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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1. Γενικά 

 
Η παρούσα έκθεση αποτελεί τη Μελέτη Εκτίµησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον της Φάσης Ε’ 
του έργου «Αναβάθµιση του ∆ρόµου Λεµεσού - Σαϊττά» που ανατέθηκε στην ASCE Consult-
ants σε συνεργασία µε την εταιρεία TRADEMCO A.E. (πρώην SGI-TRADEMCO Α.Ε.)  µε Α-
ριθµό Συµβολαίου PS/D/231. 
 
Η ΜΕΕΠ που ακολουθεί εξετάζει λεπτοµερώς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον από την κατα-
σκευή και τη λειτουργία της επιλεχθείσας λύσης (Β) για την αναβάθµιση της οδού Λεµεσού - 
Σαϊττά που επιλέχθηκε κατά τη Φάση Β’ µετά από αξιολόγηση των τριών αρχικά προτεινόµε-
νων διαζευτικών λύσεων (Α, Β και Γ). 
 
Η µελέτη εκπονήθηκε βάσει της τρέχουσας επιστηµονικής θεωρίας και πρακτικής όπως εφαρ-
µόζεται στην Κύπρο, την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Τα αποτελέσµατα της µελέτης καθώς και οι προτάσεις των µελετητών αναλύονται και περι-
γράφονται στα κεφάλαια που ακολουθούν. 
 
 

1.2. Οργάνωση Μελέτης 

 
Στην παρούσα φάση Ε’ το παραδοτέο οργανώνεται σε τέσσερις τόµους: 
 
Τόµος Α - Τεχνοοικονοµική Μελέτη και Μελέτη Οδοποιίας 
Τόµος Β - ΜΕΕΠ 
Τόµος Γ - Υπολογισµοί Μελέτης Οδοποιίας 
Τόµος ∆ – Σχέδια Μελέτης Οδοποιίας 
 
Ο παρών τόµος Β - ΜΕΕΠ αποτελείται από τα παρακάτω κεφάλαια. 
 
Στο ∆εύτερο Κεφάλαιο παρουσιάζεται µία σύντοµη περίληψη της µελέτης. 
 
Στο Τρίτο Κεφάλαιο παρουσιάζεται συνοπτικά η τελική όδευση, γίνεται αναφορά στις τυπικές 
διατοµές του αυτοκινητόδροµου και των πλαγιόδροµων, στις ταχύτητες µελέτης και στα πιο 
σηµαντικά τεχνικά έργα. 
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Στο Τέταρτο Κεφάλαιο γίνεται η περιγραφή του περιβάλλοντος της περιοχής µελέτης.  Το πε-
ριβάλλον χωρίζεται σε φυσικό και ανθρωπογενές.  Στο φυσικό περιβάλλον παρουσιάζονται οι 
κλιµατολογικές συνθήκες, η γεωµορφολογία και γεωλογία καθώς και η χλωρίδα και η πανίδα 
της περιοχής.  Στο ανθρωπογενές περιβάλλον παρουσιάζονται ο δηµογραφικός χαρακτήρας, 
οι πολεοδοµικές ζώνες, οι χρήσεις γης, τα αρχαιολογικά µνηµεία καθώς και η ποιότητα ατµό-
σφαιρας και το ακουστικό περιβάλλον της περιοχής. 
 
Στο Πέµπτο Κεφάλαιο διερευνούνται οι επιπτώσεις στο περιβάλλον κατά τη διάρκεια της κα-
τασκευής του προτεινόµενου έργου, στην ποιότητα του αέρα, στον θόρυβο, στο φυσικό περι-
βάλλον, καθώς και στο έδαφος και την υδρολογία της περιοχής.  Ακολούθως γίνονται προτά-
σεις µετριασµού των επιπτώσεων από την κατασκευή του προτεινόµενου έργου. 
 
Στο Έκτο Κεφάλαιο διερευνούνται οι επιπτώσεις στο περιβάλλον κατά τη λειτουργία του προ-
τεινόµενου έργου, στην ποιότητα του αέρα, στον θόρυβο, στον φυσικό περιβάλλον, στο έδα-
φος, στην υδρολογία και στην οπτική όχληση.  Ειδικά για τις προβλέψεις του θορύβου και της 
αέριας ρύπανσης χρησιµοποιήθηκε το µοντέλο Ο∆ΟΣ-EMOS που έδωσε αποτελέσµατα για 
τρεις χρονικούς ορίζοντες 2012, 2022 και 2032.  Ακολούθως γίνονται προτάσεις µετριασµού 
των επιπτώσεων από την λειτουργία του προτεινόµενου έργου. 
 
Στο Έβδοµο Κεφάλαιο γίνεται µία σύγκριση των επιπτώσεων Με και Χωρίς το προτεινόµενο 
έργο για τους τοµείς της αέριας ρύπανσης, του θορύβου, των στερεών και υγρών αποβλήτων, 
του φυσικού περιβάλλοντος, του εδάφους, της υδρολογίας και της οπτικής όχλησης. 
 
Στο Όγδοο Κεφάλαιο συνοψίζονται τα συµπεράσµατα της µελέτης. 
 

1.3. Οµάδα Μελέτης 

 
Η Οµάδα Μελέτης που συµµετείχε στην εκπόνησης της παρούσας ΜΕΕΠ αποτελείται από το 
παρακάτω επιστηµονικό προσωπικό: 
 

• Γ. Μικρούδης, Πολ. Μηχανικός - Περιβαλλοντολόγος, PhD 

• Π. Χριστόπουλος, Φυσικός - Περιβαλλοντολόγος, MSc 

• Β. Μυλωνά, Πολ. Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος, ΜΒΑ 
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2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Το προτεινόµενο έργο αποτελεί αναβάθµιση της οδού Λεµεσού - Σαϊττά σε κλειστό αυτοκινη-
τόδροµο τεσσάρων λωρίδων κυκλοφορίας.  Η επιλεχθείσα όδευση (Β’) ακολουθεί την υφιστά-
µενη οδό µέχρι την περιοχή της Άλασσας από όπου η προτεινόµενη όδευση ακολουθεί νέα 
χάραξη ανατολικότερα της υφιστάµενης οδού παρακάµπτοντας τα χωριά Άλασσα - Λάνεια και 
Τριµήκληνη καταλήγοντας στην περιοχή του υδατοφράκτη του Σαϊττά. 
 

Η περιοχή µελέτης έχει έντονο το ανθρώπινο στοιχείο µε κυρίαρχη την γεωργική χρήση.  Άλ-
λες δραστηριότητες που απαντούνται στην περιοχή είναι βιοτεχνικές και εµπορικές και συγκε-
ντρώνονται κυρίως στην περιοχή της υφιστάµενης οδού Λεµεσού - Σαϊττά. 
 

Γενικά το περιβάλλον δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήµατα καθώς τα επίπεδα ατµοσφαιρι-
κής ρύπανσης και θορύβου είναι χαµηλά.  Εξαίρεση αποτελούν οι περιοχές που γειτνιάζουν 
άµεσα µε την υφιστάµενη οδό όπου τα επίπεδα θορύβου είναι αισθητά υψηλότερα από ότι 
στην υπόλοιπη περιοχή µελέτης. 
 

Το φυσικό περιβάλλον της περιοχής µελέτης είναι χαρακτηριστικό του θερµοµεσογειακού κλί-
µατος µε κυρίαρχο οικοσύστηµα το oleocerantoneon το οποίο εναλλάσσεται µε περιοχές χα-
µηλής µακκίας βλάστησης.  Στην περιοχή µελέτης καταλήγει και η προστατευόµενη περιοχή 
της κοιλάδας του Λιµνάτη όπου το νότιο όριό της είναι η περιοχή της γέφυρας του Ζυγού. 
 

Η πανίδα της περιοχής παρουσιάζει µεγάλη ποικιλία µε κυρίαρχη παρουσία αυτή των αρπα-
κτικών πτηνών (Αετοβαρβακίνα, Πετρίτης και Σπηζαετός) τα οποία κυνηγούν στην περιοχή 
µελέτης.  Στην ευρύτερη περιοχή αλλά µακριά από το προτεινόµενο έργο έχουν καταγραφεί 
και δύο φωλιές αρπακτικών πτηνών (µία στην κοιλάδα του Λιµνάτη και µία στην κοιλάδα του 
Κουρρή). 
 

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου εξετάζονται λεπτοµερώς στην παρούσα µελέτη ό-
πως φαίνεται και από την περιγραφή της οργάνωσης της µελέτης που έγινε στο προηγούµενο 
Κεφάλαιο.  Η διερεύνηση των επιπτώσεων του προτεινόµενου έργου στο περιβάλλον, έδειξε 
ότι οι επιπτώσεις που αναµένονται στο ανθρωπογενές περιβάλλον είναι µηδενικές ή πολύ µι-
κρές.  Αν συνυπολογιστεί και η σύγκριση που γίνεται Με και Χωρίς το έργο η κατασκευή της 
νέας οδού υπερτερεί σε σχέση µε την διατήρηση της παρούσας κατάστασης. 
 

Όσον αφορά το φυσικό περιβάλλον η εικόνα διαφοροποιείται (τουλάχιστον για το τµήµα που 
δεν ακολουθεί την χάραξη της υφιστάµενης οδού).  Οι αναµενόµενες επιπτώσεις κρίνονται ως 
µικρές και µέτριες καθώς η περιοχή αποτελεί χώρο κυνηγιού αρπακτικών πτηνών τα οποία 
προστατεύονται από διεθνείς συµβάσεις.  Σε κάθε όµως περίπτωση τα µέτρα που προτείνο-
νται αναµένεται να µετριάσουν σηµαντικά ή και να εξαλείψουν τις όποιες αναµενόµενες επι-
πτώσεις. 
 

Συνοψίζοντας αναφέρεται ότι η προτεινόµενη όδευση µε την εφαρµογή των προτεινόµενων 
µέτρων δεν αναµένεται να έχει υπολογίσιµες επιπτώσεις στο περιβάλλον. 
 

Ακολούθως παρουσιάζονται περιληπτικοί πίνακες µε τις αναµενόµενες επιπτώσεις το βαθµό 
της επίπτωσης καθώς και τις προτάσεις µέτρων µετριασµού τόσο κατά την φάση της κατα-
σκευής όσο και για την φάση λειτουργίας του έργου: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

 

Κριτήριο Περιγραφή Επίπτωση Μέτρα 

Ατµοσφαιρική 
ρύπανση 

∆εν αναµένονται υπερβά-
σεις ορίων ή µεγάλες συ-
γκεντρώσεις 

Ελάχιστη - 
παροδική 

Κανένα 

∆ηµιουργία 
σκόνης 

Αναµένονται τοπικά υψη-
λά επίπεδα σκόνης 

Μέτρια - 
παροδική 

• τηv ύγραvση τωv διαδρόµωv κίvησης 

• τηv επέµβαση σε γυµvές επιφάvειες όπoυ είvαι 
αvαγκαίo 

• τη θέσπιση µέγιστωv oρίωv ταχύτητας σε όλες τις µη 
στρωµέvες επιφάvειες 

• τηv κατασκευή τωv εξατµίσεωv τωv oχηµάτωv έτσι 
ώστε vα είvαι µακριά από τo έδαφoς και στραµµέvες 
πρoς τα πάvω 

• τη διατήρηση καθαρώv και υγρώv τωv ερεισµάτωv και 
τωv διαδρόµωv κίvησης τωv oχηµάτωv 

• Όλα τα φoρτηγά πoυ µεταφέρoυv χαλαρά υλικά θα 
πρέπει vα είvαι καλυµµέvα 

• Ειδική σήµαvση σε όλo τo µήκoς της διαδρoµής 
µεταφoράς τωv υλικώv ότι εκτελoύvται έργα 

• Σήµαvση στις εξόδoυς τωv λατoµείωv και εργoταξίωv 

• Απoφυγή υπερπλήρωσης τωv φoρτηγώv µεταφoράς 
χύδηv υλικώv 

• Κάλυψη τωv υλικώv µε σκέπαστρα 

• Συvτήρηση τoυ oδικoύ δικτύoυ µεταφoράς 

• Αv η διαδρoµή περvάει µέσα από oικισµoύς, vα εξετά-
ζεται η δυvατότητα παράκαµψης αυτώv.  Αv πάλι η 
παράκαµψη δεv είvαι δυvατή vα επιδιώκεται διαβρoχή 
τoυ τµήµατoς της oδoύ πoυ διέρχεται µέσα από τov 
oικισµό. 

Θόρυβος Αναµένεται όχληση στους 
δέκτες που θα βρεθούν σε 
απόσταση από το εργοτά-
ξιο µικρότερη των 168 m 
όπου βρίσκεται το όριο 
αναφοράς των 65 dB(A) 
LAeq,12ωρo. 

Μέτρια - 
παροδική 

• Έλεγχος του θορύβου των µηχανηµάτων του εργοτα-
ξίου µε χρήση µοντέλων µε µειωµένες εκποµπές θο-
ρύβου, εφοδιασµένων µε πιστοποιητικό τύπου ΕΟΚ. 

• Συνεκτίµηση του θορύβου στον καθορισµό του προ-
γράµµατος των εργασιών και της µεθοδολογίας κατα-
σκευής για τη µείωση των εκποµπών θορύβου, ιδιαί-
τερα για τις εργασίες κοντά σε κατοικίες. 

• Εφαρµογή τεχνικών λύσεων µε κατασκευή ηχοπετα-
σµάτων περί τον χώρο του εργοταξίου και χρήση κινη-
τών αντιθορυβικών πετασµάτων στα σηµεία εκπο-
µπής υψηλής στάθµης θορύβου 
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Κριτήριο Περιγραφή Επίπτωση Μέτρα 

Στερεά – υγρά 
απόβλητα 

Αναµένεται µικρή τοπική 
δηµιουργία αποβλήτων 

Ελάχιστη - 
παροδική 

• ∆ηµιουργία χώρων συλλογής των αποβλήτων στο 
εργοτάξιο 

• ∆ιάθεση των αποβλήτων καταλλήλως σε χωµατερές 
(για οικιακού τύπου απόβλητα) ή σε ειδικούς χώρους 
διάθεσης και επεξεργασίας (για ορυκτέλαια και µηχα-
νικά εξαρτήµατα). 

Προϊόντα Εκ-
σκαφής 

∆ιάθεση 2,5 εκ. κυβικών  Ελάχιστη - 
µονιµη 

• ∆ιάθεση στον Σκυβαλότοπο Βατί 

• ∆ιάθεση σε επιλεγµένους χώρους προς απαλλοτρίω-
ση και φύτευση µε αυτόχθονα φυτά (πχ Phlomis Bre-
vibracteata Turril ) 

• ∆ιάθεση για γεωργικές χρήσεις (δηµιουργία αναβαθµί-
δων. 

Φυσικό Περι-
βάλλον 

Τοπική όχληση οικοσυ-
στηµάτων και πανίδας 

Ελάχιστη - 
παροδική 

• Αυστηρή χωροθέτηση των εργοταξίων και περιορι-
σµός των δραστηριοτήτων µέσα σε αυτές 

• Μέριµνα αποκατάστασης των περιοχών µετά το πέρας 
των εργασιών 

• Αποφυγή χρήσης εκρηκτικών 

• Συντόµευση των εργασιών στην περιοχή του Λιµνάτη 
και πρόνοια ώστε να µην συµπίπτουν µε την εποχή 
ανθοφορίας (άνοιξη) 

• Στις περιοχές όπου κυνηγούν αρπακτικά πτηνά οι ερ-
γασίες θα πρέπει να γίνονται τους θερινούς µήνες ό-
που η λεία είναι αφθονότερη. 

Έδαφος Επιπτώσεις από τις εργα-
σίες εκσκαφών και δια-
µόρφωσης χώρων εργο-
ταξίων 

Ελάχιστη - 
παροδική 

• Αποκατάσταση χώρων µετά το πέρας των εργασιών 
και φυτεύσεις µε φυτά που συναντώνται στην περιοχή. 

Υδρολογία Μικρές επιπτώσεις σε ρέ-
µατα κατά τη διάρκεια ερ-
γασιών θεµελείωσης γε-
φυρών 

Ελάχιστη - 
παροδική 

• Προγραµµατισµός εργασιών θεµελίωσης γεφυρών 
κατά τους ξηρούς µήνες 

• Αποφυγή απόθεσης υλικών κοντά σε χείµαρρους (α-
πόσταση µικρότερη των 100 µέτρων) 

• Χρήση προσροφητικών υλικών σε περιπτώσεις διαρ-
ροών καυσίµων ή πίσσας και διάθεση αυτών σύµφω-
να µε τις οδηγίες διάθεσης τοξικών αποβλήτων 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

 

Κριτήριο Περιγραφή Επίπτωση Μέτρα 

Ατµοσφαιρική 
ρύπανση 

∆εν αναµένονται υπερβάσεις ορί-
ων ή µεγάλες συγκεντρώσεις 

Ελάχιστη Κανένα 

Θόρυβος ∆εν αναµένονται υπερβάσεις του 
ορίου των 65 dBA στα χωριά της 
περιοχής. Εξαίρεση αποτελούν 7 
σηµεία παρά την οδό όπου υπάρ-
χουν παρόδιοι χρήστες 

Μέτρια Τοποθέτηση πετασµάτων θορύβου 

Στερεά – υγρά 
απόβλητα 

Αναµένεται µικρή τοπική δηµιουρ-
γία αποβλήτων 

Ελάχιστη • Αστυνόµευση του αυτοκινητοδρόµου για την 
αποφυγή ρύπανσης της περιοχής. 

• Τακτικός καθαρισµός του αυτοκινητοδρόµου 
ειδικότερα µετά από περιόδους αιχµής (Σαβ-
βατοκύριακα και αργίες) 

Φυσικό περι-
βάλλον 

Ενδεχόµενες οχλήσεις κυρίως 
από την ανάπτυξη νέων παρόδι-
ων χρήσεων στις περιοχές που 
δεν συµπίπτουν µε την παλαιά 
χάραξη και αποτελούν χώρο κυ-
νηγίου αρπακτικών πτηνών 

Ελάχιστη - 
Μέτρια 

• Φυτεύσεις και αναπλάσεις των πρανών της 
οδού αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του 
έργου. 

• Θέσπιση και διαφύλαξη περιοχών 
απαγόρευσης της θήρας για την προστασία 
των πληθυσµών των θηραµάτων των 
αρπακτικών πτηνών. 

• Καταγραφή και παρακολούθηση των 
πληθυσµών των θηραµάτων αλλά και των 
αρπακτικών πτηνών. 

• Σχεδιασµός ανάπτυξης της περιοχής µε ήπιες 
χρήσεις (κατοικία, γεωργία, αγροτουρισµός, 
κτλ.) 

• Γενικότερη ενηµέρωση χρηστών (κάτοικοι και 
επισκέπτες) για την αξία προστασίας φυσικού 
περιβάλλοντος. 

• Μετρήσεις σε ετήσια βάση των περιβαλλοντι-
κών παραµέτρων (αέρια ρύπανση – θόρυβος) 
της περιοχής για την λήψη επιπλέον µέτρων 
όταν κρίνεται απαραίτητο. 

Έδαφος ∆εν αναµένονται επιπτώσεις Καµία Κανένα 
Υδρολογία Επιπτώσεις στην υδρολογία της 

περιοχής από τη λειτουργία της 
οδού αναµένονται από την απορ-
ροή των όµβριων υδάτων από το 
οδόστρωµα και τον περιορισµό 
της ελεύθερης ροής των επιφανει-
ακών υδάτων στην άµεση περιοχή 
του έργου 

Ελάχιστη Για τον µετριασµό ή και την απαλοιφή των επι-
πτώσεων στην υδρολογία πρέπει να εφαρµοστούν 
όλες οι προβλεπόµενες από τη µελέτη κατασκευές 
αποστράγγισης της οδού καθώς και των γεφυρών 
και οχετών 

Οπτική όχληση Περιορισµένες επιπτώσεις 
αναµένονται σε ένα µικρό µέρος 
της οικιστικής περιοχής βόρεια 
από την Τριµήκληνη κοντά στον 
Σαϊττά, καθώς και µερικές 
µεµονωµένες κατοικίες που 
βρίσκονται κοντά στην οδό. 

Ελάχιστη Ο µετριασµός των επιπτώσεων οπτικής όχλησης 
µπορεί να επιτευχθεί µε την φύτευση δέντρων και 
άλλων ψηλών φυτών ώστε να προσφέρουν µια 
ευχάριστη θέα στους κατοίκους των παρόδιων 
οικιών. 
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2.1. Σχόλια Εργοδότη στην Ενδιάµεση Έκθεση – Ενστάσεις  

Τα σχόλια του Εργοδότη στην Ενδιάµεση Έκθεση της µελέτης που υποβλήθηκε στη φάση Γ’ 
περιλαµβάνονται στην επιστολή ηµεροµηνίας 12 Ιουλίου 2006.  
 
Συνοπτικά αναφέρουµε ότι έγινε σχολιασµός για τα επιτρεπτά όρια θορύβου, για τους χώρους 
απόρριψης των περιττών υλικών, για το έτος απόδοσης του έργου στην κυκλοφορία, για τον 
επηρεασµό κατοικιών και για άλλα θέµατα της µελέτης οδοποιίας. 
 
Όλα τα πιο πάνω θέµατα αντιµετωπίστηκαν από τους µελετητές και υποβλήθηκαν ήδη τα σχε-
τικά αποσπάσµατα της έκθεσης που έχουν τροποποιηθεί, για περαιτέρω σχολιασµό από τον 
Εργοδότη. 
 
Όσον αφορά στις ενστάσεις που λήφθηκαν από επηρεαζόµενους ιδιοκτήτες µετά την ολοκλή-
ρωση της λεπτοµερούς προκαταρκτικής µελέτης της όδευσης που είχε επιλεχθεί, γίνεται λε-
πτοµερής αναφορά και σχολιασµός στον πίνακα που ακολουθεί: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΩΝ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ 

 

Α/Α 

Όνοµα 

Ιδιοκτήτη Φ/Σχ-τεµάχιο Επηρεασµός- Ένσταση Σχόλια Μελετητών 
1 Chr. 

James 
Peace 

2-193-354 
Τεµ. 45 

Έγινε ανάκληση εκδοθείσας 
πολεοδοµικής άδειας. Ολό-
κληρο το τεµάχιο επηρεάζε-
ται από τον αυτοκινητόδρο-
µο. 

Άρχισε η ανέγερση της κατοικίας µετά την 
έγκριση της όδευσης και χωρίς να έχει εκδο-
θεί η άδεια οικοδοµής. Έγινε διερεύνηση της 
δυνατότητας µετακίνησης της όδευσης ανα-
τολικά, λαµβάνοντας υπόψη και την ένσταση 
του κυρίου Αντώνη Κιµωνίδη (τεµάχια 52 
&53). Σχετική είναι η επιστολή µας LP/C/37 
ηµεροµηνίας 13 Μαρτίου 2006. Προκύπτει 
ανάγκη για µελέτη νέας σήραγγας και επα-
νασχεδίασης του κόµβου Λάνειας. 

2 - 2-193-355 
Τεµ. 147 

Υφιστάµενη κατοικία στη 
Χ.Θ. 21+700 δεξιά, σε υψό-
µετρο 18µ. πάνω από τον 
αυτοκινητόδροµο. ∆εν επη-
ρεάζεται άµεσα από το Έρ-
γο. 

Γίνεται σχολιασµός στις επιστολές µας 
LP/C/40 ηµεροµηνίας 6 Οκτωβρίου 2006 και 
LP/C/45 ηµεροµηνίας 23 Νοεµβρίου 2006.  

3 Σάββας Α. 
Ηλία 

2-193-354, 
2-193-355 
Τεµ. 143 

Επηρεάζεται το τεµάχιο κατά 
60%. ∆εν υπάρχουν περι-
θώρια αξιοποίησης του υπο-
λοίπου για οικιστικούς σκο-
πούς. Αναβολή εξέτασης 
αίτησης για πολεοδοµική 
άδεια. 

Κανένα ιδιαίτερο σχόλιο. Το τεµάχιο βρίσκε-
ται σε ζώνη Γ3. Είναι αναπόφευκτος ο επη-
ρεασµός. Είναι ισοπεδωµένο µε µερικές α-
µυγδαλιές. 

4 Αντώνης 
Κιµωνίδης 

2-193-354 
Τεµ. 52 & 53 

Υφιστάµενη κατοικία στη 
Χ.Θ. 20+780 δεξιά, σε υψό-
µετρο 14µ πάνω από τον 
αυτοκινητόδροµο. ∆εν επη-
ρεάζεται άµεσα από το έργο. 
Επηρεάζεται µέρος του τε-
µαχίου. 

Έγινε διερεύνηση της δυνατότητας µετακίνη-
σης της όδευσης ανατολικά. Σχετικές είναι οι 
επιστολές µας LP/C/37 ηµεροµηνίας 13 
Μαρτίου 2006 και LP/C/40 ηµεροµηνίας 6 
Οκτωβρίου 2006. Προκύπτει ανάγκη για µε-
λέτη νέας σήραγγας και επανασχεδίασης του 
κόµβου Λάνειας. 

5 Χρύσω 
Γεωργίου 

2-193-356 
Τεµ. 202 

Υφιστάµενη κατοικία στη 
Χ.Θ. 22+620 δεξιά και διά-
τρηση αριστερά. ∆εν επη-
ρεάζεται άµεσα η κατοικία, 
ούτε η διάτρηση. Επηρεάζε-
ται µέρος του τεµαχίου. 

Έγινε διερεύνηση της δυνατότητας µετακίνη-
σης της όδευσης δυτικά. Θα υπάρξουν αρνη-
τικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Έγινε 
επίσης διερεύνηση της δυνατότητας µετακί-
νησης ανατολικά. Προκύπτει ανάγκη για µε-
λέτη νέας σήραγγας. Οι επιστολές µας 
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LP/C/41 ηµεροµηνίας 10 Οκτωβρίου 2006 
και LP/C/45 ηµεροµηνίας 23 Νοεµβρίου 
2006 είναι σχετικές. 

6 ∆ηµήτρης 
Μάνης 

XLVII/53 Ε1 
Τεµ. 30 

Υφιστάµενη κατοικία στη 
Χ.Θ. 20+100 δεξιά. ∆εν επη-
ρεάζεται άµεσα η κατοικία. 
Επηρεάζεται το τεµάχιο µόνο 
στη φάση της κατασκευής. 
Στη συνέχεια γίνεται αποκα-
τάσταση του τεµαχίου µε 
υλικά που τοποθετούνται 
πάνω από την ορθογωνική 
σήραγγα. 

∆εν δικαιολογείται η ένσταση καθότι γίνεται 
αποκατάσταση του τεµαχίου µε υλικά που 
τοποθετούνται πάνω από τη σήραγγα. ∆εν 
επηρεάζεται άµεσα η κατοικία.  

7 Χρ. Νικο-
λάου. 

LIII/5 Μονάγρι, 
Τεµ. 267 

Επηρεάζεται το τεµάχιο. Είναι αναπόφευκτος ο επηρεασµός του τε-
µαχίου.  Το τεµάχιο είναι χέρσο µε χαµηλή 
άγρια βλάστηση. Επηρεάζεται κατά κύριο 
λόγο το κεκλιµένο µέρος του τεµαχίου, ενώ 
το πλατό παραµένει στα δεξιά και µπορεί να 
αξιοποιηθεί. Γίνεται πρόνοια στη µελέτη για 
συνέχιση του υφιστάµενου χωµατόδροµου µε 
την κατασκευή υπέργειας οχηµατικής διάβα-
σης. 
Το µικρό τµήµα του τεµαχίου που παραµένει 
στα αριστερά µπορεί να απαλλοτριωθεί. 

 
 
Όπως προκύπτει από τον πιο πάνω πίνακα, οι σηµαντικότερες ενστάσεις προέρχονται από 
ιδιοκτήτες κατοικιών ή τεµαχίων στην περιοχή ανατολικά της Λάνειας, όπου λόγω της µορφο-
λογίας του εδάφους ήταν υποχρεωτική η χάραξη της όδευσης κοντά σε εξοχικές κατοικίες.  
 
Παρά το γεγονός ότι γίνεται πρόνοια στη µελέτη για αντιµετώπιση όλων των πιθανών προ-
βληµάτων έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο επηρεασµός των κατοικιών, είναι αναµενόµενο ότι 
θα συνεχίσουν να υπάρχουν αντιδράσεις από τους επηρεαζόµενους ιδιοκτήτες.  
 
Η µετακίνηση της όδευσης ανατολικότερα θα πλησιάσει την κορυφογραµµή και θα προϋποθέ-
τει κατασκευή ορθογωνικής σήραγγας µεγάλου µήκους (περίπου 1000µ.) µε σηµαντικό κατα-
σκευαστικό κόστος, της τάξης των 4.5 εκ. για τη σήραγγα µόνο, χωρίς να συνυπολογίζεται το 
κόστος των χωµατουργικών. (cut & cover). 
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3. ΜΕΛΕΤΕΣ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ 

 

3.1. Πρότυπα Σχεδιασµού 

 
Όλες οι µελέτες οδοποιίας έγιναν µε βάση το Πρότυπο Γεωµετρικών Μελετών "Geometric De-
sign Standards for Inter-Urban and Rural Roads in Cyprus" του Τµήµατος ∆ηµοσίων Έργων. 
Οι µελέτες για τον υπολογισµό των απορροών και για τη διαστασιολόγηση των οχετών οµ-
βρίων έγιναν µε βάση διεθνώς αναγνωρισµένες µεθόδους (Rational formula) και παρουσιά-
στηκαν στην προηγούµενη φάση της µελέτης.  

 

3.2. Συνοπτική Περιγραφή της Όδευσης 

 
Ακολουθεί συνοπτική περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών της όδευσης που έχει επιλε-
χθεί. Για µια πιο λεπτοµερή περιγραφή ο αναγνώστης παραπέµπεται στην έκθεση της Φάσης 
Β' όπου έγινε συγκριτική περιγραφή των τριών διαζευκτικών λύσεων. Επιπρόσθετα, λεπτοµε-
ρής αναφορά στις βελτιώσεις της όδευσης που έχουν γίνει µετά την τοπογραφική αποτύπωση 
όλων των εµποδίων µέσα στη ζώνη επηρεασµού, γίνεται στον Τόµο Α (Τεχνοοικονοµική Με-
λέτη και Μελέτη Οδοποιίας). 
 
Για την οπτική υποστήριξη της παρουσίασης της όδευσης, ο αναγνώστης παραπέµπεται στις 
φωτογραφίες που υποβλήθηκαν σε CD σε προηγούµενη φάση της µελέτης. Η θέση και η κα-
τεύθυνση της λήψης της κάθε µιας φωτογραφίας φαίνεται στα αρχεία των οριζοντιογραφιών 
που υποβλήθηκαν και σε ηλεκτρονική µορφή, µε ειδικό τριγωνικό σύµβολο που περιέχει και 
τον κωδικό αναφοράς της φωτογραφίας. 
 

3.2.1. Κύρια Όδευση Αυτοκινητόδροµου 

 
Ο προτεινόµενος αυτοκινητόδροµος αρχίζει πρακτικά από το τέλος του αναβαθµισµένου τµή-
µατος του υφιστάµενου δρόµου Λεµεσού – Πλατρών, κοντά στο Αθλητικό Κέντρο "Σπύρος 
Κυπριανού" (Palais des sports), περίπου 5 χιλιόµετρα από τον κόµβο Πολεµιδιών στον Παρα-
καµπτήριο  αυτοκινητόδροµο  Λεµεσού – Πάφου. 
 
Το τέρµα του αυτοκινητόδροµου είναι στη συµβολή προς Πέρα Πεδί στα αριστερά και προς 
Καρβουνά στα δεξιά, κοντά στο φράγµα Τριµήκληνης, όπου κατασκευάζεται κυκλοτερής ισό-
πεδος κόµβος για να εξυπηρετεί όλες τις κινήσεις. 
 
Το συνολικό µήκος της προτεινόµενης όδευσης Β' είναι περίπου 22,7 χλµ.  Επιπρόσθετα κα-
τασκευάζονται συνολικά περίπου 23 χλµ. ασφαλτοστρωµένων πλαγιόδροµων και άλλα 3,7 
χλµ. χωµατόδροµων. 



Αναβάθµιση του ∆ρόµου Λεµεσού-Σαϊττά: Φάση Ε’-ΤΟΜΟΣ Β΄ 
Εκπόνηση Προµελέτης Περιβαλλοντικής ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
& Τεχνοοικονοµικής Μελέτης ΜΕΛΕΤΕΣ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ 

ΑSCE Consultants / TRADEMCO Α.Ε. 

 3-2 
C:\Users\Public\Documents\ASCE\word-doc\LEMESOS-SAITTAS\FINAL\PHASE-E-FINAL REPORT-VOL_B.doc/ΠΧ/εγ 

Το τµήµα του αυτοκινητόδροµου από την αρχή του Έργου µέχρι και τη Χ.Θ. 13+000 (πριν 
από τη γέφυρα Ζυγού), ακολουθεί σε γενικές γραµµές τον υφιστάµενο δρόµο Λεµεσού – Πλα-
τρών, µε τον άξονα της νέας όδευσης να χωροθετείται σχεδόν πάντοτε στα δεξιά του υφιστά-
µενου. Εξαίρεση αποτελεί το τµήµα από Χ.Θ. 8+500 µέχρι 9+500 όπου ο αυτοκινητόδροµος 
χωροθετείται βορειότερα για τις ανάγκες της χωροθέτησης του ανισόπεδου κόµβου Παλώδιας 
και της νέας κοιλαδογέφυρας στον ποταµό Γαρύλλη, χωρίς να επηρεάζονται άµεσα οι υφιστά-
µενες αναπτύξεις που εντοπίζονται και στις δύο πλευρές του υφιστάµενου δρόµου. 
 
Το τµήµα από Χ.Θ. 13+000 µέχρι 17+000 χωροθετείται σε µεγάλη απόσταση βόρεια της κοι-
νότητας Άλασσας και διασταυρώνει τον ποταµό Λιµνάτη στην περιοχή Ζυγού µε µεγάλη κοι-
λαδογέφυρα σε απόσταση περίπου 120 µ. βορειότερα της υφιστάµενης γέφυρας. 
 
Στη συνέχεια ο αυτοκινητόδροµος ακολουθεί βορειοανατολική πορεία σε σχέση µε τον υφι-
στάµενο κύριο δρόµο, όπως περιγράφεται µε λεπτοµέρεια στην έκθεση της Φάσης Β', µε µε-
ρικές αλλαγές που επίσης περιγράφονται µε λεπτοµέρεια στον Τόµο Α της Ενδιάµεσης Έκθε-
σης (Φάση Γ'). 
 

3.2.2. Ανισόπεδοι Κόµβοι  

 
Λεπτοµερής αναφορά στις µελέτες χωροθέτησης των προτεινόµενων ανισόπεδων κόµβων 
έγινε σε προηγούµενη φάση της µελέτης όπου και έγινε συγκριτική αξιολόγηση των προτεινό-
µενων διαζευκτικών λύσεων. 
 
Σε αυτή την έκθεση δεν κρίνεται αναγκαία η επανάληψη της περιγραφής των κόµβων. ∆ιευ-
κρινίζεται µόνο ότι έχει προστεθεί είσοδος προς/ έξοδος από τον αυτοκινητόδροµο κοντά στη 
διασταύρωση µε τον υφιστάµενο δρόµο προς Άγιο Μάµα (Χ.Θ. 26+025) όπου κατασκευάζεται 
και υπόγεια διάβαση οχηµάτων, σύµφωνα µε την εισήγηση του Εργοδότη στο σχολιασµό της 
έκθεσης διαζευκτικών λύσεων. 
 

3.2.3. Γεωµετρία Τυπικής ∆ιατοµής 

 
Όπως αναφέρουµε και στην Έκθεση ∆ιαζευκτικών Λύσεων, η τυπική διατοµή για τον αυτοκι-
νητόδροµο καθορίστηκε µε βάση τα γεωµετρικά πρότυπα και είναι όπως περιγράφεται στην 
Έκθεση Προσέγγισης. Το συνολικό πλάτος του οδοστρώµατος είναι 25 µ. και περιλαµβάνει 
κεντρική υπερυψωµένη διαχωριστική νησίδα πλάτους 3,0 µ. Επιπρόσθετα, σύµφωνα και µε το 
σχολιασµό του Εργοδότη που περιλαµβάνεται στην απαντητική επιστολή ηµεροµηνίας 2 Αυ-
γούστου 2004, γίνεται πρόνοια για αποµονωτική λωρίδα πλάτους 4,5 µ. έξω από τα όρια κα-
τάληψης, εκτός όπου κατασκευάζεται πλαγιόδροµος δίπλα ακριβώς από τον αυτοκινητόδρο-
µο. 
 
Για σκοπούς προϋπολογισµού του κόστους κατασκευής του Έργου, υιοθετήθηκαν οι στρώσεις 
οδοστρωσίας που χρησιµοποιήθηκαν στον αυτοκινητόδροµο Λεµεσού Πάφου.  
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Η γεωµετρία της τυπικής διατοµής των υπηρεσιακών δρόµων εξαρτάται από τη χρήση τους. 
Στις περιπτώσεις όπου ο υπηρεσιακός δρόµος αποκαθιστά τη συνέχεια του υφιστάµενου κύ-
ριου δρόµου προς κατοικηµένες περιοχές, χρησιµοποιείται διατοµή (1,5+3,5+3,5+1,5) µ. µε 
ασφαλτικό οδόστρωµα και σκληρά ερείσµατα. Το ίδιο ισχύει και για συνδετήριους δρόµους 
δύο λωρίδων κυκλοφορίας σε κόµβους. Κοντά στους κόµβους, ανάλογα και µε το πλάτος των 
υφιστάµενων δρόµων, το πλάτος των ερεισµάτων αυξάνεται στα 2,0 ή και 2,5 µ. Στις υπόλοι-
πες περιπτώσεις πλαγιόδροµων χρησιµοποιείται διατοµή (1+3+3+1) µ. και µπορεί να είναι 
χωµατόδροµος ή ασφαλτικό οδόστρωµα, ανάλογα µε τη χρήση του (π.χ. δρόµος προς περιο-
χή απόρριψης σκυβάλων, προς εργοστάσια και άλλες αναπτύξεις) ή λόγω γειτνίασης του µε 
τον αυτοκινητόδροµο (για µείωση της οχληρίας από σκόνη). 
 
Για λωρίδες εισόδου/ εξόδου και για συνδετήριους δρόµους µιας κατεύθυνσης σε κόµβους, 
χρησιµοποιείται κατά κανόνα η διατοµή (1+4,5+2,5) µ. µε σκληρά ερείσµατα. 
 
Η ελάχιστη απόσταση από την άκρη του ερείσµατος του κύριου δρόµου µέχρι την άκρη του 
ερείσµατος του πλαγιόδροµου έχει καθοριστεί στα 2,5 µ. και παρέχει ικανοποιητικό πλάτος για 
την κατασκευή του επενδυµένου αυλακιού (1,5 µ.) και για την τοποθέτηση περίφραξης και 
στηθαίου ασφάλειας στον πλαγιόδροµο (1,0 µ.). Όλες οι προτεινόµενες τυπικές διατοµές περι-
λαµβάνονται στα σχέδια τυπικών λεπτοµερειών που υποβάλλονται σε ξεχωριστό τόµο µαζί µε 
αυτή την έκθεση. 
 
Για τους πλαγιόδροµους και γενικά τους βοηθητικούς και συνδετήριους δρόµους υιοθετήθηκαν 
για σκοπούς προϋπολογισµού, οι στρώσεις οδοστρωσίας από παρόµοια έργα που έχει µελε-
τήσει το γραφείο µας, όπως ο δρόµος Νικόκλειας – Αρµίνου – Φιλούσας και άλλα έργα. 
 
Σε όλους τους χωµατόδροµους που έχουν µελετηθεί, γίνεται πρόνοια για τοποθέτηση µιας 
στρώσης υποθεµελίου πάχους 150 χιλ. Όπου η κλίση της µηκοτοµής είναι πάνω από 10% 
τοποθετείται σκυρόδεµα µε µια σχάρα οπλισµού, για να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα της διά-
βρωσης. 
 

3.2.4. Ελικτότητα (Bendiness) 

 
Eλικτότητα ενός τµήµατος της όδευσης καθορίζεται ως ο λόγος του αθροίσµατος των απόλυ-
των τιµών των εξωτερικών γωνιών των καµπύλων προς το συνολικό µήκος του τµήµατος. Για 
τους σκοπούς του προσδιορισµού της προκύπτουσας ταχύτητας µελέτης και της ταχύτητας 
V85, η όδευση χωρίζεται σε τµήµατα µε ελάχιστο µήκος 2 χλµ. Όπως προκύπτει από την ανά-
λυση που ακολουθεί, η ελικτότητα των πρώτων τµηµάτων µέχρι και τη γέφυρα Ζυγού είναι 
χαµηλή (46 - 56 degrees/km) ενώ στη συνέχεια σχεδόν διπλασιάζεται (79 - 108 degrees/km). 
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3.2.5. Ταχύτητες Μελέτης 

 
Όπως αναφέρεται και στην Έκθεση ∆ιαζευκτικών Λύσεων, για τους σκοπούς της επιλογής 
των γεωµετρικών χαρακτηριστικών του αυτοκινητόδροµου είχαν χρησιµοποιηθεί ταχύτητες 
µελέτης 85 και 100 χ.α.ω. Μετά τις αλλαγές που έγιναν στην περιοχή Ζυγού, οι ταχύτητες µε-
λέτης που χρησιµοποιήθηκαν για την επιλογή των γεωµετρικών χαρακτηριστικών είναι: 
 

• Από Χ.Θ. 4+940 (αρχή έργου) µέχρι Χ.Θ. 12+700, ταχύτητα µελέτης= 100 χ.α.ω. 

• Από Χ.Θ. 12+700 µέχρι τέλος, ταχύτητα µελέτης 85 χ.α.ω. 
 
Για τον υπολογισµό της προκύπτουσας ταχύτητας µελέτης και της ταχύτητας "V85wet" ανά 
τµήµα, ακολουθήθηκε η διαδικασία που καθορίζεται στο παράρτηµα Α του κεφαλαίου 3 του 
Προτύπου Γεωµετρικών Μελετών (σελίδα 3/48). 
 
Σύµφωνα µε αυτή τη διαδικασία, υπολογίζεται η παράµετρος Ac=6.6+B/10, όπου Β είναι ο λό-
γος του αθροίσµατος των βαθµών καµπυλότητας προς το ολικό µήκος του τµήµατος που εξε-
τάζεται (σε χιλιόµετρα). Η παράµετρος Lc για Class A, D2 µε αριθµό προσβάσεων 2 µέχρι 5 
ανά χιλιόµετρο, ισούται µε 9. Από το σχήµα Α1.1 στη σελίδα 3/49 του Προτύπου, προκύπτει 
ότι για οποιαδήποτε τιµή της παραµέτρου Ac (µε µέγιστη τιµή 20) και µε την τιµή της παραµέ-
τρου Lc=9, η ταχύτητα µελέτης είναι πάντοτε πάνω από 100 χ.α.ω. Από το ίδιο σχήµα µπορεί 
να υπολογιστεί και η ταχύτητα "V85wet". 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί, φαίνεται ο υπολογισµός της παραµέτρου Ac, της προκύπτουσας 
ταχύτητας µελέτης και της ταχύτητας "V85wet" για τµήµατα του αυτοκινητόδροµου: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1. ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΑΧΥΤΗΤΑ V85WET 

 
∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 

1. Class A dual two lanes carriageway 

2. Low access from 2-5 per km, Layout constraint Lc=9 (para. A1.1.3) 

Chainage 

Section Curve 
Ref. 

Curve 
Angle γ 

(Degrees) 

From 

(m) 
To 

(m) 

Section 

length 

(km) 

Bendiness B 

(A1.1.2) (De-

grees/km) 

Alignment con-

straint  

Ac=6.6+(B/10)  

(A1.1.2) 

Design speed 

(Fig. A1.1)  

km/h 

V85wet 

(Fig. A1.1)  

km/h 

Α KB2 37,40               
  KB3 30,60               
  KB4 46,94               
  KB5 38,26               
  KB6 19,89               
  Σγ 173,10 4.940 8.000 3,06 56,57 12,3 120B 102 
Β KB7 54,48               
  KB8 27,61               
  KB9 46,11               
  KB10 19,55               
  KB11 26,02               
  KB12 52,60               
  KB13 47,41               
  Σγ 273,78 8.000 14.000 6,00 45,63 11,2 120B 105 
C KB14 24,26               
  KB15 35,95               
  KB16 54,26               
  KB17 81,57               
  KB18 46,65               
  KB19 74,32               
  KB20 26,97               
  KB21 33,33               
  Σγ 377,31 14.000 18.800 4,80 78,61 14,5 120B 100 
D KB22 59,95               
  KB23 60,64               
  KB24 39,43               
  KB25 64,89               
  KB26 37,20               
  KB27 34,97               
  KB28 62,88               
  Σγ 359,96 18.800 22.700 3,90 92,30 15,8 100A 98 
E KB29 66,08               
  KB30 60,88               
  KB31 35,79               
  KB32 107,72               
  Σγ 270,47 22.700 25.200 2,50 108,19 17,4 100A 97 
F KB33 150,40               
  KB34 23,69               
  KB35 42,16               
  KB36                 
  Σγ 216,24 25.200 27.657,7 2,46 87,99 15,4 100A 99 

 
Όπως προκύπτει από την πιο πάνω ανάλυση, επιβεβαιώνονται οι ταχύτητες µελέτης που 
χρησιµοποιήθηκαν για την επιλογή των γεωµετρικών χαρακτηριστικών και δεν υπάρχει λόγος 
για οποιαδήποτε αλλαγή, για τις ανάγκες αυτής της προκαταρκτικής µελέτης. 
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3.3. Μελέτες Χωροθέτησης και ∆ιαστασιολόγησης Τεχνικών Έργων 

 

3.3.1. Κοιλαδογέφυρες 

 
Για τις ανάγκες της µελέτης, έγινε προκαταρκτική χωροθέτηση των βάθρων στις προτεινόµε-
νες κοιλαδογέφυρες, µε βάση τις εµπειρίες από παρόµοια έργα που έχουν εκτελεστεί πρό-
σφατα στην Κύπρο. Τυπικές λεπτοµέρειες της προτεινόµενης διατοµής καταστρώµατος και 
βάθρων περιλαµβάνονται στα σχέδια που υποβάλλονται. 
 
Συνολικά προτείνονται δύο µεγάλες κοιλαδογέφυρες και µια πιο µικρή στις θέσεις που κατα-
γράφονται πιο κάτω: 
 
1. Στον ποταµό Γαρύλλη, Χ.Θ. 9+390, συνολικού µήκους 300µ., µέγιστο ύψος από κοίτη πο-

ταµού: 20µ. 
 
2. Στον ποταµό Λιµνάτη, περιοχή Ζυγού, Χ.Θ. 13+820, συνολικού µήκους 340µ., µέγιστο 

ύψος από κοίτη ποταµού: 61µ. 
 
3. Στον ποταµό Τριµήκληνης, µπροστά από το φράγµα Τριµήκληνης, Χ.Θ. 27+520, συνολι-

κού µήκους 60 µ., µέγιστο ύψος από κοίτη ποταµού: 20 µ. 
 

3.3.2. Σήραγγες 

 
Προτείνονται δύο τύποι σήραγγας, ανάλογα µε το ύψος του υπερκείµενου υλικού και τις γεω-
τεχνικές συνθήκες της περιοχής: 
 
I. ∆ιατρητική σήραγγα δύο σκελών, εσωτερικής διαµέτρου 10.4m, παρόµοια µε τη σήραγγα 

που έχει κατασκευαστεί στον αυτοκινητόδροµο Λεµεσού – Πάφου. Προτείνεται για µείωση 
της επέµβασης στο περιβάλλον όπου το βάθος εκσκαφής είναι συγκριτικά µεγάλο, λαµ-
βάνοντας υπόψη και τη σύγκριση του κόστους κατασκευής.  

 
II. Ορθογωνική σήραγγα τύπου "cut & cover" µε σειρά κολόνων στο κέντρο. Προτείνεται ό-

που το βάθος εκσκαφής είναι σχετικά µικρό αλλά υπάρχουν περιορισµοί στο διαθέσιµο 
πλάτος και σε περιοχές όπου διασχίζονται απότοµα φυσικά πρανή. Η χρησιµοποίηση της 
ορθογωνικής σήραγγας παρέχει τη δυνατότητα παλινόρθωσης του ορύγµατος και µερικής 
αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος, όπως επίσης και µείωσης του κινδύνου κα-
τολισθήσεων τόσο στη φάση της κατασκευής όσο και στη φάση της λειτουργίας του έρ-
γου. Όπου η διατοµή το επιτρέπει, στην εξωτερική µεριά της σήραγγας µπορούν να κατα-
σκευαστούν κολώνες αντί τοίχος, έτσι ώστε να δηµιουργούνται συνθήκες φυσικού φωτι-
σµού και εξαερισµού. 
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Στην τελική όδευση προτείνονται σήραγγες στις πιο κάτω θέσεις: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2. ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ 

Α/Α 
Από ΧΘ 
[Km+m] 

Έως ΧΘ 
[Km+m] 

Μήκος [m] Τύπος 

1 19+810 20+110 300 Ορθογωνική (cut & cover) 
2 23+900 24+125 225 Ορθογωνική (cut & cover) 
3 24+370 24+550 180 Ορθογωνική (cut & cover) 
4 26+360 27+180 820 ∆ιατρητική 
5 27+380 27+450 70 Ορθογωνική (cut & cover) 

 
 

3.3.3. Υπόγειες ∆ιαβάσεις Οχηµάτων 

 
Σε διασταυρώσεις υποκείµενων υφιστάµενων δρόµων όπου κρίθηκε αναγκαία η διασφάλιση 
της συνέχειας του βοηθητικού δρόµου, ή σε ανισόπεδους κόµβους, προτείνονται τυποποιηµέ-
νες υπόγειες διαβάσεις οπλισµένου σκυροδέµατος µε διατοµή τύπου Π (Portal) και µε πτερυ-
γότοιχους. Λεπτοµέρειες της διατοµής περιλαµβάνονται στα σχέδια που υποβάλλονται. 
 
Στην τελική όδευση προτείνονται υπόγειες διαβάσεις (κάτω διαβάσεις) στις πιο κάτω θέσεις: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ∆ΙΑΒΑΣΕΩΝ 

Όνοµα Τύπος 
ΧΘ 

[Km+m] 

Άνοιγµα 

[m] 

Ελεύθ. 
ύψος [m] 

Πάχος 
φορέα [m] 

Γωνία µε 
άξονα [g] 

Μήκος 
ΑΡ [m] 

Μήκος 
∆Ε [m] 

ΥΠΟΓΕΙΑ-1: Κάτω ∆ιάβαση 13+038 14 5,7 0,8 0 13,5 13,5 
ΥΠΟΓΕΙΑ-2: Κάτω ∆ιάβαση 16+654 12 5,7 0,8 30,72 15,12 24,38 
ΥΠΟΓΕΙΑ-3: Κάτω ∆ιάβαση 20+951 13 5,7 0,8 55,11 20,2 20,1 
ΥΠΟΓΕΙΑ-4: Κάτω ∆ιάβαση 24+349 10 5,7 0,8 -30,49 15,35 15,2 
ΥΠΟΓΕΙΑ-5: Κάτω ∆ιάβαση 26+025 14 5,7 0,8 -24,73 19,66 14,56 

 
 

3.3.4. Υπέργειες ∆ιαβάσεις Οχηµάτων 

 
Σε διασταυρώσεις υπερκείµενων βοηθητικών δρόµων προτείνονται τυποποιηµένες υπέργειες 
διαβάσεις µε ακρόβαθρα και κεντρικό βάθρο. 
 
Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η υπέργεια διάβαση στη Χ.Θ. 14+607, όπου κατασκευάζονται 
τρία µεσόβαθρα λόγω του µεγάλου µήκους της γέφυρας, το οποίο προκύπτει από το µεγάλο 
ύψος του ορύγµατος στο συγκεκριµένο σηµείο. Στην τελική µελέτη θα πρέπει να γίνουν δια-
βουλεύσεις µε τις επηρεαζόµενες κοινότητες για να διερευνηθεί η πιθανότητα µετατόπισης του 
βοηθητικού δρόµου σε καταλληλότερο σηµείο. 



Αναβάθµιση του ∆ρόµου Λεµεσού-Σαϊττά: Φάση Ε’-ΤΟΜΟΣ Β΄ 
Εκπόνηση Προµελέτης Περιβαλλοντικής ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
& Τεχνοοικονοµικής Μελέτης ΜΕΛΕΤΕΣ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ 

ΑSCE Consultants / TRADEMCO Α.Ε. 

 3-8 
C:\Users\Public\Documents\ASCE\word-doc\LEMESOS-SAITTAS\FINAL\PHASE-E-FINAL REPORT-VOL_B.doc/ΠΧ/εγ 

Σε όλες τις περιπτώσεις, το κατάστρωµα κατασκευάζεται µε προκατασκευασµένες δοκούς 
προεντεταµένου σκυροδέµατος, παρόµοιες µε τις υπέργειες διαβάσεις του αυτοκινητόδροµου 
Λευκωσίας – Λεµεσού, Λευκωσίας Λάρνακας κ.α. Βασικές λεπτοµέρειες της κατασκευής περι-
λαµβάνονται στα σχέδια που υποβάλλονται. 
 
Στην τελική όδευση προτείνονται υπέργειες διαβάσεις (άνω διαβάσεις) στις πιο κάτω θέσεις: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡΓΕΙΩΝ ∆ΙΑΒΑΣΕΩΝ 

Όνοµα Τύπος 
ΧΘ 

[Km+m] 

Άνοιγµα 

[m] 

Ελεύθ. 
ύψος [m] 

Πάχος 
φορέα [m] 

Γωνία µε 
άξονα [g] 

Μήκος 
ΑΡ [m] 

Μήκος 
∆Ε [m] 

ΥΠΕΡΓΕΙΑ-1: Άνω ∆ιάβαση 8+700 12 5,7 1,3 0 13,5 13,5 
ΥΠΕΡΓΕΙΑ-2: Άνω ∆ιάβαση 8+770 12 5,7 1,3 0 13,5 13,5 
ΥΠΕΡΓΕΙΑ-3: Άνω ∆ιάβαση 12+728 10 5,7 1,3 36,06 24 18,2 
ΥΠΕΡΓΕΙΑ-4: Άνω ∆ιάβαση 14+607 10 23,3 1,6 -10,89 31 31 
ΥΠΕΡΓΕΙΑ-5: Άνω ∆ιάβαση 15+539 10 5,7 1,3 37,76 21 19,8 
ΥΠΕΡΓΕΙΑ-6: Άνω ∆ιάβαση 17+996 10 5,7 1,3 0 15 15 
ΥΠΕΡΓΕΙΑ-7: Άνω ∆ιάβαση 19+260 10 5,7 1,3 -11,3 15,22 15,22 
ΥΠΕΡΓΕΙΑ-8: Άνω ∆ιάβαση 20+671 12 5,7 1,3 -41,98 20 20 
ΥΠΕΡΓΕΙΑ-9: Άνω ∆ιάβαση 22+163 10 5,7 1,3 -32,91 16,9 16,62 
ΥΠΕΡΓΕΙΑ-10: Άνω ∆ιάβαση 23+140 10 5,7 1,3 -30,86 16,6 16,4 
ΥΠΕΡΓΕΙΑ-11: Άνω ∆ιάβαση 24+920 10 5,7 1,3 25,71 15,85 15,43 

 

3.3.5. ∆ιαβάσεις Πεζών 

 
∆εν εντοπίστηκαν περιοχές µε ιδιαίτερα αυξηµένες ανάγκες διασταύρωσης του αυτοκινητό-
δροµου από πεζούς. Στις περιοχές των κόµβων παρέχεται η δυνατότητα ασφαλούς διασταύ-
ρωσης των πεζών και διακίνησης στους πλαγιόδροµους που κατασκευάζονται.  
 
Εξαίρεση στα πιο πάνω αποτελούν περιοχές διακίνησης κοπαδιών που έχουν εντοπιστεί στο 
τµήµα του αυτοκινητόδροµου που παρακάµπτει την Άλασσα και διέρχεται πολύ κοντά σε κτη-
νοτροφικές µονάδες. Σε δύο περιπτώσεις διασταύρωσης χαραδρών στην πιο πάνω περιοχή, 
προτείνεται η κατασκευή µεγάλων κιβωτοειδών οχετών για να εξυπηρετούν και τις ανάγκες της 
διακίνησης των κοπαδιών, πέρα από τη βασική λειτουργία παροχέτευσης των οµβρίων. Οι 
ακριβείς θέσεις και διαστάσεις φαίνονται στον πίνακα των οχετών οµβρίων που περιλαµβάνε-
ται στον Τόµο Γ' της έκθεσης. 
 

3.3.6. Τεχνικά Έργα για την Παροχέτευση των Οµβρίων 

 
Λεπτοµερής αναφορά στην υδρολογική µελέτη για τις κύριες λεκάνες απορροής έγινε στην 
προηγούµενη έκθεση της µελέτης (Φάση Β'), όπου υποβλήθηκαν όλα τα στοιχεία των λεκα-
νών και της διαστασιολόγησης των οχετών. 
 
Η αρχική µελέτη δεν έχει διαφοροποιηθεί σηµαντικά από τις µικρές αλλαγές στην τελική όδευ-
ση που έχει επιλεχθεί. Έχουν όµως προστεθεί ενδιάµεσοι σωληνωτοί οχετοί σε ορύγµατα µε-
γάλου µήκους για να παροχετεύουν τις ροές από τα επιφανειακά κανάλια/ τάφρους, οι οποίοι 
επεκτείνονται και στους πλαγιόδροµους.  
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Συνολικά για όλο το έργο προτείνονται ανοικτοί σωληνωτοί και κιβωτοειδείς οχετοί διαφόρων 
διαστάσεων, όπως φαίνονται συνοπτικά στον πίνακα που ακολουθεί:  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.5. ΜΗΚΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΟΧΕΤΩΝ 

 
Σωληνωτοί οχετοί Κιβωτοειδείς οχετοί 

Φ600 Φ800 Φ900 2Φ800 2Φ900 1.3Χ1.3 1.5Χ1.5 2.0X2.0 3.0X2.5 3.0X3.0 2(2.0X2.0) 

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) 

1664 1142 690 461 477 161 714 166 88 134 143 

 
Τυπικές κατασκευαστικές λεπτοµέρειες σωληνωτών και κιβωτοειδών οχετών και λεπτοµέρειες 
καναλιών, βαθιών τάφρων και προστασίας πρανών, περιλαµβάνονται στα σχέδια λεπτοµε-
ρειών. 
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4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

4.1. Φυσικό Περιβάλλον 

 

4.1.1. Κλιµατολογικές Συνθήκες 

 
Η περιοχή µελέτης έχει τα χαρακτηριστικά κλιµατολογικά γνωρίσµατα της νήσου µε ήπιο χει-
µώνα και θερµό - ξηρό καλοκαίρι. 
 

Η µέση θερµοκρασία της περιοχής µελέτης κυµαίνεται από 20,2 ºC στα πεδινά (Λεµεσός) έως 
17,1 ºC στα ορεινά (Σαϊττάς).  Ο Πίνακας 4.1 που ακολουθεί, δίνει τα στοιχεία των θερµοκρα-
σιών στην περιοχή µελέτης.  Αντίστοιχα οι Πίνακες 4.2, 4.3 και 4.4 παρουσιάζουν στοιχεία 
βροχόπτωσης διεύθυνσης και έντασης ανέµων της περιοχής µελέτης. 
 

Όπως φαίνεται και στους αναφερόµενους πίνακες, οι µήνες µε τη µεγαλύτερη βροχόπτωση 
στην περιοχή µελέτης είναι ο Νοέµβριος και ο ∆εκέµβριος, ενώ µε τη µικρότερη βροχόπτωση 
ο Ιούλιος και ο Αύγουστος.  
 
Η επικρατέστερη συχνότητα ανέµων είναι οι βόρειοι και οι ∆υτικοί ενώ από άποψης έντασης 
πιο συχνοί άνεµοι πνέουν µε ταχύτητες µεταξύ 2 και 4 µέτρων ανά δευτερόλεπτο. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

 Μέση ετήσια 

θερµοκρασία 

Μέση  ελάχιστη θερ-

µοκρασία 

Μέση µέγιστη 

θερµοκρασία 

Λεµεσός 20,2 ºC 15,2 ºC 25,2 ºC 

Φράγµα Κούρρη 19,8 ºC 14,9 ºC 24,8 ºC 

Σαϊττάς 17,1 ºC 10,3 ºC 23,9 ºC 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.2. ΜΕΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

 Ιαν. Φεβ. Μαρ. Απρ. Μάι. Ιούν. Ιούλ. Αύγ. Σεπτ. Οκτ. Νοεµ. ∆εκ. 

Λεµεσός 73,9 61,9 42,6 15 6,5 1,9 0 0 3,2 16 89,1 94,9 

Φρ. Κούρρη 84,8 72,1 43,4 20,9 6,3 2,9 4,1 0 6,2 19,6 82,6 98 

Σαϊττάς 94,6 80,1 77,6 36,9 19,2 24,3 4,7 5,6 14,8 26 107,1 126,5 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝΕΜΩΝ ΑΝΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 

 

∆ιεύθυνση  
0º 30º 60º 90º 120º 150º 180º 210º 240º 270º 300º 330º 

Λεµεσός 9,3 5,0 8,7 6,8 3,8 3,2 2,3 2,0 15,5 23,4 8,0 12,1 

Φρ. Κούρρη 24,9 16,2 1,7 2,7 4,7 4,5 4,7 19,4 3,9 3,8 8,4 5,2 

Σαϊττάς 11,9 13,0 13,5 12,4 3,1 3,8 6,3 8,8 10 8,3 5,8 3,2 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.4. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩΝ ΩΡΙΑΙΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΑΝΕΜΟΥ 

 

m / s <1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 15 17 >17 

Λεµεσός 3,05 21,64 22,78 11,20 7,69 6,64 6,10 5,0 4,33 6,83 2,76 0,64 1,27 0,02 

Φράγµα 
Κούρρη 

1,13 12,5 15,09 18,64 17,51 15,64 12,65 5,44 1,24 0,57 0,06 0,00 0,00 0,00 

Σαϊττάς 2,55 35,20 40,33 13,01 5,24 1,99 0,81 0,42 0,24 0,19 0,06 0,00 0,00 0,00 

 

Στην περιοχή µελέτης υπάρχουν δύο φράγµατα που δηµιουργούν δεξαµενές νερού για να κα-
λύψουν τις ανάγκες άρδευσης της περιοχής.  Τα εν λόγω φράγµατα είναι το φράγµα του 
Κούρρη και το φράγµα των Πολεµιδίων, στοιχεία των οποίων παρατίθενται στον ακόλουθο 
Πίνακα. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Αποθηκευµένη ποσότητα 

Εισροή Νερού 
Σηµερινή Αντίστοιχη Περσινή 

Μέγιστη Ποσότητα 

Υδρολ. Έτους 2002 

/ 2003 
Φράγµα 

Χωρητικό-

τητα 

Ε.Κ.Μ. 
Τελευτ. 

24ώρου 

Ε.Κ.Μ. 

Συνολική 

από 

1/10/2003 

Ε.Κ.Μ. 
Πληρό-

τητα % 
Ε.Κ.Μ. 

Πληρό-

τητα % 
Ε.Κ.Μ. Ηµερ. 

Κούρρης 115,000 0,458 43,384 111,471 96,9 64,417 56,0 89,4 6/5 

Πολεµίδια 3,400 0,000 1,581 3,400 100,0 2,402 70,6 3,4 14,4 

 

4.1.2. Γεωµορφολογία - Γεωλογία 

 
Για την γεωµορφολογία και γεωλογία της περιοχής µελέτης εκτενής αναφορά γίνεται στο τεύ-
χος Γεωλογικής και Γεωτεχνικής Έρευνας της Φάσης Β.  Για την πληρότητα παρουσίασης της 
Περιβαλλοντικής Μελέτης παρατίθενται αποσπάσµατα της Γεωτεχνικής και Γεωλογικής Έρευ-
νας που ετοιµάστηκε από τον συνεργάτη µας γεωλόγο. 
 
Η υπό µελέτη περιοχή τοποθετείται µεταξύ των Πάνω Πολεµιδιών, 'Αλασσας, και Σαϊττά. Αρχί-
ζει από το 5° χιλιόµετρο του δρόµου Λεµεσού - Πλατρών, στο ύψος του Φράγµατος Πολεµι-
διών και καταλήγει στο σηµείο της διασταύρωσης του µε τους δρόµους που οδηγούν προς 
Σαϊττά - Καρβουνά και προς Πέρα Πεδί - Μανδριά, µεταξύ Τριµήκληνης και Σαϊττά.  
 

� Μορφολογία 

 
Η υπό εξέταση περιοχή είναι λοφώδης, ηµιορεινή έως ορεινή µε υψοµετρική διαφορά µεταξύ 
του πιο χαµηλού (σηµείο έναρξης) και του πιο ψηλού σηµείου (ΒΑ της κοινότητας Λάνιας) της 
τάξης των 630 περίπου µέτρων. Το υψόµετρο ανεβαίνει σταδιακά από νότια προς τα βόρεια. 
Στα σηµεία έναρξης και τέρµατος του δρόµου τα υψόµετρα είναι της τάξης των 116 και 600 
µέτρων αντίστοιχα. Το πιο ψηλό σηµείο έχει υψόµετρο της τάξης των 744 µέτρων. 
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Η µορφολογία είναι χαρακτηριστική των ιζηµάτων της Πάχνας, που καλύπτουν το µεγαλύτερο 
µέρος της περιοχής και των «Λευκάρων» που καλύπτουν ένα µικρότερο µέρος στη περιοχή 
Τριµήκληνης. Χαρακτηρίζεται από µια σειρά εξάρσεων µε ΒΝ περίπου κατεύθυνση, αποτέλε-
σµα της διάταξης των πετρωµάτων (και ειδικότερα της κλίσης τους) και της παρουσίας των 
διαφόρων ποτάµιων συστηµάτων που έχουν σε γενικές γραµµές ΒΝ κατευθύνσεις. Η παρου-
σία όµως πολλών µικρών παραποτάµων, ρεµατιών, κλπ., που έχουν διάφορες κατευθύνσεις, 
κατά το πλείστο κάθετες προς την πορεία του κύριου ποταµού, έχουν συµβάλει στη δηµιουρ-
γία πολλών µικρών εξάρσεων προς διάφορες κατευθύνσεις. 
 
Το υψόµετρο µειώνεται σταδιακά προς τα νότια λόγω τόσο του βαθµού ανύψωσης (Uplift) όσο 
και των κλίσεων των στρώσεων των ιζηµατογενών πετρωµάτων. Η κλίση του σχηµατισµού 
«Λευκάρων» είναι σχετικά µεγάλη, σε σύγκριση µε εκείνη του σχηµατισµού Πάχνας και φθάνει 
µέχρι και τις 40 - 45° (συνήθως προς Ν∆, Ν και ΝΑ) και φαίνεται πως έχει επηρεασθεί τόσο 
από την ανύψωση του Τροόδους όσο και από έντονο τεκτονισµό. 
 
Οι κλίσεις των στρώσεων των ιζηµατογενών πετρωµάτων του σχηµατισµού «Πάχνας» είναι, 
εκτός από µεµονωµένες περιπτώσεις, ελαφριές (<10°) µε νότιες κατευθύνσεις γι' αυτό και η 
πτώση του υψοµέτρου στην περιοχή που καλύπτεται από τον σχηµατισµό αυτό είναι σχετικά 
µικρότερη και πιο οµαλή. 
 
Στο χαµηλότερο (νοτιότερο) µέρος της περιοχής, αλλά και βόρεια / βορειοανατολικά της κοινό-
τητας της Λάνειας, όπου τα πετρώµατα είναι σχετικά πιο µαλακά δηµιουργούνται ήπιοι απο-
στρογγυλεµένοι λόφοι. Όπου δε παρατηρείται συνδυασµός σκληρότερων και µαλακότερων 
πετρωµάτων δηµιουργούνται συνήθως και τα γνωστά, χαρακτηριστικά µορφώµατα «κουέ-
στας». Επίσης, λόγω των συνεχών αλλαγών της θαλάσσιας στάθµης και των ανανεωνόµενων 
κύκλων διάβρωσης δηµιουργήθηκαν σε κάποιες περιοχές τα γνωστά φαράγγια (στο ποταµό 
Κούρρη π.χ. και σε κάποια σηµεία των παραποτάµων του Ζυγού και Γαρύλλη) λόγω της ε-
κβάθυνσης της κοίτης των κοιλάδων των ποταµών. Στο µεγαλύτερο όµως µέρος της περιοχής 
οι κοιλάδες έχουν σχετικά ήπιο χαρακτήρα. 
 
Από το 5° µέχρι το 7° χιλιόµετρο το ανάγλυφο ανεβαίνει οµαλά καθώς ο δρόµος περνά κατά 
µήκος της κοιλάδας του «Γαρύλλη» και ενός από τους παραποτάµους του. Στη συνέχεια και 
αφού διασχίσει εγκάρσια τον ποταµό «Γαρύλλη» και µέχρι να φτάσει στο ποταµό «Λιµνάτη» 
διασχίζει κάθετα µια µεγάλη ράχη µε υψόµετρα της τάξης των 200 έως 310 µέτρων. Στη συνέ-
χεια το υψόµετρο ανεβαίνει σηµαντικά, πέραν των 400 µέτρων. Ο δρόµος οδεύει παράλληλα 
µε το ποταµό Κούρρη προς τη Τριµήκληνη ανεβαίνοντας υψοµετρικά µέχρι το υψόµετρο των 
600 περίπου µέτρων, ενώ µια από τις διαζευκτικές οδεύσεις αλλάζει εντελώς πορεία και µετα-
τοπίζεται ανατολικά της Λάνειας και της Τριµήκληνης, όπου το υψόµετρο ανεβαίνει ακόµα πε-
ρισσότερο, πέραν των 700 µέτρων. 
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Τα πιο σηµαντικά µορφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής αποτελούν οι ποταµοί Κούρρης 
και Γαρύλλης οι κοιλάδες των οποίων είναι βαθιές, σχετικά οµαλές στο νότιο µέρος όπου πέ-
φτει το υψόµετρο, αλλά µετατρέπονται σε απότοµες προς το βόρειο µέρος µε ψηλό υψόµετρο. 
Κατά τη γεωλογική επισκόπηση της περιοχής έχει εντοπιστεί άξιο λόγου γεωµόρφωµα - φα-
ράγγι στην άµεση γειτνίαση της γέφυρας του Κούρρη. Η µορφολογία της περιοχής µελέτης 
φαίνεται στο σχέδιο 1 (Παράρτηµα ΙΙ). 
 

� Γεωλογία 

 
Γεωλογικά, η περιοχή κατά µήκος της όδευσης του δρόµου αντιπροσωπεύεται από τους γεω-
λογικούς σχηµατισµούς «Πάχνας», «Λευκάρων», από προσκεφαλοειδείς λάβες της ακολουθί-
ας του ρήγµατος «Αρακαπά» µε χαρακτηριστικά των λαβών του ανώτερου ορίζοντα των προ-
σκεφαλοειδών λαβών του οφιολιθικού συµπλέγµατος του Τροόδους, και από πρόσφατες και 
παλαιότερες επιφανειακές αποθέσεις (ποτάµιες, κορήµατα, αναβαθµίδες, κλπ). Στη διεπιφά-
νεια των λαβών και των ιζηµάτων των «Λευκάρων» αναµένονται κατά τόπους και υπολείµµατα 
κλαστικών, ηφαιστειογενών ιζηµάτων (αµµόλιθων, ιλυόλιθων και λασπόλιθων πλούσιων σε 
οξείδια Μαγγανίου και Σιδήρου). 
 
Η παρουσία των επιφανειακών αποθέσεων είναι εντυπωσιακή και αρκετά εκτεταµένη και κα-
λύπτει την περιοχή της Τριµήκληνης και εν µέρει την περιοχή από την X.Θ. 17,0 χλµ. µέχρι την 
Τριµήκληνη. Πέραν από τις πρόσφατες, και κατά τόπους από παλαιότερες, ποτάµιες προ-
σχώσεις, που εντοπίζονται κατά µήκος της κοιλάδας του Κούρρη και των µεγαλύτερων παρα-
ποτάµων του, εκτεταµένη είναι η παρουσία των κορηµάτων (κυρίως πλευρικών, στις πλαγιές 
των βουνών, scree, colluvium). 
 
Ο σχηµατισµός «Πάχνας» εµφανίζεται από το σηµείο έναρξης του δρόµου (5° χλµ.) µέχρι πε-
ρίπου το 22° χλµ. Είναι συνήθως λεπτοστρωσιγενής έως µεσοστρωσιγενής και αντιπροσω-
πεύεται από Κρητίδες, Μαργαϊκές Κρητίδες, Κρητιδικές Μάργες, Μάργες, και ασβεστόλιθους. 
 
Ο σχηµατισµός των «Λευκάρων», παρά το γεγονός ότι υπόκειται στρατιγραφικά του σχηµατι-
σµού «Πάχνας», εντούτοις υψοµετρικά βρίσκεται πιο ψηλά, λόγω της σταδιακής ανύψωσης 
της περιοχής του οφιολιθικού συµπλέγµατος του Τροόδους µε επίκεντρο τον Όλυµπο που είχε 
σαν αποτέλεσµα παλαιότερα σε ηλικία πετρώµατα να βρίσκονται τοπογραφικά πιο ψηλά από 
τα νεότερα σε µια περίπου κυκλική διάταξη. Σηµαντικό ρόλο έχει διαδραµατίσει και το ενεργό 
ρήγµα Γεράσας, όπως έχει ήδη αναφερθεί στο προηγούµενο κεφάλαιο. Ο σχηµατισµός εµφα-
νίζεται από το 22 µέχρι το 27 χλµ. και αποτελείται κυρίως από Κρητίδες και σε λιγότερο βαθµό 
από Μάργες, οι οποίες κατά τόπους µεταβάλλονται σταδιακά σε Μαργαϊκές Κρητίδες και Κρη-
τιδικές Μάργες. Μια σηµαντική και εκτεταµένη εµφάνιση µαργών του σχηµατισµού Λευκάρων, 
που περιλαµβάνουν αραιά και στρώσεις µαργαϊκής κρητίδας / κρητιδικής µάργας, παρατηρεί-
ται στη περιοχή της κοινότητας της Λάνειας, στα βορειο-ανατολικά και στα βόρεια της. 
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Από το 27 χλµ. µέχρι το τέλος της διαδροµής εµφανίζονται τα εκρηξιγενή πετρώµατα της ακο-
λουθίας του Ρήγµατος Αρακαπά, που αντιπροσωπεύονται από γκρίζες µε ροζ, κιτρινωπές και 
κιτρινοκαφέ αποχρώσεις, (aphyric or olivine and pyroxene phyric) προσκεφαλοειδείς λάβες. Οι 
λάβες αυτές έχουν αποσαθρωθεί σε έντονο βαθµό ιδιαίτερα λόγω του γεγονότος ότι περιέχουν 
σηµαντικό ποσοστό υαλώδους υλικού (glassy interstitial material between the pillows). 
 
Οι εµφανίσεις των λαβών εντοπίζονται, κυρίως, κατά µήκος του ποταµού Κούρρη, ενώ στα 
ανατολικά του περιορίζονται µόνο στα βόρεια και βορειοανατολικά της Τριµήκληνης σε µια 
στενή λωρίδα της τάξης των µερικών εκατοντάδων µέτρων. Πρόσφατες εκσκαφές κατά τον 
διαχωρισµό οικοπέδων έχουν αποκαλύψει και αρκετές άλλες εµφανίσεις των λαβών µέχρι και 
στα νότια  άκρα  της  πιο  πάνω  κοινότητας.  
 
Πάνω από τις λάβες παρουσιάζονται, κατά τόπους, και λεπτοστρωσιγενή, κλαστικά, ηφαιστει-
ακά ιζήµατα αποτελούµενα από αργίλους, αµµόλιθους, ιλυόλιθους και λασπόλιθους πλούσι-
ους σε οξείδια µαγγανίου και σιδήρου. 
 

� Τεκτονισµός - ∆οµή της Περιοχής Μελέτης 

 
Με βάση την µελέτη αεροφωτογραφιών και δορυφορικών φωτογραφιών έχουν εντοπισθεί 
διάφορα πιθανά ρήγµατα, όπως αυτά εµφανίζονται στο σχέδιο 2 (Παράρτηµα ΙΙ). Όπως φαίνε-
ται, οι κύριες κατευθύνσεις των ρηγµάτων αυτών είναι οι Α∆, οι ΒΒΑ/ΝΝ∆, οι ΒΒ∆/ΝΝΑ και οι 
Β∆/ΝΑ. Πέραν των επιπτώσεων του ρήγµατος Αρακαπά, που εκφράζονται µε την παρουσία 
των αδροµερών, τεκτονικών λατυποπαγών (τεµάχη λάβας, φλεβικού πετρώµατος και γάβ-
βρου), των λαβών και των ηφαιστειογενών, κλαστικών ιζηµάτων στο βόρειο άκρο της περιο-
χής µελέτης, έχουν εντοπιστεί κατά τη γεωλογική επισκόπηση και από τη µελέτη των αεροφω-
τογραφιών και των δορυφορικών φωτογραφιών και άλλες ενδείξεις µεγάλων ρηγµάτων, όπως 
αυτών κατά µήκος των ποταµών Γαρύλλη και Ζυγού και του ρήγµατος Γεράσας. 
 
Η στρωµάτωση είναι πολύ καλά αναπτυγµένη και στους δύο βασικούς ιζηµατογενείς σχηµατι-
σµούς (Λευκάρων και Πάχνας). Το πάχος των στρώσεων του σχηµατισµού Πάχνας κυµαίνεται 
µεταξύ µερικών εκατοστοµέτρων και µισού µέτρου, σπανιότερα περισσότερο. Οι κλίσεις των 
στρώσεων είναι, κατά το πλείστον, ελαφρές, γύρω στις 5° στη περιοχή της αφετηρίας του 
δρόµου και αυξάνονται σταδιακά προς βορρά. Σπάνια όµως ξεπερνούν τις 10°. Μόνο κατά 
τόπους τοπικά ρήγµατα και πτυχώσεις τις µεταβάλλουν από σχεδόν οριζόντιες σε κεκλιµένες 
µέχρι και 30-40°. Οι κλίσεις των στρώσεων του σχηµατισµού Λευκάρων είναι κάπως πιο µε-
γάλες λόγω της µεγαλύτερης ανύψωσης (uplift) και του πρόσφατου τεκτονισµού, που έχουν 
υποστεί. 
 
Οι κατευθύνσεις των κλίσεων των στρώσεων είναι νότιες µε µικρές, συνήθως, αποκλίσεις 
προς τα ΝΑ και Ν∆. Όπως και στην περίπτωση της κατεύθυνσης των στρώσεων έτσι και στη 
περίπτωση της κατεύθυνσης των κλίσεων τοπικά ρήγµατα και πτυχώσεις µεταβάλλουν την 
κύρια κατεύθυνση προς διάφορες άλλες κατευθύνσεις. 
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Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί η παρουσία διαφόρων συστηµάτων διακλάσεων τα δύο εκ 
των οποίων είναι τα κύρια συστήµατα και σχετίζονται µε την κατεύθυνση των στρώσεων. Το 
ένα είναι παράλληλο µε την κατεύθυνση των στρώσεων και το άλλο κάθετο στην κατεύθυνση 
αυτή, δηλαδή Α∆ και Ν∆ µε, συνήθως, µικρές αποκλίσεις από τις κατευθύνσεις αυτές, εκτός 
και εάν τοπικά ρήγµατα και πτυχώσεις µεταβάλλουν τις κατευθύνσεις σε διάφορες άλλες. 
 

Η συχνότητα των δύο κύριων συστηµάτων διακλάσεων είναι πυκνή έως µέτρια (closely to 
medium spaced). H παρουσία των δύο αυτών συστηµάτων, αλλά και µερικών άλλων που έ-
χουν πολύ µικρότερη συχνότητα (random) σε συνδυασµό µε τις επιφάνειες ασυνέχειας κατά 
την διαδικασία ιζηµατογένεσης (στρωµάτωση) έχουν σαν αποτέλεσµα την αποκόλληση µι-
κρών τεµαχίων πετρώµατος, κυβικού συνήθως σχήµατος, κατά την διαδικασία διάβρωσης των 
πετρωµάτων. 
 

� Υδρογεωλογικές συνθήκες 
 

Σηµαντικός παράγοντας της επιφανειακής υδρολογίας είναι οι βροχοπτώσεις.  Σύµφωνα µε 
στοιχεία της Μετεωρολογικής υπηρεσίας η µέση ετήσια βροχόπτωση στην περιοχή είναι της 
τάξης των 450 - 700 χλστ., η χαµηλή στο νότιο και η ψηλή στο βόρειο µέρος της περιοχής. 
 
Επιφανειακά νερά παρατηρούνται κατά µήκος των ποταµών Κούρρη, Λιµνάτη και Γαρύλλη και 
αρκετών άλλων κατά πολύ µικρότερων ρυακιών, κατά τη χειµερινή περίοδο, ενώ προς το τέ-
λος του καλοκαιριού η ροή του νερού διακόπτεται, συνήθως, εντελώς.  Μόνο στον Κούρρη, 
κυρίως, και λιγότερο στο Λιµάντη σε περιόδους πολυοµβρίας παρατηρείται συνεχής ροή νε-
ρού. 
 
Από υδρογεωολογικής σκοπιάς αναµένεται να υπάρχουν, κυρίως κατά µήκος ρηξιγενών ζω-
νών, σχετικά εκτεταµένοι, υπό πίεση (αρεσιανοί), αλά ενδεχοµένως και µεµονωµένοι ελεύθε-
ροι, υδροφορείς οι οποίοι οφείλονται στον κατακερµατισµό των πετρωµάτων των σχηµατι-
σµών Πάχνας και Λευκάρων, αλλά και στην κατά τόπους παρουσία ψαµµιτών.  Μικρής σηµα-
σίας φρεάτιοι υδροφορείς αναµένεται να υπάρχουν και κατά µήκος των κοιλάδων των δύο µε-
γάλων ποταµών της περιοχής.  Τέλος, µέσα στο σχηµατισµό των λαβών µπορεί να εντοπιστεί 
νερό τοπικά, επίσης κατά µήκος ρηξιγενών ζωνών ή στο ανώτερο σαθρό τους µέρος.  Τα νερά 
της περιοχής αναµένεται να είναι καλής ποιότητας όταν αυτά εντοπίζονται µέσα στους σχηµα-
τισµούς «Πάχνας» και «Λευκάρων» ενώ µέσα στις λάβες το νερό µπορεί να είναι υποβαθµι-
σµένης ποιότητας λόγω ψηλής αλατότητας (trapped fossil sea water, leaching, etc.). 
 

� Σεισµολογικά στοιχεία 
 

Με βάση το «Σεισµικό κώδικα για κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα στην Κύπρο», που 
ετοιµάστηκε από τον Σύνδεσµο Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων Κύπρου και την Επι-
τροπή Αντισεισµικής Μηχανικής, η υπό µελέτη περιοχή κατατάσσεται στις σεισµικές ζώνες 2 - 
5 µε µέγιστες επιταχύνσεις εδάφους 0,075 - 0,15 (g) και επηρεάζεται κυρίως από τη σεισµική 
δραστηριότητα που παρουσιάζει η κεντρική Κύπρος.  Οι σεισµοί αυτοί που είναι συνήθως µι-
κρού και αραιότερα µέσου µεγέθους έχουν το επίκεντρό τους σε βάθη µέχρι, ενδεχοµένως και 
πέραν, των τριάντα χιλιοµέτρων. 
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Με βάση πρόσφατα (1995) στοιχεία από τον κλάδο Σεισµολογίας του Τµήµατος Γεωλογικής 
Επισκόπησης η µέγιστη επιτάχυνση εδάφους είναι της τάξης των 0,36 g (Peak ground 
acceleration by T. Algermissen and A. Rogers, consultants to the Lefkosia Broader Urban 
Area Seismic Hazard Assessment Project WSE-PS-4016 UNDP / UNOPS). 
 
Στην υπό µελέτη περιοχή συναντούνται τρεις κατηγορίες εδαφών S1, S2 και S3 µε συντελε-
στές γηπέδου (S) από 1,00 µέχρι 1,50. 
 

4.1.3. Χλωρίδα Περιοχής 

 

� Οικοσυστήµατα 
 
Η καταγραφή των οικολογικών χαρακτηριστικών της υπό µελέτη περιοχής, έγινε κατά την πε-
ρίοδο 20ης έως 25ης Σεπτεµβρίου 2004. Οι παραπάνω ηµεροµηνίες καθορίστηκαν µε βάση τα 
χρονικά περιθώρια της µελέτης και δεν κρίνονται ικανοποιητικές για µια πλήρη καταγραφή και 
αξιολόγηση των οικολογικών παραµέτρων της περιοχής. Μια ολοκληρωµένη αξιολόγηση τέ-
τοιων χαρακτηριστικών πρέπει να βασίζεται σε στοιχεία που αφορούν όλες τις περιόδους του 
έτους και ιδιαίτερα την Άνοιξη, που είναι και η περίοδος ανθοφορίας (και κατά συνέπεια προσ-
διορισµού) των περισσότερων ειδών χλωρίδας της συγκεκριµένης περιοχής. Επίσης δεν ήταν 
δυνατή η καταγραφή όλων των ειδών πανίδας. Για παράδειγµα αρκετά µεταναστευτικά πτηνά 
(ιδιαίτερα χειµερινά και ανοιξιάτικα) δεν βρίσκονται στην Κύπρο κατά την περίοδο αυτή. Τα 
κενά που αναπόφευκτα δηµιουργήθηκαν από την ακαταλληλότητα της χρονικής περιόδου κα-
ταγραφής των οικολογικών χαρακτηριστικών, έγινε προσπάθεια να καλυφθούν µέσα από βι-
βλιογραφική ανασκόπηση για εντοπισµό στοιχείων που αφορούν το βιολογικό περιβάλλον της 
περιοχής, καθώς και παρατηρήσεις των µελετητών κατά τη διάρκεια παλαιότερων επισκέψεων 
τους στην περιοχή. 
 
Έχοντας υπόψη όλα τα στοιχεία που συνελέγησαν µέσα από την διαδικασία που περιγράφηκε 
πιο πάνω, γίνεται παρακάτω µια προσπάθεια για ανάλυση των οικολογικών χαρακτηριστικών 
της περιοχής αυτής που περιλαµβάνει την περιγραφή και αξιολόγηση των τύπων οικοτόπων 
αλλά και της σύνθεσης της τοπικής χλωρίδας και πανίδας. 
 
Η περιοχή µελέτης χαρακτηρίζεται από µεγάλη ποικιλία φυτών.  Αν και η ανθρώπινη επέµβα-
ση λόγω της γεωργικής κυρίως δραστηριότητας είναι ορατή, διατηρούνται ακόµα τα βασικά 
χαρακτηριστικά της µεσογειακής χλωρίδας. 
 
Ο αντιπροσωπευτικότερος τύπος φυτοκοινωνίας «κλίµαξ» της περιοχής είναι η oleo-
ceratonion (Οικότοπους παραρτήµατος Ι Οδηγίας 92/43 µε κωδικό 9320 και τίτλο Olea and 
Ceratonia forests), η οποία εµφανίζεται σε αρκετή έκταση.  Η φυτοκοινωνία δεν είναι αµιγής 
σε όλη την περιοχή αλλά εναλλάσσεται σε χαµηλή µακκία βλάστηση, η οποία χαρακτηρίζεται 
από τα είδη Genista fasselata, Calicotome villosa, Cistus creticus, Cistus parviflorus και Pis-
tacia lentiscus. 
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Κατά τόπους και ιδιαίτερα προς τα δυτικά εµφανίζεται σε µείξη µε τις πιο πάνω µορφές βλά-
στησης και η φρυγανική βλάστηση µε κυριότερους αντιπροσώπους τα είδη Thymus capitatus 
και Sarcopoterium spinosum. Στην ουσία το µεγαλύτερο µέρος της περιοχής αποτελεί ένα µίγ-
µα των τριών πιο πάνω τύπων οικοτόπων, σε πολύ καλή κατάσταση διατήρησης. Σποραδικά, 
και ιδιαίτερα κατά µήκος µικρών ρεµατιών παρατηρούνται επίσης συστάδες τραχείας πεύκης. 
Άλλα χαρακτηριστικά είδη που εντοπίστηκαν στους πιο πάνω οικοτόπους είναι και τα Allium 
junceum, Allium willeanum (ενδηµικό), Arum dioscurides, Asperula cypria (ενδηµικό), Carlina 
involucrata ssp. cyprica (ενδηµικό), Carlina pygmaea (ενδηµικό), Convolvulus althaeoides, 
Crataegus azarolus, Crupina crupinastrum, Eryngium creticum, Helichrysum conglobatum, 
Hypericum rebens (ενδηµικό), Micromeria myrtifolia, Micromeria nervosa, Lithodora hispidula, 
Odontites cypria (ενδηµικό), Onoportum cyprium (ενδηµικό), Phagnalon rupestre ssp. 
graecum, Pistacia terebinthus, Prasium majus, Ptilostemon chamaepeuce (ενδηµικό), Quer-
cus coccifera, Rubia laurae (ενδηµικό), Styrax officinalis, Teucrium creticum, Teucrium divari-
catum ssp. canescens (ενδηµικό), Teucrium micropodioides (ενδηµικό), Urginea maritime 
 
Χαρακτηριστικό της ευρύτερης περιοχής αποτελεί η κοιλάδα του Λιµνάτη η οποία έχει χαρα-
κτηριστεί ως προστατευόµενη περιοχή (CY5000006) µε την Οδηγία 92/43/EC η οποία περιέχει 
όλες τις χαρακτηριστικές φυτοκοινωνίες της περιοχής (σχέδιο 3 και 4).  Η υφιστάµενη οδός 
Λεµεσού - Σαϊττά οριοθετεί το νότιο άκρο της προστατευόµενης περιοχής. 
 
Οι οικότοποι της περιοχής έχουν υποβαθµιστεί τοπικά, στα σηµεία που προσεγγίζουν τον κύ-
ριο δρόµο Λεµεσού - Σαϊττά αλλά και δευτερεύοντες δρόµους, από την ανεξέλεγκτη εναπόθε-
ση µπαζών. 
 

� Χλωρίδα 
 
Όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως η περίοδος καταγραφής της χλωρίδας κρίνεται ως ακα-
τάλληλη αφού κατά την εποχή αυτή η µεγάλη πλειονότητα των φυτών της περιοχής είναι απο-
ξηραµένα ενώ αρκετά είναι µη αναγνωρίσιµα. Στα τελευταία περιλαµβάνονται και αρκετά βολ-
βόφυτα, των οποίων τα υπέργεια τµήµατα είτε έχουν εξαφανιστεί είτε είναι σε µη αναγνωρίσι-
µη κατάσταση. Τα κενά που αναπόφευκτα δηµιουργήθηκαν καλύφθηκαν µε τη βοήθεια της 
βιβλιογραφικής ανασκόπησης εντοπίζοντας στοιχεία που αφορούν το βιολογικό περιβάλλον 
της περιοχής µελέτης καθώς επίσης και µε τη βοήθεια άλλων µελετών που αναφέρονται.  Στο 
Παράρτηµα ΙΙΙ της έκθεσης έγινε προσπάθεια να ενταχθούν όλα τα ενδηµικά, σπάνια και απει-
λούµενα είδη της περιοχής, σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις των µελετητών αλλά και την υφι-
στάµενη βιβλιογραφία. Η αναγνώριση των φυτών αλλά και η λήψη σχετικών πληροφοριών 
έγινε µε τη βοήθεια του «Flora of Cyprus» (Meikle 1977, 1985), ενώ όπου ήταν απαραίτητο 
χρησιµοποιούνταν και άλλες πηγές (Davis 1965-1988, Zohary 1966, 1972, Feinbrun-Dothan 
1978, 1986, ΜΕΕΠ Νέας Γραµµής Μεταφοράς 66 ΚV µεταξύ Ύψωνα και Τριµήκληνης, ΑΗΚ 
2002). 
 
Τα σηµαντικότερα ευρήµατα όσον αφορά στη χλωρίδα της περιοχής αναλύονται πιο κάτω: 
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• Στη περιοχή µελέτης καταγράφηκαν συνολικά 57 ενδηµικά, σπάνια ή απειλούµενα taxa. 
Τα ονόµατα των φυτών αυτών, το καθεστώς διατήρησης τους και ο οικότοπος στον οποίο 
απαντούν αναφέρονται στον Πίνακα Ι (Παράρτηµα III). 

 

• Τα περισσότερα από τα ενδηµικά taxa της Κύπρου που εντοπίζονται στην υπό µελέτη πε-
ριοχή θεωρούνται κοινά, αφού απαντούν σε αρκετές περιοχές της Κύπρου και δεν περι-
λαµβάνονται  σε  οποιοδήποτε  διεθνή  κατάλογο  ή  Παράρτηµα  Σύµβασης  µε απειλού-
µενα είδη. Εξαίρεση αποτελούν τα είδη: 

 
o Phlomis brevibracteata, που εντοπίζεται στην περιοχή µεταξύ Λάνειας και Τριµήκληνης 

το οποίο σύµφωνα µε τον κατάλογο των απειλούµενων φυτών της ∆ιεθνούς Ένωσης 
για τη ∆ιατήρηση της Φύσης (IUCN) χαρακτηρίζεται ως «Εύτρωτο», ενώ περιλαµβάνε-
ται και στο Παράρτηµα Ι των αυστηρά προστατευόµενων φυτών της Σύµβασης της 
Βέρνης (Σύµβαση για τη διατήρηση της Ευρωπαϊκής Άγριας Ζωής και των Φυσικών 
Οικοτόπων). Υπενθυµίζεται ότι η Σύµβαση της Βέρνης κυρώθηκε µε νόµο του Κυπρια-
κού κράτους από το 1988.  

 
o Το είδος, Bupleurum sintenisii, το οποίο χαρακτηρίζεται από µελετητές της Κυπριακής 

χλωρίδας ως σπάνιο. 
 

o Το είδος Jurinea cypria, το οποίο χαρακτηρίζεται ως «Εύτρωτο» από τη ∆ιεθνή Ένωση 
για τη ∆ιατήρηση της Φύσης (IUCN) και εντοπίζεται στην ευρύτερη περιοχή. 

 
o Το είδος Tulipa agenensis, το οποίο εντοπίζεται σε µικρή έκταση κοντά στη Μονή Α-

µασγούς και ο συγκεκριµένος πληθυσµός αποτελεί το δεύτερο σε σηµασία πληθυσµό 
του είδους στην Κύπρο. 

 
Στην περιοχή, σύµφωνα µε αναφορές εµφανίζονται 25 ορχεοειδή. Τα είδη αυτά προστατεύο-
νται από τη Σύµβαση για το ∆ιεθνές Εµπόριο Απειλουµένων Ειδών (CITES - η Σύµβαση προ-
στατεύει όλα τα ορχεοειδή), ενώ ένα από αυτά (Ophrys lapethica) είναι ενδηµικό για την Κύ-
προ.  Όπως φαίνεται και από τον Πίνακα Ι (Παράρτηµα ΙΙΙ), οι σηµαντικότεροι οικότοποι από 
άποψη ενδηµικών, σπάνιων και απειλούµενων ειδών είναι οι θαµνώνες και οι φρυγανότοποι.  
Επαναλαµβάνεται τέλος ότι στην περιοχή είναι πιθανό να αναπτύσσονται και άλλα ενδηµικά, 
σπάνια ή απειλούµενα είδη, τα οποία όµως να µην εντοπίστηκαν λόγω της ακαταλληλότητας 
της περιόδου καταγραφής. 
 

4.1.4. Πανίδα Περιοχής 

 
Η σύνθεση και το καθεστώς διατήρησης της πανίδας της υπό µελέτη περιοχής φαίνονται στον 
Πίνακα II (Παράρτηµα ΙΙΙ). Τα σηµαντικότερα στοιχεία που αφορούν στις διάφορες οµάδες ζω-
ικών οργανισµών που εντοπίστηκαν στην περιοχή κατά την περίοδο καταγραφής ή που εµφα-
νίζονται σ' αυτήν σύµφωνα µε άλλες πληροφορίες, παρουσιάζονται παρακάτω. 
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Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι η ευρύτερη περιοχή µελέτης αποτελεί χώρο κη-
νυγιού και διατροφής αρπακτικών πτηνών που περιλαµβάνονται σε διεθνείς καταλόγους και 
Παραρτήµατα Συµβάσεων µε απειλούµενα είδη.  Τα χαρακτηριστικότερα από αυτά είναι η Αε-
τοβαρβακίνα (Buteo rufinus) ο Πετρίτης (Falco pelegrinus) και ο Σπιζαετός (Hierraetus fascia-
tus) τα οποία αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 79/404 για τα Άγρια 
Πτηνά.  Στην ευρύτερη περιοχή έχουν αναφερθεί δύο θέσεις φωλιών µεγάλων αρπακτικών.  
Μία φωλιά Buteo rufinus στην κοιλάδα του Λιµνάτη και µία φωλιά Hierraetus fasciatus στην 
κοιλάδα του Κουρρή. 
 

 

Ενδιαφέρουσα Σηµείωση: 

 

Τον τελευταίο καιρό γίνονται προσπάθειες επανέ-

νταξης των απειλούµενων αρπακτικών πτηνών 

στην περιοχή.  Η φωτογραφία στα αριστερά δείχνει 

µία αεροβαρβακίνα πριν την απελευθέρωσή της 

στην περιοχή της κοιλάδας του Λιµνάτη την οποία 

οι µελετητές είχαν την τύχη να παρακολουθήσουν. 

 

4.2. Ανθρωπογενές Περιβάλλον 

 

4.2.1. ∆ηµογραφικός Χαρακτήρας 

 
Οι κοινότητες που βρίσκονται στην άµεση περιοχή του έργου είναι η Άλασσα, ο ∆ωρός, το 
Μονάγρι, η Λάνεια και η Τριµήκληνη.  Ο συνολικός πληθυσµός των προαναφερόµενων κοινο-
τήτων είναι περίπου 1.000 κάτοικοι σύµφωνα µε την απογραφή του 2001. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.6. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Κοινότητα Κάτοικοι 

Άλασσα 201 

Μονάγρι 320 

∆ωρός 121 

Λάνεια 193 

Τριµήκληνη 170 

Σύνολο 1.005 

 

Οι κύριες οικονοµικές δραστηριότητες της περιοχής είναι κυρίως οι µεταποιητικές βιοµηχανίες, 
χονδρεµπόριο και λιανεµπόριο, οι κατασκευές, καθώς και οι γεωργικές δραστηριότητες. 
 

Χαρακτηριστικό της περιοχής µελέτης είναι η χρήση της για εξοχικές κατοικίες.  Τα τελευταία 
χρόνια η χρήση της εξοχικής κατοικίας όπως παρουσιάζεται και στον επόµενο πίνακα παρου-
σιάζει αυξητικές τάσεις. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.7. ΕΞΟΧΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Εξοχικές κατοικίες 
Κοινότητα 

1992 2001 Μέση ετήσια αύξηση 

Άλασσα 13 7 -6,65% 

Μονάγρι 144 234 5,55% 

∆ωρός 62 86 3,72% 

Λάνεια 87 143 5,68% 

Τριµήκληνη 127 172 3,43% 

Σύνολο (µεσοσταθµικό) 433 692 4,47% 

 
Όπως φαίνεται και από τον παραπάνω πίνακα, µε εξαίρεση την Άλασσα, η αύξηση των εξοχι-
κών κατοικιών στην περιοχή µελέτης κυµαίνεται από 3,43% έως 5,68%.  Το γεγονός αυτό υ-
πογραµµίζει την τάση αύξησης της παραθεριστικής χρήσης στην περιοχή. 
 

4.2.2. Πολεοδοµικές Ζώνες 

 

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τις πολεοδοµικές ζώνες που διασχίζει το προτεινόµενο 
έργο. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.8. ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΠΟΥ ∆ΙΑΣΧΙΖΕΙ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ 

 

Από Χ.Θ. Έως Χ.Θ. Ζώνη 

4+490 5+270 Γα4 

5+270 6+870 ∆α2 

6+870 7+230 ∆α4 

7+230 7+320 Ζ3 

7+320 9+200 Ζ1 

9+200 9+300 Γ3 

9+300 9+480 Ζ3 

9+480 11+420 Γ3 

11+420 11+460 Ζ3 

11+460 12+000 Γ3 

12+000 15+020 Ζ3-ΠΤ 

15+020 27+490 Γ3 

27+480 27+540 Ζ3 

27+540 27+700 Η7α 

 
Η περιγραφή των κωδικών των πολεοδοµικών ζωνών παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα 
µαζί µε τους αντίστοιχους πολεοδοµικούς περιορισµούς. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.9. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ 

 

Ζώνη 
Ανώτατος Συντελε-

στής ∆όµησης 

Ανώτατος Αριθ-

µός Ορόφων 

Ανώτατο Ύψος 

(µέτρα) 

Ανώτατο Ποσοστό 

Κάλυψης 

Η - Ζώνες µε επικρατούσα χρήση την κατοικία 

Η6α 0,25:1 2 8,30 0,15:1 

Η7 0,15:1 2 8,30 0,15:1 

Γ - Ζώνες Γεωργικές 

Γ3 0,10:1 2 8,30 0,10:1 

Γα4 0,10:1 2 7,00 0,10:1 

∆α - Ζώνες Προστασίας 

∆α2 0,01:1 1 5,00 0,01:1 

∆α4 0,10:1 2 7,00 0,10:1 

Ζ - Ζώνες Προστασίας 

Ζ1 0,06:1 2 8,30 0,06:1 

Ζ3 0,01:1 1 5,00 0,01:1 

Ζ3-ΠΤ 0,01:1 1 5,00 0,01:1 

 

4.2.3. Χρήσεις Γης 

 
Γενικά η περιοχή µελέτης έχει έντονη την ανθρώπινη παρουσία καθώς συναντούνται συχνά 
καλλιέργειες µε επικρατέστερη την αµπελοκαλλιέργεια, ακολουθούν η οπωροκαλλιέργεια και η 
ελαιοκαλλιέργεια. 
 
Οι περιοχές κατοικίας εντοπίζονται στους οικισµούς της περιοχής µελέτης, Άλασσα, Μονάγρι, 
∆ωρός, Λάνεια και Τριµήκληνη. 
 
Αναλυτικότερα οι χρήσεις της γης από όπου περνά η προτεινόµενη χάραξη καταγράφηκαν και 
έχουν ως ακολούθως: 
 
� Αρχή έργου (Χ.Θ. 4+942) έως Κόµβο Παλώδειας (Χ.Θ. 8+700) 

 
Στο τµήµα αυτό η προτεινόµενη χάραξη ακολουθεί την υφιστάµενη µε πρόσθετους πλαγιό-
δροµους όπου απαιτείται. 
 
Η περιοχή χαρακτηρίζεται από χαµηλή και αραιή βλάστηση µε λίγα διάσπαρτα δέντρα κυρίως 
χαρουπόδεντρα, χωρίς ιδιαίτερες γεωργικές δραστηριότητες µε εξαίρεση λίγα ελαιόδεντρα που 
βρίσκονται στα δυτικά της υφιστάµενης οδού. Στα πρανή του υφιστάµενου δρόµου υπάρχουν 
ακακίες και άλλη άγρια βλάστηση. 
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Άλλα βασικά χαρακτηριστικά της περιοχής είναι ο υδατοφράκτης των Πολεµιδίων που δηµι-
ουργεί τεχνητή δεξαµενή και εξυπηρετεί τις ανάγκες άρδευσης της περιοχής, καθώς επίσης και 
το Εθνικό Πάρκο των Πολεµιδίων. Ο υδατοφράκτης βρίσκεται νοτιοδυτικά της υφιστάµενης 
οδού και αποτελεί φυσικό όριο τόσο της υφισταµένης όσο και της υπό µελέτη οδού (Χ.Θ. 
4+942 - Χ.Θ. 7+200). Το Εθνικό Πάρκο των Πολεµιδίων εφάπτεται στα ανατολικά της υφιστα-
µένης και στην αρχή της υπό µελέτη οδού (Χ.Θ. 4+942). 
 
Όσον αφορά άλλες χρήσεις που εντοπίστηκαν στην περιοχή της υπό µελέτη οδού, είναι δυο - 
τρεις µεµονωµένες αγροικίες και ένα κέντρο στα δυτικά της οδού καθώς και ένα εργοστάσιο 
ετοίµου σκυροδέµατος στα ανατολικά. Επιπρόσθετα, στην περιοχή της όδευσης εντοπίστηκε 
αυθαίρετος χώρος συγκέντρωσης απορριµµάτων δυτικά της υφιστάµενης οδού (Χ.Θ. 6+400). 
 
� Κόµβος Παλώδειας (Χ.Θ. 8+700) έως Γέφυρα Γαρύλλη (Χ.Θ. 9+540) 

 
Στο τµήµα αυτό η προτεινόµενη οδός ακολουθεί βορειότερη χάραξη σε σχέση µε την υφιστά-
µενη οδό. 
 
Η περιοχή χαρακτηρίζεται από θαµνώδη βλάστηση η οποία είναι αρχικά αραιή και πυκνώνει 
στις περιοχές της διέλευσης του ποταµού Γαρύλλη καθώς και µεµονωµένες χαρουπιές. Στην 
περιοχή εντοπίστηκαν περιορισµένης έκτασης καλλιέργειες µε εσπεριδοειδή, αµυγδαλιές και 
ελιές. 
 
Η γεωργική δραστηριότητα δεν είναι έντονη στην περιοχή της όδευσης. Εκτός από µεµονωµέ-
νες αγροικίες που εντοπίστηκαν δυτικά της οδού και κοντά στην προτεινόµενη σύνδεση µε τον 
δρόµο προς Λιµνάτη, καταγράφηκε και ένα φυτώριο στη συµβολή προς Παλώδεια. 
 
� Γέφυρα Γαρύλλη (Χ.Θ. 9+540) έως Γέφυρα Ζυγού (Χ.Θ. 14+000) 

 
Στο τµήµα αυτό η προτεινόµενη χάραξη ακολουθεί την υφιστάµενη µε εξαίρεση την κοιλαδο-
γέφυρα του ποταµού Ζυγού που ακολουθεί βορειότερη χάραξη σε σχέση µε την υφιστάµενη 
οδό. 
 
Στην περιοχή αυτή η ανθρωπογενής δραστηριότητα είναι εµφανέστερη καθώς υπάρχουν λίγες 
αγροικίες εκατέρωθεν και πλησίον της υφισταµένης οδού µε µικρής έκτασης καλλιέργειες, κυ-
ρίως οπωροφόρα, και ελιές. Ακόµα εντοπίζονται µεµονωµένα δέντρα όπως χαρουπιές και κυ-
παρίσσια. Η θαµνώδης βλάστηση είναι πιο έντονη κοντά στις αγροικίες και αραιή στην υπό-
λοιπη περιοχή. 
 
Άλλες χρήσεις γης που εντοπίστηκαν είναι αποθήκες αγροτικής χρήσης και άλλες παρόµοιες 
πρόχειρες κατασκευές στο νότιο µέρος τις υφιστάµενης οδού (Χ.Θ 12+800), εστιατόρια (Χ.Θ. 
10+540 & 12+420) και εργαστήρια κεραµικής (Χ.Θ. 10+280 & 10+440). 
Σηµειώνεται ότι στην ευρύτερη περιοχή µελέτης λειτουργεί χώρος απόθεσης απορριµµάτων 
και λυµάτων της περιοχής Λεµεσού (περιοχή Βατί). 
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Ιδιαίτερη αναφορά χρειάζεται να γίνει στην περιοχή επιρροής του ποταµού Λιµνάτη. Η περιοχή 
που ξεκινά από την Γέφυρα του Ζυγού στην υφιστάµενη οδό και συνεχίζει ανάντη έως τον οι-
κισµό του Λιµνάτη είναι προτεινόµενη περιοχή για προστασία της χλωρίδας (SAC) στο ευρω-
παϊκό δίκτυο NATURA 2000. 
 

� Γέφυρα Ζυγού (Χ.Θ. 14+000) έως Κόµβο Άλασσας (Χ.Θ. 16+600) 

 
Στο τµήµα αυτό η προτεινόµενη χάραξη ακολουθεί βορειότερη χάραξη σε σχέση µε την υφι-
στάµενη οδό παρακάµπτοντας τον οικισµό της Άλασσας. 
 
Στην περιοχή µελέτης η βλάστηση είναι θαµνώδης µε µεµονωµένα δέντρα, κυρίως πεύκα και 
κυπαρίσσια. Η φυτοκάλυψη χαρακτηρίζεται µέτριας πυκνότητας γενικά  και αραιή στις κορφές 
των λόφων. 
 
Αν και οι ανθρώπινες δραστηριότητες είναι συγκεντρωµένες κατά κανόνα κοντά στην υφιστά-
µενη οδό, κοντά στην προτεινόµενη χάραξη εντοπίστηκαν ένα δύο υποστατικά και ποιµνιο-
στάσιο. 
 
� Κόµβος Άλασσας (Χ.Θ. 16+600) έως Κόµβο Λάνειας (Χ.Θ. 20+880) 

 
Στο τµήµα αυτό η προτεινόµενη όδευση Β' ακολουθεί βορειανατολική χάραξη σε σχέση µε την 
υφιστάµενη οδό. 
 
Το τµήµα αυτό της περιοχής µελέτης έχει εκτενές δίκτυο αγροτικών δρόµων µε εµφανή την 
ανθρώπινη δραστηριότητα. Υπάρχουν αρκετές καλλιέργειες διάσπαρτες σε όλη την περιοχή 
της προτεινόµενης νέας χάραξης οι οποίες είναι κυρίως αµπελώνες, οπωροφόρα δέντρα, α-
µυγδαλιές και ελιές. Επιπρόσθετα παρατηρήθηκαν δραστηριότητες εξοµάλυνσης των κλήσεων 
του εδάφους µερικών αγροτεµαχίων µε την κατασκευή νέων αναβαθµών. 
 
Στην περιοχή της προτεινόµενης χάραξης εντοπίστηκαν τρεις µεµονωµένες αγροικίες ένα ποι-
µνιοστάσιο, µία δεξαµενή νερού καθώς και πυλώνες ψηλής τάσης ηλεκτρικού ρεύµατος.  Οι 
οικισµοί Μονάγρι, ∆ωρός και Λάνεια βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή µακριά από την προ-
τεινόµενη χάραξη και κοντά στην υφιστάµενη οδό. 
 
Το φυσικό περιβάλλον στην περιοχή µελέτης χαρακτηρίζεται από χαµηλή και θαµνώδη βλά-
στηση, κατά τόπους πυκνή. Σποραδικά συναντούνται και κωνοφόρα δέντρα, κυρίως πεύκα, 
µεµονωµένα ή σπανιότερα σε συστάδες. 
 
� Κόµβος Λάνειας (Χ.Θ. 20+880) έως Κόµβο Τριµήκληνης (Χ.Θ. 24+700) 

 
Στο τµήµα αυτό η προτεινόµενη χάραξη ακολουθεί πορεία προς βόρεια - βορειοανατολικά µε 
αποκλίνουσα κατεύθυνση σε σχέση µε την υφιστάµενη οδό και περνά από τα ανατολικά όρια 
του οικισµού Τριµήκληνη. 
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Παροµοίως µε το προηγούµενο τµήµα, το τµήµα αυτό της περιοχής µελέτης έχει εκτενές δί-
κτυο αγροτικών δρόµων µε εµφανή την ανθρώπινη δραστηριότητα. Υπάρχουν αρκετές καλ-
λιέργειες διάσπαρτες σε όλη την περιοχή της προτεινόµενης νέας χάραξης οι οποίες είναι κυ-
ρίως αµπελώνες, οπωροφόρα δέντρα, αµυγδαλιές και ελιές. Και στο τµήµα αυτό όπως και στο 
προηγούµενο παρατηρήθηκαν δραστηριότητες εξοµάλυνσης των κλήσεων του εδάφους µερι-
κών αγροτεµαχίων µε την κατασκευή αναβαθµών. 
 
Στην περιοχή της προτεινόµενης χάραξης εντοπίστηκαν τέσσερις µεµονωµένες αγροικίες κα-
θώς και η εκκλησία της Παναγίας του Βαλανά, κοντά στη θέση της οποίας ανεγείρεται και νέος 
ναός. 
 
Το φυσικό περιβάλλον στην περιοχή µελέτης χαρακτηρίζεται από χαµηλή και θαµνώδη βλά-
στηση στην πλειοψηφία της αραιή λόγω της αποψίλωσης για γεωργική χρήση και πυρκαγιάς 
της οποίας τα ίχνη είναι ακόµη ορατά. Κατά κανόνα τα δέντρα είναι σπάνια στην περιοχή και 
συνήθως συναντούνται µεµονωµένα πεύκα και χαρουπιές. Στην βορειότερη όµως περιοχή του 
αναφερόµενου τµήµατος και πλησιέστερα προς τον οικισµό Τριµήκληνη τα κωνοφόρα κάνουν 
εντονότερη την παρουσία τους. Στο εξεταζόµενο τµήµα βρέθηκαν και µεµονωµένοι θάµνοι της 
ποικιλίας Phlomis Brevibracteata Turril. Η ποικιλία αυτή είναι ενδηµική και δεν συναντάται σε 
άλλες περιοχές. Η καταγεγραµµένη περιοχή στην οποία κυρίως ευδοκιµεί και συναντάται σε 
µεγάλους αριθµούς βρίσκεται στα δυτικά της προτεινόµενης χάραξης και σε απόσταση µεγα-
λύτερη των χιλίων µέτρων. 
 
� Κόµβος Τριµήκληνης (Χ.Θ. 24+700) έως τέλος του έργου (Χ.Θ. 27+700) 

 
Στο τµήµα αυτό η προτεινόµενη χάραξη ακολουθεί πορεία προς βόρεια - βορειοανατολικά και 
στρέφει σταδιακά δυτικά για να συναντήσει τον τερµατικό κόµβο κοντά στον υδατοφράκτη του 
Σαϊττά όπου περνά και η υφιστάµενη οδός. 
 
Το ανθρωπογενές περιβάλλον είναι έντονο στο αναφερόµενο τµήµα της περιοχής µελέτης κα-
θώς στα δυτικά της προτεινόµενης χάραξης έχουν δηµιουργηθεί υποδοµές (δρόµοι και δίκτυα) 
για την δηµιουργία οικισµών που ανήκουν στην ευρύτερη περιοχή της Τριµήκληνης. Στην πε-
ριοχή υπάρχει δίκτυο αγροτικών δρόµων που εξυπηρετεί προσβάσεις σε καλλιέργειες κυρίως 
αµπελώνες. 
 
Επιπρόσθετα στην περιοχή υπάρχει υδατοφράκτης (φράκτης Σαϊττά) όπου τους καλοκαιρι-
νούς µήνες κατακρατείται νερό για τις ανάγκες άρδευσης της περιοχής, δηµιουργώντας έτσι 
ένα µικρό λιµναίο οικοσύστηµα µε έντονη βλάστηση. 
 
Το φυσικό περιβάλλον στην περιοχή µελέτης χαρακτηρίζεται από χαµηλή και θαµνώδη βλά-
στηση κατά τόπους πυκνή και διάσπαρτα κωνοφόρα κυρίως πεύκα και κυπαρίσσια. Πλησιά-
ζοντας προς την περιοχή του Σαϊττά η κάλυψη σε δέντρα πυκνώνει. 
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Κτίρια υπάρχουν στον κόµβο κοντά στον φράκτη του Σαϊττά τα οποία είναι εµπορικά (οπωρο-
πωλείο, φυτώριο και εστιατόριο) καθώς και µερικές κατοικίες. Επιπρόσθετα αναφέρεται και η 
ύπαρξη στρατοπέδου στην περιοχή βόρεια της Τριµήκληνης, το οποίο παρακάµπτεται µε την 
κατασκευή σήραγγας µήκους 820µ. 
 

4.2.4. Αρχαιολογικά Μνηµεία 

 

Στην άµεση περιοχή της όδευσης δεν αναφέρονται αρχαιολογικά µνηµεία.  Στην ευρύτερη πε-
ριοχή του έργου αναφέρεται το Μοναστήρι Αρχαγγέλου στο Μονάγρι το οποίο είναι µακριά 
από το προτεινόµενο έργο και δεν επηρεάζεται. 
 

4.2.5. Συνθήκες Ποιότητας Ατµόσφαιρας 

 

Η ατµοσφαιρική ποιότητα της περιοχής µελέτης δεν είναι δυνατό να αποτυπωθεί επακριβώς.  
Για την ακριβή εκτίµηση της ποιότητας της ατµόσφαιρας χρειάζονται µετρήσεις αντίστοιχες µε 
αυτές που γίνονται στα µεγάλα αστικά κέντρα (Λευκωσία, Λάρνακα) από σταθερούς ή κινη-
τούς σταθµούς µέτρησης αέριων ρύπων σε όλη τη διάρκεια του έτους. 
 

Γενικότερα η περιοχή µελέτης αποτελείται από ελεύθερες εκτάσεις µε ή χωρίς καλλιέργειες 
όπου δεν αναµένονται προβλήµατα ρύπανσης.  Όσον αφορά τις περιοχές των οικισµών η 
ποιότητα της ατµόσφαιρας εξαρτάται από το µέγεθος του οικισµού µε κυριότερες πηγές ρύ-
πανσης το κυκλοφοριακό και την κεντρική θέρµανση. 
 

Οι οικισµοί της περιοχής µελέτης αφού δεν αποτελούν µέρος µεγάλων αστικών κέντρων έχουν 
καλή ατµοσφαιρική ποιότητα µία και οι πηγές ρύπανσης που υπάρχουν σε αυτούς είναι σχετι-
κά µικρές. 
 

Ειδικότερα για τους οικισµούς Άλασσα, Μονάγρι, ∆ωρός, Λάνεια και Τριµήκληνη έγινε µία ε-
κτίµηση των αναµενόµενων επιπέδων ρύπανσης ανά οικισµό.  Η εκτίµηση έγινε µε την παρα-
δοχή ότι η αναµενόµενη ρύπανση της ατµόσφαιρας από το κυκλοφοριακό και τις κεντρικές 
θερµάνσεις σε επίπεδο ετήσιων εκποµπών θα είναι ανάλογη των πληθυσµών.  Τα αποτελέ-
σµατα παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.10. ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΠΛΗΣΙΟΝ 

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ Ο∆ΕΥΣΗΣ 

 

Ετήσιες εκποµπές αερίων (tn/gr) 
Οικισµός Κάτοικοι 

SO2 NOx CO TSP 

Άλασσα 201 0,34 1,26 21,72 0,01 

Μονάγρι 320 0,54 2 34,57 0,01 

∆ωρός 121 0,21 0,76 13,07 0 

Λάνεια 193 0,33 1,21 20,85 0,01 

Τριµήκληνη 170 0,29 1,06 18,37 0,01 
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4.2.6. Ακουστικό Περιβάλλον 

 
Στα πλαίσια της παρούσας µελέτης έγιναν µετρήσεις πεδίου για την καταγραφή του ακουστι-
κού περιβάλλοντος της περιοχής µελέτης. Οι µετρήσεις διεξήχθησαν την 23η και 24η Φεβρου-
αρίου του 2005, χρησιµοποιώντας Μετρητή Στάθµης Ήχου (Sound Level Metre) τύπου 1, ο 
οποίος συµµορφώνεται µε τα παρακάτω πρότυπα: 
 

• IEC (1979) και 804 (1985) Τύπος 1 

• ANSI S1.4 - 1983 και Draft S1.43 6.9.92 Τύπος 1S 

• BS 5969: 1981 Τύπος 1 
 
Οι θέσεις στις οποίες έγιναν µετρήσεις ήταν τόσο παρά την υφιστάµενη οδό Λεµεσού - Σαϊττά 
όσο και σε επιλεγµένες ευαίσθητες χρήσεις (σχολεία ή εκκλησίες) στα χωριά Άλασσα, Μονά-
γρι, Αγ. Γεώργιος, ∆ωρός, Λάνεια, Σιλίκου και Τριµήκληνη. 
Ακολουθεί η περιγραφή θέσεων µέτρησης. 
 

� Θέση 1 

 
Η µέτρηση έγινε στις 23/2/05 (10:16) παρά την οδό Λεµεσού - Σαϊττά κοντά στο φράγµα Πο-
λεµιδίων. Η διάρκεια της µέτρησης ήταν δεκάλεπτη κατά την οποία έγιναν 26 διελεύσεις επιβα-
τικών και 24 βαρέων οχηµάτων µε µέση ταχύτητα 80 χ.α.ω. 
 
Τόσο η ηχοστάθµη οδικού κυκλοφοριακού θορύβου L10 όσο και η ισοδύναµη συνεχής ηχο-
στάθµη Leq βρέθηκαν σε υψηλά επίπεδα, 73 και 69,3 dB(A) αντιστοίχως.  Η στάθµη Leq είναι 
σηµαντικά υψηλότερη από το προτεινόµενο από την Ε.Ε. όριο των 65 dB(A) για τη µέση ηµε-
ρήσια ηχοστάθµη θορύβου Leq,day.   Όπως είναι προφανές ο θόρυβος αυτός οφείλεται κυρί-
ως στην οδική κυκλοφορία καθόσον ο θόρυβος βάθους L95 και η ελάχιστη µετρηθείσα ηχο-
στάθµη Lmin βρέθηκαν σε χαµηλά επίπεδα, 41 και 33,3 dB(A) αντιστοίχως. 
 

� Θέση 2 

 
Η µέτρηση έγινε στις 23/2/05 (10:40) παρά την οδό Λεµεσού - Σαϊττά κοντά στο εργοστάσιο 
σκυροδέµατος. Η διάρκεια της µέτρησης ήταν δεκάλεπτη κατά την οποία έγιναν 38 διελεύσεις 
επιβατικών και 27 βαρέων οχηµάτων µε µέση ταχύτητα 80 χ.α.ω. 
 
Στη θέση αυτή µετρήθηκαν οι υψηλότερες στάθµες οδικού κυκλοφοριακού θορύβου, όπως 
φαίνονται από τους δείκτες Leq και L10, ήτοι, 75,5 και 71,9 dB(A) αντιστοίχως.  Η στάθµη Leq 
υπερβαίνει κατά πολύ, περί τα 6 dB(A), το όριο των 65 dB(A) Leq,day.   Εκτός όµως από τον 
οδικό θόρυβο παρατηρήθηκαν επίσης αυξηµένες τιµές και στις στάθµες θορύβου βάθους L95 
και στην ελαχίστη ηχοστάθµη Lmin, ήτοι 45,5 και 40,5 dB(A) αντιστοίχως. 
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� Θέση 3 

 
Η µέτρηση έγινε στις 23/2/05 (11:04) παρά την οδό Λεµεσού – Σαϊττά στον παράδροµο εισό-
δου του χωριού Άλασσα. Η διάρκεια της µέτρησης ήταν δεκάλεπτη κατά την οποία έγιναν 24 
διελεύσεις επιβατικών και 17 βαρέων οχηµάτων µε µέση ταχύτητα 80 χ.α.ω. 
 
Στη θέση αυτή καταγράφηκαν σχετικά υψηλές στάθµες θορύβου για τον δείκτη Leq και υψηλό-
τερες στάθµες για τον δείκτη L10, ήτοι 65,6 και 70,5 dB(A) αντιστοίχως.  Η στάθµη Leq βρί-
σκεται στο ύψος περίπου του προτεινόµενου από την Ε.Ε. ορίου των 65 dB(A) για τον δείκτη 
Leq,day.   Όµως τόσο ο θόρυβος βάθους L95 και η ελαχίστη ηχοστάθµη Lmin, βρέθηκαν σε 
ικανοποιητικά επίπεδα, ήτοι 41,5 και 35,9 dB(A) αντιστοίχως. 
 

� Θέση 4 

 
Η µέτρηση έγινε στις 23/2/05 (11:24) στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας του χωριού Άλασσα. 
Η διάρκεια της µέτρησης ήταν δεκάλεπτη κατά την οποία έγινε µία διέλευση ηµιφορτηγού µε 
πολύ χαµηλή ταχύτητα. 
 
Λόγω του µικρού χρόνου µέτρησης η διέλευση του οχήµατος ήταν αρκετή να ανεβάσει τη µέ-
ση ισοδύναµη ηχοστάθµη θορύβου Leq στα 63,9 dB(A), που όµως δεν ξεπερνάει το προτει-
νόµενο όριο των 65 dB(A).  Η καλή ποιότητα ακουστικού περιβάλλοντος στη θέση αυτή είναι 
εµφανής από τη στάθµη του θορύβου βάθους, στα 34,5 dB(A), που είναι κατά πολύ χαµηλό-
τερη εκείνης της Θέσης 3, µε συνεχή ύπαρξη κυκλοφοριακού θορύβου. 
  

� Θέση 5 

 
Η µέτρηση έγινε στις 23/2/05 (11:55) στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας του χωριού Μονάγρι. 
Η διάρκεια της µέτρησης ήταν δεκάλεπτη κατά την οποία δεν υπήρξαν διελεύσεις οχηµάτων ή 
άλλες κοντινές πηγές θορύβου. 
 
Καταγράφηκαν πολύ καλές τιµές σε όλους τους δείκτες θορύβου, µε µια µέση ηχοστάθµη στα 
51,9 dB(A).  Ο θόρυβος βάθους είναι χαµηλός, 38,5 dB(A), όπως περίπου και στη θέση 4. 
 

� Θέση 6 

 
Η µέτρηση έγινε στις 23/2/05 (12:19) στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας του χωριού Αγ. 
Γεώργιος. Η διάρκεια της µέτρησης ήταν δεκάλεπτη κατά την οποία έγιναν 1 διέλευση επιβατι-
κών και 4 βαρέων οχηµάτων µε µέση ταχύτητα 30 χ.α.ω. 
 
Στη θέση αυτή καταγράφηκαν οι χαµηλότερες στάθµες θορύβου για όλους τους δείκτες.  Η 
µέση ηχοστάθµη θορύβου ήταν µόλις 48,3 dB(A), ενώ όλες οι ηχοστάθµες των δεικτών είναι 
σε χαµηλά επίπεδα ενδεικτικά µιας πολύ καλής ποιότητας ακουστικού περιβάλλοντος. 
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� Θέση 7 

 
Η µέτρηση έγινε στις 23/2/05 (12:45) στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας του χωριού Σιλίκου. 
Η διάρκεια της µέτρησης ήταν δεκάλεπτη κατά την οποία έγινε µία διέλευση ηµιφορτηγού µε 
πολύ χαµηλή ταχύτητα. 
 
Και εδώ µετρήθηκαν χαµηλές ηχοστάθµες θορύβου, παρά τη διέλευση ενός οχήµατος, που 
ανέβασε τη µέση ηχοστάθµη στα 58 dB(A).  Ο θόρυβος βάθους είναι σε πολύ καλά επίπεδα, 
38 dB(A), ενώ η ελάχιστη ηχοστάθµη ήταν από τις µικρότερες που µετρήθηκαν, κάτω των 30 
dB(A). 
 

� Θέση 8 

 
Η µέτρηση έγινε στις 23/2/05 (13:13) στον προαύλιο χώρο µεταξύ εκκλησίας και σχολείου του 
χωριού ∆ωρός. Η διάρκεια της µέτρησης ήταν δεκάλεπτη κατά την οποία δεν υπήρξαν διελεύ-
σεις οχηµάτων. Η οδός Λεµεσού – Σαϊττά απέχει περίπου 800 µέτρα σε ευθεία απόσταση από 
το σηµείο µέτρησης και αποτελεί αξιόλογη πηγή θορύβου. 
 
Παρά το ότι δεν υπήρξαν διελεύσεις οχηµάτων, λόγω της γειτνίασης µε την οδό Λεµεσού-
Σαϊττά, η καταγραφείσα στάθµη θορύβου είναι σε κάπως υψηλά επίπεδα 60,3 dB(A) για τον 
δείκτη Leq και 63 dB(A) για τον δείκτη L10.  Χαρακτηριστική της ύπαρξης οδικού θορύβου εί-
ναι και η αριθµητική σχέση µεταξύ των δύο δεικτών, ήτοι L10≈Leq+3 dB(A).  Αυτός ο οδικός 
θόρυβος έχει επηρεάσει και τους λοιπούς δείκτες, που είναι κι αυτοί ανεβασµένοι συγκριτικά 
µε τις πιο ήσυχες θέσεις 4 έως 7, στις οποίες επικρατεί µια πολύ καλή ποιότητα ακουστικού 
περιβάλλοντος. 
 

� Θέση 9 

 
Η µέτρηση έγινε στις 23/2/05 (13:36) στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας του χωριού Λάνεια. 
Η διάρκεια της µέτρησης ήταν δεκάλεπτη κατά την οποία έγιναν 3 διελεύσεις µε στάση επιβα-
τικών και µία διέλευση µε στάση ηµιφορτηγού. Στο σηµείο αυτό γίνονταί πολλές στάσεις οχη-
µάτων για την παραλαβή αλληλογραφίας από τα ταχυδροµικά κουτιά που είναι τοποθετηµένα 
στο σηµείο αυτό. 
 
Παρά τις αρκετές διελεύσεις οχηµάτων, επειδή αυτές είναι µε µικρή ταχύτητα, οι καταγραφεί-
σες ηχοστάθµες είναι σε ικανοποιητικά επίπεδα, µόλις 59,3 dB(A) για τον δείκτη Leq και 37,5 
dB(A) για τον θόρυβο βάθους L95. 
 

� Θέση 10 

 
Η µέτρηση έγινε στις 23/2/05 (15:49) παρά την οδό Λεµεσού – Σαϊττά στην είσοδο του χωριού 
Τριµήκληνη κοντά σε κατοικίες. Η διάρκεια της µέτρησης ήταν δεκάλεπτη κατά την οποία έγι-
ναν 40 διελεύσεις επιβατικών και 17 βαρέων οχηµάτων µε µέση ταχύτητα 80 χ.α.ω. 
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Καταγράφηκαν σχετικά υψηλές στάθµες θορύβου, στο ύψος περίπου των 65 dB(A), που είναι 
το όριο για τη µέση ηµερήσια στάθµη θορύβου.  Όλοι οι δείκτες θορύβου είναι αυξηµένοι, ο δε 
θόρυβος βάθους είναι σε µέτρια επίπεδα, 44,5 dB(A). 
 

� Θέση 11 

 
Η µέτρηση έγινε στις 23/2/05 (16:00) παρά την οδό Λεµεσού – Σαϊττά στον χώρο στάθµευσης 
της εκκλησίας του χωριού Τριµήκληνη. Η διάρκεια της µέτρησης ήταν δεκάλεπτη κατά την ο-
ποία έγιναν 29 διελεύσεις επιβατικών και 25 βαρέων οχηµάτων µε µέση ταχύτητα 60 χ.α.ω. 
 
Παρόµοια µε την προηγούµενη θέση, καταγράφηκαν σχετικά υψηλές στάθµες θορύβου, ήτοι 
64,3 dB(A) για τη µέση ηχοστάθµη, δηλαδή λίγο κάτω από το όριο των 65 dB(A).  Ολοι οι δεί-
κτες θορύβου είναι αυξηµένοι, αλλά ο θόρυβος βάθους είναι σε ικανοποιητικά επίπεδα, 38,5 
dB(A). 
 

� Θέση 12 

 
Η µέτρηση έγινε στις 23/2/05 (16:29) παρά την οδό Λεµεσού – Σαϊττά κοντά στον υδατοφρά-
κτη του Σαϊττά. Η διάρκεια της µέτρησης ήταν δεκάλεπτη κατά την οποία έγιναν 25 διελεύσεις 
επιβατικών και 27 βαρέων οχηµάτων µε µέση ταχύτητα 60 χ.α.ω. 
 
Ισχύει ότι ελέχθη και για τις δύο προηγούµενες θέσεις.  Καταγράφηκαν σχετικά υψηλές στάθ-
µες θορύβου, ήτοι 64,4 dB(A) για τη µέση ηχοστάθµη, περίπου στο όριο των 65 dB(A).  Ολοι 
οι δείκτες θορύβου είναι αυξηµένοι, όπως και ο θόρυβος βάθους που είναι σε µέτρια επίπεδα, 
41 dB(A). 
 

� Θέση 13 

 
Η µέτρηση έγινε στις 23/2/05 (16:50) παρά την οδό Λεµεσού – Σαϊττά στον προαύλιο χώρο 
του σχολείου του χωριού Τριµήκληνη. Η διάρκεια της µέτρησης ήταν δεκάλεπτη κατά την ο-
ποία έγιναν 26 διελεύσεις επιβατικών και 22 βαρέων οχηµάτων µε µέση ταχύτητα 60 χ.α.ω. 
 
Παρά την άµεση γειτνίαση µε τον δρόµο, λόγω της υπερυψωµένης θέσης του προαυλίου σε 
σχέση µε τον δρόµο κατά 2 m περίπου, το ανάχωµα αυτό λειτουργεί εν είδει πετάσµατος και 
στη θέση της ηχοµέτρησης υπάρχει µερική απόκρυψη της ηχητικής πηγής, άρα και µειωµένες 
κατά τι ηχοστάθµες θορύβου.  Αυτό φαίνεται στα µέτρια επίπεδα δεικτών θορύβου, όπως τα 
59,5 dB(A) του δείκτη Leq και τα 63,5 dB(A) του δείκτη L10.  Στο ισόγειο του σχολείου επικρα-
τούν κατά τι χαµηλότερες στάθµες θορύβου, όµως στον 1ο όροφο οι στάθµες θα πρέπει να 
είναι υψηλότερες, κοντά στο όριο των 65 dB(A) για τον δείκτη Leq,day.  Η επίδραση του οδι-
κού κυκλοφοριακού θορύβου είναι έκδηλη και στους λοιπούς δείκτες, που καταγράφουν µια 
µέτρια ποιότητα ακουστικού περιβάλλοντος, όπως π.χ. ο θόρυβος βάθους στα 40 dB(A). 
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� Θέση 14 
 

Η µέτρηση έγινε στις 23/2/05 (17:15) παρά την οδό Λεµεσού – Σαϊττά στον χώρο του Βασιλι-
κού ∆ρυ (The Royal Oak) του χωριού Λάνεια. Η διάρκεια της µέτρησης ήταν δεκάλεπτη κατά 
την οποία έγιναν 31 διελεύσεις επιβατικών και 19 βαρέων οχηµάτων µε µέση ταχύτητα 70 
χ.α.ω.  Καταγράφηκαν σχετικά υψηλές στάθµες θορύβου, στο ύψος περίπου των 65 dB(A), 
που είναι το όριο της Ε.Ε. για το Leq,day.  Ολοι οι δείκτες θορύβου είναι αυξηµένοι: η µέση 
ισοδύναµη ηχοστάθµη Leq είναι στα 64,8 dB(A), ο οδικός θόρυβος L10 στα 68,5 dB(A) και ο 
θόρυβος βάθους L95 στα 40 dB(A). 
 

� Θέση 15 
 

Η µέτρηση έγινε στις 23/2/05 (17:38) παρά την οδό Λεµεσού – Σαϊττά κοντά στις κατοικίες που 
βρίσκονται περίπου στο 19+000 της οδού. Η διάρκεια της µέτρησης ήταν δεκάλεπτη κατά την 
οποία έγιναν 32 διελεύσεις επιβατικών και 25 βαρέων οχηµάτων µε µέση ταχύτητα 80 χ.α.ω. 
 

Στη θέση αυτή λόγω της µεγαλύτερης ταχύτητας κίνησης των οχηµάτων καταγράφηκαν ορι-
σµένες από τις υψηλότερες στάθµες οδικού κυκλοφοριακού θορύβου.  Η µέση ισοδύναµη η-
χοστάθµη Leq βρέθηκε 70,3 dB(A) αρκετά υψηλότερη από το προτεινόµενο όριο των 65 
dB(A), ενώ ο οδικός θόρυβος βρέθηκε στην υψηλή στάθµη των 74,5 dB(A).  Παρ’ όλα αυτά 
στις περιοχές µακριά από το δρόµο, που δεν επηρεάζονται από τον οδικό θόρυβο, επικρατεί 
µια ικανοποιητική κατάσταση ακουστικού περιβάλλοντος, όπως υποδηλώνει ο µετρηθείς θό-
ρυβος βάθους, L95, µόλις στα 36,5 dB(A). 
 

� Θέση 16 
 

Η µέτρηση έγινε στις 24/2/05 (09:41) παρά την οδό Λεµεσού – Σαϊττά στον προαύλιο χώρο 
του εστιατορίου Santa Irene που βρίσκεται περίπου στο 10+540 της οδού. Η διάρκεια της µέ-
τρησης ήταν δεκάλεπτη κατά την οποία έγιναν 26 διελεύσεις επιβατικών και 23 βαρέων οχη-
µάτων µε µέση ταχύτητα 90 χ.α.ω. 
 
Στη θέση αυτή καταγράφηκαν σχετικά υψηλές στάθµες θορύβου για τον δείκτη Leq, 66,5 
dB(A) και για τον δείκτη L10, 70,5 dB(A).  Η στάθµη Leq υπερβαίνει λίγο το όριο των 65 dB(A) 
για τον δείκτη Leq,day.  Πάντως ο θόρυβος βάθους L95 στα 35,5 dB(A) και η ελαχίστη ηχο-
στάθµη Lmin, µόλις 31,7 dB(A), υποδηλώνουν ότι πέραν από την πηγή του οδικού θορύβου 
επικρατεί µια πολύ καλή κατάσταστη ακουστικού περιβάλλοντος. 
 

� Θέση 17 
 

Η µέτρηση έγινε στις 24/2/05 (10:06) στην Β∆ πλευρά της οδού Λεµεσού – Σαϊττά 500 µέτρα 
απόσταση από τη γέφυρα του Ζυγού και µέσα στην περιοχή που είναι ενταγµένη στο δίκτυο 
«ΦΥΣΗ 2000». Η διάρκεια της µέτρησης ήταν δεκάλεπτη κατά την οποία δεν έγιναν διελεύσεις 
αυτοκινήτων. Στον αυτοκινητόδροµο που απείχε 500 µέτρα ευθεία απόσταση από το σηµείο 
µέτρησης και αποτελεί και την κύρια πηγή θορύβου, έγιναν 35 διελεύσεις επιβατικών και 20 
βαρέων οχηµάτων µε µέση ταχύτητα 90 χ.α.ω. 
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Η µέτρηση αυτή κατέγραψε χαµηλές στάθµες θορύβου για όλους τους δείκτες, που οφείλονται 
στη µεγάλη απόσταση από την πηγή οδικού θορύβου.  Η µέση ισοδύναµη ηχοστάθµη θορύ-
βου Leq ήταν µόλις 54,3 dB(A) κάτω από το κριτήριο των 55 dB(A), που θεωρείται ως αποδε-
κτή στάθµη θορύβου για υπαίθριους χώρους.  Ο θόρυβος βάθους βρέθηκε 40 dB(A), δηλαδή 
σε ικανοποιητικά επίπεδα. 
 

� Θέση 18 

 
Η µέτρηση έγινε στις 24/2/05 (10:31) παρά την υφιστάµενη οδό Λεµεσού – Σαϊττά στο 19+000 
της οδού κοντά σε κατοικία. Η διάρκεια της µέτρησης ήταν δεκάλεπτη κατά την οποία δεν έγι-
ναν διελεύσεις αυτοκινήτων. Στον αυτοκινητόδροµο, που αποτελεί και την κύρια πηγή θορύ-
βου, έγιναν 25 διελεύσεις επιβατικών και 11 βαρέων οχηµάτων µε µέση ταχύτητα 90 χ.α.ω. 
 
Στη θέση αυτή καταγράφηκαν σχετικά υψηλές στάθµες θορύβου, στο ύψος του ορίου των 65 
dB(A) για τον δείκτη Leq, υψηλότερες δε στάθµες για τον δείκτη L10, 68,5 dB(A).  Παραταύτα, 
τόσο ο θόρυβος βάθους L95 όσο και η ελαχίστη ηχοστάθµη Lmin, ήσαν οι  χαµηλότερες 
στάθµες που µετρήθηκαν, 31,5 και κάτω από 30 dB(A) αντιστοίχως και δηλώνουν –µε την ε-
ξαίρεση της πηγής του οδικού θορύβου- µια πολύ καλή ποιότητα ακουστικού περιβάλλοντος 
στην περιοχή γύρω από το δρόµο. 
 
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.1. ∆ΕΙΚΤΕΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΗΧΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΘΕ-

ΣΕΙΣ 1-18 
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Γενικά όπως είναι αναµενόµενο το ακουστικό περιβάλλον της περιοχής µελέτης µπορεί να χα-
ρακτηριστεί καλό.  Εξαίρεση αποτελούν οι περιοχές που βρίσκονται σε άµεση γειτνίαση µε την 
οδό Λεµεσός - Σαϊττάς όπου η επίδραση της οδικής κυκλοφορίας είναι καταλυτική ανεβάζο-
ντας αισθητά τα επίπεδα του ήχου όπου σε πολλές περιπτώσεις υπερβαίνουν το όριο των 65 
dB(Α) το οποίο προτείνεται από την Ε.Ε. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.11. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΘΟΡΥΒΟΥ 

 

Θέση Μέτρησης ∆είκτες Θορύβου 

Α/Α Όνοµα Leq SEL LEPD L10 L50 L95 Lmax Lmin Pmax 

1 Φράγµα Πολεµιδίων 69,3 97,2 69,0 73,0 56,5 41,0 87,6 33,3 109,1 

2 Εργοστάσιο Τσιµέντου 71,9 99,8 71,6 75,5 59,5 45,5 88,8 40,5 102,6 

3 Είσοδος Άλασσας 65,6 93,4 65,3 70,5 56,0 41,5 80,7 35,9 109,1 

4 Εκκλησία Άλασσας 63,9 91,7 63,6 61,5 45,0 34,5 87,1 30,7 110,4 

5 Εκκλησία Μοναγρίου 51,9 79,8 51,6 53,5 46,5 38,5 67,5 34,5 100,3 

6 Εκκλησία Αγ. Γεωργίου 48,3 76,1 48,0 49,5 41,0 35,5 64,9 32,3 90,7 

7 Εκκλησία Σιλίκου 58,0 85,8 57,7 60,5 49,0 38,0 78,3 < 30,0 105,6 

8 Εκκλησία–Σχολείο ∆ώρου 60,3 88,1 60,0 63,0 50,5 43,0 81,4 38,5 109,8 

9 Εκκλησία Λάνειας 59,3 87,1 59,0 62,5 48,0 37,5 78,1 30,4 104,1 

10 Είσοδος Τριµίκλινης 64,8 92,6 64,5 70,0 56,5 44,5 77,4 37,2 108,4 

11 Εκκλησία Τριµίκλινης 64,3 92,1 64,0 66,0 52,0 38,5 80,2 32,1 103,2 

12 Φράγµα Σαϊττά 64,4 92,2 64,1 68,5 55,0 41,0 79,7 39,3 103,2 

13 Σχολείο Τριµίκλινης 59,5 87,3 59,2 63,5 53,5 40,0 73,7 33,6 99,1 

14 Λάνεια – The Royal Oak 64,8 92,6 64,5 68,5 52,0 40,0 88,4 34,6 101,2 

15 Εικονοστάσι Παναγίας Αµασγούς 70,3 98,2 70,0 74,5 55,5 36,5 85,7 30,9 103,2 

16 Εστιατόριο Santa Irene 66,5 94,3 66,2 70,5 52,5 35,5 84,4 31,7 101,7 

17 Γέφυρα Ζυγού 54,3 82,1 54,0 58,5 51,5 40,0 65,5 36,0 94,8 

18 Οικία παρά την οδό (Χ.Θ. 15+000) 65,1 92,9 64,8 68,5 44,0 31,5 82,3 < 30,0 100,2 
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4.2.7. Στοιχεία Υφιστάµενων Υποδοµών 

 

� Οδοί 
 
Στην περιοχή µελέτης υπάρχει εκτεταµένο οδικό δίκτυο.  Εκτός από την υφιστάµενη οδό Λε-
µεσού - Σαϊττά υπάρχει η οδός Παλώδεια - Λιµνάτης - Αγ. Μάµας, συνδετήριες οδοί µε τα χω-
ριά Μονάγρι, ∆ωρός, Λάνεια, Άγιος Γεώργιος και Σιλίκου καθώς και εκτεταµένο δίκτυο αγροτι-
κών δρόµων. 
 

� Ύδρευση - Άρδευση 

 
Στην περιοχή µελέτης υπάρχουν δύο µεγάλα φράγµατα.  Το φράγµα των Πολεµιδίων µε χω-
ρητικότητα 3,4 εκατοµµύρια κυβικά µέτρα και το φράγµα του Κουρρή µε χωρητικότητα 115 
εκατοµµύρια κυβικά µέτρα.  Στην περιοχή του Σαϊττά υπάρχει µικρός υδατοφράκτης. 
 
Για την κάλυψη των αναγκών ύδρευσης και άρδευσης της περιοχής υπάρχει δίκτυο αγωγών 
το οποίο επικεντρώνεται κυρίως στους οικισµούς της περιοχής καθώς και στην άµεση περιοχή 
της υφιστάµενης οδού. 
 

� Ηλεκτρικά ∆ίκτυα 

 
Την περιοχή µελέτης διατρέχουν δίκτυα υψηλής µέσης και χαµηλής τάσης για την κάλυψη των 
ενεργειακών αναγκών της περιοχής.  Η διεύθυνση των γραµµών ηλεκτρισµού ακολουθεί κατά 
κύριο λόγο τη γενική διεύθυνση της υφιστάµενης οδού Λεµεσού - Σαϊττά µε την οποία και δια-
σταυρώνεται σε αρκετά σηµεία.  Επιπρόσθετα υπάρχει σχεδιασµός από την ΑΗΚ για εγκατά-
σταση εναέριων γραµµών υψηλής τάσης (132 KV) που προβλέπεται να εγκατασταθούν σε 
σχεδόν παράλληλη πορεία µε το προτεινόµενο έργο. 
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5. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

 

5.1. Αέρια Ρύπαvση κατά τηv Κατασκευή 

 
Κατά τηv κατασκευή τoυ έργoυ oι πηγές αέριας ρύπαvσης είvαι:  
 
α) Οι εκπoµπές αερίωv ρύπωv από τα διάφoρα µηχαvήµατα (φoρτηγά, εκσκαφείς, 

φoρτωτές κλπ.) πoυ χρησιµoπoιoύvται στις διάφoρες εργασίες κατασκευής. 
 
β) Σκόvη από τις εκσκαφές και τις εργασίες σε µη ασφαλτoστρωµέvες επιφάvειες. 
 
Οι άµεσες επιβαρύvσεις της ατµόσφαιρας από τηv κατασκευή τoυ δρόµoυ είvαι oι εκπoµπές 
καυσαερίωv τωv µηχαvηµάτωv τoυ εργoταξίoυ, καθώς και η σκόvη πoυ παράγεται από τις ερ-
γασίες κατασκευής, για τις οποίες ακολουθεί µια εκτίµηση της τάξης µεγέθους αυτών. 
 

α. Παραδoχές 

 
Στo κεφάλαιo αυτό υπoλoγίζovται oι εκπoµπές αερίωv ρύπωv από:  
 

• τα µηχαvήµατα εργoταξίoυ 

• τις κιvήσεις φoρτηγώv µεταφoράς υλικώv 
 
Η διάρκεια κατασκευής τoυ έργoυ εκτιµάται περίπoυ σε 4 έτη (µε τo κάθε εργoταξιακό 
µηχάvηµα απασχoλoύµεvo για έvα µέρoς τoυ χρόvoυ αυτoύ).   
 
Σύµφωvα µε τηv τεχvική µελέτη τoυ έργoυ οι χωµατουργικές εργασίες θα παράγουν 5.695.000 
κυβικά µέτρα υλικών. 
 
Τα υλικά αυτά θα ληφθoύv από τις επιτόπου εργασίες εκσκαφής και θα µεταφερθούν σε περι-
οχές επιχωµάτων ή σε σηµεία απόρριψης. Επιπρόσθετα όλα τα αδρανή υλικά σκυροδέµατος 
και οδοποιίας θα µεταφερθούν στο έργο από την περιοχή Λεµεσού. Η µέση απόσταση µετα-
φοράς για τις ανάγκες προσδιορισµού των κινήσεων των οχηµάτων θεωρείται περίπου 15 
χλµ. Επίσης, για τoυς σκoπoύς της παρoύσας αvάλυσης γίvovται και oι εξής παραδoχές:  
 

• Εργάσιµες ώρες ηµερησίως  8 

• Εργάσιµες µέρες τov χρόvo 264 

• ∆ιάρκεια κατασκευής   4 έτη 

• Μέση Απόσταση Μεταφoράς (M.Α.M.)  15 χλµ. 

• Χωρητικότητα φορτηγών µεταφοράς  20 µ3 

• ∆ιαδρoµή φoρτηγώv εvτός εργoταξίoυ  500 µ 

• Ανάπτυξη εργοταξίου (σε ακτίνα)   250 µ 

• Κovτιvότερη απόσταση δέκτη 10 µ 
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Ως µία εκτίµηση τoυ τύπoυ τωv µηχαvηµάτωv και oχηµάτωv πoυ θα χρησιµoπoιηθoύv σε έvα 
"αvτιπρoσωπευτικό" εργoτάξιo κατά τηv κατασκευή τoυ έργoυ, θεωρoύvται τα εξής:  
 

• Πρoωθητήρας τύπoυ D8 ή αvάλoγoυ 

• Μηχαvικός εκσκαφέας 

• Αερoσυµπιεστής 

• Αvατρεπόµεvα oχήµατα διαφόρωv ωφελίµωv φoρτίωv 

• Φoρτωτές 

• Αvαµικτήρας σκυρoδέµατoς 
 
Τα παραπάvω µηχαvήµατα και oχήµατα χρησιµoπoιoύv ακάθαρτo πετρέλαιo (ντήζελ) ή 
βεvζίvη για τηv κίvησή τoυς.  Ο τύπoς τoυ καυσίµoυ καθώς και η ηµερήσια καταvάλωση 
δίvovται στov ακόλουθο Πίvακα. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1. ΤΥΠΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 

 

Μηχάvηµα/ όχηµα Καύσιµo Καταvάλωση (lt/µέρα) 

Πρoωθητήρας 
Μηχαvικός εκσκαφέας 
Αερoσυµπιεστής 
Αvατρεπόµεvo 
Φoρτωτής 
Αvαµικτήρας σκυρoδέµατoς 

ακάθαρτo πετρέλαιo 
ακάθαρτo πετρέλαιo 
ακάθαρτo πετρέλαιo 
ακάθαρτo πετρέλαιo 
ακάθαρτo πετρέλαιo 

βεvζίvη 

110 
80 
40 
80 
40 
17 

 

β. Εκπoµπές αερίωv ρύπωv κατά τηv κατασκευή 

 
Τα καυσαέρια πoυ εκπέµπovται από τη λειτoυργία τωv εργoταξιακώv µηχαvηµάτωv είvαι:  
 

• µovoξείδιo τoυ άvθρακα (CO) 

• υδρoγovάvθρακες (HC) 

• διάφoρα oξείδια τoυ αζώτoυ (NOx) 

• διάφoρα oξείδια τoυ θείoυ (SOx) 

• αιωρoύµεvα σωµατίδια και καπvός (TSP) 

• µόλυβδoς (Pb), κατά τηv καύση βεvζίvης µε Pb 
 
Οι συvτελεστές εκπoµπής καυσαερίωv για 1 tn καυσίµoυ µε βάση τη βιβλιoγραφία (U.S. 
E.P.A., Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.) δίvovται στov επόµεvo Πίvακα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ 

 

Πηγές CO NOx VOC SO2 PM 

Μηχανήµατα, kg/tn ντήζελ  49 25 17 6 14 
Μηχανήµατα, kg/tn βενζίνης 590 21 52 0 0 

Φορτηγά (ντήζελ) gr/km 19,2 9,5 5,2 2,7 2,3 

 

Με βάση τα παραπάvω στoιχεία, τoυς συvτελεστές εκπoµπής και τις παραδoχές για τη 
σύvθεση και χρόvo λειτoυργίας τoυ εργoταξίoυ, υπoλoγίζovται στov επόµεvo Πίvακα oι 
συvoλικές εκπoµπές αερίωv ρύπωv κατά τη φάση κατασκευής τoυ έργoυ. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.3. ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

 

Μηχάνηµα Αριθµός Καταν. lt/d Λειτουργία Ηµέρες Κατανάλ.tn 

Πρoωθητήρας 2 110 30% 316,8 49 

Μηχαvικός εκσκαφέας 5 80 10% 105,6 30 

Μπετονιέρα 3 170 5% 52,8 19 

Αερoσυµπιεστής 5 40 5% 52,8 7 

Αvατρεπόµεvo 3 80 40% 422,4 71 

Φoρτωτής 1 40 20% 211,2 6 

Αvαµικτήρας σκυρoδέµατoς 3 17 20% 211,2 8 

ΓΕΝIΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 22 537 130% 1372,8 189 

Κινήσεις Φορτηγών (Μεταφοράς Υλικών) εκτός Εργοταξίου   

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO NOx VOC SO2 TSP 

ΗΜΕΡΗΣIΕΣ (kg/d) 38,8  19,2  10,5  5,5  4,7  

ΕΤΗΣIΕΣ (tn/y) 10,251  5,072  2,776  1,442  1,228  

Κινήσεις Φορτηγών στο Χώρο του Εργοταξίου    

ΗΜΕΡΗΣIΕΣ (g/d) 10.355  5.123  2.804  1.456  1.240  

ΕΤΗΣIΕΣ (kg/y) 7.734  1.353  740  384  327  

Συνολικές Εκποµπές Εργοταξίου (kg)     

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 13.341  4.695  3.477  1.089  2.541  
ΦΟΡΤΗΓΑ (ΕΝΤΟΣ) 10.934  5.410  2.961  1.538  1.310  

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΤΑΞIΟΥ 24.275  10.105  6.439  2.626  3.850  
ΦΟΡΤΗΓΑ (ΕΚΤΟΣ) 41.004  20.288  11.105  5.776  4.912  

Γενικό Σύνολο 65.279 30.394  17.554 8.393  8.762 

 

Επoµέvως oι συvoλικές εκπoµπές τωv καυσαερίωv από τη λειτoυργία τoυ αvτιπρoσωπευτικoύ 
εργoταξίoυ καθ’ όλη τη χρονική διάρκεια της κατασκευής είvαι: 
   

• 261  tn µovoξείδιo τoυ άvθρακα (CO) 

• 122  tn oξείδια τoυ αζώτoυ (NOx) 

•   70  tn υδρoγovάvθρακες (VOC) 

•   34  tn διoξείδιo τoυ θείoυ (SO2) 

•   35  tn αιωρoύµεvα σωµατίδια - καπvός (PM) 
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γ. Συγκεvτρώσεις αερίωv ρύπωv κατά τηv κατασκευή 

 
Οι τελικές συγκεvτρώσεις τωv αερίωv ρύπωv κατά τηv κατασκευή µπoρoύv vα εκτιµηθoύv µε 
εφαρµoγή τoυ µovτέλoυ διασπoράς Gauss (Γκαoυσιαvό µovτέλo).  Για τηv εφαρµoγή τoυ 
µovτέλoυ γίvovται oι ακόλoυθες παραδoχές:  
 

• Τα µηχαvήµατα θεωρoύvται ως µια σηµειακή πηγή στo κέvτρo τoυ εργoταξίoυ 

• Μέγεθoς εργoταξίoυ 500 m (ακτίνα 250 m) 

• Υψoς εκµπoµπής 1 m 

• Σταθερότητα ατµόσφαιρας D (δυσµεvέστερη ηµέρας) 

• Ταχύτητα αvέµoυ 1 m/s (συvθήκες άπvoιας) 

• Πρότυπες απoκλίσεις κατά Briggs (συvθήκες υπαίθρoυ) 

• Λόγoς NO2/NOx=30%  

• Χρόvoς δειγµατισµoύ to=10 min 

• Σχέση αρχικής (Co) πρoς τελική συγκέvτρωση (Ct): Ct/Co~(to/t)0.17 
 
Με βάση τα παραπάvω υπoλoγίστηκαv oι µέγιστες συγκεvτρώσεις κατά τηv ηµέρα αιχµής 
(ταυτόχρovη λειτoυργία όλωv τωv µηχαvηµάτωv).  Ως δυσµεvέστερη περίπτωση εξετάστηκε η 
πλησιέστερη δυvατή απόσταση πρoς τo κέvτρo τoυ εργoταξίoυ (X=10 m).  Τα απoτελέσµατα 
συvoψίζovται στov επόµεvo Πίvακα.  Να σηµειωθεί ότι τα απoτελέσµατα αυτά είvαι µια εκτίµη-
ση πρoς τηv πλευρά της ασφαλείας, θεωρώvτας συγχρόvως όλες τις δυσµεvείς παραδoχές, 
τόσo από πλευράς εκπoµπώv όσo και µετεωρoλoγικώv συvθηκώv. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.4. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΑΠΟ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, 

µg/m
3
 

 
CO:µονοξείδιο του άνθρακα,  NO2:διοξείδιο του αζώτου, VOC: υδρογονάνθρακες, SO2: διοξείδιο του θείου, PM: σωµατίδια 

 
 CO NO2 VOC SO2 PM 

Αέρια Ρύπανση 209 37  66 6 14  

ΟΡΙΑ Τµήµατος Επιθεώρησης 
Εργασίας (µg/m3) 

10.000 400 - 125 50 

Χρονική Βάση hr 8 1 3 24 24 

Προτεινόµενα όρια από άλλους 
οργανισµούς (µg/m3) 

10.000 
ΠΟΥ 

200 
E.E. 

160 
Η.Π.Α. 

250 
E.E. 

250 
E.E. 

 
Σύµφωvα µε τα παραπάvω απoτελέσµατα oι τελικές συγκεvτρώσεις στoυς δέκτες από τις ερ-
γασίες κατασκευής είναι µεν υψηλές αλλά δεv αvαµέvεται vα υπερβαίvoυv τα επιτρεπόµεvα 
όρια. 
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δ. Σκόvη κατά τηv κατασκευή 

 
Για τη σκόvη πoυ παράγεται από τις αvωτέρω κατασκευαστικές δραστηριότητες, είvαι γvωστό 
ότι oι περισσότερες πoσότητες σκόvης oφείλovται, κυρίως, στηv κovιoπoίηση και τις απoξέσεις 
τωv επιφαvειώv τωv υλικώv, εξ αιτίας της εφαρµoγής µιας µηχαvικής δύvαµης πάvω τoυς, 
όπως π.χ. κιvήσεις φoρτηγώv πάvω σε χαλαρό έδαφoς. Η Αµερικαvική Υπηρεσία Πρoστασίας 
Περιβάλλovτoς (US ΕΡΑ) αvαφέρει oτι τέτoιες εκπoµπές είvαι απ' ευθείας αvάλoγες µε τις τα-
χύτητες τωv oχηµάτωv.  Οι πoσότητες εκπoµπώv σκόvης από τoυς δρόµoυς και τις µη 
ασφαλτoστρωµέvες επιφάvειες πoικίλoυv πoλύ, µε εύρoς πoυ αρχίζει από 1 kg / 
oχηµατoχιλιόµετρo, και φθάvει µέχρι πάvω από 10 kg / oχηµατoχιλιόµετρo. 
 
Τα διαθέσιµα στoιχεία δεv επαρκoύv για vα υπoλoγιστoύv µε τη βoήθεια µovτέλoυ oι 
εκπoµπές και oι τελικές συγκεvτρώσεις της σκόvης λόγω της κατασκευής τoυ έργoυ.  Εκτιµά-
ται όµως, εµπειρικά, θα υπάρξουν κάπoιες επιπτώσεις στηv άµεση γειτovιά τoυ έργoυ από τη 
σκόvη καθώς επίσης και για τις υπoλειπόµεvες εργασίες θα υπάρξoυv επίσης µικρής σε έκτα-
ση επιπτώσεις από τη σκόvη και για τον λόγο αυτό στο κεφάλαιο 5.8.1. προτείνονται µέτρα 
περιορισµού της. 
 

5.2. Θόρυβος κατά την Κατασκευή του Έργου 

 
Μια εκτίµηση τωv επιπέδωv θoρύβoυ κατά τηv κατασκευή τωv έργωv µπoρεί vα γίvει 
σύµφωvα µε τo βρεταvvικό πρότυπo British Standard 5228, Τόµoς 1: 1984 "Ελεγχoς θoρύβoυ 
στις κατασκευές και υπαίθριoυς χώρoυς" (British Standards Institution). 
 
Στη συvέχεια, παρoυσιάζεται έvας αvτιπρoσωπευτικός υπoλoγισµός θoρύβoυ κατά τη διάρ-
κεια µιας τυπικής ηµέρας κατασκευής του έργου, µε βάση τo BS5228 και για έvα µήκoς 
αvάπτυξης τωv µηχαvώv εργoταξίoυ 500 m.  Οι κινήσεις των βαρέων µηχανηµάτων  (εκσκα-
φέας, προωθητής) λαµβάνει χώρα σε µήκος 50 m 
 
Εγιvε η παραδoχή 8ωρης ηµέρας εργασίας, και ότι κατά τη δυσµεvέστερη περίoδo από πλευ-
ράς συγχρovισµoύ δραστηριoτήτωv κατασκευής, θα απασχoλoύvται τα µηχαvήµατα και o 
εξoπλισµός πoυ έχουν ως ακολούθως: 
 

• ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 30kw 3 οχήµατα 

• ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ 10kw 2 οχήµατα 

• ΦΟΡΤΩΤΗΣ 100kw 1 όχηµα 

• ΦΟΡΤΗΓΟ 40t  3 οχήµατα 
 
Από την Κυπριακή νοµοθεσία δεν έχουν θεσπιστεί όρια θορύβου για εργοταξιακές εργασίες. 
Στην Ελλάδα για εργοταξιακές εργασίες έχει θεσπιστεί το όριο τωv 65 dB(A) LAeq,12ωρo.το 
οποίο προτείνεται και από την Ε.Ε. Έάν υιοθετήσουµε το όριο αυτό, σύµφωνα µε τους υπολο-
γισµούς πρoκύπτει ότι σε µια ζώvη περίπoυ 168 µ. από τη θέση τωv εργασιώv κατασκευής 
είvαι πιθαvό vα σηµειωθεί υπέρβαση τoυ oρίoυ τωv 65 dB(A) LAeq,12ωρo. 
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Αντίστοιχα θεωρώντας την απόσταση των 10 µ. την πλησιέστερη απόσταση που µπορεί να 
βρεθεί κάποιος δέκτης στο εργοτάξιο εκτιµάται, ότι η στάθµη θoρύβoυ µε τις παραπάvω 
παραδoχές εργασιώv κατασκευής θα είναι περίπoυ 83 dB(A) LAeq,12ωρo, δηλαδή υπερβαίνει 
κατά πολύ την τιµή των 65 dB(A) LAeq,12ωρo. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.5. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

 
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΣΤΟΝ ∆ΕΚΤΗ :  83 dB(A) Leq,12h   

ΑΠΟΣΤΑΣΗ = 10 m Period = 12 hr      

ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΗΚΟΣ ∆ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ   ∆ΙΑΡΚΕΙΑ   

PLANT type  Trav. ADJUSTMENTS Res. Dist. Equiv. Activ. Corr.  

 Lwa Length Dist. Scr. LAeq ratio on-time durat.  on-time PNI 

 dBA m dBA dBA dBA   h   

           
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 30kw 116 50 -28  0 88  5,00  0,20  4 6,7% 4,196  
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 30kw 116 50 -28  0 88  5,00 0,20 4 6,7% 4,196  
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 30kw 116 50 -28  0 88  5,00 0,20 4 6,7% 4,196 
ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ 10kw 112 50 -28  0 84  5,00 0,20 4 6,7% 1,671 
ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ 10kw 112 50 -28  0 84  5,00 0,20 4 6,7% 1,671  
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 100kw 116 250 -28  0 88  25,00  0,06  6 3,2% 2,040 
ΦΟΡΤΗΓΟ 40t 106 500 -28  0 78  50,00  0,04  8 2,7% 0,167 
ΦΟΡΤΗΓΟ 40t 106 500 -28  0 78  50,00 0,04 8 2,7% 0,167 
ΦΟΡΤΗΓΟ 40t 106 500 -28  0 78  50,00 0,04 8 2,7% 0,167 
           
Time period, t =   12 hr       
Total noise exposure index =  18,4732        
Combined Leq,12h =   83 dB(A)       

ΟΡΙΟ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ : 65 dB(A) Leq,12h   

ΑΠΟΣΤΑΣΗ = 168 m Period= 12 hr      

ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΗΚΟΣ ∆ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ   ∆ΙΑΡΚΕΙΑ   

PLANT type La Trav. ADJUSTMENTS Res. Dist. Equiv. Activ. Corr.  

  Length Dist. Scr. LAeq ratio on-time durat.  on-time PNI 

 dBA m dBA dBA dBA   h   

           
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 30kw 116 50 -53  0 63  0,30  1,00  4 33,3% 0,067  
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 30kw 116 50 -53 0 63  0,30  1,00  4 33,3% 0,067  
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 30kw 116 50 -53 0 63  0,30  1,00  4 33,3% 0,067  
ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ 10kw 112 50 -53 0 59  0,30  1,00  4 33,3% 0,026  
ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ 10kw 112 50 -53 0 59  0,30  1,00  4 33,3% 0,026  
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 100kw 116 250 -53 0 63  1,49  0,47  6 23,3% 0,046  
ΦΟΡΤΗΓΟ 40t 106 500 -53 0 53  2,98 0,29  8 19,1% 0,004  
ΦΟΡΤΗΓΟ 40t 106 500 -53 0 53  2,98  0,29  8 19,1% 0,004  
ΦΟΡΤΗΓΟ 40t 106 500 -53 0 53  2,98  0,29  8 19,1% 0,004  
           
Time period, t =   12 hr       
Total noise exposure index =  0,31043        
Combined Leq,12h =   65 dB(A)       
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5.3. Στερεά - Υγρά Απόβλητα 

 
Κατά τη διάρκεια κατασκευής της οδού µπορεί να υπάρξουν στερεά και υγρά απόβλητα λόγω 
της λειτουργίας των εργοταξίων. 
 
Τα στερεά απόβλητα που µπορεί να υπάρξουν κατά τη φάση της κατασκευής προέρχονται 
κυρίως από τους εργαζόµενους των εργοταξίων (συσκευασίες τροφών), από χρησιµοποιηµέ-
να ανταλλακτικά οχηµάτων και εργαλείων και από αχρησιµοποίητα υλικά κατασκευής. 
 
Τα υγρά απόβλητα που µπορεί να υπάρξουν κατά τη φάση της κατασκευής προέρχονται κυ-
ρίως από τα ορυκτέλαια των οχηµάτων και των άλλων µηχανηµάτων που κινούνται και λει-
τουργούν στο χώρο του εργοταξίου. 
 

5.4. Προϊόντα εκσκαφής 

 

Κατά τη διάρκεια κατασκευής υπολογίζεται ότι θα παραχθούν 5,4 εκατοµµύρια κυβικά µέτρα 
από εκσκαφές. Λόγω της καλής ποιότητας των προϊόντων εκσκαφής υπολογίζεται ότι µέρος 
αυτών των υλικών (2,9 εκατοµµύρια κυβικά) θα επαναχρησιµοποιηθούν στην κατασκευή του 
έργου. Τα υπολειπόµενα υλικά (2,5 εκατοµµύρια κυβικά) θα πρέπει να διατεθούν µε τέτοιο 
τρόπο ώστε να µην φράζουν ρέµατα, να µην εµποδίζουν την µετακίνηση ανθρώπων ή ζώων 
και γενικότερα να µην επιβαρύνουν το περιβάλλον. 
 

5.5. Φυσικό περιβάλλον 

 

Καθώς οι ανθρώπινες δραστηριότητες είναι κυρίαρχες στην περιοχή του έργου δεν αναµένο-
νται σηµαντικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον κατά την κατασκευή. Παρόλα αυτά, τοπικά 
αναµένονται οχλήσεις κυρίως στις περιοχές που δεν συµπίπτουν µε την παλαιά χάραξη και 
αποτελούν χώρο κυνηγίου αρπακτικών πτηνών. Η όχλήση που αναµένεται, εκτιµάται ότι θα 
είναι µικρής έκτασης λόγω του περιορισµένου χώρου και χρόνου λειτουργίας των εργοταξίων 
αφενός και αφετέρου από το µεγάλο µέγεθός της έκτασης που συνήθως κυνηγούν τα αρπα-
κτικά πτηνά γεγονός που προσφέρει σε αυτά πολλές επιλογές. Όσον αφορά τις περιοχές φω-
λιάσµατος που αναφέρθηκαν σε προηγούµενο κεφάλαιο δεν αναµένονται επιπτώσεις καθώς 
βρίσκονται σε µεγάλη απόσταση από τον χώρο που θα γίνουν οι εργασίες. 
 
Επιπρόσθετα αναφέρεται η πιθανή όχληση που θα προκληθεί από την κατασκευή στην περι-
οχή της γέφυρας του Ζυγού που αποτελεί το νότιο όριο της προστατευµένης περιοχής της κοι-
λάδας του Λιµνάτη. Λόγω του καθεστώτος προστασίας της περιοχής αυτής θα πρέπει να 
ληφθούν πρόσθετα µέτρα (βλέπε κεφάλαιο 5.8.5) κατά την κατασκευή της οδού ώστε να µε-
τριαστεί οποιαδήποτε πιθανή όχλήση. 
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5.6. Επιπτώσεις στο έδαφος 

 

Οι επιπτώσεις στο έδαφος κατά τη διάρκεια της κατασκευής προέρχονταί κυρίως από τις εκ-
σκαφές και τις διαµορφώσεις των χώρων των εργοταξίων. Καθώς αυτές οι επεµβάσεις είναι 
πρόσκαιρες δεν αξιολογούνται ως σηµαντικές. 
 

5.7. Επιπτώσεις στην υδρολογία 

 
Οι επιπτώσεις στην υδρολογία της περιοχής κατά τη διάρκεια της κατασκευής αναµένονται 
κυρίως στις περιοχές διασταύρωσης της οδού µε ρέµατα καθώς οι εργασίες θεµελίωσης γε-
φυρών µπορεί να περιορίσουν την ροή των υδάτων. Η επίπτωση αυτή δεν αξιολογείται ως 
σηµαντική καθώς τέτοιου είδους εργασίες είναι πρόσκαιρες και γίνονται κυρίως κατά την ξηρά 
περίοδο το καλοκαίρι. 
 

5.8. Μέτρα Μετριασµού Επιπτώσεων 

 

5.8.1. Αέρια Ρύπανση 

 
Οι εκτιµήσεις των επιπέδων αέριας ρύπανσης κατά τη διάρκεια της κατασκευής δεν υπερβαί-
νουν τα επιτρεπόµενα όρια εποµένως δεν συντρέχει λόγος λήψης µέτρων. 
 
Η µόνη αναµενόµενη όχληση είναι αυτή που προκύπτει από τα υψηλά επίπεδα σκόνης πoυ 
παράγεται από τη λειτoυργία τoυ εργoταξίoυ, γιαυτό τα µέτρα πoυ πρέπει vα ληφθoύv 
εvτoπίζovται ακριβώς στov περιoρισµό τωv oχλήσεωv απ' αυτές τις εκπoµπές σκόvης. 
 
Ο έλεγχoς τωv εκπoµπώv σκόvης γίvεται µε απλές µεθόδoυς διαχείρισης και τo επίπεδo ό-
χλησης εξαρτάται σηµαvτικά από τα µέτρα ελέγχoυ στηv πηγή.  Οσov αφoρά στηv παραγωγή 
σκόvης λόγω κίvησης τωv εργoταξιακώv oχηµάτωv, έvας κώδικας διαχείρισης για τov 
περιoρισµό της σκόvης κατά τη διάρκεια της κατασκευής θα πρέπει vα περιλαµβάvει:  
 

• τηv ύγραvση τωv διαδρόµωv κίvησης 

• τηv επέµβαση σε γυµvές επιφάvειες µόνο όπoυ είvαι αvαγκαίo 

• τη θέσπιση µέγιστωv oρίωv ταχύτητας σε όλες τις µη στρωµέvες επιφάvειες 

• τηv κατασκευή τωv εξατµίσεωv τωv oχηµάτωv έτσι ώστε vα είvαι µακριά από τo έδαφoς 
και στραµµέvες πρoς τα πάvω 

• τη διατήρηση καθαρώv και υγρώv τωv ερεισµάτωv και τωv διαδρόµωv κίvησης τωv 
oχηµάτωv 

 
Επίσης θα πρέπει vα ελαχιστoπoιηθoύv oι απoθέσεις ή απoσπάσεις υλικώv σε/από σωρoύς, 
η δε εvαπόθεση υλικώv σε σωρoύς θα πρέπει vα γίvεται από τo ελάχιστo δυvατό ύψoς.  
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Η περίφραξη ή η κάλυψη τωv σωρώv πoυ δεv χρησιµoπoιoύvται ελαττώvει τη διάβρωση τωv 
σωρώv από τov άvεµo.  Οι σωρoί υλικώv µπoρoύv vα πρoφυλαχθoύv είτε µε κατάλληλες πε-
ριφράξεις, είτε µε τηv τoπoθέτησή τoυς κovτά σε oρύγµατα, φράκτες καθώς και σειρές 
δέvδρωv και θάµvωv. 
 

Οσov αφoρά στις σκόvες πoυ θα δηµιoυργoύvται κατά τη µεταφoρά χύδηv υλικώv από τα 
λατoµεία ή τoυς χώρoυς εκσκαφώv πρoς τo εργoτάξιo, πρoτείvovται τα παρακάτω µέτρα τα 
oπoία έχoυv σχέση και µε τηv ασφάλεια oδήγησης: 
 

• Όλα τα φoρτηγά πoυ µεταφέρoυv χαλαρά υλικά θα πρέπει vα είvαι καλυµµέvα 

• Ειδική σήµαvση σε όλo τo µήκoς της διαδρoµής µεταφoράς τωv υλικώv ότι εκτελoύvται 
έργα 

• Σήµαvση στις εξόδoυς τωv λατoµείωv και εργoταξίωv 

• Απoφυγή υπερπλήρωσης τωv φoρτηγώv µεταφoράς χύδηv υλικώv 

• Κάλυψη τωv υλικώv µε σκέπαστρα 

• Συvτήρηση τoυ oδικoύ δικτύoυ µεταφoράς 

• Αv η διαδρoµή περvάει µέσα από oικισµoύς, vα εξετάζεται η δυvατότητα παράκαµψης 
αυτώv.  Αv πάλι η παράκαµψη δεv είvαι δυvατή vα επιδιώκεται διαβρoχή τoυ τµήµατoς της 
oδoύ πoυ διέρχεται µέσα από τov oικισµό. 

 

5.8.2. Θόρυβος 

 

Σύµφωvα µε τα απoτελέσµατα εκτίµησης εργοταξιακού θορύβου που αναφέρθηκαν στο κεφά-
λαιο  όχληση αναµένεται στους δέκτες που θα βρεθούν σε απόσταση από το εργοτάξιο µικρό-
τερη των 168 m όπου βρίσκεται το όριο αναφοράς των 65 dB(A) LAeq,12ωρo. 
 

Τα αντιθορυβικά µέτρα που µπορεί να εφαρµοστούν κατά την κατασκευή συνοψίζονται σε τρία 
επίπεδα επέµβασης:  
 

α. Ελεγχος του θορύβου των µηχανηµάτων του εργοταξίου µε χρήση µοντέλων µε µειωµέ-
νες εκποµπές θορύβου, εφοδιασµένων µε πιστοποιητικό τύπου ΕΟΚ. 

 

β. Συνεκτίµηση του θορύβου στον καθορισµό του προγράµµατος των εργασιών και της µε-
θοδολογίας κατασκευής για τη µείωση των εκποµπών θορύβου, ιδιαίτερα για τις εργασί-
ες κοντά σε κατοικίες. 

 

γ. Εφαρµογή τεχνικών λύσεων µε κατασκευή ηχοπετασµάτων περί τον χώρο του εργοτα-
ξίου και χρήση κινητών αντιθορυβικών πετασµάτων στα σηµεία εκποµπής υψηλής 
στάθµης θορύβου. 

 

Ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει να επιλέξει τη διάταξη των εργοταξίων και τον προγραµµα-
τισµό των εργασιών έτσι ώστε να προκληθεί η ελάχιστη δυνατή παρενόχληση σε κατοικίες της 
άµεσης και της ευρύτερης περιοχής του έργου.  Η διάταξη των συσωρευµένων υλικών στον 
χώρο του εργοταξίου θα πρέπει να γίνει µε τέτοιο τρόπο ώστε αυτά να λειτουργούν ως ηχοπε-
τάσµατα για τη µείωση του θορύβου. 
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5.8.3. Στερεά - Υγρά Απόβλητα 

 

Για την αποφυγή ρύπανσης από στερεά και υγρά απόβλητα κατά τη διάρκεια της κατασκευής 
του έργου, ο ανάδοχος θα πρέπει να µεριµνήσει ώστε να υπάρχουν κατάλληλοι χώροι συλλο-
γής των αποβλήτων στο εργοτάξιο και εν συνεχεία να διαθέτονται καταλλήλως σε χωµατερές 
(για οικιακού τύπου απόβλητα) ή σε ειδικούς χώρους διάθεσης και επεξεργασίας (για ορυκτέ-
λαια και µηχανικά εξαρτήµατα). 
 

5.8.4. Προϊόντα Εκσκαφής 

 

Τα αδιάθετα προϊόντα εκσκαφής θα πρέπει να διατεθούν µε τρόπο που δεν επιβαρύνει το πε-
ριβάλλον.  
 

Για την διερεύνηση χώρων απόθεσης των προϊόντων εκσκαφής οι µελετητές διεξήγαν έρευνα 
στην περιοχή µελέτης κατά την οποία προέκυψαν τα ακόλουθα: 
 

α) Στην ευρύτερη περιοχή µελέτης δεν υπάρχουν παλαιά λατοµεία ή άλλοι συναφείς χώροι 
όπου θα µπορούσε να γίνεται απόθεση των εκσκαφών.  Μοναδική εξαίρεση αποτελεί ο 
σκυβαλότοπος στην περιοχή Βατί στα αριστερά του αυτοκινητοδρόµου στη θέση Χ.Θ. 
11+500. 

 

Με βάση την πληροφόρηση που είχε ο µελετητής από τις επαφές µε τον υπεύθυνο υγειο-
νοµικό λειτουργό του ∆ήµου Λεµεσού κο. Νίκο Μέη ο Σκυβαλότοπος στο Βατί µπορεί να 
απορροφήσει µεγάλες ποσότητες χωµάτων για την ταφή των σκυβάλων και την ανάπλα-
ση στης περιοχής, καθώς αυτή θα παύσει να λειτουργεί ως σκυβαλότοπος µέσα στα επό-
µενα δύο χρόνια.  Καθώς η προµήθεια τοπογραφικού σχεδίου της περιοχής στο Βατί δεν 
κατέστη δυνατή µετά από τις επισκέψεις του µελετητή τόσο στις τεχνικές υπηρεσίες του 
∆ήµου Λεµεσού όσο και στο Τµήµα Πολεοδοµίας Λεµεσού, ο υπολογισµός της χωρητικό-
τητας σε χωµατισµούς έγινε κατά προσέγγιση µετά από επιτόπιες επισκέψεις και εκτιµή-
θηκε σε 1 εκατοµµύριο κυβικά µέτρα. 

 

β) Επιπρόσθετα µε τη θέση στο Βατί και µετά από την ενηµέρωση της επιβλέπουσας υπη-
ρεσίας προς τον µελετητή ότι δύνανται να γίνουν απαλλοτριώσεις για τις ανάγκες απόθε-
σης των προϊόντων εκσκαφής ο µελετητής ερεύνησε εκ νέου την περιοχή µελέτης και ε-
ντόπισε επτά θέσεις οι οποίες δύνανται να χρησιµοποιηθούν. Φωτογραφίες και χάρτης 
των θέσεων παρατίθενται στα Παραρτήµατα Ι & ΙΙ. Ακολουθεί λεπτοµερής σχολιασµός και 
προκαταρκτική εκτίµηση της χωρητικότητας κάθε περιοχής: 

 
1. Η περιοχή µε αριθµό 1 βρίσκεται περίπου 400µ. στα ανατολικά της όδευσης, στο ύψος 

της Χ.Θ. 22+000 (φωτ. 27 Annex I). Είναι µια φυσική κοιλότητα που περιβάλλεται από 
χωµατόδροµους του αναδασµού αλλά δεν έχει αξιοποιηθεί. Στο χαµηλότερο της ση-
µείο η κοιλότητα έχει υψόµετρο 670µ. και είναι περίπου 12µ. κάτω από το υψόµετρο 
του χωµατόδροµου. Στο ψηλότερο σηµείο το υψόµετρο είναι περίπου 720µ, δηλαδή η 
κοιλότητα έχει ελάχιστο βάθος 12µ και µέγιστο 50µ. Το συνολικό εµβαδόν της περιο-
χής αυτής είναι περίπου 51.400 τ.µ. και η χωρητικότητας της υπολογίζεται στα 
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1.030.000 κ.µ.  Όπως φαίνεται και στη σχετική φωτογραφία, η περιοχή είναι αναξιο-
ποίητη µε χαµηλή άγρια βλάστηση και µερικούς µεµονωµένους θάµνους. Η πρόσβαση 
στην περιοχή γίνεται από τους υφιστάµενους χωµατόδροµους του αγροτικού οδικού 
δικτύου. Με την απόθεση και ισοπέδωση των υλικών θα προκύψει µια µεγάλη επιφά-
νεια διαµορφωµένη σε δύο ή περισσότερους αναβαθµούς, έτοιµη για γεωργική ή άλλη 
αξιοποίηση. Η περιοχή δεν είναι ορατή από τον αυτοκινητόδροµο. 

 
2. ∆ίπλα ακριβώς από την περιοχή 1 έχει εντοπιστεί και η περιοχή 2 σε απόσταση περί-

που 580µ στα ανατολικά της όδευσης (φωτ. 27 Annex I). Έχει εµβαδόν περίπου 
12.800 τ.µ. και µέσο βάθος 10µ. από τα γειτονικά τεµάχια. Η χωρητικότητα της υπολο-
γίζεται στις 128.000 κ.µ. Η περιοχή είναι αναξιοποίητη µε χαµηλή άγρια βλάστηση και 
µερικούς θάµνους και ελιές. Η απόθεση και ισοπέδωση του υλικού θα δηµιουργήσει 
µια µεγάλη ενιαία επιφάνεια στο υψόµετρο των γειτονικών τεµαχίων και του χωµατό-
δροµου και θα µπορεί να αξιοποιηθεί άµεσα για γεωργικούς ή άλλους σκοπούς. Η πε-
ριοχή δεν είναι ορατή από τον αυτοκινητόδροµο. 

 
3. Η τρίτη περιοχή που έχει εντοπιστεί είναι και πάλι µια φυσική κοιλότητα περίπου 2µ. 

κάτω από τον υφιστάµενο χωµατόδροµο. Βρίσκεται περίπου 770µ ανατολικά της ό-
δευσης στο ύψος της Χ.Θ. 21+250 (φωτ. 28 Annex I). Έχει εµβαδόν περίπου 29.100 
τ.µ. ενώ υπολογίζεται ότι θα µπορούν να διαµορφωθούν αναβαθµοί ύψους 5µ. Η συ-
νολική χωρητικότητα της περιοχής 3 υπολογίζεται περίπου στα 145.500 κ.µ. Η περιοχή 
είναι αναξιοποίητη µε σχεδόν καθόλου βλάστηση. Οι αναβαθµοί που θα δηµιουργη-
θούν θα µπορούν να αξιοποιηθούν άµεσα για γεωργικούς σκοπούς. Η περιοχή επίσης 
δεν είναι ορατή από τον αυτοκινητόδροµο. 

 
4. Η περιοχή 4 βρίσκεται δίπλα από την περιοχή 3 και έχει συνολικό εµβαδόν 47.900 τ.µ. 

Όπως φαίνεται και στη σχετική φωτογραφία (φωτ. 29 Annex I), βρίσκεται σε ύψωµα 
και έχει αποψιλωθεί για να αξιοποιηθεί από τον ιδιοκτήτη. Υπολογίζεται ότι θα µπο-
ρούν να διαµορφωθούν αναβαθµοί ύψους 3 µέχρι 5µ. Η συνολική χωρητικότητα της 
περιοχής είναι περίπου 191.600 κ.µ. Οι αναβαθµοί που θα δηµιουργηθούν θα µπο-
ρούν να αξιοποιηθούν άµεσα για γεωργικούς σκοπούς. 

 
5. Η περιοχή 5 (φωτ. 30 Annex I)  βρίσκεται σε απόσταση περίπου 400µ. δυτικά της ό-

δευσης, στο ύψος της Χ.Θ. 23+500. Είναι ένα πλατό µε µικρή κλίση στη µια κατεύθυν-
ση και έχει  αποψιλωθεί για να αξιοποιηθεί από τον ιδιοκτήτη. Το συνολικό εµβαδόν εί-
ναι περίπου 20.300 τ.µ. και µπορούν να διαµορφωθούν αναβαθµοί ύψους 3 µέχρι 5µ. 
Η χωρητικότητα της περιοχής υπολογίζεται στα 243.600 κ.µ. 

 
6. Η περιοχή 6 είναι µια κοιλότητα που έχει δηµιουργηθεί λόγω της κατασκευής των χω-

µατόδροµων, όπως φαίνεται και στη σχετική φωτογραφία (φωτ. 31 Annex I). Βρίσκεται 
δίπλα από την περιοχή 5. Το συνολικό εµβαδόν της περιοχής είναι περίπου 14.000 
τ.µ. και η χωρητικότητα της υπολογίζεται στα 56.000 κ.µ. 

 
7. Η περιοχή 7 είναι µια µικρή χαράδρα κατάντι της περιοχής 6. Με τη διαµόρφωση της 

περιοχής 6 σε αναβαθµούς, η ροή στη χαράδρα ελαχιστοποιείται και δεν υπάρχει ανα-
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γκαιότητα για διατήρηση της βαθιάς χαράδρας στην περιοχή 7. Με τη διαµόρφωση θα 
ενοποιηθούν οι αναβαθµοί που διακρίνονται στη φωτογραφία (φωτ. 32 Annex I)  στις 
δύο µεριές της χαράδρας (αµπέλια). Το συνολικό εµβαδόν της περιοχής είναι 2.100 
τ.µ. και η χωρητικότητα της υπολογίζεται στα 16.800 κ.µ. 

 
Η συνολική χωρητικότητα των πιο πάνω περιοχών υπολογίζεται στα 1.811.500 κ.µ. και µαζί 
µε τα 1.000.000 κ.µ. που µπορούν να απορροφηθούν από τον σκυβαλότοπο στο Βατί, καλύ-
πτουν πλήρως τις ανάγκες του Έργου για την απόρριψη των περιττών υλικών. Είναι όµως βέ-
βαιο ότι υπάρχουν αρκετές άλλες παρόµοιες περιοχές που προσφέρονται για διαµόρφωση µε 
υλικά από τις εκσκαφές και που θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν προς όφελος των ιδιοκτητών 
χωρίς σηµαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον (βλέπε παρ. γ).  
 
Σηµειώνουµε ότι η ποσότητα των υλικών που αποµακρύνονται από τις εκσκαφές (άρθρο 2,5 
του ∆ελτίου Ποσοτήτων), περιλαµβάνει και τα 467793 κ.µ. υλικού που θα επανατοποθετηθεί 
πάνω από τις ορθογωνικές σήραγγες (cut & cover, άρθρο 2,9) και εποµένως η πραγµατική 
ποσότητα των περιττών υλικών που θα πρέπει να αποµακρυνθούν µειώνεται στα 2753680 
κ.µ. Αυτή η ποσότητα µειώνεται περαιτέρω κατά 10 -15% αν υπολογιστεί και η απώλεια υλι-
κού στην κατασκευή επιχωµάτων. Εποµένως η τελική ποσότητα υλικών που θα αποµακρυν-
θούν θα είναι περίπου 2.5 εκατοµµύρια κ.µ. 
 
Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, η πρόσβαση στις προτεινόµενες περιοχές απόρριψης είναι 
εύκολη και ασφαλής, καθότι στην περιοχή έχει δηµιουργηθεί ένα πλήρες δίκτυο αγροτικών 
χωµατόδροµων που είναι καλά συντηρηµένοι µε χαβαροχάλικο. Κατά τη διάρκεια της χρήσης 
τους από το Εργολάβο, θα πρέπει να συντηρούνται µε ράντισµα για την καταστολή της σκό-
νης. Στις προτεινόµενες περιοχές θα πρέπει να βοηθηθεί η φυσική αναγένηση της χλωρίδας 
µε φυτεύσεις φυτών ενδιµικών στην περιοχή. Συστήνεται η φύτευση φυτών Phlomis Brevibrac-
teata Turril τα οποία απαντόνται στην περιοχή. 
 

γ) Από επιτόπιες παρατηρήσεις στην περιοχή του έργου εντοπίστηκαν αρκετές περιοχές 
στην περιοχή της Λάνειας και της Τριµήκληνης όπου γίνονται ισοπεδώσεις για γεωργικούς 
σκοπούς.  Οι ισοπεδώσεις αυτές και η δηµιουργία αναβαθµίδων µπορούν να απορροφή-
σουν σηµαντικές ποσότητες υλικών χωρίς επιβάρυνση στο περιβάλλον, λαµβάνοντας υ-
πόψη ότι συνήθως τα ακατάλληλα για την κατασκευή δρόµων υλικά είναι κατάλληλα για 
γεωργικούς σκοπούς.  Η λεπτοµερής καταγραφή και εµβαδοµέτρηση τέτοιων περιοχών 
δεν είναι δυνατή σε αυτή τη φάση, καθόσον δεν είναι γνωστό ποια θα είναι η διαθεσιµότη-
τά τους την περίοδο κατασκευής του έργου.  Είναι όµως βέβαιο, µε βάση την υπάρχουσα 
εµπειρία από άλλα παρόµοια έργα, ότι παρόµοιες περιπτώσεις θα υπάρξουν και στο µέλ-
λον και θα είναι διαθέσιµες κατά την φάση κατασκευής του έργου. 
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Συνοψίζοντας οι διάθεση των πλεοναζόντων χωµατισµών προτείνεται να διατεθούν: 
 

• Για ανάπλαση του χώρου απόθεσης σκυβάλων στο Βατί. 

• Στις θέσεις που διερςευνήθηκαν από τον µελετητή 

• Για γεωργική χρήση (δηµιουργία αναβαθµίδων) 
 

5.8.5. Φυσικό Περιβάλλον 

 

Για την αποφυγή των πιθανών οχλήσεων στο φυσικό περιβάλλον κατά τη διάρκεια της κατα-
σκευής προτείνεται αυστηρή χωροθέτηση του εργοταξίου και περιορισµός των δραστηριοτή-
των µέσα σε αυτό ειδικά σε ευαίσθητες περιοχές. Μετά το τέλος των εργασιών θα πρέπει να 
γίνεται µέριµνα για την αποκατάσταση της περιοχής µε φυτεύσεις φυτών χαρακτηριστικών της 
περιοχής. Για παράδειγµα στην περιοχή της Λάνειας µπορεί να χρησιµοποιηθεί για το σκοπό 
αυτό το φυτό Phlomis Brevibracteata Turril που είναι ενδηµικό της περιοχής. Επιπρόσθετα 
των µέτρων µετριασµού του θορύβου θα πρέπει να αποφευχθούν δυνατοί θόρυβοι και κρότοι 
(πχ χρήση εκρηκτικών). 
 

Ειδικά στην περιοχή της γέφυρας του Ζυγού όπου καταλήγει η προστατευόµενη περιοχή της 
κοιλάδας του Λιµνάτη οι εργασίες θα πρέπει να προγραµµατιστούν έτσι ώστε να είναι όσο το 
δυνατόν σύντοµες και να µη συµπέσουν µε την περίοδο ανθοφορίας (άνοιξη).  
 

Όσον αφορά τις περιοχές όπου η χάραξη της οδού δεν είναι κοντά στην παλαιά και αποτελούν 
τους φυσικούς χώρους κυνηγιού των αρπακτικών πτηνών της περιοχής οι εργασίες θα πρέπει 
να προγραµµατίζονται για τους καλοκαιρινούς µήνες όπου η λεία είναι αφθονότερη. 
 

5.8.6. Έδαφος 

 

Για να περιοριστούν οι επιπτώσεις στο έδαφος από την κατασκευή του έργου θα πρέπει µετά 
το πέρας των εργασιών να γίνεται αποκατάσταση του χώρου του εργοταξίου και φύτευση µε 
φυτά που συναντώνται στην περιοχή. 
 

5.8.7. Υδρολογία 

 

Για να περιοριστούν οι επιπτώσεις στην υδρολογία από την κατασκευή του έργου θα πρέπει 
να προγραµµατίζονται οι εργασίες θεµελίωσης γεφυρών κατά τους ξηρούς µήνες. Επίσης δεv 
θα πρέπει vα δηµιoυργoύvται σωρoί υλικώv / µπάζωv µέσα ή κovτά σε χειµάρρoυς (απόστα-
ση τoυλάχιστo 100 µ.) για vα απoφεύγεται η µεταφoρά εκπλυµάτωv στoυς χειµάρρoυς κατά τη 
διαβρoχή τoυς. 
 

Τέλος σε περίπτωση διαρρoώv καυσίµωv ή πίσσας θα πρέπει vα γίvεται χρήση 
πρoσρoφητικώv υλικώv όπως άµµoς, ρoκαvίδι ή ειδικoύ γεωυφάσµατoς αµέσως µετά τη δια-
φυγή για να αποφευχθεί ο κίvδυvoς ρύπαvσης τωv επιφαvειακώv vερώv.  Η δε διάθεση αυτώv 
να γίvεται σύµφωvα µε τις oδηγίες για τη διάθεση τoξικώv απoβλήτωv. 
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6. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

6.1. Οδική Κυκλοφορία 

 
Για τις ανάγκες της παρούσας µελέτης έγινε λεπτοµερής κυκλοφοριακή ανάλυση της περιοχής 
η οποία περιελάµβανε και έρευνα Προέλευσης – Προορισµού στην οποία βασίστηκε η αποτύ-
πωση της υπάρχουσας κατάστασης κυκλοφορίας αλλά και οι προβλέψεις κυκλοφορίας για 
τους χρονικούς ορίζοντες 2012, 2022 και 2032. Εκτενής αναφορά για την κυκλοφοριακή κατά-
σταση της περιοχής και τις προβλέψεις γίνεται στο τεύχος της Τεχνοοικονοµικής Μελέτης της 
παρούσας φάσης. 
 
Για της ανάγκες της Περιβαλλοντικής Μελέτης παραθέτονται παρακάτω στοιχεία κυκλοφορια-
κών φόρτων κατά τη λειτουργία της εξεταζόµενης οδού, για του εξεταζόµενους χρονικούς ορί-
ζοντες (2012, 2022 και 2032) όπως προκύπτουν από την κυκλοφοριακή ανάλυση που περι-
γράφεται στο τεύχος της Τεχνοοικονοµικής Μελέτης. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.1. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΟΧΗΜΑΤΑ) ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΚΥΡΙΑ ΥΠΟΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥΣ ΟΡΙΖΟ-

ΝΤΕΣ 

 

Σύνδεσµοι 

(µεταξύ κόµβων) 

Μήκος 

(µέτρα) 
2004 2012 2022 2032 

Αυτοκινητόδροµος  Μέση ηµερήσια κυκλοφορία (οχήµ. / ηµέρα) 

Αρχή έργου – Α/Κ Παλόδειας 3.962 - 17.298 22.481 26.372 

Α/Κ Παλόδειας – Α/Κ Κυράς 4.394 - 13.853 18.638 22.432 

Α/Κ Κυράς – Α/Κ Άλασσας 2.659 - 12.578 17.069 20.612 

Α/Κ Άλασσας – Α/Κ Λάνειας 5.560 - 10.096 13.908 17.140 

Α/Κ Λάνειας – Α/Κ Τριµίκληνης 2.664 - 9.637 13.165 16.163 

Α/Κ Τριµήκληνης – Κόµβος Σαϊττά 3.162 - 9.223 12.672 15.602 

Αρχή έργου - Κόµβος Σαϊττά 

(Μεσοσταθµική ΜΗΑΚ (οχήµ. / ηµέρα) 
22.400 - 12.224 16.465 19.890 

 
Η σύνθεση κυκλοφορίας θεωρείται σταθερή για τους εξεταζόµενους χρονικούς ορίζοντες και 
έχει ως ακολούθως: 
 

• ∆ίκυκλα 0,26% 

• Επιβατικά ΙΧ 51,57% 

• Λεωφορεία 0,94% 

• Ηµιφορτηγά 41,66% 

• Φορτηγά ∆ιαξονικά 3,66% 

• Φορτηγά Τριαξονικά 1,08% 

• Φορτηγά Πολυαξονικά 0,83% 
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Για τις ανάγκες υπολογισµού των επιπτώσεων από την κυκλοφορία χρησιµοποιούνται δύο 
βασικές κατηγορίες οχηµάτων τα ελαφρά (κάτω των 3,5 τόνων) που περιλαµβάνουν τα 
δίκυκλα και τα επιβατικά ΙΧ και τα βαρέα (άνω των 3,5 τόνων) που περιλαµβάνουν τα 
λεωφορεία, τα ηµιφορτηγά και τα φορτηγά όλων των κατηγοριών. Εφαρµόζοντας αυτή την 
οµαδοποίηση στην παραπάνω σύνθεση προκύπτει: 
 

• Ελαφρά οχήµατα (κάτω των 3,5 τόνων): 51,83% 

• Βαρέα οχήµατα (άνω των 3,5 τόνων): 48,17% 
 

6.2. Αέρια Ρύπαvση 

 

6.2.1. Όρια Ποιότητας Αέρα 

 

Τα πρότυπα της πoιότητας τoυ αέρα σχεδιάζovται για vα πρoστατεύεται η αvθρώπιvη υγεία 
και τo περιβάλλov γεvικότερα. Αυτά αφoρoύv αέριoυς ρύπoυς oι oπoίoι θέτoυv τηv αvθρώπιvη 
υγεία σε περιβαλλovτικό κίvδυvo πέραv από oρισµέvες συγκεvτρώσεις. Για παράδειγµα: τo 
διoξείδιo τoυ θείoυ, τo oπoίo είvαι ερεθιστικό στo αvαπvευστικό σύστηµα σε υψηλές 
συγκεvτρώσεις.  Τo διoξείδιo τoυ αζώτoυ είvαι φωτoχηµικός ρύπoς και έχει σηµαvτικό ρόλo 
στo σχηµατισµό τωv φωτoχηµικώv αvτιδράσεωv, π.χ. δηµιoυργία όζovτoς (Ο3). Τα SO2 και 
NOx πρoκαλoύv όξιvη βρoχή. 
 

Τα υπάρχovτα όρια πoιότητας αέρα πoικίλoυv από χώρα σε χώρα και πoλλές φoρές ακόµα 
και στηv ίδια τη χώρα αvάλoγα µε τη χρovική περίoδo. Η αvάπτυξη oρίωv σε µία χώρα πρέπει 
vα αvαφέρεται σε µακρoπρόθεσµoυς και βραχυπρόθεσµoυς στόχoυς. Σε µερικές χώρες για τo 
άµεσo µέλλov θα είvαι απαραίτητo vα εδραιωθoύv πρότυπα για τα επίπεδα ρύπαvσης µε 
άµεσoυς στόχoυς τη µείωση και εξάλειψη ασθεvειώv και θαvάτωv ακόµη και για 
υπερευαίσθητες oµάδες πληθυσµoύ.  Αυτό σηµαίvει ότι τα όρια τoυ ρύπoυ θα πρέπει vα είvαι 
όσo γίvεται χαµηλότερα και επίσης o αριθµός τωv αvθρώπωv πoυ επηρεάζovται-εκτίθεvται 
όσo τo δυvατόv µικρότερoς. Πρέπει vα τovισθεί ότι η θεώρηση τωv oρίωv για πρoστασία τoυ 
πληθυσµoύ από σηµαvτικoύς κιvδύvoυς είvαι στατιστική και φυσικά η υιoθέτηση oρίωv 
πoιότητας δεv συvεπάγεται πλήρη πρoστασία για όλα τα άτoµα (παράγovτας ευαισθησίας 
ατόµωv). 
  

Στηv παρoύσα µελέτη έχoυv ληφθεί υπόψη τα πρότυπα πoιότητας τoυ αέρα από διεθvείς 
oργαvισµoύς. Αυτά είvαι της Ευρωπαϊκής Ενωσης (Ε.Ε.), της Αµερικανικής Υπηρεσίας 
Περιβάλλοντος US EPA (Η.Π.Α.), της ∆ιεθvoύς Τράπεζας και της Παγκόσµιας Οργάvωσης 
Υγείας (Π.Ο.Υ.) [World Health Organization (W.H.O.)]. Οι Οδηγίες της Ε.Ε. έχoυv 
υπoχρεωτικό καθεστώς στηv Κύπρο, εvώ τα άλλα πρότυπα είvαι µόvo για κατευθυvτήριoυς 
σκoπoύς δίvoυv δε, δύo oµάδες τιµώv ovoµαζόµεvες oριακές (limit) και κατευθυvτήριες (guide) 
τιµές. Οι oριακές τιµές είvαι εκείvες oι τιµές τις oπoίες δεv πρέπει vα υπερβαίvoυv oι 
συγκεvτρώσεις ρύπωv εvτός τωv χωρώv της Ε.Ε. και καθoρίσθηκαv για vα πρoστατεύoυv τηv 
αvθρώπιvη υγεία. 
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Στov επόµεvo πίνακα παρoυσιάζovται συγκριτικά τα όρια Κύπρου, Ε.Ε., Π.Ο.Υ. και άλλωv 
oργαvισµώv. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.2. ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ, mg/m
3
 

 

SO2: διοξείδιο του θείου, PM: σωµατίδα, Pb: µόλυβδος, NO2:διοξείδιο του αζώτου,  

Ο3: όζον, CO:µονοξείδιο του άνθρακα, VOC: υδρογονάνθρακες 

 

Χρovική Περίoδoς SO2 Καπvός PM Pb NO2 O3 CO VOC 

Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας (Π.Ο.Υ) 

Ετήσια µέση τιµή 40-60 40-60 60-90      

Max 24h µέση τιµή 100-150 100-150 150-230      

Μέγιστη τιµή 1h 350        

Μέγιστη τιµή 24h 125        

Μέσoς όρoς 1h     190-320 100-200 40.000  

Max Μέση 8h τιµή      60 10.000  

Ευρωπαϊκή Ενωση (Ε.Ε.) 

∆ιάµεση ετήσια τιµή  
24h µέσωv τιµώv 

80-120 80       

∆ιάµεσoς χειµώvα 24h 
µέσωv τιµώv 

130-180 130       

98% έτoυς 24h µέσωv 
τιµώv  

250-300 250   200-135    

Μέση ετήσια τιµή    2,0     

50% έτoυς µετρήσεωv 
1h  

    50    

ΗΠΑ 

Ετήσια µέση τιµή 80    100    

Μέσoς 24h όρoς 365  260-150      

Μέσoς 3h όρoς 1300       160 

Ετήσιoς γ.mόρoς   75-60      

Μέγιστη µέση -  
3-µηvιαία τιµή 

   1,5     

Μέση τιµή 1h      235 40.000  

Μέση 8h τιµή       10.000  

Κύπρος 

Ετήσια µέση τιµή 20  20 0,5 40    

Μέσoς 24h όρoς 125  50      

Μέση τιµή 1h 350    400 180   

Μέση 8h τιµή      110 10.000  

 

Επίσης, σε σχέση µε τov παραπάνω, παρατηρoύvται τα εξής:  
 

• Από τα oξείδια τoυ αζώτoυ (NOx) τα θεσµoθετηµέvα όρια αφoρoύv µόvo τo NO2. 
 

• Για τoυς υδρoγovάvθρακες δεv υπάρχoυv θεσµoθετηµέvα όρια.  Η Αµερικαvική Υπηρεσία 
Περιβάλλovτoς (US EPA) είχε ως όριo τα 160 µg/m3 για τη µέση τρίωρη τιµή (6-9 π.m, 
υπέρβαση µια φoρά τo χρόvo) πoυ καταργήθηκε όµως τo 1983. 
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6.2.2. Μοντέλο Αέριας Ρύπανσης 

 
Για τον υπολογισµό της αέριας ρύπανσης κατά τη φάση λειτουργίας της προτεινόµενης οδού 
χρησιµοποιήθηκε το µοντέλο πρόβλεψης Ο∆ΟΣ EMOS το οποίο βασίζεται στο µοντέλο 
HIWAY υπολογίζοντας την διασπορά – διάχυση των καυσαερίων που δηµιουργούνται από 
έναν αυτοκινητόδροµο χρησιµοποιώντας τις Γκαουσιανές εξισώσεις διασποράς αέριων 
ρύπων. Το µοντέλο αυτό επιλέχθηκε ως καταλληλότερο καθώς τα Γκαουσιανά µοντέλα είναι 
σήµερα τα επικρατέστερα για τις προβλέψεις διασποράς – διάχυσης αέριων ρύπων. 
Επιπρόσθετα, το Ο∆ΟΣ EMOS συνεργάζεται πλήρως µε το µοντέλο οδοποιίας Ο∆ΟΣ το 
οποίο χρησιµοποιήθηκε από το µελετητή για το σχεδιασµό της προτεινόµενης οδού. Κατά τη 
έννοια αυτή, όλες οι τεχνικές λεπτοµέρειες της οδοποιίας που επηρεάζουν την αέρια ρύπανση  
αποτυπώνονται λεπτοµερέστατα και στο περιβαλλοντικό µοντέλο. Τέλος το µοντέλο έχει την 
δυνατότητα σχηµατικής παρουσίασης των ρύπων υπό µορφή ισορυπαντικών καµπυλών που 
όταν αποτυπωθούν σε χάρτη δίνουν τη δυνατότητα εύκολου εντοπισµού των επιπέδων 
ρύπανσης σε σχέση µε τους επηρεαζόµενους δέκτες. 
 

� Εισαγόµενα στοιχεία 

 
Τα βασικά στοιχεία που εισήχθησαν στο µοντέλο είναι τα κάτωθι: 
 

• Μέση ηµερήσια οδική κυκλοφορία (οχήµατα / ηµέρα) ανά οδικό τµήµα (Πίνακας 6.1) 

• Σύνθεση κυκλοφορίας σε ελαφρά και βαρέα οχήµατα (51,83% και 48,17% αντίστοιχα) 

• Ποσοστό καταλυτικών οχηµάτων (77%) 

• Ταχύτητα κυκλοφορίας (Αυτόµατη εισαγωγή από το πρόγραµµα οδοποιίας Ο∆ΟΣ) 

• Πλάτος οδού (Αυτόµατη εισαγωγή από το πρόγραµµα οδοποιίας Ο∆ΟΣ) 

• Λωρίδες κυκλοφορίας (Αυτόµατη εισαγωγή από το πρόγραµµα οδοποιίας Ο∆ΟΣ) 

• Τεχνικά έργα, γέφυρες, σήραγγες κτλ. (Αυτόµατη εισαγωγή από το πρόγραµµα οδοποιίας 
Ο∆ΟΣ) 

• Μηκοτοµή (Αυτόµατη εισαγωγή από το πρόγραµµα οδοποιίας Ο∆ΟΣ) 

• ∆ιατοµή (Αυτόµατη εισαγωγή από το πρόγραµµα οδοποιίας Ο∆ΟΣ) 
 

� Αποτελέσµατα 

 
Το µοντέλο έκανε υπολογισµούς για τους τρεις εξεταζόµενους χρονικούς ορίζοντες, 2012, 
2022 και 2032 υπολογίζοντας τους εξής ρύπους, µονοξείδιο του άνθρακα (CO), διοξείδιο του 
αζώτου (NO2), υδρογονάνθρακες (VOC), διοξείδιο του θείου (SO2) και αιωρούµενα σωµατίδια 
(PM). Οι υπολογισµοί έγιναν για µία ζώνη 1.000 περίπου µέτρων εκατέρωθεν της 
εξεταζόµενης οδού. 
 
Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στους ακόλουθους πίνακες. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.3. ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΖΟΝΤΑ 

 

Έτος Τµήµα (Χ.Θ.) CO NOx VOC SO2 PM 

Ανηγµένοι Συντελεστές Εκποµπής Ρύπων σε gr/km 

2,7 0,9 0,6 0,1 0,1 

Ετήσιες Εκποµπές σε tn/yr   
4+800.0 – 8+762.0 

506,9 169,1 112,6 18,9 18,9 

Ανηγµένοι Συντελεστές Εκποµπής Ρύπων σε gr/km 

2,7 0,9 0,6 0,1 0,1 

Ετήσιες Εκποµπές σε tn/yr   
8+762.0 – 12+700.0 

403,6 134,5 89,6 15,1 15,1 

Ανηγµένοι Συντελεστές Εκποµπής Ρύπων σε gr/km 

2,5 0,7 0,6 0,1 0,1 

Ετήσιες Εκποµπές σε tn/yr   
12+700.0 – 13+156.0 

43,3 12,1 10,4 1,6 1,6 

Ανηγµένοι Συντελεστές Εκποµπής Ρύπων σε gr/km 

2,5 0,7 0,6 0,1 0,1 

Ετήσιες Εκποµπές σε tn/yr   
13+156.0 – 15+815.0 

229,1 64,1 55,1 9 9 

Ανηγµένοι Συντελεστές Εκποµπής Ρύπων σε gr/km 

2,5 0,7 0,6 0,1 0,1 

Ετήσιες Εκποµπές σε tn/yr   
15+815.0 – 21+375.0 

384,4 107,7 92,3 15,3 15,3 

Ανηγµένοι Συντελεστές Εκποµπής Ρύπων σε gr/km 

2,5 0,7 0,6 0,1 0,1 

Ετήσιες Εκποµπές σε tn/yr   
21+375.0 – 24+039.0 

175,9 49,3 42,2 7,1 7,1 

Ανηγµένοι Συντελεστές Εκποµπής Ρύπων σε gr/km 

2,5 0,7 0,6 0,1 0,1 

Ετήσιες Εκποµπές σε tn/yr   

2012 

24+039.0 – 

27+657.663 

228,5 64,1 54,8 9 9 

Ανηγµένοι Συντελεστές Εκποµπής Ρύπων σε gr/km 

2,7 0,9 0,6 0,1 0,1 

Ετήσιες Εκποµπές σε tn/yr   
4+800.0 – 8+762.0 

659 219,7 146,3 24,4 24,4 

Ανηγµένοι Συντελεστές Εκποµπής Ρύπων σε gr/km 

2,7 0,9 0,6 0,1 0,1 

Ετήσιες Εκποµπές σε tn/yr   

2022 

8+762.0 – 12+700.0 

543,1 181,1 120,6 20 20 

(συνέχεια) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.3 (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) 
 

Έτος Τµήµα (Χ.Θ.) CO NOx VOC SO2 PM 

Ανηγµένοι Συντελεστές Εκποµπής Ρύπων σε gr/km 

2,5 0,7 0,6 0,1 0,1 

Ετήσιες Εκποµπές σε tn/yr   
12+700.0 – 13+156.0 

58,1 16,2 14 2,2 2,2 

Ανηγµένοι Συντελεστές Εκποµπής Ρύπων σε gr/km 

2,5 0,7 0,6 0,1 0,1 

Ετήσιες Εκποµπές σε tn/yr   
13+156.0 – 15+815.0 

311 87,1 74,5 12,3 12,3 

Ανηγµένοι Συντελεστές Εκποµπής Ρύπων σε gr/km 

2,5 0,7 0,6 0,1 0,1 

Ετήσιες Εκποµπές σε tn/yr   
15815.0 - 21375.0 

529,6 148,2 127,1 21,1 21,1 

Ανηγµένοι Συντελεστές Εκποµπής Ρύπων σε gr/km 

2,5 0,7 0,6 0,1 0,1 

Ετήσιες Εκποµπές σε tn/yr   
21+375.0 – 24+039.0 

240,3 67,4 57,5 9,6 9,6 

Ανηγµένοι Συντελεστές Εκποµπής Ρύπων σε gr/km 

2,5 0,7 0,6 0,1 0,1 

Ετήσιες Εκποµπές σε tn/yr   

2022 

24+039.0 – 

27+657.663 

314 88 75,4 12,6 12,6 

Ανηγµένοι Συντελεστές Εκποµπής Ρύπων σε gr/km 

2,7 0,9 0,6 0,1 0,1 

Ετήσιες Εκποµπές σε tn/yr   
4+800.0 – 8+762.0 

773 257,6 171,8 28,5 28,5 

Ανηγµένοι Συντελεστές Εκποµπής Ρύπων σε gr/km 

2,7 0,9 0,6 0,1 0,1 

Ετήσιες Εκποµπές σε tn/yr   
8+762.0 – 12+700.0 

653,5 217,8 145,2 24,1 24,1 

Ανηγµένοι Συντελεστές Εκποµπής Ρύπων σε gr/km 

2,5 0,7 0,6 0,1 0,1 

Ετήσιες Εκποµπές σε tn/yr   
12+700.0 – 13+156.0 

70,1 19,7 16,7 2,7 2,7 

Ανηγµένοι Συντελεστές Εκποµπής Ρύπων σε gr/km 

2,5 0,7 0,6 0,1 0,1 

Ετήσιες Εκποµπές σε tn/yr   
13+156.0 – 15+815.0 

375,4 105,2 90,1 15,1 15,1 

Ανηγµένοι Συντελεστές Εκποµπής Ρύπων σε gr/km 

2,5 0,7 0,6 0,1 0,1 

Ετήσιες Εκποµπές σε tn/yr   

2032 

15+815.0 – 21+375.0 

652,7 182,8 156,7 26 26 

(συνέχεια) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.3 (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) 

 

Έτος Τµήµα (Χ.Θ.) CO NOx VOC SO2 PM 

Ανηγµένοι Συντελεστές Εκποµπής Ρύπων σε gr/km 

2,5 0,7 0,6 0,1 0,1 

Ετήσιες Εκποµπές σε tn/yr   
21+375.0 – 24+039.0 

294,8 82,5 70,7 11,8 11,8 

Ανηγµένοι Συντελεστές Εκποµπής Ρύπων σε gr/km 

2,5 0,7 0,6 0,1 0,1 

Ετήσιες Εκποµπές σε tn/yr   

2032 

24+039.0 – 

27+657.663 

386,6 108,2 92,9 15,3 15,3 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.4. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 10 M ΑΠΟ ΤΗΝ Ο∆Ο 

ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΖΟΝΤΑ 

 

CO NO2 VOC SO2 PM 
Έτος Τµήµα (Χ.Θ.) 

Συγκεντρώσεις στον αντίστοιχο χρόνο έκθεσης (µg/m3) 

4+800.0 – 8+762.0 38,7 18 9,7 0,7 1 

8+762.0 – 12+700.0 53,2 24,7 13,3 1 1,4 

12+700.0 – 13+156.0 46,1 17,8 14,2 0,8 1,5 

13+156.0 – 15+815.0 42,3 16,3 13 0,7 1,3 

15+815.0 – 21+375.0 35,7 13,8 11 0,6 1,2 

21+375.0 – 24+039.0 32,2 12,4 9,9 0,6 1 

2012 

24+039.0 – 27+657.663 1,3 0,5 0,4 0 0 

4+800.0 – 8+762.0 50,2 23,3 12,6 0,9 1,3 

8+762.0 – 12+700.0 71,2 33 17,9 1,3 1,8 

12+700.0 – 13+156.0 61,9 23,9 19,1 1,1 2 

13+156.0 – 15+815.0 57,2 22 17,6 1 1,8 

15+815.0 – 21+375.0 49 18,9 15,1 0,9 1,5 

21+375.0 – 24+039.0 43,8 16,9 13,5 0,8 1,4 

2022 

24+039.0 – 27+657.663 1,8 0,7 0,6 0 0 

4+800.0 – 8+762. 58,4 27,1 14,6 1,1 1,5 

8+762.0 – 12+700.0 84,3 39,2 21,1 1,5 2,1 

12+700.0 – 13+156.0 73,7 28,4 22,7 1,3 2,4 

13+156.0 – 15+815.0 68,3 26,3 21 1,2 2,2 

15+815.0 – 21+375.0 59,7 23 18,4 1 1,9 

21+375.0 – 24+039.0 53,3 20,6 16,5 0,9 1,7 

2032 

24+039.0 – 27+657.663 2,2 0,8 0,7 0 0,1 

 Όρια Τµήµατος Επιθεώρησης Ερ-
γασίας µg/m3 

10.000 400 - 125 50 

 Χρονική Βάση hr 8 1 3 24 24 

 Προτεινόµενα όρια από άλλους ορ-
γανισµούς 

10.000 
Π.Ο.Υ. 

200 
E.E. 

160 
Η.Π.Α. 

250 
E.E. 

250 
E.E. 
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Από τον παραπάνω πίνακα φαίνεται πως οι αναµενόµενοι ατµοσφαιρικοί ρύποι είναι χαµηλοί 
και δεν αναµένεται να ξεπεράσουν τα επιτρεπόµενα όρια (εθνικά ή και διεθνή) σε κανένα από 
τους εξεταζόµενους χρονικούς ορίζοντες. 
 

Στο ίδιο συµπέρασµα οδηγεί και η επισκόπηση των χαρτών των ισορυπαντικών καµπυλών 
που σχεδιάστηκαν για τους τρεις χρονικούς ορίζοντες (AIR/01, AIR/02 και AIR/03). Τα χωριά 
της περιοχής, Άλασσα, Λάνεια, ∆ωρός, Μονάγρι και Τριµήκληνη δεν επηρεάζονται από την 
ατµοσφαιρική ρύπανση σε κανέναν από τους εξεταζόµενους χρονικούς ορίζοντες λόγω των 
χαµηλών συγκεντρώσεων ρύπων αλλά και λόγω της απόστασής τους από την εξεταζόµενη 
οδό. Το ίδιο ισχύει και για µεµονωµένες κατοικίες που βρίσκονται κοντά στην προτεινόµενη 
οδό όπως η κατοικία στη Χ.Θ. 21+700 ή η εκκλησία της Παναγίας του Βαλανά. 
 

Λεπτοµερής καταγραφή της αέριας ρύπανσης υπάρχεί στο Παράρτηµα IV  της µελέτης 
 

6.3. Θόρυβoς 

 

6.3.1. Όρια Θορύβου 

 

Στην Κυπριακή νοµοθεσία ο νόµος 224(Ι)/2004 κάνει αναφορά στην αξιολόγηση του θορύβου 
από διάφορες δραστηριότητες χωρίς να αναφέρει συγκεκριµένα όρια στάθµης θορύβου για τις 
διάφορες χρήσεις που µπορεί να είναι δέκτες αυτού. 
 

Στην Ελλάδα τα όρια oδικoύ κυκλoφoριακoύ θoρύβoυ καθoρίζovται στηv Υπoυργική Απόφαση 
Αριθ. Οίκoθεv 17252/92 (ΦΕΚ 395Β/19.6.92) "Καθoρισµός δεικτώv και αvωτάτωv 

επιτρεπoµέvωv oρίωv θoρύβoυ πoυ πρoέρχεται από τηv κυκλoφoρία σε oδικά και 

συγκoιvωvιακά έργα", η oπoία απoτελεί τη σχετική voµoθεσία περί κυκλoφoριακoύ θoρύβoυ. 
Ετσι, ως αvώτατα επιτρεπόµεvα όρια δεικτώv κυκλoφoριακoύ θoρύβoυ καθoρίζovται τα 
ακόλoυθα: 
  

α) Για τov δείκτη Leq (8-20 ωρ.) τα 67 dB(A) και 
β) Για τov δείκτη L10 (18 ωρ.) τα 70 dB(A) 
  

µετρoύµεvα σε απόσταση 2,0 m από τηv πρόσoψη τωv πλησιέστερωv, πρoς τo oδικό έργo 
(ή/και τις συvoδές τoυ εγκαταστάσεις), κτηρίωv της πoλεoδoµικής εvότητας 
 

Για τους σκοπούς αξιολόγησης των επιπτώσεων του θορύβου στην παρούσα µελέτη θα 
χρησιµοποιηθούν τα αυστηρότερα όρια που χρησιµοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι για 
τov δείκτη L10 (18 ωρ.) τα 65 dB(A). 
 

6.3.2. Μοντέλο Θορύβου 

 

Για τον υπολογισµό του θορύβου κατά τη φάση λειτουργίας της προτεινόµενης οδού 
χρησιµοποιήθηκε το µοντέλο πρόβλεψης Ο∆ΟΣ EMOS. 
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Η µεθoδoλoγία πoυ ακoλoυθεί το µοντέλο για τov υπoλoγισµό τoυ θoρύβoυ oδικής 
κυκλoφoρίας πρoέρχεται από τηv Εκθεση της Βρεταvικής ∆ιεύθυvσης Μεταφoρώv, Welsh 
Office - Ο υπoλoγισµός τoυ θoρύβoυ Οδικής Κυκλoφoρίας (CRTN) - HMSO 1988.  Η µέθoδoς 
CRTN είvαι o κατάλληλoς oδηγός για τov υπoλoγισµό τoυ θoρύβoυ  oδικής κυκλoφoρίας κατά 
τηv περιβαλλovτική θεώρηση µελλovτικώv oδικώv έργωv, τov σχεδιασµό αυτoκιvητoδρόµωv 
και τov πρoγραµµατισµό σχετικά µε τις χρήσεις γης.  Η Εκθεση παρέχει µία γεvική µέθoδo 
υπoλoγισµoύ για τηv πρόβλεψη τωv επιπέδωv θoρύβoυ σε µία απόσταση από τov δρόµo, 
λαµβάvovτας υπόψη διάφoρες κυκλoφoριακές παραµέτρoυς, τηv κάλυψη τoυ εδάφoυς στηv 
παρεµβαλλoµέvη περιoχή, τov τύπo τoυ δρόµoυ και τηv όλη µoρφή της περιoχής. Πρoτείvει 
επίσης πρόσθετες διαδικασίες πoυ ίσως πρέπει vα ακoλoυθηθoύv, όταv η γεvική µέθoδoς 
εφαρµόζεται σε ειδικές περιπτώσεις όπως σε oδικoύς κόµβoυς. 
 
Η µεθoδoλoγία θεωρεί oτι επικρατoύv τυπικές συvθήκες κυκλoφoρίας και µετάδoσης θoρύβoυ, 
πoυ συµβαδίζoυv µε µέτριες ταχύτητες αvτίθετoυ αvέµoυ κατά τις εξεταζόµεvες περιόδoυς. 
Ολα τα επίπεδα θoρύβoυ εκφράζovται µε βάση τov δείκτη  LA10 (18ώρoυ)dB.  Ο  δείκτης LA10 
(18ώρoυ) dB είvαι o αριθµητικός µέσoς όρoς τωv τιµώv τωv ωριαίωv LA10 dB(A) για κάθε µία 
από τις 18 ωριαίες περιόδoυς µεταξύ 0600 έως 2400. Η πηγή τoυ κυκλoφoριακoύ θoρύβoυ 
(γραµµική πηγή) λαµβάvεται σαv γραµµή 0,5 µέτρα επάvω από τηv επιφάvεια τoυ δρόµoυ και 
3,5 µέτρα από τo κovτιvότερo άκρo της oδoύ. (Τo άκρo της oδoύ είvαι η άκρη τωv λωρίδωv 
κυκλoφoρίας εξαιρoυµέvωv τωv ερεισµάτωv). 
 
Επιπρόσθετα, το Ο∆ΟΣ EMOS συνεργάζεται πλήρως µε το µοντέλο οδοποιίας Ο∆ΟΣ το 
οποίο χρησιµοποιήθηκε από το µελετητή για το σχεδιασµό της προτεινόµενης οδού. Κατά τη 
έννοια αυτή, όλες οι τεχνικές λεπτοµέρειες της οδοποιίας που επηρεάζουν τον θόρυβο  
αποτυπώνονται λεπτοµερέστατα και στο περιβαλλοντικό µοντέλο. Τέλος το µοντέλο έχει την 
δυνατότητα σχηµατικής παρουσίασης του θορύβου υπό µορφή ισοθορυβικών καµπυλών που 
όταν αποτυπωθούν σε χάρτη δίνουν τη δυνατότητα εύκολου εντοπισµού των επιπέδων 
θορύβου σε σχέση µε τους επηρεαζόµενους δέκτες. 
 

� Εισαγόµενα στοιχεία 

 
Τα βασικά στοιχεία που εισήχθησαν στο µοντέλο είναι τα κάτωθι: 
 

• Μέση ηµερήσια οδική κυκλοφορία (οχήµατα / ηµέρα) ανά οδικό τµήµα (Πίνακας 6.1) 

• Σύνθεση κυκλοφορίας σε ελαφρά και βαρέα οχήµατα (51,83% και 48,17% αντίστοιχα) 

• Ταχύτητα κυκλοφορίας (Αυτόµατη εισαγωγή από το πρόγραµµα οδοποιίας Ο∆ΟΣ) 

• Πλάτος οδού (Αυτόµατη εισαγωγή από το πρόγραµµα οδοποιίας Ο∆ΟΣ) 

• Λωρίδες κυκλοφορίας (Αυτόµατη εισαγωγή από το πρόγραµµα οδοποιίας Ο∆ΟΣ) 

• Τεχνικά έργα, γέφυρες, σήραγγες κτλ. (Αυτόµατη εισαγωγή από το πρόγραµµα οδοποιίας 
Ο∆ΟΣ) 

• Μηκοτοµή (Αυτόµατη εισαγωγή από το πρόγραµµα οδοποιίας Ο∆ΟΣ) 

• ∆ιατοµή (Αυτόµατη εισαγωγή από το πρόγραµµα οδοποιίας Ο∆ΟΣ) 
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� Αποτελέσµατα 

 
Το µοντέλο έκανε υπολογισµούς για τους τρεις εξεταζόµενους χρονικούς ορίζοντες, 2012, 
2022 και 2032 υπολογίζοντας τα επίπεδα θορύβου για τον δείκτη L10 (18ώρου) για µία ζώνη 
1.000 περίπου µέτρων εκατέρωθεν της εξεταζόµενης οδού. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται 
υπό µορφή ισοθορυβικών καµπυλών στους χάρτες NOISE/01, NOISE/02 και NOISE/03 
αντίστοιχα για τους τρεις εξεταζόµενους χρονικούς ορίζοντες, 2012, 2022 και 2032. Η 
επισκόπηση των χαρτών αυτών παρουσιάζεται συνοπτικά από τους ακόλουθους πίνακες. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.5. ΕΠΙΠΕ∆Α ΘΟΡΥΒΟΥ L10 (18ΩΡΟΥ) ΣΕ DB(A) ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ-

ΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥΣ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ 

 

Χρονικός Ορίζοντας 
Χωριό 

2012 2022 2032 

Άλασσα 40 - 45 40 - 45 40 - 45 

Μονάγρι 40 - 45 <45 45 - 50 

∆ωρός 40 - 45 <45 45 - 50 

Λάνεια 50 - 55 50 - 55 50 - 55 

Τριµήκληνη <40 40 - 45 40 - 45 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.6. ΕΠΙΠΕ∆Α ΘΟΡΥΒΟΥ L10 (18ΩΡΟΥ) ΣΕ DB(A) ΤΩΝ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΠΑ-

ΡΟ∆ΙΩΝ ΟΙΚΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥΣ 

ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ 

 

Χρονικός Ορίζοντας 
Χ.Θ. Χαρακτηρισµός 

2012 2022 2032 

5+500 Κατοικίες 70 - 75 70 - 75 70 - 75 

10+500 Κατοικίες – Κέντρο διασκέδασης 70 - 75 70 - 75 70 - 75 

12+400 Κέντρο διασκέδασης 65 - 70 65 - 70 70 - 75 

13+000 Κατοικίες 65 - 70 65 - 70 65 - 70 

20+000 Κατοικίες 50 - 55 50 - 55 50 - 55 

20+800 Κατοικία 60 - 65 60 - 65 65 - 70 

21+700 Κατοικία 55 - 60 60 - 65 65 - 70 

22+600 Κατοικία 55 - 60 55 - 60 65 - 70 

22+600 Εκκλησία (Παναγία του Βαλανά) 50 - 55 55 55 - 60 

25+100 Οικιστική περιοχή 50 - 60 50 - 65 55 - 65 

26+000 Οικιστική περιοχή 50 - 60 50 - 60 55 - 60 

27+500 Οικιστική περιοχή 45 - 55 50 - 65 50 - 65 
 

Από τους παραπάνω πίνακες διαπιστώνεται ότι τα επίπεδα του εκτιµώµενου θορύβου από 
την οδική κυκλοφορία είναι ιδιαίτερα χαµηλά στα χωριά της περιοχή και κατά πού χαµηλότερα 
του ορίου των 65 dB(A). Τα χαµηλά επίπεδα οδικού θορύβου είναι αναµενόµενα καθώς η 
οδός βρίσκεται σε αρκετή απόσταση από τα χωριά της περιοχής. 
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Όσον αφορά τις µεµονωµένες κατοικίες που βρίσκονται κοντά στην οδό τα επίπεδα του οδικού 
θορύβου είναι σαφώς µεγαλύτερα σε σχέση µε αυτά των χωριών της περιοχής λόγω της 
εγγύτητάς τους µε την οδό. Υπέρβαση του ορίου των 65 dB(A), διαπιστώνεται σε επτά 
περιπτώσεις, στις χιλιοµετρικές θέσεις 5+500, 10+500, 12+400, 13+000, 20+800, 21+700 και 
22+600. Στις χιλιοµετρικές θέσεις 5+500 και 10+500 η υπέρβαση του ορίου είναι της τάξεως 
των 10 dB(A) και παρατηρείται και στους τρεις εξεταζόµενους ορίζοντες. Στις χιλιοµετρικές 
θέσεις 12+400 και 13+000 η υπέρβαση του ορίου είναι της τάξεως των 5 dB(A) και 
παρατηρείται και στους τρεις εξεταζόµενους ορίζοντες. Στις χιλιοµετρικές θέσεις 20+800, 
21+700 και 22+600 η υπέρβαση του ορίου είναι της τάξεως των 5 dB(A) και παρατηρείται 
µόνο στον χρονικό ορίζοντα 2032. 
 
Στις χιλιοµετρικές θέσεις 25+100 και 27+500 τα επίπεδα οδικού θορύβου πλησιάζουν αλλά 
δεν ξεπερνούν το όριο των 65 dB(A) στους χρονικούς ορίζοντες, 2022 και 2032. 
 
Οι λοιποί αναφερόµενοι παρόδιοι χρήστες εκτίθενται σε επίπεδα οδικού θορύβου πολύ 
χαµηλότερα του ορίου των 65 dB(A). 
 
Λεπτοµερής παρουσίαση των αποτελεσµάτων του µοντέλου θορύβου παρατίθεται στο 
Παράρτηµα IV. 
 

6.4. Στερεά – Υγρά Απόβλητα 

 
Κατά τη λειτoυργία τoυ δρόµoυ, τα µόvα στερεά απόβλητα πoυ µπoρεί vα υπάρξoυv είvαι τα 
µικρoαvτικείµεvα (πλαστικά µπoυκάλια, µεταλλικά κoυτιά αvαψυκτικώv, απoτσίγαρα κλπ.) πoυ 
oι ασυvείδητoι oδηγoί πετάvε έξω από τo αυτoκίvητό τoυς. 
 
Κατά τη λειτoυργία τoυ έργoυ δεν αναµένονται υγρά απόβλητα εκτός από αυτά που θα 
δηµιoυργoύvται από τo ξέπλυµα τoυ oδoστρώµατoς (vερά απoρρoώv) από τα όµβρια ύδατα. 
Η πoσότητα αυτώv θα εξαρτάται από τo ύψoς της βρoχόπτωσης, εvώ η πoιότητά τoυς 
αναµένεται να είναι καλή λόγω της έλλειψης σηµαντικών ρύπων στην περιοχή που θα 
µπορούσαν να µεταφερθούν από τα όµβρια ύδατα. 
 

6.5. Φυσικό Περιβάλλον 

 
Η λειτουργία ενός κλειστού αυτοκινητοδρόµου όπως αυτός που προτείνεται είναι βέβαιο ότι θα 
αλλάξεί τη φυσιογνωµία της περιοχής που διατρέχεί, ιδιαίτερα στο κοµµάτι αυτό όπου η 
χάραξη δεν ακολουθεί την παλιά οδό. Η αλλαγή της φυσιογνωµίας του περιβάλλοντος είναι 
µια µόνιµη αρνητική επίπτωση ως προς το φυσικό περιβάλλον και χαρακτηρίζει όλα τα έργα 
υποδοµής που κατασκευάζονται σε µη αστικές περιοχές. 
 
Οι βασικές επιπτώσεις της λειτουργίας του αυτοκινητοδρόµου διακρίνονται σε άµεσες ή 
πρωτογενείς και έµµεσες ή δευτερογενείς. 
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Οι άµεσες επιπτώσεις της λειτουργίας του αυτοκινητοδρόµου σχετίζονται µε το θόρυβο, την 
αέρια ρύπανση και τον κατακερµατισµό της περιοχής εφόσον πλέον η πρόσβαση µεταξύ των 
περιοχών εκατέρωθεν του αυτοκινητοδρόµου δεν είναι ελεύθερη. 
 

Στην περιοχή µελέτης οι άµεσες επιπτώσεις από τη λειτουργία του αυτοκινητοδρόµου 
αναµένονται να είναι µέτριες ή µικρές για τους ακόλουθους λόγους: 
 

• Μέρος της χάραξης ακολουθεί την υφιστάµενη οδό Λεµεσού – Σαϊττά και συνεπώς δεν 
αναµένεται να υπάρξεί επιπλέον όχληση από την ήδη υπάρχουσα. 

 

• Ο σχεδιασµός του αυτοκινητοδρόµου προβλέπει αρκετές σήραγγες και γέφυρες µε 
αποτέλεσµα την ελαχιστοποίηση κατά το δυνατόν της αλλαγής της φυσιογνωµίας της 
περιοχής αλλά και την διασφάλιση πολλών σηµείων πρόσβασης στις περιοχές 
εκατέρωθεν του αυτοκινητοδρόµου. 

 

• Τα επίπεδα της αέριας ρύπανσης αναµένονται να είναι χαµηλά 
 

• Τα επίπεδα θορύβου αναµένονται υψηλά µόνο στις περιοχές άµεσης γειτνίασης µε τον 
αυτοκινητόδροµο ειδικότερα στις ώρες αιχµής. 

 

• Οι κυρίαρχες χρήσεις της περιοχής είναι ή κατοικία και η γεωργία που ήδη χαρακτηρίζουν 
το φυσικό περιβάλλον της περιοχής. 

 

Ειδικότερα για τα αρπακτικά πτηνά της περιοχής εκτιµάται ότι η επίδραση από τη λειτουργία 
της οδού δεν θα είναι σηµαντική εφόσον οι περιοχές φωλιάσµατος που έχουν αναφερθεί βρί-
σκονταί σε µεγάλη απόσταση από τον αυτοκινητόδροµο. Επιπρόσθετα, οι έµµεσες επιπτώ-
σεις που µπορεί να υπάρξουν από την όχληση των θηραµάτων µε τα οποία τρέφονται τα αρ-
πακτικά πτηνά αξιολογούνται ως µικρές λόγω του ότι η περιοχή κυνηγίου των αρπακτικών 
πτηνών είναι πολύ µεγαλύτερη από την περιοχή επιρροής του έργου αφενός και αφετέρου τα 
θηράµατα είναι εξοικειωµένα στην ανθρώπινη παρουσία που είναι έντονη στην περιοχή και 
προσαρµόζονται εύκολα. 
 

Όσον αφορά την περιοχή της γέφυρας του Ζυγού όπου καταλήγει η προστατευόµενη περιοχή 
της κοιλάδας του Λιµνάτη δεν αναµένεται να υποστεί επιπλέον επιπτώσεις από τις ήδη 
υπάρχουσες εφόσον στο σηµείο αυτό η χάραξη του αυτοκινητοδρόµου είναι πολύ κοντά στην 
παλαιά οδό Λεµεσού - Σαϊττά. 
 

Οι έµµεσες επιπτώσεις της λειτουργίας του αυτοκινητοδρόµου σχετίζονται µε τις χρήσεις που 
ενδέχεται να αναπτυχθούν µελλοντικά στην περιοχή του έργου καθώς έχει παρατηρηθεί ότι τα 
µεγάλα έργα υποδοµής έλκουν νέες χρήσεις, πχ κατοικίες, εµπορικές δραστηριότητες, 
βιοτεχνικές δραστηριότητες κτλ. Οι επιπτώσεις από µια τέτοιου είδους ανάπτυξη στην περιοχή 
µπορεί να είναι αµελητέες έως σοβαρές ανάλογα µε το είδος των χρήσεων (πχ οικία ή 
βιοµηχανία) και την ένταση (µικροί ή µεγάλη οικισµοί, πολεοδοµικά συγκροτήµατα, βιοτεχνική 
ή βιοµηχανική δραστηριότητα). Στην παρούσα φάση δεν είναι δυνατή η εκτίµηση από τις 
έµµεσες επιπτώσεις εφόσον δεν είναι γνωστός κάποιος σχεδιασµός ανάπτυξης της περιοχής. 
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6.6. Επιπτώσεις στο Έδαφος 

 
Επιπτώσεις στο έδαφος από τη λειτουργία της οδού δεν αναµένονται. 
 

6.7. Επιπτώσεις στην Υδρολογία 

 
Επιπτώσεις στην υδρολογία της περιοχής από τη λειτουργία της οδού αναµένονται από την 
απορροή των όµβριων υδάτων από το οδόστρωµα και τον περιορισµό της ελεύθερης ροής 
των επιφανειακών υδάτων στην άµεση περιοχή του έργου. Οι αναµενόµενες επιπτώσεις κρί-
νονται από µικρές έως αµελητέες εφόσον η µελέτη του έργου περιλαµβάνει κατασκευές απο-
στράγγισης της οδού και προβλέπει την κατά το δυνατό µικρότερη παρεµπόδιση της ροής των 
επιφανειακών υδάτων µε κατασκευή ικανού αριθµού γεφυρών και οχετών στις θέσεις που κρί-
νεται απαραίτητο. 
 

6.8. Οπτική Όχληση 

 

H βασική ιδέα για τηv αξιoλόγηση της οπτικής όχλησης από τηv παρoυσία εvός oδικoύ έργoυ 
είvαι ότι η όχληση εξαρτάται από τηv πoσότητα τoυ πεδίoυ πoυ εξαλείφεται λόγω της 
µεσoλάβησης τoυ έργoυ.  Για vα εκφραστεί αυτό απαιτείται µία µovάδα oπτικoύ πεδίoυ. Αυτή 
είvαι γvωστή σαv "στερεά γωvία" και εκφράζεται σε "steradian". 
 
Ο υπoλoγισµός της oπτικής παρείσδυσης (visual intrusion) τoυ έργoυ γίvεται µε βάση τη 
στερεά γωvία S40, για oπτικό πεδίo παρατήρησης µέχρι 40o.  Η γωvία αυτή αvτιστoιχεί στo 
κεvτρικό τµήµα τoυ πεδίoυ όρασης, στo oπoίo και επικεvτρώvεται η πρoσoχή τoυ 
παρατηρητή.   
 
Η βασική εξίσωση υπoλoγισµoύ της "στερεάς γωvίας" από µια θέση παρατήρησης Ρ πρoς έvα 
ευθύγραµµo oδικό τµήµα ΑΒ, είvαι: 
 

 Sθ = H (cosθ1-cosθ2) / dp 
 

όπoυ Η, τo ύψoς της oδoύ σε σχέση µε τη θέση παρατήρησης Ρ 
 θ1, θ2 oι γωvίες τωv ακτίvωv ΡΑ, ΡΒ, από τη θέση Ρ τoυ παρατηρητή πρoς τα άκρα 

εvός ευθυγράµµoυ τµήµατoς ΑΒ της oδoύ, ως πρoς τηv παράλληλη αυτoύ 
 dp, η κάθετη απόσταση από τo Ρ πρoς τo ΑΒ 
 

Η κλίµακα βαθµoλoγήσεως της oπτικής αξίας εvός δρόµoυ για διάφoρες τιµές S40 είvαι η 
ακόλoυθη: 
 

 S40 < 25 mS  Iκαvoπoιητική 
 25 < S40 < 50 mS Αδιάφoρη 
 50  < S40 <150 mS ∆υσάρεστη 
 S40 > 150 mS  Πoλύ δυσάρεστη 
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Μετά από αυτή τηv τιµή η oπτική πoιότητα υπoβαθµίζεται καθώς η στερεά γωvία αυξάvει. 
 
Για την αξιολόγηση της οπτικής όχλησης της εξεταζόµενης οδού χρησιµοποιήθηκε το µοντέλο 
Ο∆ΟΣ EMOS στο οποίο εισήχθησαν όλα τα τεχνικά στοιχεία της εξεταζόµενης οδού. Τα 
αποτελέσµατα αποτυπώθηκαν σε γραφική µορφή όπου  αποτυπώνονται οι τρεις κύριες 
διαβαθµίσεις οπτικής όχλησης, -1 αρνητική επίπτωση, 0 καµία επίπτωση και +1 θετική 
επίπτωση (σχέδιο VIS/01)  
 
Από την επισκόπηση του χάρτη της οπτικής όχλησης διαπιστώνεται ότι αρνητικές επιπτώσεις 
περιορίζονται στη ζώνη της χωροθέτησης του έργου. Τα χώριά Άλασσα, Λάνεια, ∆ωρός, 
Μονάγρι και Τριµήκληνη δεν έχουν επιπτώσεις. Εξαίρεση αποτελεί ένα µικρό µέρος της 
οικιστικής περιοχής βόρεια από την Τριµήκληνη κοντά στον Σαϊττά που εµπίπτει στην ζώνη –1 
(αρνητική επίπτωση) καθώς και µερικές µεµονωµένες κατοικίες που βρίσκονται κοντά στην 
οδό. 
Γενικά οι γέφυρες και οι σήραγγες που προβλέπονται καθώς και το ανάγλυφο της περιοχής 
συντελούν στην αποφυγή µεγάλων οπτικών οχλήσεων. 
 

6.9. Μέτρα Μετριασµού Επιπτώσεων 

 

6.9.1. Αέρια Ρύπανση 

 
Οι εκτιµήσεις των επιπέδων αέριας ρύπανσης κατά τη λειτουργία της οδού για τους εξεταζό-
µενους χρονικούς ορίζοντες δεν υπερβαίνουν τα επιτρεπόµενα όρια, εποµένως δεν συντρέχει 
λόγος λήψης µέτρων. 
 

6.9.2. Θόρυβος 

 
Οι εκτιµήσεις των επιπέδων οδικού θορύβου έδωσαν χαµηλά επίπεδα για τα χώριά της 
περιοχής, ενώ για µεµονωµένους παρόδιους χρήστες σε έξι περιπτώσεις διαπιστώθηκε 
υπέρβαση του υιοθετηµένου ορίου των 65 dB(A). 
 
Αναφέρεται ξανά ότι στην Κυπριακή νοµοθεσία δεν υπάρχει αναφορά συγκεκριµένου ορίου 
οδικού θορύβου και ως εκ τούτου δεν επιβάλλεται λήψη µέτρων µετριασµού. Παρόλα αυτά, 
για την εξασφάλιση ικανοποιητικών επιπέδων ακουστικής άνεσης των παρόδιων 
µεµονωµένων χρηστών συστήνεται η κατασκευή πετασµάτων θορύβου στις θέσεις που 
διαπιστώθηκε υπέρβαση των ορίων των 65 dB(A). Τα πετάσµατα θορύβου είναι γνωστά στον 
κατασκευαστικό τοµέα και χρησιµοποιούνται ευρέως στις µεγάλες αστικές αρτηρίες για την 
µείωση των επιπέδων θορύβου σε παρόδιους χρήστες. Το µέγεθος των πετασµάτων 
εξαρτάται από την απόσταση του κτιρίου από την οδό καθώς και από το µέγεθός του. 
 
Ο ακόλουθος πίνακας δίνει τις θέσεις που θα πρέπει να τοποθετηθούν πετάσµατα, τις 
διαστάσεις τους καθώς και τα νέα επίπεδα θορύβου που αναµένονται για τους χρήστες. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.7. ΠΕΤΑΣΜΑΤΑ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΕΠΙΠΕ∆Α ΘΟΡΥΒΟΥ 

ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΟ∆ΙΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ 

 

Χ.Θ Προσανατολισµός Μήκος (µέτρα) Υψος (µέτρα) 
Νέα Επίπεδα 

Θορύβου (dB(A)) 

5+500 Αριστερή πλευρά της οδού 100 4 60 - 65 

10+500 Και στις δύο πλευρές της οδού 100 3 60 – 65 

12+400 Και στις δύο πλευρές της οδού 100 3 55 - 65 

13+000 Αριστερή πλευρά της οδού 100 4 55 - 60 

20+800 ∆εξιά πλευρά της οδού 100 3 50 - 60 

21+700 ∆εξιά πλευρά της οδού 100 3 45 - 60 

22+600 ∆εξιά πλευρά της οδού 100 3 45 - 60 

 
Τα πετάσµατα προτείνεται να είναι από διαφανές ακρυλικό ώστε να µην επιβαρύνεται οπτικά 
το περιβάλλον και να µην αλλοιώνεται η ποιότητα φωτισµού της οδού. 
 
Επιπρόσθετα, όσον αφορά τις οικιστικές περιοχές βορείως της Τριµήκληνης και κοντά στον 
Σαϊττά που τώρα αναπτύσσονται, είναι θεµιτό να προβλεφθεί η ηχοµονωτική θωράκιση των 
οικιών που θα ανεγερθούν. Άλλωστε οι σωστές µονώσεις των κτιρίων εκτός από τα καλύτερα 
επίπεδα ακουστικού περιβάλλοντος εξασφαλίζουν και µεγάλη οικονοµία στην ενέργεια (θέρ-
µανση – ψύξη). 
 

6.9.3. Στερεά – Υγρά Απόβλητα 

 
Η αστυνόµευση του αυτοκινητοδρόµου για την αποφυγή ρύπανσης της περιοχής είναι ένα αυ-
στηρό και δύσκολα εφαρµόσιµο µέτρο. Ο τακτικός καθαρισµός του αυτοκινητοδρόµου ειδικό-
τερα µετά από περιόδους αιχµής (Σαββατοκύριακα και αργίες) ενδείκνυται για τη διατήρηση 
ενός καθαρού περιβάλλοντος και έµµεσα η καθαρή εικόνα του αυτοκινητοδρόµου αποτρέπει 
τους χρήστες στην απόρριψη απορριµµάτων. 
 

6.9.4. Φυσικό Περιβάλλον 

 
Για τον µετριασµό και την πρόληψη των εκτιµούµενων επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον 
προτείνονται τα ακόλουθα µέτρα: 
 

• Φυτεύσεις και αναπλάσεις των πρανών της οδού αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του 
έργου. 

 

• Θέσπιση και διαφύλαξη περιοχών απαγόρευσης της θήρας για την προστασία των 
πληθυσµών των θηραµάτων των αρπακτικών πτηνών. 

 

• Καταγραφή και παρακολούθηση των πληθυσµών των θηραµάτων αλλά και των 
αρπακτικών πτηνών. 
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• Σχεδιασµός ανάπτυξης της περιοχής µε ήπιες χρήσεις (κατοικία, γεωργία, αγροτουρισµός, 
κτλ.) 

 

• Γενικότερη ενηµέρωση χρηστών (κάτοικοι και επισκέπτες) για την αξία προστασίας 
φυσικού περιβάλλοντος. 

 

• Μετρήσεις σε ετήσια βάση των περιβαλλοντικών παραµέτρων (αέρια ρύπανση – θόρυβος) 
της περιοχής για την λήψη επιπλέον µέτρων όταν κρίνεται απαραίτητο. 

 

6.9.5. Έδαφος 

 
Επιπτώσεις στο έδαφος από τη λειτουργία της οδού δεν αναµένονται, εποµένως δεν συντρέ-
χει λόγος λήψης µέτρων. 
 

6.9.6. Υδρολογία 

 
Για τον µετριασµό ή και την απαλοιφή των επιπτώσεων στην υδρολογία πρέπει να εφαρµο-
στούν όλες οι προβλεπόµενες από τη µελέτη κατασκευές αποστράγγισης της οδού καθώς και 
των γεφυρών και οχετών. 
 

6.9.7. Οπτική Όχληση 

 
Οι επιπτώσεις από την οπτική όχληση όπως αναλύθηκαν σε προηγούµενο κεφάλαιο είναι πε-
ριορισµένες στην άµεση περιοχή χωροθέτησης του έργου και δεν επηρεάζουν τα χωριά της 
περιοχής παρά µόνο λίγες µεµονωµένες κατοικίες που βρίσκονται κοντά στα όρια της οδού. 
Ο µετριασµός των επιπτώσεων σε αυτές τις περιπτώσεις µπορεί να επιτευχθεί µε την φύτευση 
δέντρων και άλλων ψηλών φυτών (θάµνοι) ώστε να προσφέρουν µια ευχάριστη θέα στους 
κατοίκους των παρόδιων οικιών. 
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7. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕ – ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ 

 
Στα προηγούµενα κεφάλαια έγινε περιγραφή και εκτίµηση της παρούσας κατάστασης χωρίς το 
προτεινόµενο έργο και της κατάστασης όπως θα διαµορφωθεί µετά την κατασκευή του 
προτεινόµενου έργου. Βάσει λοιπόν των στοιχείων που παρουσιάστηκαν στα προηγούµενα 
κεφάλαια διεξάγονται τα ακόλουθα συµπεράσµατα: 
 

7.1. Αέρια Ρύπανση 

 
Η ποιότητα της ατµόσφαιρας στην περιοχή όπως παρουσιάστηκε στα προηγούµενα κεφάλαια 
είναι πολύ καλή καθώς τα επίπεδα ρύπων είναι χαµηλά και το ίδιο αναµένεται και κατά τη 
λειτουργία της προτεινόµενης οδού. Έτσι κατ’ αρχήν δεν παρατηρείται κάποια σηµαντική 
διαφοροποίηση ως προς την αέρια ρύπανση στην σύγκριση της κατάστασης Με και Χωρίς το 
προτεινόµενο έργο. Παρόλα αυτά εξαιτίας του ότι η νέα οδός βρίσκεται σε πολύ µεγαλύτερη 
απόσταση από τις κατοικηµένες περιοχές από ότι η υφιστάµενη οδός, εκτιµάται ότι η 
λειτουργία της νέας οδού θα µειώσει περαιτέρω στις συγκεντρώσεις των ρύπων στις 
κατοικηµένες περιοχές εφόσον η κυκλοφορία στην υφιστάµενη οδό αναµένεται να µειωθεί 
αισθητά. Συµπερασµατικά, η λειτουργία του προτεινόµενου έργου κρίνεται ελαφρώς 
θετικότερη όσων αφορά την αέρια ρύπανση. 
 

7.2. Θόρυβος 

 
Όσον αφορά τα επίπεδα του οδικού θορύβου είναι κατανοητό ότι η λειτουργία της νέας οδού, 
λόγω της απόστασής της από τα χωριά της περιοχής, θα µειώσει τα επίπεδα θορύβου στις 
κατοικηµένες περιοχές. Ο ακόλουθος πίνακας δίνει ενδεικτικά στοιχεία θορύβου από τις 
µετρήσεις που έγιναν στην περιοχή και τα συγκρίνει µε τον εκτιµούµενο θόρυβο στα χωριά 
όπως σηµειώθηκαν στους πίνακες 4.11 και 6.5. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7.1. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ∆ΕΙΚΤΗ L10 ΣΕ dB(A) ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ 

 

Με το προτεινόµενο έργο Χωρίς το προτεινόµενο έργο 

Χωριό 
Χρονικός Ορίζοντας 

2032 (L10) 
Θέση µέτρησης ∆είκτης L10 

Άλασσα 40 - 45 Άλασσα (θέση 4) 61.5 

Μονάγρι 45 - 50 Μονάγρι (θέση 5) 53,5 

∆ωρός 45 - 50 ∆ωρός (θέση 8) 63,0 

Λάνεια 50 - 55 Λάνεια (θέση 9) 62,5 

Τριµήκληνη 40 - 45 Τριµήκληνη (θέση 11) 66,0 

 
Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι η λειτουργία του προτεινόµενου έργου αναµένεται 
να έχει θετική επίπτωση στις κατοικηµένες περιοχές. 



Αναβάθµιση του ∆ρόµου Λεµεσού-Σαϊττά: Φάση Ε’-ΤΟΜΟΣ Β΄ 
Εκπόνηση Προµελέτης Περιβαλλοντικής ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
& Τεχνοοικονοµικής Μελέτης ΕΚΤΙΜΗΣΗ...ΜΕ-ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΕΡΓΟ 

ΑSCE Consultants / TRADEMCO Α.Ε.  

7-2 
C:\Users\Public\Documents\ASCE\word-doc\LEMESOS-SAITTAS\FINAL\PHASE-E-FINAL REPORT-VOL_B.doc/ΠΧ/εγ 

7.3. Στερεά – Υγρά Απόβλητα 

 
∆εν αναµένονται διαφοροποιήσεις στις καταστάσεις Με και Χωρίς το προτεινόµενο έργο 
 

7.4. Φυσικό Περιβάλλον 

 
Για το τµήµα της προτεινόµενης οδού που συµπίπτει µε την υφιστάµενη δεν αναµένονται 
διαφοροποιήσεις στις καταστάσεις Με και Χωρίς το προτεινόµενο έργο. Όσον αφορά τις 
περιοχές όπου η χάραξη της οδού είναι διαφορετική από την υφιστάµενη ισχύουν οι 
επιπτώσεις που αναφέρονται στο κεφάλαιο 6.5.  Οι επιπτώσεις αυτές χαρακτηρίζονται από 
µέτρια έως λίγο αρνητικές. 
 

7.5. Έδαφος 

 
Για το τµήµα της προτεινόµενης οδού που συµπίπτει µε την υφιστάµενη δεν αναµένονται 
διαφοροποιήσεις στις καταστάσεις Με και Χωρίς το προτεινόµενο έργο. Όσον αφορά τις 
περιοχές όπου η χάραξη της οδού είναι διαφορετική από την υφιστάµενη η επίπτωση κρίνεται 
λίγο αρνητική. 
 

7.6. Υδρολογία 

 
Για το τµήµα της προτεινόµενης οδού που συµπίπτει µε την υφιστάµενη δεν αναµένονται 
διαφοροποιήσεις στις καταστάσεις Με και Χωρίς το προτεινόµενο έργο. Όσον αφορά τις 
περιοχές όπου η χάραξη της οδού είναι διαφορετική από την υφιστάµενη η επίπτωση κρίνεται 
λίγο αρνητική. 
 

7.7. Οπτική Όχληση 

 
∆εν αναµένονται διαφοροποιήσεις στις καταστάσεις Με και Χωρίς το προτεινόµενο έργο 
καθόσον η νέα οδός βρίσκεται µακριά από τα χωριά της περιοχής. Η µικρή οπτική όχληση 
που αναµένεται σε λίγους παρόδιους χρήστες δεν αξιολογείται ως σηµαντική. 
 
Συνοψίζοντας το προτεινόµενο έργο έχει κυρίως θετικές επιπτώσεις στο ανθρωπογενές 
περιβάλλον και µικρή έως µέτρια αρνητική επίπτωση στο φυσικό. Αν συνεκτιµηθεί το γεγονός 
ότι ο νέος αυτοκινητόδροµος θα συντελέσει υπέρ της ασφάλειας, της άνεσης µετακίνησης και 
της οικονοµίας (βλέπε τεχνοοικονοµική έκθεση) τότε οι θετικές επιπτώσεις από τη λειτουργία 
του έργου αυξάνονται σηµαντικά. 
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8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 
Στα προηγούµενα κεφάλαια της παρούσας µελέτης έγινε εκτενής ανάλυση και αναφορά της 
κατάστασης του ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντός καθώς και των αναµενόµενων 
επιπτώσεων από την κατασκευή και τη λειτουργία της προτεινόµενης οδού. 
 
Συνοψίζοντας τα ευρήµατα της µελέτης αναφέρονται τα ακόλουθα: 
 
Η περιοχή µελέτης είναι µία περιοχή µε έντονη την ανθρώπινη παρουσία µε κύριες χρήσεις 
την κατοικία και την γεωργία. Καθώς η περιοχή δεν είναι αστική τα επίπεδα αέριας ρύπανσης 
και θορύβου είναι χαµηλά και εντοπίζονταί κυρίως στης περιοχές κατοικίας και στους οδικούς 
άξονες που αποτελούν της κύριες πηγές αυτών. Το φυσικό περιβάλλον της περιοχής χαρα-
κτηρίζεται από την γεωργική δραστηριότητα. Παρόλα αυτά η χλωρίδα και πανίδα της περιοχής 
είναι πλούσια και χαρακτηριστική του θερµοµεσογειακού κλίµατος της Κύπρου χωρίς να λεί-
πουν τα σπάνια και ενδηµικά είδη χλωριδοπανίδας όπως Phlomis brevidracteata και Buteo 
ruzinus.  
 
Οι επιπτώσεις στην περιοχή από την κατασκευή του έργου αφορούν κατά κύριο λόγο τη δηµι-
ουργία σκόνης και τον εργοταξιακό θόρυβο. Το δε φυσικό περιβάλλον δεν υφίσταται σηµαντι-
κές οχλήσεις λόγω του παροδικού χαρακτήρα της δραστηριότητας αυτής. Σε κάθε περίπτωση 
όµως προτείνονταί µέτρα µετριασµού ή και απαλοιφής των εκτιµούµενων οχλήσεων. 
 
Οι προβλέψεις και εκτιµήσεις για τις επιπτώσεις στην περιοχή κατά τη λειτουργία του προτει-
νόµενου έργου έδειξαν ότι δεν αναµένονται προβλήµατα ατµοσφαιρικής ρύπανσης για τους 
εξεταζόµενους χρονικούς ορίζοντές. Ανάλογες ήταν και οι εκτιµήσεις των επιπέδων του παρα-
γόµενου θορύβου όπου οι στάθµες του θορύβου βρέθηκαν χαµηλές στους οικισµούς της πε-
ριοχής µε µόνη εξαίρεση λίγους (τρεις) µεµονωµένους χρήστες που βρίσκονται πολύ κοντά 
στο προτεινόµενο έργο. Όπως γίνεται µε όλα τα µεγάλα έργα υποδοµής αναφέρονται τόσο οι 
πρωτογενείς όσο και οι δευτερογενείς επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον. Οι επιπτώσεις αυ-
τές εντοπίζονταί κυρίως στην περιοχή όπου η οδός δεν ακολουθεί την υφιστάµενη χάραξη και 
αποτελούν χώρους κυνηγίου αρπακτικών πτηνών. Οι επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον ε-
κτιµούνται ως µέτριες και προτείνονται µέτρα µετριασµού τους  
 
Η σύγκριση της κατάστασης Με και Χωρίς το έργο έδειξε ότι όσο αφορά το ανθρωπογενές 
περιβάλλον (θόρυβος, αέρια ρύπανση, ασφάλεια, οικονοµία) οι επιπτώσεις Με το προτεινόµε-
νο έργο είναι θετικές ενώ όσον αφορά το φυσικό περιβάλλον ή κατάσταση Χωρίς το προτεινό-
µενο  έργο είναι ευνοϊκότερη. 
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