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ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΔΩΡΓΙΑ, ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

ΣΜΗΜΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

ΓΝΩΜΑΣΔΤΗ ΜΔ ΒΑΗ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΠΔΡΙ ΔΚΣΙΜΗΗ ΣΩΝ 
ΔΠΙΠΣΩΔΩΝ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΜΔΝΑ ΔΡΓΑ ΝΟΜΟΤ 

(Απ. 140(Ι)/2005), ΓΙΑ ΑΝΔΓΔΡΗ ΔΝΙΑΙΑ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΑ 
ΛΔΙΒΑΓΙΑ-ΛΑΡΝΑΚΑ 

Απ. Αίηηζηρ Πολεοδομικήρ Άδειαρ: με Απ. Φακ ΛΑΡ/00565/2016 

1. Διζαγωγή 
 
Σν Σκήκα Πνιενδνκίαο θαη Οηθήζεσο, κε επηζηνιή κε Αξ. Φαθ. ΛΑΡ/00565/2016 θαη 
εκεξνκελία 12/12/2016, απέζηεηιε ζην Σκήκα Πεξηβάιινληνο αίηεζε, γηα ηελ αλέγεξζε 
Δληαίαο Δκπνξηθήο Αλάπηπμεο θαη Πξνθαηαξθηηθή Δθηίκεζε Δπηπηώζεσλ ζην 
Πεξηβάιινλ, ζύκθσλα κε ηηο πξόλνηεο ηνπ Νόκνπ Αξ. 140(Η)/2005 (Παξάξηεκα ΗΗ). 

 
Ζ Πεξηβαιινληηθή Αξρή, απέζηεηιε ηελ ΠΔΔΠ, κε βάζε ην άξζξν 15(7) ηνπ πεξί 
Δθηίκεζεο ησλ Δπηπηώζεσλ ζην Πεξηβάιινλ από Οξηζκέλα Έξγα Νόκνπ 
(140(Η)/2005), ζηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Δθηίκεζεο Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ θαη 
άιινπο εκπιεθόκελνπο θνξείο, θαη ζπγθάιεζε ζπλεδξία ηεο Δπηηξνπήο ζηηο 31/1/2017 
γηα εμέηαζε ηεο αίηεζεο θαη γηα ηελ ππνβνιή απόςεσλ.  
 
2. Υαπακηηπιζηικά πποηεινόμενηρ ανάπηςξηρ πος αναλύονηαι ζηην ΠΔΔΠ 
 
Ζ πξνηεηλόκελε αλάπηπμε ζα πεξηιακβάλεη θπξίσο εκπνξηθέο ρξήζεηο θαη ρξήζεηο 
αλαςπρήο. Πην ζπγθεθξηκέλα ζην πξνηεηλόκελν Δκπνξηθό Κέληξν Sunny Mall ζα 
ρσξνζεηνύληαη: 
 

1. Δκπνξηθά Καηαζηήκαηα, εζηηαηόξηα, deli shop, θαθεηέξηεο θαη ηξάπεδα ζην 
ηζόγεην ελώ ηκήκα ηνπ δηαζέηεη θαη όξνθν (ζηα δπν άθξα ηνπ θηηξίνπ) θαη 

2.  Παγνδξόκην θαη ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο ζην ππόγεην. 
3. 1000 ρώξνη ζηάζκεπζεο 

 
Σν πθηζηάκελν oδηθό δίρηπν δελ θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθό θαη σο εθ ηνύηνπ έρεη δηεμαρζεί 
Μειέηε Κπθινθνξηαθώλ Δπηπηώζεσλ, ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο έρνπλ γίλεη εηζεγήζεηο 
γηα αλάπηπμε λένπ Οδηθνύ Γηρηύνπ πξνο εμππεξέηεζε ηεο Αλάπηπμεο.  
 
Οη θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο πινπνίεζεο ηεο αλάπηπμεο πξνηείλεηαη λα αξρίζνπλ ηνλ 
Απξίιην ηνπ 2017 θαη εθηηκάηαη όηη ζα νινθιεξσζνύλ ηνλ Μάην ηνπ 2019. 
 
Υσξνηαμηθά Γεδνκέλα 
 
Σν Δκπνξηθό Κέληξν Sunny Mall πξνηείλεηαη λα ρσξνζεηεζεί ζην Γήκν Λεηβαδηώλ ζηε 
Λάξλαθα θαη εηδηθόηεξα εληόο ησλ ηεκαρίσλ κε αξηζκνύο 9 θαη 241 (ρ.:2-257-367 & 2-
258-367). Σν αλαηνιηθό ηκήκα ηνπ ρώξνπ ηεο αλάπηπμεο εθάπηεηαη ζηελ Οδό 

      ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ 
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Φεινξείηε. Σα γεηηληάδνληα ηεκάρηα πνπ ρσξνζεηνύληαη λόηηα θαη δπηηθά ηεο 
πξνηεηλόκελεο αλάπηπμεο είλαη θελά. 
 
ηελ πεξηβάιινπζα πεξηνρή μερσξίδνπλ νη εγθαηαζηάζεηο ηεο Κππξηαθήο Δηαηξείαο 
Απνζήθεπζεο Πεηξειαηνεηδώλ θαη άιισλ Δηαηξεηώλ Πεηξειαηνεηδώλ πνπ βξίζθνληαη 
βνξεηναλαηνιηθά θαη αλαηνιηθά ηεο πξνηεηλόκελεο αλάπηπμεο ζε απνζηάζεηο πνπ 
θπκαίλνληαη ζηα 50 θαη 150 κέηξα αληίζηνηρα, θαζώο θαη ε Σερληθή ρνιή Λάξλαθαο 
πνπ βξίζθεηαη δπηηθά ηνπ πξνηεηλόκελνπ Δκπνξηθνύ Κέληξνπ ζε απόζηαζε 300 
κέηξσλ πεξίπνπ. 
 
Πνιενδνκηθέο Εώλεο 

 
Ζ πεξηνρή όπνπ ρσξνζεηείηαη ε πξνηεηλόκελε αλάπηπμε δηέπεηαη από ηηο πξόλνηεο ηνπ 
«Σνπηθνύ ρεδίνπ Λάξλαθαο (2013)» (ΣΛ). 
 
Όπσο παξνπζηάδεηαη ζην ράξηε 1.1 (επηζπλάπηεηαη σο Παξάξηεκα Η), ν ρώξνο 
αλάπηπμεο ηνπ πξνηεηλόκελνπ εκπνξηθνύ θέληξνπ εκπίπηεη ζηελ νηθηζηηθή δώλε Κα7 
όπνπ ζύκθσλα κε ην ΣΛ επηθξαηνύζα ρξήζε νξίδεηαη απηή ηεο θαηνηθίαο. Μεγάιεο 
εκπνξηθέο αλαπηύμεηο, όπσο ην πξνηεηλόκελν εκπνξηθό θέληξν δελ επηηξέπεηαη λα 
ρσξνζεηεζνύλ εληόο ηεο νηθηζηηθήο δώλεο Κα7 θαη επνκέλσο ε πξνηεηλόκελε αλάπηπμε 
παξεθθιίλεη από ηηο πξόλνηεο ηνπ ηζρύνληνο ΣΛ. Χο εθ ηνύηνπ, γηα ηελ εμαζθάιηζε 
Πνιενδνκηθήο Άδεηαο γηα ην Έξγν απαηηείηαη ε ππνβνιή Αίηεζεο θαηά Παξέθθιηζε. 

ηελ πεξηβάιινπζα πεξηνρή εληνπίδνληαη νη Οηθηζηηθέο Εώλεο Κα4 θαη Κα5, νη 
εκπνξηθέο δώλεο Δβ2 θαη Δβ5, θαζώο θαη ε βηνκεραληθή δώλε Βαα2. Δπίζεο, 
βνξεηναλαηνιηθά ηνπ ρώξνπ αλάπηπμεο ηνπ πξνηεηλόκελνπ εκπνξηθνύ θέληξνπ 
εληνπίδεηαη ε Δηδηθή Εώλε Γηπιηζηεξίσλ. 

Σν πξνηεηλόκελν εκπνξηθό θέληξν εκπίπηεη ζε πεξηνρή όπνπ έρνπλ εθαξκνγή νη 
πξόλνηεο ηεο Κνηλνηηθήο Οδεγίαο SEVESO, όπσο θαίλεηαη ζην ράξηε 2.1 
(επηζπλάπηεηαη σο Παξάξηεκα ΗΗ). Χο εθ ηνύηνπ, εθαξκόδνληαη νη Πεξί Πνιενδνκίαο θαη 
Υσξνηαμίαο (Αηπρήκαηα ρεηηδόκελα κε Δπηθίλδπλεο νπζίεο) Καλνληζκνί ηνπ 2003 θαη 
2008. Σα νηθόπεδα ραξαθηεξίδνληαη ζε R2 θαη R3 βαζκό επεξεαζκνύ από αηπρήκαηα 
κεγάιεο θιίκαθαο, ζηηο εγθαηαζηάζεηο πεηξειαηνεηδώλ. 
 
 
3. Δπιπηώζειρ ζηο πεπιβάλλον ζύμθωνα με ηην ΠΔΔΠ 

 
ύκθσλα κε ηελ ΠΔΔΠ, θαηά ην ζηάδην θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ νη πην ζεκαληηθέο πεγέο 
πεξηβαιινληηθήο επηβάξπλζεο είλαη: 
 
(α) ηάδιο Καηαζκεςήρ 

 
θόλε θαη Αέξηνη Ρύπνη 
 
Δθπνκπέο αέξησλ ξύπσλ θαη ζθόλεο θπξίσο θαηά:  

 ηε ιεηηνπξγία ησλ βαξέσλ νρεκάησλ / κεραλεκάησλ. 
 ηηο ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο. 
 ηελ θίλεζε ησλ εξγνηαμηαθώλ κεραλεκάησλ ζε ραιαξό έδαθνο. 
 Σελ απόζεζε/απόζπαζε πιηθώλ, από ζσξνύο θ,α, .  

 
Κξίλνληαη σο πξνζσξηλέο. 
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Θόξπβνο θαη Οπηηθή Οριεξία  
 
εκαληηθή επίπησζε ζα απνηειέζεη ν ζόξπβνο από ηα εξγνηαμηαθά κεραλήκαηα θαη 
νρήκαηα. 
 
Με ηελ παξαδνρή όηη ηα πεξηζζόηεξα από ηα πην πάλσ κεραλήκαηα ζα ιεηηνπξγνύλ 
ηαπηόρξνλα, αλακέλεηαη όηη ε ζπλνιηθή εθπνκπή ζην εξγνηάμην ζα είλαη πεξίπνπ 
82dB(A) LAeq ζε απόζηαζε 10m. από ην πην θνληηλό κεράλεκα. 
 
Ζ ζηάζκε απηή κεηώλεηαη ζηα 76dB(A) ζε απόζηαζε 20m, ζηα 64dB(A) ζηα 80m θαη 
πεξίπνπ ζηα 55dB(A) ζε απόζηαζε 250m από ηε ζέζε ησλ κεραλεκάησλ θαηαζθεπήο. 
Θα ππάξμεη άκεζνο επεξεαζκόο ησλ θαηνηθηώλ ζηε λόηηα πιεπξά ηνπ νηθνπέδνπ 
αλάπηπμεο.  
 
Ζ νπηηθή νριεξία απνηειεί κία από ηηο ζπλήζεηο επηδξάζεηο πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ 
αλέγεξζε παξνκνίνπ ηύπνπ αλαπηύμεσλ αιιά ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ζα 
ππάξμεη άκεζνο επεξεαζκόο ιόγσ άκεζεο γεηηλίαζεο κε θαηνηθίεο ζηα λόηηα.  
 
 
Παπαγωγή Αποβλήηων  
 
Τγξά Απόβιεηα 
 
Καηά ην ζηάδην ησλ θαηαζθεπαζηηθώλ εξγαζηώλ είλαη δπλαηόλ λα παξαρζνύλ πγξά 
απόβιεηα από: 

ππνιείκκαηα πιηθώλ βαθήο/ ζπληεξεηηθώλ θαη άιισλ πιηθώλ πγξήο κνξθήο πνπ 
ρξεζηκνπνηνύληαη γεληθά ζηηο δηάθνξεο εξγαζίεο, 

θαύζηκα από ηπρόλ δηαξξνέο, 

κεραλέιαηα πνπ απνξξίπηνληαη από ηα κεραλήκαηα, 

εθπιύκαηα από ηε δηαβξνρή ζσξώλ πιηθώλ, 

μέπιπκα κεραλεκάησλ, εξγαιείσλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ ηνπ εξγνηαμίνπ. 
 
Οη αθξηβείο πνζόηεηεο ησλ απνβιήησλ πνπ ζα δεκηνπξγεζνύλ δελ είλαη δπλαηόλ λα 
πξνζδηνξηζζνύλ, σζηόζν ε εκπεηξία από παξόκνηα έξγα δείρλεη όηη απηέο ζα είλαη 
κηθξέο θαη δελ ζα δεκηνπξγήζνπλ πξνβιήκαηα ζην πεξηβάιινλ. 
 
ηεξεά Απόβιεηα 
 
Σα ζηεξεά απόβιεηα πνπ ζα παξάγνληαη θαηά ηελ θαηαζθεπή ηεο αλάπηπμεο, ζα 
δηαρεηξίδνληαη ππό ηελ επζύλε ηνπ ππεύζπλνπ ηνπ εξγνηαμίνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη ηα 
εμήο: 



ηε ζπγθέληξσζε θαη ηνπνζέηεζε ησλ άρξεζησλ νηθνδνκηθώλ πιηθώλ ζε θαηάιιειεο 
ζέζεηο ή/θαη ζε εηδηθνύο θάδνπο, θαζώο θαη ηελ ηαθηηθή πεξηζπιινγή ηνπο, 

ηε ζπζζώξεπζε θαη ηελ απνκάθξπλζε ησλ ζηεξεώλ απνξξηκκάησλ θαη ησλ 
πιενλαδόλησλ πιηθώλ, 

ηνλ θαζαξηζκό ηνπ ρώξνπ ησλ εξγαζηώλ κεηά ην πέξαο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, 

ηελ έγθαηξε εμαζθάιηζε ησλ ζρεηηθώλ αδεηώλ γηα απόξξηςε ησλ κπάδσλ ζηνπο 
εγθεθξηκέλνπο ρώξνπο, 
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ην δηαρσξηζκό ησλ πιηθώλ ζε αλαθπθιώζηκα θαη κε, θαη ηε πεξηζπιινγή ησλ 
αλαθπθιώζηκσλ από αδεηνδνηεκέλνπο θνξείο αλαθύθισζεο. 
 
Κπθινθνξία 
 
Ζ θπθινθνξία ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηνπ έξγνπ ζα επεξεαζηεί  από ηελ θίλεζε ησλ 
βαξέσλ νρεκάησλ πνπ ζα απνκαθξύλνπλ ηα άρξεζηα πιηθά (κπάδα) από ην πεδίν ησλ 
εξγαζηώλ θαη ζα πξνκεζεύνπλ ηα πιηθά νηθνδνκήο. Ζ Απνθνπή πξνζβάζεσλ ζηελ 
άκεζε πεξηνρή ηνπ έξγνπ ζα ξπζκηζηεί αλάινγα, ελώ ν επεξεαζκόο από ηε δηαθίλεζε 
ησλ βαξέσλ νρεκάησλ ζα είλαη πξνζσξηλόο θαη ζα πεξηνξηζηεί θαηά ηα πξώηα ζηάδηα 
ησλ θαηαζθεπαζηηθώλ εξγαζηώλ.  
 
Ο ζσζηόο πξνγξακκαηηζκόο ησλ εξγαζηώλ θαηαζθεπήο κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε 
κείσζε ηεο ηαπηόρξνλεο ζπγθέληξσζεο βαξέσλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ ζην 
εξγνηάμην.  
 
Γεληθά, ην πξόγξακκα εξγαζηώλ ζα πξέπεη λα θαζνξηζηεί έηζη ώζηε λα ππάξμνπλ νη 
ιηγόηεξν δπλαηέο επηπηώζεηο ζηνπο ρξήζηεο ησλ γεηηνληθώλ ηνπξηζηηθώλ αλαπηύμεσλ 
θαη ησλ ρώξσλ αλαςπρήο, ζηνπο ινπόκελνπο θαη άιινπο ρξήζηεο ηεο πεξηνρήο (πρ. 
παξαζεξηζηώλ). 
 
Τγεία θαη Αζθάιεηα 
 
Ζ ιεηηνπξγία ηνπ εξγνηαμίνπ κπνξεί λα επηθέξεη επηπηώζεηο ζηελ πγεία θαη ηελ αηνκηθή 
αθεξαηόηεηα ηόζν ησλ εξγαηώλ, όζν θαη ηξίησλ πξνζώπσλ. Γηα ηελ απνθπγή ηνπ 
θηλδύλνπ αηπρήκαηνο, ιόγσ ηεο θύζεο ησλ εξγαζηώλ ζην εξγνηάμην, ζα πξέπεη ν 
ππεύζπλνο ηνπ εξγνηαμίνπ λα θξνληίζεη γηα ηελ πεξίθξαμε θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ ρώξνπ 
ησλ εξγαζηώλ θαζώο θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζην εξγνηάμην. 
 
 
(β) ηάδιο Λειηοςπγίαρ 
 
Αέξηνη Ρύπνη θαη θόλε 
 
Καηά ηε ιεηηνπξγία ηεο αλάπηπμεο, δελ αλακέλεηαη λα ππάξμεη ζεκαληηθή παξαγσγή 
αέξησλ ξύπσλ θαη ζθόλεο. Θα παξαηεξεζεί αύμεζε ηεο  αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο 
ζηελ πεξηνρή, ιόγσ αύμεζεο ηεο θπθινθνξίαο από ηελ ιεηηνπξγία ηεο αλάπηπμεο. 
 
Θόξπβνο 
 
Ζ ιεηηνπξγία ηεο αλάπηπμεο ζα απμήζεη ζεκαληηθά ηελ θπθινθνξία θαη ησλ αξηζκό 
επηζθεπηώλ ζηελ πεξηνρή κε απνηέιεζκα θαη ηελ αύμεζε ησλ επίπεδσλ ζνξύβνπ ηεο 
πεξηνρήο. Αύμεζε ησλ επηπέδσλ ζνξύβνπ αλακέλεηαη λα παξαηεξεζεί θαη από ηε 
ιεηηνπξγία ησλ κεραλεκάησλ πνπ ζα εγθαηαζηαζνύλ ζηε κνλάδα. 
 
ηεξεά Απόβιεηα 
 
Από ηε ιεηηνπξγία ησλ δηάθνξσλ αλαπηύμεσλ ηεο κνλάδαο αλακέλεηαη ε παξαγσγή 
ζεκαληηθνύ όγθνπ ζηεξεώλ απνβιήησλ. 
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Γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ αζηηθνύ ηύπνπ απνβιήησλ (ζθπβάισλ) πνπ ζα πξνέξρνληαη 
από ηε ιεηηνπξγία ηεο αλάπηπμεο, πξνηείλνληαη δηάθνξα κέηξα γηα δηαινγή, 
θνκπνζηνπνίεζε θαη ηειηθή δηάζεζε. 
 
Τγξά Απόβιεηα 
 
Οη πεγέο πγξώλ απνβιήησλ από ην πξνηεηλόκελν έξγν πεξηιακβάλνπλ θπξίσο ηε 
ρξήζε ησλ ρώξσλ πγηεηλήο (ηνπαιέηεο) από ηνπο πειάηεο θαη ην πξνζσπηθό ηεο 
αλάπηπμεο, ηε ρξήζε ησλ θνπδηλώλ ησλ εζηηαηνξίσλ θαη ησλ θαηαζηεκάησλ, ησλ 
θαθεηεξηώλ, θαζώο θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαζαξηζκνύ ησλ δηαθόξσλ ρώξσλ ηεο 
αλάπηπμεο. 
 
Λακβάλνληαο ππόςε ηηο παξαπάλσ παξακέηξνπο, αιιά θαη κε βάζε εθηηκήζεηο από 
αληίζηνηρνπ ηύπνπ αλαπηύμεηο,  εθηηκάηαη όηη από ηε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο, ζα 
πξνθύπηνπλ πεξίπνπ 64 m3 πγξώλ απνβιήησλ εκεξεζίσο.  
 
Κπθινθνξία 
 
ύκθσλα κε ηε Μειέηε Κπθινθνξηαθώλ Δπηπηώζεσλ πνπ έρεη εθπνλεζεί, από ηε 
ιεηηνπξγία ηεο αλάπηπμεο εθηηκάηαη όηη ζα πξνθύςεη  αύμεζε ηεο θπθινθνξίαο, ζε 
δηάθνξεο θάζεηο ηνπ εηθνζηηεηξαώξνπ. 
 
Δμσηεξηθόο Φσηηζκόο - Φσηνξύπαλζε 
 
Αλακέλεηαη ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθηζηηθή πεξηνρή θαη ζηηο πθηζηάκελεο θαηνηθίεο, 
από ηνλ θσηηζκό ηεο αλάπηπμεο. Ζ εηαηξεία ζα εθπνλήζεη κειέηε γηα κέηξα 
κεηξηαζκνύ, ζε θαηνπηλό ζηάδην. 
 
 
4. Θέζη Πεπιβαλλονηικήρ Απσήρ 
 
Ζ Πεξηβαιινληηθή Αξρή,  έιαβε ππόςε: 

(i) ηελ Πξνθαηαξηηθή Έθζεζε Δπηπηώζεσλ ζην Πεξηβάιινλ,  

(ii) ηηο ζέζεηο ησλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο θαη ησλ δηαθόξσλ Σκεκάησλ θαη 
Τπεξεζηώλ, ηα νπνία ζπλνςίδνληαη σο εμήο: 

1. Σν είδνο θαη ην κέγεζνο ηεο αλάπηπμεο θαη ην γεγνλόο πσο  ρσξνζεηείηαη ζε 
Οηθηζηηθή πεξηνρή θαη ηαπηόρξνλα ζε Εώλε R2 θαη R3 κε βάζε ηνπο 
θαλνληζκνύο ηεο Κνηλνηηθήο Οδεγίαο SEVESO.Σν Σνπηθό ρέδην γηα ηελ 
πεξηνρή βξίζθεηαη ππό δηαβνύιεπζε θαη εηνηκαζία θαη αλακέλεηαη λα θαζνξίζεη 
ηηο κειινληηθέο ρξήζεηο ζηελ πεξηνρή. Με βάζε ηηο  πθηζηάκελεο πνιενδνκηθέο 
δώλεο θαη ρξήζεηο, ε ζπγθεθξηκέλε αλάπηπμε είλαη αζύκβαηε.  

2. Σν γεγνλόο πσο ζπλνιηθά από ηελ κνλάδα ζα παξάγεηαη θαηά ην ζηάδην 
ιεηηνπξγίαο, κεγάινο όγθνο πγξώλ απνβιήησλ, ρσξίο λα ππάξρεη δπλαηόηεηα 
ζην παξόλ ζηάδην γηα δηάζεζε ηνπο ζην Απνρεηεπηηθό ύζηεκα Λάξλαθαο ελώ 
δελ έρεη παξνπζηαζηεί, ελαιιαθηηθή δηεπζέηεζε. 

3. Σν γεγνλόο πσο ε απνμήισζε θαη κεηαθίλεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ 
πεηξειαηνεηδώλ, πνπ εθάπηνληαη κε ηνλ πξνηεηλόκελν ρώξν αλάπηπμεο, δελ 
έρεη πξαγκαηνπνηεζεί θαη αλακέλεηαη λα δηαξθέζεη γηα ζεκαληηθό ρξνληθό 
δηάζηεκα. Με βάζε ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηνπ πξνηεηλόκελνπ έξγνπ, 
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ε αλάπηπμε ζα νινθιεξσζεί θαη ζα ιεηηνπξγήζεη ην 2019, εκεξνκελία πνπ δελ 
αλακέλεηαη λα έρνπλ κεηαθηλεζεί νη εγθαηαζηάζεηο ησλ πεηξειαηνεηδώλ ζην 
ζύλνιν ηνπο. 

4. Σν γεγνλόο πσο ζην παξόλ ζηάδην δελ ππάξρεη επαξθέο έηνηκν νδηθό δίρηπν 
ζηελ άκεζε πεξηνρή, γηα λα εμππεξεηήζεη ρσξίο πξνβιήκαηα ηνλ κεγάιν 
αξηζκό επηζθεπηώλ ζηελ κνλάδα, ελώ δελ έρνπλ νινθιεξσζεί νη 
δηαβνπιεύζεηο κε ηηο Αξκόδηεο Τπεξεζίεο θαη δελ έρνπλ εθθξαζηεί ηειηθέο 
ζέζεηο από ην Σκήκα Γεκνζίσλ Έξγσλ. 

 

Με βάζε ηα πην πάλσ, ε Πεξηβαιινληηθή Αξρή, εηζεγείηαη όπσο ην πξνηεηλόκελν 
έξγν λα κελ αδεηνδνηεζεί ζηελ παξνύζα θάζε. Σαπηόρξνλα ζεκεηώλεη πσο ην 
έξγν ζα κπνξνύζε λα επαλεμεηαζηεί ζηελ πεξίπησζε πνπ αξζνύλ νη Πνιενδνκηθνί 
πεξηνξηζκνί θαη ηδηαίηεξα ν ραξαθηεξηζκόο ησλ ηεκαρίσλ σο SEVESO, κε ηελ 
απνμήισζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ απνζήθεπζεο πεηξειαηνεηδώλ θαη ππνβιεζεί 
Μειέηε Δθηίκεζεο Δπηπηώζεσλ ζην Πεξηβάιινλ, ζηελ νπνία λα αληηκεησπηζηνύλ 
πιήξσο ηα δεηήκαηα δηαρείξηζεο ησλ πγξώλ απνβιήησλ θαη ηνπ επαξθνύο νδηθνύ 
δηθηύνπ πξνο εμππεξέηεζε ηεο πξνηεηλόκελεο αλάπηπμεο . 

 

 
 
 

 
 
Θεόδσξνο Φσθάο 
γηα Γηεπζπληή Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο 
Πεξηβαιινληηθή Αξρή 
6  Μαξηίνπ  2017 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 
Υάξηεο 1.1 πνπ παξνπζηάδεη ηα νηθόπεδα αλάπηπμεο, ηηο νηθηζηηθέο κνλάδεο θαη ηηο 
εγθαηαζηάζεηο πεηξειαηνεηδώλ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

Υάξηεο 2.1, κε ηα ηεκάρηα ππό αίηεζε θαη ηηο Εώλεο Δπηθηλδπλόηεηαο Αηπρεκάησλ 
Μεγάιεο Κιίκαθαο, ηεο Οδεγίαο SEVESO 

 

 


