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Κατάλογος Σχεδίων 

Παράρτημα Ε 

Αρχιτεκτονικό Σχέδιο Ε-1: Κάτοψη του Έργου 

Αρχιτεκτονικό Σχέδιο Ε-2: Φάσεις κατασκευής του Έργου 

Αρχιτεκτονικό Σχέδιο Ε-3: Αναλυτικές όψεις έπαυλης 

Αρχιτεκτονικό Σχέδιο Ε-4Α: Αναλυτικές όψεις πολυκατοικιών (Elevation 1 and 2) 

Αρχιτεκτονικό Σχέδιο Ε-4Β: Αναλυτικές όψεις πολυκατοικιών (Elevation 3) 

Αρχιτεκτονικό Σχέδιο Ε-4Γ: Αναλυτικές όψεις πολυκατοικιών (Elevation 4) 

Αρχιτεκτονικό Σχέδιο Ε-5: Αναλυτικές όψεις του παιδικού σταθμού 

Αρχιτεκτονικό Σχέδιο Ε-6: Αναλυτικές όψεις του περιπτέρου-κίοσκ 

Αρχιτεκτονικό Σχέδιο Ε-7: Αναλυτικές όψεις της λέσχης των κατοίκων 

Αρχιτεκτονικό Σχέδιο Ε-8: Κάτοψη εναλλακτικής λύσης Α 

Αρχιτεκτονικό Σχέδιο Ε-9: Κάτοψη εναλλακτικής λύσης Β 

Αρχιτεκτονικό Σχέδιο Ε-10: Μελέτη σκίασης 

 

Κατάλογος Χαρτών 

Χάρτης 1: Oμόκεντροι κύκλοι με ακτίνα αυξανόμενη κατά 250 m περιμετρικά του τεμαχίου – 

σημεία ενδιαφέροντος. ............................................................................................................. 15 

 

Παράρτημα Δ 

Χάρτης Δ-1: Τοπικό Σχέδιο Λάρνακας – Χρήσεις Γης – Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, 

2019 

Χάρτης Δ-2: Τοπικό Σχέδιο Λάρνακας – Πολεοδομικές Ζώνες – Τμήμα Πολεοδομίας και 

Οικήσεως, 2019 
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Παράρτημα Ε 

Χάρτης Ε-1: Τεμάχιο 324 

Χάρτης Ε-2: Ο χάρτης με το αρχιτεκτονικό σχέδιο (Χρήση του Google maps) 

Χάρτης Ε-3: Θέση του Έργου σε σχέση με το Μενεού 

 

Παράρτημα Θ 

Χάρτης Θ-1: Μέση ταχύτητα ανέμου στην Κύπρο. Πηγή: Μετεωρολογική Υπηρεσία Κύπρου 

 

Παράρτημα Ι 

Χάρτης Ι-1 Γεωλογικός χάρτης της Κύπρου με μεγέθυνση στην περιοχή αεροδρομίου 

Λάρνακας - Δήμος Δρομολαξιάς - Μενεού και πίνακα με τα γεωλογικά χαρακτηριστικά στη 

συγκεκριμένη περιοχή 

Χάρτης Ι-2: Ιζήματα της Κύπρου 

Χάρτης Ι-3: Γεωτεχνικός Χάρτης της Λάρνακας 

Χάρτης Ι-4: Σεισμικές ζώνες της Κύπρου 

Χάρτης Ι-5: Επίκεντρα σεισμών στην Κύπρο για τη περίοδο 1896-2018 

 

Παράρτημα Ν 

Χάρτης Ν-1: Υδρογεωλογικός Χάρτης της Κύπρου 

Χάρτης Ν-2: Οι 9 υδρολογικές περιοχές της λεκάνης απορροής της Κύπρου 

Χάρτης Ν-3: Επιφανειακά Υδατικά Σώματα 

Χάρτης Ν-4: Υδατικά Σώματα Υπόγειων Νερών 

Χάρτης Ν-5: Θέση ποταμού Τρέμιθος, Φράγμα Κιτίου και Αλυκής Λάρνακας στο χάρτη 

Χάρτης Ν-6: Ισοϋψείς καμπύλες στάθμης νερού από μετρήσεις του Τμήματος Αναπτύξεως 

Υδάτων το Μάρτιο 2017 στον Υδροφορέα Κίτι – Περβόλια 
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Μη-Τεχνική Περίληψη 

Η παρούσα έκθεση αφορά στην Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ) από 

την Κατασκευή και Λειτουργία οργανωμένης οικιστικής ανάπτυξης στα διοικητικά όρια του 

Δήμου Δρομολαξιάς-Μενεού, στην επαρχία Λάρνακας, από την εταιρεία LEZANCO 

PROPERTIES LTD. Η δομή και τα σημεία επικέντρωσης της παρούσας μελέτης έχουν 

προταθεί από το Τμήμα Περιβάλλοντος στην Επιστολή με αριθμό 1 του  

Παραρτήματος Α.  

Για την συνοπτική περιγραφή του έργου, παρατίθεται αυτούσιο το κείμενο της εταιρείας 

ανάπτυξης, όπως συζητήθηκε και τελικά διαμορφώθηκε σε στενή συνεργασία με το Τμήμα 

Πολεοδομίας και Οικήσεως και παρουσιάζεται στην Επιστολή 2 του Παραρτήματος Α: «Ο 

σχεδιασμός του Masterplan … περιλαμβάνει την χωροθέτηση 13 εξαώροφων οικοδομών κατά 

μήκος των δύο δρόμων πρωταρχικής σημασίας και 37 τριώροφων κατοικιών. Η χωροθέτησή 

τους έγινε με τρόπο ώστε να δημιουργηθεί στο κέντρο της ανάπτυξης μία πλατεία/πάρκο που θα 

είναι απρόσκοπτα επισκέψιμη από το ευρύ κοινό διαμέσου του τοπιοτεχνημένου μπουλεβάρδου. 

Για τις ανάγκες των κατοίκων και των παιδιών προβλέπεται παιχνιδότοπος, τοπιοτεχνημένες 

περιοχές και κήποι, λέσχη για τους κατοίκους, παιδικός σταθμός, Κιόσκι και κολυμβητική 

δεξαμενή. Με την προτεινόμενη αρχιτεκτονική λύση έχει μειωθεί κατά το μέγιστο δυνατόν το 

ποσοστό Κάλυψης που χρησιμοποιούν τα κτίρια, από το επιτρεπόμενο των 50% στο 25.6%. Με 

αυτό τον τρόπο η ανάπτυξη αφήνει ελεύθερο ένα εκτεταμένο εμβαδόν τεμαχίου για πράσινους και 

τοπιοτεχνημένους χώρους κήπων και οπτικές φυγές από όλες τις γύρω κατευθύνσεις, προς όφελος 

των κατοίκων της περιοχής». 

Στην βάση των πιο πάνω, το έργο υπολογίζεται να έχει την ικανότητα στέγασης μέχρι και 1,550 

ατόμων. Σημαντική κρίνεται από κοινωνικής απόψεως η στοχοθέτηση της εταιρείας 

ανάπτυξης, μέσω συγκεκριμένων χαρακτηριστικών του έργου, που αναμένεται να ελκύσουν 

κυρίως Κύπριους-τόπακες αγοραστές και ιδιαίτερα νεαρές οικογένειες. Σχεδιαστική 

αποτύπωση της προτεινόμενης ανάπτυξης παρουσιάζεται στο Παράρτημα Ε.  

Το έργο έχει σχεδιαστεί στο Τεμάχιο 324 του Φύλλου/Σχεδίου 50/31, ιδιοκτησία της εταιρείας, 

με τοπωνύμιο Καμάρες του Νότου, Ενορία Μενεού και συνολικής έκτασης 105,610 m². 

Σύμφωνα με τη Ηλεκτρονική Πύλη του Κτηματολογίου, το τεμάχιο αποτελείται από δυο 

πολεοδομικές ζώνες: κατά 96% από τη ζώνη Κα6 – περιοχή με επικρατούσα χρήση την 

οικιστική και κατά 4% από την Δα2 – ζώνη προστασίας (ελεύθεροι χώροι πρασίνου, πάρκα, 

κ.α.) με συντελεστή δόμησης 90% και 1% αντίστοιχα. Βορειοανατολικά της ενδιαφερόμενης 

περιοχής, σε απόσταση 2.3 km βρίσκεται ο Διεθνής Αερολιμένας Λάρνακας, νοτιοανατολικά 
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στα 2.5 km και 3.5 km οι Αλυκές της Λάρνακας και βορειοδυτικά στα 2.3 km το φράγμα 

Κιτίου. Τα στοιχεία αυτά παρουσιάζονται στο Χάρτης 1.  

 

Χάρτης 1: Oμόκεντροι κύκλοι με ακτίνα αυξανόμενη κατά 250 m περιμετρικά του τεμαχίου – σημεία ενδιαφέροντος. 

Το έργο σχεδιάζεται όπως εκτελεστεί σε τέσσερις διαδοχικές και διακριτές φάσεις, με 

αναμενόμενο χρόνο κατασκευής της κάθε φάσης τα δύο με δυόμιση χρόνια. Στην βάση αυτή, 

ο εκτιμώμενος χρόνος αποπεράτωσης του έργου αναμένεται να είναι συνολικά 8 με 10 χρόνια. 

Είναι ευρέως γνωστό στις επιχειρηματικές αυτές δραστηριότητες, ότι κύριο στοιχείο 

επιτάχυνσης ή καθυστέρησης των φάσεων του έργου, είναι η ένταση ζήτησης των 

προσφερόμενων κατοικιών. Άρα το πότε θα ξεκινήσει η δεύτερη φάση, εξαρτάται άμεσα από 

την ολοκλήρωση των πωλήσεων των κατοικιών της πρώτης φάσης. Το ίδιο ισχύει και για την 

τρίτη και τέταρτη φάση αντίστοιχα.  

Η εταιρεία ανάπτυξης αναφέρει για το έργο: «Στοχεύει στη δημιουργία μιας νέας σύγχρονης 

οικιστικής ανάπτυξης το μέγεθος και ο χαρακτήρας του οποίου σκοπεύουν στην ενίσχυση της 

τοπικής οικονομίας τόσο με την απασχόληση ατόμων κατά την φάση κατασκευής και λειτουργίας 

όσο και λόγω της αυξημένης ζήτησης αγαθών και υπηρεσιών» 

Η μελετητική ομάδα κρίνει θετικά τις αγαθές προθέσεις της εταιρείας. Με δεδομένη την 

πρόθεση, η μελετητική ομάδα προχώρησε στην παρούσα έκθεση στην πρόταση αυστηρών 

περιβαλλοντικών μέτρων που κρίνει ότι διασφαλίζουν σε σημαντικό βαθμό την ασφαλή 

υλοποίηση του έργου με τις λιγότερες δυνατές αρνητικές και τις περισσότερες θετικές 
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επιπτώσεις στην υγεία, ασφάλεια και ποιότητα ζωής των ανθρώπων, και του περιβάλλοντος 

της περιοχής δυνητικού επηρεασμού.  

Η νομοθεσία των ΜΕΕΠ προβλέπει και την διερεύνηση της περίπτωσης μη υλοποίησης του 

έργου, εάν έστω και μία σημαντική παράμετρος που σχετίζεται με το έργο, μπορεί να επηρεάσει 

αρνητικά και δεν επιδέχεται βελτιωτικών δράσεων, το ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον 

της περιοχής. Η μελετητική ομάδα μετά από αναλυτική διερεύνηση, τα πορίσματα της οποίας 

παρουσιάζονται στην συνέχεια, βεβαιώνει ότι καμία δράση του έργου στην φάση κατασκευής 

και λειτουργίας, δεν παρεμβαίνει αρνητικά στο περιβάλλον της άμεσης και ευρύτερης περιοχής 

επηρεασμού, σε σημείο που να κρίνεται σημαντική η πρόταση ματαίωσης της υλοποίησης του 

έργου.  

Η παρούσα έκθεση, αφορά στην εργασία και στα συμπεράσματα/εισηγήσεις της μελετητικής 

ομάδας. Υπολείπεται η πολύ σημαντική συμβολή σκέψεων, παρατηρήσεων, θέσεων, 

εισηγήσεων, απόψεων, ανησυχιών και προσδοκιών της τοπικής κοινωνίας. Για τον λόγο αυτό 

διεξάγεται η παρούσα δημόσια διαβούλευση, με ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου, 

ανάρτηση της έκθεσης στον ιστοχώρο του Δήμου και με ατομική πρόσκληση πέραν των 100 

ενδιαφερομένων γειτόνων-κατοίκων. Η τοποθέτησή τους επί του έργου, θα δώσει την ευκαιρία 

κατανόησης της οπτικής γωνίας ενός σημαντικού αριθμού ενδιαφερομένων. Οι θέσεις τους θα 

παρουσιαστούν αυτούσιες σε ειδικό παράρτημα της έκθεσης, με απάντηση από την μελετητική 

ομάδα και αναφορά στον τρόπο που αυτές ελήφθησαν υπόψη στην τελική διαμόρφωση των 

συμπερασμάτων, εισηγήσεων και περιβαλλοντικών όρων της μελέτης.  

Εξίσου σημαντική κρίνεται η τοποθέτηση της Αρχής Τοπικής Αυτοδιοίκησης που θα 

επιφορτιστεί με την ομαλή ένταξη του έργου στην περιοχή, ιδιαίτερα όσον αφορά την παροχή 

τεχνικών υποδομών και υπηρεσιών κοινής ωφελείας, όπως για παράδειγμα η παροχή νερού, η 

διαχείριση στερεών αποβλήτων και η ένταξη των κατοίκων του έργου στην τοπική κοινωνία.  

Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης, εξετάστηκε ένας μεγάλος αριθμός παραμέτρων δυνητικής 

αλληλεπίδρασης της κατασκευαστικής και λειτουργικής φάσης του έργου με το ανθρωπογενές 

και φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Στο ανθρωπογενές επίπεδο εξετάζονται στην παρούσα 

μελέτη οι επιπτώσεις σε επίπεδο υγείας, ασφάλειας και ποιότητας ζωής των κατοίκων της 

περιοχής. Για κάθε μία από τις δυνητικά αρνητικές επιπτώσεις του έργου προτάθηκαν 

συγκεκριμένα μέτρα και λύσεις για την αποφυγή, απάμβλυνση, αποκατάσταση ή αναπλήρωσή 

τους και την όσο το δυνατόν βέλτιστη διαχείρισή τους.  

Συνοπτικά, κατά τη φάση κατασκευής του έργου οι σημαντικότερες επιπτώσεις που ενδέχεται 

να προκαλέσει η δραστηριότητα είναι:  
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1. Αισθητική: Ο χώρος ανέγερσης του έργου εφάπτεται στα βόρεια και αποτελεί συνέχεια 

της υφιστάμενης δομημένης οικιστικής περιοχής. Το μεγαλύτερο μέρος των 

υφιστάμενων γειτονικών κτιρίων, αφορούν σε διώροφες οικίες. Mέγιστο ισοδύναμο 

ύψος σε μερικές από αυτές, είναι το αντίστοιχο ενός τριώροφου κτιρίου. Η 

αρχιτεκτονική προσέγγιση του προτεινόμενου έργου, σε ένα μεγάλο βαθμό, αφορά 

στον περιορισμό της κάλυψης του χώρου και την δημιουργία μεγάλων ανοικτών 

χώρων, μέσω της ύψωσης των κτιρίων σε πολυκατοικίες των έξι ορόφων. Τόσο οι 

αρχιτέκτονες, όσο και η ίδια η Πολεοδομία, δίδουν καθαρές και επιστημονικά 

στοιχειοθετημένες απόψεις για το θέμα αυτό, με προτερήματα και μειονεκτήματα. Σε 

κάθε περίπτωση, οι μελετητές κρίνουν ότι το συγκεκριμένο θέμα αφορά μία 

καθοριστική παρέμβαση στην αισθητική της περιοχής. Αποδέχονται όμως ότι όντως το 

αν θα γεμίσεις τον χώρο με μία μάζα από εκατοντάδες γειτονικά διώροφα σπίτια σε 

ασφυξία, ή αν θα αφήσεις ανοικτούς κοινόχρηστους χώρους με μπουλεβάρδα και 

χώρους αναψυχής, με ανοχή εξαώροφων πολυκατοικιών, είναι ένα ζήτημα με υψηλό 

δείκτη υποκειμενικότητας στην θετική ή αρνητική θεώρησή του. Αυτό που είναι 

σίγουρο, είναι ότι ούτε σε νόμο, ούτε σε κατευθυντήρια γραμμή δεν υπάρχει κάποια 

δομημένη, αντικειμενική μεθοδολογία που να επιτρέπει στους μελετητές την 

επιστημονικά άρτια/ξεκάθαρη θετική ή αρνητική άποψη. Έτσι, αυτό που ενδιαφέρει 

τους μελετητές είναι να δοθεί έμφαση κατά την τοπιοτέχνηση, ώστε οι παρεμβάσεις 

αυτές των όγκων των πολυκατοικιών, να ενταχθούν στο περιβάλλον της περιοχής με 

τον πλέον συμβατό δυνατό τρόπο, κυρίως μέσω δενδροφύτευσης με συγκεκριμένα 

ψηλά δένδρα και επιλογής χρωμάτων. Σε ότι αφορά στην αυτή καθ’ αυτή 

κατασκευαστική φάση, η αισθητική παρέμβαση θα αφορά κυρίως στην παρουσία του 

εργοταξίου στο τεμάχιο. Προς περιορισμό της παρέμβασης αυτής, προτείνεται η 

περίφραξη του τεμαχίου για μείωση της οπτικής επαφής των έργων από τις 

γειτνιάζουσες χρήσεις και η συχνή και προγραμματισμένη συλλογή και απομάκρυνση 

απορριμμάτων από οργανωμένους χώρους εντός του εργοταξίου. 

 

2. Ηχορύπανση από τις κατασκευαστικές εργασίες. Ως παράδειγμα αναφέρεται η 

λειτουργία θορυβωδών μηχανήματων εντός του εργοταξίου, με ηχητικές εκπομπές 

μέχρι και τα 87 dB(A) στα 15 μέτρα από την  θορυβώδη διεργασία. Η απόσταση των 

50 μέτρων της εγγύτερης πολυκατοικίας από την πρώτη υφιστάμενη οικία στα βόρεια 

του έργου, αναμένεται να επιτρέπει την διαφυγή θορύβου από το εργοτάξιο προς την 
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οικία, επηρεάζοντας αρνητικά, κατά την διάρκεια λειτουργίας των θορυβωδών 

δράσεων, το ακουστικό μικροκλίμα των πλέον κοντινών οικιών με μικρής διάρκειας 

εκπομπές με μέγιστο τα 65dB(A), και ωριαίο μέσο  όρο τα 55dB(A) (LAeq1h). Το 

επίπεδο αυτό είναι κατά πολύ χαμηλότερο από το όριο των 85dB(A) που αναφέρει η 

σχετική νομοθεσία για οκτάωρη έκθεση εργαζομένων. Επίσης σημαντικά χαμηλότερο 

των 60dB(A) που  το όριο ημέρας για πολλές από τις χώρες της ΕΕ (δεν υπάρχει σχετική 

νομοθεσία στην Κύπρο). Άρα ναι μεν θα γίνεται αντιληπτή η παρουσία του εργοταξίου 

στους γείτονες, αλλά εντός ανεκτών ορίων. Δεδομένου του χαμηλού Γενικού Επιπέδου 

Θορύβου που καταγράφηκε στην περιοχή της τάξης των 35dB(A), oι μελετητές 

προκρίνουν την λήψη μέτρων που να διασφαλίζουν την όσο το δυνατό μικρότερη 

όχληση των γειτονικών οικιών. Προτείνονται μέτρα όπως περίφραξη με 

ηχοπεριοριστικές ιδιότητες, σωστός προγραμματισμός των εργασιών για μείωση της 

χρονικής περιόδου λειτουργίας του εργοταξίου και επιλογή μηχανημάτων στη βάση 

περιορισμού του χρόνου εργασίας και των ηχητικών εκπομπών. Δεδομένης της 

σημαντικότητας της παραμέτρου αυτής κυρίως στην διαμόρφωση συνθηκών καλής 

γειτονίας, οι μελετητές προτείνουν την εγκατάσταση μόνιμου συστήματος ελέγχου των 

ηχητικών εκπομπών και διαμόρφωσης διεργασιών άμεσης παρέμβασης σε περίπτωση 

που οι εκπομπές υπερβαίνουν το όριο που θα συμφωνηθεί με το Τμήμα Περιβάλλοντος.  

 

3. Η αέρια ρύπανση αφορά κυρίως στην σκόνη που εκπέμπεται κατά τις κατασκευαστικές 

δραστηριότητες. Για διασφάλιση της εύρυθμης εφαρμογής και λειτουργίας όλων των 

μέτρων καταστολής της σκόνης, οι μελετητές προτείνουν την εγκατάσταση μονάδας 

συνεχούς ανάλυσης και μέτρησης της συγκέντρωσης σκόνης, σε όλη την διάρκεια των 

κατασκευαστικών εργασιών. Ως βασικά περιοριστικά μέτρα προβλέπονται: η 

καταστολή των εκπομπών σκόνης κατά τη λειτουργία του εργοταξίου με διαβροχή 

επιφανειών και ο καθορισμός/οριοθέτηση διαδρομών εντός του εργοταξίου. Η κίνηση 

οχημάτων και η λειτουργία μηχανημάτων κατά την κατασκευαστική φάση δεν 

ανησυχούν τους μελετητές. Υπό την έννοια ότι εφόσον εκ της νομοθεσίας 

εξασφαλίζεται ο έλεγχος ότι όλα τα οχήματα/μηχανήματα που θα χρησιμοποιούνται 

έχουν τύχει της πρέπουσας πιστοποιημένης συντήρησης (π.χ. ΜΟΤ οχημάτων) δεν 

αναμένεται η δημιουργία συνθήκων αέριας ρύπανσης σε βαθμό που θα μπορούσαν οι 

συγκεντρώσεις ρύπων να επηρεάσουν την υγεία ή ακόμα και τις ανέσεις (συνεχής ή 

παρατεταμένη οσμή) των κατοίκων της γύρω περιοχής.  

 



ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Μ.Ε.Ε.Π.) ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ ΜΕΝΕΟΥ 

 

ISOTECH Ltd Environmental Research and Consultancy 19 

4. Κυκλοφοριακό: Κατά την διάρκεια διενέργειας των κατασκευαστικών εργασιών, η 

πρόσβαση από τους κεντρικούς άξονες προς την ανάπτυξη αναμένεται να κάνει χρήση 

δύο εναλλακτικών διαδρομών, που και οι δύο περιλαμβάνουν, στο τελευταίο σκέλος 

τους, διέλευση από οικιστική περιοχή. Ιδιαίτερες πρόνοιες σε ότι αφορά την μέγιστη 

ταχύτητα, την πληρότητα και κάλυψη των οχημάτων μεταφοράς, ακόμα και τα ωράρια 

προσέλευσης βαρέων οχημάτων, προτείνονται και αναλύονται στους Όρους. 

 

5. Φυσικοί Πόροι: Κάθε έργο έχει το δικό του αποτύπωμα σε ισοδύναμες εκπομπές 

διοξειδίου του άνθρακά και κατανάλωσης φυσικών πόρων. Ένα τόσο μεγάλο οικιστικό 

έργο είναι προφανές ότι απαιτεί σημαντικές ποσότητες πρώτων υλών κατασκευής του. 

Εντός της μελέτης παρουσιάζεται εκτεταμένη ανάλυση των απαιτήσεων αυτών. Οι 

μελετητές κρίνουν ότι αν τελικά όντως το έργο μπορέσει να έλξει οικογένειες Κυπρίων 

με στεγαστικές ανάγκες (όπως δηλώνει επίσημα ότι στοχεύει η εταιρεία ανάπτυξης), το 

έργο δεν θα επιβαρύνει με χρήση φυσικών πόρων  περισσότερο από όσο θα επιβάρυναν 

οι κατοικίες που θα έχτιζαν οι οικογένειες αυτές μεμονωμένα. Και ως εκ τούτου ναι μεν 

τοπικά δημιουργείται μία εστία αυξημένης χρήσης φυσικών πόρων και δημιουργίας 

ενός οικοσυστήματος αυξημένου αποτυπώματος διοξειδίου του άνθρακα, αλλά σε 

εθνικό επίπεδο, ισοδύναμες αν όχι αυξημένες απαιτήσεις θα υπήρχαν ούτως ή άλλως.  

Δίδοντας έμφαση στις επιπτώσεις στην φάση λειτουργίας του έργου οι πλέον σημαντικές 

επιπτώσεις συνοψίζονται πιο κάτω:  

1. Κυκλοφοριακό. Η περιοχή προβλέπεται να καλυφθεί από κεντρικό περιφερειακό 

δρόμο δύο λωρίδων κυκλοφορίας σε κάθε κατεύθυνση, ο οποίος εφάπτεται με το 

τεμάχιο ανάπτυξης. Στην πλήρη της ανάπτυξη σε διάστημα περίπου δέκα ετών, η 

προτεινόμενη ανάπτυξη αναμένεται να δημιουργεί περί τις 3700 οχηματοδιαδρομές την 

ημέρα. Με εξαίρεση την πρωινή αναχώρηση σε ώρες αιχμής, τόσο οι υφιστάμενοι 

οδικοί άξονες, όσο και η νέα χάραξη της περιφερειακής οδού, αναμένεται να δεχτούν 

χωρίς συμφόρηση την επιπρόσθετη φόρτιση. Η ομάδα μελέτης προτείνει τη δημιουργία 

εναλλακτικής εισόδου και εξόδου στην ανάπτυξη, με λειτουργία της μόνο σε ειδικές 

περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.  

 

2. Υγρά Απόβλητα: Λόγω της απουσίας κεντρικού συστήματος αποχέτευσης που να 

καλύπτει την περιοχή υλοποίησης του έργου, τα υγρά απόβλητα του συγκροτήματος θα 

επεξεργάζονται από βιολογικό σταθμό τριτοβάθμιας επεξεργασίας. Ο βιολογικός 

σταθμός λόγω υψομέτρων, χωροθετείται στο πλέον απομακρυσμένο σημείο σε σχέση 
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με τις υφιστάμενες κατοικίες. Γεγονός που διασφαλίζει στους κατοίκους ότι ακόμα και 

στην απίθανη περίπτωση βλάβης του σταθμού και έκλυσης οσμών, πρώτα θα 

επηρεαστεί έντονα το συγκρότημα και οι κάτοικοί του και μετά, σε μικρότερο βαθμό, 

οι γειτονικές κατοικίες. Το επεξεργασμένο νερό θα χρησιμοποιείται για τις ανάγκες 

άρδευσης των χώρων πρασίνου. Πρόνοια εισάγεται στους όρους για την κατασκευή 

όλων των υποδομών σύνδεσης του βιολογικού σταθμού με το αποχετευτικό σύστημα 

της περιοχής, όταν το δίκτυο θα είναι έτοιμο. Επιπρόσθετα, εισήγηση γίνεται για την 

εγκατάσταση συστήματος συλλογής και ανακύκλωσης γκρίζου νερού, προς μείωση του 

κόστους της βιολογικής επεξεργασίας και τοπική χρήση σημαντικής ποσότητας 

ανακυκλωμένου νερού μετά την σύνδεση του μαύρου νερού (απόβλητα τουαλέτας) με 

το αποχετευτικό.  

 

3. Η αλλαγή των δημογραφικών κοινο-οικονομικών στοιχείων της περιοχής με την 

αύξηση του πληθυσμού στο Μενεού μέχρι και κατά 1,550 άτομα. Αυτό αναμένεται 

βέβαια να γίνει σταδιακά και σε διάστημα 10 ετών, οπότε και θα υπάρχει χρόνος 

διενέργειας δράσεων ενσωμάτωσης. Σε κάθε περίπτωση δίδονται προκαταρτικές 

εισηγήσεις εκ μέρους των μελετητών και αναμένονται συγκεκριμένες προτάσεις εκ 

μέρους του Δήμου κατά την Δημόσια Διαβούλευση, όσον αφορά δομημένες ενέργειες 

και δράσεις ομαλής ένταξης των νέων αυτών κατοίκων στην λειτουργία της κοινότητας.  

 

4. Η επιβάρυνση των υποδομών και η συλλογή των στερεών αποβλήτων από τον Δήμο. 

Συγκεκριμένα επιβάρυνση αναμένεται στην υδροδότηση, αποχετευτικό, όμβρια ύδατα,  

ηλεκτροδότηση και συλλογή αστικών αποβλήτων (σκουπιδιών). Η διερεύνηση κάθε 

μίας εκ τις υποδομές αυτές που παρουσιάζεται αναλυτικά εντός της παρούσας μελέτης, 

καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το γεγονός της υλοποίησης του έργου σε τέσσερις 

φάσεις δίνει τη δυνατότητα στους αρμόδιους φορείς να προσαρμοστούν στην αυξημένη 

αυτή ζήτηση του έργου, χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα. Στο θέμα των αποβλήτων, δίδονται 

συγκεκριμένες λύσεις διαχείρισής τους, ιδιαίτερα υπό το πρίσμα της βέβαιης έναρξης 

του νερού εθνικού συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων μέσω της αρχής του 

«Πληρώνω όσο Πετώ» και άλλων υποστηρικτικών περιφερειακών δράσεων χωριστής 

συλλογής, ανακύκλωσης και αξιοποίησης απορριμμάτων. 

 

5. Η σφράγιση του εδάφους από τα κτίσματα και τους δρόμους, καθιστά σημαντικό 

ποσοστό της υφιστάμενης έκτασης του οικοπέδου, αδιαπέραστο στην φυσική 

απορρόφηση όμβριων. Αναμένεται γρήγορη απόδοση σημαντικών ποσοτήτων ομβρίων 

υδάτων στην απορροή του οικοπέδου, σε κάθε περίπτωση βροχόπτωσης. Επίσης 

μειώνεται δραστικά η κατείσδυση νερού από το έδαφος και ο αντίστοιχος εμπλουτισμός 

του υδροφορέα. Αντιστάθμιση στα δύο πιο πάνω θέματα επιχειρούν οι μελετητές με 

εισήγηση για την διάνοιξη σειράς φρεατίων (λάκκων) κατά μήκος της κεντρικής 
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διαδρομής των όμβριων, τα οποία θα δίνουν χρόνο παραμονής/προσωρινής 

αποθήκευσης σε σημαντική ποσότητα νερού, με ευκαιρία σταδιακής απορρόφησής του 

στον υδροφορέα. Λειτουργεί τόσο ως έργο καθυστέρησης της ροής του όμβριου ύδατος 

στην λεκάνη απορροής του, μειώνοντας την συνεισφορά σε πλημμυρικά φαινόμενα, 

όσο και ως έργο εμπλουτισμού των υδροφόρων στρωμάτων της περιοχής. Νοείται ότι 

το έργο θα διαθέτει δίκτυο συλλογής και παροχέτευσης ομβρίων υδάτων εκτός του 

οικοπέδου, εκμεταλλευόμενο την φυσική κλίση του τεμαχίου ανάπτυξης. Η απόληξη 

του νερού γίνεται και σήμερα σε γειτνιάζων φυσικό ρέμα. Το δίκτυο διαχείρισης των 

όμβριων υδάτων προτείνεται όπως γίνει με πρόβλεψη για σύνδεση με δημόσιο αγωγό 

όμβριων υδάτων επί του περιφερειακού δρόμου, που αναμένεται να δημιουργηθεί. 

 

6. Απώλεια καλλιεργήσιμου/ έφορου εδάφους. Το έργο είναι προφανές ότι αντικαθιστά 

την υφιστάμενη χρήση του χώρου για καλλιέργεια εποχιακών οπωροκηπευτικών και 

σιταριού. Από την στιγμή που ο χώρος παραχωρήθηκε από το κράτος ως οικιστική 

περιοχή, η εξέλιξη προς την κατεύθυνση αυτή, ήταν προδιαγεγραμμένη. Η έντονη 

τοπιοτέχνηση και η παρουσία εκτεταμένων χώρων πρασίνου, βελτιώνουν την 

αισθητική και την δυνατότητα ανάκτησης σημαντικού μέρους του μη δομημένου χώρου 

από χλωρίδα και πανίδα, χωρίς βέβαια αυτά να διαφοροποιούν την ως άνω απώλεια 

καλλιεργήσιμου εδάφους, που θα είναι ολοκληρωτική.  

 

7. Ηχορύπανση: Κατά την διάρκεια λειτουργίας του έργου θα χρησιμοποιηθούν κεντρικά 

μηχανήματα κλιματισμού των πολυκατοικιών (heat pumps), επιλεγμένα στην βάση της 

μειωμένης ηχητικής στάθμης εκπομπών. Η εγκατάσταση και λειτουργία των 

συστημάτων αυτών θα γίνουν κατόπιν ελέγχου, ώστε να μην παρεμβαίνουν στο 

ακουστικό περιβάλλον της γειτονικής οικιστικής περιοχής, πέραν των 3dB πάνω από 

τον θόρυβο βάθους σε όλη την διάρκεια των βραδινών ωρών κοινής ησυχίας, στην βάση 

της μεθοδολογίας ISO1996-1:2016. Εντός του χώρου, θα λειτουργούν μηχανήματα, 

δυνητικά θορυβώδη, όπως οι συμπιεστές παροχής αέρα στον βιολογικό σταθμό 

(blowers). Οι μελετητές εισηγούνται συγκεκριμένες πρόνοιες, χωρίς ωστόσο να 

ανησυχούν για όχληση των γειτονικών υφιστάμενων κατοικιών, δεδομένου ότι η όποια 

αβλεψία και λειτουργία πηγής εκπομπής θορύβου, πρώτα θα ενοχλεί έντονα τους ίδιους 

τους ενοίκους της ανάπτυξης και πολύ λιγότερο την γύρω περιοχή. Το γεγονός αυτό 

αποτελεί για τους μελετητές εχέγγυο προσεκτικής χωροθέτησης και λειτουργίας 

δυνητικά θορυβωδών εγκαταστάσεων-μηχανημάτων-δραστηριοτήτων.  

 

Η εταιρεία ανάπτυξης έχει διερευνήσει και συζητήσει με την πολεοδομική αρχή, σημαντικό 

αριθμό εναλλακτικών σεναρίων σε ότι αφορά στην μορφή του έργου. Από την κατασκευή μόνο 

διώροφων οικιών μέχρι και την ανέγερση ακόμα ψηλότερων πολυκατοικιών. Τα εναλλακτικά 
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αυτά σενάρια συνέκλιναν στο υφιστάμενο υβριδικό σύστημα το οποίο εμφανίζει συγκριτικά 

πλεονεκτήματα σε σχέση με τις άλλες προτάσεις. Συγκεκριμένα εξετάστηκαν εναλλακτικές 

λύσεις που αφορούσαν σε: (1) υποδιαίρεση σε μικρότερα τεμάχια και ανεξάρτητη ανάπτυξη 

και (2) άλλοι προκαταρκτικοί σχεδιασμοί που απορρίφθηκαν καθώς δεν εξαντλείτο ο 

συντελεστής δόμησης και η απαίτηση του 20% χώρου πράσινου προσβάσιμου προς το κοινό. 

Η επιλεχθείσα λύση ικανοποιεί τον επιτρεπόμενο συντελεστή δόμησης, το ποσοστό κάλυψης, 

όπως και τον όρο για παραχώρηση χώρου πρασίνου.  

Σημαντική ανάλυση του συνόλου των παραμέτρων αλληλεπίδρασης του έργου παρουσιάζεται 

στο κείμενο που ακολουθεί. Από το σύνολο του διερευνητικού αυτού εγχειρήματος οι 

μελετητές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι με εξαίρεση το ύψος των κτιρίων που άπτεται 

υποκειμενικών κριτηρίων εξέτασης και την αλλαγή των δημογραφικών στοιχείων της 

περιοχής, το έργο δεν εμφανίζει κάποια χαρακτηριστικά τα οποία θα μπορούσαν να 

επηρεάσουν αρνητικά και μη αναστρέψιμα το ανθρωπογενές ή το φυσικό περιβάλλον της 

περιοχής. 

Το γενικό αυτό συμπέρασμα της ομάδας μελέτης κατατίθεται με υπευθυνότητα και νοουμένου 

ότι όλες οι πρόνοιες και μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης των δυνητικά αρνητικών 

επιπτώσεων που προτείνονται στην παρούσα μελέτη, υλοποιηθούν και ελέγχεται η εύρυθμη 

λειτουργία τους. Για τον σκοπό αυτό οι μελετητές δεν αρκούνται στην πρόταση όρων για μέτρα 

προστασίας, αλλά προτείνουν και διαδικασίες συνεχούς ελέγχου καθ’ όλη την διάρκεια 

κατασκευής και λειτουργίας του έργου.  
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1 Εισαγωγή 

1.1 Αντικείμενο Μελέτης – Στοιχεία Οικοπέδου Ανάπτυξης 

Η παρούσα έκθεση αφορά στην Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ) από 

την Κατασκευή και Λειτουργία Οικιστικής Ανάπτυξης στα διοικητικά όρια του Δήμου 

Δρομολαξιάς/Μενεού, στην επαρχία Λάρνακας, από την εταιρεία LEZANCO PROPERTIES 

LTD και στο εξής θα αναφέρεται ως «Έργο». Ανάδοχος-μελετητής της ΜΕΕΠ του έργου είναι 

η ISOTECH Ltd, Ερευνητές-Σύμβουλοι Περιβάλλοντος με συντονιστή – επιστημονικό 

υπεύθυνο της μελέτης τον Δρ. Μιχάλη Λοϊζίδη.  

Το προτεινόμενο τεμάχιο στο οποίο έχει σχεδιαστεί η εν λόγω ανάπτυξη είναι το Τεμάχιο 324 

του Φύλλου/Σχεδίου 50/31, με τοπωνύμιο «Καμάρες του Νότου», Ενορία Μενεού, ιδιοκτησία 

της εταιρείας LEZANCO PROPERTIES LTD και συνολικής έκτασης 105,610 m². Σχετικός 

χάρτης δίδεται στο Παράρτημα Ε. Σύμφωνα με τη Ηλεκτρονική Πύλη του Κτηματολογίου, το 

τεμάχιο αποτελείται από δυο πολεοδομικές ζώνες: κατά 96% από τη ζώνη Κα6 – περιοχή με 

επικρατούσα χρήση την οικιστική και κατά 4% από την Δα2 – ζώνη προστασίας (ελεύθεροι 

χώροι πρασίνου, πάρκα κ.α.) με συντελεστή δόμησης 90% και 1% αντίστοιχα. 

Το τεμάχιο βρίσκεται στα δυτικά - νοτιοδυτικά του Διεθνούς Αερολιμένα Λάρνακας και 

δυτικά-νοτιοδυτικά της κοινότητας Μενεού με γεωγραφικό πλάτος 34.86106857623971 και 

μήκος 33.58284181087706. Το έργο χωροθετείται σε απόσταση:  

▪ 50 m από οικισμό: βοριότερο όριο τεμαχίου ανάπτυξης σε σχέση με το 

νοτιότερο όριο της πλησιέστερης οικίας.  

▪ 2.8 km με 3.6 km από το σύμπλεγμα των αλυκών Λάρνακας (Natura 2000) 

Σε απόφασή του, το Τμήμα Πολεοδομίας έχει διαμορφώσει τα πιο κάτω πολεοδομικά στοιχεία 

για την εν λόγω ανάπτυξη:  

▪ 35.6% μειώσεις για Δημόσιο Πράσινο, Κοινοτικό Εξοπλισμό και Ρυμοτομία με 

συνολικό εμβαδόν 37, 577 m². 

▪ Το υπόλοιπο εμβαδόν προς ανάπτυξη είναι 67,979 m². 

Το προτεινόμενο εμβαδόν κάλυψης του τεμαχίου ανέρχεται στα 17,219 m², 25.3% του προς 

ανάπτυξη εμβαδού. Στο Παράρτημα Α, Επιστολή 2, παρατίθεται η επιστολή του Τμήματος 

Πολεοδομίας όπου αναφέρονται οι πιο πάνω όροι και χαρακτηριστικά οικοπέδου.  
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Αναλυτικότερη περιγραφή των χρήσεων γης της περιοχής παρουσιάζεται στο Παράρτημα Δ, 

με εστίαση στο υπόμνημα του χάρτη όπου γίνεται επεξήγηση της κάθε ζώνης (Χάρτης 1).  

Ο αναπτυξιακός οργανισμός Lezanco Properties Ltd, που έχει την κυριότητα του έργου, είναι  

μια κυπριακή επενδυτική εταιρία με έτος ίδρυσης το 2016 και σκοπό την κατασκευή ακινήτων 

για επενδύσεις. Έχει έδρα την Λεμεσό, στην οδό Ομήρου 76, Alexandrou Business Centre, 

Μέσα Γειτονία 3096.  

Υπεύθυνος επικοινωνίας για το έργο είναι ο κ. Αντώνης Χατζηδημοσθένους. Στοιχεία 

επικοινωνίας: Τηλ:+357 25 75 30 50 ext: 114, Φάξ: +357 25 72 49 26, Κινητό: +357 99 517 

968, Email: antonis@prosperitygrp.com 

Τα όρια της ανάπτυξης δίνονται σε μορφή .kmz στο Παράρτημα Ε.  

1.2 Μεθοδολογική Προσέγγιση και Δομή Μελέτης Εκτίμησης 

Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ) 

Η παρούσα έκθεση στηρίζεται στις πρόνοιες και πληροί τις απαιτήσεις του νόμου 

Ν.127(Ι)/2018 «Ο Περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από ορισμένα έργα 

Νόμος», εναρμονιστικός Ευρωπαϊκής νομοθεσίας (Οδηγία 2015/52/ΕΕ). Για την εκπόνηση της 

μελέτης λήφθηκαν επιπλέον υπόψη νομοθετικές ρυθμίσεις που προνοούνται από:  

• Τους Περί Αποβλήτων Νόμους του 2011 έως (αρ. 2) του 2016-(N. 185(I)/2011) 

• Τον Περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμος του 2002-(Ν. 106(Ι)/2002) 

• Τον Περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Τροποποιητικός) Νόμος του  

2013-(Ν. 181(Ι)/2013) 

• Τον Περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Τροποποιητικός) Νόμος 

του 2017 (Ν. 15(I)/2017) 

Η ανάλυση της μελέτης έχει έκταση και βαθμό λεπτομέρειας τέτοιο, ώστε να καθιστά λογικά 

δυνατή την εκτίμηση των επιπτώσεων που η εκτέλεση και λειτουργία του έργου ενδέχεται να 

επιφέρουν στο περιβάλλον. Για κάθε μια παράμετρο που επηρεάζεται από την κατασκευή και 

λειτουργία του έργου, η παρούσα μελέτη προτείνει μέτρα και λύσεις για την αποφυγή, 

απάμβλυνση, και ελαχιστοποίηση του κινδύνου δημιουργίας συνθηκών αρνητικών 

επιπτώσεων. Παράλληλα και όπου είναι δυνατόν, προτείνονται δράσεις ελέγχου και άμεσης 

παρέμβασης αποκατάστασης αρνητικών επιπτώσεων. Η σειρά με την οποία παρουσιάζονται 

και αναλύονται οι επιπτώσεις του έργου ακολουθούν τις οδηγείες για περιεχόμενα ΜΕΕΠ, 

όπως καθορίζονται στο νόμο Ν.127(Ι)/2018. Για τον λόγο αυτό, τόσο η παρουσία 

mailto:antonis@prosperitygrp.com
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συγκεκριμένων παραγράφων στην παρούσα μελέτη, όσο και η σειρά παρουσίασης των 

θεμάτων, δεν αποτελούν ένδειξη της σημαντικότητας της επίπτωσης.  

Ιδιαίτερη προσοχή εντός της μελέτης δόθηκε σε θέματα όπως η χρήση των φυσικών πόρων, η 

τοπιοτέχνηση, η διαχείριση αποβλήτων, η γειτνίαση με τον Αερολιμένα Λάρνακας, οι 

συσσωρευτικές επιπτώσεις, όπως και η αισθητική, δεδομένου του ύψους μέρους των κτιρίων 

της ανάπτυξης. Τα θέματα αυτά προέκυψαν μετά από ενεργοποίηση της Παραγράφου της 

Νομοθεσίας 127(Ι)/2018 “Οδηγίες για το εύρος και το περιεχόμενο της Μελέτης” και 

γνωστοποιήθηκαν με την επιστολή του Τμήματος Περιβάλλοντος στις 10 Δεκεμβρίου 2019. Η 

επιστολή με τις οδηγίες του Τμήματος Περιβάλλοντος παρατίθεται αυτούσια στο Παράρτημα 

Α, Επιστολή 1.  

Με τη συνεργασία και την αλληλεπίδραση των μελετητών της αναπτυξιακής εταιρείας και της 

επιστημονικής ομάδας της Isotech, κρίνεται ότι έχουν τεθεί οι σωστές βάσεις ώστε τόσο ο 

σχεδιασμός του έργου, όσο και η διαδικασία της κατασκευής και λειτουργίας του, να πληρούν 

τις βασικές αρχές μίας περιβαλλοντικά ευαίσθητης και δυνητικά αειφόρου ανάπτυξης. 

Συγκεκριμένα η μελέτη χωρίζεται σε έξι κυρίως στάδια : 

Στάδιο 1: Περιγραφή του έργου. Η σε βάθος γνώση του συνόλου των στοιχείων που 

συνθέτουν το προτεινόμενο έργο αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τον 

μετέπειτα προσδιορισμό των επιπτώσεων του έργου στο περιβάλλον. 

Στάδιο 2: Περιγραφή και ανάλυση των εναλλακτικών λύσεων. Η παρουσίαση και 

ανάλυση των εύλογων εναλλακτικών λύσεων τεκμηριώνει την ορθότητα και τους 

λόγους που οδήγησαν στην τελική επιλογή για μία σειρά σημαντικών αποφάσεων 

σχετικών με το έργο, την χωροθέτησή του και την τελική μορφή του.  

Στάδιο 3: Αναλυτική περιγραφή του περιβάλλοντος. Η γνώση της υφιστάμενης 

κατάστασης, όπως και των τάσεων/ δυνατοτήτων ανάπτυξης της ευρύτερης 

περιοχής μελέτης, αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την εκτίμηση/ 

ποσοτικοποίηση πιθανών επιπτώσεων ή/και αλλαγών, από την υλοποίηση του 

έργου. 

Στάδιο 4: Εκτίμηση πιθανών επιπτώσεων του έργου. Η σαφής αναγνώριση και 

αξιολόγηση του βαθμού επηρεασμού του περιβάλλοντος από συγκεκριμένες 

δράσεις που απορρέουν από την υλοποίηση του έργου, σε συνδυασμό με τη 

γνώση του περιβάλλοντος πριν το έργο, δίνουν τη δυνατότητα υπολογισμού της 

“καθαρής” (net) συνεισφοράς του έργου στην κάθε περιβαλλοντική παράμετρο 

επηρεασμού. Με σκοπό τη δημιουργία μίας συνολικής εικόνας για κάθε μία 

παράμετρο δυνητικού επηρεασμού του περιβάλλοντος από το έργο, δίδονται 
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συγκεντρωμένες σε κάθε παράμετρο-παράγραφο του κεφαλαίου 8, η υφιστάμενη 

κατάσταση, οι ενδεχόμενες δυσκολίες που προέκυψαν κατά τη συλλογή και 

αξιολόγηση των απαιτούμενων πληροφοριών, οι αναμενόμενες επιπτώσεις στο 

στάδιο κατασκευής και λειτουργίας του έργου, οι προκαταρκτικές σκέψεις-

προβληματισμοί του κοινού και ενδιαφερομένων επιστημόνων, όπως και τα 

συμπεράσματα, θέσεις και εισηγήσεις της μελετητικής ομάδας. Έτσι το κεφάλαιο 

8 περιλαμβάνει και την αναλυτική παράθεση των μέτρων αντιμετώπισης των 

πιθανών επιπτώσεων από το έργο. Τα προτεινόμενα μέτρα στοχεύουν στην 

πρόληψη και απάμβλυνση των όποιων επιπτώσεων, με παρεμβολή διορθωτικών 

ενεργειών πριν την υλοποίηση του έργου, ή/και την εφαρμογή συγκεκριμένων 

τεχνολογιών/μέτρων αντιμετώπισης κατά την κατασκευή και λειτουργία του 

έργου. Η πρόταση εφαρμόσιμων και οικονομικά εφικτών λύσεων, αποτελεί τον 

κύριο στόχο του σταδίου αυτού. 

Στάδιο 5: Σύνοψη Μέτρων Αντιμετώπισης: Σε όλο το κείμενο και μαζί με κάθε αναφορά 

σε δυνητική αρνητική επίπτωση του έργου, δίδονται οι εισηγήσεις των μελετητών 

για αντιμετώπιση της επίπτωσης. Χωρίς αυτές τις εισηγήσεις μέτρων, ο 

αναγνώστης θα παρέμεινε με την ανησυχία της επίπτωσης πριν την λήψη μέτρων. 

Το γεγονός αυτό δημιουργεί συγκεκριμένες αρνητικές εντυπώσεις στον 

αναγνώστη που δύσκολα μετά ανασκευάζονται. Στο κεφάλαιο 9, όλες αυτές οι 

εισηγήσεις μέτρων, ομαδοποιούνται και παρουσιάζονται δομημένα και 

συνοπτικά. Σημαντικός αριθμός προτάσεων μέτρων δεν αποτελούν νομικές 

υποχρεώσεις της εταιρείας ανάπτυξης, αλλά εισηγήσεις των μελετητών για 

περεταίρω βελτίωση του έργου στους δείκτες αειφόρου ανάπτυξης και καλής 

γειτονίας. Για τον λόγο αυτό, διαχωρίζεται το κεφάλαιο αυτό από το κεφάλαιο 

11, όπου οι μελετητές παρουσιάζουν μόνο τις εισηγήσεις τους που κατ’ 

υποχρέωση (νομική) η εταιρεία ανάπτυξης θα πρέπει να εφαρμόσει. Για να 

υποστηριχθεί η εργασία του Τμήματος Περιβάλλοντος στο κεφάλαιο 11, 

παρουσιάζονται οι εισηγήσεις αυτές, με την μορφή που το Τμήμα Περιβάλλοντος 

δομεί τους τελικούς Περιβαλλοντικούς Όρους της Περιβαλλοντικής Άδειας της 

ανάπτυξης.   

Στάδιο 6: Περιβαλλοντική Διαχείριση - Παρακολούθηση. Οι εμπειρίες όλων των 

εμπλεκομένων στα θέματα Μελετών Περιβάλλοντος, είναι ιδιαίτερα 

απογοητευτικές σε ότι αφορά τον βαθμό υλοποίησης των Περιβαλλοντικών 

Όρων, κατά την φάση υλοποίησης του έργου. Για κάλυψη αυτού του κενού το 

Τμήμα Περιβάλλοντος προχώρησε στην θεσμοθέτηση διαδικασίας καταγραφής 

του τρόπου διαχείρισης και παρακολούθησης των Όρων στην φαση υλοποίησης. 

Στο κεφάλαιο 10, οι μελετητές δίδουν τις δικές τους εισηγήσεις για τις διαδικασίες 
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περιβαλλοντικής διαχείρισης και μεθόδους παρακολούθησης του έργου στις 

φάσεις κατασκευής και λειτουργίας του 

Στο σύνολο του κειμένου, ο αναγνώστης είναι σημαντικό να διατηρεί υπόψη του τον βασικό 

στόχο εκπόνησης της μελέτης αυτής, που δεν είναι άλλος από την διασφάλιση ότι το έργο 

μπορεί (ή όχι) να υλοποιηθεί χωρίς σημαντικές – καθοριστικές επιπτώσεις στην υγεία, 

ασφάλεια και ποιότητα ζωής των κατοίκων της άμεσης περιοχής επηρεασμού, όπως και του 

ευρύτερου φυσικού περιβάλλοντος.   

 

1.3 Ομάδα Μελέτης  

Η μελετητική ομάδα της ISOTECH Ltd που εργάστηκε στην εκπόνηση της παρούσας μελέτης, 

αποτελείται από τους:  

1. Δρ. Μιχάλη Ι. Λοϊζίδη, Χημικός Μηχανικός – Μηχανικός Περιβάλλοντος, 

Επιστημονικός Υπεύθυνος - Συντονιστής Μελέτης 

1. Δρ. Ξένια Ι. Λοϊζίδου, Πολιτικός Μηχανικός  

2. Χριστίνα Φεσά, Χημικός Μηχανικός 

3. Δήμητρα Πέτσα, Εφαρμοσμένη Φυσική/Μαθηματικά – Μηχανικός Περιβάλλοντος 

4. Νάγια Σπανάχη, Χημικός Μηχανικός – Μηχανικός Περιβάλλοντος 

5. Γεωργία Χρυσάνθου, Τεχνολόγος Περιβάλλοντος 

6. Δήμητρα Ορθοδόξου, Βιοχημικός – Μηχανικός Περιβάλλοντος 

7. Κυριακή Δημητρίου, Πολιτικός Επιστήμων, υπεύθυνη για τα θέματα πολιτικής και 

νομοθεσίας καθώς και για τη διαχείριση της ΜΕΕΠ 

8. Μαρία Ιωνά, υπεύθυνη λειτουργικής υποστήριξης του έργου 

Τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου μελετητή για το έργο αναγράφονται στον Πίνακας 

1.1. 

Πίνακας 1.1: Τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου μελετητή για το έργο 

Εταιρεία ISOTECH LTD 
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Ταχυδρομική διεύθυνση: Κυρηνείας 95, Πλατύ Αγλαντζιάς,  

2113 Λευκωσία, Κύπρος 

Τηλέφωνο: 22 452727  

Τηλεομοιότυπο: 22 458486 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@isotech.com.cy 

Διαδικτυακή διεύθυνση: www.isotech.com.cy 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Δρ. Μιχάλης Λοϊζίδης 

Θέση: Διευθυντής / Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου 

 

1.4 Πηγές Πληροφόρησης  

Για τον καθορισμό και την περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του περιβάλλοντος, καθώς 

και τον καθορισμό των παραγόντων που ενδέχεται να επηρεαστούν σημαντικά από το έργο, 

χρησιμοποιήθηκαν πληροφορίες από τα αρμόδια δημόσια τμήματα και υπηρεσίες. 

Συγκεκριμένα: 

1. Την Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου 

2. Τη Μετεωρολογική Υπηρεσία Κύπρου 

3. Το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης 

4. Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως 

5. Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων 

6. Το Τμήμα Περιβάλλοντος 

Τα Παραρτήματα που συνοδεύουν την παρούσα μελέτη περιέχουν συγκεκριμένες αναφορές 

στην πηγή κάθε πληροφορίας που χρησιμοποιήθηκε. Επιπλέον, η μελετητική ομάδα προέβη σε 

επιτόπιες μετρήσεις και αναλύσεις όπου ήταν αναγκαίο, για τη συμπλήρωση κενών γνώσεως 

για συγκεκριμένες παραμέτρους, όπως για παράδειγμα θέματα θορύβου/ ηχορύπανσης στην 

περιοχή ανέγερσης του έργου.  

Στο σύνολο των σημαντικών στοιχείων διερεύνησης της περιβαλλοντικής αλληλεπίδρασης του 

έργου, η μελετητική ομάδα εφάρμοσε επιστημονικά τεκμηριωμένες και αναγνωρισμένες 

μεθόδους πρόβλεψης για την εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, χρησιμοποιώντας 

σχετική εθνική ή και διεθνή βιβλιογραφία. Όλες οι βιβλιογραφικές αναφορές, αναγράφονται 

στο σημείο της μελέτης όπου χρησιμοποιήθηκαν, όσο και στο Κεφάλαιο 13.  

mailto:info@isotech.com.cy
http://www.isotech.com.cy/
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2 Συνοπτική Περιγραφή του Έργου  

Το προτεινόμενο Έργο ανάπτυξης εμπίπτει στο Παράρτημα Β, παράγραφος 30 «Αναπτύξεις: 

(α) Ενοποιημένες αναπτύξεις μεγάλων και σύνθετων χρήσεων. (β) Ψηλά κτίρια με αριθμό 

ορόφων πέραν των δύο από τον ανώτερο επιτρεπτό αριθμό που καθορίζει το Τοπικό Σχέδιο 

ή/και η Δήλωση Πολιτικής», του νόμου Ν.127(Ι)/2018 για τις ΜΕΕΠ από έργα.  

Το έργο εντάσσεται στα διοικητικά όρια του Δήμου Δρομολαξίας – Μενεού. Βρίσκεται 

νοτιοδυτικά του Διεθνούς Αερολιμένα Λάρνακας και δυτικά του Δήμου Λάρνακας. Αφορά σε 

ανάπτυξη δεκατριών εξαώροφων πολυκατοικιών και τριάντα επτά τριώροφων επαύλεων 

(ισόγειο/πρώτος και δεύτερο όροφος) με ιδιωτικές πισίνες. Η ανάπτυξη θα περιλαμβάνει επίσης 

παιδικό σταθμό, κιόσκι-περίπτερο, λέσχη για τους κατοίκους, κεντρική πισίνα. και χώρους 

πρασίνου προσβάσιμους από το ευρύ κοινό.  

 

Εικόνα 1: Κάτοψη του συνολικού σχεδιασμού της ανάπτυξης από το αρχιτεκτονικό γραφείο PPA Architects.  
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Για σκοπούς άμεσης κατανόησης της έκτασης του έργου παρουσιάζονται συνοπτικά στον 

Πίνακα 2.1 τα κύρια μεγέθη κατά τη φάση κατασκευής, αναφορικά με την χρήση φυσικών 

πόρων, υλικών κατασκευής, ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό και παραγωγή αποβλήτων.  

Πίνακας 2.1: Περίληψη της χρήσης φυσικών και άλλων πόρων κατά την φάση κατασκευής. 

ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Φυσικοι Πόροι- Υλικά κατασκευής 

  Ποσότητα Παροχέας 

Μέση 

ημερήσια 

κατανάλωση 

νερού 

Για κατασκευασικές 

εργασίες 
10 m3 

Εξωτερικός συνεργάτης 

με βυτίο 

Για προσωπικό 1 m3 
Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας 

Λάρνακας 

Κύρια υλικά 

κατασκευής 

Έτοιμο σκυρόδεμα 45,000 m3 

Προμήθεια από 

τοπική αγορά 

Οπλισμένο σκυρόδεμα 6,000 m3 

Θερμομονωτικά τούβλα 1,330,000 τεμάχια 

Κεραμικά είδη 48,500 m2 

Premix οδοποιίας 6,000 m3 

Ανθρώπινο Δυναμικό 

Αριθμός 

ατόμων που 

θα 

εργοδοτηθούν 

1000 άτομα (σύνολο των φάσεων). 100 άτομα ανά πάσα στιγμή. 

Απόβλητα 

 Κύρια πηγή Ποσότητα Μέθοδος Διαχείρισης 

Υγρά 

απόβλητα 
Αστικά Απόβλητα 1 m3 ανα εβδομάδα 

Διαχείριση από εξωτερικό 

συνεργάτη  

Στερεά 

απόβλητα 

Χώματα από εσκαφές 

 

Μπάζα 

Κατασκευατικά υλικά 

Υλικά συσκευασίας 

 

Οικιακού τυπου 

απορρίμματα 

11,000 m3 (σύνολο)  

 

7500 t (σύνολο) 

 

 

20 kg/ημέρα 

 

Διαχείριση από 

αδειοδοτημένους διαχειριστές 

και από συγκομιδή του Δήμου 

Αέριοι ρύποι Σκόνη - Διαβροχή και καταστολή 

Αντίστοιχα με τη φάση κατασκευής ο Πίνακας 2.2 παρουσιάζει συνοπτικά τα κύρια μεγέθη της 

λειτουργίας του έργου, σε σχέση με τις ανάγκες κατανάλωσης νερού, ενέργειας, τη δυνατότητα 

στέγασης και εργοδότησης ανθρώπινου δυναμικού και τις κύριες ποσότητες αποβλήτων. 
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Πίνακας 2.2: Περίληψη της χρήσης φυσικών και άλλων πόρων κατά την φάση λειτουργίας. 

ΦΆΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ 

Καταναλώσεις 

 Διεργασία Ποσότητα Υποδομή Παροχής 

Κατανάλωση νερού 

Ύδρευση  

(πλήρης λειτουργία) 

90,000 

m3/year 

Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας 

Λάρνακας 

Άρδευση  

(πλήρης λειτουργία) 

60,000 

m3/year 

Βιολογικός Σταθμός 

εντός του έργου 

Κατανάλωση 

ενέργειας 

Αστική Χρήση 

300 

MWh/year 

ΑΠΕ (Φωτοβολταικό Σύστημα) που 

καλύπτουν τις πρόνοιες του περί Ρύθμισης 

της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 (Ν. 

15(I)/2017) 

4,500 

MWh/year 

Παροχή ενέργειας 

από την ΑΗΚ 

Υπηρεσίες  

(Residence Club, 

Kids Club & Kiosk) 

500 

MWh/year 

Παροχή ενέργειας 

από την ΑΗΚ 

Ανθρώπινο Δυναμικό 

Αριθμός κατοίκων – 

πλήρης λειτουργίας 

(εκτιμώμενος) 

1500 άτομα 

Αριθμός ατόμων που 

θα εργοδοτηθούν 

(εκτιμώμενος) 

20-25 άτομα 

Απόβλητα 

 Κύρια πηγή Ποσότητα Μέτρα 

Απόβλητα 

Αστικά Λύματα 
63,000 

m3/year 

Βιολογικό Σταθμό 

εντός του έργου 

Στερεά απόβλητα 
950 

tonnes/year 
Συγκομιδή από το Δήμο 

Άλλα σημαντικά χαρακτηριστικά έργου 

Κυκλοφοριακό Οχηματοδιαδρομές 3700/day  

Εκτενέστερη περιγραφή της χρήσης φυσικών και τεχνικών πόρων κατά την φάση κατασκευής 

και λειτουργίας του έργου γίνεται στο Κεφάλαιο 5. 
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3 Σκοπός – Σκοπιμότητα Υλοποίησης του Έργου 

Το Έργο σύμφωνα με την αναπτυξιακή εταιρεία στοχεύει: Στη δημιουργία μιας νέας σύγχρονης 

οικιστικής ανάπτυξης που θα λειτουργήσει ως φυσική προέκταση της οικιστικής κοινότητας του 

Μενεού, ακολουθώντας την οικιστική τάση εξέλιξης της περιοχής. Το μέγεθος και ο χαρακτήρας 

του έργου σκοπεύουν στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας τόσο με την απασχόληση ατόμων 

κατά την φάση κατασκευής και λειτουργίας όσο και λόγω της αυξημένης ζήτησης αγαθών και 

υπηρεσιών. Η σταδιακή αύξηση του τοπικού πληθυσμού θα επιφέρει ανάλογη αύξηση εργασιών 

στις επιχειρήσεις της ευρύτερης περιοχής, ενώ ταυτόχρονα θα εμπλουτίσει τις τοπικά παρεχόμενες 

υποδομές αφού θα υπάρχουν ανοικτοί χώροι για κοινόχρηστη χρήση τόσο από τους κατοίκους 

όσο και από όλους τους πολίτες που δεν θα κατοικούν εντός της ανάπτυξη. Παράλληλα το έργο 

στοχεύει στην ανάπτυξη οικολογικού προτύπου ζωής καθώς οι διάφορες εγκαταστάσεις στην 

ανάπτυξη όπως γυμναστήριο και κολυμβητική δεξαμενή θα περιορίζουν την ανάγκη μετακίνησης 

των κατοίκων με οχήματα. Για σκοπούς άνεσης και κάλυψη υπηρεσιών των κατοίκων, η 

ανάπτυξη θα περιλαμβάνει παιδικό σταθμό, κιόσκι-περίπτερο και λέσχη για τους κατοίκους.»  

Στις οδηγίες της σχετικής νομοθεσίας για την διενέργεια ΜΕΕΠ, ζητείται να διερευνάται η 

σκοπιμότητα ενός έργου. Προφανώς το σκεπτικό της πρόνοιας αυτής παραπέμπει στον 

ευσεβοποθισμό πολλών, κυρίως Ευρωπαίων, ότι κάποια στιγμή, τα κράτη μέλη της ΕΕ θα 

ορίσουν ποια έργα είναι όντως αναγκαία για την επιβίωση της χώρας τους, σε ένα πλαίσιο 

ουσιαστικής εφαρμογής της «Αειφόρου Ανάπτυξης». Στηρίζεται στην επιστημονικά 

τεκμηριωμένη άποψη, ότι κάθε έργο αποτελεί εκ των πραγμάτων μία επιβάρυνση σε φυσικούς 

πόρους και σειρά άλλων αρνητικών για το περιβάλλον παραμέτρων. Ως εκ τούτου αν το έργο 

δεν είναι απαραίτητο στον πλαίσιο αειφόρου ανάπτυξης της τοπικής κοινωνίας, τότε δεν θα 

πρέπει να αδειοδοτείται.  

Η μελετητική ομάδα αποτελεί ένθερμο υποστηρικτή και προωθεί εθελοντικά σε κάθε ευκαιρία 

την ορθότατη αυτή φιλοσοφία και θεωρητική, μέχρι στιγμής, προσέγγιση της ΕΕ. Όμως, από 

την στιγμή που η ίδια η Κυπριακή Δημοκρατία διαχρονικά βραβεύει ετησίως δια του Προέδρου 

της την εταιρεία που έχει πετύχει την μέγιστη «ανάπτυξη» με πωλήσεις ακινήτων σε όλο τον 

κόσμο, ενώ μέσω συνεχών πολεοδομικών επεκτάσεων και αλλαγών προωθεί μία «ατέρμονη» 

επέκταση ζωνών οικοδόμησης και γενικότερης «ανάπτυξης», η παρούσα ομάδα κρίνει ως 

μέγιστη υποκρισία εκ μέρους της να τοποθετηθεί στην αναγκαιότητα ή μη υλοποίησης του 

παρόντος έργου. Στο κάτω κάτω στοχεύει νεαρά ζευγάρια Κυπρίων με παιδιά, τα οποία 

αναμένεται να προτιμήσουν την προτεινόμενη οργανωμένη λύση από το να οικοδομήσουν 

ατομικά, μία μεμονωμένη δική τους οικία. 
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Άρα νοουμένου ότι ο στόχος της εταιρείας για προσέλκυση οικογενειών κυπρίων ευοδωθεί, 

και η μελετητική ομάδα καλείται να συγκρίνει την προτεινόμενη, οργανωμένη λύση 

κατασκευής 479 οικιστικών μονάδων, με την αντίστοιχη οικοδόμηση 479 μεμονωμένων 

κατοικιών διάσπαρτων στην Κύπρο, τότε προφανώς το πρόσημο των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων και της χρήσης φυσικών πόρων δίδει σημαντικό θετικό προβάδισμα στην 

οργανωμένη ανάπτυξη.  

Αυτό που σίγουρα μπορεί να κατατεθεί με απόλυτη βεβαιότητα εκ μέρους των μελετητών, είναι 

ότι η προτεινόμενη ανάπτυξη εντάσσεται στις προτεραιότητες της πολιτικής της Κυπριακής 

Δημοκρατίας, όπως παρουσιάστηκαν πιο πάνω και στοιχειοθετείται περεταίρω στην πρώτη 

παράγραφο του επομένου κεφαλαίου.  
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4 Συμβατότητα Έργου  

Ο ενιαίος σχεδιασμός του έργου φαίνεται να είναι συμβατός με τη Γενική Στρατηγική για 

οργανωμένη και ενοποιημένη Ανάπτυξη, κατά την οποία οι περιοχές οικιστικής ανάπτυξης 

αποτελούν ουσιώδη συστατικά στοιχεία οργάνωσης των οικισμών της υπαίθρου και είναι 

κρίσιμης σημασίας.  

Ταυτόχρονα, ως εκ της περιγραφής των αρχιτεκτόνων, το έργο σχεδιάστηκε ώστε να 

περιλαμβάνει στοιχεία συμβατά με τους στόχους της Εθνικής Στρατηγικής για την 

Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή και τους στόχους των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη 

ανάπτυξη. Περιλαμβάνει πρόνοιες για κατασκευή κτιρίων ενεργειακής κλάσης Α, χρήση 

ενεργειακά αποδοτικών υλικών οικοδομής και συστημάτων θέρμανσης και ψύξης, χρήση 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ανάκτηση υγρών αποβλήτων (γκρίζων-μαύρων) ως νερό 

άρδευσης και χώρους πρασίνου προσβάσιμους προς το ευρύ κοινό. Παράλληλα, η παροχή 

υποδομών εντός της ανάπτυξης συντείνει στην μείωση των απαραίτητων μετακινήσεων των 

κατοίκων, με αναμενόμενη μείωση στην φόρτιση του οδικού δικτύου και του ατμοσφαιρικού 

περιβάλλοντος.  

Επιπρόσθετα, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως έχει επικυρώσει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση 

για το Τοπίο. Αφορά στην προώθηση της προστασίας, διαχείρισης και σχεδιασμού του τοπίου. 

Ιδιαίτερη εστίαση δίδεται στην πολιτική χωροταξίας και χρήσης γης, με την οποία το 

Συμβούλιο της Ευρώπης έχει συνδέσει το θέμα. Η ομοιογένεια και η οργάνωση της 

προτεινόμενης ανάπτυξης μπορεί να κριθεί θετικά σε ότι αφορά το επιδιωκόμενο μοντέλο 

διαμόρφωσης ομοιόμορφου σχεδιασμού και διαχείρισης του τοπίου. 

Στο πλαίσιο ελέγχου της συμβατότητας του έργου με το ανθρωπογενές περιβάλλον της 

περιοχής, εντάσσονται και κάποιες πρόσθετες θετικές επιπτώσεις: τόσο η κατασκευή όσο και 

η λειτουργία του έργου αναμένεται να συμβάλουν στην ενίσχυση της απασχόλησης στην 

ευρύτερη περιοχή, με αναμενόμενη εργοδότηση 1,000 ατόμων καθ’ όλη τη διάρκεια 

κατασκευής, εκ των οποίων έχει τεθεί στόχος από την εταιρεία ανάπτυξης, όπως δοθεί 

προτεραιότητα στην εργοδότηση εργαζομένων με βάση την εντοπιότητά τους. Στην ίδια βάση 

θετικής μοριοδότησης των ντόπιων, θα γίνει και η επιλογή των 25 ατόμων που θα 

απασχοληθούν σε μόνιμη βάση κατά τη φάση λειτουργίας του έργου.  

Στις «υποκειμενικά» ασύμβατες πλευρές της ανάπτυξης, οι μελετητές παραθέτουν το ύψος των 

πολυκατοικιών. Εξαώροφες σε ένα ευρύτερο περιβάλλον με μέγιστο ύψος οικοδομών το 

τριώροφο και πλέον σύνηθες το διώροφο. Για κάποιους, θα είναι μία ξένη παρέμβαση στο 

αισθητικό τους περιβάλλον. Για άλλους θα είναι μία θετική νότα αναβάθμισης. Δεδομένου ότι 

η μεθοδολογία αξιολόγησης θεμάτων αισθητικής δεν έχει ακόμα αναπτυχθεί, θεσμοθετηθεί και 
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οριστεί ως μετρήσιμη παράμετρος αξιολόγησης, η τοποθέτηση των μελετητών θετικά ή 

αρνητικά θα ήταν παρακινδυνευμένη και χωρίς σημασία. Στα θετικά είναι το γεγονός ότι όσο 

αυξάνεις τους ορόφους, τα τετραγωνικά αυτά κερδίζονται σε ανοικτή γη περιμετρικά της 

πολυκατοικίας, διαμορφώνοντας μεγάλα ανοίγματα στον χώρο. Στα αρνητικά σίγουρα είναι το 

ξένο προς τον χώρο, ψηλό οικοδόμημα, που καθορίζει την αισθητική του τοπίου, κλέβοντας το 

βλέμμα ως σημείο αναφοράς και παρέμβασης. 

Για τους μελετητές κρίνεται καθοριστικό το γεγονός ότι η επιλογή της συγκεκριμένης λύσης 

ανάπτυξης, με τον συγκεκριμένο αριθμό πολυκατοικιών και ύψους ορόφων, έγινε μετά από 

εξέταση σειράς εναλλακτικών προτάσεων κατόπιν σοβαρής συνεργασίας και συναπόφασης 

μεταξύ εξειδικευμένων επιστημόνων του αρχιτεκτονικού γραφείου που έχει αναλάβει την 

ανάπτυξη και των ειδικών λειτουργών του Τμήματος Πολεοδομίας.  

Τέλος, για την διερεύνηση της καταλληλόλητας και συμβατότητας του τεμαχίου ανάπτυξης με 

το προγραμματιζόμενο έργο, έχει εκπονηθεί Γεωλογική Μελέτη, η οποία παρατίθεται στο 

Παράρτημα Γ. Το συμπέρασμα επιβεβαιώνει την δυνατότητα υλοποίησης του έργου, χωρίς 

προβλήματα στατικότητας λόγω εδάφους-υπεδάφους, ύπαρξης υψηλής υδροφορίας, ή άλλων 

παρεμποδιστικών παραμέτρων. Το εν λόγω τεμάχιο, γειτνιάζει με προγραμματισμένη 

ανάπτυξη δρόμου Πρωταρχικής Σημασίας, ο οποίος σύμφωνα με το Τοπικό Σχέδιο Λάρνακας 

2019, θα συνδέει το Κίτι με την κοινότητα Μαζωτού. Ο δρόμος αυτός θα εφάπτεται της 

ανάπτυξης και αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά την οδική κυκλοφορία εντός των 

κατοικημένων περιοχών της κοινότητας Μενεού, αλλά και των πέριξ κοινοτήτων.  
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5 Αναλυτική Περιγραφή Έργου 

5.1 Σχεδιασμός-Κατασκευή Έργου 

Όπως προαναφέρθηκε, η εταιρεία ανάπτυξης και το αρχιτεκτονικό γραφείο, μετά από επαφή 

και αγαστή συνεργασία με τον Τμήμα Πολεοδομίας και οικήσεως, προτείνουν τον 

συγκεκριμένο σχεδιασμό του έργου, όπως παρουσιάζεται σε επίπεδο σχεδίων στο Παράρτημα 

Ε και περιγράφεται πιο κάτω.  

Το έργο μεταξύ άλλων ικανοποιεί τον επιτρεπόμενο Συντελεστή Δόμησης (ΣΔ: 90%) και 

Ποσοστό Κάλυψης (ΠΚ), όπως και τον όρο για παραχώρηση του 20% καθαρού εμβαδού γης 

για δημιουργία πρασίνου προσβάσιμου προς το κοινό και άλλων κοινόχρηστων ανοικτών 

χώρων. Το ύψος των κτιρίων ήταν ένας παράγοντας που απασχόλησε την αναπτυξιακή εταιρεία 

με τον σχεδιασμό και συζήτηση πολλών εναλλακτικών σεναρίων. Η καταληκτική πρόταση των 

προτεινόμενων 6-όροφων πολυκατοικιών επιλέγηκε στην βάση αφενός μεν της διατήρησης της 

ανάπτυξης εντός του απαιτούμενου Συντελεστή Δόμηση, αφετέρου δε της επίτευξης ενός 

σχεδιασμού που να επιτρέπει την αύξηση των ανοικτών χώρων.  

Σημειώνεται ότι, το Ποσοστό Κάλυψης γης της προτεινόμενης ανάπτυξης, το οποίο δεν 

ξεπερνά το 25.6% του καθαρού εμβαδού, είναι σχεδόν το μισό από το επιτρεπόμενο για την 

περιοχή Ποσοστό Κάλυψης (50%). Αναλυτική περιγραφή του συνόλου των θεμάτων 

ανάπτυξης παρουσιάζεται στο Παράρτημα Ε.  

5.1.1 Χαρακτηριστικά του Έργου 

Το έργο θα αποτελείται από 479 οικιστικές μονάδες όπου οι 37 θα είναι κατοικίες τύπου 

έπαυλης και οι 442 θα είναι διαμερίσματα ανεπτυγμένα σε 13 πολυκατοικίες, με τους 

υποστηρικτικούς τους χώρους. Θα υπάρχει επίσης ένας παιδικός σταθμός, ένα κιόσκι-

περίπτερο, ένα κολυμβητήριο, μια λέσχη για τους κατοίκους και υπόγειος χώρος στάθμευσης 

όπου το συνολικό τους εμβαδό (σφραγισμένου και μη από όλους τους ορόφους, 

περιλαμβανομένου και του υπογείου) θα ανέρχεται στα 92,800 m2.  

Οι επαύλεις θα χωροθετηθούν περιμετρικά στη νοτιοανατολική πλευρά του τεμαχίου και οι 

πολυκατοικίες κατά μήκος των δυο δρόμων πρωταρχικής σημασίας, δηλαδή κατά μήκος της 

βόρειας και ανατολικής πλευράς του τεμαχίου. Στόχος, η δημιουργία στο κέντρο της οικιστικής 

ανάπτυξης μιας πλατείας/ πάρκου, Αρχιτεκτονικό Σχέδιο 1, Παράρτημα Ε.  

Η κάθε έπαυλη θα είναι τριώροφη συμπεριλαμβανομένου του ισογείου και θα αποτελείται από 

τρία υπνοδωμάτια. Θα περιλαμβάνει ιδιωτικό κήπο με κολυμβητική δεξαμενή και ένα 
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καλυμμένο και ένα ακάλυπτο χώρο στάθμευσης, με τον προσανατολισμό τους να είναι τέτοιος 

ώστε να εξασφαλίζεται η ιδιωτικότητα των κατοίκων. Στο Παράρτημα Ε, Αρχιτεκτονικό 

Σχέδιο 3 παρουσιάζονται οι αναλυτικές όψεις των επαύλεων.  

Η κάθε πολυκατοικία θα αποτελείται από έξι οικιστικούς ορόφους περιλαμβανομένου και του 

ισογείου. Στο ισόγειο θα υπάρχουν 2 διαμερίσματα των τεσσάρων υπνοδωματίων με δύο 

βεράντες και δύο διαμερίσματα των δύο υπνοδωματίων με τη δική τους βεράντα. Στον πρώτο, 

δεύτερο, τρίτο, τέταρτο και πέμπτο όροφο θα υπάρχουν δυο διαμερίσματα των τριών 

υπνοδωματίων, δύο των δύο υπνοδωματίων και δύο του ενός υπνοδωματίου, 

συμπεριλαμβανομένης βεράντας στο κάθε διαμέρισμα. Οι δεκατρείς πολυκατοικίες όπως 

φαίνεται και στο Παράρτημα Ε, Αρχιτεκτονικό Σχέδιο 1, είναι διαρρυθμισμένες γύρω από τους 

τέσσερις υπερυψωμένους κεντρικούς κήπους που καλύπτουν τους υπόγειους χώρους 

στάθμευσης. Εικονογραφημένη αναλυτική περιγραφή των ορόφων παρουσιάζεται στο 

Παράρτημα Ε, Αρχιτεκτονικό Σχέδιο 4. 

Οι χώροι στάθμευσης στο ισόγειο απαριθμούνται στους 277 και βρίσκονται γύρω από τις 

πολυκατοικίες και το κεντρικό πάρκο, με τους 32 χώρους στάθμευσης να αποτελούν ΑΜΕΑ 

και θέσεις για επισκέπτες. Ο υπόγειος χώρος στάθμευσης με συνολική χωρητικότητα 343 

θέσεων στάθμευσης, μειώνει κατά το ήμισυ τους χώρους στάθμευσης στο ισόγειο, 

ελευθερώνοντας χώρο για την διαμόρφωση πλατειών και πράσινων τοπιοτεχνημένων χώρων, 

με στόχο, όπως αναφέρουν οι αρχιτέκτονες, να εξασφαλίζει ένα περιβάλλον ασφαλές και 

ευχάριστο για παιδιά και μεγάλους.  

Στο κέντρο του έργου θα βρίσκεται το ιδιωτικό πάρκο το οποίο θα περιλαμβάνει μια 

κολυμβητική δεξαμενή και τρία κτίρια για κοινόχρηστη χρήση, που θα αποτελούνται από ένα 

παιδικό σταθμό, ένα κιόσκι –περίπτερο για την εξυπηρέτηση των βασικών καθημερινών 

αγορών των κατοίκων και τέλος το τρίτο κτίριο θα στεγάζει τη λέσχη - κοινό χώρο επαφής - 

κοινωνικοποίησης των κατοίκων. 

Ο παιδικός σταθμός αφορά σε δυο ορόφους (συμπεριλαμβανομένου του ισογείου) και θα 

περιλαμβάνει αίθουσες παιχνιδιού και δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών, όπως και 

ειδικά διαμορφωμένο υπαίθριο παιδότοπο (Παράρτημα Ε - Αρχιτεκτονικό Σχέδιο 5). 

Η λέσχη των κατοίκων (Παράρτημα Ε - Αρχιτεκτονικό Σχέδιο 7) θα αποτελείται από δύο 

ορόφους, συμπεριλαμβανομένου του ισογείου, και θα περιλαμβάνει καθιστικό, μπαρ, 

γυμναστήριο, αποδυτήρια που θα εξυπηρετούν το γυμναστήριο και τους χρήστες της 

κολυμβητικής δεξαμενής. Τα διαχειριστικά γραφεία της ανάπτυξης θα καταλαμβάνουν τον 

πρώτο όροφο.  
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5.1.2 Φάσεις του Έργου 

Το Έργο θα εκτελεστεί σε τέσσερις αυτοτελείς φάσεις. Στόχος της εταιρείας ανάπτυξης είναι 

η συνεχής δραστηριοποίηση στον χώρο, με την έναρξη της υλοποίησης της επόμενης φάσης με 

την ολοκλήρωση της προηγούμενης. Η διαδοχικότητα/συνέχεια των φάσεων θα εξαρτηθεί από 

τις πωλήσεις των διαμερισμάτων και επαύλεων. Ο διαχωρισμός του έργου στις τέσσερις φάσεις 

κατασκευής, έχει γίνει με γνώμονα την απρόσκοπτη λειτουργία και διακίνηση των χρηστών 

της κάθε αποπερατωμένης φάσης.  

Ο εκτιμώμενος χρόνος αποπεράτωσης του έργου αναμένεται να είναι συνολικά 8 με 10 χρόνια. 

Η διαδικασία πώλησης των μονάδων αναμένεται να ξεκινήσει με την έκδοση της πολεοδομικής 

άδειας και οι κατασκευαστικές εργασίες μετά την έκδοση της άδειας οικοδομής.  

Η πρώτη φάση κατασκευής θα αποτελείται από τέσσερις πολυκατοικίες και επτά επαύλεις, σε 

ένα μέρος του συνολικού οικοπέδου ανάπτυξης, έκτασης 17,123 m2. Μετά το πέρας της πρώτης 

φάσης, η πρόσβαση στο τεμάχιο για τα κατασκευαστικά έργα των υπόλοιπων φάσεων θα 

γίνεται από την νότιο - ανατολική πρόσβαση η οποία είναι ανεξάρτητη από την βόρειο – 

ανατολική είσοδο/έξοδο των χρηστών στο έργο. Ακολουθεί η δεύτερη φάση που θα 

χωροθετηθεί σε μέρος του οικοπέδου με έκταση 16,311 m2, με την δημιουργία τριών 

πολυκατοικιών και είκοσι τεσσάρων επαύλεων. Η τρίτη φάση αφορά σε δύο πολυκατοικίες και 

έξι επαύλεις, όπως και τους κοινόχρηστους χώρους. Θα καλύψει μία έκταση εντός του 

οικοπέδου 11,056 m2. Τέλος η κατασκευή του Έργου θα ολοκληρωθεί με τη δημιουργία της 

τέταρτης φάσης και την κατασκευή τεσσάρων πολυκατοικιών εντός χώρου έκτασης 15,828 m2. 

Συνολικά και οι τέσσερεις φάσεις θα χωροθετηθούν εντός του οικοπέδου ανάπτυξης και εντός 

χώρου έκτασης 60,318 m2. 

Στον Πίνακας 5.1 γίνεται συνοπτική περιγραφή των φάσεων του Έργου. Στο Παράρτημα Ε, 

Αρχιτεκτονικό Σχέδιο 2 παρουσιάζεται η κάτοψη της ανάπτυξης με τις τέσσερεις φάσεις να 

χωρίζονται σύμφωνα με το υπόμνημα. Το εκτιμώμενο κόστος υλοποίησης του έργου ανέρχεται 

στα 80,000,000 ευρώ. Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει με ποσοστό 50% να προέρχεται 

από τις πωλήσεις των μονάδων, και ποσοστό 50% από διαδικασίες δανειοδότησης. 
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Πίνακας 5.1: H περιγραφή των τεσσάρων φάσεων του Έργου. 

ΦΑΣΗ Α Β Γ Δ ΣΥΝΟΛΟ 

Αναπτύξεις 

4 

πολυκατοικίες 

3 

πολυκατοικίες 

2  

πολυκατοικίες 

4 

πολυκατοικίες 

13  

πολυκατοικίες 

7 επαύλεις 24 επαύλεις 6 επαύλεις - 37 επαύλεις 

- - 

Πάρκο/πλατεία 

με κολυμβητική 

δεξαμενή 

- 

Πάρκο/πλατεία 

με κολυμβητική 

δεξαμενή 

- - Περίπτερο - Περίπτερο 

  
Παιδικός 

σταθμός 
- 

Παιδικός 

σταθμός 

  
Λέσχη των 

κατοίκων 
- 

Λέσχη των 

κατοίκων 

Εκσκαφές για 

δημιουργία 

υπόγειου χώρου 

στάθμευσης-

όγκος (m3) 

7,000 7,000 2,500 10,500 27,000 

Χρόνος 

αποπεράτωσης 
2-2,5 2-2,5 2-2,5 2-2,5 10 

Κόστος  80,000,000 

5.1.3 Ανθρώπινο Δυναμικό 

Ο εκτιμώμενος αριθμός ατόμων που αναμένεται να εργάζονται ανά πάσα στιγμή στο έργο κατά 

την φάση κατασκευής δεν αναμένεται να ξεπερνά τα 100 άτομα. Αθροιστικά, για την κάλυψη 

του συνόλου των φάσεων και τεχνικών θεμάτων του έργου, αναμένεται να εμπλακούν γύρω 

στα 1,000 άτομα. Το εργοτάξιο θα διαθέτει προσωρινά γραφεία και χώρους αποθήκευσης και 

οργάνωσης.  

5.1.4 Ανάγκες σε Ηλεκτρισμό 

Κατά την διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών θα τοποθετηθεί προσωρινή τριφασική 

παροχή ηλεκτρισμού 3x100Α στο οικόπεδο από την ΑΗΚ. Επιπρόσθετα θα εγκατασταθούν 

γραφεία εργοταξίου, φορητοί χώροι υγιεινής εργαζομένων (χημικές τουαλέτες), όπως και 

χώροι εστίασης του προσωπικού. 

5.1.5 Ανάγκες σε Νερό 

Για τις κατασκευαστικές εργασίες, όπως και για τις ανάγκες των εργαζομένων σε νερό, θα 

απαιτηθούν: 1) για τις κατασκευαστικές εργασίες, μία ημερήσια κατανάλωση νερού της τάξεως 

των 4 έως 6 τόνων, με μέση τιμή τους 5 τόνους και 2) για τους εργαζομένους περί τον 1 τόνο 

(10 λίτρα/άτομο/μέρα * 100 εργαζόμενους/ ημέρα) για ξεπλύματα (στοιχεία από τα αρχεία των 

μελετητών). Οι χημικές τουαλέτες δεν καταναλώνουν επί τόπου νερό.  

Οι ανάγκες για νερό θα καλύπτονται από συνεργαζόμενο προμηθευτή με βυτίο (νερό για τις 

κατασκευαστικές εργασίες), όπως και από το δίκτυο υδατοπρομήθειας του Δήμου 

Δρομολαξιάς- Μενεού (εργαζόμενοι). Εναλλακτικά αν δεν καταστεί δυνατή η έστω και 
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προσωρινή σύνδεση με το δίκτυο, η πρόσθετη ποσότητα του 1κμ περίπου ημερησίως,  θα 

μεταφέρεται με υδροφόρο όχημα.  

5.1.6 Δομικά Υλικά 

Πιο κάτω παρουσιάζονται οι ποσότητες ανά βασική κατηγορία υλικού που θα χρησιμοποιηθεί 

για την κατασκευή του έργου.  

Πίνακας 5.2: Ποσότητες βασικών δομικών υλικών. 

Υλικό/Φάση κατασκευής Φάση Α Φάση Β Φάση Γ Φάση Δ Σύνολο 

Σκυρόδεμα (m3) 13,000 12,000 8,000 12,000 45,000 

Θερμομονωτικά τούβλα (τεμάχια) 370,000 360,000 240,000 360,000 1,330,000 

Κεραμικά πατώματα (m2) 13,700 13,000 8,800 13,000 48,500 

Premix οδοποιίας (m3) - - - 750 750 

Οπλισμός Σκυρόδεματος (m3) 1,700 1,600 1,100 1,600 6,000 

Όλα τα υλικά θα προμηθεύονται στο εργοτάξιο από την τοπική αγορά. Δεν προβλέπεται 

εγκατάσταση εντός του οικοπέδου ανάπτυξης μονάδων παραγωγής σκυροδέματος η άλλου 

υλικού. 

5.1.7 Οχηματοδιαδρομές 

Με δεδομένες τις βασικές ποσότητες δομικών υλικών του πιο πάνω πίνακα 5.2, έγιναν οι 

υπολογισμοί των οχηματοδιαδρομών για κάθε υλικό και για κάθε φάση κατασκευής, όπως 

παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα 5.3:  

Πίνακας 5.3: Αριθμός οχηματοδιαδρομών για την μεταφορά των ποσοτήτων των βασικών δομικών υλικών που 

αναγράφονται στον Πίνακας 5.2. 

Οχηματοδιαδρομές 

Φάση κατασκευής Φάση Α Φάση Β Φάση Γ Φάση Δ Σύνολο 

Σκυρόδεμα 1,300 1,200 800 1,200 4,500 

Θερμομονωτικά τούβλα 84 82 55 82 303 

Κεραμικά πατώματα 13 12 8 12 46 

Premix - - - 38 38 

Οπλισμός Σκυροδέματος 85 80 55 80 300 

Εκσκαφές 140 140 50 210 540 

Σύνολο 1,622 1,514 968 1,622 5,727 

Το σύνολο των οχηματοδιαδρομών υπολογίζεται γύρω στις 5,700 στην περίοδο κατασκευής 

των 8 έως 10 ετών. Λαμβάνοντας τα 8 χρόνια ως χειρότερη περίπτωση για αυτή την παράμετρο, 

ο συνολικός αυτός αριθμός, μεταφράζεται σε ένα μέσο όρο τριών οχηματοδιαδρομών 

φορτηγών μεταφοράς υλικών ανά μέρα. Προφανώς ανάλογα με τη φάση των κατασκευαστικών 

εργασιών, κάποιες μέρες οι μετακινήσεις αυτές θα είναι περισσότερες, μέχρι και τις 30 
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οχηματοδιαδρομές βαρέων οχημάτων και κάποιες λιγότερες, έως και μηδενικές. Στην βάση 

των πιο πάνω δεδομένων κίνησης βαρέων οχημάτων προς, από και εντός του έργου, ο επιπλέον 

αριθμός οχηματοδιαδρομών κατά την κατασκευαστική φάση του έργου, κατανεμημένος στο 

οκτάωρο εργασίας, δεν αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην επιβάρυνση της κυκλοφορίας, 

πόσο μάλλον να συνεισφέρει σε οποιαδήποτε κυκλοφοριακή συμφόρηση στην περιοχή 

αναφοράς. Το ίδιο αναμένεται να ισχύει και για την περίπτωση των αναμενόμενων εκπομπών 

σκόνης και αερίων ρύπων από τις εξατμίσεις των πρόσθετων αυτών οχημάτων.  

Επιπρόσθετες οχηματοδιαδρομές προς και από το εργοτάξιο, αναμένεται να δημιουργούνται 

από ιδιωτικής χρήσεως οχήματα και εμπορικά οχήματα (van, διπλοκάμπινα, ημιφορτηγά, κλπ), 

ιδιοκτησία των εργατών, της κατασκευαστικής εταιρείας, υπεργολάβων και συνεργατών. Στην 

βάση των υπολογισμών της κατασκευάστριας εταιρείας, ως μέγιστος αριθμός ατόμων ανά 

ημέρα στο εργοτάξιο, αναφέρονται οι 100 εργαζόμενοι. Στην βάση εμπειριών της 

κατασκευάστριας εταιρείας που συμπίπτουν σε τάξη μεγέθους με αρχειακό υλικό της βάσης 

δεδομένων των μελετητών, μπορεί να εξαχθεί με ασφάλεια ως μέγιστος αριθμός 

οχηματοδιαδρομών στο εργοτάξιο, οι 100/ημέρα (με μέσο όρο τα δύο άτομα ανά όχημα 

μεταφοράς εργαζομένων, ανά ημέρα. Στην πράξη η εταιρεία οργανώνει την συλλογή και 

μεταφορά τουλάχιστον των εργατών σε ομάδες των 5). 

5.1.8 Στερεά Απόβλητα 

Ως στερεά απόβλητα αναμένεται να προκύψουν χώματα από τις εκσκαφές, μπάζα και 

κατασκευαστικά υλικά, υλικά συσκευασίας και οικιακού τύπου απορρίμματα από το 

προσωπικό. Κάθε ρεύμα θα διαχωρίζεται με τρόπο και σε ελεγχόμενο/κλειστό χώρο που θα 

συμφωνηθεί με τους εκάστοτε αδειούχους συλλέκτες, όπως και τον Δήμο για την αποκομιδή 

των οικιακών αποβλήτων. Συγκεκριμένα εκτιμάται πως οι εκσκαφές των θεμελιώσεων θα 

έχουν συνολικό όγκο 27,000 m3, και διανέμονται στις φάσεις κατασκευής ως ακολούθως Φάση 

Α: 7,000 m3, Φάση Β: 7,000 m3, Φάση Γ: 2,500 m3 και Φάση Δ: 10,500 m3. 

Το «εύφορο» επιφανειακά χώμα μέχρι το βάθος των 60 cm που αποτελεί το 60% του όγκου 

των εκσκαφών, θα αφαιρείται και θα αποθηκεύεται στο εργοτάξιο στον χώρο της ρυμοτομίας 

σε μια επιφάνεια 21,240 m2, στην ανατολικά και νότια πλευρά του έργου, για να 

επαναχρησιμοποιηθεί στην τοπιοτέχνηση των χώρων πρασίνου. Ο υπόλοιπος όγκος των 

εκσκαφών θα απομακρύνεται από αδειούχους διαχειριστές χωματουργικών σύμφωνα με την 

λίστα1 του Τμήματος Περιβάλλοντος. 

 

1 

https://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/All/77F33AB3B52C2A79C225791B002C1533?OpenDocumen

t&sub=1&sel=1&e=&print 

https://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/All/77F33AB3B52C2A79C225791B002C1533?OpenDocument&sub=1&sel=1&e=&print
https://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/All/77F33AB3B52C2A79C225791B002C1533?OpenDocument&sub=1&sel=1&e=&print
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Σε ότι αφορά τα στερεά απορρίμματα κατασκευών, αυτά θα ακολουθούν τους συνήθεις δείκτες 

για τη Κύπρο, σύμφωνα με την Εκτίμηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων2 από την 

Κατασκευαστική ∆ραστηριότητα σε Ελλάδα και Κύπρο, η οποία εκπονήθηκε στα πλαίσια του 

προγράμματος LIFE – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ «Αειφόρος Κατασκευή στο ∆ηµόσιο και Ιδιωτικό 

Τοµέα µέσω της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων».  Η Μελέτη ορίζει σαν παραγόμενη 

ποσότητα αποβλήτων από νέες κατασκευές τα 0.1m3/m2 με πυκνότητα 1.2tn/m3. Στο 

Παράρτημα Ζ, Πίνακα Ζ-11 φαίνεται η εκτιμώμενη παραγωγή τους ανά φάση κατασκευής, η 

οποία κυμαίνεται από 1300t με 2000t ανά φάση των 2,5 ετών έκαστη. Η συνήθης σύνθεση 

τέτοιων αποβλήτων παρουσιάζεται επίσης στο Παράρτημα Ζ, Πίνακα Ζ-12.  

Τέλος, όσον αφορά στα στερεά απόβλητα που προέρχονται από του εργαζομένους, από 

εμπειρικές παρατηρήσεις των μελετητών, εκτιμώνται στα 20kg (0,2 kg/άτομο/ημέρα) με το 

50% να αποτελούν ανακυκλώσιμα υλικά όπως τενεκεδάκια και μπουκαλάκια νερού και το 

υπόλοιπο 50% να αποτελεί μεικτά αστικά απορρίμματα, όπως υπολείμματα φαγητού.  

5.1.9 Υγρά Απόβλητα 

Για τις ανάγκες των εργαζομένων θα χρησιμοποιηθούν χημικές τουαλέτες μέσω εξωτερικού 

συνεργάτη που θα αναλάβει την διαχείριση τους. Τα απόβλητα της χημικής τουαλέτας 

παραμένουν στην στεγανή δεξαμενή που διαθέτει και συλλέγονται από τον διαχειριστή τους 

σε τακτά χρονικά διαστήματα (ανά μία εβδομάδα).  

Η ομάδα μελέτης προτείνει τουλάχιστο 4 τουαλέτες ανά 50 εργαζόμενους, όπως αναγράφεται 

σε κατευθυντήριες οδηγίες3 για την ομαλή λειτουργία του χώρου εργασίας. Η συντήρηση τους 

θα γίνεται μια φορά τη βδομάδα από την εταιρεία που θα τις προμηθεύσει. Εκ της εμπειρίας 

των μελετητών, δεν έχουν παρατηρηθεί οποιεσδήποτε αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, 

στους χώρους εγκατάστασης και λειτουργίας χημικών τουαλετών.  

Μικρή ποσότητα αποβλήτου αναμένεται να δημιουργείται από το πλύσιμο των χεριών και 

εργαλείων. Από στοιχεία που διαθέτει η εταιρεία από παρόμοια έργα, η ποσότητα αυτή 

υπολογίζεται στα 10 λίτρα/εργαζόμενο/ημέρα. Άρα για τους 100 εργαζομένους η συνολική 

ποσότητα θα είναι της τάξεως του 1κμ ανά ημέρα. Οι βρύσες αυτές προτείνεται όπως 

τοποθετηθούν πάνω σε ανοικτά δοχεία IBC ή άλλες κλειστές δεξαμενές των οποίων το 

περιεχόμενο θα καλείται να αντλήσει εβδομαδιαία, εξωτερικός αδειοδοτημένος συλλέκτης.   

 

2  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ «Αειφόρος Κατασκευή στο ∆ηµόσιο και Ιδιωτικό Τοµέα µέσω της 

Ολοκληρωµένης Πολιτικής Προϊόντων», Εκτίµηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από την Κατασκευαστική 

∆ραστηριότητα σε Ελλάδα και Κύπρο, 2006  

3 https://worksmart.org.uk/health-advice/where-you-work/toilets-and-washrooms/does-my-employer-have-

provide-toilet-where-i-work 

https://worksmart.org.uk/health-advice/where-you-work/toilets-and-washrooms/does-my-employer-have-provide-toilet-where-i-work
https://worksmart.org.uk/health-advice/where-you-work/toilets-and-washrooms/does-my-employer-have-provide-toilet-where-i-work
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Εξειδικευμένα απόβλητα όπως διαλύτες, μπογιάδες και άλλα υπολείμματα, θα συλλέγονται 

ξεχωριστά στα δοχεία τους και εντός στεγανού χώρου, προς συλλογή από αδειοδοτημένο 

συλλέκτη.  

Η μελετητική ομάδα εισηγείται ως μέτρο διασφάλισης της υλοποίησης των ως άνω δράσεων, 

όπως περιληφθεί ως ουσιώδης όρος στους Περιβαλλοντικούς Όρους αδειοδότησης, η κατάθεση 

εκ μέρους της κατασκευαστικής εταιρείας προς το Τμήμα Περιβάλλοντος, όλων των 

απαιτούμενων συμβολαίων κάλυψης του έργου στα ως άνω θέματα από εξειδικευμένους 

αδειοδοτημένους συλλέκτες.  

Στον χώρο δεν θα επιτρέπεται η αλλαγή λαδιού οχημάτων, ούτε η αποθήκευση ποσότητας 

πέραν του ενός τόνου καυσίμων/λιπαντικών στο εργοτάξιο. Για κάθε περίπτωση ατυχήματος 

με διαρροή έστω και μικρής ποσότητας καυσίμων ή λιπαντικών, στο εργοτάξιο θα πρέπει να 

υπάρχει πάντα spill kit, όπως και χώρος συλλογής ρυπασμένου χώματος, για μετέπειτα 

συλλογή και επεξεργασία από αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης.  

5.2 Λειτουργία Έργου  

Ο εκτιμώμενος αριθμός ατόμων που αναμένεται να χρησιμοποιούν το έργο, 

συμπεριλαμβανομένου των επισκεπτών και εργαζομένων, εκτιμάται να ανέρχεται στους 1,600 

μόνιμους χρήστες. Η μεθοδολογία υπολογισμού των κατοίκων έγινε βάση των Τεχνικών 

Προδιαγραφών για τη κατασκευή Ιδιωτικού Υπονόμου Οικοδομής του Συμβουλίου 

Αποχετεύσεων Πάφου4 και προστέθηκε 5% του συνόλου ώστε να συμπεριληφθούν και τυχών 

φιλοξενούμενοι και επισκέπτες των κοινόχρηστων χώρων. Στον πιο πάνω αριθμό χρηστών του 

έργου, έχουν περιληφθεί και τα 20-25 άτομα που αναμένεται να εργοδοτηθούν για την 

διαχείριση του έργου κατά την πλήρη λειτουργία του.  

5.2.1 Ανάγκες σε Νερό 

Ζήτηση Νερού Ύδρευσης 

Οι ανάγκες σε νερό κατά τη φάση λειτουργίας του έργου θα καλύπτονται από το δίκτυο 

υδατοπρομήθειας του Δήμου Δρομολαξιας-Μενεού. Η ανάγκες κατά την πρώτη φάση 

λειτουργίας του έργου, υπολογίζονται στα 70κμ/μέρα και με πλήρες το έργο έως και 240κμ 

ημερησίως. Οι ποσότητες αυτές υπολογίστηκαν στην βάση σχετικής βιβλιογραφία των 

 

4 http://www.sapa.org.cy/images/stories/pdf/TechnicalSpecs.pdf 

http://www.sapa.org.cy/images/stories/pdf/TechnicalSpecs.pdf
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επιπέδων κατανάλωσης νερού των 144 λίτρων ανά ημέρα και ανά κεφαλή στην Κύπρο, όπως 

δημοσιεύθηκε από την Eurostat5. 

Έτσι γίνεται η εκτίμηση ότι οι ανάγκες για νερό ύδρευσης κατά την πλήρη λειτουργία του 

έργου θα ανέρχονται περίπου στα 90,000 m3/χρόνο. Οι αναλυτικοί πίνακες για τη ζήτηση νερού 

ύδρευσης βρίσκονται στο Παράρτημα Η.  

Ζήτηση Νερού Άρδευσης 

Οι αρδευτικές ανάγκες του έργου αφορούν στο νερό το οποίο απαιτείται από τη γενική 

τοπιοτέχνηση των κοινόχρηστων χώρων (χώροι ανοικτοί στο κοινό ή χώροι πρασίνου στην 

περίμετρο του οικοπέδου και των κτηρίων) και ιδιωτικών χώρων πρασίνου. Οι ανάγκες σε νερό 

εξαρτώνται από την πυκνότητα φύτευσης και τον τύπο των φυτών που θα επιλεγούν. Στους 

υπολογισμούς των αναγκών ύδρευσης η ομάδα μελέτης έλαβε υπόψη τα στοιχεία σχεδιασμού 

του έργου. Συγκεκριμένα, υπολόγισε τις ανάγκες αυτές στην βάση 21,905 m2 ως χώρο 

γρασιδιού και στην φύτευση συνολικά 300 δέντρων. Επομένως η συνολική ζήτηση νερού 

άρδευσης εκτιμήθηκε σε μία τάξη μεγέθους των 60,000 m3 νερού ανά έτος. Οι αναλυτικοί 

πίνακες για τη ζήτηση νερού άρδευσης βρίσκονται στο Παράρτημα Η.  

Ζήτηση Νερού για απώλειες Πισίνων 

Για τον υπολογισμό των υδάτινων αναγκών των πισίνων, θεωρήθηκε ότι όλες οι πισίνες θα 

είναι σε λειτουργία κατά την ολοκλήρωση του έργου και η κατανάλωση νερού θα είναι ίση με 

τις απώλειες νερού από εξάτμιση και το σύστημα καθαρισμού των φίλτρων της πισίνας (νερό 

έκπλυσης/ backwash). Οι απώλειες από την εξάτμισή έχουν υπολογιστεί βάσει του 

εξατμισόμετρου στο Μετεωρολογικό Σταθμό 731-4044 στο Αεροδρόμιο Λάρνακας 

(πλησιέστερος και αντιπροσωπευτικότερος σταθμός με στοιχεία εξάτμισης). Η εκτίμηση έγινε 

με βάση τις επιφάνειες της κεντρικής πισίνας και των ιδιωτικών πισίνων στις μονοκατοικίες 

(37 στο σύνολο) και θεωρώντας ότι όλες οι κολυμβητικές δεξαμενές έχουν μέσο βάθος 1.5 m. 

Το νερό έκπλυσης έχει υπολογιστεί ίσο με το νερό που απαιτείται για την αντίστροφη πλύση 

(backwash) του φίλτρου κάθε πισίνας, το οποίο υπολογίζεται σε 2 m3 ανά μήνα ανά πισίνα από 

το Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο και 1 m3 ανά μήνα ανά πισίνα από το Νοέμβριο έως τον Απρίλιο. 

To νερό αναπλήρωσης των απωλειών των πισίνων θα προέρχεται από το Συμβούλιο 

Υδατοπρομήθειας Λάρνακας 

Οι ετήσιες απώλειες νερού για την κεντρική πισίνα έχουν υπολογιστεί στα 968 m3 και οι 

ετήσιες απώλειες νερού για κάθε ιδιωτική πισίνα ανέρχονται στα 65 m3. Ο μήνας Ιούλιος, 

εκτιμάται ως ο μήνας μέγιστης ζήτησης νερού για τις πισίνες, με τις ανάγκες να ανέρχονται σε 

 

5 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Water_statistics#Water_uses 
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132 m3 (4.25 m3/ημέρα) για την κεντρική πισίνα και 6.5 m3 (0.2 m3/ημέρα) για την κάθε 

ιδιωτική πισίνα. Οι αναλυτικοί πίνακες για την ζήτηση νερού για την λειτουργία των πισινών 

βρίσκονται στο Παράρτημα Η.  

5.2.2 Υγρά Απόβλητα 

Η ποσότητα παραγωγής αστικών υγρών λυμάτων εκτιμάται σαν ένα ποσοστό της κατανάλωσης 

του νερού ύδρευσης. Σύμφωνα με τις βιβλιογραφικές πηγές του παραρτήματος, περίπου 60 – 

85% της κατά κεφαλήν κατανάλωσης νερού καταλήγει σε αστικά υγρά λύματα6. Για το υπό 

μελέτη έργο υιοθετήθηκε το ποσοστό 70% στους υπολογισμούς. Η συνολική κατανάλωση 

νερού ύδρευσης κατά την πλήρη λειτουργία του έργου αναμένεται να ανέρχεται στις 90,000 

m3. Ως εκ του συντελεστή των 70%, εκτιμήθηκε ότι σε πλήρη ανάπτυξη του έργου, θα 

παράγονται ετησίως περί τα 63,000 m3 τον χρόνο αστικών λυμάτων. Η ποσότητα αυτή θα 

οδηγείται σε συνεχή βάση στο βιολογικό σταθμό τριτοβάθμιας επεξεργασίας που θα 

κατασκευαστεί για τις ανάγκες του έργου, λόγω της απουσίας κεντρικού συστήματος 

αποχέτευσης. Το επεξεργασμένο νερό που θα προκύπτει από το βιολογικό σταθμό, θα 

χρησιμοποιείται για τις ανάγκες άρδευσης των χώρων. 

Στις εισηγήσεις των μελετητών περιλαμβάνεται και αναλύεται η επιλογή του διαχωρισμού των 

αποβλήτων σε Γκρίζα και Μαύρα νερά. Είναι σημαντική η τελική απόφαση της εταιρείας 

ανάπτυξης για την υιοθέτηση ή μη της εισήγησης αυτής, δεδομένων των σχεδιασμών του 

Δήμου και του αποχετευτικού Λάρνακας για σταδιακή κάλυψη και της συγκεκριμένης 

περιοχής. Σε τέτοια περίπτωση, το κόστος του ενός συν ευρώ το κυβικό μέτρο βιολογικής 

επεξεργασίας, θα οδηγήσει (αν όχι υποχρεωτικά) στην εγκατάλειψη του βιολογικού και την 

σύνδεση με το αποχετευτικό. Αυτό όμως δεν θα αλλάξει τις απαιτήσεις σε νερό άρδευσης που 

μεταφράζεται σε πρόσθετες ανάγκες νερού της τάξεως των 60 000 κμ/έτος. Αντίθετα, αν 

επιλεγεί η συμπερίληψη διαχωρισμού των αποβλήτων σε γκρίζα και μαύρα, τότε ένα 50% των 

αποβλήτων των οικιών θα καταλήγουν στην περιορισμένου κόστους επεξεργασία γκρίζων 

νερών, κόστους μόλις 30 σεντς/τόνο. Αυτό μεταφράζεται σε δυνατότητα κατασκευής 

μικρότερου σταθμού βιολογικής επεξεργασίας, όπως και σε συνέχιση χρήσης του 50% των 

αποβλήτων μέσω του συστήματος του γκρίζου νερού, προς άρδευση (30 000 κμ/έτος).  

5.2.3 Στερεά Απόβλητα 

Ως μέση ετήσια παραγωγή αποβλήτων (σύμμεικτα, οργανικά και ανακυκλώσιμα) για κάθε 

κάτοικο της Κύπρου, έχουν υπολογιστεί τα 636 kg, όπου το 85.7% των αποβλήτων αυτών 

 

6 Wastewater Engineering – Treatment, Disposal, and Reuse. Metcalf & Eddy, Inc. – 3rd ed. (1991) / revised by 

George Tchobanoglous, Frank Burton  
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συλλέγονται ως σύμμεικτα7. Στην ποσότητα αυτή 1.31 kg ανά οικία (3 άτομα) είναι τα οργανικά 

απόβλητα κουζίνας. Βάσει των ανωτέρω στοιχείων η εβδομαδιαία παραγωγή στερεών 

αποβλήτων που θα προκύπτει για κάθε πολυκατοικία, σε 100% πληρότητα, εκτιμάται ότι θα 

ανέρχεται περίπου σε 1,300 kg. Αντίστοιχα από κάθε μονοκατοικία σε 49 kg και από τα τρία 

κτήρια υπηρεσιών (Kiosk, Residence Club και Kids Club) εκτιμάται ότι θα ανέρχεται περίπου 

σε 7,000 kg εβδομαδιαίως.  

Με την ολοκλήρωση όλων των φάσεων του έργου, η ετήσια παραγωγή στερεών αποβλήτων 

εκτιμάται στους 970 τόνους (σύμμεικτα: 830 ton/year και ανακυκλώσιμα: 140 ton/year). O 

Πίνακας 5.4 παρουσιάζει την παραγωγή σύμμεικτων και ανακυκλώσιμων αποβλήτων που 

αντιστοιχεί σε κάθε φάση. Οι αναλυτικοί πίνακες υπολογισμών παραγωγής αποβλήτων, 

παρατίθενται στο Παράρτημα Η. Επιπλέον, οι υπηρεσίες του περιπτέρου, παιδικού σταθμού 

και λέσχης κατοίκων θα παράγουν ετησίως περί τους 370 τόνους αποβλήτων με την 

ολοκλήρωση της κατασκευής τους, στην δεύτερη φάση του έργου. 

Πίνακας 5.4: Η ετήσια παραγωγή σύμμεικτων και ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων (από τις πολυκατοικίες και 

μονοκατοικίες) ανά φάση του έργου και στο σύνολο. 

ΦΑΣΗ Α Β Γ Δ ΣΥΝΟΛΟ 

Ρεύμα σύμμεικτων αποβλήτων 

ετήσια παραγωγή, kg/year 
246,396 225,682 128,649 231,133 831,860 

Ρεύμα ανακυκλώσιμων αποβλήτων 

ετήσια παραγωγή, kg/year 
41,076 37,622 21,447 38,531 138,676 

Εντός της ανάπτυξης υπάρχουν πέντε χωρομετρημένοι χώροι 35 m2, για τη συλλογή 

αποβλήτων των πολυκατοικιών ενώ οι ανεξάρτητες οικίες διαθέτουν αυτόνομες 

σκυβαλαποθήκες.  

5.2.4 Ανάγκες σε Ηλεκτρισμό 

Η συνολική ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για το έργο σε πλήρη ανάπτυξη 

εκτιμάται ότι θα ανέρχεται περίπου σε 5,200 MWh, από τα οποία τα 4,750 MWh θα 

χρησιμοποιούνται στις κατοικίες και τα 450 MWh θα χρησιμοποιούνται από τις υποστηρικτικές 

υποδομές. Για τους υπολογισμούς της ενεργειακής ζήτησης χρησιμοποιήθηκε η έκθεση της 

στατιστικής υπηρεσίας Κύπρου για την κατανάλωση ενέργειας ανά νοικοκυριό με συντελεστή 

ανάλυσης το εμβαδόν της κατοικίας8..  

 

7Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου 

8 

https://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/All/77F33AB3B52C2A79C225791B002C1533?OpenDocumen

t&sub=1&sel=1&e=&print 

https://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/All/77F33AB3B52C2A79C225791B002C1533?OpenDocument&sub=1&sel=1&e=&print
https://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/All/77F33AB3B52C2A79C225791B002C1533?OpenDocument&sub=1&sel=1&e=&print
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Στο έργο προνοείται η χρήση ΑΠΕ. Συγκεκριμένα το 3% των αναγκών ενέργειας των 

πολυκατοικιών θα καλύπτεται από ηλιακά συστήματα τα οποία θα τοποθετηθούν στην οροφή 

και το 25% των ενεργειακών αναγκών των μονοκατοικιών θα καλύπτεται από ηλιακά και 

φωτοβολταϊκά συστήματα. Η ΑΗΚ θα προμηθεύει συνολικά το Έργο με περίπου 4,470 MWh 

ετησίως. Κατά την ολοκλήρωση του έργου και τη λειτουργία του θα υπάρχουν δυο υποσταθμοί 

ηλεκτρικής ενέργειας στο βόρειο και δυτικό σύνορο του Έργου.  

Οι αναλυτικοί πίνακες για τις ανάγκες ηλεκτρισμού βρίσκονται στο Παράρτημα Η. 

5.2.5 Οχηματοδιαδρομές 

Κατά τη φάση πλήρους λειτουργίας του, το έργο αναμένεται να εξυπηρετεί περίπου 1,550 

μόνιμους κάτοικους, 20-25 άτομα προσωπικό και 200 επισκέπτες εβδομαδιαίως. Η εκτίμηση 

του αριθμού των επισκεπτών περιέχει μεγάλο βαθμό ανασφάλειας καθώς έγινε βάσει του 

εμβαδού των κοινόχρηστων υποδομών.  

Στο Παράρτημα Ζ, Πίνακας Ζ-10, εκτιμήθηκαν οι  ημερήσιες οχηματοδιαδρομές των κατοίκων 

της ανάπτυξης βάση σχετικής βιβλιογραφικής αναφοράς όπου προτείνεται σε μεσαίου 

εισοδήματος νοικοκυριά να πραγματοποιούνται 7.7 διαδρομές/οικιστική μονάδα9 την ημέρα. 

Η παρούσα ανάπτυξη αφορά σε 479 οικιστικές αναπτύξεις, έτσι ως ένας ενδεικτικός αριθμός 

οχηματοδιαδρομών υπολογίζονται οι 3700 οχηματοδιαδομές την ημέρα.  

Σύμφωνα με της μεθοδολογίας που εφαρμόστηκε σε παρόμοιας φύσης έργο από την εταιρεία 

A.L.A Planning Partnership10 οι ώρες αιχμής για αναχώρηση από την ανάπτυξη εκτιμάται ότι 

θα είναι στις 7 π.μ έως 8:00μμ. κατά τις οποίες θα διακινούνται περίπου το 40% των οχημάτων, 

ενώ οι συνήθεις ώρες άφιξης στην ανάπτυξη είναι γύρω στις 5 μ.μ., όπου 56% των οχημάτων 

θα επιστρέφουν στην ανάπτυξη.  

 

 

9 Al-Masaeid, H. & Fayyad, Sanaa. (2018). Estimation of trip generation rates for residential areas in Jordan. 

Jordan Journal of Civil Engineering. 12. 162-172. 

10 Μελέτη Κυκλοφοριακών Επιπτώσεων από την ανέγερση Οικιστικής Ανάπτυξης ‘Sunset Gardens’ στην 

περιοχή Τσερκέζοι, στη Λεμεσό, A.L.A Planning Partnership, Φεβρουάριος 2020 
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6 Εναλλακτικές Επιλογές και Λύσεις 

Στο κεφάλαιο 3 καταγράφηκαν οι θέσεις της μελετητικής ομάδας για το θέμα της σκοπιμότητας 

στην υλοποίηση του έργου. Ευχή όλων όσοι ασχολούνται με τα περιβαλλοντικά θέματα, όπως 

κάποια στιγμή βρεθεί ο τρόπος, στην ΕΕ να υιοθετηθούν ξεκάθαροι τρόποι αξιολόγησης αν 

ένα έργο είναι θεμιτό ή όχι να υλοποιηθεί, στην βάση των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης.  

Στην ίδια φιλοσοφική βάση καλείται η μελετητική ομάδα να παραθέσει την αναζήτηση και 

προβληματισμό που ανέπτυξε η εταιρεία, ώστε να αποδείξει ότι η παρούσα λύση σχεδιασμού, 

χωροθέτησης και υλοποίησης του έργου, έχει περάσει από μία σοβαρή βάσανο αναζήτησης και 

αξιολόγησης εναλλακτικών επιλογών και λύσεων.  

Και πάλι όλοι όσοι ασχολούμαστε επαγγελματικά με το θέμα, γνωρίζουμε πολύ καλά, ότι η 

απάντηση στην πιο πάνω πρόνοια της νομοθεσίας, στην πραγματικότητα συνοψίζεται στην 

διαθεσιμότητα και το κόστος αγοράς της γης, στις επενδυτικές δυνατότητες και στόχους 

συγκεκριμένης περιόδου και στην προσπάθεια για βέλτιστη απόδοση της επένδυσης.  

Οι μελετητές στην παρούσα περίπτωση θεωρούν και πιστεύουν ότι η εταιρεία που προωθεί την 

συγκεκριμένη ανάπτυξη διαθέτει περιβαλλοντική ευαισθησία και πρόθεση υλοποίησης 

σοβαρών δράσεων προς την κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης. Όμως, από την στιγμή που 

δεν έχουν θεσμοθετηθεί πολύ συγκεκριμένα εργαλεία, παράμετροι και στόχοι 

παρακολούθησης του έργου στον σχεδιασμό, κατασκευή και λειτουργία του, για την 

αξιολόγηση και στοιχειοθέτηση της περιβαλλοντικής επίδοσης του έργου, το παρόν κεφάλαιο 

θα συνεχίσει να αποτελεί ένα θεωρητικό συμπλήρωμα της εκάστοτε ΜΕΕΠ. 

Ευχή και προσπάθεια της μελετητικής ομάδας είναι ακόμα και κάτω από αυτές τις συνθήκες, 

να συνεισφέρει στην προσπάθεια του Τμήματος Περιβάλλοντος για διαμόρφωση ενός όσο το 

δυνατόν πιο ουσιαστικού πλαισίου προσέγγισης του θέματος.  

6.1 Μη Υλοποίηση του Έργου 

Η διερεύνηση των παραμέτρων της μη υλοποίησης του έργου, αποτελεί θεμελιώδη πρόνοια της 

σχετικής νομοθεσίας. Η περίπτωση της μη υλοποίησης της προτεινόμενης ανάπτυξης αφορά 

στην περίπτωση όπου η επιστημονική ανάλυση της αλληλεπίδρασης του έργου με το 

περιβάλλον, καταδείξει πέραν πάσης αμφιβολίας την μη αντιστρεπτή αρνητική καταπόνηση 

της υγείας και ασφάλειας ανθρώπων, ή σημαντικών οικολογικών στοιχείων της περιοχής 

επηρεασμού, ή όπως αναφέρεται στην νομοθεσία, «…εφόσον οι επιπτώσεις στο περιβάλλον 

από την κατασκευή και λειτουργία του υπό μελέτη έργου είναι απαγορευτικές ως προς το 

μέγεθος και το χαρακτήρα τους».  
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Όπως καταδεικνύουν τα αποτελέσματα της επιστημονικής ανάλυσης που παρουσιάζεται στα 

Κεφάλαια 8 και 9 της παρούσας μελέτης (Εκτίμηση και Αξιολόγηση των Επιπτώσεων στο 

Περιβάλλον), το προτεινόμενο έργο συνδέεται με περιορισμένες και προσωρινές μόνο 

επιπτώσεις κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργείας του. Ακόμα και αυτές, μέσω εφαρμογής 

των προτεινόμενων μέτρων απάμβλυνσης, θεωρούνται αντιμετωπίσιμες σε αποδεκτό επίπεδο 

για τις παραμέτρους εκτίμησης.  

6.2 Υποδιαίρεση σε Μικρότερα Τεμάχια 

Μία εκ των επιλογών που εξετάστηκαν από την ιδιοκτήτρια εταιρεία ήταν η υποδιαίρεση της 

γης σε μικρότερα τεμάχια και η πώληση τους σε ιδιώτες ή εταιρείες για ανάπτυξη. Για την 

εταιρεία θα είχε μικρότερα μεν αλλά πιο άμεσα οικονομικά οφέλη. Για το περιβάλλον της 

περιοχής, εκ της εμπειρίας των μελών της μελετητικής ομάδας, θα ήταν μία αέναη, άτακτη και 

ανοργάνωτη κατασκευαστική δράση για πέραν των 20, ίσως και περισσότερα έτη.  

Η απόφαση της εταιρείας ανάπτυξης μέσα και από την εμπειρία της ήταν ότι: «ολοκληρωμένες 

και κεντρικά σχεδιασμένες αναπτύξεις έχουν σαν αποτέλεσμα πιο σωστά κοινωνικά και 

αισθητικά πιο ευχάριστα κτίρια, διάταξη και χώρους. Δίνουν την ευκαιρία για ολοκληρωμένο 

σχεδιασμό και «Master Plan» ολόκληρης περιοχής από την αρχή και εμπεριέχουν στοιχεία στο 

έργο που κάτω από άλλες συνθήκες θα ήταν αδύνατο να υλοποιηθούν από κατόχους 

μεμονωμένων ιδιοκτησιών που ούτε έχουν το όραμα, ούτε το ενδιαφέρον και την ικανότητα να 

σεβαστούν στοιχεία που περιλαμβάνουν και θέματα περιβαλλοντικά, με τον τρόπο που μπορεί να 

γίνει μέσα από μια μεγάλη οργανωμένη ανάπτυξη της φύσης που οραματίζονται οι επενδυτές στην 

παρούσα περίπτωση». Με εστίαση στα περιβαλλοντικά θέματα, η μελετητική ομάδα συμφωνεί 

σε μεγάλο βαθμό με τις σκέψεις της εταιρείας, προσθέτοντας ότι στην φάση κατασκευής, αντί 

για ετεροχρονισμένα 10 και πλέον εργοτάξια ανά πάσα στιγμή να λειτουργούν, θα υπάρχει ένα 

οργανωμένο εργοτάξιο που θα ακολουθεί ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα με δυνατότητα 

ελέγχου και διορθωτικών παρεμβάσεων.  

6.3 Εναλλακτική Ανάπτυξη 1 

Η πρώτη σκέψη που μελετήθηκε για την οργανωμένη ανάπτυξη του έργου ήταν η ανάπτυξη 

181 διώροφων κατοικιών και οκτώ τετραώροφων πολυκατοικιών συνολικής έκτασης 135 m2 

και 2,628 m2 ανάλογα. Οι ελεύθεροι ανοικτοί χώροι θα αποτελούσαν το 9% του εμβαδού του 

οικοπέδου με έκταση 6,000 m2. Διάσπαρτοι θα ήταν οι υπολειπόμενοι χώροι, χωρίς δυνατότητα 

δημιουργίας κοινόχρηστων εγκαταστάσεων και χώρων πρασίνου για χρήση από τους 

κάτοικους. Τέλος ο μέγιστος συντελεστής δόμησης (ΣΔ) για αυτή την ανάπτυξη θα ήταν το 

75% του επιτρεπόμενου με έκταση 45,459 m2 και ποσοστό κάλυψης (πΚ) 73% του 

επιτρεπόμενου με έκταση 24,416 m2. Η πιθανότητα υλοποίησης αυτής της λύσης απορρίφθηκε 
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λόγω του ότι δεν μπορούσε να εξαντληθεί ο συντελεστής δόμησης αλλά και γιατί δεν 

ικανοποιείται ο όρος του Τμήματος Πολεοδομίας για παραχώρηση 20% του καθαρού εμβαδού 

γης προς δημιουργία ιδιωτικού χώρου πρασίνου, προσβάσιμου από το κοινό.  

6.4 Εναλλακτική Ανάπτυξη 2 

Η δεύτερη σκέψη ολοκληρωμένης υλοποίησης του έργου που μελετήθηκε ήταν η ανάπτυξη 

δέκα πενταώροφων, και τεσσάρων τετραώροφων πολυκατοικιών συνολικής έκτασης 3,285 m2 

και 2,628 m2 ανάλογα. Πρόσθετα θα κατασκευαζόταν σαράντα τριώροφες κατοικίες με 185 m2 

έκαστη και είκοσι πέντε διώροφες συνολικής έκτασης 135 m2. Οι ανοικτοί χώροι θα 

αποτελούσαν μόλις το 6% του εμβαδού του οικοπέδου με έκταση 3,900 m2 όπου και πάλι θα 

ήταν διάσπαρτοι υπολειπόμενοι χώροι με έλλειψη της δυνατότητας δημιουργίας κοινόχρηστων 

εγκαταστάσεων και χώρων πρασίνου για τη χρήση τους από τους κατοίκους. Η δεύτερη σκέψη 

υλοποίησης του Έργου επίσης απορρίφθηκε αφού δεν ικανοποιούσε τον όρο για παραχώρηση 

του 20% του καθαρού εμβαδού γης για δημιουργία χώρου πρασίνου προσβάσιμο από το κοινό, 

αλλά και γιατί δεν δύναται να εξαντληθεί ο συντελεστής δόμησης (ΣΔ) με 89% του 

επιτρεπόμενου με έκταση 54,137 m2 και ποσοστό κάλυψης (πΚ) 55% του επιτρεπόμενου με 

έκταση 18,560 m2. 

Τα αρχιτεκτονικά σχέδια για την πρώτη και δεύτερη εναλλακτική παρουσιάζονται στο 

Παράρτημα Ε, Αρχιτεκτονικό Σχέδιο 8 και 9 αντίστοιχα. 

6.5 Εναλλακτική Ανάπτυξη 3 - επιλεχθείσα λύση 

Η επιλεχθείσα λύση για την κατασκευή του Έργου είναι η δημιουργία τριάντα επτά τριώροφων 

επαύλεων και δεκατριών εξαώροφων πολυκατοικιών με συντελεστή δόμησης (ΣΔ) σχεδόν 

90% έκτασης 60,318 m2 και ποσοστό κάλυψης (πΚ) 25.6% έκτασης 17,219 m2. Σε αντίθεση με 

τις δυο πιο πάνω λύσεις η παρούσα ικανοποιεί τον επιτρεπόμενο συντελεστή δόμησης και 

ποσοστό κάλυψης, όπως και τον όρο για παραχώρηση του 20% καθαρού εμβαδού γης για 

δημιουργία πρασίνου προσβάσιμου από το κοινό.  

Από περιβαλλοντική άποψη, με μικρή επιφύλαξη για το ύψος των πολυκατοικιών, η μελετητική 

ομάδα αναγνωρίζει τα πλεονεκτήματα της προτεινόμενης λύσης, εστιάζοντας στην έντονη 

στοχοθέτηση του έργου στην υλοποίηση κεντρικών, οργανωμένων, κοινών λύσεων 

αντιμετώπισης θεμάτων διαχείρισης/ επεξεργασίας αποβλήτων, κοινόχρηστων χώρων 

υποστήριξης της ανάπτυξης και ανοικτών χώρων προσβάσιμων στο κοινό.  
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7 Περιγραφή και Ανάλυση των Υφιστάμενων 

Περιβαλλοντικών Στοιχείων της Περιοχής 

Η εκτίμηση του βαθμού επηρεασμού των περιβαλλοντικών παραμέτρων της περιοχής από την 

κατασκευή και λειτουργία του προτεινόμενου έργου, συνδέεται άμεσα με το επίπεδο στο οποίο 

βρίσκεται η κάθε παράμετρος που θα διερευνηθεί, κατά το στάδιο εξέτασης και πριν την έναρξη 

των εργασιών.  

Στην βάση αυτή, στο κεφάλαιο 3 παρουσιάστηκε το έργο με έμφαση στα στοιχεία υλοποίησης 

και λειτουργίας του τα οποία αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον της περιοχής και θα μπορούσαν 

κάτω από κάποιες συνθήκες να το επηρεάσουν.  

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση του περιβάλλοντος. Η μελέτη 

βάσης (Baseline study). Η οποία καθορίζει το επίπεδο στο οποίο βρίσκονται οι παράμετροι 

υγείας, ασφάλειας και ποιότητας ζωής των κατοίκων της γειτονικής περιοχής, όπως και 

ευαίσθητα στοιχεία του οικοσυστήματος, πριν την κατασκευή και λειτουργία του έργου.  

Συνδέοντας το επίπεδο-κατάσταση που βρίσκεται το περιβάλλον υλοποίησης του έργου πριν 

και μετά από αυτό, καθίσταται δυνατή η εκτίμηση του βαθμού πιθανής αλλαγής/επιβάρυνσης 

των παραμέτρων δυνητικού επηρεασμού του περιβάλλοντος από το έργο και ως εκ τούτου να 

υπολογιστεί το «καθαρό/net» επίπεδο επηρεασμού της περιοχής ενδιαφέροντος από την 

υλοποίηση του έργου.  

7.1 Περιοχή υπό Μελέτη 

Με εξαίρεση τα θέματα κυκλοφορίας, ως ακτίνα δυνητικού επηρεασμού του έργου στην υγεία, 

ασφάλεια και ποιότητα ζωής των κατοίκων της υπό μελέτη περιοχής, λαμβάνονται τα 0.5 km 

περιμετρικά αυτού. Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι η εστιασμένη παρουσίαση των 

παραμέτρων του υφιστάμενου περιβάλλοντος που είτε μπορούν να επηρεάσουν, είτε να 

επηρεαστούν από το έργο.  

7.2 Κλιματικοί Παράγοντες 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας Κύπρου (Πίνακας 1, Παράρτημα Θ), 

και τα μηνιαία κλιματολογικά στοιχεία 2010-2019 που εξετάστηκαν για τον μετεωρολογικό 

σταθμό του αεροδρομίου Λάρνακας, η θερμοκρασία στην περιοχή αυτή κυμαίνεται από 0.3 °C 

τον Ιανουάριο έως 39.9 °C τον Ιούλιο. Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες παρουσιάζονται κατά 
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τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο, ενώ οι υψηλότερες κατά τους μήνες Ιούλιο και 

Αύγουστο. 

Η μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση που παρατηρήθηκε ποτέ αφορούσε τα 62mm, με 

συνηθέστερη μέγιστη χειμερινή ημερήσια βροχόπτωση πολύ κάτω των 50mm, τιμή που θα 

μπορούσε να αποτελέσει ένα ασφαλές νούμερο υπολογισμού μέγιστων απορροών. 

(μετεωρολογικός σταθμός αεροδρομίου Λάρνακας, Παράρτημα Θ, Πίνακας 4). Το ενδιαφέρον 

της παραμέτρου αυτής για την ΜΕΕΠ αφορά κυρίως στον υπολογισμό της μέγιστης 

παροχέτευσης ομβρίων από το οικόπεδο προς τον περιοχή επηρεασμού.  

Για τη μέση σχετική υγρασία, στην περιοχή του έργου, γίνονται μετρήσεις δύο φορές την 

ημέρα, στις 8:00 και 13:00, με τη μέση ετήσια σχετική υγρασία να βρίσκεται στο 65% και 53% 

αντίστοιχα. Μεγαλύτερο ποσοστό υγρασίας μέσα στη μέρα παρατηρείται κατά τις πρωινές 

ώρες, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό μέσης σχετικής υγρασίας μέσα στο χρόνο καταγράφεται 

κατά τους μήνες Δεκέμβριο – Μάρτιο με τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο να έχουν το 

μεγαλύτερο ποσοστό, 77% και 78% αντίστοιχα, λόγω και της εντονότερης βροχόπτωσης 

(Παράρτημα Θ, Πίνακας 3).  

Σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία Κύπρου η μέση ετήσια ταχύτητα του ανέμου για 

διάστημα 31 ετών (1976-2007) στην ευρύτερη περιοχή ανάπτυξης σε ύψος 10 m από το έδαφος 

κυμαίνεται στα 3-5 m/s (Παράρτημα Θ, Χάρτης 1). Οι επικρατέστεροι άνεμοι την ημέρα είναι 

οι νοτιοδυτικοί 210ο με μέγιστη ταχύτητα 7.71 m/s. Εξαιρέσεις παρουσιάζονται κάτω από 

ιδιαίτερες κλιματικές συνθήκες με την ταχύτητα να φτάνει τα 12.86 m/s. Το βράδυ οι άνεμοι 

είναι κυρίως Βορειοδυτικοί 310ο, με την μέση ταχύτητα να κυμαίνεται από 2.57 - 3.60 m/s. Τα 

Μετεωρολογικά στοιχεία που δόθηκαν από την υπηρεσία παρουσιάζονται στο Παράρτημα Θ 

όπου στο Πίνακα 1 και 7 παρουσιάζεται η κατεύθυνση του ανέμου αλλά και η ταχύτητα 

αντίστοιχα για την περίοδο 01/05/1976 – 31/03/2007 στο Αεροδρόμιο Λάρνακας.  

Είναι λοιπόν σημαντικό το γεγονός ότι κατά την διάρκεια της ημέρας αναμένεται κίνηση από 

το εργοτάξιο και το έργο προς την υφιστάμενη κατοικημένη περιοχή, ενώ το βράδυ, 

αντίστροφα.  

7.3 Μορφολογία και Χαρακτηριστικά του Τοπίου 

Το τεμάχιο όπου προγραμματίζεται η ανάπτυξη του προτεινόμενου έργου αποτελεί ένα σχετικά 

επίπεδο/μικρών κλίσεων καλλιεργημένο τεμάχιο γης. Δεν παρουσιάζει κάποιο ιδιαίτερο 

μορφολογικό ενδιαφέρον. Έχει υψόμετρο πάνω από τη μέση στάθμη της θάλασσας: 26,2m στο 

ψηλότερο-βορειότερο σημείο (Α) του οικοπέδου, 22,9m στο βορειοανατολικότερο (Β), 23m 

στο νότιοδυτικότερο (Γ) και 19m στο νότιοανατολικότερο σημείο (Δ). Η απόσταση μεταξύ του 
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Α και Β είναι 499 μέτρα και μεταξύ Β και Δ 300 μέτρα. Στο Παράρτημα Κ παρουσιάζονται 

φωτογραφίες του υπό ανάπτυξη τεμαχίου.  

7.4 Ορυκτοί Πόροι 

Οι ορυκτοί πόροι της περιοχής έχουν περιβαλλοντική σημασία ως προς την υδατοπερατότητα 

του τεμαχίου και την ικανότητα του να περιορίσει πλημμυρικά φαινόμενα σε περιπτώσεις 

έντονης βροχόπτωσης.  

Στο Παράρτημα Γ παρατίθεται αυτούσια η Γεωλογική Μελέτη που πραγματοποιήθηκε στο 

τεμάχιο από την εταιρεία Κώστας Φώτη Εδαφομηχανική Λτδ στο Παράρτημα Γ. Η μελέτη 

χαρακτηρίζει τα εδάφη του τεμαχίου μαλακά ιζηματογενή πετρώματα, με ψηλή 

υδροπερατότητα και ακατάλληλα για επιχωμάτωση. Δεν βρέθηκε νερό σε βάθος 15 m. 

Η ευρύτερη περιοχή σύμφωνα με τη Γεωλογική αυτή μελέτη, αποτελείται από ιζημαγογενή 

πετρώματα. Εναποτέθηκαν κυρίως πλιοκαινικές μάργες με παρεμβολές λεπτόκοκκων και 

χονδρόκοκκων ψαμμιτών. Επιφανειακά η περιοχή δομείται από πρόσφατης ηλικίας χαλαρά 

θαλάσσια ιζήματα όπως άμμος, χάλικες και αργιλοιλύς. Σύμφωνα με τη μελέτη, δεν έγιναν 

δοκιμές υδροπερατότητας αλλά με βάση τη συμπύκνωση των εδαφών και τη κοκκομετρική 

τους διαβάθμιση η υδροπερατότητα του τεμαχίου είναι γενικά ψηλή στις προσχώσεις.  

7.4.1 Σεισμολογικά Στοιχεία  

Όπως φαίνεται στο Παράρτημα Ι – Χάρτης 4, η Κύπρος αποτελείται από τρεις σεισμικές ζώνες. 

Η υπό μελέτη περιοχή της προτεινόμενης ανάπτυξης βρίσκεται στη ζώνη 3 που είναι και η 

περισσότερο σεισμογενής. Η περιοχή παρουσιάζει συντελεστές μέγιστης εδαφικής 

επιτάχυνσης Amax της τάξης του 0.25 σε ποσοστό επιτάχυνσης της βαρύτητας.  

Από τα επίκεντρα των σεισμών στην Κύπρο για την περίοδο 1896-2018 σύμφωνα και με το 

Xάρτη 5 γίνεται αντιληπτό πως στην περιοχή ενδιαφέροντος δεν παρατηρήθηκε έντονη 

σεισμική δραστηριότητα σε αντίθεση με το δυτικό τμήμα του Κυπριακού Τόξου (επηρεάζει 

περισσότερο την επαρχία Πάφου), όπου παρουσιάζεται η πιο έντονη σεισμική δραστηριότητα 

με σεισμούς ενδιάμεσου βάθους, με επίκεντρο κοντά στον Κόλπο της Αττάλειας όπου η 

καταβύθιση είναι ενεργή. 

7.5 Φυσικό Περιβάλλον - Οικοσύστημα 

Αριθμός επισκέψεων στο προτεινόμενο τεμάχιο ανάπτυξης του Έργου από την μελετητική 

ομάδα της ISOTECH Ltd εντός του διαστήματος Ιανουάριου– Μαρτίου 2020, επέτρεψαν την 

παρατήρηση του υφιστάμενου οικοσυστήματος και της άμεσα επηρεαζόμενης περιοχής. Το 
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τεμάχιο ανάπτυξης αποτελεί μέρος της ευρύτερης εντατικά καλλιεργήσιμης γης. Όπως 

φαίνεται και στις εικόνες του Παραρτήματος Κ, η καλλιεργητική κουλτούρα της περιοχής, 

περιλαμβάνει την πλήρη αποψίλωση των χωραφιών από οτιδήποτε ξένο είδος (θάμνος ή 

δέντρο) προς την καλλιέργεια. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή πρακτική αποτελεί η καλλιέργεια μέχρι 

και του τελευταίου εκατοστού της περιμέτρου του τεμαχίου, δημιουργώντας την εντύπωση 

μίας συνέχειας μεταξύ των διαφόρων τεμαχίων. Εξαίρεση αποτελεί ένα συγκεκριμένο τεμάχιο 

που εφάπτεται στα δυτικά του οικοπέδου ανάπτυξης και περιλαμβάνει οπωροφόρα δέντρα. 

Το έργο αποτελεί φυσική προέκταση του οικισμού της κοινότητας, με αυτή να εκτείνεται 

βόρεια - βορειοανατολικά του τεμαχίου ανάπτυξης. Σε όλες τις άλλες κατευθύνσεις το τεμάχιο 

συνορεύει με τεμάχια γεωργικής δραστηριότητας. Την περίοδο επίσκεψης των μελετητών στον 

χώρο (Δεκέμβριο έως Φεβρουάριο) το σύνολο των γεωργικών τεμαχίων της περιοχής ήταν 

πλήρως οργωμένα χωρίς καμία ένδειξη ύπαρξης ειδών χλωρίδας πέραν του είδους σποράς.  

Οι εικόνες στο Παράρτημα Κ παρουσιάζουν την υφιστάμενη κατάσταση του προτεινόμενου 

τεμαχίου ανάπτυξης. Τόσο οι ευκάλυπτοι που παρουσιάζονται ως τα μόνα δέντρα στις 

φωτογραφίες, όσο και οι περιορισμένες κυψέλες, βρίσκονται εκτός του τεμαχίου.  

Σημαντικότερο πλησιέστερο φυσικό οικοσύστημα στην υπό ανάπτυξη περιοχή αποτελεί το 

σύμπλεγμα των αλυκών Λάρνακας που βρίσκεται σε απόσταση 2.8 με 3.6 km από το 

προτεινόμενο έργο. Το σύμπλεγμα των αλυκών εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Natura 

2000, προστατεύεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τους οικότοπους (92/43/EEC) και το 

Νόμο περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής (153(Ι)/2003). Έχει 

συνολική έκταση 1,761 εκταρίων και προστατεύεται από τη Σύμβαση για τους Υγροβιότοπους 

Διεθνούς Σημασίας, γνωστή ως συνθήκη Ramsar.  

Η διερεύνηση και κατανόηση της υφιστάμενης κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος 

γίνεται ώστε η αλληλεπίδρασή του με το έργο να διασφαλίζει τη μη παρέμβασή του, με 

οποιοδήποτε τρόπο.  

7.6 Ανθρωπογενές Περιβάλλον 

7.6.1 Δημογραφικά – Κοινωνικοοικονομικά Στοιχεία  

Σύμφωνα με την απογραφή του 2011 από τη Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, ο συνολικός 

πληθυσμός στο Μενεού ανέρχεται στους 1,400 κατοίκους με περίπου 550 νοικοκυριά. Οι 

συνολικές κατοικίες ανέρχονται περίπου στις 1,100 όπου οι 550 περίπου είναι συνήθους 

διαμονής και οι υπόλοιπες προσωρινής διαμονής. Στο Παράρτημα Δ, Πίνακας 1 

παρουσιάζονται τα πληθυσμιακά δεδομένα της κοινότητας Μενεού, όπως και των γειτονικών 



ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Μ.Ε.Ε.Π.) ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ ΜΕΝΕΟΥ 

 

ISOTECH Ltd Environmental Research and Consultancy 55 

κοινοτήτων και δήμων όπως Δρομολαξία, Κίτι και Περβόλια, με συνολικό πληθυσμό 14 000 

κατοίκων. 

Οι κύριες οικονομικές δραστηριότητες του Δήμου Δρομολαξίας – Μενεού για το έτος 2017 

σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου, αφορούν κυρίως στο χονδρικό και 

λιανικό εμπόριο και την επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων. Σε μικρότερο βαθμό οι κάτοικοι 

ασχολούνται επίσης με «δραστηριότητες νοικοκυριών και μη διαφοροποιημένες δραστηριότητες 

νοικοκυριών που αφορούν παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών ίδιας χρήσης». Αναλυτικότερα 

στοιχεία για τις οικονομικές δραστηριότητες στο Μενεού αλλά και των πέριξ αυτού περιοχών 

παρουσιάζονται στο Παράρτημα Δ, Πίνακας 2. 

7.6.2 Πολεοδομικά Χαρακτηριστικά και Χρήσεις Γης  

Με βάση το τοπικό σχέδιο Λάρνακας – Πολεοδομικές ζώνες (Χάρτης 2, Παράρτημα Δ) η 

οικιστική ανάπτυξη εμπίπτει κατά 96% στη Πολεοδομική ζώνη τύπου Κα6 (περιοχές με 

επικρατούσα χρήση την κατοικία) και κατά 4% στη ζώνη τύπου Δα2 (Ζώνες Προστασίας: 

Ελεύθεροι Χώροι Πρασίνου, Πάρκα, Αθλοπαιδιές, Δασική Γη, Δασικά Πάρκα, Γήπεδα 

Διευκολύνσεις Αναψυχής και Ψυχαγωγίας, Αρχαιολογικοί Χώροι, Χώροι Φυσικής Καλλονής 

και Απομονωτικές Λωρίδες). Τα κύρια πολεοδομικά χαρακτηριστικά του τεμαχίου ανάπτυξης 

παρουσιάζονται πιο κάτω: 

Πίνακας 7.1: Πολεοδομικά Χαρακτηριστικά τεμαχίου 

Ζώνη Κα6 Δα2 

Ανώτατος Συντελεστής Δόμησης 0.90:1 0.01:1 

Ανώτατος Αριθμός Ορόφων 2 1 

Ανώτατο Ύψος (μέτρα) 10. 5 

Ανώτατο Ποσοστό Κάλυψης 0.50:1 0.01:1 

Οι κύριες γειτνιάζουσες χρήσεις γης στην περιοχή του τεμαχίου (Παράρτημα Ε, Χάρτης 1) 

είναι η οικιστική, αρδευόμενες περιοχές (600 m νοτιοανατολικά), περιοχές υπαίθρου και μια 

μικρή βιοτεχνική περιοχή (300 m βορειοδυτικά). Αναλυτικότερη περιγραφή παρουσιάζεται 

στο Παράρτημα Δ με εστίαση στο υπόμνημα του χάρτη όπου γίνεται επεξήγηση της κάθε 

χρήσης.  

Στο δυτικό όριο της ανάπτυξης υπάρχει ενεργή ιδιωτική καλλιέργεια οπωροκηπευτικών και 

εσπεριδοειδών καθώς και ιδιωτική αποθήκη. 

7.6.3 Αρχαιότητες 

Στην άμεση αλλά και ευρύτερη περιοχή ενδιαφέροντος, οι μελετητές δεν εντόπισαν ένδειξη 

παρουσίας αρχαιοτήτων. Η μη απάντηση εκ μέρους του Τμήματος Αρχαιοτήτων στην σχετική 

επιστολή της Isotech, κρίνεται από τους μελετητές ως ένδειξη του περιορισμένου 
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ενδιαφέροντος σε ότι αφορά την περιοχή υλοποίησης του έργου και ως εκ τούτου της χαμηλής 

πιθανότητας παρουσίας αρχαιολογικών ευρημάτων.  

Σε κάθε περίπτωση, ως εκ της νομοθεσίας, η εταιρεία ανάπτυξης είναι επιφορτισμένη με την 

ευθύνη του συνεχούς ελέγχου των εκσκαφών και της άμεσης αναστολής εργασιών σε 

περίπτωση παρατήρησης οποιουδήποτε ευρήματος θα παρέπεμπε σε παρουσία αρχαιοτήτων 

και άμεσης ενημέρωσης του Τμήματος Αρχαιοτήτων.  

7.7 Υποδομές 

Όπως φαίνεται στην αεροφωτογραφία (Χάρτης 1) του Παραρτήματος Ε, η περιοχή της 

προτεινόμενης ανάπτυξης βρίσκεται σε ακτίνα γειτνίασης και ως εκ τούτου δυνητικής 

αλληλεπίδρασης, με 4 κοινότητες: Δρομολαξιά, Μενεού, Κίτι και Περβόλια. Σύμφωνα με το  

Παράρτημα Δ, Πίνακα 1, η εν λόγω περιοχή φιλοξενεί 14 000 κατοίκους. Στον αριθμό αυτό το 

έργο θα προσθέσει 1500 επιπλέον μόνιμους κατοίκους. Ένα ποσοστό πέραν του 10% αύξηση. 

Ο χρονικός ορίζοντας εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου αποτελεί καθοριστικό παράγοντα 

για την προετοιμασία του συνόλου των αρχών που έχουν την ευθύνη σχεδιασμού και 

λειτουργίας των υποδομών που θα κληθούν να εξυπηρετήσουν το πρόσθετο φορτίο.  

Για σκοπούς εκτίμησης και προετοιμασίας των υπηρεσιών εξυπηρέτησης του έργου, η 

παρούσα ΜΕΕΠ δίδει σε κάθε παράμετρο αναφοράς, μία τάξη μεγέθους αναγκών ανά φάση, 

ώστε οι αρμόδιοι φορείς να έχουν άπλετο χρόνο προετοιμασίας στην παροχή της αναγκαίας 

υποστήριξης, περιλαμβανομένων:  

1. Δήμων της ευρύτερης περιοχής  

2. Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου 

3. Τμήμα Υδατοπρομήθειας του Δήμου Δρομολαξιάς-Μενεού  

4. Συμβούλιο Αποχετεύσεως Λάρνακας 

5. Εταιρίες Τηλεπικοινωνιών 

Όπως προαναφέρθηκε, στα θετικά κατατάσσεται το γεγονός ότι το έργο θα υλοποιηθεί σε 

τέσσερεις διακριτές φάσεις, δίδοντας τον χρόνο αξιολόγησης, σχεδιασμού και υλοποίησης των 

όποιων αναβαθμίσεων απαιτηθούν. Με την πρώτη φάση να αφορά στην προσέλκυση περί των 

450 νέων ατόμων στην περιοχή αναφοράς.  

7.7.1 Οδικό Δίκτυο 

Στο Παράρτημα Ε, Εικόνα 2 παρουσιάζονται οι πιθανές διαδρομές που θα χρησιμοποιούν οι 

χρήστες του έργου για την διακίνησή τους από και προς αυτό. Από επιτόπιες παρατηρήσεις των 

μελετητών σε σειρά επισκέψεων σε ώρες κυκλοφοριακής αιχμής, παρατηρήθηκε ότι όντως 

μεταξύ 7:15 έως 7:45 π.μ., η έξοδος προς Λάρνακα, είτε μέσω της αστικής περιοχής του 
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Μενεού, είτε περιφερειακά μέσω του κεντρικού οδικού άξονα Κιτίου – Λάρνακας, παρουσιάζει 

καθυστερήσεις – σημαντικό κυκλοφοριακό φόρτο.  

Είναι προφανές ότι για το λόγο αυτό το κράτος αναβαθμίζει το οδικό δίκτυο της περιοχής με 

την κατασκευή εντός των επομένων λίγων ετών περιφερικού δρόμου, νοτιοανατολικά του 

έργου και εφαπτόμενο με το τεμάχιο ανάπτυξης. Ο νέος αυτός δρόμος προβλέπει την 

σημαντική βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης κυκλοφορίας και πρόνοιες για ικανή 

πρόσθετη φόρτιση από την οικιστική ανάπτυξη των νέων οικιστικών ζωνών της ευρύτερης 

περιοχής. 

Η είσοδος στο έργο για τη φάση κατασκευής θα γίνεται μέσω προσωρινών εισόδων και εξόδων 

των οχημάτων στο βόρειο όριο της ανάπτυξης όπως φαίνεται στο Παράρτημα Ε, Χάρτης Ε-2. 

Κατά τη φάση λειτουργίας η είσοδος στην ανάπτυξη θα γίνεται από το ανατολικό σύνορο της.  

Οι υφιστάμενες κύριες οδικές αρτηρίες που οδηγούν στο έργο είναι: 

1. Mέσω κόμβου Δρομολαξίας επί του Β4 

9. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ προς/από Κίτι 

Σε γραμμική απόσταση περίπου 2.5 km βορειο-ανατολικά της περιοχής μελέτης βρίσκεται το 

Διεθνές Αεροδρόμιο Λάρνακας και ο αυτοκινητόδρομος.  

7.7.2 Δίκτυο Υδροδότησης 

Φάση Κατασκευής 

Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου θα χρησιμοποιηθεί νερό τόσο για τις 

κατασκευαστικές εργασίες όσο και για τις ανάγκες των εργαζομένων. Οι ανάγκες για νερό θα 

καλύπτονται από συνεργαζόμενο προμηθευτή με βυτίο και από το δίκτυο υδατοπρομήθειας του 

Δήμου. Με την κατανάλωση νερού να ανέρχεται στα 10 m3 ημερησίως, περιλαμβάνοντας τις 

ανάγκες των κατασκευαστικών εργασιών (≈6 m3), της καταστολής σκόνης (≈3 m3)και τις 

ανάγκες των εργαζομένων(≈1 m3).  

Φάση Λειτουργίας 

Σύμφωνα με το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, η κατανάλωση νερού οικιακής χρήσης στην 

ευρύτερη περιοχή καλύπτεται από το Τμήμα Υδατοπρομήθειας του Δήμου Δρομολαξιάς-

Μενεού και το προβλεπόμενο έργο αναμένεται να ενωθεί στο υφιστάμενο δίκτυο υδροδότησης. 

Με την κατανάλωση νερού να ανέρχεται περίπου στα 90,000 m3 ετησίως για την πλήρη 

λειτουργία του έργου. Το ποσό αυτό κατανέμεται στις τέσσερεις φάσεις ανάπτυξης του έργου 

με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης να απαιτεί 24,000 m3 ετησίως και 18,000 m3, 12,000 

m3 και 24,000 m3 για τις υπόλοιπες φάσεις αντίστοιχα.  
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7.7.3 Δίκτυο Ηλεκτροδότησης 

Φάση Κατασκευής 

Το προβλεπόμενο έργο καλύπτεται από το δίκτυο ηλεκτροδότησης της Αρχής Ηλεκτρισμού 

Κύπρου και διαθέτει ιδιωτικό υποσταθμό βόρειο-ανατολικά της ανάπτυξης. Κατά την διάρκεια 

των κατασκευαστικών εργασιών θα τοποθετηθεί προσωρινή τριφασική παροχή ηλεκτρισμού 

3Χ100Α στο οικόπεδο από την ΑΗΚ. 

Φάση Λειτουργίας 

Κατά την ολοκλήρωση του έργου και τη λειτουργία του θα υπάρχουν δυο υποσταθμοί 

ηλεκτρικού ρεύματος στο βόρειο και δυτικό όριο του τεμαχίου. Η χωροθέτηση των 

υποσταθμών παρουσιάζεται στο Παράρτημα Ε, Σχέδιο Ε-1. Οι ανάγκες ηλεκτρισμού με την 

ολοκλήρωση του έργου υπολογίστηκαν στα 4500 MWh ετησίως με την πρώτη φάση να 

αναλογεί στα 1300 MWh ετησίως και ανάλογη αύξηση μεταξύ των φάσεων, με εξαίρεση τη 

τρίτη φάση που θα καταναλώνει μόλις 640 MWh ετησίως. 

7.7.4 Αποχέτευση 

Σύμφωνα με το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας, η Γ΄ Φάση του αποχετευτικού 

συστήματος λυμάτων του ΣΑΛ θα καλύψει τις ανάγκες των κοινοτήτων Κίτι, Περβόλια και 

του Δήμου Δρομολαξιάς – Μενεού. Το αποχετευτικό σύστημα της Γ΄ Φάσης θα περιλαμβάνει 

περίπου 14.0 χιλιόμετρα αγωγών λυμάτων με συναφή αντλιοστάσια. Οι κατασκευαστικές 

εργασίες προγραμματίζεται να ξεκινήσουν αρχές του 2022. Οι κατασκευαστικές εργασίες 

αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι το 2027. 

Δεδομένης της απουσίας αποχετευτικού συστήματος κατά τον ουσιώδη χρόνο λειτουργίας της 

πρώτης τουλάχιστον φάσης του έργου, αυτό θα εξυπηρετείται από ιδιωτικό βιολογικό σταθμό 

τριτοβάθμιας επεξεργασίας ο οποίος θα σχεδιαστεί και θα τοποθετηθεί νότια της ανάπτυξης. 

Το επεξεργασμένο νερό θα χρησιμοποιείται για τις ανάγκες άρδευσης των χώρων πρασίνου 

του έργου που έχουν υπολογιστεί στις 60,000 m3 ετησίως. 

7.7.5 Συλλογή Απορριμμάτων 

Για τη συλλογή αποβλήτων των πολυκατοικιών υπάρχουν εντός της ανάπτυξης πέντε 

χωρομετρημένοι χώροι των 35 m2 έκαστος. Οι ανεξάρτητες οικίες διαθέτουν αυτόνομες 

σκυβαλαποθήκες στην πρόσοψη του σπιτιού. Η παραγωγή αστικών αποβλήτων (από τις 

πολυκατοικίες και μονοκατοικίες) υπολογίζεται στους 970 τόνους ετησίως με τα σύμμεικτα 

απόβλητα να αναλογούν στο 85.7% της ποσότητας αυτής (περίπου 830 τόνοι ετησίως). 

Επιπλέον, οι υπηρεσίες του περιπτέρου, παιδικού σταθμού και λέσχης κατοίκων θα παράγουν 
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ετησίως περί τους 370 τόνους αποβλήτων με την ολοκλήρωση της κατασκευής τους στην 

δεύτερη φάση του έργου.  

Η συλλογή απορριμμάτων θα πραγματοποιείται από τα σκυβαλοφόρα του Δήμου 

Δρομολαξιάς- Μενεού και η ανάπτυξη θα ενταχθεί στο υφιστάμενο πρόγραμμα συλλογών.  

7.7.6 Παροχές Άμεσης Ανάγκης 

Το πλησιέστερο στη περιοχή νοσοκομείο είναι το Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, σε απόσταση 

11 km.  

Ο κοντινότερος πυροσβεστικός σταθμός βρίσκεται εντός του Διεθνούς Αεροδρομίου 

Λάρνακας σε απόσταση 4,7 km και ο πλησιέστερος αστυνομικός σταθμός βρίσκεται σε 

απόσταση 3 km, στο χωριό Κίτι.  

7.8 Ανθρωπογενείς Πιέσεις στο Περιβάλλον 

Κατά την αξιολόγηση του βαθμού παρέμβασης του έργου στο άμεσο και ευρύτερο περιβάλλον 

της περιοχής, κρίνεται αναγκαία η προγενέστερη διερεύνηση των υφιστάμενων ανθρωπογενών 

πιέσεων. Ευχής έργο κάποια στιγμή, θα ήταν για τους μελετητές η παρουσία ενός στρατηγικού, 

κεντρικού σχεδιασμού που θα προέβλεπε τα όρια της επιτρεπόμενης ανθρώπινης παρέμβασης 

σε κάθε περιοχή της Κύπρου, για κάθε κατηγορία ανάπτυξης, στην βάση της φέρουσας 

ικανότητας της περιοχής. Κάτι τέτοιο δεν υπάρχει μέχρι τώρα στην Κύπρο. Άρα και η παρούσα 

παράγραφος έχει καθαρά θεωρητική βάση και δυνατότητα εκτίμησης της σωρευτικής 

συνεισφοράς του έργου στο όριο αντοχής της περιοχής σε ανθρωπογενείς πιέσεις.  

Στην προκειμένη περίπτωση, όπως φαίνεται παραστατικά και από την αεροφωτογραφία 

(Εικόνα Ε-1) του Παραρτήματος Ε και του Παραρτήματος Δ, η περιοχή μελέτης σε ακτίνα 

μέχρι και 2 km περιμετρικά της περιοχής προτεινόμενης ανάπτυξης, πέραν της γεωργικής γης, 

αποτελείται κυρίως από οικιστικές αναπτύξεις και ορισμένες τουριστικές κατοικίες. Μικρές 

βιοτεχνίες με έμφαση στην επιδιόρθωση αυτοκινήτων και εμπορικά καταστήματα, 

συμπληρώνουν το πάζλ της ανθρώπινης παρέμβασης στην ακτίνα αυτή. Τόσο στο παραλιακό 

μέτωπο της περιοχής, όπου οι χρήσεις έχουν εστιαστεί στον τουρισμό, όσο και στις εν λόγω 

κοινότητες του Παραρτήματος Δ, παρατηρείται η παρουσία αρκετών οικοστικών μονάδων που 

δεν κατοικούνται σε μόνιμη βάση. Άρα αναμένωνται σημαντικές εποχικές ανθρωπογενείς 

πιέσεις στο περιβάλλον, όπως αυξομειώσεις στη ζήτηση νερού, στο κυκλοφοριακό φόρτο και 

τις υπόλοιπες υποδομές.  

Η μεγαλύτερη ανθρωπογενής πίεση στη περιοχή αφορά προφανώς στο Διεθνές Αεροδρόμιο 

Λάρνακας και όλη την υποδομή υποστήριξης που το περιβάλλει. Οι δύο βασικές παράμετροι 

παρέμβασης του αεροδρομίου στο περιβάλλον της περιοχής, είναι οι ηχητικές εκπομπές και τα 
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καυσαέρια από τα αεροπλάνα. Από την σειρά ηχομετρήσεων που διενήργησαν οι μελετητές, 

προέκυψε το συμπέρασμα ότι όντως κατά την προσγείωσή τους κάποια εκ των αεροπλάνων 

που προσεγγίζουν το αεροδρόμιο ερχόμενα από τα δυτικά, υπερίπτανται του τεμαχίου 

ανάπτυξης, χωρίς ωστόσο η ένταση θορύβου που προκαλούν να θέτει σε κίνδυνο την υγεία ή 

να αποτελεί σημαντική όχλησης σε επίπεδο απαγορευτικό για την διαμονή κατοίκων.   Οι 

επιπτώσεις στο ακουστικό περιβάλλον της περιοχής, παρουσιάζονται εκτενέστερα στο 

Κεφάλαιο 8.9.  

7.9 Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον 

Η παρακολούθηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα στην Κύπρο γίνεται από το Tμήμα 

Επιθεώρησης Εργασίας, με σταθμούς σε κάθε πόλη. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 

2008/50/EC (κανονισμός Κ.Δ.Π. 327/2010) έχουν τεθεί ποσοτικά όρια για την αξιολόγηση της 

ποιότητας του αέρα, όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 1, Παράρτημα Λ. 

Ο πλησιέστερος προς την περιοχή ανάπτυξης σταθμός, βρίσκεται στο κέντρο της Λάρνακας, 

σε απόσταση σχεδόν 9 km βόρεια από το σημείο ενδιαφέροντος. Λόγω της μεγάλης απόστασης 

του σταθμού από την υπό μελέτη περιοχή, και τον έντονα αστικό χαρακτήρα της περιοχής, οι 

τιμές που καταγράφονται και παρουσιάζονται δεν μπορούν να θεωρηθούν αντιπροσωπευτικές 

της περιοχής μελέτης. Δίδουν όμως μία πολύ σημαντική πληροφόρηση. Όσο η κατεύθυνση του 

ανέμου δεν φέρνει τους αέριους ρύπους από το αεροδρόμιο προς το τεμάχιο ανάπτυξης και 

αναγνωρίζοντας την απουσία βιομηχανιών ή άλλων σημαντικών πηγών αέριας ρύπανσης στην 

άμεση ακτίνα επηρεασμού του έργου, οι τιμές συγκέντρωσης ρύπων στο τεμάχιο ανάπτυξης 

αναμένεται να είναι χαμηλότερες από αυτές που παρουσιάζει ο σταθμός.  

Τα Διαγράμματα 1-8 του Παραρτήματος Λ, δίδουν συγκεντρώσεις για το σύνολο των ρύπων 

που λαμβάνει ο σταθμός, όπως Διοξείδιο και Οξείδια του Αζώτου, Διοξείδιο του Θείου, 

Μονοξείδιο του Άνθρακα και Βενζόλιο, κατά πολύ χαμηλότερα από τις οριακές τιμές της 

Ευρωπαϊκής Οδηγίας. Μόνη προβληματική παράμετρος παραμένουν τα αιωρούμενα 

σωματίδια με μέγιστη διάμετρο 10 μm (PM10). Η συγκέντρωσή τους υπερβαίνει τα όρια της 

Ευρωπαϊκής Οδηγίας ως αποτέλεσμα των εκπομπών των οχημάτων, των βιομηχανιών αλλά 

και των φαινομένων μεταφοράς σκόνης από Ασία και κυρίως Αφρική.  

Δεδομένων των εκτεταμένων χωματουργικών εργασιών για τέσσερεις συναπτές φάσεις 

συνολικής διάρκειας δέκα ετών, οι μελετητές κρίνουν την παράμετρο «σκόνη», ως την 

σημαντικότερη παράμετρο του έργου. Από την τριαντάχρονη εμπειρία του συντονιστή της 

μελετητικής ομάδας, η όποια προσπάθεια προσομοίωσης και μοντελλοποίησης συνθηκών 

εκπομπής σκόνης, αποτελεί προσπάθεια αποφυγής της ουσίας. Ότι στην πραγματικότητα η 

εκπομπή σκόνης καθορίζεται από τόσες διαφορετικές παραμέτρους που η μόνη έγκυρη μορφή 

αντιμετώπισης προβλημάτων ψηλών εκπομπών και διασφάλισης της υγείας και των ανέσεων 
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των γειτονικών κατοικιών, είναι η εγκατάσταση συνεχούς και επιτόπιας μονάδας μέτρησης. 

Για ένα τέτοιο σημαντικό έργο, η εγκατάσταση ενός οργάνου μέτρησης σκόνης θα αποτελεί 

ένα σοβαρό εχέγγυο για τους κατοίκους της περιοχής, ως προς τον ουσιαστικό έλεγχο της μόνης 

σημαντικής και δυνητικά επιβαρυντικής παραμέτρου επηρεασμού τους. Σε περίπτωση 

παραβιάσεων των ορίων που θα τεθούν, θα υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες διαδικασίες 

εντατικοποίησης των μέτρων άμεσου περιορισμού του προβλήματος και ελέγχου 

συμμόρφωσης.  

7.10 Ακουστικό Περιβάλλον  

Ένα εργοτάξιο αποτελεί πάντα ένα παράγοντα ακουστικής επιβάρυνσης του μικροκλίματος 

των γειτονικών ευαίσθητων αποδεκτών που στην προκειμένη περίπτωση είναι οικίες. Ακόμα 

και σε επίπεδο νομοθεσίας, στον Περί Δήμων Νόμο, δράσεις αστικής ανάπτυξης και ιδιαίτερα 

η κατασκευή κατοικιών, θεωρείται ως αναγκαίο «κακό» και ως εκ τούτου εξαιρείται ο θόρυβος 

που οι εργασίες κατασκευής εξυπακούουν, από τις πηγές δυνητικής όχλησης γειτόνων και 

άλλων ευαίσθητων αποδεκτών. 

Το γεγονός αυτό δεν επηρεάζει την ανάγκη σε μία Περιβαλλοντική Μελέτη να γίνει μία 

ακριβής αξιολόγηση του βαθμού επηρεασμού του ακουστικού μικροκλίματος της 

γειτνιάζουσας περιοχής από την υλοποίηση του έργου, τόσο κατά την φάση κατασκευής όσο 

και λειτουργίας.  

Για την εφαρμογή της πιο πάνω πρόνοιας αξιολόγησης, απαιτείται η καταγραφή του 

ακουστικού μικροκλίματος της περιοχής μελέτης, πριν την έναρξη εργασιών υλοποίησης του 

έργου. Σημαντικά υφιστάμενα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη στην αξιολόγηση των 

υφιστάμενων πηγών εκπομπής θορύβου και διαμόρφωσης του υφιστάμενου ακουστικού 

μικροκλίματος είναι η άμεση γειτνίαση και παρουσία των υφιστάμενων κατοικιών και 

μεμονωμένων οικοδομικών εργασιών, όπως και η εγγύτητα του έργου με το Διεθνή 

Αερολιμένα Λάρνακας. Προς τούτο έχει εκπονηθεί από την ομάδα μελέτης, Μελέτη 

Διερεύνησης Επίπεδων Εκπομπής ήχου/θορύβου, κατά την φάση κατασκευής και λειτουργιάς 

της ανάπτυξης (Παράρτημα Β). Η μελέτη παρουσιάζει την υφιστάμενη κατάσταση και απαντά 

στις ανάγκες ποσοτικής διερεύνησης του βαθμού επηρεασμού του υφιστάμενου ακουστικού 

μικροκλίματος της ευρύτερης περιοχής ενδιαφέροντος, από τις εργασίες κατασκευής αλλά και 

την λειτουργία του προτεινόμενου έργου.  

Ως βάση αναφοράς για τη διερεύνηση του βαθμού επηρεασμού από το έργο λαμβάνεται το 

γενικό επίπεδο θορύβου της περιοχής που κυμαίνεται κατά την διάρκεια της μέρας από 

35dB(Α) έως 40 dB(A). Η κυριότερη πηγή ηχητικής παρέμβασης στο ακουστικό περιβάλλον 

της περιοχής του έργου αφορά στην διέλευση αεροπλάνων, κυρίως κατά την προσέγγιση του 

Διεθνή Αερολιμένα Λάρνακας. Μία διέλευση αεροπλάνου γίνεται αντιληπτή από το ανθρώπινο 
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αυτί για 40 έως και 60 δευτερόλεπτα. Η ένταση θορύβου αυξάνεται σταδιακά στα 50 dB(A) 

όπου και παραμένει για 20 περίπου δευτερόλεπτα, για να κορυφωθεί για 5’’ περίπου στα 57 

dB(A) και να ξαναμειωθεί μέχρι να χαθεί/ σβήσει στο Γενικό Επίπεδο Θορύβου. Κατά τη 

διάρκεια της αξιολόγησης της υφιστάμενης κατάστασης και κατά τη διάρκεια των μετρήσεων, 

πέραν της διέλευση αεροπλάνων, δεν παρατηρήθηκε καμία εργασία που να γινόταν αντιληπτή 

στις πλησιέστερες οικίες/ ευαίσθητους αποδέκτες που γειτνιάζουν με το προτεινόμενο έργο.  

Η περιοχή ανάπτυξης περιλαμβάνεται στην Μελέτης Θορύβου Αερολιμένα Λάρνακας 

σύμφωνα με την Οδηγία 2002/49/ΕΚ11 και τους Στρατηγικούς Χάρτες Θορύβου και Σχεδίων 

Δράσης. Ως εκ των αποτελεσμάτων της εν λόγω μελέτης, η περιοχή και ειδικά το οικόπεδο 

προτεινόμενης ανάπτυξης δεν εμπίπτει στα όρια Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου Ακουστικών 

Εκπομπών – ΖΟΑΕΚ), για τις οποίες υπάρχει ανάγκη επέμβασης για μέτρα ηχομόνωσης λόγω 

της παρουσίας του Αερολιμένα. 

Τα αποτελέσματα των επιτόπιων μετρήσεων, τα συμπεράσματα και οι εισηγήσεις της 

παρούσας μελέτης συγκλίνουν σε μεγάλο βαθμό με τα πορίσματα της ως άνω μελέτης. Τόσο η 

συχνότητα, όσο και η ένταση και η διάρκεια της έλευσης των αεροπλάνων, δεν ενέχουν 

κινδύνους για την υγεία και ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής μελέτης, με τον βαθμό 

όχλησης και επηρεασμού του ακουστικού μικροκλίματος των κατοίκων να παραμένει σε 

επίπεδο αποδεκτό για μία ήρεμη διαβίωση. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ο θόρυβος των 

αεροπλάνων ανήκει στους τύπους θορύβου που δεν μεταφέρουν πληροφόρηση προς τον 

αποδέκτη, γεγονός που δεν αναγκάζει το μυαλό να επεξεργαστεί την πληροφορία και ως εκ 

τούτου δεν κουράζει-ενοχλεί σε επίπεδο ζημιογόνο. Επίσης πλείστες των μελετών 

κατατάσσουν τον ήπιο θόρυβο από αεροπλάνα στους θορύβους που μπορεί να τους συνηθίσει 

ο άνθρωπος και να μην τους δίδει ιδιαίτερη σημασία, περιορίζοντας ακόμα περισσότερο τον 

βαθμό αίσθησης όχλησης.  

Η αναλυτική ακουστική μελέτη παρουσιάζεται στο Παράρτημα Β.  

7.11 Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία  

Σύμφωνα με το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην εγγύτερη περιοχή μελέτης, σε 

απόσταση έως και 2,5 km από το οικόπεδο ανάπτυξης υπάρχουν τα εξής σημεία εκπομπής 

ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από σταθμούς κινητής τηλεφωνίας.  

1. EPIC – EPIC_LCA_059: Δίπλα από το Τεμάχιο 

10. ΑΤΗΚ – Cyta_LAC_0259: 1.9 km 

 

11http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/14B54102FDB8D532C2258036003C56BE/$f

ile/ActionPlan.pdf 



ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Μ.Ε.Ε.Π.) ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ ΜΕΝΕΟΥ 

 

ISOTECH Ltd Environmental Research and Consultancy 63 

11. ΑΤΗΚ – Cyta_LAC_0275: 2.4 km 

Οι μετρήσεις που γίνονται από το Τμήμα στους πιο πάνω σταθμούς παρατίθενται στο 

Παράρτημα Μ.  

7.12 Ύδατα 

7.12.1 Επιφανειακά Υδάτινα Σώματα 

Μία εκτεταμένη οικιστική ανάπτυξη όπως η προτεινόμενη είναι σημαντικό να προστατεύεται 

από τυχόν πλημμυρικά φαινόμενα και να αναγνωρίζει τους φυσικούς αποδέκτες των 

επιφανειακών απορροών του οικοπέδου δραστηριοποίησής της.  

Τα πιο κοντινά και σημαντικά επιφανειακά υδατικά σώματα στην υπό μελέτη περιοχή είναι το 

σύμπλεγμα των τεσσάρων αλυκών της Λάρνακας ανατολικά και βορειοανατολικά από την 

περιοχή ενδιαφέροντος σε απόσταση 2.8 με 3.6 km αντίστοιχα, το φράγμα Κιτίου σε απόσταση 

4 km και ο ποταμός Τρέμιθος σε απόσταση περίπου 2 km (Χάρτης 5, Παράτημα Κ).  

Εκ των στοιχείων που έχουν συλλέξει οι μελετητές, η εν λόγω περιοχή ανάπτυξης δεν 

επηρεάζεται από πλημμυρικά φαινόμενα. Τα δε μέτρα διαχείρισης στερεών και υγρών 

αποβλήτων τόσο κατά την κατασκευή, όσο και λειτουργία του έργου, δεν αφήνουν περιθώρια 

ανησυχίας για τυχόν όμβριες ή άλλες απορροές από το έργο, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν 

αρνητικά αποδέκτες των απορροών του τεμαχίου, κατάντι της ανάπτυξης. 

7.12.2 Υπόγεια Υδατικά Σώματα 

Ως εκ της γεωλογικής έρευνας που παρουσιάζεται στο Παράρτημα Γ, μέχρι το βάθος 

διερεύνησης των 15 μέτρων δεν παρατηρούνται υδροφόρα σώματα. Το στοιχείο αυτό είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό δεδομένης της αναμενόμενης εκτεταμένης χρήσης επεξεργασμένου νερού 

τριτοβάθμιας επεξεργασίας για την άρδευση. Η απουσία υψηλής υδροφορίας, περιορίζει σε 

πολύ μεγάλο βαθμό την κατείσδυση νιτρικών και άλλων αλάτων που θα μπορούσαν να 

οδηγήσουν σε σταδιακή νιτρορύπανση του υδροφορέα. Βέβαια, σε ένα χωράφι που λιπαίνεται 

και καλλιεργείται εντατικά τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια, ο βαθμός επηρεασμού και 

πρόκλησης νιτρορύπανση αναμένεται να είναι ήδη πολύ μεγάλος.  

Η εν λόγω γεωλογική έρευνα του Παραρτήματος Γ, συμπέρανε από την συμπύκνωση των 

εδαφών και τη κοκκομετρική τους διαβάθμιση, πως η υδροπερατότητα είναι γενικά ψηλή στις 

προσχώσεις. Το γεγονός αυτό υποστηρίζει την δυνατότητα εφαρμογής των εισηγήσεων των 

μελετητών για διάνοιξη φρεατίων εμπλουτισμού του υδροφορέα της περιοχής από τα όμβρια 

ύδατα, σε αντιστάθμισμα της φραγής λόγω της επικάλυψης με οικοδομές και άλλες μη περατές 

επιφάνειες, του 50% της επιφάνειας του οικοπέδου.  
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Σε ότι αφορά στην ευρύτερη περιοχή ανάπτυξης, τα πιο σημαντικά υπόγεια υδατικά σώματα 

είναι ο υδροφορέας CY-3 Κίτι – Περβόλια. Σύμφωνα με το Χάρτη 4 του Παραρτήματος Κ, 

χωρίζεται σε δύο υδροφορείς, τον CY-3A Κοίτης Τρεμίθου και τον CY-3B Κίτι-Περβόλια που 

τροφοδοτούνται από το φράγμα Κιτίου.  

Ο υδροφορέας CY-3A Κοίτης Τρέµινθου αναπτύσσεται κατά μήκος του ποταμού Τρέμινθου 

δυτικά της πόλης της Λάρνακας. Η κύρια χρήση του υδροφορέα είναι για άρδευση αλλά και 

για ύδρευση με γεωτρήσεις που υποστηρίζουν την υδροδότηση της ίδιας της πόλη της 

Λάρνακας, όπως και των κοινοτήτων Καλό Χωριό Λάρνακας και Κλαυδιά.  

Ο υδροφορέας CY-3B Κίτι Περβόλια αναπτύσσεται κυρίως στις αποθέσεις Πλειοστοκαινικών 

θαλάσσιων αναβαθμίδων στη περιφέρεια της Λάρνακας. Η τροφοδοσία του υδροφορέα 

προέρχεται από τη βροχόπτωση αλλά και από διηθήσεις κοίτης, καθώς το φράγμα Κιτίου 

υπερχειλίζει. Ωστόσο η ποιοτική κατάσταση του υδροφορέα παρουσιάζεται ως «κακή» καθώς 

λόγω υπεράντλησης και χαμηλού εμπλουτισμού του έχει υποστεί υφαλμύρινση από θαλάσσια 

διείσδυση με αποτέλεσμα να μην γίνεται άντληση του για ύδρευση. Επιπρόσθετα λόγω 

γεωργικών δραστηριοτήτων και αστικής ανάπτυξης ο υδροφορέας παρουσιάζει νιτρορύπανση. 

7.13  Διαχρονικές Μεταβολές – Τάσεις Εξέλιξης Περιβάλλοντος 

Το προτεινόμενο έργο αποτελεί την φυσική προέκταση της οικιστικής περιοχής της κοινότητας 

Μενεού, προς νότο. Το οικόπεδο ανάπτυξης εφάπτεται στα νοτιότερα σπίτια της κοινότητας.  

Στην πράξη, το οικόπεδο είναι ιστορικά ένα αγροτεμάχιο που πολεοδομικά η χρήση του έχει 

μετατραπεί από αμιγώς γεωργικό, σε αμιγώς οικιστικό – αστικό. Η εντατική και συνεχής 

καλλιέργεια του συνόλου του οικοπέδο, αλλά και της γύρω περιοχής, δεν επιτρέπει ανησυχίες 

για παρέμβαση του έργου σε σημαντικό ευαίσθητο οικοσύστημα, γιατί δεν υπάρχει. Έχει ήδη 

αλωθεί από ανθρωπογενείς δράσεις. Είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικό ότι στο συγκεκριμένο 

οικόπεδο αλλά και τη γύρω περιοχή, δεν φύεται ούτε ένα φυτό-παλλούρα-αγριόχορτο, πέραν 

των επιλεγμένων καλλιεργειών. Ενδεικτικό χρήσης όλου του γνωστού οπλοστασίου 

«βιοκτόνων» και κυρίως παρασιτοκτόνων, όπως επίσης και κουλτούρας καθολικής ταπείνωσης 

του οικοσυστήματος προς όφελος και ευκολία του ανθρώπου – καλλιεργητή. Οι τόνοι 

λιπασμάτων και χημικών ουσιών που έχουν διασπαρεί μέσα από τα χρόνια στον αέρα, το 

έδαφος και τον υδροφορέα της περιοχής είναι προφανές ότι έχουν καθορίσει το φτωχό σε 

βιοποικιλότητα οικοσύστημα της περιοχής. 

Το γεγονός αυτό θέτει σε σημαντικό δίλημμα τους μελετητές σε ότι αφορά την αξιολόγηση της 

υφιστάμενης κατάστασης και την σύγκρισή της με την παρέμβαση του προτεινόμενου έργου. 

Είναι γεγονός ότι η ανάπτυξη θα οδηγήσει στην απώλεια ενός μεγάλου τεμαχίου γεωργικού 

εδάφους. Σε μία άλλη χώρα, όπου η ισορροπία των χρήσεων θα θεωρείτω ιερή, κάτι τέτοιο θα 
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λάμβανε σε μία ΜΕΕΠ σημαντική βαρύτητα. Όχι στην Κύπρο. Η επίσημη πολιτική του 

κράτους για ανάπτυξη, μέσω συνεχούς αλλαγής των ζωνών προς όφελος της οικοδόμησης, 

καθιστά τέτοιες ευαισθησίες καθαρά υποκριτικές. Σε περίπτωση που υπάρξει ξεκάθαρη 

νομοθετική ρύθμιση, με μεθοδολογία αξιολόγησης της βαρύτητας και τελικής επίπτωσης της 

απώλειας γεωργικής γης, όπως και διαδικασιών ανάκλησης ζωνών, τότε είναι βέβαιο ότι όλοι 

οι μελετητές θα προβούν στις δέουσες στοιχειοθετήσεις και παρεμβάσεις.  

Επιπρόσθετα, ο προβληματισμός παραμένει στο ποιο είναι προτιμότερο από περιβαλλοντικής 

άποψης: μία άγονη δυνητικά απερημωμένη χέρσα γεωργική γη στην οποία απαιτούνται συχνά 

ψεκασμοί και εκτεταμένη λίπανση, ή μία αστική ανάπτυξη με την προσθήκη εκατοντάδων 

δέντρων και χώρων πρασίνου. 

Άρα στην πράξη αυτό που αλλάζει με την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, είναι το είδος 

ανθρωπογενούς εκμετάλλευσης του χώρου. Αλλά ακόμα και αυτό, δεν έχει καθοριστεί από την 

συγκεκριμένη ανάπτυξη. Αποτελεί απόφαση της τοπικής αυτοδιοίκησης που αιτήθηκε την 

αλλαγή της πολεοδομικής ζώνης από αγροτική σε οικιστική και του κεντρικού κράτους που το 

αποδέκτηκε. Από την στιγμή που το τεμάχιο ανάπτυξης έχει προ καιρού ενταχθεί στην 

οικιστική περιοχή, οι τάσεις εξέλιξης του περιβάλλοντος, έχουν από καιρό προδιαγραφεί.  

Αν η ανάπτυξη πρότεινε αρχιτεκτονικά μοτίβα και ύψη αναπτύξεων ως συνέχεια της 

υφιστάμενης γειτονικής οικιστικής ζώνης, η μελετητική ομάδα θα επιχειρηματολογούσε για 

ένα έργο επέκτασης του υφιστάμενου μοντέλου ανάπτυξης της περιοχής, χωρίς κάποιες 

σημαντικές διαχρονικές μεταβολές. 

Στο προτεινόμενο έργο, αυτό που κάνει την διαφορά, είναι η μορφή της ανάπτυξης. Με πρώτη 

ιδιαιτερότητα τον κεντρικό σχεδιασμό με τους εκτεταμένους κοινόχρηστους χώρους και 

δεύτερη το ύψος των 13 πολυκατοικιών. Η ασυνήθιστη για την περιοχή εξαώροφη μορφή τους 

δεν μπορεί να αποφύγει την διαχρονική μεταβολή και παρέμβαση στην συνήθη αισθητική του 

άμεσου και ευρύτερου οικιστικού περιβάλλοντος. 

Η διαχρονική αυτή μεταβολή της τοπικής αισθητικής αναλύεται στην παρούσα έκθεση, τόσο 

σε ότι αφορά τα πλεονεκτήματα που παρέχει (σημαντική μείωση της κάλυψης του τεμαχίου 

από κατασκευές στα 25%), όσο και το υποκειμενικό του αποδεκτού ή όχι αισθητικού 

αποτελέσματος. Η μελετητική ομάδα μη έχοντας μεθοδολογία και νομοθεσία που να καθορίζει 

όρια ή κατευθυντήριες γραμμές κρίσης της αισθητικής πρότασης, παραμένουν να εξετάζουν, 

να συμπεραίνουν και να τοποθετούνται στο κατά πόσον το ύψος αυτό θα σκιάζει τις γειτονικές 

κατοικίες ή θα τις επηρεάζει σε οποιαδήποτε από τις περιβαλλοντικές παραμέτρους που 

μετρούνται ή τουλάχιστον μπορούν να στοιχειοθετηθούν με σοβαρό επιστημονικό τρόπο.  
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7.14 Συμμετοχή Κοινωνικών και άλλων εταίρων - Δημόσια 

Διαβούλευση 

Ως μία από τις πλέον σημαντικές παραμέτρους αποδοχής και ένταξης ενός έργου στον 

υφιστάμενο πολεοδομικό αλλά και κοινωνικό ιστό του χώρου εγκατάστασής του, 

αναδεικνύεται η ενεργός συμμετοχή των κοινωνικών και άλλων εταίρων στη διαδικασία λήψης 

απόφασης στη φάση του σχεδιασμού και σίγουρα πριν την έναρξη κατασκευής του έργου.  

Συγκεκριμένα στην περίπτωση του προτεινόμενου έργου, οι μελετητές έκριναν ιδιαίτερα 

σημαντική την ενημέρωση και εμπλοκή της Αρχής Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Μέσα από δική 

της πρωτοβουλία έχει γίνει η παρούσα ανάρτηση της έκθεσης ΜΕΕΠ στον ιστοχώρο του 

Δήμου και έχει αποσταλεί από σπίτι σε σπίτι η σχετική ενημέρωση στις πλέον γειτνιάζουσες 

οικίες. Από την τοπική αυτοδιοίκηση, οι μελετητές αναμένουν τις απόψεις τους για την 

δυνατότητα και ανάγκες πιθανής αναβάθμισης υπηρεσιών και υποδομών για την κάλυψη των 

απαιτήσεων του έργου κυρίως σε υπηρεσίες κοινής ωφελείας. Από τους κατοίκους της άμεσα 

γειτνιάζουσας περιοχής αναμένεται η κατάθεση σκέψεων, ανησυχιών και απόψεων-

εισηγήσεων σχετικά με θέματα που άπτονται της ανάπτυξης και της επίδρασης που αυτή θα 

έχει στην καθημερινότητά τους.  

Στην βάση αυτή από τις …./4/2020 έως τις …/5/2020 η παρούσα μελέτη παραμένει στην 

διάθεση των ενδιαφερομένων, στο διαδίκτυο, ώστε να τύχει ενδελεχούς εξέτασης και 

αποστολής σχολίων.  
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8 Εκτίμηση και Αξιολόγηση των Επιπτώσεων στο 

Περιβάλλον  

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται η εκτίμηση και αξιολόγηση των πιθανών επιπτώσεων του 

Προτεινόμενου Έργου, στο περιβάλλον της άμεσης και ευρύτερης περιοχής μελέτης. Οι 

σημαντικές επιπτώσεις του έργου στο περιβάλλον εξετάζονται σε συνάρτηση με τα 

χαρακτηριστικά και την τοποθεσία του έργου. Η ανάλυση αυτή των πιθανών επιπτώσεων 

γίνεται ανά περιβαλλοντική παράμετρο τόσο κατά το στάδιο της κατασκευής όσο και κατά το 

στάδιο λειτουργίας του προτεινόμενου έργου. Στο Κεφάλαιο 8.18 γίνεται μία εκτίμηση του 

Περιβαλλοντικού Κινδύνου κάθε επίπτωσης.  

8.1 Κλιματικοί Παράγοντες - Αέρια Ρύπανση 

8.1.1 Αποτύπωμα Διοξειδίου του Άνθρακα 

Η κατασκευή του έργου θα μεταφέρει στην περιοχή ένα αριθμό από εξοπλισμό και οχήματα, 

τα οποία αναπόφευκτα, θα προσθέσουν αέριους ρύπους στην περιοχή. Το μέγεθος της 

επίπτωσης στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον αναλύεται στο Κεφάλαιο 8.8. Επίσης, τη φάση 

λειτουργίας του έργου και σταδιακής διαβίωσης πέραν των 1500 ατόμων σε αυτό, θα συνοδεύει 

η σημαντική κατανάλωση ενέργειας, κυρίως ηλεκτρικού ρεύματος, όπως και πέραν των 3000 

οχηματοδιαδρομών ημερησίως. Το παρόν υπό-κεφάλαιο ασχολείται αποκλειστικά με το 

αποτύπωμα εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα από την κατανάλωση ενέργειας και τη διακίνηση 

αυτοκινήτων. 

Συγκεκριμένα, το αποτύπωμα εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα εξαρτάται άμεσα από την 

κατηγορία ενεργειακής απόδοσης/κλάσης των κτηρίων, τα εναλλακτικά συστήματα 

παραγωγής ενέργειας και κατ’ επέκταση τη συνολική απαιτούμενη από το δίκτυο της ΑΗΚ 

ηλεκτρική ενέργεια. Η ετήσια κατανάλωση από τη λειτουργία του έργου έχει υπολογιστεί ότι 

θα ανέρχεται σε περίπου 5,200 MWh. Από αυτές, το ποσό των 4,750 MWh αναλογεί σε 

οικιστική χρήση και οι 450 MWh στους υποστηρικτικούς χώρους και υπηρεσίες του έργου. Το 

3% των αναγκών ενέργειας των πολυκατοικιών και το 25% των μονοκατοικιών είναι 

υποχρεωτικό στην βάση της κείμενης νομοθεσίας, να καλύπτονται από ΑΠΕ. Έτσι, η ΑΗΚ θα 

τροφοδοτεί τους κατοίκους με περίπου 4,470 MWh ετησίως. Αυτό αναλογεί σε εκπομπές 

περίπου 1.2 χιλιάδες τόνους CO2 ανά έτος (Emission factor:0.26782 kg CO2/kWh12).  

 

12 https://prod-drupal-

files.storage.googleapis.com/documents/resource/public/Conversion%20factors%20guide%20-%202016.pdf 

https://prod-drupal-files.storage.googleapis.com/documents/resource/public/Conversion%20factors%20guide%20-%202016.pdf
https://prod-drupal-files.storage.googleapis.com/documents/resource/public/Conversion%20factors%20guide%20-%202016.pdf
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Επιπλέον σημαντικός παράγοντας υπολογισμού του ισοζυγίου διοξειδίου του άνθρακα είναι η 

αλλαγή στη χρήση γης13, από καλλιεργήσιμο έδαφος σε οικιστική περιοχή. Σύμφωνα με την 

Απόφαση αριθ. 529/2013/ΕΕ14 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η απώλεια 

καλλιεργήσιμης γης θα μπορούσε να θεωρηθεί επιβαρυντική ως προς το γενικό ισοζύγιο 

αερίων του θερμοκηπίου, καθώς θα υπάρξουν επιπρόσθετες ανθρωπογενείς εκπομπές, ενώ θα 

μειωθούν οι απορροφήσεις αερίων θερμοκηπίου λόγω των μεταβολών της ποσότητας του 

άνθρακα που αποθηκεύεται στα φυτά και το έδαφος. Πέραν του  διοξειδίου του άνθρακα στους 

υπολογισμούς ρόλο παίζουν και οι εκπομπές άλλων αερίων του θερμοκηπίου.  

Επομένως, παρά το γεγονός ότι από οικολογικής άποψης το τεμάχιο είναι φτωχό σε επίπεδο 

βιοποικιλότητας λόγω εντατικής μονοκαλλιέργειας, σε κάθε περίπτωση, η απώλεια 

καλλιεργήσιμης γης διαφοροποιεί το γενικό ισοζύγιο αερίων του θερμοκηπίου. Σαφώς, η 

ύπαρξη χώρων πρασίνου στον νέο χώρο λειτουργεί θετικά προς την μείωση του αποτυπώματος, 

όμως η προσπάθεια εξισορρόπησης τους ισοζυγίου του διοξειδίου του άνθρακα είναι πιο 

ρεαλιστικό να επιτευχθεί με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας. Και αυτό, καθώς η προβλεπόμενη δεντροφύτευση της ανάπτυξης, με γύρω στα 300 

δέντρα, θα είναι ικανή να απορροφήσει μόνο περί τους 6 τόνους CO2/έτος, στην πλήρη 

ανάπτυξη των δέντρων. 

Ως θετικό πρόσημο στο ισοζύγιο διοξειδίου του άνθρακα, η μελετητική ομάδα αναγνωρίζει 

συγκεκριμένους στόχους που έχει θέσει η εταιρεία ανάπτυξης του έργου, όπως η προώθηση 

ενός πιο οικολογικού τρόπου ζωής μέσω της χρήσης ενεργειακά αποδοτικών υλικών, λύσεων 

εξοικονόμησης ενέργειας, παροχής υπηρεσιών επί τόπου για μείωση των μετακινήσεων και 

προώθησης της εναρμόνισης με τις σύγχρονες μεθόδους διαχείρισης αποβλήτων (ανακύκλωση 

– σύστημα «πληρώνω όσο πετώ»). Τα στοιχεία αυτά, παρ’ ότι δύναται να περιορίσουν 

σημαντικά την πιο πάνω ποσότητα συνεισφοράς του έργου στο αποτύπωμα διοξειδίου του 

άνθρακα, στην αρχική αυτή σχεδιαστική φάση, είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω η ομάδα μελέτης προτείνει: 

1. Όπως έχει ήδη προγραμματιστεί, μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας θα καλυφθεί από 

φωτοβολταϊκά και ηλιακά συστήματα θέρμανσης νερού, 

2. Για διασφάλιση της αποδοτικής λειτουργίας των φωτοβολταϊκών συστημάτων, 

προτείνεται όπως υπάρχει συνεργείο καθαρισμού και συντήρησης τους. Η κατακάθιση 

της σκόνης που υπάρχει κατά διαστήματα στην Κύπρο μειώνει σημαντικά την απόδοση 

 

13 Guidance on Integrating Climate Change and Biodiversity into Environmental Impact Assessment’, ISBN 978-

92-79-28969-9, Πίνακας 9 

14 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D0529&from=EN 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D0529&from=EN
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των φωτοβολταϊκών συστημάτων, έτσι η δημιουργία ενός προγράμματος καθαρισμού 

και συντήρησης θεωρείται πως θα διαφυλάξει τη μέγιστη δυνατή απόδοσή τους.  

12. Δημιουργία σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων με στόχο να διευκολυνθούν 

οι χρήστες του έργου στην απόφασή τους προς μια τέτοια αγορά. Η χρήση ηλεκτρικών 

αυτοκινήτων σε συνδυασμό με τη χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων θα λειτουργήσει 

θετικά ως προς το ισοζύγιο του διοξειδίου του άνθρακα.  

8.1.2 Προσαρμογή στις Κλιματικές Αλλαγές 

Με σκοπό την προσαρμογή (adaptation) σε πιθανές κλιματικές αλλαγές καταγράφονται πιθανά 

σενάρια δυνητικού επηρεασμού του έργου και της λειτουργίας του από τις επιπτώσεις της 

κλιματικής αλλαγής15 για: 

Καύσωνες 

Σε περιόδους καύσωνα αναμένεται να αυξάνονται οι απαιτήσεις σε ενέργεια για ψύξη 

ταυτόχρονα από όλες τις μονάδες. Αυτό συνεπάγεται αυξημένη ζήτηση άρα και κατανάλωση 

– παραγωγή ηλεκτρισμού που μεταφράζεται σε πρόσθετες ανάγκες ηλεκτροπαραγωγής από 

τον σταθμό τροφοδοσίας του χώρου (Βασιλικό). Το ίδιο φαινόμενο θα παρατηρείται και στη 

ζήτηση νερού άρδευσης και ύδρευσης. Το σενάριο αυτό θεωρείται πως αντιμετωπίζεται μέσα 

από τις εισηγήσεις της μελετητικής ομάδας που παρουσιάζονται στο κάθε κεφάλαιο κάθε 

παραμέτρου επηρεασμού του δείκτη κατανάλωσης, όπως και στο επίπεδο σχεδιασμού με 

πρόνοιες για εξοικονόμηση ενέργειας, χρήσης ΑΠΕ, αποδοτικών υλικών και εξοπλισμού.  

Ξηρασίες  

Οι ξηρασίες λόγω μακροχρόνιων αλλαγών στα μοτίβα βροχόπτωσης θα αυξήσουν σίγουρα τη 

ζήτηση σε νερό κυρίως άρδευσης. Για τον σκοπό αυτό γίνεται εισήγηση στην παρούσα μελέτη 

για χρήση ενδημικών φυτών/δένδρων προσαρμοσμένων και ανθεκτικών στις συνθήκες της 

περιοχής, με χαμηλές ανάγκες σε νερό ώστε το έργο να έχει και χαμηλή ζήτηση σε νερό αλλά 

και να παραμένει όσο γίνεται πιο ανθεκτικό απέναντι σε ακραίες καιρικές συνθήκες. 

Ταυτόχρονα στην βάση της διαστασιολόγησης του βιολογικού σταθμού με πιθανή την 

υιοθέτηση και χρήση ενός πρόσθετου συστήματος επεξεργασίας γκρίζου νερού, οι 

αναμενόμενες ανάγκες του έργου σε νερό ύδρευσης φαίνεται να υπερκαλύπτονται. Έτσι σε 

ξηρές περιόδους η ποσότητα επεξεργασμένου νερού αναμένεται να είναι αρκετή να 

ικανοποιήσει τις απαιτήσεις άρδευσης.  

 

15 ‘Guidance on Integrating Climate Change and Biodiversity into Environmental Impact Assessment’, ISBN 

978-92-79-28969-9, Πίνακας 8 
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Ακραίες Βροχοπτώσεις  

Οι ακραίες βροχοπτώσεις προβληματίζουν τόσο σε ότι αφορά την αυξημένη πιθανότητα 

πλημμυρών, όσο και την έντονη ροή που παρασύρει σημαντικές ποσότητες επιφανειακού 

έφορου χώματος. Θετικά αναμένεται να λειτουργήσει το νέο έργο σε σχέση με το δεύτερο 

σκέλος της απώλειας χώματος. Η τοπιοτέχνηση με την πλήρη κάλυψη των ανοικτών χώρων με 

γρασίδι, φυτά και δέντρα, περιορίζει σημαντικά την πιθανότητα που διατηρεί η υφιστάμενη 

κατάσταση του απροστάτευτου καλλιεργημένου χωραφιού εντός των βροχερότερων μηνών.  

Σε ότι αφορά τα πλημμυρικά φαινόμενα, η κλίση της ανάπτυξης δεν επιτρέπει την συσσώρευση 

νερού. Το αυτό αναμένεται να διατηρηθεί και μετά την ολοκλήρωση του έργου, δεδομένου ότι 

το τεμάχιο θα διατηρήσει τη φυσική του κλίση με απορροή των όμβριων υδάτων προς τη 

φυσική τους ροή, στα νοτιοανατολικά του οικοπέδου. Παράλληλα θα δημιουργηθεί δίκτυο 

απορροής των όμβριων κατά μήκος των δρόμων της ανάπτυξης. Το δίκτυο αυτό θα ακολουθεί 

τη φυσική κλίση του εδάφους και θα απορρέει στο χαμηλότερο σημείο, όπως συμβαίνει και 

στην υφιστάμενη κατάσταση. Σύμφωνα με τη Γεωλογική Έρευνα που παρουσιάζεται στο 

Παράρτημα Κ, η υδροπερατότητα του εδάφους είναι υψηλή, και άρα το ακάλυπτο έδαφος του 

έργου θα είναι σε θέση να απορροφά σε σημαντικό βαθμό το νερό, σε περιπτώσεις έντονης 

βροχόπτωσης.  

Η εταιρεία είναι επίσης έτοιμη να υιοθετήσει την εισήγηση των μελετητών, αν αυτό υποδειχθεί 

από τις αρμόδιες αρχές ως βοηθητικό, να διανοίξει κατά μήκος των εσωτερικών οδικών αξόνων 

της ανάπτυξης, φρεάτια συγκεκριμένου βάθους, προς αντιστάθμιση της πρόσθετης άμεσης 

απορροής που θα δημιουργούν οι αδιαπέρατες επιφάνειες των οικιών και των δρόμων. Τα 

φρεάτια αυτά, θα έχουν την δυνατότητα να ανακόψουν χρονικά μία σημαντική ποσότητα 

ομβρίων υδάτων, ενώ ταυτόχρονα θα βοηθούν σημαντικά στην κατείσδηση σημαντικής 

ποσότητας νερού και εμπλουτισμού του τοπικού υδροφόρου στρώματος.  

Ψύχος 

Σε περιόδους ψύχους αναμένεται να αυξάνονται οι απαιτήσεις σε ενέργεια για θέρμανση 

ταυτόχρονα από όλες τις μονάδες. Αυτό συνεπάγεται αυξημένη ζήτηση άρα και κατανάλωση 

– παραγωγή ηλεκτρισμού, που μεταφράζεται σε πρόσθετες ανάγκες ηλεκτροπαραγωγής από 

τον σταθμό τροφοδοσίας του χώρου (Βασιλικό). Το σενάριο αυτό θεωρείται πως πρέπει κυρίως 

να αντιμετωπιστεί στην ίδια βάση όπως και σε περιόδους καύσωνα.  

Καταιγίδες και Άνεμοι 

Δεν αναμένονται ιδιαίτερες επιπτώσεις στο έργο σε περίπτωση καταιγίδας-ανέμων υψηλής 

ταχύτητας. Ο τρόπος δόμησης που ακολουθείται στην Κύπρο με βάση το τσιμέντο, δεν 

επηρεάζεται από τέτοια φαινόμενα. Η στήριξη των δέντρων που θα φυτευτούν, όπως και η 
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επιλογή τοπικών ειδών χλωρίδας προς τοπιοτέχνηση, περιορίζει σημαντικά τις ζημιές από μία 

τέτοια θεομηνία.  

Κατολισθήσεις 

Δεν υπάρχει πιθανό σημείο κατολίσθησης κοντά στο έργο.  

Άνοδος της Στάθμης της Θάλασσας 

Το τεμάχιο βρίσκεται στα 20-30 m πάνω από τη μέση στάθμη της θάλασσας. Ο μέσος ρυθμός 

αύξησης της στάθμης της θάλασσας είναι 1.44 mm/year16. Έτσι δεν υπάρχει κάποια ανησυχία 

για δυνητικό επηρεασμό τόσο από την ανύψωση, όσο και από έντονα φαινόμενα διάβρωσης 

που παρατηρούνται στην ευρύτερη παραλιακή περιοχή.  

Συνοψίζοντας, ως βέλτιστοι τρόποι αντιμετώπισης των επιπτώσεων του φαινομένου της 

κλιματικής αλλαγής προτείνονται από την μελετητική ομάδα τα ακόλουθα: 

1. Χρήση θερμομονωτικών υλικών και Ανανεώσιμων Πηγών ενέργειας στην βάση αλλά 

και πέραν των ελάχιστων απαιτήσεων των προνοιών της κείμενης νομοθεσίας Περί 

Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων.  

2. Χρήση συστημάτων θέρμανσης/ ψύξης υψηλής απόδοσης. 

3. Ενίσχυση χρήσης βιοκλιματικών στοιχείων κατά τον τελικό σχεδιασμό του έργου. 

8.2 Μορφολογία και Χαρακτηριστικά Τοπίου 

Κατά τον σχεδιασμό της τοπιοτέχνησης του έργου, δεν προστέθηκε κανένας τεχνικός όγκος 

που θα μπορούσε να διαφοροποιήσει την μορφολογία του εδάφους. Η παρέμβαση παραμένει 

στην ανέγερση των οικοδομικών στοιχείων του έργου διατηρώντας τις υφιστάμενες κλίσεις του 

εδάφους της περιοχής.  

Είναι προφανές ότι μίας τέτοιας κλίμακας οικιστική ανάπτυξη θα αλλάξει ολοκληρωτικά τα 

χαρακτηριστικά του υφιστάμενου γεωργικού τοπίου, σε ότι αφορά το τεμάχιο υλοποίησης του 

έργου. Αποτελεί προέκταση της υφιστάμενης οικιστικής περιοχής, οπότε σε ευρύτερο επίπεδο 

παρέμβασης, θα αποτελεί μία σημαντική μεν νέα προσθήκη, αλλά στο ήδη οικιστικό, 

υφιστάμενο, ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής.  

Συγκεκριμένα, Το τεμάχιο όπου θα κατασκευαστεί η οικιστική ανάπτυξη δεν παρουσιάζει 

κάποιο μορφολογικό ενδιαφέρον. Έχει υψόμετρο πάνω από τη μέση στάθμη της θάλασσας: 

 

16 Church, J. A., White, N.J.; White (2006). "20th century acceleration in global sea-level rise". Geophysical 

Research Letters. 33 (1): L01602 
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26,2 m στο ψηλότερο-βορειότερο σημείο (Α) του οικοπέδου, 22,9 m στο βορειοανατολικότερο 

(Β), 23 m στο νότιοδυτικότερο (Γ) και 19 m στο νότιοανατολικότερο σημείο (Δ). Η απόσταση 

μεταξύ του Α και Β είναι 499 m και μεταξύ Β και Δ, 300 m. Στο Παράρτημα Κ παρουσιάζονται 

φωτογραφίες του υπό ανάπτυξη τεμαχίου.  

Η τελική ανάπτυξη θα διατηρήσει τα φυσικά υψόμετρα του τεμαχίου ώστε να γίνουν οι 

ελάχιστες δυνατές παρεμβάσεις και για να διατηρηθεί η φυσική απορροή των επιφανειακών 

υδάτων. Έτσι δεν αναμένονται οποιεσδήποτε σημαντικές επιπτώσεις στην μορφολογία της 

περιοχής.  

8.3 Γεωλογικά, Γεωτεχνικά και Σεισμολογικά Χαρακτηριστικά  

8.3.1 Yλικά Εκσκαφής  

Φάση Κατασκευής 

Ο σχεδιασμός του έργου με την παρουσία σημαντικού αριθμού υπογείων χώρων στάθμευσης, 

παραπέμπει σε σημαντικές ποσότητες υλικού από τις εκσκαφές. Συγκεκριμένα, οι εκσκαφές 

έχουν υπολογιστεί σε ένα συνολικό όγκο των 27,000 m3, κατανεμημένο στις φάσεις 

κατασκευής ως ακολούθως: Φάση Α: 7,000 m3, Φάση Β: 7,000 m3, Φάση Γ: 2,500 m3 και Φάση 

Δ: 10,500 m3. 

Το «εύφορο»-χρήσιμο επιφανειακό χώμα μέχρι το βάθος των 60 cm που αποτελεί το 60% του 

όγκου των εκσκαφών θα αφαιρείται και θα αποθηκεύεται στο εργοτάξιο στον χώρο της 

ρυμοτομίας σε μια επιφάνεια 21,240 m2, στην ανατολική και νότια πλευρά του έργου, για να 

επαναχρησιμοποιηθεί στην τοπιοτέχνηση των χώρων πρασίνου. Κατά την παραμονή του 

χωμάτινου αυτού όγκου στο χώρο της ανάπτυξης και μέχρι την χρήση του για τοπιοτέχνηση, η 

ομάδα μελέτης προτείνει όπως το υλικό απλωθεί, συμπιεστεί και καταβρέχεται, τόσο για την 

αποφυγή αιώρησης σκόνης, όσο και για αισθητικούς λόγους αποφυγής δημιουργίας λοφίσκων 

έντονα παρεμβατικών στην αισθητική του τοπίου. Ο υπόλοιπος – μη χρήσιμος για 

χωματουργικά όγκος των εκσκαφών θα απομακρύνεται από αδειούχους διαχειριστές 

χωματουργικών.  

8.3.2 Σφράγιση του Εδάφους 

Σύμφωνα με το σχεδιασμό του έργου, κτίρια, δρόμοι και χώροι στάθμευσης θα αποτελούν εκ 

των πραγμάτων επιφάνειες αδιαπέρατες από το νερό. Η σφράγιση αυτή του εδάφους μετά την 

ολοκλήρωση όλων των εργασιών έχει υπολογιστεί στο 53.5%. Το σφραγισμένο αυτό έδαφος, 

αποδίδει άμεσα το νερό της βροχής, ως απορροή ομβρίων, αυξάνοντας από την μία την 

ποσότητα και μειώνοντας από την άλλη τον χρόνο που το νερό της βροχής αποδίδεται στους 

αποδέκτες (ρυάκια – αργάκια) παροχέτευση των νερών αυτών. Οι μελετητές έχουν 
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πληροφορηθεί από τόπακες, και επιβεβαιώνουν από τους υπολογισμούς του ανάγλυφου και 

άλλων επιτόπιων παρατηρήσεων, ότι δεν παρουσιάστηκαν κατά τα τελευταία χρόνια 

προβλήματα πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή του έργου και πέριξ αυτού.  Αυτό που 

δεν γνωρίζουν οι μελετητές είναι το αν δημιουργούνται πλημμυρικά φαινόμενα στην κατάντι 

περιοχή. Σε τέτοια περίπτωση αυτή η πρόσθετη ποσότητα -σε σχέση με την υφιστάμενη 

κατάσταση- θα είναι επιβαρυντική. Πρόσθετα, η σφράγιση αυτή αναπόφευκτα μειώνει την 

ποσότητα νερού βροχής που κατεισδύει μέσω του χώματος στον υδροφορέα της περιοχής, 

περιορίζοντας τον εμπλουτισμό των υδροφόρων στρωμάτων.  

Εξειδικευμένα μέτρα και εισηγήσεις ως προς το μετριασμό των επιπτώσεων κατά το 

σχεδιασμό, κατασκευή και λειτουργία του έργου δίνονται στη Γεωλογική μελέτη που 

επισυνάπτεται στο Παράρτημα Γ.  Συνοπτικά και σε ότι αφορά στην προστασία των ίδιων των 

έργων, ο γεωλόγος αναφέρει: «προτείνεται ένας ισχυρός τύπος θεμελίωσης λόγω της 

διαφορετικότητας του υπεδάφους και του αντισεισμικού κώδικα. Επίσης προτείνεται να 

δημιουργηθεί τεχνικός ορίζοντας 1 m από κατάλληλα για επιχωμάτωση υλικά τα οποία θα 

συμπυκνώνονται καλά ανά τριάντα εκατοστά.». 

Επιπλέον μέτρα για τη διαχείριση των ομβρίων υδάτων κατά τη λειτουργία του έργου, 

προτείνονται στο κεφάλαιο 8.11.1  

Σε εκτενή συζήτηση της μελετητικής ομάδας με τους τεχνικούς της εταιρείας ανάπτυξης, 

κατέληξαν σε πρόσθετη συμφωνία και εν τέλει εισήγηση προς το Τμήμα Περιβάλλοντος, όπως  

αντισταθμίσουν τα πιο πάνω στοιχεία, μέσω της διάνοιξης κατά μήκος των εσωτερικών οδικών 

αξόνων της ανάπτυξης, φρεατίων συγκεκριμένου βάθους. Τα φρεάτια αυτά, θα έχουν την 

δυνατότητα να ανακόψουν χρονικά μία σημαντική ποσότητα ομβρίων υδάτων, ενώ ταυτόχρονα 

θα βοηθούν σημαντικά στην κατείσδυση σημαντικής ποσότητας νερού και εμπλουτισμού του 

τοπικού υδροφόρου στρώματος. 

8.4 Φυσικό Περιβάλλον - Οικοσύστημα 

Συνοψίζοντας όσα αναφέρθηκαν στην παράγραφο 7.5, η παρούσα κατάσταση του οικοπέδου 

ανάπτυξης αφορά σε μία πλήρως διαταραγμένη οικολογικά περιοχή, εντατικής 

μονοκαλλιέργειας. Όπως διαπιστώθηκε από την μελετητική ομάδα και παρουσιάζεται 

ενδεικτικά και στις φωτογραφίες του Pαραρτήματος K, η απουσία έστω και ενός φυτού ή 

δένδρου στο τεμάχιο ανάπτυξης, σε συνδυασμό με την σημαντική απόσταση των 2,0 km που 

απέχει ο χώρος από τον πλησιέστερο υδάτινο ταμιευτήρα (σύμπλεγμα αλυκών), με 

επιπρόσθετη την άμεση γειτνίαση με την συνεχώς αναπτυσσόμενη οικιστική περιοχή, δεν 

παρέχει οποιαδήποτε εχέγγυα στην χλωρίδα και πανίδα της περιοχής να αποικήσουν το τεμάχιο 

ανάπτυξης, μετατρέποντάς το σε ένα ευαίσθητο οικότοπο. Η πλήρης απουσία φυτοκάλυψης 
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στο τεμάχιο κατά την περίοδο μελέτης, δεν αφήνει περιθώρια ανησυχίας στους μελετητές για 

την παρουσία κάποιου σπάνιου είδους χλωρίδας ή πανίδας στην περιοχή.  

Στην βάση αυτή αξιολογούνται οι πιο κάτω δύο φάσεις υλοποίησης του έργου: 

Φάση Κατασκευής 

Η σκόνη, ο θόρυβος και γενικά η κινητικότητα λόγω έντονης ανθρώπινης παρουσίας, 

αποτελούν παραμέτρους μη ελκυστικές για την πανίδα της περιοχής. Τα χωματουργικά έργα, 

οι εκσκαφές και οι επιχώσεις, αναμένεται να συνεχίσουν και να ολοκληρώσουν το έργο της 

εντατικής γεωργίας των τελευταίων χρόνων, που οδήγησαν στην απώθηση των όποιων τοπικών 

ειδών χλωρίδας και πανίδας διαβιούσαν στο τεμάχιο.   

Φάση Λειτουργίας 

Σε συνέχεια της προηγούμενης παραγράφου, ένα πλήρως διαταραγμένο αγροτικό τεμάχιο, θα 

μετατραπεί σε ένα οικιστικό περιβάλλον με τουλάχιστον το 40% της επιφάνειάς του 

αφιερωμένο σε χώρους πρασίνου και δενδροφυτεύσεις. Οι μελετητές κρίνουν σημαντική για 

την εκτίμηση της τελικής επίπτωσης του έργου στο οικοσύστημα της περιοχής, τις επιλογές 

που θα γίνουν στην φάση της τοπιοτέχνησης σε γρασίδι, φυτά και δέντρα. Είναι έντονη η 

άποψη της μελετητικής ομάδας ότι η επιλογή τοπικών ειδών χλωρίδας και υποστηρικτικών 

υποδομών για την πανίδα (όπως ποτίστρες και φωλιές για τα πουλιά), μπορούν να περιορίσουν 

την εκ των πραγμάτων αρνητική επίπτωση της αστικοποίησης του χώρου και την ένταξη του 

έργου με τον πλέον συμβατό και ομαλό τρόπο στο οικοσύστημα της περιοχής.  

8.5 Ανθρωπογενές Περιβάλλον 

8.5.1 Δημογραφικά – Κοινωνικοοικονομικά Στοιχεία  

Το προτεινόμενο έργο απευθύνεται σε μόνιμους κάτοικους, κυρίως Κύπριους και δεν 

στοχοθετείται ως τουριστική ανάπτυξη. Σε αυτή την βάση, μέχρι το τέλος του έργου, 

αναμένεται να αυξηθεί ο συνολικός πληθυσμός του Δήμου Δρομολαξιάς-  Μενεού περί τα 1500 

άτομα.  

Νοουμένου ότι επιτευχθεί ο στόχος προσέλκυσης Κυπρίων με στεγαστικές ανάγκες, σε επίπεδο 

νησιού, το έργο αυτό, περιβαλλοντικής άποψης είναι μηδενικού αθροιστικού αποτελέσματος 

(zero sum), δεδομένου ότι ο Κύπριος που θα αγοράσει ένα διαμέρισμα ή έπαυλη στο 

συγκεκριμένο έργο, θα το έχει επιλέξει σε σχέση με την αγορά που θα είχε κάνει ούτως ή άλλως 

σε κάποιαν άλλη περιοχή της Κύπρου. Ή θα είχε προβεί σε ανέγερση δικής του κατοικίας.  
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Αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε σχέση με το έργο, είναι η ανάγκη ομαλής ένταξης των 

νέων αυτών ατόμων στην τοπική κοινωνία. Είναι πεποίθηση των μελετητών ότι σε κάθε ένα 

τέτοιο σημαντικό έργο θα πρέπει η εταιρεία ανάπτυξης να συνεργάζεται με την τοπική 

αυτοδιοίκηση για την διαμόρφωση/ανάπτυξη δράσεων και εργαλείων ένταξης προς όφελος 

τόσο των ντόπιων, όσο και των νεοεισερχόμενων.  

Στην βάση αυτή, πέραν των κοινωνικών σχέσεων που θα μπορούσε η Αρχή Τοπική 

Αυτοδιοίκησης (ΑΤΑ) να προωθήσει μέσα από εκδηλώσεις στην περιοχή, εισήγηση των 

μελετητών είναι η συνεργασία ΑΤΑ-εταιρείας ανάπτυξης για την δημιουργία μίας εφαρμογής 

για κινητά τηλέφωνα που θα περιλαμβάνει το σύνολο των σημείων ενδιαφέροντος του Δήμου, 

όπως και τις δράσεις του Δήμου και οργανωμένων συνόλων της περιοχής. Μία κοινή 

πλατφόρμα σύνδεσης τόπακα και νεοεισερχόμενου, εκ μέρους του Δήμου, με την υποστήριξη 

της εταιρείας. Μία αναβάθμιση – στήριξη της υφιστάμενης ιστοσελίδας του Δήμου, θα 

μπορούσε να είναι η αμεσότερη δράση.   

Οι κύριες οικονομικές δραστηριότητες του Δήμου Δρομολαξίας – Μενεού δεν αναμένεται να 

διαφοροποιηθούν ιδιαίτερα σε σχέση με την καταγραφή του 2017 που παρουσιάστηκε στο 

Κεφάλαιο 7. Αναμένεται ωστόσο να αυξηθεί ο κύκλος εργασιών των τοπικών επιχειρήσεων 

καθώς θα αυξηθεί η ζήτηση για αγαθά και υπηρεσίες. Ταυτόχρονα τόσο κατά τη φάση 

κατασκευής όσο και κατά τη φάση λειτουργίας θα απαιτηθεί εργατικό δυναμικό με 

προτεραιότητα στο διαθέσιμο ντόπιο.  

Η εισαγωγή 1500 ατόμων σε μία κοινότητα των 1300 κατοίκων τρομάζει. Εκκλησίες, σχολεία, 

εστιατόρια και λοιπές υποδομές που καθορίζουν την καθημερινότητα του κάθε Κύπριου στην 

κοινότητά του, θα κληθούν να υποστηρίξουν την παρουσία των νέων αυτών εισροών. 

Δεδομένης της αστυφιλίας των τελευταίων δεκαετιών, η επέκταση αστικών περιοχών εκτός 

πυρήνα πόλεων, για τους μελετητές κρίνεται ως θετικό, ενδυναμώνοντας περιφερειακά κέντρα 

και προσφέροντας βελτιωμένη ποιότητα ζωής εκτός μεγαλουπόλεων.  

Βέβαια, στην πραγματικότητα, όπως φαίνεται και από τον χάρτη της περιοχής αλλά και τις 

πληροφορίες στον ιστοχώρο του Δήμου Μενεού Δρομολαξιάς, ο Δήμος περιλαμβάνει μία 

διευρυμένη περιοχή με πέραν των 6500 κατοίκων. Ακόμα σημαντικότερη είναι η παρουσία 

εντός ακτίνας 5 χιλιομέτρων από την ανάπτυξη, των κοινοτήτων Τερσεφάνου, Κίτι και 

Περβόλια, περιοχές που βρίσκονται μέσα στην άμεση ζώνη κίνησης των νεοεισερχόμενων 

κατοίκων, με συνολικό πληθυσμό 14000.  

Πολύ σημαντική παράμετρος του έργου, είναι ο διακριτός διαχωρισμός του σε τέσσερεις 

φάσεις που η κάθε μία θα αφορά την εγκατάσταση περί των 350 κατοίκων ανά 2,5 χρόνια. Άρα 

στο ανθρωπογενές – κοινωνικό περιβάλλον της περιοχής, οι επιπτώσεις από την απότομη 
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είσοδο σημαντικού αριθμού νέων κατοίκων, περιορίζονται μέσω του διαχωρισμού του έργου 

και της ομαλής ένταξης μικρότερου αριθμού νέων κατοίκων ανά φάση.  

Ως εκ των ως άνω, η ομάδα μελέτης θεωρεί πως εφόσον η τοπική αρχή είναι ενήμερη για την 

ανάπτυξη, δίνεται η δυνατότητα μέσα στο χρονικό πλαίσιο κατασκευής του έργου να 

απορροφηθεί ομαλά και θετικά η αύξηση του πληθυσμού και να προωθηθούν δράσεις ομαλής 

ένταξής τους.  

8.5.2 Πολεοδομικά Χαρακτηριστικά και Χρήσεις Γης  

Η ανάπτυξη συνάδει με τον οικιστικό χαρακτήρα που έχει ορίσει η πολεοδομία για το 

συγκεκριμένο τεμάχιο. Όπως αναφέρεται και στο υπό κεφάλαιο 7.6.2, το έργο ακολουθεί το 

σύνολο των πολεοδομικών χαρακτηριστικών που έχουν καθοριστεί για το εν λόγω τεμάχιο, με 

σημείο διαφοροποίησης το μέγιστο ύψος κτιρίων.  

Ως βέλτιστη λύση αξιοποίησης του οικοπέδου μέσω οργανωμένης ανάπτυξης, η εταιρεία, μετά 

συζητήσεις με λειτουργούς του Τμήματος Πολεοδομίας, κατέληξε στην πρόταση δεκατριών 

εξαώροφων πολυκατοικιών. Το γεγονός αυτό από περιβαλλοντικής σκοπιάς δίδει θετικό 

πρόσημο γιατί επιτρέπει την χρήση του 40% του τεμαχίου από ανοικτούς χώρους πρασίνου και 

αρνητικό πρόσημο στην πιθανή αισθητική όχληση από την ανέγερση ψηλότερων κτιρίων σε 

σχέση με την επικρατούσα οικοδόμηση της περιοχής.  

Σε ότι αφορά τις αλλαγές στην χρήση της γης, μέχρι την έναρξη κατασκευής του έργου και 

παρά τον αποχαρακτηρισμό του τεμαχίου από γεωργική σε οικιστική χρήση, ο χώρος 

παραμένει γεωργικός. Άρα προφανώς με την έναρξη κατασκευής γίνεται μία δομική αλλαγή 

στην χρήση γης του τεμαχίου, από καλλιεργήσιμη γη σε οργανωμένη οικιστική ανάπτυξη.  

Κατά την προηγούμενη χρήση του το τεμάχιο ήταν αισθητικά ομοιόμορφο και δεν υπήρχαν 

οποιεσδήποτε παρεμβάσεις στη γύρω περιοχή. Η νέα ανάπτυξη με τις εξαώροφες 

πολυκατοικίες θα αποτελεί ένα ορόσημο (landmark) αντιληπτό από μεγάλη απόσταση.  

Η ομάδα μελέτης, κατά την αξιολόγηση των παρεμβάσεων αυτών, έλαβε υπόψη και σημαντικά 

στοιχεία στρατηγικής εξέλιξης της περιοχές, όπως καθορίζονται μέσα από την παρουσία 

ουσιωδών έργων υποδομής στην περιοχή επηρεασμού του έργου. Ως τέτοια αναφέρονται 

ενδεικτικά:  

1. Η παρουσία του κεντρικού περιφερειακού, υπεραστικού δρόμου της περιοχής, που 

εφάπτεται και καταλαμβάνει μέρος των δύο πλευρών του οικοπέδου της ανάπτυξης. 

2. Ο σχεδιασμός ανάπτυξης του δικτύου υδατοπρομήθειας της περιοχής που περιλαμβάνει 

και το συγκεκριμένο τεμάχιο.  
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3. Ο σχεδιασμός ανάπτυξης του δικτύου ηλεκτροδότησης της περιοχής με την πρόβλεψη 

δύο σημαντικών υποσταθμών εντός τους τεμαχίου ανάπτυξης.  

Στην βάση των πιο πάνω οι μελετητές κρίνουν θετικά την όλη προσέγγιση της ανάπτυξης, τόσο 

σε ότι αφορά την σύμπλευση με τις βασικές αρχές της στρατηγικής του κράτους για τις 

οργανωμένες αναπτύξεις, όσο και στο θέμα συμβατότητας του έργου με τις προθέσεις και 

τάσεις ανάπτυξης του Δήμου Μενεού-Δρομολαξιάς. Το θέμα της παρουσίας εξαώροφων 

κτιρίων αναλύεται στο σχετικό κεφάλαιο αισθητικής παρέμβασης.  

8.5.3 Αρχαιότητες 

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων είναι πολύ ευαίσθητο με οποιαδήποτε ανάπτυξη προγραμματίζεται 

κοντά σε περιοχές με πιθανή παρουσία αρχαιοτήτων. Η εμπειρία του συντονιστή μελετητή 

καταδεικνύει άμεση παρέμβαση του Τμήματος και άμεσης απάντησης σε επιστολές της 

μελετητικής ομάδας για έργα που επηρέαζαν ή έστω γειτνίαζαν περιοχές αρχαιολογικά 

«ευαίσθητες».  

Στην βάση αυτή, η μη άμεση απάντηση-αντίδραση του Τμήματος στην επιστολή της ομάδας 

μελέτης, θα μπορούσε να εκληφθεί ως ένδειξη περιορισμένου ενδιαφέροντος για την εν λόγω 

περιοχή. Οι επιτόπιες παρατηρήσεις των μελετητών, σε συνδυασμό με την διερεύνηση 

σχετικών βιβλιογραφικών πηγών / πληροφοριών για την περιοχή, δεν κατέληξαν σε καμία 

ένδειξη ότι το τεμάχιο ή η άμεσα γειτνιάζουσα περιοχή έχει κάποιο αρχαιολογικό ενδιαφέρον.  

Βέβαια, δεδομένου ότι στην Κύπρο κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει την περίπτωση κατά τις 

εκσκαφές στο πλαίσιο κατασκευής του προτεινόμενου έργου να βρεθούν αρχαιότητες, οι 

μελετητές προτείνουν στο Τμήμα Περιβάλλοντος την συμπερίληψη στους περιβαλλοντικούς 

όρους σχετικής πρόνοιας. Η πρόνοια θα αφορά στην ενημέρωση – εκπαίδευση του συνόλου 

του προσωπικού του εργολάβου και υπεργολάβων που θα εμπλακούν στην εκσκαφή, για τον 

τρόπο παρατήρησης και άμεσης αντίδρασης με προσωρινή αναστολή των εργασιών, στην 

περίπτωση που ο εκσκαφέας χτυπήσει ή ανασύρει αντικείμενο που θα μπορούσε έστω και να 

παραπέμπει σε αρχαιολογικό εύρημα. Σε τέτοια περίπτωση ο μηχανικός του έργου θα πρέπει 

να ενημερώσει αμέσως το Τμήμα Αρχαιοτήτων. 

Σε ένα δεύτερο επίπεδο αντιμετωπίζονται και πιθανές επιπτώσεις από την κίνηση βαρέων 

οχημάτων μεταφοράς μπετόν και υλικών από οδικούς άξονες που επηρεάζουν μνημεία 

πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι διαδρομές που επελέγησαν για τη σύνδεση του έργου με τον 

πλησιέστερο κεντρικό κυκλοφοριακό οδικό άξονα και μετά τον αυτοκινητόδρομο, έχουν 
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ελεγχθεί από τους μελετητές, ώστε σε καμία περίπτωση να μην περιλαμβάνουν σημαντικά 

σημεία πολιτιστικής και αρχαιολογικής αξίας (εκκλησίες, αρχαιολογικούς χώρους, κλπ).  

Τέλος, στην φάση λειτουργίας, είναι αναμενόμενο ότι οι νέοι κάτοικοι θα θέλουν να 

συμμετέχουν και να επισκεφθούν τοπικά πολιτιστικά, ιστορικά και αρχαιολογικά μνημεία, 

περιλαμβανομένων εκκλησιών. Το γεγονός αυτό κρίνεται θετικά, συνδεόμενο με τη 

δυνατότητα κοινωνικής ενσωμάτωσης των νεοφερμένων. 

8.6 Τεχνικές Υποδομές  

8.6.1 Δίκτυο Υδροδότησης και Άρδευσης 

Φάση Κατασκευής 

Ιδιαίτερα περιορισμένη, έως και μηδενική θα μπορούσε να κριθεί η επιβάρυνση του τοπικού 

δικτύου υδατοπρομήθειας, κατά την κατασκευή της πρώτης φάσης του έργου. Το προς 

ανάπτυξη οικόπεδο και το εργοτάξιο δεν απαιτείται να είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο 

υδροδότησης του Δήμου. Το περιορισμένο νερό που υπολογίστηκε στο κεφάλαιο 5 ότι 

απαιτείται για τις ανάγκες του εργοταξίου, θα μεταφέρεται με βυτιοφόρο όχημα σε προσωρινές 

δεξαμενές που θα είναι εγκατεστημένες εντός του εργοταξίου, από ιδιώτη προμηθευτή. Οι δε 

χώροι υγιεινής θα αποτελούν αυτόνομες χημικές τουαλέτες οι οποίες θα καθαρίζονται και τα 

απόβλητα θα συλλέγονται από τη συνεργαζόμενη εταιρεία. Άποψη των μελετητών είναι η έστω 

και προσωρινή σύνδεση του χώρου με το δίκτυο, για κάλυψη μικρών αναγκών για πλύσιμο 

χεριών και γενικά θεμάτων καθαριότητας των εργαζομένων και του χώρου. Η ανάγκη αυτή 

έχει υπολογιστεί στο 1κμ ημερησίως. Η σύνδεση προτείνεται και ως ασφαλιστική δικλείδα για 

να καλύψει και περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, όπως και άλλων έκτακτων αναγκών που 

πιθανών παρουσιαστούν.   

Φάση Λειτουργίας 

Η ημερήσια κατά κεφαλήν κατανάλωση αναμένεται στα 144 litre (Eurostat17). Με ένα 

πληθυσμό έργου στους 1600 χρήστες ανά ημέρα,  οι ανάγκες για νερό ύδρευσης κατά την 

πλήρη λειτουργία του έργου θα ανέρχονται περίπου στα 90,000 m3/χρόνο. Οι αναλυτικοί 

πίνακες για τη ζήτηση νερού ύδρευσης βρίσκονται στο Παράρτημα Η.  

Σημαντική είναι η αναφορά στην ποσότητα που θα απαιτηθεί σε ημερήσια βάση από την 

λειτουργία της πρώτης φάσης του έργου, που ανέρχεται σε ένα μέγιστο των 70κμ/ημέρα, που 

 

17 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Water_statistics#Water_uses 
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και αυτό μεταφράζεται σε μία φόρτιση του δικτύου της τάξεως των 3κμ/ώρα (δεδομένης της 

παρουσίας ντεποζίτων προσωρινής αποθήκευσης σε κάθε πολυκατοικία και έπαυλη). Ο όγκος 

αυτός κρίνεται από τους μελετητές ως ιδιαίτερα διαχειρίσιμος.  

Τόσο ο σχεδιασμός επέκτασης του δικτύου υδατοπρομήθειας όσο και η πρόνοιες επέκτασης 

και κάλυψης της περιοχής με νερό ύδρευσης, εμφανίζονται να υπάρχουν και να καλύπτουν 

πλήρως το οικόπεδο ανάπτυξης. Δεδομένου ότι το οικόπεδο ανάπτυξης έχει προ ετών ενταχθεί 

στην οικιστική ζώνη του Δήμου, είναι βέβαιο ότι στις επεκτάσεις του δικτύου ύδρευσης θα 

υπάρχει η σχετική πρόνοια υπερκάλυψης των νέων προσθηκών.  

Οι ανάγκες για νερό άρδευσης θα υπερκαλύπτονται από το βιολογικό σταθμό της ανάπτυξης, 

σε συνδυασμό με το ανακυκλωμένο νερό από το σύστημα επεξεργασίας γκρίζου νερού  σε 

περίπτωση που η εισήγηση αυτή υιοθετηθεί.  

Από περιβαλλοντικής απόψεως οι μελετητές ταυτίζονται με την διευρυμένη άποψη ότι αν 

μπορεί κάτι να εξοικονομήσει νερό και μπορεί να γίνει από την φάση σχεδιασμού του έργου, 

θα πρέπει να προταθεί και να προβλεφθεί. 

Για τον σκοπό αυτό προτείνεται μία σειρά από μέτρα μείωσης στην κατανάλωση νερού, ως 

ακολούθως:  

1. Διαχωρισμός του γκρίζου και μαύρου νερού. Είναι σημαντική η τελική απόφαση της 

εταιρείας ανάπτυξης για την υιοθέτηση ή μη της εισήγησης αυτής, δεδομένων των 

σχεδιασμών του Δήμου και του αποχετευτικού Λάρνακας για σταδιακή κάλυψη και της 

συγκεκριμένης περιοχής. Σε τέτοια περίπτωση, το κόστος του ενός συν ευρώ το κυβικό 

μέτρο της επεξεργασίας του μαύρου νερού μέσω βιολογικής επεξεργασίας, θα οδηγήσει 

(αν όχι υποχρεωτικά) στην εγκατάλειψη του βιολογικού σταθμού και την σύνδεση με 

το αποχετευτικό. Αυτό όμως δεν θα αλλάξει τις απαιτήσεις σε νερό άρδευσης που 

μεταφράζεται σε πρόσθετες ανάγκες νερού της τάξεως των 60 000 κμ/έτος. Αντίθετα, 

αν επιλεγεί η συμπερίληψη διαχωρισμού των αποβλήτων σε γκρίζα και μαύρα, τότε ένα 

50% των αποβλήτων των οικιών θα καταλήγουν στην περιορισμένου κόστους 

επεξεργασία γκρίζων νερών, κόστους μόλις 30 σέντς/τόνο. Αυτό μεταφράζεται σε 

δυνατότητα κατασκευής μικρότερου σταθμού βιολογικής επεξεργασίας, όπως και σε 

συνέχιση χρήσης του 50% των αποβλήτων μέσω του συστήματος του γκρίζου νερού, 

προς άρδευση (30 000 κμ/έτος).  

2. Χρήση του επεξεργασμένου γκρίζου νερού για την κάλυψη των αναγκών άρδευσης. 

3. Χρήση προστατευτικού καλύμματος για την Κεντρική Πισίνα και τις ιδιωτικές πισίνες, 

προς μείωση των απωλειών και για σκοπούς ασφάλειας.  

4. Οι ώρες ποτίσματος των κοινών χώρων να περιορίζονται τις πολύ πρωινές ώρες όπου 

η θερμοκρασία θα είναι χαμηλότερη, περιορίζοντας την απώλεια νερού από εξάτμιση. 
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5. Διεξαγωγή επαγγελματικής μελέτης τοπιοτέχνησης με βασικό κριτήριο την επιλογή 

γρασιδιού, φυτών και δένδρων με χαμηλές απαιτήσεις σε νερό. Επιτυχείς επιλογή ειδών 

προς φύτευση, έχει δώσει αποδόσεις σε περιορισμό των απαιτήσεων σε άρδευση πέραν 

του 50%. Με δεδομένο ότι ο υπολογισμός των 60 000κμ νερού/ έτος αφορά σε δείκτες 

άρδευσης γρασιδιού, φυτών και δένδρων των συνηθισμένων υδροβόρων ειδών, μία 

συνετή επιλογή όπως προαναφέρθηκε, θα μπορούσε να μειώσει τις ανάγκες άρδευσης 

μέχρι και κατά 30 000κμ νερού τον χρόνο. 

8.6.2 Αποχέτευση 

Φάση Κατασκευής 

Ο αριθμός ατόμων που θα εργαστούν στο στάδιο της κατασκευής του έργου εκτιμάται να 

ξεπεράσει τα 1,000 στο σύνολό του. Σε καθημερινή βάση δεν αναμένεται ο αριθμός 

εργαζομένων στο εργοτάξιο να ξεπερνά τα 100 άτομα. Ως υγρά απόβλητα προς ελεγχόμενη 

διαχείριση, αναμένονται δύο βασικά ρεύματα. Προς εξυπηρέτηση των εργαζομένων θα 

χρησιμοποιηθούν χημικές τουαλέτες μέσω εξωτερικού συνεργάτη που θα αναλάβει την 

διαχείριση τους. Το σύστημα αυτό είναι απόλυτα κλειστό και ως εκ τούτου δεν αναμένονται 

διαρροές αποβλήτων. Για πλυσίματα εργαλείων, χεριών, κλπ θα υπάρχουν ειδικά σημεία 

παροχής νερού. Σύμφωνα με την ανάγκες για νερό για τη χρήση αυτή, όπως υπολογίζονται στο 

Κεφάλαιο 5.1.5, εκτιμάται πως κατά την κατασκευή του έργου θα παράγεται 1 κμ υγρών 

αποβλήτων ημερησίως. Τα σημεία αυτά θα σχεδιαστούν με τέτοιο τρόπο ώστε το σύνολο του 

νερού εκπλύσεων να καταλήγει σε στεγανό χώρο προσωρινής αποθήκευσης. Η δεξαμενή θα 

ελέγχεται συστηματικά σε ότι αφορά την πληρότητά της και το περιεχόμενό της θα αντλείται 

από αδειοδοτημένους συλλέκτες για την μεταφορά του σε αδειοδοτημένο χώρο παραλαβής και 

επεξεργασίας.  

Όλα τα άλλα ρεύματα υγρών αποβλήτων, όπως διαλύτες μπογιών, κλπ, θα συλλέγονται σε 

συγκεκριμένο στεγανό χώρο προς περεταίρω διάθεσή τους σε αδειοδοτημένους διαχειριστές. 

Φάση Λειτουργίας 

Την δεδομένη στιγμή εκπόνησης της παρούσας μελέτης, το αποχετευτικό σύστημα της 

ευρύτερης περιοχής δεν καλύπτει την εγκατάσταση. Δεδομένου ότι κανείς δεν μπορεί να 

δεσμευτεί για την χρονική στιγμή σύνδεσης της ανάπτυξης με κεντρικό αποχετευτικό, έχει 

προβλεφθεί και σχεδιαστεί η κατασκευή και λειτουργία βιολογικού σταθμού τριτοβάθμιας 

επεξεργασίας. Εκτιμήθηκε στο Κεφάλαιο 5.1.9 ότι σε πλήρη ανάπτυξη του έργου, θα 

παράγονται ετησίως περί τα 63,000 m3 τον χρόνο αστικών λυμάτων Στις εισηγήσεις της ομάδας 

μελέτης προβλέπονται διαδικασίες τακτικού ελέγχου της ποιότητας του επεξεργασμένου νερού 

που θα χρησιμοποιείται για τις ανάγκες άρδευσης των χώρων πρασίνου. Ο βιολογικός σταθμός 

θα διαστασιολογηθεί και θα λειτουργήσει με τρόπο που να μπορεί να προσαρμοστεί στις 
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τέσσερις φάσεις κατασκευής του έργου. Σημαντική σε επίπεδο περιβαλλοντικής ασφάλειας 

κρίνεται η χωροθέτηση του σταθμού στο χαμηλότερο σημείο του τεμαχίου, ώστε ακόμα και 

χωρίς ρεύμα και αντλίες, τα απόβλητα, με φυσική απορροή να καταλήγουν σε κάθε περίπτωση 

στον σταθμό.  

Η μελετητική ομάδα μέσα από την πολύχρονη εμπειρία της στην λειτουργία και συντήρηση 

σταθμών ενεργούς υλής, θεωρεί ότι είναι σημαντικό να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία 

τους, μέσα από  μία σειρά ασφαλιστικών δικλείδων που καλύπτουν και θέματα έκτακτης 

ανάγκης:  

1. Έγγραφη συμφωνία της εταιρείας ανάπτυξης και αργότερα της διαχειριστικής 

επιτροπής με αναλυτικό εργαστήριο για τουλάχιστον μηνιαίο έλεγχο της ποιότητας του 

επεξεργασμένου νερού. Ουσιώδης όρος. 

2. Διατήρηση έγγραφης συμφωνία συνεργασίας με εταιρεία κένωσης αποβλήτων 

(βοθροφόρα) για άμεση κινητοποίηση στην περίπτωση βλάβης του σταθμού ή χαμηλής 

ποιότητας επεξεργασμένου νερού.  

3. Περίληψη και τον σχεδιασμό και επίβλεψη κατά την κατασκευή, πρόνοιας 

διασύνδεσης του βιολογικού σταθμού με το αποχετευτικό σύστημα της περιοχής, η 

οποία θα χρησιμοποιηθεί μόλις αυτό είναι σε θέση να καλύψει την ανάπτυξη.  

4. Ετοιμασία και εφαρμογή σειράς διαδικασιών και δράσεων επίβλεψης της ομαλής 

λειτουργίας του σταθμού σε καθημερινή βάση, από την τεχνική υπηρεσία της 

ανάπτυξης. Στις διαδικασίες αυτές θα περιλαμβάνονται και καταστάσεις έκτακτης 

ανάγκης, όπως η διακοπή ρεύματος ή παρουσία δυσοσμίας, κλπ.  

8.6.3 Συλλογή Απορριμμάτων 

Φάση Κατασκευής 

Αναμένεται να δημιουργηθούν στερεά απόβλητα από εκσκαφές, μπάζα και κατασκευαστικά 

υλικά, υλικά συσκευασίας και οικιακού τύπου απορρίμματα από το προσωπικό. Τα πρώτα θα 

διατίθενται σε αδειοδοτημένους διαχειριστές και τα τελευταία θα συλλέγονται σύμφωνα με το 

πρόγραμμα συγκομιδής του Δήμου, αφού πρώτα συλλεχθούν σε κάδους εντός του εργοταξίου, 

όπως θα προσυμφωνηθούν με την υπηρεσία συλλογής σκυβάλων του οικείου Δήμου.  

Οι ποσότητες υπολογίστηκαν στο Κεφάλαιο 5.1.8 και αφορούν περί τους 1300 t με 2000 t 

απόβλητα κατασκευών ανά φάση κατασκευής, συνολικά 10000 m3 υλικά εκσκαφής και 20 κιλά 

μικρά αστικά απόβλητα από τους εργαζόμενους. 

Εκ της εμπειρίας των μελετητών, το θέμα των αποβλήτων του εργοταξίου, μπορεί να 

αποτελέσει σοβαρό παράγοντα υποβάθμισης του περιβάλλοντος της περιοχής εργασίας. 

Συγκεκριμένα, η πλέον συνηθισμένη παρατήρηση των μελετητών ως επιθεωρητές 
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περιβάλλοντος σε εργοταξιακούς χώρους, αφορά στην ανεξέλεγκτη απόρριψη περιτυλιγμάτων, 

ιδιαίτερα πλαστικών, από υλικά κατασκευής, όπως και αστικά απορρίμματα όπως 

περιτυλίγματα σάντουιτς, πλαστικές μπουκάλες νερού μίας χρήσης, δοχεία αναψυκτικών και 

σακούλες μεταφοράς τροφίμων. Ακόμα και αν εκπαιδευτούν οι εργαζόμενοι και απορρίπτουν 

ορθά τα περιτυλίγματα σε κάποιο skip, λόγω ανοικτοσύνης και ανεμοριπών, όλα τα ελαφριά 

απορρίμματα παρασύρονται από τον αέρα και σκορπίζουν στην γύρω περιοχή, μετατρέποντας 

σταδιακά τον περιβάλλοντα χώρο του εργοταξίου, σε ανοιχτό σκυβαλότοπο.  

Η πρόταση των μελετητών αφορά ναι μεν στην χρήση ανοικτών skip για ευκολία, αλλά μόνο 

για βαριά αντικείμενα, όπως υπολείμματα μπετόν, σπασμένα τούβλα, ξύλα, κλπ. Τα ελαφριά 

απορρίμματα θα μπορούσαν να τοποθετούνται σε κλειστό κάδο δίπλα από το skip.  

Δεδομένων των πολλών ρευμάτων απορριμμάτων που μπορούν διαχωριστούν τα απόβλητα 

αυτά, οι μελετητές προτείνουν στην εταιρεία την διερεύνηση μέσω των αδειοδοτημένων 

συλλεκτών που καλύπτουν την περιοχή του έργου, για τον τρόπο συλλογής, και τα δυνατά 

ρεύματα διαχωρισμού σε σχέση και με το κόστος συλλογής και το όφελος πώλησής τους (όπως 

το σίδερο).  

Επιπρόσθετα, ως ουσιώδης όρος στην περιβαλλοντική αδειοδότηση, θα προταθεί ο 

καθημερινός έλεγχος της καθαριότητας του χώρου και του γειτονικού περιβάλλοντος από 

υπεύθυνο εργάτη και η συλλογή όποιου σκουπιδιού έχει διαφύγει εντός ή εκτός του χώρου του 

εργοταξίου.  

Φάση Λειτουργίας 

Η συλλογή απορριμμάτων θα πραγματοποιείται από τα σκυβαλοφόρα του Δήμου Δρομολαξιάς 

- Μενεού. Η ανάπτυξη θα ενταχθεί στο πρόγραμμα συλλογής του Δήμου. Έτσι δεν αναμένεται 

να παρατηρηθούν σημαντικές επιπτώσεις, πέραν της προσαρμογής του προγράμματος του 

σκυβαλοφόρου στη νέα ανάπτυξη. Η σταδιακή δημιουργία της ανάπτυξης θα ευνοήσει την 

προσαρμογή του προγράμματος ώστε να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες συλλογής.  

Συγκεκριμένα, η ομάδα μελέτης υπολογίζει την παραγωγή αστικών αποβλήτων στους 970 

τόνους ετησίως με τα σύμμεικτα απόβλητα να αναλογούν στο 85.7% της ποσότητας αυτής 

(περίπου 830 τόνοι ετησίως) με την ολοκλήρωση του έργου, με την πρώτη φάση να αναλογεί 

σε 290 τόνους στερεών αποβλήτων. Επιπλέον, οι υπηρεσίες του περιπτέρου, παιδικού σταθμού 

και λέσχης κατοίκων υπολογίζεται να παράγουν ετησίως περί τους 370 τόνους αποβλήτων με 

την ολοκλήρωση της κατασκευής τους, στην δεύτερη φάση του έργου. 

Η ομάδα μελέτης αναπτύσσει το σχετικό θέμα στο Κεφάλαιο 8.16. 
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8.7 Ανθρωπογενείς Πιέσεις 

8.7.1 Υποστηρικτικές Υποδομές 

Φάση Κατασκευής 

Θεωρώντας ως μέγιστη ημερήσια παρουσία στο εργοτάξιο τους 100 εργαζόμενους, 

υπολογίζεται ως μέγιστη παρουσία οχημάτων τα 50/ημέρα. Συνήθως προσέρχονται στο 

εργοτάξιο κατά τις 7:00 π.μ. και φεύγουν κατά τις 4:00 μ.μ. Άρα λοιπόν την ώρα που οι 

κάτοικοι θα ετοιμάζονται να φύγουν προς τις εργασίες τους, τα 50 οχήματα των εργαζομένων 

θα κινούνται στην αντίθετη κατεύθυνση, φθάνοντας στον χώρο εργασίας τους. Το ίδιο ισχύει 

και για τον μεταβλητό αριθμό βαρέων οχημάτων που θα υποστηρίζουν το εργοτάξιο, με 

έμφαση τις πρωινές ώρες. Προφανώς, ανάλογα με τη φάση των κατασκευαστικών εργασιών, 

κάποιες μέρες οι μετακινήσεις αυτές θα είναι περισσότερες, μέχρι και τις 30 οχηματοδιαδρομές 

βαρέων οχημάτων και κάποιες λιγότερες, έως και μηδενικές. Τις πρωινές έως και τις πρώτες 

μεσημεριανές ώρες, οι εργαζόμενοι κάτοικοι της γειτονικής περιοχής θα βρίσκονται στην 

εργασία τους, περιορίζοντας σημαντικά την παρέμβαση από την διέλευση των οχημάτων κοντά 

από τις οικίες που βρίσκονται ένθεν και ένθεν της διαδρομής προσέγγισης στο εργοτάξιο, 

εκπέμποντας αέριους ρύπους και θόρυβο.  

Άποψη των μελετητών είναι ότι θα πρέπει η εταιρεία ανάπτυξης σε συνεργασία με τον Δήμο 

και τους ιδιοκτήτες δύο βασικών τεμαχίων της περιοχής, να διερευνήσουν την δυνατότητα 

συνεργασίας προς την προσωρινή διάνοιξη πρόσβασης εισόδου των βαρέων οχημάτων από το 

βορειοανατολικότερο όριο του τεμαχίου, παρακάμπτοντας όλες τις οικίες της περιοχής. Η 

απόσταση του βορειοανατολικού άκρου του τεμαχίου από το την κεντρική οδό Ονασαγόρου, 

δεν υπερβαίνει τα 120 μέτρα, επιτρέποντας με τον τρόπο αυτό την σύνδεση του χώρου του 

εργοταξίου με τον κεντρικό οδικό άξονα της Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ, 

περιορίζοντας στο ελάχιστο δυνατόν την διέλευση των βαρέων οχημάτων μπροστά από οικίες.  

Σε κάθε περίπτωση, τόσο ο σχετικά μικρός αριθμός ΙΧ οχημάτων, όσο και ο περιορισμένος και 

ανά φάση του έργου μικρός αριθμός βαρέων οχημάτων, που θα κυκλοφορούν σε ώρες που δεν 

παρεμβαίνουν με την κυκλοφορία των ντόπιων κατοίκων, οδηγεί τους μελετητές στην 

εκτίμηση ότι η κατασκευαστική φάση δεν αναμένεται να δημιουργήσει προβλήματα 

σημαντικών κυκλοφοριακών καθυστερήσεων ή μποτιλιαρίσματος.  

Φάση Λειτουργίας 

Κατά τη λειτουργία του έργου αναμένεται επιφόρτιση του οδικού δικτύου και ανάγκη χρήσης 

των υφιστάμενων υποδομών υδροδότησης, ηλεκτρισμού, απορριμμάτων κλπ. Το γεγονός ότι 

το έργο θα υλοποιείται σε φάσεις επιτρέπει την προσαρμογή της κοινότητας σε αυτές τις 

επιφορτίσεις και τον προγραμματισμό των αναβαθμίσεών τους. Όπως αναλύεται στις εκάστοτε 
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ενότητες, καμία από τις υποδομές αυτές δεν αναμένεται να επιφορτιστεί σε επίπεδο 

προβλήματος, προς κάλυψη των απαιτήσεων του νέου αυτού έργου. 

8.7.2 Σκίαση 

Το ύψος των κτιρίων, για μεν τις πολυκατοικίες αφορά εξαώροφες οικοδομές, για δε τις 

επαύλεις τριώροφες. Το ύψος των έξι ορόφων είναι σημαντικά μεγαλύτερο σε σχέση με το 

διώροφο με μέγιστο τριώροφο των υφιστάμενων κτισμάτων, στην άμεση περιοχή γειτνίασης. 

Παρά την απόσταση των βορειότερων πολυκατοικιών από τις πλησιέστερες οικίες στα 50 

μέτρα, οι μελετητές σε συνεργασία με το αρχιτεκτονικό γραφείο του έργου προχώρησαν στη 

διερεύνηση της πιθανότητας, του τρόπου και του χρόνου σκίασης των πλησιέστερων οικιών 

από αυτές. Για το λόγο αυτό το αρχιτεκτονικό γραφείο έχει διενεργήσει Μελέτη Σκίασης για 

τους μήνες Μάρτιο, Ιούνιο, Σεπτέμβριο και Δεκέμβριο για τις ώρες 9:00, 12:00 και 15:00. Η 

ακτίνα δυνητικού επηρεασμού είναι μικρή και περιλαμβάνει μόνο τις οικίες που θα εφάπτονται 

στο σχεδιαζόμενο οδικό δίκτυο. Με μόνες τις περιπτώσεις του Σεπτεμβρίου από τις 15:00 έως 

τις 18:00 όπου θα κρύβεται ο ήλιος από τον υπό ανάπτυξη περιφερειακό δρόμο και του 

Δεκεμβρίου από τις 15:00 έως τις 17:00 όπου θα κρύβεται ο ήλιος από τις οικίες της οδού 

Λιπέρτη, το υπολογιστικό μοντέλο δεν έδωσε άλλους χρόνους σκίασης και άρα σημαντικής 

επίπτωσης της παραμέτρου αυτής του έργου προς την γειτνιάζουσα αστική περιοχή 

Έγιναν πολλά σενάρια και χωροθετικοί ελιγμοί εκ μέρους της ομάδας αρχιτεκτόνων, ώστε η 

σκίαση από την ανάπτυξη να απορροφάται εντός των τεμαχίων ανάπτυξης. Αυτό έγινε ως επί 

το πλείστων κατορθωτό με εξαίρεση τις απογευματινές ώρες του χειμώνα και αφορούν ένα 

μικρό αριθμό τριών γειτονικών οικιών για δύο περίπου ώρες προς την δύση του ήλιου, κατά το 

χειμερινό ηλιοστάσιο.  

Τηρουμένων των αναλογιών και με τους μελετητές να αναγνωρίζουν ότι το θέμα αυτό δεν έχει 

τύχει ούτε θεσμοθέτησης αλλά ούτε και καμίας σοβαρής προσπάθειας του κράτους ώστε να 

λαμβάνεται σοβαρά υπόψη, οι μελετητές κρίνουν ικανοποιητική την επιτυχία των 

αρχιτεκτόνων να περιορίσουν την επίπτωση της παραμέτρου αυτής στο σημείο που 

παρουσιάζεται στην τελευταία τους σχεδιαστική πρόταση.  

Η Μελέτη Σκίασης επισυνάπτεται στο Παράρτημα Ε, Αρχιτεκτονικό Σχέδιο 10. 

8.7.3 Φωτορύπανση 

Εν όσο οι εργασίες κατασκευής του έργου παραμένουν εντός των ωρών εργασίας ενός 

εργοταξίου, κατά τη διάρκεια δηλαδή της ημέρας, δεν αναμένεται οποιαδήποτε φωτορύπανση 

κατά τη φάση κατασκευής. Η αναπτυξιακή εταιρεία και οι συνεργάτες της (αρχιτέκτονες/ 

μηχανικοί), έχουν σχεδιάσει το έργο ώστε να μην απαιτείται η εργασία εκτός των ωρών (7π.μ. 
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έως 4μ.μ.). Όμως οι μελετητές προτείνουν όπως περιληφθεί περιβαλλοντικός όρος, ο οποίος να 

ξεκαθαρίζει ότι, σε περίπτωση που απαιτηθεί η χρήση νυχτερινού φωτισμού, είτε για θέματα 

ασφάλειας, είτε για θέματα εκτάκτων κατασκευαστικών αναγκών, τότε θα ακολουθηθούν οι 

αρχές/μέθοδοι που αναλύονται πιο κάτω στην φάση λειτουργίας, διατηρώντας την δέσμη 

φωτός αποκλειστικά εντός του εργοταξίου, με ελαχιστοποίηση των απωλειών εκτός αυτού.  

Στην φάση λειτουργία, η φωταγώγηση ενός έργου εντός ενός τεμαχίου 100 000 τετραγωνικών 

μέτρων, αναμένεται ότι θα μπορούσε να δημιουργήσει συνθήκες φωτορύπανσης, κυρίως από 

τον εξωτερικό φωτισμό που θα τοποθετηθεί για την ασφάλεια πεζών (κοινόχρηστοι χώροι). Η 

φωταγώγηση του προτεινόμενου έργου αναμένεται να έχει μικρή επίπτωση στο περιβάλλον για 

το λόγο ότι η ευρύτερη περιοχή μελέτης είναι ήδη ανεπτυγμένη. Ωστόσο η γειτνίαση της 

ανάπτυξης με το Διεθνή Αερολιμένα Λάρνακας απαιτεί να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στο θέμα 

αυτό. Η φωτορύπανση είναι σαφώς ένα σημαντικό πρόβλημα, και ενώ δεν υπάρχει κανένας 

τρόπος να σταματήσει εντελώς, είναι αρκετά εύκολο να ελεγχθεί με την εφαρμογή των πιο 

κάτω μέτρων, που έχουν στόχο να ελαχιστοποιήσουν τις απώλειες προς τους χρήστες της 

ευρύτερης περιοχής.  

Για μετριασμό της φωτορύπανση η ομάδα μελέτης προτείνει:  

1. Τοποθέτηση των φωτιστικών σωμάτων σε χαμηλό ύψος με χρήση περσίδων 

κατεύθυνσης του φωτός. 

2. Χρήση κατάλληλων αποδεκτών φωτιστικών σωμάτων. 

3. Χρήση καλύπτρων και κατευθυντικών ανακλαστήρων με τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά: 

▪ Ανθεκτικότητα στους ισχυρούς ανέμους, 

▪ Υψηλή ποιότητα κατασκευής, 

▪ Πλήρη αδιαφάνεια, 

▪ Χρήση φύλλων αλουμινίου ή γαλβανισμένου ατσαλιού για την κατασκευή 

τους, 

▪ Παροχή γωνίας αποκοπής του φωτός μεγαλύτερη των 90ο. 

8.8 Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον 

Φάση Κατασκευής 

Κατά την κατασκευή, μία σειρά από πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα διαφόρων τύπων και 

μηχανήματα θα εκπέμπουν καυσαέρια και σκόνη. Ο εκτιμώμενος εξοπλισμός που θα 

χρησιμοποιηθεί κατά τη φάση κατασκευής δίνεται στο Παράρτημα Ζ. 
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Η ποσότητα των αερίων εκπομπών που θα εκπέμπονται από τα εν λόγω μηχανήματα, καθώς 

και από άλλες πηγές και η συγκέντρωσή τους στις γειτνιάζουσες περιοχές θα εξαρτηθεί σε 

μεγάλο βαθμό από τα ακόλουθα:  

1. Είδος και χρόνος λειτουργίας μηχανημάτων. 

2. Στόλος μηχανημάτων. Όπως και στα ιδιωτικής χρήσεως αυτοκίνητα, έτσι και στα 

επαγγελματικά οχήματα εργοταξίου, οι εκπομπές καυσαερίων σχετίζονται με τις 

επιλογές της μάρκας που είχε κάνει ο εργολάβος κατά την αγορά τους, τον βαθμό 

συντήρησής τους και την ηλικία τους.  

3. Σκόνη από την μετακίνηση οχημάτων εργοταξίου.  

Ο βαθμός ελέγχου των εκπομπών αυτών και ως εκ τούτου ο βαθμός που οι μελετητές μέσω της 

παρούσας μελέτης μπορούν να παρέμβουν και να τις περιορίσουν, είναι ιδιαίτερα χαμηλός. 

Εύκολο είναι να προτείνουν οι μελετητές όπως τα βαρέα μηχανήματα και οχήματα, θα πρέπει 

να είναι καινούργια και συγκεκριμένης τεχνολογίας, προς μείωση των εκπομπών. Εν όσο δεν 

υπάρχει συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση που να καθορίζει τα θέματα αυτά,  οι μελετητές 

παραμένουν επί της ουσίας. Αυτό που έχει νομική υποχρέωση και θα ελέγχεται ο εργολάβος 

του έργου, είναι ότι όλα τα οχήματα και μηχανήματα έχουν περάσει MOT.  

Σε κάθε περίπτωση η μελετητική ομάδα κρίνει ότι ο μικρός αριθμός βαρέων οχημάτων και 

μηχανημάτων που ταυτόχρονα και ανά πάσα στιγμή στο εργοτάξιο, σε συνδυασμό με τον 

ανοικτό χαρακτήρα της περιοχής και τα ανεμολογικά χαρακτηριστικά της, δεν παρουσιάζουν 

κανένα λόγο ανησυχίας για την πιθανότητα δημιουργία συγκεντρώσεων αερίων ρύπων πέραν 

των ορίων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την υγεία των κατοίκων της περιοχής.   

Το σύνολο των στοιχείων που διαθέτει η μελετητική ομάδα, όπως και των υπολογισμών που 

έχει κάνει, δεν αφήνουν περιθώρια ή λογικά επιχειρήματα για να στοιχειοθετηθεί η 

αναγκαιότητα πρότασης μέσω της παρούσας μελέτης για άμεση διεξαγωγής ολοκληρωμένης 

μελέτης εκτίμησης της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα της περιοχής.  

Η σκόνη /αιωρούμενα σωματίδια που εκπέμπεται από τοπικές εργασίες εκσκαφής, κοπής και 

άλλων απαραίτητων δράσεων εργοταξίου, όπως και από την κίνηση των οχημάτων, αποτελεί 

την βασική παράμετρο περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος σε ότι αφορά θέματα υγείας και 

ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής.   

Οι εμπειρίες και προγενέστερες μετρήσεις των μελετητών, δείχνουν μία υστέρηση στην 

εφαρμογή των μέτρων καταστολής της σκόνης, από τους εργάτες/επιβλέποντα/εργολάβο, όπως 
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προτείνονται πιο κάτω. Για τον λόγο αυτό, σε όλα τα σημαντικά έργα, οι μελετητές 

διασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων μέτρων, μέσα από την μόνιμη 

εγκατάσταση και λειτουργία ενός μηχανήματος συνεχούς μέτρησης σκόνης. Τοποθετείται 

μεταξύ του χώρου εργασιών και της πλησιέστερης οικίας που βρίσκεται στην πορεία των 

επικρατούντων ανέμων, και αποτελεί στοιχείο ηρεμίας τόσο για τους κατοίκους, όσο και για 

τον εργολάβο. Και αυτό, διότι μόλις η συγκέντρωση σκόνης στην ατμόσφαιρα της περιοχής, 

εντός ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος (μέσος όρος 1 λεπτού) υπερβεί τα όρια που 

θα έχουν τεθεί, το μηχάνημα ειδοποιεί με sms ή  μέσω σειρήνας, ή άλλως πως για την μειωμένη 

απόδοση των μέτρων καταστολής σκόνης, επιτρέποντας την άμεση ενεργοποίηση της 

διαδικασίας διόρθωσης. Αποφεύγονται καυγάδες μεταξύ κατοίκων και εργολάβου, 

εδραιώνοντας μία μορφή συνεργασίας και καλής γειτονίας από την αρχή.  

Με την πιο πάνω μέθοδο μέτρησης και άμεσης καταστολής της σκόνης, καλύπτεται και η 

ανησυχία σε ότι αφορά την δημιουργία προβλημάτων στα φυτά/ καλλιέργειες της περιοχής, 

από την επικάθηση σκόνης στο φύλλωμα, παρεμβαίνοντας στην διαδικασία φωτοσύνθεσης, 

επιβραδύνοντας το ρυθμό ανάπτυξής τους. 

Συνοψίζοντας τις προτάσεις της ομάδας, σύμφωνα με τα πιο πάνω: 

1. Οι μελετητές κρίνουν ότι η Lezanco Properties Ltd, θα μπορούσε να προσθέσει στους 

όρους του συμβολαίου της με τον εργολάβο του έργου, ενός όρου που θα αφορούσε 

στη μέγιστη ηλικία του στόλου οχημάτων και στην ετήσια κατάθεση των MOT για όλα 

τα μηχανήματα, προς διασφάλιση της σωστής συντήρησης των οχημάτων/ 

μηχανημάτων, ως μέτρο περιορισμού των εκπομπών αέριων ρύπων στην περιοχή.  

2. Ο εργολάβος θα πρέπει να διασφαλίζει την καταστολή των εκπομπών σκόνης κατά τη 

λειτουργία του εργοταξίου. Το θέμα αυτό έχει ήδη θεσμοθετηθεί από το Τμήμα 

Επιθεώρησης Εργασίας και περιλαμβάνεται στους όρους που θέτει η νομοθεσία για την 

ορθή λειτουργία των εργοταξίων.  

3. Σε ότι αφορά την σκόνη από την μετακίνηση οχημάτων εργοταξίου σε χωμάτινους 

δρόμους, συστήνεται η συνεχής παρουσία ενός οχήματος-υδροφόρας συστηματικής 

καταβροχής των οδών. Εναλλακτικά θα μπορούσε να τοποθετηθεί ένα πιο μόνιμο 

σύστημα σωληνώσεων για καταβροχή μέσω ειδικών ακροφυσίων (springlers). Για τον 

λόγο αυτό, είναι πολύ σημαντικός ο καθορισμός σταθερών σηματοδοτημένων 

διαδρομών εντός του εργοταξίου, με αυστηρές οδηγίες και έλεγχο τήρησης.  

4. Μπαίνοντας και βγαίνοντας τα οχήματα από τους χωμάτινους στους 

ασφαλτοστρωμένους δρόμους, μεταφέρουν λάσπη και σκόνη, η οποία σταδιακά 

αυξάνεται, δημιουργώντας επαναιώρηση σκόνης και όχληση στους κατοίκους. Για τον 
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σκοπό αυτό συστήνεται η χρήση μίας ειδικής μηχανοκίνητης απορροφητικής σκούπας-

σαρώθρου, σε συχνότητα που θα καθορίζεται από τις καιρικές συνθήκες, με ελάχιστο 

την μία φορά ανά εβδομάδα, έτσι ώστε να περιοριστούν σημαντικά οι εκπομπές 

σκόνης.  

5. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο παραταθεί η παραμονή των υλικών στο 

εργοτάξιο ή/και παρατηρηθεί η εκπομπή σκόνης από τα υλικά αυτά, ο εργολάβος θα 

αναλάβει να τα καταβρέχει για την καταστολή της σκόνης. 

Φάση Λειτουργίας 

Δεν προβλέπονται καυστήρες πετρελαίου στις πολυκατοικίες και επαύλεις του έργου, αλλά 

συστήματα κλιματισμού, με πηγή ενέργειας τον ηλεκτρισμό. Έτσι στο κεφάλαιο αυτό αν 

υπάρχει κάποια σκέψη εκ μέρους των μελετητών δεν αφορά στην επιβάρυνση του 

περιβάλλοντος της περιοχής από το έργο, αλλά του έργου από τους καυστήρες των γειτονικών 

οικιών και ιδιαίτερα τις αέριες εκπομπές του αεροδρομίου.  

Με δεδομένη την χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, ως πηγή εκπομπής αερίων ρύπων, αναφέρεται 

ο Ηλεκτροπαραγωγικός Σταθμός Βασιλικού της ΑΗΚ, ο οποίος προμηθεύει το απαιτούμενο 

ρεύμα. Οι μελετητές κρίνουν πολύ θετικά, το γεγονός ότι η εταιρεία ανάπτυξης στοχεύει σε 

κτίρια ενεργειακής κλάσης Α. Η κατάταξη αυτή παραπέμπει σε μειωμένη κατανάλωση 

ενέργειας σε σχέση με τα περισσότερα υφιστάμενα κτίρια της γειτνιάζουσας περιοχής του 

έργου και ως εκ τούτου σε αντίστοιχη μείωση των αερίων ρύπων από τα φουγάρα της μονάδας 

παραγωγής ηλεκτρισμού της ΑΗΚ.  

Στην ίδια φιλοσοφία της επιλογής κτιρίων ενεργειακής απόδοσης Α, οι μελετητές παροτρύνουν 

την εταιρεία ανάπτυξης σε επιλογή κλιματιστικών, αντλιών, κλπ, ενεργειακής κατανάλωσης Α 

και Α+. Ο τύπος του εκτιμώμενου μηχανολογικού εξοπλισμού που θα τοποθετηθεί στην 

ανάπτυξη δίνεται στο Παράρτημα Ζ. 

Βασική πηγή εκπομπής αερίων ρύπων στην περιοχή μελέτης, είναι η διακίνηση των 1000 

περίπου αυτοκινήτων που αναμένεται να διαθέτουν οι ένοικοι της ανάπτυξης. Όπως έχει 

υπολογιστεί στα κεφάλαια της κυκλοφορίας, το έργο, αναμένεται να δημιουργήσει πρόσθετες 

3000 και πλέον οχηματοδιαδρομές ημερησίως στην ευρύτερη περιοχή κίνησης των νέων 

κατοίκων. Μέγιστη πυκνότητα κίνησης αναμένεται κατά τις πρωινές ώρες, και ειδικά από τις 

7:00 έως 8:00πμ, περίοδος έναρξης των περισσοτέρων εργασιών. Με την παραδοχή του 50% 

κίνησης του στόλου οχημάτων του έργου εντός της μίας αυτής ώρας, υπολογίζεται η μέγιστη 

κίνηση που θα δημιουργεί το έργο στις 500 οχηματοδιαδρομές/ ώρα ή στα 8 οχήματα ανά 



ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Μ.Ε.Ε.Π.) ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ ΜΕΝΕΟΥ 

 

ISOTECH Ltd Environmental Research and Consultancy 89 

λεπτό. Η μελετητική ομάδα συμμετείχε σε μεγάλο αριθμό μετρήσεων, περιλαμβανομένης και 

σειράς μετρήσεων αυτοκινητόδρομου. Επίσης το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας έχει 

διενεργήσει εκτεταμένες μετρήσεις για τις επιπτώσεις από τις αέριες εκπομπές σημαντικών 

κυκλοφοριακών αξόνων. Σε όλες τις περιπτώσεις, ακόμα και σε αυτοκινητόδρομο με 

κυκλοφοριακό φόρτο πέραν των 100 οχημάτων ανά λεπτό και με τον αέρα να φέρνει τις 

εκπομπές αερίων στον μετρητή,  νοουμένου ότι τα οχήματα ήταν σε κίνηση και όχι 

συσσωρευμένα-στάσιμα, σε καμία περίπτωση η συγκέντρωση των ρύπων δεν ξεπερνούσε τις 

αποδεκτές εκ της νομοθεσίας τιμές ορίων συγκέντρωσης, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν 

αρνητικά την υγεία. Στην βάση αυτή, η χείριστη περίπτωση των 8 αυτοκινήτων ανά λεπτό 

φαντάζει πολύ μικρή για να απαιτηθεί περεταίρω ενασχόληση με το θέμα. Ιδιαίτερα όταν κατά 

την ημέρα και ώρα αναφοράς ο συνήθης άνεμος είναι νοτιοδυτικός, φέρνοντας «καθαρό» αέρα 

από ένα μεγάλο ανάπτυγμα όπου απουσιάζουν άλλες σημαντικές πηγές εκπομπής αερίων 

ρύπων. Εξαίρεση αποτελούν οι βραδινές ώρες, όπου η κατεύθυνση του επικρατούντος ανέμου 

φέρνει ρύπους από το αεροδρόμιο. Αλλά ακόμα και για το θέμα αυτό, έχουν τρέξει μοντέλα 

διασποράς των αερίων ρύπων του αεροδρομίου, χωρίς να παρουσιάζουν λόγους ανησυχίας και 

ψηλών συγκεντρώσεων ρύπων, στην περιοχή αναφοράς.  

Πληροφοριακά παρατίθενται οι ρυθμοί εκπομπής των επιβατικών αυτοκινήτων για το 2005 για 

την Κύπρο Σύμφωνα με το European Environmental Agency. 

Πίνακας 8.1: Ρυθμοί εκπομπής επιβατικών αυτοκινήτων (g/kg fuel) (for CO2 kg/kg fuel) για τη Κύπρο, για τα έτος 

2005. 

Category 

Cyprus 

CO NOx NMVOC CH6 PM 

CO2 from 

lubricants 

g/kg fuel 

CO2 

kg/kg 

fuel 

Petrol PC 49.0 5.34 7.46 0.60 0.03 7.96 3.16 

Diesel PC 9.91 11.2 1.68 0.19 1.52 8.33 3.17 

Petrol LCV 179 16.1 22.8 0.98 0.02 5.96 3.16 

Diesel LCV 8.91 16.8 1.41 0.13 1.82 6.80 3.17 

Diesel HDV 9.16 36.7 3.24 0.28 1.31 2.24 3.17 

Buses 10.4 35.6 3.62 0.38 1.41 4.41 3.17 

Mopeds 382 4.98 339 5.51 5.86 157 3.16 

Motorcycles 435 6.02 154 5.25 2.49 39.0 3.16 

Μία εισήγηση των μελετητών προς την εταιρεία ανάπτυξης έργου, είναι η λήψη πρόνοιας κατά 

τον σχεδιασμό και κατασκευή του έργου, για την δημιουργία υποδομών/σταθμών φόρτισης 

ηλεκτρικών οχημάτων στις οικίες, πολυκατοικίες αλλά και σε κεντρικά σημεία, ώστε να 

διευκολύνεται η επιλογή χρήσης ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων, μηδενικών (για την περιοχή) 

εκπομπών αερίων ρύπων.  
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8.9 Ηχορύπανση –Ακουστικές Εκπομπές και Δονήσεις 

Για τη διερεύνηση της ηχορύπανση από τη κατασκευή και λειτουργία του έργου έχει εκπονηθεί 

εξειδικευμένη Μελέτη Διερεύνησης Επίπεδων Εκπομπής ήχου/θορύβου (Παράρτημα Β). Η 

μελέτη ποσοτικοποιεί τον βαθμό επηρεασμού του υφιστάμενου ακουστικού μικροκλίματος της 

ευρύτερης περιοχής ενδιαφέροντος, από τις εργασίες κατασκευής αλλά και τη λειτουργία του 

προτεινόμενου έργου. Τα κύρια στοιχεία και πορίσματα της μελέτης του Παραρτήματος Β, 

συνοψίζονται στις ακόλουθες παραγράφους.  

8.9.1 Φάση Κατασκευής 

Στην εν λόγω μελέτη έγινε ποσοτική εκτίμηση της δυνητικής ηχητικής όχλησης των γειτονικών 

υφιστάμενων οικιών από εργασίες του εργοταξίου, κάνοντας χρήση του κριτηρίου σύγκρισης 

των μετρήσεων όταν η υπό διερεύνηση δυνητική πηγή όχλησης βρίσκεται σε λειτουργία, με το 

Γενικό Επίπεδο Θορύβου. Δηλαδή το επίπεδο που θα διαβιούσαν οι κάτοικοι χωρίς την 

παρουσία της θορυβώδους πηγής του εργοταξίου. Με βάση τα αποτελέσματα των 

ηχομετρήσεων, διαπιστώθηκε ότι η διαφορά μεταξύ του θορύβου βάθους στις πλησιέστερες 

προς το εργοτάξιο οικίες και του γενικού επιπέδου θορύβου στις οικίες αυτές όταν τα πλέον 

θορυβώδη μηχανήματα θα λειτουργούν, καταδεικνύει την ύπαρξη μίας επιβάρυνσης της 

τάξεως των 20 έως και 30 dB(A) του ακουστικού μικροκλίματος των επηρεαζομένων. Άρα, 

κατά την διάρκεια λειτουργίας των μηχανημάτων αυτών, το εργοτάξιο θα εμπίπτει στην 

κατηγορία δραστηριότητας ψηλής ηχητικής όχλησης για τους πλησιέστερους γείτονες.  

Για το μετριασμό των επιπτώσεων στο ακουστικό περιβάλλον οι μελετητές προτείνουν:  

1. Τεκμηριωμένη επιλογή τεχνικών και μηχανημάτων εκτέλεσης των απαιτούμενων 

εργασιών, στη βάση περιορισμού του χρόνου εργασίας και των ηχητικών εκπομπών.  

2. Διαμόρφωση ενός προγράμματος χρήσης των θορυβωδών εργασιών/μηχανημάτων, 

εκτός ορών κοινής ησυχίας, περιλαμβανομένης και της θερινής μεσημβρινής αργίας. 

3. Επιλογή της περιόδου των εκσκαφών και γενικότερα των εργασιών υψηλής 

πυκνότητας και αναστάτωσης, ώστε να είναι εκτός θερινής περιόδου όπου ο κόσμος 

συνηθίζει να έχει τα παράθυρά του ανοιχτά (χειμώνας-φθινόπωρο). 

4. Επιλογή περίφραξης με ηχοπεριοριστικές ιδιότητες  

5. Τοποθέτηση περίφραξης σε σχετικά ψηλά σημεία ώστε να σκιάζεται η πρωτογενής 

εκπομπή ήχου από την πηγή εκπομπής προς τις πλέον γειτονικές οικίες. Εάν δεν μπορεί 

η εξωτερική περίφραξη του εργοταξίου να παίξει αυτό τον ρόλο, μικρές επιτόπιες 

προσθήκες πανέλλων περίφραξης κοντά στην πηγή θορύβου και προς την κατεύθυνση 

του ευαίσθητου αποδέκτη, θα μπορούσαν να κάνουν την διαφορά μεταξύ ανεκτής 

ηχητικής παρέμβασης και μη ανεκτής όχλησης. Πρακτικός τρόπος ελέγχου της 
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επιτυχίας της εφαρμογής, είναι η πηγή εκπομπής θορύβου να μην είναι ορατή από τον 

ευαίσθητο αποδέκτη.  

6. Σωστός προγραμματισμός των εργασιών για μείωση της χρονικής περιόδου 

λειτουργίας του εργοταξίου. 

 

Πέραν των πιο πάνω, οι μελετητές επαναλαμβάνουν ότι κατά την διάρκεια των 

κατασκευαστικών εργασιών, το έργο και η εταιρεία ανάπτυξης, θα επηρεάζουν αρνητικά τους 

γείτονες, μέσω με δύο μόνον βασικών παραμέτρων: Σκόνη και Θόρυβο. Είναι δύο παράμετροι 

που μπορούν τεχνικά να μειωθούν, αλλά όχι να μηδενιστούν. Ο δε βαθμός ευαισθησίας στην 

διαχείρισή τους, καθορίζει (βάση όλων των εμπειριών των μελετητών), τα θεμέλια καλής 

γειτονίας με τον γηγενή πληθυσμό.    

 

Στην βάση αυτή, η μελετητική ομάδα καλεί την εταιρεία ανάπτυξης να λάβει σοβαρά υπόψη 

την εισήγησή της για εγκατάσταση μαζί με το όργανο μέτρησης σκόνης και ενός οργάνου 

μέτρησης, καταγραφής και ειδοποίησης για περιπτώσεις υπερβάσεων θορύβου σε ένα 

προκαθορισμένο λογικό όριο που θα τεθεί. Ο κάτοικος όταν ενημερωθεί και παρατηρήσει μέσα 

από μία τέτοια δράση, την ευαισθησία και σημασία που δίδει η εταιρεία ανάπτυξης του έργου, 

στον έλεγχο για μείωση των επιπτώσεων του έργου προς αυτόν, τότε συνήθως και στις 

περισσότερες των περιπτώσεων που έχουν εμπλακεί οι μελετητές, προσεγγίζει και αυτός 

ανάλογα το έργο με λογική, ευθυκρισία και ανοχή.  

 

8.9.2 Φάση Λειτουργίας 

Οι μελετητές δεν έχουν εντοπίσει κάποια σημαντικά προβλήματα όχλησης κατά την φάση 

λειτουργίας του έργου, για τα οποία απαιτούνται μέτρα ανάσχεσης/απάμβλυνσης.  

Συγκεκριμένα έχουν παρατηρήσεις ότι:  

1. Οι θορυβώδεις υποδομές που θα μπορούσαν να ενοχλήσουν, όπως οι ηχητικές 

απώλειες από την λειτουργία των διαχυτήρων αέρα (blowers) του σταθμού 

επεξεργασίας αποβλήτων, βρίσκονται στην μεγαλύτερη δυνατή απόσταση από τις 

υφιστάμενες οικίες. Ακόμα και αν διαφεύγει κάποιος θόρυβος, πρώτα θα ενοχληθούν 

και θα ζητήσουν τον περιορισμό των απωλειών αυτών, οι νέοι ένοικοι του έργου και 

πολύ λιγότερο θα φθάνουν οι εκπομπές αυτές, ήπια αισθητές, στις οικίες εκτός έργου.   

2. Τα στοιχεία από τις ηχητικές εκπομπές του πίνακα με τα μηχανήματα που θα 

χρησιμοποιηθούν στο νέο έργο, δεν παραπέμπουν σε δυνατότητα δημιουργίας 

συνθηκών όχλησης εκτός του έργου.  

3. Ακόμα και αν παρεμπιπτόντως παρατηρηθεί κατά την λειτουργία του έργου 

πρόβλημα όχλησης από συγκεκριμένη δραστηριότητα/μηχάνημα, αναμένεται να 

υπάρχει σχετικός όρος στην αδειοδότηση εκ μέρους του Τμήματος Περιβάλλοντος, ο 
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οποίος θα δεσμεύει την εταιρεία διαχείρισης στην άμεση αντιμετώπιση οποιασδήποτε 

πηγής θορύβου, που προσφέρει σε οποιαδήποτε οικία εκτός του τεμαχίου ανάπτυξης 

του έργου, ηχητική επιβάρυνση πέραν των 3 dB(A) πάνω από το Γενικό Επίπεδο 

Θορύβου της περιοχής επηρεασμού.  

Είναι αναμενόμενο ότι δραστηριότητες εντός κοινόχρηστων χώρων, θα μπορούσαν να 

ενοχλήσουν, ιδιαίτερα σε ώρες κοινής ησυχίας. Ωστόσο η χωροθέτηση των κοινόχρηστων 

χώρων στο κέντρο της ανάπτυξης περιορίζει την επίπτωση αυτή στο γειτνιάζον περιβάλλον του 

έργου.  

8.9.3 Περιβαλλοντικός Θόρυβος – Aεροδίαυλος.  

Σημείο ανησυχίας σε ότι αφορά την καταλληλόλητα του χώρου να φιλοξενήσει μία τόσο 

σημαντική οικιστική ανάπτυξη, απετέλεσε τόσο για την μελετητική ομάδα όσο και το Τμήμα 

Περιβάλλοντος, η γειτνίαση του χώρου με το αεροδρόμιο. Και πιο συγκεκριμένα, η πιθανότητα 

το ακουστικό μικροκλίμα του χώρου ανάπτυξης να επηρεάζεται σημαντικά από υφιστάμενο 

αεροδίαυλο που εξυπηρετεί το αεροδρόμιο.  

Μετά από εκτεταμένες και επαναλαμβανόμενες μετρήσεις ήχου κατά την διέλευση 

αεροσκαφών, σε απόσταση που καθιστά το αεροπλάνο ορατό στον ουρανό «πάνω» από την 

προτεινόμενη ανάπτυξη, η μελετητική ομάδα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι ηχητικές 

εκπομπές από την διέλευση αεροπλάνων, γίνονται μεν αντιληπτές στον χώρο ανάπτυξης, αλλά 

μέσα σε όρια που σε καμία περίπτωση δεν απειλούν την ασφάλεια και υγεία των κατοίκων της 

περιοχής.  

Επίσης, με βάση την Μελέτης Θορύβου Αερολιμένα Λάρνακας σύμφωνα με την Οδηγία 

2002/49/ΕΚ18 και τους Στρατηγικούς Χάρτες Θορύβου και Σχεδίων Δράσης που βρίσκονται 

αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος, η περιοχή ανάπτυξης δεν εμπίπτει 

στα όρια Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου Ακουστικών Εκπομπών – (ΖΟΑΕΚ), για τις οποίες 

υπάρχει ανάγκη επέμβασης για μέτρα ηχομόνωσης (Παράρτημα Β -Error! Reference source 

not found.). 

8.10 Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία 

Οι μελετητές δεν εντοπίζουν σημαντικές πηγές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας για τις οποίες 

απαιτείται περεταίρω διερεύνηση.  

 

18http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/14B54102FDB8D532C2258036003C56BE/$f

ile/ActionPlan.pdf 
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Λόγω λανθασμένης πληροφόρησης, κάποιες φορές παρατηρούνται αντιδράσεις κατοίκων για 

την εγκατάσταση των συνηθισμένων αστικών υποσταθμών μετατροπής ρεύματος υψηλής 

τάσεως στην τάση που χρησιμοποιούν συνήθεις οικίες. Έχουν γίνει πάρα πολλές μετρήσεις και 

μελέτες, σε μερικές εκ των οποίων συμμετείχαν και μέλη της παρούσας μελετητικής ομάδας. 

Έως και δύο μέτρα περιμετρικά των υποσταθμών, οι καταγραφές βρίσκονταν 100 φορές κάτω 

από τα όρια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Άρα οι αποστάσεις των 70 και 150 μέτρων 

που θα χωρίζουν τους δύο υποσταθμούς του έργου, από την πλησιέστερη υφιστάμενη οικία, 

δεν επιτρέπει ανησυχία για την επίπτωση της παραμέτρου αυτής. 

Μία πολύ καλή χειρονομία καλής γειτονίας εκ μέρους της εταιρείας ανάπτυξης, θα ήταν, σε 

περίπτωση που κάποιος εκ των γειτόνων εγείρει το θέμα, να καλέσει επί τόπου και στην 

παρουσία του γείτονα έναν ανεξάρτητο εμπειρογνώμονας, ο οποίος να προβεί σε μέτρηση της 

ακτινοβολίας και επεξήγηση των μετρήσεων.  

8.11 Ύδατα 

8.11.1 Όμβρια Ύδατα 

Φάση Κατασκευής 

Λόγω της σταδιακής κατασκευής του έργου σε φάσεις και δεδομένου ότι προνοείται να 

διατηρηθεί η φυσική κλίση του τεμαχίου ανάπτυξης, οι μελετητές δεν αναγνωρίζουν κάποιες 

ιδιαίτερες επιπτώσεις είτε στην ροή (περιοχή αποστράγγισης), είτε στην ποσότητα των ομβρίων 

υδάτων που θα φεύγουν από το τεμάχιο.  

Σε περίπτωση που παρατηρηθεί απορροή νερού σε επίπεδο ρυακιού κατά την διάρκεια 

βροχόπτωσης, κοντά στους χώρους εκσκαφής, θα διαμορφωθούν προσωρινά τοπικά μικρά 

χωμάτινα αναχώματα για την εκτροπή της ποσότητας αυτής ομβρίων υδάτων προς το υπόλοιπο 

οικόπεδο.  

Λόγω της πίεσης που ασκούν τα βαρέα οχήματα, ιδιαίτερα στους χωμάτινους δρόμους 

πρόσβασης, το χώμα τοπικά γίνεται πιο λεπτόκοκκο. Η επιφανειακή αυτή ποσότητα που 

συνήθως αποτελεί και την ανεπιθύμητη σκόνη που εκπέμπεται κατά την διάβαση των 

οχημάτων από τους δρόμους αυτούς, αναμένεται να συμπαρασυρθεί από τα όμβρια ύδατα, προς 

το ρέμα της περιοχής.  

Σπάνια μεν, υπαρκτά δε, είναι τα ατυχήματα με πετρελαιοειδή εντός των χώρων των 

εργοταξίων. Πολύ σημαντική είναι η διασφάλιση καλά συντηρημένων οχημάτων που να μην 

στάζουν λάδια.  Αν απαιτηθεί η τοπική συντήρηση/διόρθωση μηχανημάτων, αλλαγή λαδιών, ή 

η  προσωρινή αποθήκευση και χρήση μικρών ποσοτήτων λιπαντικών/ πετρελαιοειδών, ο 

εργολάβος θα πρέπει να καταθέσει συγκεκριμένη έγγραφη διαδικασία προς το Τμήμα 
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Περιβάλλοντος ή/και το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας που να αποδεικνύει  τον τρόπο 

χειρισμού και τους μηχανισμούς διασφάλισης της μη ρύπανσης από τέτοιες δραστηριότητες. 

Επιπρόσθετα θα πρέπει να καταθέσει την συμφωνία του με αδειοδοτημένο συλλέκτη ο οποίος 

θα παραλαμβάνει τις ποσότητες των αποβλήτων αυτού του τύπου (στουπιά, λάδια, γράσα, κλπ).  

Το σύνολο των πιο πάνω αποβλήτων αναμένεται να συγκεντρώνονται σε ειδικούς χώρους και 

δοχεία (spill trays – spill kits) 

Φάση Λειτουργίας 

Με βάση τους υπολογισμούς του Παραρτήματος Ν, Στην περίπτωση της μέγιστης 

βροχόπτωσης που αναμένεται εντός των επομένων 100 χρόνων, ο μέγιστος όγκος απορροής με 

το έργο σε πλήρη ανάπτυξη, εντός 24 ωρών, υπολογίζεται περίπου στα 2,000 κμ, για μέγιστη 

στα επόμενα 50 χρόνια 1,817 m3, και για τα 25 χρόνια τα 1,592 m3. Όπως αναφέρθηκε στο 

κεφάλαιο 7, η επίπτωση εντός του τεμαχίου στην παρουσία ενός καλά σχεδιασμένου 

συστήματος συλλογής ομβρίων υδάτων, δεν αναμένεται να δημιουργεί οποιοδήποτε πρόβλημα. 

Το δε ρέμα όπου θα καταλήγει η απορροή, παραμένει ως έχει.  

Δύο σημεία αναγνωρίζονται να αλλάζουν σε σχέση με το υφιστάμενο καθεστώς με δυνητικές 

επιπτώσεις:  

1.  Ο χρόνος σε σχέση με τον όγκο ομβρίων που το τεμάχιο θα στείλει στο ρέμα, 

αναμένεται να αυξηθεί. Δηλαδή το τεμάχιο θα στέλνει μεγαλύτερες ποσότητες ομβρίων 

υδάτων πιο γρήγορα με την έναρξη της βροχόπτωσης. Οι μελετητές δεν γνωρίζουν αν 

το ρέμα στο οποίο παροχετεύεται η ποσότητα ομβρίων νερών του οικοπέδου, μέχρι να 

φτάσει στην θάλασσα, δημιουργεί οποιοδήποτε πρόβλημα τοπικών πλημμυρικών 

φαινομένων. Αν όχι, η σχετικά μικρή αύξηση - σε σχέση με το σύνολο της περιοχής 

αποστράγγισης - που αναμένεται από την μετατροπή του 50% της γεωργικής γης του 

τεμαχίου σε σφραγισμένη επιφάνεια άμεσης απορροής ομβρίων, δεν αναμένεται να 

αποτελέσει τον καθοριστικό παράγοντα δημιουργίας τέτοιων φαινομένων. Αν όμως 

υπάρχει πρόβλημα, τότε η πρόσθετη αυτή ποσότητα θα το χειροτερεύσει.  

2. Συμπαράσυρση σκουπιδιών και ρύπων.  

Για την αντιστάθμιση των πιο πάνω εισήγηση των μελετητών σε συνεννόηση με τους τεχνικούς 

της εταιρείας ανάπτυξης, είναι κατά τον σχεδιασμό του έργου να ληφθούν πρόνοιες για: 

1. διάνοιξη κατά μήκος των εσωτερικών οδικών αξόνων της ανάπτυξης, φρεατίων 

συγκεκριμένου βάθους που θα αποθηκεύουν και επιτρέπουν την κατείσδυση 

ποσοτήτων ομβρίων, ανακόπτοντας χρονικά μία σημαντική ποσότητα ομβρίων υδάτων 

από το να αποδοθεί στο ρέμα της περιοχής και επιτυγχάνοντας ποσότητες νερού για 

εμπλουτισμό του υδροφορέα.  
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13. δημιουργία δικτύου συλλογής και παροχέτευσης ομβρίων υδάτων εκτός του 

οικοπέδου, περιορίζοντας την πιθανότητα μεταφοράς ομβρίων νερών από ανάντι 

(δυτικά),  εκμεταλλευόμενο την φυσική κλίση του τεμαχίου.  

14. το δίκτυο διαχείρισης των όμβριων υδάτων προτείνεται όπως γίνει με πρόβλεψη για 

σύνδεση με δημόσιο αγωγό όμβριων υδάτων που αναμένεται να δημιουργηθεί. 

15. να τοποθετηθούν λιποπαγίδες για δέσμευση ατυχηματικών ποσοτήτων μηχανελαίων 

όπως και φίλτρα συγκράτησης στερεών που μπορεί να παρασυρθούν.  

16. να πραγματοποιείται τακτικός έλεγχος και συντήρηση/ καθαρισμός των φίλτρων και 

των σχαρών απορροής του δικτύου όμβριων.  

8.11.2 Υδρογεωλογία 

Φάση Κατασκευής 

Η Γεωλογική μελέτη του παραρτήματος Γ καταδεικνύει ότι μέχρι και τα 15 μέτρα κάτω από το 

έδαφος δεν υπάρχει καμία υδροφορία. Άρα τόσο οι εκσκαφές όσο και οι λοιπές χωματουργικές 

εργασίες δεν αναμένεται να έχουν καμία επίδραση στο υδροφόρο στρώμα της περιοχής. Οι 

εισηγήσεις της προηγούμενης παραγράφου με την πρόταση εκσκαφής εμπλουτιστικών 

φρεατίων θα μπορούσαν να ενισχύσουν τον υφιστάμενο υδροφορέα. 

Τα μέτρα που προτάθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο για την διασφάλιση της ποιότητας 

των ομβρίων νερών, καλύπτουν και τα θέματα υδρογεωλογίας και διαφύλαξη της ποιότητας 

των υδροφόρων στρωμάτων από κατείσδυση ρυπαντικού φορτίου.   

Θέματα ανόρυξης γεωτρήσεων και άντλησης υπόγειου νερού, δεν τέθηκαν σε καμία περίπτωση 

από την εταιρεία ανάπτυξης, ούτε δόθηκαν στοιχεία για υφιστάμενες γεωτρήσεις σε ότι αφορά 

την ποσότητα και ποιότητα υπόγειου νερού, εντός του οικοπέδου του έργου. Σε κάθε 

περίπτωση κάτι τέτοιο θα εμπεριείχε το στοιχείο της αίτησης και αδειοδότησης εξόρυξης 

γεώτρησης από το Τμήμα Υδάτων, παρέχοντας χρόνο περεταίρω διερεύνησης της κατάστασης 

του υδροφορέα και των δυνατοτήτων άντλησης από την συγκεκριμένη περιοχή.  

Φάση Λειτουργίας 

Δεδομένης της πρόθεσης για μη ανόρυξη γεωτρήσεων και χρήσης υπόγειου νερού από το έργο, 

οι μελετητές δεν αναγνωρίζουν μορφή σημαντικής αλληλεπίδρασης του έργου με τον 

υδροφορέα της περιοχής. Σε καμία περίπτωση η ποσότητα λιπασμάτων και ψεκασμάτων που 

χρησιμοποιούνταν για τόσα χρόνια κατά την γεωργική χρήση του τεμαχίου και προφανώς 

έχουν κατεισδύσει και επηρεάσει τα υπόγεια νερά, δεν μπορούν να συγκριθούν με την 

περιορισμένη χρήση παρόμοιων μεθόδων συντήρησης του πράσινου της ανάπτυξης κατά την 

λειτουργία του έργου. 
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Τα μέτρα που προτάθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο για την διασφάλιση της ποιότητας 

των ομβρίων νερών, καλύπτουν και τα θέματα υδρογεωλογίας και διαφύλαξη της ποιότητας 

των υδροφόρων στρωμάτων από κατείσδυση ρυπαντικού φορτίου.   

8.12 Κυκλοφοριακό  

Φάση Κατασκευής 

Το σύνολο των οχηματοδιαδρομών που θα επιβαρύνει το δίκτυο κατά τη διάρκεια της 

κατασκευής, έχει υπολογιστεί περί τις 5700 σε μια περίοδο περίπου 8-10 ετών. Αυτό  σημαίνει 

περί τις 3 οχηματοδιαδρομές βαρέων οχημάτων την ημέρα κατά μέσο όρο.  

Προφανώς ανάλογα με τη φάση των κατασκευαστικών εργασιών, κάποιες μέρες οι 

μετακινήσεις αυτές θα είναι περισσότερες, μέχρι και τις 30 οχηματοδιαδρομές βαρέων 

οχημάτων και κάποιες λιγότερες, έως και μηδενικές. Στην βάση των πιο πάνω δεδομένων 

κίνησης βαρέων οχημάτων προς, από και εντός του έργου, ο επιπλέον αριθμός 

οχηματοδιαδρομών κατά την κατασκευαστική φάση του έργου, κατανεμημένος στο οκτάωρο 

εργασίας, δεν αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην επιβάρυνση της κυκλοφορίας, πόσο 

μάλλον να συνεισφέρει σε οποιαδήποτε κυκλοφοριακή συμφόρηση στην περιοχή αναφοράς. 

Επιπρόσθετες οχηματοδιαδρομές προς και από το εργοτάξιο, αναμένεται να δημιουργούνται 

από ιδιωτικής χρήσεως οχήματα και εμπορικά οχήματα (van, διπλοκάμπινα, ημιφορτηγά, κλπ), 

ιδιοκτησία των εργατών, της κατασκευαστικής εταιρείας, υπεργολάβων και συνεργατών. Οι 

υπολογισμοί της κατασκευάστριας εταιρείας, δίδει ως μέγιστος αριθμός ατόμων ανά ημέρα στο 

εργοτάξιο, τους 100 εργαζόμενους. Στη βάση εμπειριών της κατασκευάστριας εταιρείας που 

συμπίπτουν σε τάξη μεγέθους με αρχειακό υλικό της βάσης δεδομένων των μελετητών, μπορεί 

να εξαχθεί με ασφάλεια ως μέγιστος αριθμός οχηματοδιαδρομών στο εργοτάξιο, οι 100/ημέρα.   

Η είσοδος και έξοδος των βαρέων οχημάτων από και προς το τεμάχιο για μεταφορά 

οικοδομικών υλικών θα γίνεται μέσω του υπάρχοντος οδικού δικτύου στα βορειοανατολικά 

του τεμαχίου. Οι διαδρομές αυτές θα διαρκέσουν καθ’ όλη τη φάση κατασκευής και φαίνονται 

στο Παράρτημα Ζ.  

Οι επιπτώσεις αφορούν κυρίως στην κίνηση των οχημάτων μπροστά από τις οικίες, 

εκπέμποντας θόρυβο, καυσαέρια και ιδιαίτερα σκόνη (επανεώρηση σκόνης κρασπέδων). 

Επιπρόσθετα, συχνά παρατηρούνται πτώσεις κυρίως σκύρων από υπερφορτωμένα φορτηγά.  

Εισήγηση των μελετητών είναι η συνεργασία μεταξύ Δήμου, κατασκευάστριας εταιρείας και  

ιδιοκτητών των δύο γεωργικών τεμαχίων που μεσολαβούν μεταξύ έργου και κεντρικού δρόμου 

(Ονασαγόρου), για την προσωρινή διάνοιξη πρόσβασης εισόδου των βαρέων οχημάτων από το 
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βορειοανατολικότερο όριο του τεμαχίου, παρακάμπτοντας το μεγαλύτερο μέρος των οικιών 

της περιοχής. 

Προτείνεται επίσης να γίνει προγραμματισμός των δρομολογίων μεταφοράς υλικών 

κατασκευής και να καθοριστούν εναλλακτικές διαδρομές των βαρέων οχημάτων κατά τις ώρες 

αιχμής.  

Φάση λειτουργίας 

Κατά τη φάση πλήρους λειτουργίας του, το έργο αναμένεται να εξυπηρετεί περίπου 1,550 

μόνιμους κάτοικους, 20-25 άτομα προσωπικό και 200 επισκέπτες εβδομαδιαίως. Η εκτίμηση 

του αριθμού των επισκεπτών περιέχει σημαντικό βαθμό ανασφάλειας καθώς έγινε στην βάση 

βιβλιογραφίας και δείκτη υπολογισμού στην βάση του εμβαδού των κοινόχρηστων υποδομών.  

Στο Παράρτημα Ζ, Πίνακας Ζ-10, εκτιμήθηκαν οι ημερήσιες οχηματοδιαδρομές των κατοίκων 

της ανάπτυξης βάσει συγκεκριμένης μεθοδολογίας που προτείνει για μεσαίου εισοδήματος 

νοικοκυριά ως δείκτη κίνησης τις 7.7 διαδρομές/οικιστική μονάδα19/ημέρα. Η παρούσα 

ανάπτυξη αφορά 479 οικιστικές αναπτύξεις έτσι ο αριθμός οχηματοδιαδρομών εκτιμάται στις 

3700 οχηματοδιαδομές την ημέρα.  

Σύμφωνα με της μεθοδολογίας που εφαρμόστηκε σε παρόμοιας φύσης έργο από την εταιρεία 

A.L.A Planning Partnership20 οι ώρες αιχμής για αναχώρηση από την ανάπτυξη εκτιμάται ότι 

θα είναι στις 7π.μ. και στις 5μ.μ. κατά τις οποίες θα διακινούνται περίπου το 40% των 

οχημάτων, ενώ οι συνήθεις ώρες άφιξης στην ανάπτυξη είναι στις 5μ.μ., όπου 56% των 

οχημάτων θα επιστρέφουν στην ανάπτυξη.  

Με δεδομένη την κατασκευή του έργου σε τέσσερεις φάσεις σε συνδυασμό με τον χρονικό 

προγραμματισμό του περιφερικού δικτύου οδικής κυκλοφορίας που εφάπτεται με το οικόπεδο 

ανάπτυξης, ως χειρότερη περίπτωση φόρτισης του υφιστάμενου οδικού δικτύου από το έργο, 

αναφέρεται η ολοκλήρωση και λειτουργία της πρώτης φάση. Άρα αναλογικά με τους πιο πάνω 

υπολογισμούς, η πρώτη φάση θα φέρει στην περιοχή περί τα 300 και περί τις 1000 

οχηματοδιαδρομές ανά ημέρα. Θεωρώντας ότι το πρωί, τα μισά τουλάχιστον οχήματα θα 

κινούνται μεταξύ της ώρας μέγιστης κυκλοφορίας 7:00 έως 8:00μμ, 150 περίπου οχήματα θα 

κάνουν χρήση του οδικού δικτύου της περιοχής. Δεδομένων των δύο πιθανών διαδρομών που 

υπάρχουν για την έξοδο των οχημάτων προς τις κεντρικές αρτηρίες της περιοχής, οι διαφυγές 

 

19 Al-Masaeid, H. & Fayyad, Sanaa. (2018). Estimation of trip generation rates for residential areas in Jordan. 

Jordan Journal of Civil Engineering. 12. 162-172. 

20 Μελέτη Κυκλοφοριακών Επιπτώσεων από την ανέγερση Οικιστικής Ανάπτυξης ‘Sunset Gardens’ στην 

περιοχή Τσερκέζοι, στη Λεμεσό, A.L.A Planning Partnership, Φεβρουάριος 2020 
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αυτές θα λάβουν περί τα 75 οχήματα σε διάρκεια μίας ώρας. Άρα λίγο περισσότερο από 1 

αυτοκίνητο ανά λεπτό.  

Από τις παρατηρήσεις των μελετητών στην περιοχή, δεν αναγνωρίστηκαν σημαντικά 

κυκλοφοριακά προβλήματα, πάντα σε σύγκριση με κυκλοφοριακά προβλήματα των αστικών 

κέντρων της Κύπρου. Σε κάθε όμως περίπτωση, οι μελετητές αναγνωρίζουν ότι και μόνο ο 

σχεδιασμός και προγραμματισμός του περιφερειακού αυτού δρόμου που εφάπτεται στο 

οικόπεδο ανάπτυξης, καταδεικνύει την παρουσία κυκλοφοριακών προβλημάτων  και της 

ανάγκης υλοποίησης ενός τέτοιου έργου. 

Ως εκ των ως άνω, οι μελετητές αν και δεν αναμένουν ότι το ένα όχημα ανά λεπτό θα παίξει 

καθοριστικό ρόλο στην αύξηση του κυκλοφοριακού φόρτου της περιοχής, κατανοούν ότι ο 

νέος κυκλοφοριακός φόρτος θα αποτελέσει μία πρόσθετη επιβάρυνση στις οδεύσεις της 

περιοχής. Οι μελετητές δεν έχουν μαγικές λύσεις για την παράμετρο αυτή, πέραν της εισήγησης 

για επιτάχυνση της κατασκευής του περιφερειακού δρόμου που δώσει την απαιτούμενη 

κυκλοφοριακή ανάσα σε όλη την περιοχή, περιλαμβανομένης και της ανάπτυξης.  

Η ομάδα μελέτης προτείνει προς μετριασμό των πιο πάνω επιπτώσεων: 

1. Να γίνει ενημέρωση των αρμόδιων φορέων, ώστε να δοθεί η δυνατότητα μέσα στο 

χρονικό πλαίσιο κατασκευής του έργου να βρεθούν όλες οι εναλλακτικές οδεύσεις και 

δυνατότητας ομαλής διασποράς-κατανομής των οχηματοδιαδρομών που θα 

δημιουργήσει το έργο. 

2. Το σχεδιασμό και τη δημιουργία μίας ακόμα εξόδου στην ανάπτυξη, προς χρήση ως 

εναλλακτική  έξοδος μόνο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.  

8.13 Χρήση Φυσικών Πόρων 

8.13.1 Υλικά Κατασκευής 

Φάση Κατασκευής  

Κατά τη φάση κατασκευής του προτεινόμενου έργου, τα κύρια υλικά που αναμένεται να 

χρησιμοποιηθούν είναι έτοιμο σκυρόδεμα, οπλισμός σκυροδέματος, θερμομονωτικά τούβλα 

και κεραμικά είδη (Βλ. Κεφάλαιο 5.1.6). Τόσο τα ίδια τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, όσο 

και η μεταφορά τους στον χώρο του έργου περιλαμβάνουν επιβαρύνσεις στο περιβάλλον: οι 

λατομικοί πόροι είναι σημαντικοί φυσικοί πόροι σε ανεπάρκεια στην Κύπρο. Πέραν τούτου, 

φυσικός πόρος είναι και η ενέργεια που δαπανάται για τη μεταφορά τους στο χώρο του 

εργοταξίου.  

Το ερώτημα που τίθεται πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις διττό: 
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1. Κρίνεται σκόπιμη η προτεινόμενη δράση στην κλίμακα που σχεδιάζεται και  

2. Υπάρχουν τρόποι να περιοριστούν ποσοτικά (π.χ. μέσω χρήσης ανακυκλωμένων 

υλικών) ή εναλλακτικού σχεδιασμού, διαδρομών, μεθόδων κατασκευής, οι 

απαιτούμενοι προς χρήση φυσικοί πόροι.  

Η σκοπιμότητα του έργου εξετάστηκε και κρίθηκε λογική και αναγκαία η παρουσία τέτοιας 

ολοκληρωμένης υποδομής στην βάση της αναπόφευκτης οικιστικής ανάπτυξης στις 

επαρχιακές περιοχές της Κύπρου.  

Άρα η προσπάθεια των μελετητών στράφηκε σε παρεμβάσεις και συνεργασία με την 

αναπτυξιακή εταιρεία και τους συνεργάτες της κατά τη διάρκεια του τελικού σχεδιασμού. 

Στόχος, η διασφάλιση της μείωσης κατά το δυνατό των ποσοτήτων των υλικών, μέσα από 

εναλλακτικές λύσεις ως προς την πηγή προμήθειάς τους και την καλύτερη διαχείρισή τους.  

Η τελική κατάληξη σε σχεδιασμό εντός έργου με κτίρια ενεργειακής απόδοσης Α, σε 

συνδυασμό με ένα σημαντικό αριθμό δράσεων όπως η ανακύκλωση νερού, η χρήση ΑΠΕ, η 

τοπιοτέχνηση με τοπικά είδη ανθεκτικά στις συνθήκες του τόπου και χαμηλής ανάγκης σε νερό, 

κλπ, αποτελούν ένδειξη σημαντικών δράσεων περιορισμού του αποτυπώματος κατανάλωσης 

φυσικών πόρων σε σχέση με τις συνήθεις μεθόδους οικοδόμησης. 

8.13.2 Κατανάλωση Νερού 

Φάση Κατασκευής  

Για τις κατασκευαστικές εργασίες, όπως και για τις ανάγκες των εργαζομένων σε νερό, θα 

απαιτηθούν: 1) για τις κατασκευαστικές εργασίες, μία ημερήσια κατανάλωση νερού της τάξεως 

των 4 έως 6 τόνων, με μέση τιμή τους 5 τόνους και 2) για τους εργαζομένους περί τον 1 τόνο 

(10 λίτρα/άτομο/μέρα * 100 εργαζόμενους/ ημέρα) για ξεπλύματα, με δεδομένη την παρουσία 

των χημικών τουαλετών που δεν καταναλώνουν νερό (στοιχεία από τα αρχεία των μελετητών). 

Πέραν της χρήσης χημικών τουαλετών, το εργοτάξιο και ο εντατικός τρόπος εργασίας του, δεν 

επιτρέπει ούτε πολύ ψηλές καταναλώσεις νερού, ούτε σημαντικές μειώσεις. Ως δράση άξια 

αναφοράς είναι η ανάγκη κατά τους θερινούς ξηρούς μήνες να καταβρέχονται οι χωμάτινες 

διαδρομές κίνησης των οχημάτων εντός του έργου-εργοταξίου. Η σταθεροποίηση των 

διαδρομών και η μόνιμη εγκατάσταση συστήματος μεταφοράς νερού και εκνέφωσης μέσω 

ειδικών ακροφυσίων χαμηλής κατανάλωσης νερού, προτείνεται ως η βέλτιστη λύση για την 

συγκεκριμένη περίπτωση.   

Φάση Λειτουργίας 

Οι ανάγκες σε νερό κατά τη φάση λειτουργίας αφορούν σε ανάγκες ύδρευσης οι οποίες θα 

καλύπτονται επίσης από το δίκτυο υδατοπρομήθειας του Δήμου και ανάγκες άρδευσης οι 
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οποίες προτείνεται πιο κάτω όπως καλυφτούν από την επεξεργασία λυμάτων εντός της 

ανάπτυξης.  Η εκτίμηση για τις ανάγκες σε νερό ύδρευσης κατά την πλήρη λειτουργία του 

έργου προτείνει περί τις 90,000 m3/χρόνο. Οι αναλυτικοί πίνακες για τη ζήτηση νερού 

ύδρευσης βρίσκονται στο Παράρτημα Η. H συνολική ζήτηση νερού άρδευσης εκτιμήθηκε σε 

μία τάξη μεγέθους των 60,000 m3 νερού ανά έτος η οποία υπερκαλύπτεται από το 

επεξεργασμένο νερό του τριτοβάθμιου βιολογικού σταθμού. Για την πρώτη φάση του έργου οι 

ανάγκες σε νερό έχουν υπολογιστεί στα 70κμ/ημέρα, ήτοι 3κμ/ώρα.  

Για σκοπούς μείωσης της κατανάλωσης νερού, η ομάδα μελέτης προτείνει: 

1. Εντός των οικιών η πρόταση της κατασκευάστριας εταιρείας προς τους αγοραστές της 

επιλογής ειδών υγιεινής με ενσωματωμένα συστήματα ελέγχου και μείωσης της 

κατανάλωσης νερού.  

2. Στην ίδια βάση θα μπορούσαν να δοθούν πληροφορίες για πλυντήριο πιάτων και 

ρούχων με μειωμένη χρήση νερού. 

3. Πληροφορίες και νουθεσίες θα μπορούσαν να δοθούν προς του αγοραστές των 

επαύλεων, προς επιλογή ειδών γρασιδιού, φυτών και δένδρων στην φιλοσοφία του 

συνόλου των κοινόχρηστων χώρων του έργου, με ντόπια, ανθεκτικά και χαμηλών 

υδατικών αναγκών φυτά.  

4. Τη χρήση καλυμμάτων πισίνας για περιορισμό της εξάτμισης άρα και της ανάγκης 

αναπλήρωσης του νερού.  

5.  Η επιλογή των ειδών τοπιοτέχνησης των κοινόχρηστων χώρων φυτών να γίνει στην 

βάση ολοκληρωμένης μελέτης από ειδικούς επιστήμονες με οδηγίες για να δόσουν 

προτεραιότητα σε ενδημικά φυτά και δέντρα, χαμηλών υδατικών αναγκών.  

6. Το νερό άρδευσης να προέρχεται από την τριτογενή επεξεργασία λυμάτων (βιολογικό 

σταθμό – σύστημα ανακύκλωσης γκρίζων νερών) της ανάπτυξης ή από το Σχέδιο 

Άρδευσης της περιοχής Μενεού. 

8.13.3 Κατανάλωση Ενέργειας 

Φάση Κατασκευής  

Κατά την διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών θα τοποθετηθεί προσωρινή τριφασική 

παροχή ηλεκτρισμού 3Χ100Α στο οικόπεδο από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου με σκοπό την 

τροφοδότηση με ηλεκτρισμό των προσωρινών γραφείων εντός του εργοταξίου και για χρήση 

στο εργοτάξιο.  

Η σημαντική κατανάλωση ενέργειας κατά την φάση αυτή του έργου, αφορά στα καύσιμα 

μεταφοράς των υλικών στο εργοτάξιο, όπως και τα καύσιμα κίνησης και λειτουργίας των 

βαρέων οχημάτων και άλλων μηχανημάτων εντός αυτού. Επιπρόσθετα, στα καύσιμα κίνησης 

των οχημάτων μεταφοράς των εργαζομένων από και προς το έργο.  
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Οι μελετητές αναγνωρίζουν στην παράμετρο αυτή, ιδιαίτερα χαμηλή ευελιξία στην πρόταση 

ουσιαστικών και πρακτικά εφαρμόσιμων μέτρων βελτίωσης. Βέβαια, το γεγονός ότι η μείωση 

της ενεργειακής κατανάλωσης αποτελεί ζητούμενο που ωφελεί άμεσα τον άμεσα εμπλεκόμενο, 

οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η προσπάθεια μείωσης του ποσού καταναλισκόμενης ενέργειας 

από την φάση αυτή, παραμένει συνεχής στόχος κάθε ενός εμπλεκόμενου.  

Φάση Λειτουργίας 

Κατά την ολοκλήρωση του έργου και τη λειτουργία του θα υπάρχουν δυο υποσταθμοί 

ηλεκτρικής ενέργειας στο βόρειο και δυτικό όριο του Έργου. Η συνολική ετήσια κατανάλωση 

ηλεκτρικής ενέργειας που θα προκύπτει από την ανάπτυξη, σε πλήρη ανάπτυξη, εκτιμάται ότι 

θα ανέρχεται περίπου σε 5,200 MWh. 

Η ζήτηση αυτή από το δίκτυο της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου θα επιφέρει και την ανάλογη 

ρύπανση από τις δραστηριότητες ηλεκτροπαραγωγής. Η δράση αυτή κρίνεται ως μη 

αναστρέψιμη.  

Σε κάθε περίπτωση και για την ελαχιστοποίηση των αναγκών κατανάλωσης ηλεκτρικής 

ενέργειας, η ομάδα μελέτης προτείνει:  

1. Την ευαισθητοποίηση των κατοίκων προς συνετή κατανάλωση. 

2. Ουσιαστική εφαρμογή του στόχου που έθεσε η εταιρεία για κτίρια Ενεργειακής 

Απόδοσης Α.  

3. Χρήση ΑΠΕ στο μέγιστο δυνατόν 

4. Χρήση συστημάτων θέρμανσης/ ψύξης υψηλής απόδοσης. 

5. Ενίσχυση χρήσης βιοκλιματικών στοιχείων κατά τον τελικό σχεδιασμό του έργου. 

6. Χρήση Φωτοβολταϊκών Λαμπτήρων στο χώρο πρασίνου.  

7. Οι ανάγκες σε θέρμανση να καλύπτονται από υψηλής απόδοσης αντλίες θερμότητας 

δρώντας συνεργιστικά με τις θερμομονωτικές κατασκευές των κτιρίων που θα 

μειώνουν τις απαιτήσεις σε θέρμανση και θα διασφαλίζουν συνθήκες θερμικής άνεσης. 

8.14 Αισθητική Παρέμβαση 

Φάση Κατασκευής  

Ένα εργοτάξιο, δημιουργεί πάντα μία εικόνα αναστάτωσης και αισθητικής αναταραχής στο 

άμεσο γειτνιάζον περιβάλλον. Αναπόφευκτο, δεδομένου του μοντέλου ανάπτυξης που έχει 

επιλέξει η Κυπριακή κοινωνία. Με τις επιπτώσεις να έχουν συζητηθεί σε προγενέστερο 

κεφάλαιο, οι μελετητές προτείνουν ως μέτρα απάμβλυνσης τα πιο κάτω:  

1. Περίφραξη και αποκοπή οπτικής επαφής της γύρω περιοχής από το εργοτάξιο 
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2. Να δοθεί έμφαση στην μεγαλύτερη δυνατή καθαριότητα του χώρου. Εντός και εκτός 

του εργοταξίου, με καθημερινή παρατήρηση και δράση επί του θέματος.  

3. Δεδομένου του μεγέθους του οικοπέδου, οι σωροί από το χώμα εκσκαφής να 

παραμένουν στο χαμηλότερο δυνατό ύψος.  

4. Συστηματικό έλεγχο και σχολαστική εφαρμογή των μέτρων καταστολής σκόνης.  

Φάση Λειτουργίας  

Η αισθητική παρέμβαση είναι ένα ζήτημα που απασχόλησε τους μελετητές, δεδομένου ότι η 

ανάπτυξη θα πραγματοποιηθεί εντός ενός τεμαχίου του οποίου η προηγούμενη χρήση του ήταν 

αγροτική αλλά και δεδομένης της ύπαρξης οικιστικών μονάδων εφαπτόμενων του έργου. Η 

βασική αμφιλεγόμενη (αρνητική για πολλούς θετική για άλλους) αισθητική παρέμβαση του 

έργου σε σχέση με τις γειτονικές χρήσεις, αφορά στο ύψος των πολυκατοικιών. Όλα τα άλλα 

στοιχεία του έργου που αφορούν στην τοπιοτέχνηση, στην δημιουργία μπουλεβάρδου και 

χώρων κοινής χρήσης, κλπ, αποτελούν θετική επίπτωση και δεν χρήζουν συζήτησης ή 

πρότασης μέτρων. Το μεγαλύτερο μέρος των υφιστάμενων γειτονικών κτιρίων, αφορούν σε 

διώροφες οικίες. Mέγιστο ισοδύναμο ύψος σε μερικές από αυτές, είναι το αντίστοιχο ενός 

τριώροφου κτιρίου. Σε κάθε περίπτωση, οι μελετητές κρίνουν ότι το συγκεκριμένο θέμα αφορά 

μία σημαντική παρέμβαση στην αισθητική της περιοχής.  

Η διεθνής βιβλιογραφία21 καταδεικνύει μία σειρά δεικτών οι οποίοι επιχειρούν να 

προσδιορίσουν  αντικειμενικά την παρέμβαση στην αισθητική του χώρου. Οι πιο κύριοι δείκτες 

είναι η αρμονία των χρωμάτων της ανάπτυξης, ο επαρκής φωτισμός, το είδος και η ποικιλία 

των υλικών, το σχήμα, η μορφή, το μέγεθος, η συμμετρία του κτηρίου αλλά και το μοτίβο που 

παρουσιάζει22. 

Σε συζήτηση των μελετητών με τους αρχιτέκτονες του έργου, οι τελευταίοι εμφανίζονται να 

έχουν λάβει υπόψη τους ανωτέρω παράγοντες κατά τον σχεδιασμό του έργου, συστήνοντας 

την όσο το δυνατόν πιο ομαλή και ομοιόμορφη ένταξη της ανάπτυξης εντός της ευρύτερης 

περιοχής. Συγκεκριμένα, θεωρούν ότι η ομοιομορφία στην κατανομή και κατασκευή των 

κτηρίων και ο ενιαίος σχεδιασμός περιορίζει το εύρος της επίπτωσης της γενικότερης 

αισθητικής παρέμβασης του έργου. Επιπρόσθετα οι ανοικτοί κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου που 

αποτελούν το 26% της οικιστικής ανάπτυξης κρίνεται ότι θα συνεισφέρουν στη γενικότερη 

αναβάθμιση του αισθητικού περιβάλλοντος. 

 

21 

https://www.researchgate.net/profile/Yasser_Megahed/publication/260710349_Quantitative_architectural_aesthe

tic_assessment/links/56a25b7808ae232fb2019ce7.pdf 

22 https://www.ripublication.com/irph/ijert_spl17/ijertv10n1spl_33.pdf 

https://www.researchgate.net/profile/Yasser_Megahed/publication/260710349_Quantitative_architectural_aesthetic_assessment/links/56a25b7808ae232fb2019ce7.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Yasser_Megahed/publication/260710349_Quantitative_architectural_aesthetic_assessment/links/56a25b7808ae232fb2019ce7.pdf
https://www.ripublication.com/irph/ijert_spl17/ijertv10n1spl_33.pdf
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Στο σύνολο του προηγούμενου κειμένου γίνονται εκτενείς αναφορές στο ζήτημα αυτό. Η 

παρούσα πρόταση του έργου, είναι το αποτέλεσμα πολλών εναλλακτικών λύσεων που 

αρχιτέκτονες και Τμήμα Πολεοδομίας είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν και να προτείνουν. 

Οι τελευταίοι θα πάρουν και την τελική απόφαση. Πέραν τούτου, οι μελετητές τοποθετούνται 

με εισηγήσεις που θα μπορούσαν να βελτιώσουν το αισθητικό αποτέλεσμα. Συγκεκριμένα 

προτείνεται η τοπιοτέχνηση πέριξ των πολυκατοικιών με τη φύτευση ψηλών δένδρων, όπως 

και η επιλογή χρώματος βαφής τους ώστε να εντάσσεται στην χρωματική παλέτα του γύρω 

χώρου και να προάγει την μεγαλύτερη δυνατή ένταξη των στοιχειών αυτών του έργου στο 

περιβάλλον της ανάπτυξης.  

8.15 Υγρά Απόβλητα 

Φάση Κατασκευής 

Για τις ανάγκες των εργαζομένων θα χρησιμοποιηθούν χημικές τουαλέτες μέσω εξωτερικού 

συνεργάτη που θα αναλάβει την διαχείριση τους. Στην βάση των υπολογισμών που δίδονται 

στα προηγούμενα κεφάλαια, για 100 άτομα υπολογίζονται ότι θα απαιτηθούν περί τις 8 χημικές 

τουαλέτες. Η συντήρηση τους θα γίνεται μια φορά την βδομάδα από αδειοδοτημένη εταιρεία 

συλλογής και καθαρισμού τους. Οι χημικές τουαλέτες αποτελούν το πλέον συνηθισμένο πια 

μέτρο διασφάλισης της ορθής διαχείρισης των αστικών υγρών αποβλήτων στις κατασκευές και 

δεν συνδέονται με προβλήματα διαρροών ή άλλων αρνητικών επιπτώσεων στον χώρο 

εφαρμογής τους.  

Πλύσιμο, καθαρισμός χεριών και εργαλείων. Σε συγκεκριμένα σημεία του έργου, θα υπάρχει 

υδροφόρα με νερό για τις ανάγκες καθαριότητας του προσωπικού. Στα συγκεκριμένα σημεία 

συνήθως οι εργαζόμενοι πλένουν και τα μικρά αντικείμενα της δουλειάς τους. Το απόβλητο 

αυτό υπολογίστηκε στο 1 κμ/ ημέρα. Θα συλλέγεται σε δεξαμενή και θα παραδίδεται 

αδειοδοτημένη εταιρία23 συλλογής.  

Για τις μη αναμενόμενες, περιορισμένου εύρους και συχνότητας ρυπάνσεις από ατύχημα, στον 

χώρο θα διατηρείται spill kit, το οποίο και θα χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση και 

προσωρινή φύλαξη τέτοιων απωλειών σε κλειστό δοχείο. Από εκεί, θα απομακρύνεται ανάλογα 

αναγκών, από αδειοδοτημένο συλλέκτη.  

Μικρές ποσότητες αλλά σημαντικής περιβαλλοντικής αξίας απόβλητα αναμένονται από την 

χρήση χημικών σκευασμάτων στα μηχανήματα και άλλες εργασίες του εργοταξίου, όπως 

 

23 

http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/All/D82F379F28D41417C2257F620027FBC8/$

file/%CE%9B%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1.pdf 

http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/All/D82F379F28D41417C2257F620027FBC8/$file/%CE%9B%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1.pdf
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/All/D82F379F28D41417C2257F620027FBC8/$file/%CE%9B%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1.pdf
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μπογιές, διαλύτες, λιπαντικά, λάδια, κλπ. Το σύνολο αυτών θα μαζεύονται σε κλειστό/στεγανό 

χώρο και θα απομακρύνονται από αδειοδοτημένο συλλέκτη. Σε κάθε περίπτωση,  έστω και για 

την απίθανη περίπτωση ανάγκης για διόρθωση ή συντήρηση μηχανήματος εντός του 

εργοταξίου, θα πρέπει να υπάρχει η διαδικασία και τα υλικά περιορισμού της πιθανότητας 

ατυχηματικών διαρροών. 

Φάση Λειτουργίας: 

Οι κατασκευαστικές εργασίες του αποχετευτικού συστήματος της περιοχής προγραμματίζεται 

να ξεκινήσουν αρχές του 2022 και να ολοκληρωθούν μέχρι το 2027. Μέχρι τότε το σύνολο των 

αποβλήτων του έργου, περί τις 60 000κμ/έτος) θα οδηγούνται και θα τυγχάνουν τριτοβάθμιας 

επεξεργασίας σε ιδιόκτητο βιολογικό σταθμό.  

Σε ότι αφορά την υφιστάμενη φάση ολοκλήρωσης του σχεδιασμού, η μελετητική ομάδα 

εισηγείται τα πιο κάτω: 

1. Να καταγραφεί στους όρους του Τμήματος Περιβάλλοντος, ώστε να καταστεί 

δέσμευση, ότι ο βιολογικός σταθμός ή όποιο άλλο σύστημα επεξεργασίας αποβλήτων, 

θα χωροθετηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε τα απόβλητα, μέσω βαρύτητας να καταλήγουν 

στην δεξαμενή εισόδου του σταθμού. 

2. Σε τρία περίπου χρόνια από την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου, αναμένεται η 

λειτουργία του κεντρικού αποχετευτικού που θα καλύπτει και το οικόπεδο. Εκ των 

εμπειριών της, η μελετητική ομάδα αναμένει ότι, εθελοντικά ή κατ’ υποχρέωση, η τότε 

Διαχειριστική Επιτροπή του έργου, θα κρίνει προς το συμφέρον των μελών της, τον 

τερματισμό λειτουργίας του ιδιόκτητου βιολογικού σταθμού και την σύνδεση του έργου 

με το κεντρικό αποχετευτικό. Σε τέτοια περίπτωση θα δημιουργηθεί μία έλλειψη στο 

ισοζύγιο νερού του έργου. Μέχρι και 60 000 κμ νερού θα πρέπει να αγοραστούν ανά 

έτος πρόσθετα, για την άρδευσης των κοινόχρηστων χώρων. Το πρόβλημα λύνεται σε 

μεγάλο βαθμό, αν από την αρχή επιλεγεί η υβριδική επεξεργασία των αποβλήτων: 30 

000κμ ετησίως μέσω του συστήματος βιολογικής επεξεργασίας μαύρων νερών και 

30000κμ μέσω του συστήματος διαχείρισης γκρίζων νερών. Με τον τρόπο αυτό, αν και 

όταν συνδεθεί το έργο με το αποχετευτικό, τα 30000κ, γκρίζου νερού θα παραμείνουν 

στην διάθεση της Διαχειριστικής Επιτροπής του έργου. Αν δεν επενδύσει η εταιρεία 

ανάπτυξης από την αρχή σε μία επιστημονικά σοβαρή μελέτη τοπιοτέχνησης στην βάση 

της χρήσης γρασιδιού, φυτών και δένδρων με μειωμένες απαιτήσεις άρδευσης, τότε το 

ισοζύγιο θα μπορούσε να μηδενιστεί, χωρίς καμία πρόσθετη ανάγκη νερού άρδευσης. 

Οι μελετητές τονίζουν προς την εταιρεία ανάπτυξης ότι η εκτροπή 50% των αποβλήτων 

προς το φθηνότερο σύστημα γκρίζων νερού, μεταφράζεται σε εξοικονόμηση χώρων, 

μεγέθους μηχανημάτων και ενέργειας κατά τον σχεδιασμό, κατασκευή και λειτουργία 
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του βιολογικού σταθμού. Με τρόπο ώστε το οικονομικό ισοζύγιο να βγαίνει κατά πολύ, 

θετικό.  

Όσον αφορά την χωροθέτηση, σχεδιασμό, κατασκευή και λειτουργία του βιολογικού σταθμού, 

πέραν των πιο πάνω, η ομάδα μελέτης προτείνει: 

1. Να τεθεί ως περιβαλλοντικός όρος η κατασκευή της πρόνοιας σύνδεσης του βιολογικού 

σταθμού με το αποχετευτικό σύστημα της περιοχής, ώστε να είναι σε θέση εύκολα να 

συνδεθεί, όταν το δίκτυο θα είναι έτοιμο.  

2. Για την απομακρυσμένη αλλά υπαρκτή περίπτωση παρουσίας εκπομπών δύσοσμων 

αερίων από τον βιολογικό σταθμό, θα πρέπει να υπάρχουν έτοιμες και σε συχνή δοκιμή, 

οι πιο κάτω διαδικασίες και συμφωνίες:  

a. Διαδικασία τακτικού καθαρισμού και συντήρησης. 

b. Διαδικασία δράσης σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.  

c. Διαδικασία ενημέρωσης και άμεσης δράσης εξωτερικού συλλέκτη λυμάτων, 

σε περίπτωση όπου είτε η επεξεργασία δεν δίδει τα ποιοτικά αποτελέσματα 

που απαιτούνται, είτε λόγω βλάβης μηχανημάτων ή διακοπής ρεύματος ή 

δηλητηρίασης, δεν γίνεται σωστή επεξεργασία από την ενεργή υλή του 

σταθμού. Απαιτείται συμβόλαιο μεταξύ Διαχειριστικής Επιτροπής και 

αδειοδοτημένου συλλέκτη.   

8.16 Στερεά Απόβλητα 

Φάση Κατασκευής 

Τα στερεά απόβλητα που αναμένονται κατά τη φάση κατασκευής είναι κυρίως χώμα από τις 

εκσκαφές. Το εύφορο επιφανειακά χώμα θα επαναχρησιμοποιηθεί στην τοπιοτέχνηση των 

χώρων πρασίνου. Ο υπόλοιπος όγκος των εκσκαφών θα απομακρύνεται από αδειούχους 

διαχειριστές χωματουργικών. 

Αναμένεται επίσης να δημιουργηθούν στερεά απόβλητα μπάζων και κατασκευαστικών υλικών 

περιλαμβανομένων και κουτιών από μπογιές, διαλύτες και άλλα δοχεία χημικών 

παρασκευασμάτων, όπως και υλικών συσκευασίας και οικιακού τύπου απορρίμματα από το 

προσωπικό. Τα πρώτα θα διαχωρίζονται και θα διατίθενται σε αδειοδοτημένους διαχειριστές 

και τα υπόλοιπα θα συλλέγονται σύμφωνα με το πρόγραμμα συγκομιδής του Δήμου, αφού 

πρώτα συλλεχθούν σε ενδεδειγμένους κάδους εντός του εργοταξίου.  

Στα προηγούμενα κεφάλαια έχουν δοθεί οι ποσότητες, ενώ το σύνολο των ενδεδειγμένων 

τρόπων διαχείρισης των αποβλήτων οικοδομών έχουν καθοριστεί νομοθετικά και προβλέπουν 

ρητά τον τρόπο διαχωρισμού και διαχείρισης των αποβλήτων κατασκευών.  
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Φάση Λειτουργίας 

Οι υπολογισμοί που παρουσιάστηκαν στα προηγούμενα σχετικά κεφάλαια, προτείνουν όπως 

το έργο, στην πλήρη λειτουργία και των 4 φάσεων μετά από 10 περίπου χρόνια, να δημιουργεί 

τους 1000 τόνους αστικών αποβλήτων ετησίως. Αντίστοιχα, η πρώτη φάση του έργου σε 3 

περίπου χρόνια, υπολογίζεται να παράγει περί τους 300 τόνους στερεών αποβλήτων.  

Για τις ανάγκες των όγκων αυτών έχουν προβλεφθεί στον σχεδιασμό του έργου πέντε 

συγκεκριμένοι χώροι των 35 m3 έκαστος, για τη συλλογή αποβλήτων των πολυκατοικιών και 

αυτόνομες σκυβαλαποθήκες για τις ανεξάρτητες οικίες διαθέτουν..  

Οι μελετητές κρίνουν ότι οι χώροι αυτοί είναι επαρκείς για την διαχείριση των όγκων/βάρους 

των αποβλήτων της ανάπτυξης. Παράλληλα κρίνουν σημαντικό όπως εισηγηθούν στην 

εταιρεία ανάπτυξης, την διεξαγωγή μίας ειδικής μελέτης για νέες τεχνολογίες και μεθόδους 

διαχείρισης στερεών αποβλήτων, στην βάση της νέας στρατηγικής και θεσμικού πλαισίου του 

κράτους, που αναμένεται να μπει σε ισχύ σε λιγότερο από δύο χρόνια. Η νέα αυτή νομοθεσία 

θα είναι υποχρεωτική σε όλους και αναμένεται να οδηγήσει στον διαχωρισμό των αποβλήτων 

σε 7 νέες κατηγορίες ρευμάτων:  

1. Σύμμικτα: Προπληρωτέα σακούλα  

2. Εγγυοδοτικό σύστημα: Προπληρωμή κατά την αγορά της συσκευασίας του νερού, 

χυμού, αναψυκτικού (10 σέντ) και επιστροφή του ποσού από σημεία παραλαβής. 

3. PMD: Για όσα παραμένουν μετά την αφαίρεση των συσκευασιών του εγγυοδοτικού 

συστήματος, πλαστικών, μεταλλικών και Tetrapak. 

4. Χαρτί – Χαρτόνι 

5. Γυαλί 

6.  Οργανικά κουζίνας 

7. Οργανικά Κήπου 

Η νέα αυτή θεωρία, μεταφέρει την ευθύνη του σκουπιδιού από το συλλογικό επίπεδο στο 

ατομικό. Με τον ίδιο τρόπο που ο κάθε πολίτης αντιλαμβάνεται την ανάληψη του κόστους 

κατανάλωσης νερού και ηλεκτρισμού. Εργαλείο εφαρμογής της φιλοσοφίας και προσέγγισης 

αυτής, είναι η θεσμοθέτηση του συστήματος «Πληρώνω Όσο Πετώ». Αναμένοντας από τον 

κάθε πολίτη να καταβάλλει το κόστος των επιλογών του, ανάλογα με τον τρόπο που 

καταναλώνει και διαχειρίζεται τα απόβλητά.  

Το σύστημα αυτό καθιστά πολύ προβληματικούς τους κοινόχρηστους χώρους διαχωρισμού και 

απόθεσης αποβλήτων. Αν έστω  και ένας ένοικος μίας πολυκατοικίας κάνει λάθος στον 

διαχωρισμό τον σκουπιδιών του και στην απόρριψη του κάθε ρεύματος στον σωστό κάδο, στις 

περισσότερες χώρες της ΕΕ που έχει εφαρμοστεί το σύστημα «ΠΟΠ», το πρόστιμο 



ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Μ.Ε.Ε.Π.) ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ ΜΕΝΕΟΥ 

 

ISOTECH Ltd Environmental Research and Consultancy 107 

κατανέμεται στο σύνολο των ενοίκων της πολυκατοικίας. Επίσης συχνά κάνουν χρήση των 

σκυβαλοδοχείων, τρίτοι, γείτονες, εκτός πολυκατοικίας.  

Άρα ναι μεν το εμβαδόν των χώρων που σχεδιάστηκαν μπορούν να καλύψουν και τις ανάγκες 

των διαχωρισμένων ρευμάτων, αλλά η αντίληψη των μελετητών παραπέμπει στην ανάγκη 

σχεδιασμού του χώρου και κατασκευής/ υποστήριξης των απαιτούμενων υποδομών μέσα από 

μία σοβαρή και ολοκληρωμένη μελέτη-σχεδιασμό.  

Σε κάθε περίπτωση, δεν έχουν βγει οδηγίες ή νομοθετικές ρυθμίσεις που να προβλέπουν 

συγκεκριμένα υποχρεωτικά μέτρα που θα πρέπει να εφαρμόσουν οι νέες κατασκευές στο θέμα 

αυτό. Έτσι και οι μελετητές παραθέτουν τα πιο πάνω ως εισηγήσεις σε κάθε νέο έργο, για να 

προφτάσει και να προβλέψει τρόπους που θα διευκολύνουν την υιοθέτηση εύχρηστων 

συστημάτων για τους ένοικους και τους οικείους Δήμους/ συλλέκτες.   

8.17 Σωρευτικές Επιπτώσεις  

Επί του παρόντος προγραμματίζονται δύο έργα στην περιοχή ενδιαφέροντος. Ο περιφερειακός 

δρόμος ο οποίος θα εφάπτεται στην ανάπτυξη και η επέκταση και κάλυψη της περιοχής από το 

αποχετευτικό. Οι μελετητές κρίνουν ότι είναι δύο έργα σημαντικά και συμπληρωματικά προς 

την προτεινόμενη ανάπτυξη.  

Οι μελετητές αναγνωρίζουν ως μόνη κοινή παράμετρο με δυνητικά αρνητικές σωρευτικές 

επιπτώσεις για την ευρύτερη αστική περιοχή, αφορά στην εκπομπή σκόνης. Οι εκτεταμένες 

χωματουργικές εργασίες και των τριών έργων, θα προσθέτουν η κάθε μία με τον δικό της τρόπο 

στην συγκέντρωση σκόνης στην περιοχή.  

Για τον λόγο αυτό, στο συγκεκριμένο έργο, οι μελετητές έχουν εξαντλήσει την μεγαλύτερη 

αυστηρότητά τους, εισηγούμενοι  όπως στους περιβαλλοντικούς όρους περιληφθεί η πρόνοια 

εγκατάστασης μετρητή συνεχούς καταγραφής, ελέγχου και τηλεειδοποίησης σε περίπτωση 

υπερβάσεων στην εκπομπή σκόνης.  

Στην ίδια ακριβώς βάση προσεγγίζεται και το θέμα του θορύβου από τα τρία αυτά έργα. Εξού 

και η εισήγηση για μόνιμο μηχάνημα ελέγχου της κατάστασης στην παράμετρο αυτή.  

Σε δεύτερο επίπεδο λόγω αδυναμίας των μελετητών να επέμβουν ουσιαστικά βελτιωτικά, 

καταγράφεται και το θέμα της κυκλοφορίας. Με τρία έργα που τέμνουν/συνδέονται/επηρεάζου 

στην πράξη σημαντικές οδικές αρτηρίες της περιοχής, οι μελετητές δεν έχουν βρει κάποια 

μελέτη που να διερευνά στο σύνολό τους έστω και τα δύο δημόσια αυτά έργα στο επίπεδο 

επηρεασμού της κυκλοφορίας. Αν υπήρχε κάποια τέτοια μελέτη, η ομάδα του έργου θα 

μπορούσε να προσθέσει/εντάξει την συνεισφορά του μικρότερου αυτού έργου ανάπτυξης.  
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Στα πιο πάνω θα πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη η γενικότερη αναπτυξιακή πορεία της 

περιοχής, με σημαντικό αριθμό ανέγερσης νέων οικιών που η κάθε μία από αυτές δίδει την 

δική της συνεισφορά σε όλες τις προαναφερθείσες παραμέτρους ιδιαίτερου περιβαλλοντικού 

ενδιαφέροντος. 

8.18 Σύνοψη των Εκτιμώμενων Επιπτώσεων σε Πίνακες 

Για να αξιολογηθεί η κάθε επίπτωση στο περιβάλλον που αναλύθηκε στα προηγούμενα 

κεφάλαια, υπολογίζεται ο Περιβαλλοντικός Κίνδυνος ως ακολούθως:  

Περιβαλλοντικός Κίνδυνος = Πιθανότητα x Σημαντικότητα 

Η Πιθανότητα (Π) να συμβεί κάτι που να θέτει σε κίνδυνο το περιβάλλον, αξιολογείται και 

βαθμολογείται στην βάση του αρχείου των πολλών χρόνων εμπειρίας της εταιρείας αλλά και 

του κάθε μέλους της μελετητικής ομάδας, επιτρέποντας την εκτίμηση της πιθανότητας μία 

δυσμενής δράση να συμβεί, επιφέροντας την αντίστοιχη αρνητική επίπτωση (σημαντικότητα). 

Χωρίζεται στην αξιολόγηση ξεχωριστά της φάσης κατασκευής και λειτουργίας του 

προτεινόμενου έργου και προσδιορίζεται βάσει της πιο κάτω κλίμακας. (Πίνακας 8.2)  

Πίνακας 8.2: H Πιθανότητα επίπτωσης και η κλίμακα που προσδιορίζει την πιθανότητα εμφάνισης. 

Π Πιθανότητα Εμφάνισης 

0.5 Πολύ Σπάνια Η επίπτωση μπορεί να συμβεί μόνο σε εξαιρετικές περιστάσεις. 

1 Σπάνια Η επίπτωση θα μπορούσε να συμβεί σε ορισμένες περιπτώσεις. 

2 Σποραδική Η επίπτωση θα λάβει χώρα σε διάφορες περιστάσεις. 

3 Συχνή Η επίπτωση πιθανότατα θα συμβεί στις περισσότερες περιπτώσεις. 

4 Συγκεκριμένη Το αποτέλεσμα θα συμβεί για ένα γνωστό / καθορισμένο χρονικό διάστημα. 

Η Σημαντικότητα προσδιορίζεται μέσα από την εφαρμογή της μεθοδολογίας DeCyDe -4-

Prosperity EIA24.  

Η μεθοδολογία DeCyDe-4 της εταιρείας ISOTECH Ltd είναι μια πρακτική μεθοδολογία η 

οποία ποσοτικοποιεί ποιοτικά και υποκειμενικά στοιχεία-προβλήματα, μέσα από μία 

διαδικασία συνεργασίας πολλών ειδικοτήτων επιστημόνων προς αξιολόγηση κάθε μίας 

παραμέτρου και στοιχείου του έργου. Με τον τρόπο αυτό αναγνωρίζεται σε σημαντικό βαθμό 

το μέγεθος και η κλίμακα του κάθε στοιχείου μίας παραμέτρου, επιτρέποντας την διαμόρφωση 

 

24 X. I. Loizidou and M. I. Loizides, “DeCyDe: a participatory method for “measuring” sustainability through a 

friendly, flexible and adjustable, self-assessment, tool”, proceedings of LITTORAL 2012 Conference (pages 41-

44), 27-29 November 2012, Ostende, Belgium  
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ενός πούσουλα ποσοτικοποίησης, ο οποίος δίδει την ευκαιρία μετατροπής υποκειμενικών 

κριτηρίων, παραμέτρων και δεδομένων, σε αντικειμενικά στοιχεία. Η μεθοδολογία DeCyDe-4 

συμβαδίζει με την τάση προς πιο ρεαλιστικές μεθοδολογίες και την απομάκρυνση από 

θεωρητικά μοντέλα. Το μοντέλο πραγματοποιεί μια πολυκριτηριακή ανάλυση βάσει των 

επιστημονικών εμπειριών και γνώσεων των μελών της ομάδας εργασίας, αλλά και της κοινής 

λογικής. Τα κριτήρια που τέθηκαν στη συγκεκριμένη περίπτωση ακολουθούν τις πρόνοιες της 

κείμενης νομοθεσίας Ν.127(Ι)/2018 και είναι: 

1. Η ακτίνα επηρεασμού 

2. Ο επηρεαζόμενος πληθυσμός 

3. Η ένταση της επίπτωσης, δηλαδή η μεταβολή στην τιμή των επηρεαζόμενων 

περιβαλλοντικών μεταβλητών σε σύγκριση των νέων τιμών με τα επιτρεπόμενα όρια 

4. Η διάρκεια 

5. Η συνεργιστική/σωρευτική δράση με άλλες επιπτώσεις από το ίδιο έργο ή με 

επιπτώσεις από άλλα έργα που έχουν υλοποιηθεί ή αδειοδοτηθεί στην περιοχή 

επηρεασμού 

6. Η δυνατότητα ελαχιστοποίησης των επιπτώσεων 

7. Η δυνατότητα αναστροφής της επίπτωσης 

8. Η άμεση και έμμεση πολυπλοκότητα 

Ο προσδιορισμός του Περιβαλλοντικού Κινδύνου επιτρέπει την ποσοτικοποίηση και 

αντικειμενική αξιολόγηση και βαθμολόγησή της κάθε παραμέτρου και στοιχείο του έργου, 

σύμφωνα με μια κλίμακα αυξητικής σημασίας των επιπτώσεων ανάλογα με το εξεταζόμενο 

κριτήριο. Η συνολική ποσοτικοποίηση των επιπτώσεων σε κάθε υπό εξέταση θεματικό τομέα, 

δίνει την εικόνα του μεγέθους των επιπτώσεων για την υπό εξέταση περιοχή. Ανάλογα με το 

μέγεθος και τη σημασία της κάθε επίπτωσης προτάθηκαν μέτρα 

αντιμετώπισης/ελαχιστοποίησης των επιπτώσεων (Κεφάλαια 8 και 9). 

Ο προσδιορισμός και η βαθμολογία της κάθε επίπτωσης γίνεται σύμφωνα με τον Πίνακας 8.3 

και παρουσιάζεται για τη φάση κατασκευής και λειτουργίας του συγκεκριμένου έργου στις 

παραγράφους που ακολουθούν. 

Πίνακας 8.3: Μεθοδολογία Εκτίμησης Περιβαλλοντικού Κινδύνου 

 Πιθανότητα 

0.5 1 2 3 4 

Σημαντικότητα  

(μέσω DeCyDe-4-

Prosperity EIA) 

1 0.5 1 2 3 4 

2 1 2 4 6 8 

3 1.5 3 6 9 12 

4 2 4 8 12 16 

5 2.5 5 10 15 20 

 Ασήμαντες ή ελάχιστου ρίσκου αρνητικές επιπτώσεις 
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 Μετρίου ρίσκου αρνητικές επιπτώσεις 
 Υψηλού ρίσκου αρνητικές επιπτώσεις 
 Εκτεταμένες, σοβαρές ή/και μη αναστρέψιμες αρνητικές επιπτώσεις 

 

Συνοψίζονται όλες οι πιο πάνω εκτιμώμενες επιπτώσεις στο περιβάλλον σε πίνακες.  
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Πίνακας 8.4: Εκτίμηση Περιβαλλοντικού Κινδύνου, Στάδιο Κατασκευής  

ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Επιπτώσεις 
Υπό Εξέταση 

Παράμετροι 

Βαθμός 

Σημαντικότη- 

τας 

Π 
Περιβαλλοντικός 

Κίνδυνος 

Εφαρμογή 

Μέτρων 
Π 

Περιβαλλοντικός Κίνδυνος 

μετά από Εφαρμογή Μέτρων 

Αέρια Ρύπανση 

Αποτύπωμα διοξειδίου 

του 

άνθρακα 

1.63 4.00 
6.50 

(Μετρίου ρίσκου) 

ΝΑΙ 

(παρ. 8.1.1) 
2.00 

3.30 

(Μετρίου ρίσκου) 

Προσαρμογή στις 

κλιματικές αλλαγές 
2.00 2.00 

4.00 

(Μετρίου ρίσκου) 

ΝΑΙ 

(παρ.8.1.2) 
2.00 

4.00 

(Μετρίου ρίσκου) 

Μορφολογία  

και Χαρακτηριστικά  

Τοπίου 

 1.00 1.00 
1.00 

(Ελάχιστου ρίσκου) 

ΝΑΙ 

(παρ.8.2) 
0.50 

0.50 

(Ελάχιστου ρίσκου) 

Γεωλογικά, Γεωτεχνικά  

και Σεισμολογικά 

Χαρακτηριστικά 

Υλικά εκσκαφής 1.75 3.00 
5.30 

(Μετρίου ρίσκου) 

ΝΑΙ 

(παρ.8.3.1) 
3.00 

5.30 

(Μετρίου ρίσκου) 

Σφράγιση του εδάφους 2.25 2.00 
4.50 

(Μετρίου ρίσκου) 

ΝΑΙ 

(παρ.8.3.2) 
1.00 

2.30 

(Ελάχιστου ρίσκου) 

Φυσικό Περιβάλλον  1.88 0.50 
0.90 

(Ελάχιστου ρίσκου) 
ΟΧΙ 0.50 

0.90 

(Ελάχιστου ρίσκου) 

Ανθρωπογενές  

Περιβάλλον 

Δημογραφικά- 

Κοινωνικοοικονο- 

μικά στοιχεία 

1.25 0.50 
0.60 

(Ελάχιστου ρίσκου) 
ΟΧΙ 0.50 

0.60 

(Ελάχιστου ρίσκου) 

Πολεοδομικά 

χαρακτηριστικά  

και χρήσεις γης 

2.13 0.50 
1.10 

(Ελάχιστου ρίσκου) 
ΟΧΙ 0.50 

1.10 

(Ελάχιστου ρίσκου) 

Αρχαιότητες 0.00 0.50 
0.00 

(Ελάχιστου ρίσκου) 
ΟΧΙ 0.50 

0.00 

(Ελάχιστου ρίσκου) 

Τεχνικές Υποδομές 

   0.00 

(Ελάχιστου ρίσκου) 
ΟΧΙ 0.00 

0.00 

(Ελάχιστου ρίσκου) 

Δίκτυο Υδροδότησης 0.88 3.00 
2.60 

(Μετρίου ρίσκου) 

ΝΑΙ 

(παρ.8.6.1) 
3.00 

2.60 

(Μετρίου ρίσκου) 

Αποχέτευση 0.88 3.00 
2.60 

(Μετρίου ρίσκου) 

ΝΑΙ 

(παρ.8.6.2) 
3.00 

2.60 

(Μετρίου ρίσκου) 
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Συλλογή 

Απορριμμάτων 
1.00 2.00 

2.00 

(Μετρίου ρίσκου) 

ΝΑΙ 

(παρ.8.6.3) 
1.00 

1.00 

(Ελάχιστου ρίσκου) 

Ανθρωπογενείς Πιέσεις 

Υποστηρικτικές 

Υποδομές 
1.00 2.00 

2.00 

(Μετρίου ρίσκου) 

ΝΑΙ 

(παρ.8.7.1) 
2.00 

2.00 

(Ελάχιστου ρίσκου) 

Σκίαση 0.50 1.00 
0.50 

(Ελάχιστου ρίσκου) 
ΟΧΙ 1.00 

0.50 

(Ελάχιστου ρίσκου) 

Φωτορύπανση 0.00 0.50 
0.00 

(Ελάχιστου ρίσκου) 

ΝΑΙ  

(παρ. 8.7.3) 
0.50 

0.00 

(Ελάχιστου ρίσκου) 

Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον  1.63 4.00 
7.00 

(Υψηλού ρίσκου) 
ΝΑΙ (παρ.8.8) 2.00 

3.30 

(Μετρίου ρίσκου) 

Ηχορύπανση  2.13 4.00 
8.50 

(Υψηλού Ρίσκου) 
ΝΑΙ (παρ.8.9) 2.00 

4.30 

(Μετρίου ρίσκου) 

Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία  0.00 4.00 
0.00 

(Ελάχιστου ρίσκου) 
ΟΧΙ 4.00 

0.00 

(Ελάχιστου ρίσκου) 

Ύδατα 

Όμβρια Ύδατα 1.38 1.00 
1.40 

(Ελάχιστου ρίσκου) 

ΝΑΙ 

(παρ.8.11.1) 
1.00 

1.40 

(Ελάχιστου ρίσκου) 

Υπόγεια Υδρολογία 1.13 0.50 
0.60 

(Ελάχιστου ρίσκου) 

ΝΑΙ 

(παρ.8.11.2) 
0.50 

0.60 

(Ελάχιστου ρίσκου) 

Κυκλοφοριακό  1.75 3.00 
5.30 

(Μετρίου ρίσκου) 

ΝΑΙ 

(παρ.8.12) 
2.00 

3.50 

(Μετρίου ρίσκου) 

Χρήση Φυσικών Πόρων 

Υλικά Κατασκευής 1.88 3.00 
5.60 

(Μετρίου ρίσκου) 

ΝΑΙ 

(παρ.8.13.1) 
2.00 

3.80 

(Μετρίου ρίσκου) 

Κατανάλωση Νερού 0.88 3.00 
2.60 

(Μετρίου ρίσκου) 

ΝΑΙ 

(παρ.8.13.2) 
3.00 

2.60 

(Μετρίου ρίσκου) 

Κατανάλωση 

Ενέργειας 
1.75 3.00 

5.30 

(Μετρίου ρίσκου) 

ΝΑΙ 

(παρ.8.13.3) 
3.00 

5.30 

(Μετρίου ρίσκου) 

Αισθητική Παρέμβαση  2.13 4.00 
8.50 

(Υψηλού Ρίσκου) 

ΝΑΙ 

(παρ.8.14) 
4.00 

8.50 

(Υψηλού Ρίσκου) 

Υγρά Απόβλητα  0.88 3.00 
2.60 

(Μετρίου ρίσκου) 

ΝΑΙ 

(παρ.8.15) 
3.00 

2.60 

(Μετρίου ρίσκου) 

Στερεά Απόβλητα  1.00 2.00 
2.00 

(Ελάχιστου ρίσκου) 

ΝΑΙ 

(παρ.8.16) 
2.00 

2.00 

(Ελάχιστου ρίσκου) 
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Πίνακας 8.5: Εκτίμηση Περιβαλλοντικού Κινδύνου, Στάδιο Λειτουργίας 

ΣΤΑΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Επιπτώσεις Υπό Εξέταση Παράμετροι 

Βαθμός 

Σημαντικότη- 

τας 

Π 
Περιβαλλοντικός 

Κίνδυνος 
Εφαρμογή Μέτρων Π 

Περιβαλλοντικ

ός Κίνδυνος 

μετά από την 

Εφαρμογή 

Μέτρων 

Αέρια Ρύπανση 

Αποτύπωμα διοξειδίου του 

άνθρακα 
2.25 2.00 

5.00 

(Μετρίου ρίσκου) 

ΝΑΙ 

(παρ. 8.1.1) 
1.00 

2.30 

(Ελάχιστου 

ρίσκου) 

Προσαρμογή 

στις κλιματικές αλλαγές 
2.00 2.00 

4.00 

(Μετρίου ρίσκου) 
ΝΑΙ (παρ.8.1.2) 1.00 

2.00 

(Ελάχιστου 

ρίσκου) 

Μορφολογία  

και Χαρακτηριστικά  

Τοπίου 

 0.13 0.50 
0.00 

(Ελάχιστου ρίσκου) 
ΟΧΙ 

0.50 

 

0.00 

(Ελάχιστου 

ρίσκου) 

Γεωλογικά, Γεωτεχνικά  

και Σεισμολογικά  

Χαρακτηριστικά 

Υλικά  

Εκσκαφής 
0.00 0.50 

0.00 

(Ελάχιστου ρίσκου) 
ΟΧΙ 0.00 

0.00 

(Ελάχιστου 

ρίσκου) 

Σφράγιση του εδάφους 3.38 2.00 
7.00 

(Υψηλού Ρίσκου) 
ΝΑΙ (παρ. 8.3.2) 0.50 

1.70 

(Ελάχιστου 

ρίσκου) 

Φυσικό  

Περιβάλλον 
 1.38 0.50 

1.00 

(Ελάχιστου ρίσκου) 
ΝΑΙ (παρ.8.4) 0.50 

0.70 

(Ελάχιστου 

ρίσκου) 

Ανθρωπογενές  

Περιβάλλον 

Δημογραφικά- 

Κοινωνικοοικο- 

νομικά στοιχεία 

2.50 3.00 
7.50 

(Υψηλού Ρίσκου) 
ΝΑΙ (παρ..8.5.1) 2.00 

5.00 

(Μέτριου 

Ρίσκου) 

Πολεοδομικά Χαρακτηριστικά και 

Χρήσεις Γης 
2.13 0.50 

1.10 

(Ελάχιστου ρίσκου) 
ΟΧΙ 0.50 

1.10 

(Ελάχιστου 

ρίσκου) 

Αρχαιότητες 0.00 0.50 
0.00 

(Ελάχιστου ρίσκου) 
ΟΧΙ 0.50 

0.00 

(Ελάχιστου 

ρίσκου) 
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Τεχνικές  

Υποδομές 

Δίκτυο Υδροδότησης 1.38 4.00 
5.50 

(Μετρίου ρίσκου) 
ΝΑΙ (παρ.8.6.1) 4.00 

5.50 

(Μετρίου 

ρίσκου) 

Αποχέτευση 2.00 4.00 
8.00 

(Υψηλού Ρίσκου) 
ΝΑΙ (παρ.8.6.2) 2.00 

4.00 

(Μετρίου 

ρίσκου) 

Συλλογή Απορριμμάτων 2.00 4.00 
8.00 

(Υψηλού Ρίσκου) 
ΝΑΙ (παρ.8.6.3) 2.00 

5.30 

(Μετρίου 

ρίσκου) 

Ανθρωπογενείς  

Πιέσεις 

Υποστηρικτικές Υποδομές 2.75 3.00 
8.30 

(Υψηλού Ρίσκου) 
ΝΑΙ (παρ.8.7.1) 2.00 

5.50 

(Μετρίου 

ρίσκου) 

Σκίαση 1.63 1.00 
1.60 

(Ελάχιστου ρίσκου) 
ΝΑΙ (παρ.8.7.2) 1.00 

1.60 

(Ελάχιστου 

ρίσκου) 

Φωτορύπανση 1.63 2.00 
3.30 

(Μετρίου ρίσκου) 
ΝΑΙ (παρ.8.7.3) 2.00 

3.30 

(Μετρίου 

ρίσκου) 

Ατμοσφαιρικό 

Περιβάλλον 
 2.88 2.00 

6.00 

(Μετρίου ρίσκου) 
ΝΑΙ (παρ.8.8) 2.00 

5.80 

(Μετρίου 

ρίσκου) 

Ηχορύπανση  2.38 1.00 
2.40 

(Ελάχιστου ρίσκου) 
ΝΑΙ (παρ.8.9) 1.00 

2.40 

(Ελάχιστου 

ρίσκου) 

Ηλεκτρομαγνητικά 

Πεδία 
 0.00 4.00 

0.00 

(Ελάχιστου ρίσκου) 
ΟΧΙ 4.00 

0.00 

(Ελάχιστου 

ρίσκου) 

Ύδατα 

Όμβρια Ύδατα 2.38 2.00 
5.00 

(Μετρίου ρίσκου) 
ΝΑΙ (παρ.8.11.1) 0.50 

1.20 

(Ελάχιστου 

ρίσκου) 

Υπόγεια Υδρολογία 1.88 0.50 
1.00 

(Ελάχιστου ρίσκου) 
ΝΑΙ (παρ.8.11.2) 1.00 

0.90 

(Ελάχιστου 

ρίσκου) 

Κυκλοφοριακό  3.13 3.00 
9.40 

(Υψηλού Ρίσκου) 
ΝΑΙ (παρ.8.12) 2.00 

6.30 

(Μετρίου 

ρίσκου) 
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Χρήση Φυσικών  

Πόρων 

Υλικά Κατασκευής 3.00 0.50 
2.00 

(Ελάχιστου ρίσκου) 
ΝΑΙ (παρ.8.13.1) 0.50 

1.50 

(Ελάχιστου 

ρίσκου) 

Κατανάλωση Νερού 1.38 4.00 
6.00 

(Μετρίου ρίσκου) 
ΝΑΙ (παρ.8.13.2) 3.00 

4.10 

(Μετρίου 

ρίσκου) 

Κατανάλωση Ενέργειας 2.13 4.00 
9.00 

(Μετρίου ρίσκου) 
ΝΑΙ (παρ.8.13.3) 3.00 

6.40 

(Μετρίου 

ρίσκου) 

Αισθητική  

Παρέμβαση 
 2.00 4.00 

8.00 

(Υψηλού ρίσκου) 
ΝΑΙ (παρ.8.14) 3.00 

6.00 

(Μετρίου 

ρίσκου) 

Υγρά  

Απόβλητα 
 2.00 4.00 

8.00 

(Υψηλού ρίσκου) 
ΝΑΙ (παρ.8.15) 3.00 

6.00 

(Μετρίου 

ρίσκου) 

Στερεά  

Απόβλητα 
 2.00 4.00 

8.00 

(Υψηλού ρίσκου) 
ΝΑΙ (παρ.8.16) 3.00 

6.00 

(Μετρίου 

ρίσκου) 
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9 Προτεινόμενα Μέτρα Αντιμετώπισης  

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται σύνοψη των προληπτικών και διορθωτικών ενεργειών και μέτρων 

που εξετάστηκαν, λήφθηκαν ή προτείνονται για να αποφευχθούν, προληφθούν ή μειωθούν οι 

σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις του έργου στο περιβάλλον. Τα μέτρα δεν μεταφράζονται όλα 

απαραίτητα σε προτεινόμενους όρους, αποτελούν όμως την εισήγηση των μελετητών για την 

βέλτιστη διαχείριση των επιπτώσεων του έργου. Αναλυτική επεξήγηση των μέτρων καθώς και 

η αποτελεσματικότητα τους ως προς την αναστρεψιμότητα των επιπτώσεων αναλύθηκε 

εκτεταμένα στο Κεφάλαιο 8. Στα μέτρα συμπεριλαμβάνονται και εκείνα που θα ληφθούν για 

την εναρμόνιση του έργου με την κείμενη νομοθεσία.  

9.1 Μέτρα κατά τον Σχεδιασμό του Έργου 

Κλιματικοί Παράγοντες: Για τη μείωση του αποτυπώματος του διοξειδίου του άνθρακα και 

την προσαρμογή του έργου σε πιθανά σενάρια κλιματικής αλλαγής, προτείνονται:  

1. Η χρήση θερμομονωτικών υλικών και χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην 

βάση αλλά και πέραν των ελάχιστων απαιτήσεων των προνοιών της κείμενης 

νομοθεσίας Περί Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων.  

2. Η χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων και η τακτική συντήρηση και καθαρισμός 

σκόνης. 

3. Η χρήση συστημάτων θέρμανσης/ ψύξης υψηλής απόδοσης. 

4. Ενίσχυση της χρήσης βιοκλιματικών στοιχείων κατά τον τελικό σχεδιασμό του έργου. 

5. Η δημιουργία σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων με στόχο να διευκολυνθούν 

οι χρήστες του έργου στην απόφασή τους προς μια τέτοια αγορά. Η χρήση ηλεκτρικών 

αυτοκινήτων σε συνδυασμό με τη χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων θα λειτουργήσει 

θετικά ως προς το ισοζύγιο του διοξειδίου του άνθρακα.  

Μορφολογία και Χαρακτηριστικά του Εδάφους: Η τελική ανάπτυξη θα διατηρήσει τα 

φυσικά υψόμετρα του τεμαχίου ώστε να γίνουν οι ελάχιστες δυνατές παρεμβάσεις και για να 

διατηρηθεί η φυσική απορροή των επιφανειακών υδάτων. 

Σφράγιση του εδάφους, Όμβρια Ύδατα και Υδρογεωλογία: Σημαντικό ποσοστό της 

υφιστάμενης έκτασης του οικοπέδου, θα είναι αδιαπέραστο στην φυσική απορρόφηση 

όμβριων. Προς αντιμετώπιση των επιπτώσεων προτείνονται:  

1. Διάνοιξη κατά μήκος των εσωτερικών οδικών αξόνων της ανάπτυξης, φρεατίων 

συγκεκριμένου βάθους που θα αποθηκεύουν και επιτρέπουν την κατείσδυση 

ποσοτήτων ομβρίων, ανακόπτοντας χρονικά μία σημαντική ποσότητα ομβρίων υδάτων 
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από το να αποδοθεί στο ρέμα της περιοχής και επιτυγχάνοντας ποσότητες νερού για 

εμπλουτισμό του υδροφορέα.  

2. Δημιουργία δικτύου συλλογής και παροχέτευσης ομβρίων υδάτων εκτός του 

οικοπέδου, περιορίζοντας την πιθανότητα μεταφοράς ομβρίων νερών από ανάντι 

(δυτικά), εκμεταλλευόμενο την φυσική κλίση του τεμαχίου.  

3. Το δίκτυο διαχείρισης των όμβριων υδάτων προτείνεται όπως γίνει με πρόβλεψη για 

σύνδεση με δημόσιο αγωγό όμβριων υδάτων που αναμένεται να δημιουργηθεί. 

4. Να τοποθετηθούν λιποπαγίδες για δέσμευση ατυχηματικών ποσοτήτων μηχανελαίων 

όπως και φίλτρα συγκράτησης στερεών που μπορεί να παρασυρθούν.  

Φυσικό Περιβάλλον: Συνιστάται η επιλογή φυτών με προτεραιότητα στα ενδημικά φυτά και 

δέντρα. 

Τεχνικές Υποδομές: Σχετικά με το βιολογικό σταθμό προτείνονται τα ακόλουθα: 

1. Ο βιολογικός σταθμός θα διαστασιολογηθεί και θα λειτουργήσει με τρόπο που να 

μπορεί να προσαρμοστεί στις τέσσερις φάσεις κατασκευής του έργου. 

2. Περίληψη, σχεδιασμός και επίβλεψη κατά την κατασκευή, πρόνοιας διασύνδεσης του 

βιολογικού σταθμού με το αποχετευτικό σύστημα της περιοχής, η οποία θα 

χρησιμοποιηθεί μόλις αυτό είναι σε θέση να καλύψει την ανάπτυξη.  

Οι Ανθρωπογενείς Πιέσεις που αφορούν σε φωτορύπανση προτείνεται όπως 

αντιμετωπιστούν κατά το σχεδιασμό του έργου με:  

1. Τοποθέτηση των φωτιστικών σωμάτων σε χαμηλό ύψος, χρήση περσίδων κατεύθυνσης 

του φωτός. 

2. Χρήση κατάλληλων αποδεκτών φωτιστικών σωμάτων. 

3. Χρήση καλυπτρών με ανθεκτικά, ποιοτικά και αποδοτικά χαρακτηριστικά. 

Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον: λήψη πρόνοιας κατά τον σχεδιασμό και κατασκευή του έργου,  

για την δημιουργία υποδομών/σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στις οικίες, 

πολυκατοικίες αλλά και σε κεντρικά σημεία, ώστε να διευκολύνεται η επιλογή χρήσης 

ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων, μηδενικών (για την περιοχή) εκπομπών αερίων ρύπων.  

Κυκλοφοριακό: Προτείνονται τα ακόλουθα: 

1. Να γίνει ενημέρωση των αρμόδιων φορέων, ώστε να δοθεί η δυνατότητα μέσα στο 

χρονικό πλαίσιο κατασκευής του έργου να βρεθούν όλες οι εναλλακτικές οδεύσεις και 

δυνατότητας ομαλής διασποράς-κατανομής των οχηματοδιαδρομών που θα 

δημιουργήσει το έργο. 
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2. Ο σχεδιασμός και η δημιουργία μίας ακόμα εξόδου στην ανάπτυξη, προς χρήση ως 

εναλλακτική έξοδος μόνο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.  

 

Χρήση Φυσικών Πόρων: για τον περιορισμό της κατανάλωσης φυσικών πόρων προτείνονται 

μία σειρά από δράσεις κατά το σχεδιασμό του έργου οι κύριες εκ των οποίων συγκεντρώνονται 

πιο κάτω: 

1. Κτίρια Ενεργειακής Απόδοσης Α και βιοκλιματικός σχεδιασμός έργου. 

2. Πρόνοιες για δράσεις ανακύκλωσης νερού. 

3. Πρόνοιες για χρήση ΑΠΕ στο μέγιστο δυνατόν.  

4. Τοπιοτέχνηση με είδη ανθεκτικά στις συνθήκες του τόπου και χαμηλής ανάγκης σε 

νερό. 

Υγρά Απόβλητα: Σε ότι αφορά την φάση σχεδιασμού του βιολογικού σταθμού τριτοβάθμιας 

επεξεργασίας εντός του έργου προτείνονται:  

1. Να καταγραφεί στους όρους του Τμήματος Περιβάλλοντος, ώστε να καταστεί 

δέσμευση, ότι ο βιολογικός σταθμός ή όποιο άλλο σύστημα επεξεργασίας αποβλήτων, 

θα χωροθετηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε τα απόβλητα, μέσω βαρύτητας να καταλήγουν 

στην δεξαμενή εισόδου του σταθμού.  

2. Να τεθεί ως περιβαλλοντικός όρος η κατασκευή της πρόνοιας σύνδεσης του βιολογικού 

σταθμού με το αποχετευτικό σύστημα της περιοχής, ώστε να είναι σε θέση εύκολα να 

συνδεθεί, όταν το δίκτυο θα είναι έτοιμο.  

3. Εισήγηση όπως υιοθετηθεί η πρόταση των μελετητών για υβριδικό σύστημα 

επεξεργασίας αποβλήτων με το διαχωρισμό μαύρων και γκρίζων νερών και την 

ανάλογη διαχείριση τους.   

Στερεά Απόβλητα: Οι μελετητές προτείνουν την διεξαγωγή μίας ολοκληρωμένη μελέτης 

σχεδιασμού του χώρου και κατασκευής/ υποστήριξης των απαιτούμενων υποδομών σχετικά με 

νέες τεχνολογίες και μεθόδους διαχείρισης στερεών αποβλήτων, στην βάση της νέας 

στρατηγικής και θεσμικού πλαισίου του κράτους, που αναμένεται να μπει σε ισχύ σε λιγότερο 

από δύο χρόνια και τη θεσμοθέτηση του συστήματος «Πληρώνω Όσο Πετώ». 

9.2 Μέτρα κατά την Κατασκευή του Έργου 

Υλικά Εκσκαφής: Κατά την παραμονή του χωμάτινου αυτού όγκου από τις εκσκαφές στο 

χώρο της ανάπτυξης και μέχρι την χρήση του για τοπιοτέχνηση, η ομάδα μελέτης προτείνει: 

1. Το υλικό απλωθεί, συμπιεστεί και καταβρέχεται, τόσο για την αποφυγή αιώρησης 

σκόνης, όσο και για αισθητικούς λόγους αποφυγής δημιουργίας λοφίσκων έντονα 

παρεμβατικών στην αισθητική του τοπίου.  
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2. Ο υπόλοιπος – μη χρήσιμος για χωματουργικά όγκος των εκσκαφών θα απομακρύνεται 

από αδειούχους διαχειριστές χωματουργικών. 

Αρχαιότητες: συμπερίληψη στους περιβαλλοντικούς όρους σχετικής πρόνοιας για ενημέρωση 

– εκπαίδευση του συνόλου του προσωπικού του εργολάβου και υπεργολάβων που θα 

εμπλακούν στην εκσκαφή, για τον τρόπο παρατήρησης και άμεσης αντίδρασης με προσωρινή 

αναστολή των εργασιών, στην περίπτωση που ο εκσκαφέας χτυπήσει ή ανασύρει αντικείμενο 

που θα μπορούσε έστω και να παραπέμπει σε αρχαιολογικό εύρημα. 

Δίκτυο Υδροδότησης: εισήγηση για προσωρινή σύνδεση του χώρου με το δίκτυο, για κάλυψη 

μικρών αναγκών για πλύσιμο χεριών και γενικά θεμάτων καθαριότητας των εργαζομένων και 

του χώρου. Η σύνδεση προτείνεται και ως ασφαλιστική δικλείδα για να καλύψει και 

περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, όπως και άλλων έκτακτων αναγκών που πιθανών 

παρουσιαστούν. 

Συλλογή Απορριμμάτων:  

1. Τα στερεά απόβλητα από εκσκαφές, μπάζα και κατασκευαστικά υλικά, υλικά 

συσκευασίας θα διατίθενται σε αδειοδοτημένους διαχειριστές. 

2. Τα οικιακού τύπου απορρίμματα από το προσωπικό θα συλλεχθούν σε κάδους εντός 

του εργοταξίου, θα συλλέγονται σύμφωνα με το πρόγραμμα συγκομιδής του Δήμου. 

3. Xρήση ανοικτών skip μόνο για βαριά αντικείμενα, όπως υπολείμματα μπετόν, 

σπασμένα τούβλα, ξύλα, κλπ.  

4. Τοποθέτηση ελαφριών απορριμμάτων σε κλειστό κάδο δίπλα από το skip.  

5. Καθημερινός έλεγχος της καθαριότητας του χώρου και του γειτονικού περιβάλλοντος 

από υπεύθυνο εργάτη και η συλλογή όποιου σκουπιδιού έχει διαφύγει εντός ή εκτός του 

χώρου του εργοταξίου. 

Υποστηρικτικές Υποδομές: Εισήγηση για συνεργασία εταιρείας ανάπτυξης με τον Δήμο και 

τους ιδιοκτήτες δύο βασικών τεμαχίων της περιοχής, προς διερεύνηση της προσωρινής 

διάνοιξης πρόσβασης εισόδου των βαρέων οχημάτων από το βορειοανατολικότερο όριο του 

τεμαχίου, παρακάμπτοντας όλες τις οικίες της περιοχής. 

Φωτορύπανση: Προτείνεται όπως περιληφθεί περιβαλλοντικός όρος, ο οποίος να ξεκαθαρίζει 

ότι, σε περίπτωση που απαιτηθεί η χρήση νυχτερινού φωτισμού, είτε για θέματα ασφάλειας, 

είτε για θέματα εκτάκτων κατασκευαστικών αναγκών, τότε υιοθετηθούν τα πιο κάτω:  
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1. Τοποθέτηση των φωτιστικών σωμάτων σε χαμηλό ύψος με χρήση περσίδων 

κατεύθυνσης του φωτός. 

2. Χρήση κατάλληλων αποδεκτών φωτιστικών σωμάτων. 

3. Χρήση καλύπτρων και κατευθυντικών ανακλαστήρων με τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά: 

▪ Ανθεκτικότητα στους ισχυρούς ανέμους, 

▪ Υψηλή ποιότητα κατασκευής, 

▪ Πλήρη αδιαφάνεια, 

▪ Χρήση φύλλων αλουμινίου ή γαλβανισμένου ατσαλιού για την κατασκευή τους, 

▪ Παροχή γωνίας αποκοπής του φωτός μεγαλύτερη των 90ο. 

Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον: Η σκόνη /αιωρούμενα σωματίδια που εκπέμπεται από τοπικές 

εργασίες εκσκαφής, κοπής και άλλων απαραίτητων δράσεων εργοταξίου, όπως και από την 

κίνηση των οχημάτων, προτείνεται όπως περιοριστεί στη βάση των πιο κάτω μέτρων:  

1. Την εγκατάσταση μονάδας συνεχούς ανάλυσης και μέτρησης της συγκέντρωσης 

σκόνης, σε όλη την διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών. 

2. Προσθήκη στους όρους του συμβολαίου της Lezanco Properties Ltd με τον εργολάβο 

του έργου, ενός όρου που θα αφορούσε στη μέγιστη ηλικία του στόλου οχημάτων και 

στην ετήσια κατάθεση των MOT για όλα τα μηχανήματα, προς διασφάλιση της σωστής 

συντήρησης των οχημάτων/ μηχανημάτων, ως μέτρο περιορισμού των εκπομπών 

αέριων ρύπων στην περιοχή.  

3. Ο εργολάβος θα πρέπει να διασφαλίζει την καταστολή των εκπομπών σκόνης κατά τη 

λειτουργία του εργοταξίου.  

4. Σε ότι αφορά την σκόνη από την μετακίνηση οχημάτων εργοταξίου σε χωμάτινους 

δρόμους, συστήνεται η συνεχής παρουσία ενός οχήματος-υδροφόρας συστηματικής 

καταβροχής των οδών. Εναλλακτικά θα μπορούσε να τοποθετηθεί ένα πιο μόνιμο 

σύστημα σωληνώσεων για καταβροχή μέσω ειδικών ακροφυσίων (springlers). Για τον 

λόγο αυτό, είναι πολύ σημαντικός ο καθορισμός σταθερών σηματοδοτημένων 

διαδρομών εντός του εργοταξίου, με αυστηρές οδηγίες και έλεγχο τήρησης.  

5. Συστήνεται η χρήση μίας ειδικής μηχανοκίνητης απορροφητικής σκούπας-σαρώθρου, 

σε συχνότητα που θα καθορίζεται από τις καιρικές συνθήκες, με ελάχιστο την μία φορά 

ανά εβδομάδα, έτσι ώστε να περιοριστούν σημαντικά οι εκπομπές σκόνης.  

6. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο παραταθεί η παραμονή των υλικών στο 

εργοτάξιο ή/και παρατηρηθεί η εκπομπή σκόνης από τα υλικά αυτά, ο εργολάβος θα 

αναλάβει να τα καταβρέχει για την καταστολή της σκόνης. 

Ηχορύπανση- Ακουστικό Περιβάλλον από τη λειτουργία του εργοταξίου κατά την 

κατασκευή του έργου. Προτεινόμενα μέτρα:  
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1. Τεκμηριωμένη επιλογή τεχνικών και μηχανημάτων εκτέλεσης των απαιτούμενων 

εργασιών, στη βάση περιορισμού του χρόνου εργασίας και των ηχητικών εκπομπών.  

2. Διαμόρφωση ενός προγράμματος χρήσης των θορυβωδών εργασιών/μηχανημάτων, 

εκτός ορών κοινής ησυχίας, περιλαμβανομένης και της θερινής μεσημβρινής αργίας. 

3. Επιλογή της περιόδου των εκσκαφών και γενικότερα των εργασιών υψηλής πυκνότητας 

και αναστάτωσης, ώστε να είναι εκτός θερινής περιόδου όπου ο κόσμος συνηθίζει να 

έχει τα παράθυρά του ανοιχτά (χειμώνας-φθινόπωρο). 

4. Επιλογή περίφραξης με ηχοπεριοριστικές ιδιότητες. 

5. Τοποθέτηση περίφραξης σε σχετικά ψηλά σημεία ώστε να σκιάζεται η πρωτογενής 

εκπομπή ήχου από την πηγή εκπομπής προς τις πλέον γειτονικές οικίες. Εάν δεν μπορεί 

η εξωτερική περίφραξη του εργοταξίου να παίξει αυτό τον ρόλο, μικρές επιτόπιες 

προσθήκες πανέλλων περίφραξης κοντά στην πηγή θορύβου και προς την κατεύθυνση 

του ευαίσθητου αποδέκτη, θα μπορούσαν να κάνουν την διαφορά μεταξύ ανεκτής 

ηχητικής παρέμβασης και μη ανεκτής όχλησης. Πρακτικός τρόπος ελέγχου της 

επιτυχίας της εφαρμογής, είναι η πηγή εκπομπής θορύβου να μην είναι ορατή από τον 

ευαίσθητο αποδέκτη.  

6. Σωστός προγραμματισμός των εργασιών για μείωση της χρονικής περιόδου λειτουργίας 

του εργοταξίου. 

7. Εισήγηση για εγκατάσταση οργάνου μέτρησης, καταγραφής και ειδοποίησης για 

περιπτώσεις υπερβάσεων θορύβου σε ένα προκαθορισμένο λογικό όριο που θα τεθεί. 

Όμβρια Ύδατα και Υδρογεωλογία: Τα μέτρα κατά τη φάση κατασκευής καλύπτονται από τα 

αντίστοιχα της φάσης σχεδιασμού.  

Κυκλοφοριακό: Προτείνεται η συνεργασία μεταξύ Δήμου, κατασκευάστριας εταιρείας και  

ιδιοκτήτων των δύο γεωργικών τεμαχίων που μεσολαβούν μεταξύ έργου και κεντρικού δρόμου 

(Ονασαγόρου), για την προσωρινή διάνοιξη πρόσβασης εισόδου των βαρέων οχημάτων από το 

βορειοανατολικότερο όριο του τεμαχίου, παρακάμπτοντας το μεγαλύτερο μέρος των οικιών 

της περιοχής. 

Προτείνεται επίσης να γίνει προγραμματισμός των δρομολογίων μεταφοράς υλικών 

κατασκευής και να καθοριστούν εναλλακτικές διαδρομές των βαρέων οχημάτων κατά τις ώρες 

αιχμής.  
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Χρήση Φυσικών Πόρων- Κατανάλωση Νερού: Για την καταστολή σκόνης από την κίνηση 

των οχημάτων εντός του εργοταξίου προτείνεται η μόνιμη εγκατάσταση συστήματος 

μεταφοράς νερού και εκνέφωσης μέσω ειδικών ακροφυσίων χαμηλής κατανάλωσης νερού. 

Αισθητική Παρέμβαση: μέτρα απάμβλυνσης των επιπτώσεων από τη λειτουργία του 

εργοταξίου: 

1. Περίφραξη και αποκοπή οπτικής επαφής της γύρω περιοχής από το εργοτάξιο. 

2. Να δοθεί έμφαση στην μεγαλύτερη δυνατή καθαριότητα του χώρου. Εντός και εκτός 

του εργοταξίου, με καθημερινή παρατήρηση και δράση επί του θέματος.  

3. Δεδομένου του μεγέθους του οικοπέδου, οι σωροί από το χώμα εκσκαφής να 

παραμένουν στο χαμηλότερο δυνατό ύψος.  

4. Συστηματικός έλεγχος και σχολαστική εφαρμογή των μέτρων καταστολής σκόνης.  

Υγρά Απόβλητα: 

1. Χρήση χημικών τουαλετών για τις ανάγκες των εργαζομένων. 

2. Σε συγκεκριμένα σημεία του έργου, θα υπάρχει υδροφόρα με νερό για τις ανάγκες 

καθαριότητας του προσωπικού. Τα υγρά απόβλητα θα συλλέγονται σε δεξαμενή και θα 

παραδίδεται αδειοδοτημένη εταιρία συλλογής.  

3. Για τις μη αναμενόμενες, περιορισμένου εύρους και συχνότητας ρυπάνσεις από 

ατύχημα, στον χώρο θα διατηρείται spill kit, το οποίο και θα χρησιμοποιείται για την 

απομάκρυνση και προσωρινή φύλαξη τέτοιων απωλειών σε κλειστό δοχείο. Από εκεί, 

θα απομακρύνεται ανάλογα αναγκών, από αδειοδοτημένο συλλέκτη.  

4. Απόβλητα από την χρήση χημικών σκευασμάτων στα μηχανήματα και άλλες εργασίες 

του εργοταξίου, όπως μπογιές, διαλύτες, λιπαντικά, λάδια θα μαζεύονται σε 

κλειστό/στεγανό χώρο και θα απομακρύνονται από αδειοδοτημένο συλλέκτη 

5. Θα πρέπει να υπάρχει η διαδικασία και τα υλικά περιορισμού της πιθανότητας 

ατυχηματικών διαρροών. 

Στερεά Απόβλητα:  

1. Στερεά απόβλητα μπάζων και κατασκευαστικών υλικών περιλαμβανομένων και 

κουτιών από μπογιές, διαλύτες και άλλα δοχεία χημικών παρασκευασμάτων, όπως και 

υλικών συσκευασίας και οικιακού τύπου απορρίμματα από το προσωπικό. θα 

διαχωρίζονται και θα διατίθενται σε αδειοδοτημένους διαχειριστές και τα υπόλοιπα θα 

συλλέγονται σύμφωνα με το πρόγραμμα συγκομιδής του Δήμου, αφού πρώτα 

συλλεχθούν σε ενδεδειγμένους κάδους εντός του εργοταξίου. 

2. Στερεά απόβλητα από τις χωματουργικές διαδικασίες θα απομακρύνονται από 

αδειούχους συλλέκτες-διαχειριστές χωματουργικών. 



ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Μ.Ε.Ε.Π.) ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ ΜΕΝΕΟΥ 

 

ISOTECH Ltd Environmental Research and Consultancy 123 

9.3 Μέτρα κατά τη Φάση Λειτουργίας του Έργου  

Φυσικό Περιβάλλον: εισήγηση για επιλογή τοπικών ειδών χλωρίδας και υποστηρικτικών 

υποδομών για την πανίδα (όπως ποτίστρες και φωλιές για τα πουλιά). 

Αλλαγή Δημογραφικών κοινο-οικονομικών στοιχείων της περιοχής με την αύξηση του 

πληθυσμού στο Μενεού κατά τουλάχιστον 1,550 άτομα. Δίδονται προκαταρτικές εισηγήσεις 

εκ μέρους των μελετητών όπως για παράδειγμα: 

1. Δημιουργία μίας εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα που θα περιλαμβάνει το σύνολο των 

σημείων ενδιαφέροντος του Δήμου, όπως και τις δράσεις του Δήμου και οργανωμένων 

συνόλων της περιοχής.  

2. Κοινή πλατφόρμα σύνδεσης τόπακα και νεοεισερχόμενου, εκ μέρους του Δήμου, με 

την υποστήριξη της εταιρείας.  

3. Αναβάθμιση – στήριξη της υφιστάμενης ιστοσελίδας του Δήμου, θα μπορούσε να είναι 

η αμεσότερη δράση. 

4. Αναμένονται επιπρόσθετα συγκεκριμένες προτάσεις εκ μέρους του Δήμου κατά την 

Δημόσια Διαβούλευση, όσον αφορά δομημένες ενέργειες και δράσεις ομαλής ένταξης 

των νέων αυτών κατοίκων στην λειτουργία της κοινότητας.  

Σχετικά με τις Τεχνικές Υποδομές και ιδιαίτερα για το Δίκτυο Υδροδότησης και Άρδευσης 

προτείνεται μία σειρά από μέτρα μείωσης της κατανάλωσης νερού ως ακολούθως: 

1. Διαχωρισμός του γκρίζου και μαύρου νερού. 

2. Χρήση του επεξεργασμένου γκρίζου νερού για την κάλυψη των αναγκών άρδευσης. 

3. Χρήση προστατευτικού καλύμματος για την Κεντρική Πισίνα και τις ιδιωτικές πισίνες, 

προς μείωση των απωλειών και για σκοπούς ασφάλειας.  

4. Οι ώρες ποτίσματος των κοινών χώρων να περιορίζονται τις πολύ πρωινές ώρες όπου 

η θερμοκρασία θα είναι χαμηλότερη, περιορίζοντας την απώλεια νερού από εξάτμιση. 

5. Διεξαγωγή επαγγελματικής μελέτης τοπιοτέχνησης με βασικό κριτήριο την επιλογή 

γρασιδιού, φυτών και δένδρων με χαμηλές απαιτήσεις σε νερό. 

Για τη λειτουργία του βιολογικού σταθμού, προτείνεται μία σειρά ασφαλιστικών δικλείδων 

που καλύπτουν και θέματα έκτακτης ανάγκης: 

1. Έγγραφη συμφωνία της εταιρείας ανάπτυξης και αργότερα της διαχειριστικής 

επιτροπής με αναλυτικό εργαστήριο για τουλάχιστον μηνιαίο έλεγχο της ποιότητας του 

επεξεργασμένου νερού. Ουσιώδης όρος. 

2. Διατήρηση έγγραφης συμφωνία συνεργασίας με εταιρεία κένωσης αποβλήτων 

(βοθροφόρα) για άμεση κινητοποίηση στην περίπτωση βλάβης του σταθμού ή χαμηλής 

ποιότητας επεξεργασμένου νερού.  
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3. Ετοιμασία και εφαρμογή σειράς διαδικασιών και δράσεων επίβλεψης της ομαλής 

λειτουργίας του σταθμού σε καθημερινή βάση, από την τεχνική υπηρεσία της 

ανάπτυξης. Στις διαδικασίες αυτές θα περιλαμβάνονται και καταστάσεις έκτακτης 

ανάγκης, όπως η διακοπή ρεύματος ή παρουσία δυσοσμίας, κλπ..  

Η Ηχορύπανση από το μηχανολογικό εξοπλισμό των κεντρικών μηχανημάτων κλιματισμού 

των πολυκατοικιών και άλλων δυνητικά θορυβωδών μηχανημάτων, όπως οι συμπιεστές 

παροχής αέρα στον βιολογικό σταθμό (blowers). Για την μείωση των επιπτώσεων 

προτείνονται: 

1. Επιλογή των μηχανημάτων στη βάση της μειωμένης ηχητικής στάθμης εκπομπών.  

2. Η εγκατάσταση και λειτουργία των συστημάτων αυτών γίνει κατόπιν ελέγχου, ώστε να 

μην παρεμβαίνουν στο ακουστικό περιβάλλον της γειτονικής οικιστικής περιοχής, 

πέραν των 3dB πάνω από τον θόρυβο βάθους σε όλη την διάρκεια των βραδινών ωρών 

κοινής ησυχίας, στην βάση της μεθοδολογίας ISO1996-1:2016. 

Όμβρια Ύδατα: να πραγματοποιείται τακτικός έλεγχος και συντήρηση/ καθαρισμός των 

φίλτρων και των σχαρών απορροής του δικτύου όμβριων για απομάκρυνση στερεών 

αποβλήτων ώστε να επιτρέπεται η απρόσκοπτη απορροή υδάτων.  

Κυκλοφοριακό: για τη φάση λειτουργίας του έργου, τα μέτρα καλύπτονται από τα αντίστοιχα 

της φάσης σχεδιασμού. 

Χρήση Φυσικών Πόρων- Κατανάλωση Νερού: Προτείνεται σειρά μέτρων για τη μείωση 

κατανάλωσης κατά τη φάση λειτουργίας του έργου:  

1. Εντός των οικιών η πρόταση της κατασκευάστριας εταιρείας προς τους αγοραστές της 

επιλογής ειδών υγιεινής με ενσωματωμένα συστήματα ελέγχου και μείωσης της 

κατανάλωσης νερού.  

2. Στην ίδια βάση θα μπορούσαν να δοθούν πληροφορίες για πλυντήριο πιάτων και 

ρούχων με μειωμένη χρήση νερού. 

3. Πληροφορίες και νουθεσίες θα μπορούσαν να δοθούν προς του αγοραστές των 

επαύλεων, προς επιλογή ειδών γρασιδιού, φυτών και δένδρων στην φιλοσοφία του 

συνόλου των κοινόχρηστων χώρων του έργου, με ντόπια, ανθεκτικά και χαμηλών 

υδατικών αναγκών φυτά.  

4. Τη χρήση καλυμμάτων πισίνας για περιορισμό της εξάτμισης άρα και της ανάγκης 

αναπλήρωσης του νερού.  

5. Η επιλογή των ειδών τοπιοτέχνησης των κοινόχρηστων χώρων φυτών να γίνει στην 

βάση ολοκληρωμένης μελέτης από ειδικούς επιστήμονες με οδηγίες για να δώσουν 

προτεραιότητα σε ενδημικά φυτά και δέντρα, χαμηλών υδατικών αναγκών.  
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6. Το νερό άρδευσης να προέρχεται από την τριτογενή επεξεργασία λυμάτων (βιολογικό 

σταθμό – σύστημα ανακύκλωσης γκρίζων νερών) της ανάπτυξης ή από το Σχέδιο 

Άρδευσης της περιοχής Μενεού. 

Χρήση Φυσικών Πόρων- Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας: 

1. Ευαισθητοποίηση των κατοίκων προς συνετή κατανάλωση. 

2. Ουσιαστική εφαρμογή του στόχου που έθεσε η εταιρία για κτίρια Ενεργειακής 

Απόδοσης Α. 

3. Χρήση ΑΠΕ στο μέγιστο δυνατόν. 

4. Χρήση συστημάτων θέρμανσης/ψύξης υψηλής απόδοσης. 

5. Ενίσχυση βιοκλιματικών στοιχείων του έργου κατά τον τελικό σχεδιασμό. 

6. Χρήση φωτοβολταικών λαμπτήρων στο χώρο πρασίνου. 

7. Οι ανάγκες σε θέρμανση να καλύπτονται από υψηλής απόδοσης αντλίες θερμότητας 

δρώντας συνεργιστικά με τις θερμομονωτικές κατασκευές των κτιρίων που θα 

μειώνουν τις απαιτήσεις σε θέρμανση και θα διασφαλίζουν συνθήκες θερμικής άνεσης. 

Αισθητική Παρέμβαση: Προτείνεται η τοπιοτέχνηση πέριξ των πολυκατοικιών με την 

φύτευση ψηλών δένδρων, όπως και η επιλογή χρώματος βαφής τους ώστε να εντάσσεται στην 

χρωματική παλέτα του γύρω χώρου και να προάγει την μεγαλύτερη δυνατή ένταξη των 

στοιχειών αυτών του έργου στο περιβάλλον της ανάπτυξης. 

Υγρά απόβλητα: Σχετικά με τη λειτουργία του βιολογικού σταθμού και σε περίπτωση 

παρουσίας οσμών τότε συστήνεται όπως υπάρχουν έτοιμες και σε συχνή δοκιμή, οι πιο κάτω 

διαδικασίες και συμφωνίες:  

1. Διαδικασία τακτικού καθαρισμού και συντήρησης. 

2. Διαδικασία δράσης σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.  

3. Διαδικασία ενημέρωσης και άμεσης δράσης εξωτερικού συλλέκτη λυμάτων, σε 

περίπτωση όπου είτε η επεξεργασία δεν δίδει τα ποιοτικά αποτελέσματα που 

απαιτούνται, είτε λόγω βλάβης μηχανημάτων ή διακοπής ρεύματος ή δηλητηρίασης, 

δεν γίνεται σωστή επεξεργασία από την ενεργό ιλύ του σταθμού. Απαιτείται συμβόλαιο 

μεταξύ Διαχειριστικής Επιτροπής και αδειοδοτημένου συλλέκτη 

 

Στερεά Απόβλητα: Τα μέτρα κατά τη λειτουργία καλύπτονται από τα αντίστοιχα των 

εισηγήσεων της φάσης σχεδιασμού του έργου.  
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9.4 Μέτρα που θα Ληφθούν για τον Τερματισμό του Έργου και 

την Αποκατάσταση του Χώρου 

Οι τέσσερεις φάσεις του έργου δίδουν ένα σημαντικό περιβαλλοντικό πλεονέκτημα. Εν όσο το 

έργο επιτυγχάνει τους επιχειρηματικούς του στόχους πωλήσεων-εσόδων, τότε θα συνεχίζει την 

υλοποίησή του από φάση σε φάση, με το σύνολο του εναπομείναντος τεμαχίου να λειτουργεί 

ως αγροτικό τεμάχιο με καλλιέργειες. Μία επιτυχημένη και βιώσιμη υλοποίηση του έργου ως 

εκ της εμπειρίας των μελετητών, διασφαλίζει και την δυνατότητα υλοποίησης όλων των 

συμβατικών υποχρεώσεων της εταιρείας ανάπτυξης, περιλαμβανομένων και των 

περιβαλλοντικών προνοιών και μέτρων (όρων του Τμήματος Περιβάλλοντος).  

Σε περίπτωση που το έργο δεν καταφέρει να συγκεντρώσει τους απαιτούμενους αγοραστές, 

τότε θα παραμείνει στην υλοποίηση της συγκεκριμένης φάσης ανάπτυξης, διατηρώντας το 

υπόλοιπο οικόπεδο ως έχει (γεωργική χρήση). 

Το έργο αφορά σε οικιστική ανάπτυξη και δεν αναμένεται οποιαδήποτε χημική ή βιολογική 

επιμόλυνση των στοιχείων του ή του εδάφους. Η ενδεχόμενη αποξήλωσή του αφορά ξεκάθαρα 

σε διαδικασίες διαχείρισης Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) 

βάσει των προνοιών της Κείμενης Νομοθεσίας, τα οποία θα οδηγηθούν προς πλήρη 

ανακύκλωση σε αδειοδοτημένες μονάδες διαχείρισης.  

Τα περιβαλλοντικά μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν κατά την αποξήλωση του έργου, αφορούν 

κυρίως σε ανάγκη καταστολής της σκόνης από τις κατεδαφίσεις. Για το σκοπό αυτό προτείνεται 

όπως υιοθετηθεί η χρήση τεχνολογίας πυροβόλου υδρονέφωσης νερού.  
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10 Περιβαλλοντική Διαχείριση και Παρακολούθηση 

Τόσο κατά το στάδιο κατασκευής όσο και κατά τη λειτουργία του έργου, οι μελετητές 

προτείνουν την ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων περιβαλλοντικής 

διαχείρισης και παρακολούθησης του έργου που έχουν ως στόχους: 

1. Την αξιόπιστη και με επαρκή συχνότητα παρακολούθηση των μεγεθών που 

χαρακτηρίζουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από όλες τις δραστηριότητες του έργου. 

2. Την ορθολογική και άρτια αντιμετώπιση των επιπτώσεων κατασκευής και λειτουργίας 

του έργου που αναλύθηκαν στο Κεφάλαιο 8. 

3. Την πρόληψη και τον έλεγχο των επιπτώσεων που οφείλονται σε έκτακτα περιστατικά 

4. Την καταγραφή και διατήρηση στοιχείων που να αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με την 

περιβαλλοντική κείμενη νομοθεσία και να επιτρέπουν τον έλεγχο της 

αποτελεσματικότητας των μέτρων πρόληψης που περιγράφονται στο Κεφάλαιο 9. 

5. Την έγκαιρη και άρτια πληροφόρηση των αρμόδιων υπηρεσιών και του κοινού.  

6. Την διαρκή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του έργου. 

10.1 Φάση Κατασκευής  

Κατά το στάδιο της κατασκευής του Έργου το προτεινόμενο πρόγραμμα περιβαλλοντικής 

παρακολούθησης περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της 

Κατασκευής. Γνωστό διεθνώς ως “Construction Environmental Management Plan (CEMP)”. 

Το CEMP, αποτελεί ένα δυναμικό εργαλείο διαχείρισης κινδύνου που παρέχει τα μέσα για την 

αποφυγή, την ελαχιστοποίηση και τον περιορισμό των πιθανών αρνητικών περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων που σχετίζονται με τις προτεινόμενες κατασκευαστικές εργασίες, όπως 

αναγνωρίστηκαν στην παρούσα μελέτη. Προσδιορίζει επίσης τους ρόλους και τις 

υπευθυνότητες του βασικού προσωπικού που είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή του CEMP και 

τη συμμόρφωση με τους Περιβαλλοντικού Όρους κατά την φάση κατασκευής του έργου. Δίνει 

τη δυνατότητα καθοδήγησης για την παρακολούθηση, τη μέτρηση και την αναφορά 

περιβαλλοντικών επιδόσεων όλων των περιβαλλοντικών πτυχών κατά τη φάση κατασκευής 

του Έργου. 

Τα βασικά δομικά  στοιχεία του CEMP αφορούν σε: 

Πίνακας 10.1: Δομικά Στοιχεία και πρόνοιες Σχεδίου Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης της Κατασκευής του 

Έργου 

Α/Α Δομικό Στοιχείο CEMP Πρόνοιες 
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1 Ανάθεση ρόλων και 

υπευθυνοτήτων 

Ορισμός υπεύθυνου/ ομάδας Περιβαλλοντικής 

Παρακολούθησης εκ μέρους του αναδόχου του 

έργου 

2 Δημιουργία Σχεδίων 

Περιβαλλοντικού Ελέγχου των 

Επιπτώσεων   

Για κάθε σημαντική περιβαλλοντική επίπτωση 

αναπτύσσεται ένα σχέδιο περιβαλλοντικού ελέγχου-

Environmental Control Plan (ECP). Αφορά σε 

σύντομες οδηγίες που  περιγράφουν τους στόχους 

μετριασμού / πρόληψης και τις σχετικές νομικές 

υποχρεώσεις, αναθέτουν ρόλους και ευθύνες για την 

παρακολούθηση, αναγνωρίζουν τις υπό μέτρηση 

παραμέτρους και τον απαραίτητο εξοπλισμό, 

καθορίζουν την εφαρμογή μέτρων μετριασμού και 

την υποβολή εκθέσεων. Στην περίπτωση της 

κατασκευής του έργου θα αναπτυχθούν κατ’ 

ελάχιστον σχέδια περιβαλλοντικού ελέγχου για: 

1. Τη διαχείριση Αποβλήτων Εκσκαφών και 

Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) και άλλων αστικού 

τύπου αποβλήτων 

2. Τη διαχείριση θορύβου 

3. Τη διαχείριση και καταστολή σκόνης  

4. Τη διαχείριση της φωτορύπανσης 

3 Δημιουργία Προγράμματος και 

Διαδικασίας Μετρήσεων/ 

Παρακολούθησης 

Εγκατάσταση μετρητών συνεχούς ελέγχου σκόνης 

και θορύβου στα όρια του εργοταξίου 

Έλεγχος οπτικής ρύπανσης – καθαριότητας χώρου 

4 Διατήρηση Αρχείων- Υποβολή 

Αναφορών/ Εκθέσεων 

Αρχείο κατανάλωσης πόρων (Νερό, ενέργεια, 

καύσιμα κλπ). 

Αρχείο διαχείρισης Αποβλήτων (ποσότητες, τρόπος 

διαχείρισης). 

Αρχείο συμφωνιών με αδειοδοτημένους συλλέκτες 

για κάθε ρεύμα αποβλήτων. 

5 Δημιουργία Ειδικών 

Διαχειριστικών Πλάνων 

1. Σχέδιο Διαχείρισης Εμπλεκόμενων Φορέων 

2. Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών 

και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) 

3. Σχέδιο Διαχείρισης Εργοταξίου. 

4. Σχέδιο Διαχείρισης Κυκλοφορίας.  
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5. Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας. 

6. Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης σε περιπτώσεις 

περιστατικών ρύπανσης ή υποβάθμισης του 

περιβάλλοντος 

7. Σχέδιο Διαχείρισης σε περίπτωση που  

ανακαλυφθούν ευρήματα αρχαιολογικού 

ενδιαφέροντος κατά τη φάση κατασκευής. 

 

Για κάθε ένα από τα δομικά στοιχεία του CEMP θα αναπτυχθούν λίστες ελέγχου (check-lists), 

μέθοδοι εφαρμογής και έγγραφα αναφορών.    

10.2 Φάση Λειτουργίας 

Κατά αντιστοιχία το Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Λειτουργίας - Operational 

Environmental Management Plan (OEMP), θα ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητες, απαιτήσεις 

και νομικές υποχρεώσεις της λειτουργίας του έργου και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον: 

Πίνακας 10.2: Δομικά Στοιχεία και πρόνοιες Σχεδίου Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης της Λειτουργίας του 

Έργου 

Α/Α Δομικό Στοιχείο ΟEMP Πρόνοιες 

1 Ανάθεση ρόλων και 

υπευθυνοτήτων 

Ορισμός υπεύθυνου/ ομάδας Περιβαλλοντικής 

Παρακολούθησης εκ μέρους του αναδόχου του 

έργου ή της Διαχειριστικής Επιτροπής του Έργου 

2 Δημιουργία Σχεδίων 

Περιβαλλοντικού Ελέγχου των 

Επιπτώσεων   

Όμοια με CEMP, για κάθε σημαντική 

περιβαλλοντική επίπτωση αναπτύσσεται ένα σχέδιο 

περιβαλλοντικού ελέγχου-Environmental Control 

Plan (ECP). Αφορά σε σύντομες οδηγίες που  

περιγράφουν τους στόχους μετριασμού / πρόληψης 

και τις σχετικές νομικές υποχρεώσεις, αναθέτουν 

ρόλους και ευθύνες για την παρακολούθηση, 

αναγνωρίζουν τις υπό μέτρηση παραμέτρους και 

τον απαραίτητο εξοπλισμό, καθορίζουν την 

εφαρμογή μέτρων μετριασμού και την υποβολή 

εκθέσεων. Στην περίπτωση της λειτουργίας του 
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έργου θα αναπτυχθούν κατ’ ελάχιστον σχέδια 

περιβαλλοντικού ελέγχου για: 

1. Την επίβλεψη/ελέγχου ομαλής λειτουργίας 

βιολογικού σταθμού 

2. Τη διαχείριση θορύβου 

3. Τη διαχείριση αποβλήτων 

4. Τη διαχείριση φωτορύπανσης 

3 Δημιουργία Προγράμματος και 

Διαδικασίας Μετρήσεων/ 

Παρακολούθησης 

Μηνιαίος έλεγχος ποιότητας επεξεργασμένου νερού 

από βιολογικό σταθμό. 

4 Διατήρηση Αρχείων- Υποβολή 

Αναφορών/ Εκθέσεων 

Αρχείο κατανάλωσης πόρων κοινόχρηστων χώρων 

(Νερό, ενέργεια, καύσιμα κλπ). 

Αρχείο διαχείρισης Αποβλήτων κοινόχρηστων 

χώρων (ποσότητες, τρόπος διαχείρισsης). 

Αρχείο συμφωνιών με αδειοδοτημένους συλλέκτες 

για κάθε ρεύμα αποβλήτων των κοινόχρηστων 

χώρων. 

5 Δημιουργία Ειδικών 

Διαχειριστικών Πλάνων 

1. Σχέδιο Διαχείρισης Κυκλοφορίας σε 

περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης 

2. Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας για τη 

λειτουργία των κοινόχρηστων χώρων 

3. Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης της λειτουργίας 

του βιολογικού σταθμού.  
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11 Κωδικοποίηση Αποτελεσμάτων και Προτάσεων 

για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων 

Στο κεφάλαιο αυτό να καταγράφονται κωδικοποιημένα τα αποτελέσματα και οι προτάσεις της 

Μελέτης Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον με τη μορφή περιβαλλοντικών όρων, ώστε 

να διευκολυνθεί η διαδικασίας διαβούλευσης με το ενδιαφερόμενο κοινό και τις αρμόδιες 

υπηρεσίες. 

Η κωδικοποίηση αυτή θα ολοκληρωθεί μετά την Δημόσια Διαβούλευση, περιλαμβάνοντας 

τυχόν εισηγήσεις της τοπικής κοινωνίας. 
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12 Φωτογραφική Τεκμηρίωση 

Φωτογραφική τεκμηρίωση του χώρου δίνεται στο Παράρτημα Κ.  



ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Μ.Ε.Ε.Π.) ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ ΜΕΝΕΟΥ 

 

ISOTECH Ltd Environmental Research and Consultancy 133 

13 Βιβλιογραφία 

1. Al-Masaeid, H. & Fayyad, Sanaa. (2018). Estimation of trip generation rates for 

residential areas in Jordan. Jordan Journal of Civil Engineering. 12. 162-172. 

2. Carbon Trust (2016). Energy and Carbon conversions 2016 updated retrieved from 

https://prod-drupal-

files.storage.googleapis.com/documents/resource/public/Conversion%20factors%20

guide%20-%202016.pdf accessed on 08.04.2020  

3. Chebaane, Μ., Hoffman, Β., Office Buildings, Water Efficiency Guide, USAID, 

(2016) 

4. Church, J. A., White, N.J.; White (2006). "20th century acceleration in global sea-

level rise". Geophysical Research Letters. 33 (1): L01602  

5. CyStat, Αποτελέσματα Έρευνας: Τελική Κατανάλωση Ενέργειας στα Νοικοκυριά, 

2009. Retrieved from 

https://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/All/77F33AB3B52C2A79C22579

1B002C1533?OpenDocument&sub=1&sel=1&e=&print  

6. Eurostat, Water Statistics retrieved from https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Water_statistics#Water_uses accessed on 08.04.2020  

7. Guidance on Integrating Climate Change and Biodiversity into Environmental Impact 

Assessment, ISBN 978-92-79-28969-9, 8  

8. G. N. Vinchu, N. Jirge and A. Deshpande, Application of Aesthetics in Architecture 

and Design, International Journal of Engineering Research and Technology. ISSN 

0974-3154 Volume 10, Number 1 (2017), retrieved from 

https://www.ripublication.com/irph/ijert_spl17/ijertv10n1spl_33.pdf, accessed on 

08.04.2020  

9. Medina. Larnaca Salt Lakes retrieved from http://www.med-

ina.org/Portals/0/Uploads/NewsFiles/Larnaka%20leaflet%20f.pdf accessed on 

08.04.2020  

10. Wastewater Engineering – Treatment, Disposal, and Reuse. Metcalf & Eddy, Inc. – 

3rd ed. (1991) / revised by George Tchobanoglous, Frank Burton  

11. X. I. Loizidou and M. I. Loizides, “DeCyDe: a participatory method for “measuring” 

sustainability through a friendly, flexible and adjustable, self-assessment, tool”, 

proceedings of LITTORAL 2012 Conference (pages 41-44), 27-29 November 2012, 

Ostende, Belgium  

12. Y.S. Megahed, Quantitative Architectural Aeshetic Assessment, Conference Paper 

2010, retrieved from 

https://www.researchgate.net/profile/Yasser_Megahed/publication/260710349_Qua

https://prod-drupal-files.storage.googleapis.com/documents/resource/public/Conversion%20factors%20guide%20-%202016.pdf
https://prod-drupal-files.storage.googleapis.com/documents/resource/public/Conversion%20factors%20guide%20-%202016.pdf
https://prod-drupal-files.storage.googleapis.com/documents/resource/public/Conversion%20factors%20guide%20-%202016.pdf
https://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/All/77F33AB3B52C2A79C225791B002C1533?OpenDocument&sub=1&sel=1&e=&print
https://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/All/77F33AB3B52C2A79C225791B002C1533?OpenDocument&sub=1&sel=1&e=&print
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Water_statistics#Water_uses
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Water_statistics#Water_uses
https://www.ripublication.com/irph/ijert_spl17/ijertv10n1spl_33.pdf
http://www.med-ina.org/Portals/0/Uploads/NewsFiles/Larnaka%20leaflet%20f.pdf
http://www.med-ina.org/Portals/0/Uploads/NewsFiles/Larnaka%20leaflet%20f.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Yasser_Megahed/publication/260710349_Quantitative_architectural_aesthetic_assessment/links/56a25b7808ae232fb2019ce7.pdf


ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Μ.Ε.Ε.Π.) ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ ΜΕΝΕΟΥ 

 

ISOTECH Ltd Environmental Research and Consultancy 134 

ntitative_architectural_aesthetic_assessment/links/56a25b7808ae232fb2019ce7.pdf, 

accessed on 08.04.2020  

13. Ευρωπαικό Κοινοβούλιο (2013), Απόφαση αριθ. 529/2013/ΕΕ σχετικά με 

λογιστικούς κανόνες για τις εκπομπές και τις απορροφήσεις αερίων θερμοκηπίου από 

δραστηριότητες σχετιζόμενες με τις χρήσεις γης, τις αλλαγές χρήσεων γης και τη 

δασοπονία και πληροφόρηση για δράσεις σχετιζόμενες με τις δραστηριότητες αυτές. 

Retrieved from https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D0529&from=EN, accessed on 

08.04.2020  

14. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ «Αειφόρος Κατασκευή στο ∆ηµόσιο και 

Ιδιωτικό Τοµέα µέσω της Ολοκληρωµένης Πολιτικής Προϊόντων», Εκτίµηση των 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από την Κατασκευαστική ∆ραστηριότητα σε Ελλάδα 

και Κύπρο, 2006  

15. Μελέτη Κυκλοφοριακών Επιπτώσεων από την ανέγερση Οικιστικής Ανάπτυξης 

‘Sunset Gardens’ στην περιοχή Τσερκέζοι, στη Λεμεσό, A.L.A Planning Partnership, 

Φεβρουάριος 2020 

16. Σ.Σ.Ε Σύμβουλοι Συγκοινωνιακών έργων και Περιβάλλοντος, Μελέτη Θορύβου 

Αερολιμένα Λάρνακας, Τελική Έκθεση. Retrieved from 

http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/14B54102FDB8D53

2C2258036003C56BE/$file/ActionPlan.pdf accessed on 08.04.2020  

17. Τεχνικές Προδιαγραφές για την Κατασκευή Ιδιωτικής Υπονόμου Οικοδομής (2010). 

Retrieved from http://www.sapa.org.cy/images/stories/pdf/TechnicalSpecs.pdf, 

accessed on 08.04.2020  

18. Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης, Σεισμικότητα retrieved from 

http://www.moa.gov.cy/moa/gsd/gsd.nsf/page56_gr/page56_gr?OpenDocument 

accessed on 08.04.2020  

https://www.researchgate.net/profile/Yasser_Megahed/publication/260710349_Quantitative_architectural_aesthetic_assessment/links/56a25b7808ae232fb2019ce7.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D0529&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D0529&from=EN
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/14B54102FDB8D532C2258036003C56BE/$file/ActionPlan.pdf
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/14B54102FDB8D532C2258036003C56BE/$file/ActionPlan.pdf
http://www.sapa.org.cy/images/stories/pdf/TechnicalSpecs.pdf
http://www.moa.gov.cy/moa/gsd/gsd.nsf/page56_gr/page56_gr?OpenDocument

