14.5 (Γεωηεσνική Μελέηη)

Παπάπηημα 14.6 (Φωηογπαθίερ ηηρ Πεπιοσήρ Μελέηηρ)

Παπάπηημα 14.7 (Επιζηολή ππορ Δήμο Λάπνακαρ)

Παπάπηημα 14.8 (Μελέηη Σκίαζηρ και Αεπιζμού)

------------------------------ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΙΑΣΗΣ & ΑΕΡΙΣΜΟΥ -----------------------------scparchitectsengineers

ΕΡΓΟ: «Q VI» ΣΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΤΣ: CCSRE Real Estate Co Ltd
ΤΕΜ: 2155 Φ/ΣΧ: 40 / 55E2

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Q ΙV ΣΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑ

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στα πλαίσια της παρούσας μελέτης παρουσιάζεται η μελέτη σκίασης για το υπό μελέτη κτίριο
12ορόφων στη Λάρνακα.
Η μελέτη πραγματοποιείται στα πλαίσια αιτήματος από την αρμόδια αρχή ελέγχου πολεοδομικής
άδειας, σε συνδυασμό με την εντολή που μας ανέθεσε ο ιδιοκτήτης του έργου CCSRE Real Estate Co
Ltd.
Στόχος της μελέτης είναι η σκιαγράφηση της θέσης ανερχόμενου πολυώροφου κτιρίου σε σχέση με
όλα τα διπλανά υφιστάμενα υποστατικά.

Το κτίριο τοποθετείται σε ένα μοντέλο στο προτεινόμενο τεμάχιο και απεικονίζεται η πορεία του ήλιου
από τις πρωινές μέχρι τις απογευματινές ώρες σε όλες τις εποχές. Συγκεκριμένα οι ώρες και μέρες που
καταγράφονται είναι:





21 Μαρτίου στις 8:00 / 12:00 / 16:00
21 Ιουνίου στις 8:00 / 12:00 / 16:00
21 Σεπτεμβρίου στις 8:00 / 12:00 / 16:00
21 Δεκεμβρίου στις 8:00 / 12:00 / 16:00

Χρησιμοποιώντας κατάλληλο λογισμικό, εκπονείται η μελέτη σκίασης κτιρίων και εξωτερικών χώρων
για κάθε ώρα που αναφέρεται πιο πάνω. Στη μελέτη προσδιορίζονται τα εξής:




Η ηλιακή πρόσβαση στο εσωτερικό ενός κτιρίου και στους ημιυπαίθριους χώρους του
λαμβάνοντας υπόψη τα γειτονικά κτίρια
Η επίδραση από το προτεινόμενο κτίριο στη σκίαση των γειτονικών κτιρίων
Η επίδραση από το προτεινόμενο κτίριο στη σκίαση των γειτονικών ημιυπαίθριων χώρων
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2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

2.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ
Το κτίριο θα ανεγερθεί σε κατοικημένη περιοχή στη Λάρνακα στα τεμάχια 1684& 1685
Φ/ΣΧ: 40 / 55E2 ΕΝΟΡΙΑ: ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Τα επίπεδα του κτιρίου σε σχέση με το ±0.00 (επίπεδο δρόμου) αναλύονται ως εξής
Υπόγειο -1

-255

Ισόγειο

+100

1ος όροφος

+525

2ος όροφος

+880

3ος όροφος

+1235

4ος όροφος

+1590

5ος όροφος

+1945

6ος όροφος

+2300

7ος όροφος

+2655

8ος όροφος

+3010

9ος όροφος

+3365

10ος όροφος

+3720

11ος όροφος

+4075

12ος όροφος

+4430

13ος Οροφή

+4780

Συνολικό ύψος κτιρίου : 52 , 00 μ
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2.2 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ
Το κτίριο θα ανεγερθεί σε κατοικημένη περιοχή στη Λάρνακα στο τεμάχιο 2155
Φ/ΣΧ: 40 / 55E2 ΕΝΟΡΙΑ: ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ και έχει συντεταγμένες γεωγραφικό πλάτος 34°92 βόρια
και γεωγραφικό μήκος 33°60 ανατολικά

3
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2.3 ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Στον πιο κάτω πίνακα φαίνονται τα κλιματικά δεδομένα της περιοχής

4
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3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ

5
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3.1 ΜΑΡΤΙΟΣ

21 Μαρτίου στις 8:00

21 Μαρτίου στις 12:00

6
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21 Μαρτίου στις 16:00

7
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3.2 ΙΟΥΝΙΟΣ

21 Ιουνίου στις 8:00

21 Ιουνίου στις 12:00

8
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21 Ιουνίου στις 16:00
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3.3 ΣΕΜΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

21 Σεπτεμβρίου στις 8:00

21 Σεπτεμβρίου στις 12:00
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21 Σεπτεμβρίου στις 16:00
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3.4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

21 Δεκεμβρίου στις 8:00

21 Δεκεμβρίου στις 12:00
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21 Δεκεμβρίου στις 16:00
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4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Από τα διαγράμματα σκίασης φαίνεται να επηρεάζονται τα γειτονικά κτήρια μόνο κατά τις
απογευματινές ώρες (4 μέχρι τις 6 περίπου) τους καλοκαιρινούς μήνες, ενώ τις πρωινές ώρες μέχρι τις
4:00 το απόγευμα το προτεινόμενο κτίριο σκιάζει κυρίως μέρος του τεμαχίου της ανάπτυξης και τους
περιμετρικούς δρόμους .
Η προτεινόμενη ανάπτυξη δεν επηρεάζεται από τα γειτονικά κτίρια.
Όσον αφορά τον αερισμό, δεν επηρεάζεται η περιοχή αφού οι αποστάσεις του προτεινόμενου κτιρίου
από τα γειτονικά κτίρια είναι ικανοποιητικές.

Με εκτίμηση,

Χρίστος Α. Σάββα
Αρχιτέκτονας Μηχανικός
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