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1. Εισαγωγή
Στα

πλαίσια

της

Συνεδρίας

της

Επιτροπής

Περιβαλλοντικών

Επιπτώσεων

που

πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιουλίου 2020 στο Τμήμα Περιβάλλοντος για την παρουσίαση της
«Μελέτης Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ) σχετικά με προσθηκομετατροπές
στο ξενοδοχείο «Golden Coast» στο Παραλίμνι», προέκυψε η ανάγκη για παροχή
επιπρόσθετων συμπληρωματικών στοιχείων (βλέπε επιστολή του Τμήματος Περιβάλλοντος
προς τη Διευθύντρια του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, με ημερομηνία 14 Αυγούστου
2020 και Αρ. Φακ. 02.10.011.015.003.008).
Στην εν λόγω επιστολή, μεταξύ άλλων ζητημάτων τα οποία αφορούν αποκλειστικά την
Πολεοδομική Αρχή, γίνεται παρατήρηση αναφορικά με την αναγνώριση των υφιστάμενων
αδειοδοτημένων αναπτύξεων, ενώ ζητείται επίσης να κατατεθεί συμπληρωματικό κεφάλαιο
στο οποίο να περιλαμβάνονται οι συσσωρευτικές επιπτώσεις στην περιοχή από την
κατασκευή ανάπτυξης που συνορεύει με το υπό μελέτη Έργο. Συγκεκριμένα, στην επιστολή
αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:
1. «Στην πολεοδομική αίτηση και στη ΜΕΕΠ που υποβλήθηκε για το Έργο παρατηρείται
μια δυσκολία αναγνώρισης των υφιστάμενων αδειοδοτημένων αναπτύξεων σε
συνδυασμό με μη αδειοδοτημένες υφιστάμενες αναπτύξεις καθώς και τα προτεινόμενα
Έργα. Ως εκ τούτου, παρατηρείται δυσκολία στην εκτίμηση των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων των αιτούμενων Έργων.
Ως εκ τούτου, παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε κατά πόσον υπάρχουν νομικά θέματα
που αφορούν αξιολόγηση κι αδειοδότηση της εν λόγω αίτησης, ειδικά για τα σημεία που
έχουν αναφερθεί πιο πάνω. Παράλληλα, παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε για την
ακριβή κατάσταση των υφιστάμενων αναπτύξεων (αδειοδοτημένων και μη) σε σχέση
με την αίτηση και ειδικά για τις επιπλέον κατασκευές εντός ΖΕΠ».
2. «Να κατατεθεί συμπληρωματικό κεφάλαιο που να αφορά την εκτίμηση των
συσσωρευτικών επιπτώσεων στην περιοχή, ειδικά σε συνδυασμό με την υπό ανέγερση
Μαρίνα Παραλιμνίου και το φόρτο που θα επέλθει αναφορικά με ζητήματα παράλληλων
και ταυτόχρονων κατασκευαστικών εργασιών, το κυκλοφοριακό και άλλα θέματα, τόσο
για το στάδιο κατασκευής όσο και λειτουργίας.»
Απαντήσεις για τα παραπάνω ζητήματα παρουσιάζονται πιο κάτω.
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2. Απαντήσεις προς τα ζητήματα που τέθηκαν
Ζήτημα (1) – Διευκρίνηση αναπτύξεων/εγκαταστάσεων του Έργου
Απάντηση στο Ζήτημα (1)
Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως και το
Τμήμα Περιβάλλοντος, διευκρινίστηκε ότι, για το Ζήτημα 1 θα δοθεί απάντησή από το Τμήμα
Πολεοδομίας και Οικήσεως η οποία είναι η Αρμόδια Αρχή για την αδειοδότηση του Έργου.
Ωστόσο, πιο κάτω παρουσιάζεται συνοπτικά το Έργο, διευκρινίζοντας πια μέρη του Έργου
είναι υφιστάμενα, προτεινόμενα, αδειοδοτημένα και μη αδειοδοτημένα.
Στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ που επισυνάπτονται παρουσιάζονται το Χωροταξικό Σχέδιο των
Υφιστάμενων Εγκαταστάσεων της ανάπτυξης και το Χωροταξικό Σχέδιο των Προτεινόμενων
Προσθηκομετατροπών, αντίστοιχα. Τα δύο αυτά Σχέδια είχαν συμπεριληφθεί στην
παρουσίαση που έγινε κατά την Συνεδρία της Επιτροπής Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η
οποία έλαβε χώρα στις 14 Ιουλίου 2020.
Η υφιστάμενη κατάσταση της ανάπτυξης (Παράρτημα Ι) έχει ως εξής:
α. Η όλη ανάπτυξη αποτελείται από 2 (δύο) κύρια κτήρια (το κτήριο «Golden Coast» και
το κτήριο «Artemis»), διάφορες συμπληρωματικές κατασκευές (όπως μπαράκια,
παιδότοπο, κ.α.), υπόγειο χώρο στάθμευσης που βρίσκεται υπό του κτηρίου «Golden
Coast», υπαίθριο χώρο στάθμευσης και 2 (δύο) υπαίθρια γήπεδα αντισφαίρισης.
β. Εντός της Ζώνης Προστασίας της Παραλίας (ΖΠΠ) υφίστανται:
i.

Μέρος του κυρίως κτηρίου «Golden Coast»

ii.

Μέρος εστιατορίου

iii.

Μέρος εξωτερικής πισίνας

iv.

Χώρος χαλάρωσης με κρεβατάκια πισίνας/παραλίας

v.

Εξωτερικός χώρος εκτέλεσης εκδηλώσεων (π.χ. γάμων)

vi.

Εξωτερικοί χώροι υγιεινής

vii.

Μπαράκια

viii.

Παιδότοπος

ix.

Χώρος Πρασίνου

γ. Το μόνο κτήριο για το οποίο έχει εκδοθεί κάποια άδεια είναι το κυρίως κτήριο «Golden
Coast»

(Άδεια

Οικοδομής).

Οι
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υπόλοιπες

κατασκευές

και

κτήρια,

συμπεριλαμβανομένου του κτηρίου «Artemis» δεν έχουν ακόμη εξασφαλίσει σχετικές
άδειες.
Οι προτεινόμενες προσθηκομετατροπές (Παράρτημα ΙΙ) αφορούν:
α. Κατασκευή 2 (δύο) πρόσθετων ορόφων στο κτήριο «Golden Coast» που θα
καταλαμβάνουν την μισή περίπου έκταση της υφιστάμενης οροφής του υφιστάμενου
κτηρίου (οι οποίοι θα επεμβαίνουν σε μικρό βαθμό εντός της ΖΠΠ)
β. Επέκταση της υφιστάμενης κουζίνας του κτηρίου «Golden Coast» στο επίπεδο του
ισογείου (η οποία θα επεμβαίνει μερικώς εντός της ΖΠΠ)
γ. Κατασκευή νέας πτέρυγας (7 ορόφων) στην οποία θα διαμορφωθούν 6 όροφοι ως
διαμερίσματα ενώ το ισόγειο θα διαμορφωθεί ως αίθουσα πολλαπλής χρήσης, στο
βόρειο άκρο του υφιστάμενου κτηρίου «Golden Coast» (εκτός της ΖΠΠ)
δ. Κατασκευή 1 (ενός) πρόσθετου ορόφου στο κτήριο «Artemis» (εκτός της ΖΠΠ)
ε. Προέκταση υφιστάμενων ορόφων κτηρίου «Artemis» (εκτός της ΖΠΠ)
στ. Μεταρρυθμίσεις στους υφιστάμενους χώρους στάθμευσης (δυτικό μέρος ανάπτυξης)
ζ. Μεταρρυθμίσεις στα υφιστάμενα γήπεδα αντισφαίρισης (δυτικό μέρος ανάπτυξης)
η. Δημιουργία υπόγειου χώρου στάθμευσης (δυτικό μέρος ανάπτυξης)
θ. Τοπιοτέχνηση και δημιουργία δημόσιου χώρου πρασίνου και κοινοτικού εξοπλισμού
στο νότιο και ανατολικό άκρο του τεμαχίου με αριθμό 13 (δυτικό μέρος ανάπτυξης)
Σημειώνεται ότι για τα πιο πάνω η αναφορές στην «ανάπτυξη» αφορούν το όλο Έργο, στο
οποίο συμπεριλαμβάνονται: το κτήριο «Golden Coast», το κτήριο «Artemis» και όλες οι
συμπληρωματικές κατασκευές, εγκαταστάσεις και κτήρια.
Επίσης είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι στο Έργο που αξιολογείται δεν συμπεριλαμβάνεται
η εκτέλεση των όποιων εργασιών μετατροπής/κατασκευής/αναβάθμισης υφιστάμενων
συμπληρωματικών κατασκευών/αναπτύξεων που εμπίπτουν εντός της ΖΠΠ, πέραν από όσες
αναφέρονται πιο πάνω.
Ζήτημα (2) – Συμπληρωματικό κεφάλαιο για την εκτίμηση των συσσωρευτικών
επιπτώσεων στην περιοχή από την ταυτόχρονη κατασκευή και λειτουργία του
προτεινόμενου Έργου και μελλοντικής γειτονικής ανάπτυξης
Απάντηση στο Ζήτημα (2)
Όπως αναφέρεται και στην ΜΕΕΠ, «οι κατασκευαστικές εργασίες και προτεινόμενες
μετατροπές σχεδιάζεται να εκτελεσθούν αποκλειστικά εκτός της τουριστικής περίοδού
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(Νοέμβριο – Μάρτιο) όταν το ξενοδοχείο δεν θα βρίσκεται σε λειτουργία, κατά τις χρονιές 2021
και 2022». Επομένως, αναμένεται ότι οι όποιες δυνητικές επιπτώσεις εντοπίστηκαν και
αναφέρονται

στην

ΜΕΕΠ

αναφορικά

με

το

στάδιο

κατασκευής

(εκτέλεσης

προσθηκομετατροπών) θα περιορίζονται κατά την περίοδο που αναφέρεται πιο πάνω.
Λαμβάνοντας υπόψη τις κατασκευαστικές εργασίες για το παρακείμενο Έργο «Μαρίνα
Παραλιμνίου» που αναμένεται να ξεκινήσουν το φθινόπωρο του 2020, θα υπάρξει περίοδος
κατά την οποία οι κατασκευαστικές φάσεις των δύο Έργων θα συμπίπτουν χρονικά. Ως
αποτέλεσμα, αναμένεται ότι αρκετές από τις δυνητικές επιπτώσεις που εντοπίστηκαν στην
ΜΕΕΠ θα ενισχυθούν από τις αντίστοιχες επιπτώσεις, συσσωρευτικού χαρακτήρα, που θα
προκληθούν από την γειτονική ανάπτυξη. Αυτές περιλαμβάνουν τα εξής κύρια θέματα:
i.

Παραγόμενος θόρυβος
Κατά την Κατασκευή του Έργου:
Όπως αναφέρεται και στην ΜΕΕΠ που υποβλήθηκε, κατά την κατασκευή του Έργου
αναμένεται να προκύψει παραγωγή θορύβου, εξαιτίας της λειτουργίας του εργοταξίου
(μετακίνηση οχημάτων και λειτουργία μηχανημάτων). Τα επίπεδα θορύβου που
αναμένεται να προκαλούνται θα ενισχύονται από εκείνα που θα παράγονται κατά τις
κατασκευαστικές εργασίες του Έργου της Μαρίνας Παραλιμνίου, το οποίο
χωροθετείται σε μικρή απόσταση από το υπό μελέτη Έργο. Επομένως, κατά τις
περιόδους όπου οι κατασκευαστικές εργασίες των δύο Έργων θα εκτελούνται
ταυτόχρονα αναμένεται να υπάρξουν αξιοσημείωτες αυξήσεις στην παραγωγή
θορύβου.
Από την άλλη, το σχετικά μικρό χρονικό διάστημα διάρκειας των κατασκευαστικών
εργασιών όπως και το γεγονός ότι οι κατασκευαστικές εργασίες για το υπό μελέτη
Έργο θα εκτελεσθούν σε φάσεις, αποτελούν σημαντικούς παράγοντες στον
περιορισμό της πιο πάνω επίπτωσης. Ο προγραμματισμός εκτέλεσης των σχετικών
εργασιών σε δύο φάσεις, οι οποίες θα ξεκινούν και θα ολοκληρώνονται εκτός της
τουριστικής περιόδου αποτελεί ένα σημαντικό μέσω μετριασμού, καθώς στην άμεση
περιοχή μελέτης του Έργου επικρατούν οι τουριστικές και παραθεριστικές αναπτύξεις,
με αποτέλεσμα να υπάρχει μόνο μικρή επισκεψιμότητα στην περιοχή κατά την μη
τουριστική περίοδο του κάθε χρόνου. Έτσι μειώνεται σημαντικά ο αριθμός των ατόμων
που δύναται να επηρεαστούν από την πιο πάνω επίπτωση.
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Κατά την Λειτουργία του Έργου:
Όσο αφορά την φάση λειτουργίας (μετά από την ολοκλήρωση και των δύο Έργων),
επίσης αναμένεται ότι θα αυξηθεί σε μεγαλύτερο βαθμό η γένεση θορύβου στην
περιοχή, καθώς και οι δύο αναπτύξεις θα αποσκοπούν στην προσέλκυση ατόμων στις
εγκαταστάσεις τους, ιδιαίτερα κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Επομένως, η ταυτόχρονη
λειτουργία των δύο αναπτύξεων προβλέπεται να επιφέρει αυξημένη επισκεψιμότητα
και ανθρωπογενή οχληρία στην άμεση περιοχή.
Επιπρόσθετα, αναμένεται ότι θα εφαρμοσθούν όλα τα σχετικά μέτρα καλής πρακτικής
αλλά και τα προτεινόμενα μέτρα μετριασμού που αναφέρονται στην ΜΕΕΠ που
υποβλήθηκε αναφορικά με το θέμα αυτό, έχοντας ως αποτέλεσμα τον περιορισμό της
επίπτωσης αυτής στον μικρότερο δυνατό βαθμό.
ii.

Κυκλοφοριακά θέματα
Κατά την Κατασκευή του Έργου:
Όπως αναφέρεται και στην ΜΕΕΠ που υποβλήθηκε, καθώς δεν απαιτήθηκε /
εκπονήθηκε Μελέτη Κυκλοφοριακών Επιπτώσεων για τη λειτουργία της ανάπτυξης
μετά από τις υπό μελέτη εργασίες και μετατροπές στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις, η
γένεση κυκλοφορίας εξαιτίας του προτεινόμενου Έργου, έχει εκτιμηθεί γενικώς με
βάση την εμπειρία των μελετητών σε παρόμοια έργα. Κατά τη διάρκεια της περιόδου
κατασκευής, η κυκλοφοριακή κίνηση βαρέων οχημάτων και των σχετικών επιπτώσεων
στο περιβάλλον (καυσαέρια, θόρυβος κ.α.) και στην οδική ασφάλεια στην ευρύτερη
περιοχή αναμένεται ότι θα αυξηθεί.
Παρόλα αυτά, δεν αναμένονται σημαντικές επιπτώσεις στην κυκλοφορία στην
ευρύτερη περιοχή μελέτης, λόγω των κινήσεων που απαιτούνται για τις εργασίες
κατεδάφισης και κατασκευής του προτεινόμενου Έργου. Ωστόσο, σε συνδυασμό με
τον φόρτο κυκλοφορίας οχημάτων και βαρέων οχημάτων για τις εργασίες κατασκευής
της γειτονικής ανάπτυξης της Μαρίνας Παραλιμνίου, δύναται να προκύψουν
κυκλοφοριακά θέματα που να χρίζουν επίλυσης πριν από την έναρξη των σχετικών
εργασιών.
Στην ΜΕΕΠ που υποβλήθηκε αναφέρετε ότι

ο σωστός σχεδιασμός των

κατασκευαστικών εργασιών θεωρείται απαραίτητος, καθώς μπορεί να αποτρέψει
τυχόν επιπτώσεις που σχετίζονται με την κυκλοφορία, ενώ παράλληλα προτείνεται
όπως ο Υπεύθυνος Εργολάβος του Έργου ετοιμάσει ένα Σχέδιο Διαχείρισης
Κυκλοφορίας Εργοταξίου για την ανεμπόδιστη και ασφαλή κυκλοφορία πεζών,
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οχημάτων και οχημάτων σταθμεύσεως σε παρακείμενους δρόμους και τις γύρω
περιοχές κατά τη διάρκεια της κατασκευαστικής φάσης του Έργου.
Το Σχέδιο Διαχείρισης Κυκλοφορίας Εργοταξίου θα πρέπει να περιλαμβάνει τον
προγραμματισμό ορισμένων καθορισμένων οδών κυκλοφορίας οχημάτων και βαρέων
φορτηγών οχημάτων, ενώ παράλληλα θα πρέπει να ετοιμασθεί σε συντονισμό με τους
διαχειριστές του γειτονικού Έργου και του αντίστοιχου δικού τους Σχεδίου Διαχείρισης
Κυκλοφορίας Εργοταξίου, έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα.
Η μείωση της ταυτόχρονης συγκέντρωσης βαρέων φορτηγών οχημάτων και
μηχανοκίνητων οχημάτων θα πρέπει να αποτελεί τον κύριο στόχο των δύο Σχεδίων
Διαχείρισης Κυκλοφορίας και ο Υπεύθυνος Εργολάβος του κάθε Έργου θα πρέπει να
λάβει τα απαραίτητα μέτρα για τη συμμόρφωση με αυτά.
Κατά την Λειτουργία του Έργου:
Στην ΜΕΕΠ αναφέρεται ότι η λειτουργία της προτεινόμενης ανάπτυξης, δεν αναμένεται
να επιφέρει σημαντική αύξηση στην κυκλοφορία εφόσον η ανάπτυξη ήδη λειτουργεί
και η γένεση της κυκλοφορίας βασίζεται μόνο στην επέκταση (αύξηση κλινών) και στις
νέες κινήσεις που θα πραγματοποιηθούν. Το οδικό δίκτυο της περιοχής είναι
συμπληρωμένο και σε καλή κατάσταση. Επομένως, η γένεση της κυκλοφορίας η οποία
θα προκληθεί από την δημιουργία της επέκτασης της προτεινόμενη ανάπτυξης δεν
αναμένεται ότι θα επηρεάσει την κυκλοφοριακή λειτουργικότητας και ασφάλεια του
γύρω οδικού δικτύου.
Επίσης στην ΜΕΕΠ γίνεται αναφορά στο ότι η λειτουργία της ανάπτυξης δεν θα
επιβαρύνει τη λειτουργία των κυκλοφοριακών κόμβων της περιοχής. Επίσης,
θεωρείται ότι η κυκλοφορία που θα προκληθεί από τη λειτουργία της ανάπτυξης μπορεί
να εξυπηρετηθεί από το οδικό δίκτυο της περιοχής, χωρίς να αλλάξει το επίπεδο
ασφάλειας και άνεσης στη λειτουργία του.
Λαμβάνοντας υπόψη και την ανέγερση και λειτουργία της γειτονικής ανάπτυξης της
Μαρίνας Παραλιμνίου, αν και δεν έχει εκπονηθεί σχετική Μελέτη Κυκλοφοριακών
Επιπτώσεων, θεωρείται ότι σωρευτικά θα υπάρξει αυξημένη κυκλοφορική κίνηση και
των σχετικών επιπτώσεων (θόρυβος, καυσαέρια, κλπ.),στην περιοχή.
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iii.

Φωτισμός κατά τη διάρκεια της νύκτας (φωτορύπανση)
Κατά την Λειτουργία του Έργου:
Όπως αναφέρεται και στην ΜΕΕΠ που υποβλήθηκε, ο φωτισμός των εξωτερικών
χώρων θα γίνει με προσοχή και με σκοπό να αποφευχθούν οι αντανακλάσεις και οι
οχλήσεις σε γειτονικές ιδιοκτησίες και σε άλλες περιοχές. Γενικά, ο φωτισμός που θα
εγκατασταθεί αναμένεται ότι δεν θα προκαλεί φωτορύπανση και ότι θα σχεδιαστεί
σύμφωνα με τα απαραίτητα σχετικά πρότυπα (όπου αυτά εφαρμόζονται).
Πιο συγκεκριμένα, βάσει του σχεδιασμού του Έργο, φωτισμός τεχνολογίας LED
πρόκειται να εγκατασταθεί περιμετρικά και σε διάφορους εξωτερικούς χώρους του
προτεινόμενου Έργου, που θα λειτουργεί καθημερινά από τις 20:00 – 02:00. Για τη
βέλτιστη λειτουργία του εξωτερικού φωτισμού, στις εγκαταστάσεις της προτεινόμενης
ανάπτυξης θα εγκατασταθούν αυτόματοι διακόπτες και αισθητήρες παρουσίας
προσωπικού. Με βάση τα προαναφερθέντα οι επιπτώσεις στο νυχτερινό τοπίο, σε
γειτονικές αναπτύξεις αλλά και στην πτηνοπανίδα της περιοχής από τον επιπρόσθετο
εξωτερικό φωτισμό που θα εγκατασταθεί θα είναι μικρές.
Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος του υπό μελέτη Έργου είναι
ήδη κατασκευασμένο και υπό λειτουργία, οι αλλαγές στα επίπεδα φωτορύπανσης που
θα προκαλούνται κατά τη διάρκεια της νύκτας θα είναι μικρές ως ελάχιστες.
Επιπρόσθετα, στην ΜΕΕΠ που υποβλήθηκε προτείνεται όπως ο εξωτερικός φωτισμός
του Έργου είναι κατάλληλα σχεδιασμένος έτσι ώστε να ελαχιστοποιεί τον επηρεασμό
/ απροσανατολισμό των μεταναστευτικών πουλιών που διέρχονται από την περιοχή.
Συσσωρευτικά με την προγραμματιζόμενη γειτονική ανάπτυξη της Μαρίνας
Παραλιμνίου, τα επίπεδα φωτορύπανσης αναμένεται να αυξηθούν στην άμεση
Περιοχή Μελέτης, σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση, με το μεγαλύτερο μέρος
της επίπτωσης να επέρχεται από την λειτουργία της γειτονικής ανάπτυξης και όχι από
το υπό μελέτη Έργο προσθηκομετατροπών στο υφιστάμενο ξενοδοχείο Golden Coast,
καθώς η γειτονική ανάπτυξη αφορά την ανέγερση νέας ανάπτυξης, σημαντικά
μεγαλύτερης σε όγκο, έκταση και εγκαταστάσεις (τα οποία αναμένεται ότι θα
φωτίζονται κατά την διάρκεια της νύκτας) σε σχέση με την υφιστάμενη της κατάσταση
(αλιευτικό καταφύγιο Παραλιμνίου).
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iv.

Οπτική όχληση και Επηρεασμός Τοπίου
Κατά την Κατασκευή του Έργου:
Όπως και για τις πιο πάνω παραμέτρους, προβλέπεται ότι η οπτική όχληση και ο
επηρεασμός του χαρακτήρα του τοπίου της περιοχής από την ταυτόχρονη λειτουργία
δύο εργοταξίων (του προτεινόμενου Έργου και της γειτονικής ανάπτυξης) σε μια
περιοχή θα είναι μεγαλύτερη από εκείνη της λειτουργίας ενός εργοταξίου.
Τουλάχιστο όσο αφορά το υπό μελέτη Έργο αναμένεται ότι θα εφαρμοσθούν όλα τα
σχετικά μέτρα καλής πρακτικής όπως και τα προτεινόμενα μέτρα μετριασμού που
αναφέρονται στην ΜΕΕΠ που υποβλήθηκε αναφορικά με το θέμα αυτό, έχοντας ως
αποτέλεσμα τον περιορισμό της επίπτωσης αυτής στον μικρότερο δυνατό βαθμό.
Κατά την Λειτουργία του Έργου:
Καθώς το υπό μελέτη Έργο περιλαμβάνει κυρίως την επέκταση και προσθήκες σε
υφιστάμενα κτήρια (ξενοδοχειακής μονάδας) τα οποία είναι ήδη υπό λειτουργία η
οπτική όχληση που θα προκληθεί σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση του τοπίου
της περιοχής, κατά την λειτουργία του Έργου, αναμένεται να είναι περιορισμένη.
Παράλληλα, όπως αναφέρεται και στην ΜΕΕΠ που υποβλήθηκε, θεωρείται ως θετικό
στοιχείο για το τοπίο (όπως και για την τοπική χλωρίδα) η συμπερίληψη ενός δημόσιου
χώρου πρασίνου στον σχεδιασμό του Έργου, κάτι το οποίο όχι μόνο θα βοηθήσει στην
ενσωμάτωση της ανάπτυξης με τον περιβάλλοντα χώρο αλλά θα βελτιώσει και την
υφιστάμενη κατάστασή του. Σημειώνεται ότι συμπληρωματικά με το χώρο πρασίνου
στο Έργο θα συμπεριληφθεί επίσης δημόσιος κοινοτικός εξοπλισμός.
Όσον αφορά τον δημόσιο χώρο πρασίνου, την ΜΕΕΠ προτείνεται όπως
χρησιμοποιηθεί τοπική βλάστηση έτσι ώστε να συνάδει με τον χαρακτήρα της
ευρύτερης περιοχής.
Συσσωρευτικά με την γειτονική ανάπτυξη της Μαρίνας Παραλιμνίου, ο χαρακτήρας του
τοπίου όπως και η οπτική όχληση που θα προκληθεί στην περιοχή από τον
συνδυασμό των δύο Έργων θα είναι αρκετά πιο προφανές. Παρόλα αυτά, όπως
αναφέρεται και πιο πάνω, το μεγαλύτερο μέρος και αυτής της επίπτωσης αναμένεται
ότι θα προκαλείται από την λειτουργία της γειτονικής ανάπτυξης και όχι από το υπό
μελέτη Έργο προσθηκομετατροπών στο υφιστάμενο ξενοδοχείο Golden Coast, καθώς
η γειτονική ανάπτυξη αφορά την ανέγερση νέας ανάπτυξης, σημαντικά μεγαλύτερης
σε όγκο, έκταση και εγκαταστάσεις σε σχέση με την υφιστάμενη της κατάσταση
(αλιευτικό καταφύγιο Παραλιμνίου).
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