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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

1.1. Σύµβαση – Οµάδα Μελέτης 
 

Στις 30 Μαΐου 2007 υπογράφτηκε σύµβαση µε αριθµό PS/D/283 µεταξύ:  
 
Του Τµήµατος ∆ηµοσίων Έργων του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων της Κυπριακής 
∆ηµοκρατίας, εκπροσωπούµενο από τον ∆ιευθυντή του Τµήµατος ∆ηµοσίων Έργων και της 
κοινοπραξίας µε την επωνυµία: 
 
Κ/Ξ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ, 
που αποτελείται από τα συνεργαζόµενα γραφεία µελετών: 
 

DENCO Σύµβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. 
 

TRADEMCO Μελέτες, Έρευνα & Ανάπτυξη Α.Ε. 
 

TEKEM Σύµβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. και 
 

ASCE Consultants 
 
Η Σύµβαση προβλέπει την παροχή υπηρεσιών για Μελέτη Κατασκευής και ΜΕΕΠ του 
Περιµετρικού Αυτοκινητοδρόµου Λευκωσίας και του Αυτοκινητοδρόµου Παλαιχωρίου, 
µήκους περίπου 25.0km και 7.5km αντίστοιχα.  
 
Η παρούσα έκθεση αφορά στην ΜΕΕΠ του Περιµετρικού Αυτοκινητοδρόµου Λευκωσίας και 
του Αυτοκινητοδρόµου Παλαιχωρίου 
 

1.2. Ιστορικό 
 

Για αρκετά χρόνια παρατηρείται µια συνεχώς αυξανόµενη κυκλοφοριακή συµφόρηση 
ιδιαίτερα προβληµατική στα σηµεία που καταλήγουν οι υπεραστικοί αυτοκινητόδροµοι και 
δρόµοι πρωταρχικής σηµασίας που συνδέουν το κέντρο της πόλης της Λευκωσίας µε τις 
προαστιακές περιοχές της και τα άλλα αστικά κέντρα του νησιού. 
 
Η συµφόρηση αυτή αυξάνεται λόγω της αύξησης της κυκλοφορίας των ιδιωτικών 
αυτοκινήτων, της έλλειψης ενός αποδοτικού συστήµατος δηµόσιων µεταφορών. 
Επιπρόσθετα το ακτινωτό οδικό δίκτυο σύνδεσης της Λευκωσίας µε την περιφέρειά της δεν 
διευκολύνει την διαµπερή κυκλοφορία µε αποτέλεσµα την επιπρόσθετη επιβάρυνση του 
υφιστάµενου οδικού δικτύου. 
 

Η λύση στην συνεχώς αυξανόµενη κυκλοφοριακή πίεση που αναµένεται στην παροχή ενός 
σύγχρονου αστικού κέντρου είναι ένας περιµετρικός αυτοκινητόδροµος που να προσφέρει 
ταχεία και ασφαλή διέλευση των οδικών χρηστών αποφεύγοντας το τοπικό δίκτυο µε την 
περιορισµένη χωρητικότητα και τις καθυστερήσεις των σηµατοδοτούµενων κόµβων. 
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Ο περιµετρικός Αυτοκινητόδροµος Λευκωσίας είναι ένα έργο προφανούς αναγκαιότητας για 
την περιοχή µε στόχο να ανακουφίσει τις αυξανόµενες κυκλοφοριακές πιέσεις του 
υφιστάµενου οδικού δικτύου. Επιπλέον θα προσφέρει ταχύτερη και ασφαλέστερη µετακίνηση 
στους οδικούς χρήστες, συµβάλλοντας έτσι τόσο στην οικονοµική ανάπτυξη όσο και στην 
κοινωνική συνοχή. 
 
Ο σχεδιασµός του έργου έχει αρχίσει να µελετάται από το 2001 και πέρασε από διάφορες 
φάσεις ανασχεδιασµού και τροποποιήσεων καθώς οι ανάγκες άλλαζαν µε την πάροδο του 
χρόνου. 
 
Το 2004 εκπονήθηκε η Μελέτη Εκτίµησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον και 
Τεχνοοικονοµική Μελέτη του Περιµετρικού Αυτοκινητοδρόµου Λευκωσίας (Οκτώβριος 2004- 
PS/D/179), κατά τη διάρκεια της οποίας εξετάστηκαν σταδιακά τρεις οδεύσεις του 
Περιµετρικού Αυτοκινητοδρόµου για να προκριθεί τελικά η τρίτη στην σειρά που εξετάστηκαν 
όδευση (βλέπε Κεφ. 4.3). 
 
Η αναφερόµενη µελέτη είχε εκτιµήσει ότι θα υπάρξει αύξηση θορύβου και αέριας ρύπανσης 
στην ευρύτερη περιοχή του έργου λόγω, υπερκορεσµού του υφιστάµενου δικτύου. 
 
Κατά την διάρκεια κατασκευής προέβλεπε επηρεασµό της περιοχής του έργου τόσο σε 
θόρυβο όσο και σε αέρια ρύπανση, ιδιαίτερα στ τµήµατα του έργου που βρίσκονται κοντά σε 
οικιστικές περιοχές (Λακατάµεια, Τσέρι). Επιπρόσθετα εκτιµούσε ότι θα υπάρξει τοπική 
επιβάρυνση στο τοπικό οδικό δίκτυο στις περιοχές που θα χρειαστεί να γίνουν παρακάµψεις 
λόγω των έργων. Περιορισµένες προβλέπονταν οι οχλήσεις και επιπτώσεις στο βιολογικό, 
αρχαιολογικό, εδαφολογικό και υδρογεωλογικό περιβάλλον. 
 
Κατά την διάρκεια της λειτουργίας του έργου η πρόβλεψη ανέφερε αύξηση του θορύβου 
γενικά στην περιοχή του έργου µε έντονο επηρεασµό των οικιστικών περιοχών που 
γειτνιάζουν άµεσα µε την οδό. Το ίδιο ισχύει και για την αέρια ρύπανση, χωρίς όµως να 
σηµειώνονται υπερβάσεις των ορίων ποιότητας της ατµόσφαιρας. 
 

Αντίστοιχα το 2005 εκπονήθηκε η Μελέτη Εκτίµησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον και 
Τεχνοοικονοµική Μελέτη του ∆ρόµου Λευκωσίας – Παλαιχωρίου, από Ανθούπολη µέχρι την 
πάροδο προς Καλό Χωριό (Οκτώβριος 2005- PS/D/248), κατά τη διάρκεια της οποίας 
εξετάστηκαν διάφορες τοπικές παραλλαγές χάραξης (βλέπε Κεφ. 4.3).  
 

Η παραπάνω µελέτη εκτιµούσε ότι, δεν θα υπάρξουν σοβαρές επιπτώσεις τόσο στο 
ανθρωπογενές όσο και στο φυσικό περιβάλλον. Εξαίρεση αποτελεί ο θόρυβος που 
αναµένεται να είναι αυξηµένος και να επηρεάζει την οικιστική περιοχή της Ανθούπολης τόσο 
κατά την κατασκευή όσο και κατά την λειτουργία της οδού. 
 

Σήµερα το έργο έχει ωριµάσει και βρίσκεται στο τελικό στάδιο του σχεδιασµού του µε στόχο 
την δηµοπράτηση και κατασκευή του. Η παρούσα µελέτη αξιολογεί περιβαλλοντικά το έργο 
λαµβάνοντας υπόψη τις πιο πρόσφατες τεχνικές αναθεωρήσεις και συνεκτιµώντας το υλικό 
των παλαιότερων µελετών. 
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2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

2.1. Υφιστάµενη Κατάσταση Περιβάλλοντος 

 

2.1.1. Κλιµατολογικές Συνθήκες – Μετερεωλογία 

 
Η περιοχή µελέτης έχει τα χαρακτηριστικά κλιµατολογικά γνωρίσµατα της νήσου µε ήπιο 
χειµώνα και θερµό - ξηρό καλοκαίρι. 
 
Η µέση βροχόπτωση ανέρχεται σε 342.2 χιλιοστά το χρόνο. 
 
Η σχετική υγρασία (RH) κατά τις πρωινές ώρες (8:00 hrs) φτάνει το ποσοστό της τάξης του 
66%, ενώ κατά την µεσηµβρινή περίοδο (13:00 hrs) ανέρχεται στο 41% σε ετήσια βάση. 
 
Η µέση ετήσια ταχύτητα του ανέµου στην ευρύτερη περιοχή ανέρχονται σε 1.7 m/s σε ύψος 
7 µέτρων. Η επικρατούσα διεύθυνση του ανέµου στην περιοχή είναι η δυτική. 
 
Η µέση ηµερήσια θερµοκρασία ανέρχεται σε 19.7 ºC. 
 
Η εξάτµιση στην ευρύτερη περιοχή ανέρχεται σε 6,1 χιλιοστά / ηµέρα (µέση ετήσια τιµή). 
 

2.1.2. Μορφολογία 

 
Η µορφολογία της περιοχής του έργου παρουσιάζει σε γενικές γραµµές ένα ήπιο, πεδινό έως 
ελαφρά λοφώδες ανάγλυφο, µε ήπιες κλίσεις, και µε υψόµετρα της τάξης των 200 – 330 
µέτρων. Τα πιο χαρακτηριστικά µορφολογικά στοιχεία του έργου είναι: 
 
(α) η παρουσία µικρών λόφων εναλλασσόµενων µε αβαθείς κοιλάδες στην περιοχή της 

όδευσης της νέας οδού Παλαιχωρίου, 
(β) η παρουσία µικρών λόφων εναλλασσόµενων µε αβαθείς κοιλάδες σε συνδυασµό µε 

σχετικά απότοµη πτώση του υψοµέτρου νότια της όδευσης του δρόµου στην περιοχή 
του κόµβου Ποταµιάς, 

(γ) η παρουσία ενός υβώµατος µεταξύ Λατσιών και Τσερίου µε τη µορφή ενός επιπέδου, 
επιµήκους (σε δύο κατευθύνσεις) πλατό, µε κάπως απότοµη πτώση του υψοµέτρου 
στις άκρες του. 

(δ η παρουσία δύο σχετικά απότοµων λόφων Νοτιοανατολικά του κόµβου του Βιολογικού 
Σταθµού και βόρεια του κόµβου Ανάγυιας, 

(ε) η παρουσία των ποταµών (χειµάρρων) Πεδιαίου στην της Λακατάµειας και του 
Αλµυρού νότια του Α/Κ Λεµεσού, οι οποίοι διαµορφώνουν πλατιές, αλλά αβαθείς 
κοιλάδες και 

(στ) η παρουσία µιας κοιλάδας στο χώρο του κόµβου Ποταµιάς, που διακόπτει εγκάρσια 
µια σειρά χαµηλών λόφων. 
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2.1.3. Γεωλογία 
 

Το γεωλογικό υπόβαθρο της περιοχής µελέτης δοµείται από πετρώµατα του γεωλογικού 
σχηµατισµού «Λευκωσίας» µε Πλειοκαινική ηλικία και του σχηµατισµού «Αθαλάσσας» µε 
Πλειοκαινική ως Πλειστοκαινική ηλικία που κατά τόπους καλύπτονται από ιζήµατα του 
σχηµατισµού «Απαλού», από χαλίκια και κροκάλες (αποθέσεις Συνάγµατος) ηλικίας 
Πλειστοκαίνου ως Ολοκαίνου και από ποτάµιες και πλευρικές αποθέσεις διαφόρων ηλικιών. 
 

2.1.4. Υδρογεωλογία 
 

Από υδρογεωλογικής σκοπιάς η περιοχή παρουσιάζει εκτεταµένους υδροφορείς χαµηλής 
έως µέσης και ψηλής αποδοτικότητας. Από άποψης ποιότητας των υπογείων νερών η 
περιοχή µελέτης καλύπτει τόσο περιοχές ικανοποιητικής ποιότητας νερού (χωρίς 
περιορισµούς στην άρδευση και ύδρευση), όσο και περιοχές µη ικανοποιητικής ποιότητας 
λόγω ψηλής αλατότητας (έχουν τεθεί περιορισµοί στη χρήση).  Καλύπτει ακόµη και περιοχές 
στις οποίες το νερό του υδροφορέα είναι εντελώς ακατάλληλο για ύδρευση και η χρήση του 
στην άρδευση θα πρέπει να γίνεται µε κάποιους περιορισµούς. 
 

2.1.5. Σεισµολογία 
 

Με βάση τον αναθεωρηµένο χάρτη των Σεισµικών Ζωνών που έγινε από το ΕΤΕΚ το 2004 
(Σχέδιο 3.2), η περιοχή εντάσσεται στην Σεισµική Ζώνη 2 µε µέγιστη επιτάχυνση εδάφους 
0,20 (g).  Η αναθεώρηση αυτή δεν έχει µπει ακόµα σε εφαρµογή. 
 
Στην υπό µελέτη περιοχή συναντούνται δύο κατηγορίες εδαφών S2 και S3 µε συντελεστές 
γηπέδου (S) από 1,25 µέχρι 1,5. 
 

2.1.6. Βιολογικό Περιβάλλον 
 

Η όδευση, διέρχεται κυρίως διαµέσου αγροτικών τεµαχίων και αγροτικών περιοχών που 
γενικά παρουσιάζουν µηδαµινό οικολογικό ενδιαφέρον, µε εξαίρεση τρία συγκεκριµένα 
σηµεία. Το νότιο τµήµα της εξεταζόµενης όδευσης, διασταυρώνει την κοίτη του ποταµού 
Αλυκού σε δύο σηµεία, ενώ βορειότερα, στη µέση περίπου της όδευσης, διασταυρώνει τον 
ποταµό Πεδιαίο.  
 

Η περιοχή του Πεδιαίου αποτελεί ένα πολύ υποβαθµισµένο χώρο µε µόνο σποραδικά 
διατεταγµένα δείγµατα ιθαγενούς φυτοκοινωνίας να έχουν επιβιώσει. Κατά µήκος της 
ανατολικής όχθης του ποταµού Πεδιαίου υπάρχουν ανοικτά, χέρσα χωράφια µε παλαιές 
καλλιέργειες οπωροφόρων δένδρων. Στα πρανή του ποταµού υπάρχουν αποθέσεις 
σκουπιδιών. Στη δυτική πλευρά του ποταµού υπάρχει συνοικισµός. Το ρυάκι της περιοχής 
αυτής καλύπτεται εν µέρει µε καλαµιώνα και συνορεύει µε µερικούς ευκαλύπτους, που 
απέµειναν από ένα παλαιό δασύλλιο ευκαλύπτων. Αµέσως µετά αρχίζει οικιστική ζώνη µε 
αριθµό κατοικιών. 
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Σύµφωνα µε τα διαθέσιµα στοιχεία, στην περιοχή µελέτης υπάρχουν 4 φυτοκοινωνίες: 
παρυδάτια, θαµνώνες, φρύγανα και ευκαιριακά / συνανθρωπικά είδη και συνολικά 76 είδη 
φυτών (34 πολυετή, 42 ετήσια). 
 
Στην ευρύτερη περιοχή του Ποταµού Αλυκού, το µεγαλύτερο οικολογικό ενδιαφέρον 
παρουσιάζεται εντός της Περιοχής Προστασίας. Εκτός της περιοχής προστασίας, στο 
Ανατολικό άκρο, κυριαρχούν οι καλλιέργειες, κυρίως σιτηρών ενώ οι καλλιέργειες συνεχίζουν 
περιµετρικά της περιοχής προστασίας και δυτικότερα, µέχρι την Βιοµηχανική Περιοχή 
Ιδαλίου, όπου οι Βιοµηχανίες είναι η κύρια χρήση γης. Ακολούθως, δυτικά από την 
Βιοµηχανική Περιοχή, και εκατέρωθεν του ποταµού, η κυριότερη χρήση γης είναι και πάλι η 
γεωργία.  
 
Όσο αφορά την περιοχή προστασίας του Αλυκούού ποταµού, παρουσιάζονται σε αυτή 10 
διαφορετικοί οικότοποι µε ποσοστά κάλυψης από 1 µέχρι 51%. Ο µεγαλύτερος οικότοπος 
που παρουσιάζεται στην περιοχή είναι ο 92D0 – Παραποτάµιες στοές και συστάδες µε 
ποσοστό κάλυψης 51% και που απαντάται  κατά µήκος των ποταµών της περιοχής, κατά 
µήκος δηλαδή ολόκληρης της περιοχής προστασίας. Ο δεύτερος σε έκταση οικότοπος, µε 
κάλυψη 23% δεν είναι φυσικός, και αφορά τις καλλιέργειες. Οι καλλιέργειες παρουσιάζονται 
σε ολόκληρο το µήκος της περιοχής προστασίας περιµετρικά του ποταµού ενώ στο 
ανατολικό άκρο της περιοχής, οι καλλιέργειες αποτελούν την κυριότερη και επικρατέστερη 
φυτοκοινωνία. Οι καλαµιώνες παρουσιάζονται σε κάλυψη 11%. Ο οικότοπος 5420 – 
Φρύγανα µε Sarcopoterium spinosum καλύπτει το 8% της έκτασης της περιοχής ενώ ο 
οικότοπος προτεραιότητας 6220 – Ξηροφυτικοί λειµώνες της Μεσογείου µε αγρωστώδη και 
µονοετή καλύπτει το 2% όπως και οι φυτεύσεις, κυρίως ευκαλύπτων. Οι άλλοι 4 οικότοποι 
έχουν πολύ περιορισµένη έκταση (0-1 %) και είναι οι 1310 . 1410. 5220 και 8210.   
 
Η πανίδα που παρουσιάζεται στην περιοχή είναι σηµαντική για την κατανόηση του 
οικοσυστήµατος της περιοχής και για την εξαγωγή συµπερασµάτων για τη γενική οικολογία.  
Ενδεικτικά αναφέρονται ότι στην περιοχή µελέτης καταγράφονται τα εξής είδη πανίδας: 
 
 Λεπιδόπτερα: Papilio machaon, Pieris brassicae, Artogeia capae, Pontia edusa, Colias 

croceus, Lycaena thersamon, Zizeeria karsandra, Chazaria briseis lamacana 
SATYRIDE. 

 
 Οδονάτα:   Trithemis annulata Crocothemis everythraea. 

 
 Ερπετά / Αµφίβια: Rana ridibunda, Bufo viridis, Hemidactylus turcicus, Mdediodactylus 

Kotschyi, Chaleides ocellatus, Ablepharus Kitaibelii, Ophisops elegans. 
 
 Πτηνά: Streptopelia decaocto, Otus scops cyprius, Athene noctua, Tyto alba erlangeri, 

Asio otus otus, Apus apus, Alauda arvensis. 
 
 Θηλαστικά: Vulpes vulpes indutus CANIDAE, Rattus rattus frugivorus, alexandrinus 

MURIDAE Mus musculus praetextus MURIDAE, Hemiechinus auritus dorotheae 
ERINACHEAE.  
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Για την πληρότητα αναφορών της χλωρίδας και πανίδας στην ευρύτερη περιοχή του έργου 
ένας εκτενής κατάλογος των ειδών παρατίθεται στο Παράρτηµα Ι. 
 

2.1.7. ∆ηµογραφικός Χαρακτήρας – Απασχόληση 

 
Οι κοινότητες που βρίσκονται στην άµεση περιοχή του έργου είναι το ∆αλί, το Γέρι, η 
Λακατάµεια, τα Λατσιά, η Νήσου, το Τσέρι, η Ανθούπολη, η Ανάγυια, Πάνω και Κάτω 
∆ευτερά, Άγιοι Τριµιθιάς και Παλαιοµέτοχο. Ο συνολικός πληθυσµός των προαναφερόµενων 
κοινοτήτων είναι περίπου 96.821 κάτοικοι σύµφωνα µε την απογραφή του 2011. 
 
Οι κύριες οικονοµικές δραστηριότητες της περιοχής είναι κυρίως οι γεωργικές 
δραστηριότητες, το χονδρεµπόριο και λιανεµπόριο και οι κατασκευές. Η ευρύτερη περιοχή 
της Λευκωσίας είναι το οικονοµικό κέντρο της Κύπρου και εντός αυτής αναπτύσσονται, εκτός 
των παραπάνω, η µεταποιητική βιοµηχανία και ο τριτογενής τοµέας ο οποίος και κατέχει το 
µεγαλύτερο ποσοστό στην απασχόληση της περιοχής (71%). 
 

2.1.8. Χρήσεις Γης 

 
Το υπό µελέτη έργο είναι ένας µεγάλος οδικός άξονας και ως εκ τούτου καταλαµβάνει µια 
µεγάλη σε µήκος περιοχή µε περιορισµένο πλάτος (χαρακτηριστικό των γραµµικών έργων). 
Οι χρήσεις γης από τις οποίες περνά η όδευση διαφοροποιούνται ανάλογα µε την περιοχή 
και την εγγύτητα του αστικού ιστού. Στο µεγαλύτερο µέρος του το έργο διασχίζει αγροτικές 
γαίες εκτός πολεοδοµικού σχεδιασµού µε αραιή οικιστική χρήση (µεµονωµένες οικίες). Το 
µέρος του έργου που διέρχεται από περιοχές που έχουν ενταχθεί στον πολεοδοµικό 
σχεδιασµό (Πολεοδοµικά Σχέδια Λευκωσίας και Νοτίου Λευκωσίας) περνά κυρίως από 
γεωργικές και βιοµηχανικές ζώνες και σε µικρότερο ποσοστό από οικιστικές ζώνες. 
 
Από τον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται η κατανοµή της χάραξης στις χρήσεις γης σε 
χιλιόµετρα και ποσοστιαία. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1. ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ Ο∆ΕΥΣΗΣ ΑΝΑ ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ 
 

Χρήσεις Γης Χιλιόµετρα χάραξης Ποσοστό 
Περιοχές εκτός πολεοδοµικού σχεδιασµού 17.2 50% 
Οικιστικές ζώνες (Κα) 4 11,6% 
Αγροτικές ζώνες (Γα) 4,7 13,7% 
Ζώνες προστασίας και αποµόνωσης (∆α) 8,5 24,7% 
 

2.1.9. Πολεοδοµικές Ζώνες 

 
Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τα στοιχεία των πολεοδοµικών ζωνών της περιοχής 
µελέτης. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΛΕΟ∆ΩΜΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ 
 

Ζώνη 
Ανώτατος 

Συντελεστής 
∆όµησης 

Ανώτατος 
Αριθµός 
Ορόφων 

Ανώτατο 
Ύψος (µέτρα) 

Ανώτατο 
Ποσοστό 
Κάλυψης 

Αα –Ζώνες  ∆ηµόσιων χρήσεων, χώροι προστασίας πρασίνου, αθλοπαιδιές 
Αα1 0,20:1 - - 0,20:1 
Αα4 0,50:1 2 - 0,30:1 

Β– Ζώνες Βιοµηχανικές – Βιοτεχνικές 
Βα3 1,00:1 2 - 0,60:1 
Βγ2 1,00:1 2 - 0,60:1 
Βδ2 0,50:1 1 5,50 0,50:1 

Εβ - Ζώνες Εµπορικών και άλλων λειτουργιών 
Εβ5 1,20:1 3 13,50/11,30 0,50:1 
Εβ6 1,00:1 3 13,50/11,30 0,50:1 

Γα - Ζώνες Αγροτικές 
Γα4 0,10:1 2 7,00 0,10:1 

Γβ-Γγ - Ζώνες Κτηνοτροφικές 
Γβ1-Γγ1 0,30:1 2 7,00 - 

∆α - Ζώνες Προστασίας 
∆α1 0,005:1 1 5,50 0,005:1 
∆α2 0,01:1 1 5,50 0,01:1 
∆α4 0,10:1 - - - 
∆α6 0,06:1 2 10,00 0,06:1 

Εβ - Ζώνες Εµπορικών και άλλων λειτουργιών 
Εβ5 1,20:1 3 13,50/11,30 0,50:1 
Εβ6 1,00:1 3 13,50/11,30 0,50:1 

Κα - Ζώνες Κατοικίας 
Κα6 0,90:1 2 10,00/8,30 0,50:1 
Κα7 0,80:1 2 10,00/8,30 0,45:1 
Κα8 0,60 2 10,00 0,35:1 
Κα9 0,40:1 2 8,30 0,25:1 

 

2.1.10.Υφιστάµενες Υποδοµές 

 
Όπως έχει αναφερθεί και στις προηγούµενες παραγράφους το έργο στο µεγαλύτερό του 
µέρος διασχίζει περιοχές µε περιορισµένη ανάπτυξη (εκτός πολεοδοµικού σχεδιασµού ή 
περιοχές γεωργικές και βιοµηχανικές). Οι περιοχές που υπάρχει οικιστική ανάπτυξη είναι 
περιορισµένες και εντοπίζονται κυρίως στις περιοχές των κόµβων Ανθούπολης, 
Λακατάµειας, Κολυµβητηρίου και Τσερίου. Για το λόγο αυτό το έργο δε συναντά ως επί το 
πλείστον τοπικές υποδοµές. 
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Οδικές υποδοµές 
Οι κυριότεροι οδοί που υπάρχουν στην περιοχή και διασταυρώνονται µε το έργο είναι οι 
αυτοκινητόδροµοι Τροόδους και Λεµεσού, οι λεωφόροι Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ, Στροβόλου, 
Μακεδονίας και Μεγ. Αλεξάνδρου και οι οδοί Αγ. Τριµιθιάς, Παλαιχωρίου, Κολυµβητηρίου και 
Ιδαλίου. 
 
Ενεργειακές υποδοµές 
Η κυριότερη ενεργειακή υποδοµή είναι ο υποσταθµός ηλεκτρισµού κοντά στον Α/Κ 
Χατζηιωσήφ σε απόσταση 500 µέτρων περίπου από το έργο 
 
Υποδοµές ύδρευσης - αποχέτευσης 
Βασική υποδοµή στην περιοχή είναι ο βιολογικός καθαρισµός που βρίσκεται στην περιοχή 
του Α/Κ Βιολογικού.  
 

2.1.11.Αρχαιολογικοί – Ιστορικοί Χώροι 

 
Στην περιοχή της όδευσης δεν σηµειώνονται χώροι αρχαιολογικού ή και ιστορικού 
ενδιαφέροντος πέραν αυτού που αναφέρει το τµήµα Αρχαιοτήτων και βρίσκεται βόρεια της 
Βιοµηχανικής Ζώνης Ιδαλίου.  Στον χώρο αυτό δεν έχουν διενεργηθεί ακόµα αρχαιολογικές 
επισκοπήσεις. 
 

2.1.12.Ποιότητα Ατµόσφαιρας 

 
Οι συνθήκες ποιότητας ατµόσφαιρας στην ευρύτερη περιοχή της Λευκωσίας είναι παρόµοιες 
µε αυτές που γενικότερα χαρακτηρίζουν µεγάλα αστικά κέντρα, µε κύριες ρυπογόνες 
δραστηριότητες τις µεταφορές την βιοµηχανία και την κεντρική θέρµανση των κτηρίων. Η 
ατµοσφαιρική ποιότητα στην στενή περιοχή του έργου αναµένεται καλύτερη στις ανοικτές 
γεωργικές περιοχές ενώ στις αστικές και βιοµηχανικές ενότητες αναµένεται πιο επιβαρηµένη. 
 

2.1.13.Ποιότητα Ακουστικού Περιβάλλοντος 

 
Στα πλαίσια της παρούσας µελέτης έγινε δειγµατοληπτική καταγραφή του ακουστικού 
περιβάλλοντος της περιοχής του έργου όπου καταγράφηκε µια οµάδα δεικτών θορύβου 
πλέον του δείκτη Leq ώστε να δηµιουργηθεί πληρέστερη εικόνα για την περιοχή.  
 
Από τους δείκτες που καταγράφηκαν διαπιστώνεται ότι η περιοχή χαρακτηρίζεται από ένα 
ήπιο ακουστικό περιβάλλον χωρίς ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα θορύβου σε περιοχές που δεν 
φιλοξενούν θορυβώδεις δραστηριότητες (Leq95 = 29,6-44,2 dB(Α)), Σε περιοχές µε αστικό 
χαρακτήρα τα επίπεδα θορύβου είναι ως αναµένεται υψηλότερα (Leq95 = 38,7-57,2 dB(Α)). 
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2.2. Περιγραφή του Έργου 

 

2.2.1. Υπαλλακτικές Λύσεις 

 
Στα πλαίσια της διερεύνησης και µελέτης µιας λύσης περιµετρικού αυτοκινητοδρόµου έγινε 
αρχικά το 2004 η Μελέτη Εκτίµησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον και Τεχνοοικονοµική 
Μελέτη του Περιµετρικού Αυτοκινητοδρόµου Λευκωσίας(Οκτώβριος 2004- PS/D/179). Κατά 
τη διάρκεια της µελέτης αυτής εξετάστηκαν σταδιακά τρεις οδεύσεις του Περιµετρικού 
Αυτοκινητοδρόµου, από τις οποίες τελικά επιλέχθηκε η Τρίτη όδευση µήκους περίπου 25 
χλµ. 
 
Επιπρόσθετα µε την Μελέτη Εκτίµησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον και 
Τεχνοοικονοµική Μελέτη του ∆ρόµου Λευκωσίας – Παλαιχωρίου, από Ανθούπολη µέχρι την 
πάροδο προς Καλό Χωριό (Οκτώβριος 2005- PS/D/248), µελετήθηκε η οδός Λευκωσίας – 
Παλαιχωρίου µε σκοπό την εξυπηρέτηση της διακίνησης των κατοίκων ορεινών και 
ηµιορεινών περιοχών της Λευκωσίας. Στην µελέτη αυτή εξετάστηκαν δύο υπαλλακτικές 
χαράξεις για το υποτµήµα Χ.Θ. 3+200 έως Χ.Θ. 5+600 µία βορειοδυτική και µία 
νοτιοανατολική. Από αυτές υιοθετήθηκε η πρώτη για το λόγο ότι είναι σε µεγαλύτερη 
απόσταση από τις διάφορες οικιστικές αναπτύξεις της περιοχής. 
 
Μηδενική λύση 
 
Η µη υλοποίηση του έργου (µηδενική λύση) δεν αποτελεί επιλογή καθώς το υφιστάµενο 
οδικό δίκτυο της περιοχής είναι ήδη επιβαρηµένο µε χαµηλό επίπεδο εξυπηρέτησης των 
χρηστών. Αυτός ακριβώς ο λόγος είναι που, µαζί µε τα θέµατα ασφάλειας, υπαγορεύει την 
κατασκευή περιµετρικού αυτοκινητοδρόµου µε επαρκή για την κυκλοφορία γεωµετρικά 
χαρακτηριστικά ο οποίος και εξετάζεται στην παρούσα µελέτη 
 

2.2.2. Τεχνική Περιγραφή του Έργου 

 
Το έργο αφορά κλειστό αυτοκινητόδροµο 4 λωρίδων που σύµφωνα µε τους όρους εντολής 
έχει τέσσερις βασικές διακριτές φάσεις. Οι Φάσεις του έργου θα αποτελέσουν και φάσεις 
κατασκευής χωρίς όµως να είναι ακόµη γνωστός ο µεταξύ τους χρονικός προγραµµατισµός. 
 
• Η Φάση Α εκτείνεται από την ΧΘ 7+040 έως ΧΘ 13+700, µήκους 6,660 χλµ., 

Στη τµήµα αυτό προβλέπεται η µελέτη και κατασκευή των κόµβων:  
(α) ανισόπεδος κυκλικός κόµβος Χατζηιωσήφ περί τη ΧΘ 7+500 του 

αυτοκινητοδρόµου, όπου ο αυτοκινητόδροµος βρίσκεται σε θέση γέφυρας, 
διαχωρισµένων κλάδων (τεχνικό Τ4 φάσης Α) 

(β) ανισόπεδος κυκλικός κόµβος Σκοπευτηρίου περί τη ΧΘ 10+300 του 
αυτοκινητοδρόµου, όπου ο αυτοκινητόδροµος βρίσκεται σε θέση κάτω διάβασης 
(τεχνικά Τ6 & Τ7 φάσης Α). 
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(γ) ανισόπεδος κόµβος αυτοκινητοδρόµων Περιµετρικού και Λευκωσίας – Λεµεσού 
περί τη ΧΘ 12+700 του αυτοκινητοδρόµου, όπου ο περιµετρικός 
αυτοκινητόδροµος Λευκωσίας βρίσκεται σε θέση γέφυρας ενιαίου φορέα (τεχνικό 
Τ11 φάσης Α). 
Στη φάση αυτή επίσης προβλέπεται η κατασκευή δίδυµης σήραγγας (σήραγγα 
διάτρησης Σ5) στην περιοχή πλατώµατος Τσερίου και συγκεκριµένα από ΧΘ 
8+460 έως ΧΘ 9+120 του αυτοκινητοδρόµου που όµως δεν αποτελεί αντικείµενο 
µελέτης της παρούσας σύµβασης. 

 
• η Φάση Β από την ΧΘ 0+000 έως ΧΘ 7+040 µήκους  7,040 χλµ., 
 

Περί τη ΧΘ 0+700 του αυτοκινητοδρόµου, προβλέπονται οι συνδέσεις Παλαιχωρίου 
(δύο πλαγιόδροµοι, δύο κλάδοι). 
Περίπου από τη ΧΘ 1+508 έως περίπου τη ΧΘ 1+682 µελετάται η κατασκευή γέφυρας 
διαχωρισµένων κλάδων µήκους L~174 m (τεχνικό Τ3 φάσης Β) – Γέφυρα Πεδιαίου.  
Στο τµήµα αυτό µελετώνται 4 διαδοχικά C&C. Τα διαδοχικά αυτά C&C χωροθετούνται 
ως εξής: 
(1) από ΧΘ 2+040 έως ΧΘ 2+400, Σ1 
(2) από ΧΘ 2+560 έως ΧΘ 4+163,18 Σ2 
(3) από ΧΘ 4+228,58 έως ΧΘ 4+600, Σ3 
(4) από ΧΘ 4+760 έως ΧΘ 5+288, Σ4 
Στην περιοχή του υπογειοποιηµένου τµήµατος µελετάται οδός – άνω τοπική οδός - 
αστικού τύπου και διατοµής επί της επιφανείας του εδάφους προκειµένου να 
εξυπηρετηθούν οι προαναφερθείσες αναπτύξεις. 
Στη φάση αυτή προβλέπεται η µελέτη των ακόλουθων κόµβων: 
(α) ανισόπεδος κυκλικός κόµβος Λακατάµιας περί τη ΧΘ 2+114 του 

αυτοκινητοδρόµου, όπου στην πραγµατικότητα ο αυτοκινητόδροµος, ο οποίος 
βρίσκεται σε άλλο επίπεδο σε σχέση µε τον κυκλικό κόµβο, έχει εισέλθει σε τεχνικό 
C&C.  

(β) ισόπεδος κυκλικός κόµβος Κολυµβητηρίου περί τη 4+200 του αυτοκινητοδρόµου. 
Ο κυκλικός αυτός κόµβος δεν έχει συµπαγή δίσκο. Το κενό αυτό συνηγορεί στον 
αερισµό των διαδοχικών C&C. 

(γ) ανισόπεδος κόµβος Τσερίου περί τη ΧΘ 5+230 του αυτοκινητοδρόµου, όπου ο 
αυτοκινητόδροµος βρίσκεται εντός τεχνικού C&C. 

 
• η Φάση Γ από την ΧΘ 0-225 έως ΧΘ 7+287,64 (ανεξάρτητη χιλιοµέτρηση 

αυτοκινητοδρόµου Παλαιχωρίου) και από την ΧΘ 0+000 έως ΧΘ 1+900 (νέα 
χιλιοµέτρηση του Περιµετρικού προς τα δυτικά που συµµετέχει στον ανισόπεδο κόµβο 
Βιολογικού, συνολικού µήκους 9,413 χλµ. 
Στο τµήµα αυτό έχουν σχεδιασθεί οι ακόλουθοι κόµβοι: 
(α) ανισόπεδος κόµβος Ανθούπολης περί τη ΧΘ 0+441 του άξονα Γ, όπου ο 

αυτοκινητόδροµος διέρχεται κάτω από τον κυκλικό κόµβο µέσο των τεχνικών Τ1 
και Τ2 της φάσεως Γ.   
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(β) ανισόπεδος κόµβος Βιολογικού περί τη ΧΘ 2+805 του άξονα Γ, όπου ο άξονας 
του αυτοκινητοδρόµου Γ διασταυρώνεται ανισόπεδα µε τον άξονα του 
αυτοκινητοδρόµου Ε. Ο κόµβος αυτός είναι µορφής τριφυλλιού και µέσο των 
κλάδων του επιτυγχάνεται η σύνδεση όλων των κινήσεων µεταξύ των δύο 
αυτοκινητοδρόµων. Ο άξονας Γ και οι πλαγιόδροµοι του, διέρχονται µε διαδοχικές 
γέφυρες (τεχνικά Τ5 - Τ7) πάνω από τον άξονα Ε. 

(γ) ανισόπεδος κόµβος ∆ευτεράς περί τη ΧΘ 4+520 του άξονα Γ, όπου ο 
αυτοκινητόδροµος (άξονας Γ) διέρχεται κάτω από τοπική οδό µέσο του τεχνικού 
Τ9. 

(δ) ανισόπεδος κόµβος Ανάγυιας περί τη ΧΘ 6+561 του άξονα Γ, όπου ο 
αυτοκινητόδροµος Γ διέρχεται άνω από τοπική οδό µέσο του τεχνικού Τ12. 
Από τη ΧΘ 0+820 έως ΧΘ 1+020 προβλέπεται κατασκευή γέφυρας µήκους L=200 
m, γέφυρα Ανθούπολης, η µελέτη της οποίας όµως δεν αποτελεί αντικείµενο της 
παρούσας σύµβασης.  

 

• Η Φάση Ε από την ΧΘ 1+900 του άξονα Ε (στον οποίο έχει ήδη γίνει αναφορά 
παραπάνω, στη φάση Γ) έως τη ΧΘ 6+075. Το µήκος της φάσεως αυτής είναι 4,175 
χλµ. και 
Στη φάση αυτή προβλέπεται η µελέτη των ακόλουθων κόµβων: 
(α) ανισόπεδος κόµβος Αγίων Τριµιθιάς περί τη ΧΘ 2+800, όπου ο αυτοκινητόδροµος 

διέρχεται πάνω από τοπική οδό µέσο του τεχνικού Τ2 της φάσης Ε. 
(β) ανισόπεδος κόµβος αυτοκινητοδρόµων Περιµετρικού και Λευκωσίας-Τροόδους, 

όπου ο Περιµετρικός της Λευκωσίας και οι πλαγιόδροµοι του διέρχονται κάτω από 
τον υφιστάµενο αυτοκινητόδροµο Λευκωσίας – Τροόδους και τους πλαγιόδροµους 
του, µέσο των τεχνικών Τ4 & Τ5 της φάσης Ε. Ο κόµβος αυτός, µορφής 
τριφυλλιού, επιτρέπει τη σύνδεση όλων των κινήσεων µεταξύ των δύο 
αυτοκινητοδρόµων.  

 

• η Φάση ∆ από το τέλος της Φάσης Α από την ΧΘ 13+700 έως ΧΘ 18+600, µε µήκος 
4,900 χλµ. 
Στο τµήµα αυτό και µεταξύ των ΧΘ από 13+752,50 έως 13+904,50 προτείνεται η 
κατασκευή κοιλαδογέγυρας (κοιλαδογέφυρα Ιδαλίου) µήκους 152 m, η µελέτη της 
οποίας όµως δεν αποτελεί αντικείµενο της παρούσας σύµβασης.  
Περίπου στη ΧΘ 15+337 βρίσκεται ο ανισόπεδος κόµβος Ποταµιάς. Ο 
αυτοκινητόδροµος διέρχεται άνω από τοπική οδό µέσο του τεχνικού Τ1 της φάσης ∆.  
Το τµήµα αυτό υψοµετρικά βρίσκεται σε διαδοχικά µικρού µήκους αλλά µεγάλου ύψους 
ορύγµατα και επιχώµατα (αυτοκινητόδροµος & κλάδοι κόµβου).  
Περίπου στη ΧΘ 17+660 βρίσκεται ο ανισόπεδος κόµβος Γερίου. Ο αυτοκινητόδροµος 
στον κόµβο αυτό, διέρχεται κάτω από τοπική οδό µέσο του τεχνικού Τ2 της φάσης ∆2.  

 

2.2.3. Ορύγµατα – Επιχώµατα 
 

Γενικά κατά περιοχές, ανάλογα µε τις τεχνικές ανάγκες του έργου παρατηρούνται µεγάλα 
ορύγµατα και επιχώµατα. Όσον αφορά στα ορύγµατα σηµαντικό ρόλο παίζει και η απόφαση 
ταπείνωσης του αυτοκινητοδρόµου (Φάση Β) για να διευκολυνθεί η χωροταξία των 
οικιστικών περιοχών και να περιοριστεί ο θόρυβος. 
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Γενικά τα ορύγµατα κυµαίνονται από 4 έως 24 µέτρα ανάλογα µε την περιοχή, ενώ τα 
επιχώµατα κυµαίνονται από 7 έως 13 µέτρα ανάλογα µε την περιοχή. 
 

2.2.4. Υλικά Κατασκευής 

 
Για την κατασκευή ενός έργου της έκτασης και του µεγέθους του εξεταζόµενου έργου θα 
απαιτηθούν και θα παραχθούν µεγάλες ποσότητες υλικών η πλειονότητα των οποίων 
αφορούν τις επιχώσεις και τις εξορύξεις. Συνολικά υπολογίζεται να παραχθούν 5,5 
εκατοµµύρια κυβικά µέτρα υλικών από εκσκαφές, ενώ θα απαιτηθούν 3,4 εκατοµµύρια 
κυβικά µέτρα υλικών για επιχώσεις. Για την οδοστρωσία θα απαιτηθούν περί τα 973 χιλιάδες 
κυβικά µέτρα υλικών οδοστρωσίας. 
 

2.2.5. Η/Μ Εξοπλισµός 

 
Ο Η/Μ εξοπλισµός του έργου περιλαµβάνει τρία κτίρια υποσταθµών: 
 
Κτίριο-Υποσταθµός Κ1 περί τη ΧΘ 2+560 
Κτίριο-Υποσταθµός Κ2 περί τη ΧΘ 4+000 
Κτίριο-Υποσταθµός Κ3 περί τη ΧΘ 4+760 
 
Επίσης προβλέπονται 15 πίνακες διανοµής ηλεκτρισµού, 6 µετασχηµατιστές, δίκτυο οδικού 
φωτισµού, ανεµιστήρες εξαερισµού σηράγγων, τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, δίκτυα 
πυρόσβεσης και δίκτυα αποστράγγισης σηράγγων. 
 

2.3. Εκτίµηση κι Αξιολόγηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

 
Ατµόσφαιρα: Κατά την κατασκευή οι επιπτώσεις στην ατµόσφαιρα εκτιµώνται ως µέτριες και 
παροδικές αντιµετωπίσιµες µε λήψη µέτρων. Κατά τη λειτουργία του έργου δεν αναµένονται 
παρά αµελητέες επιπτώσεις. 
 
Θόρυβος: Κατά την κατασκευή του έργου αναµένεται προσωρινή αύξηση του θορύβου που 
θα είναι αισθητές µόνο στις περιοχές κατοικίας σε µια ζώνη 100 περίπου µέτρων από τα 
σηµεία εκτέλεσης των εργασιών. Οι επιπτώσεις κρίνονται µέτριες, προσωρινές και 
αντιµετωπίσιµες µε λήψη µέτρων. 
 
Κατά την λειτουργία του έργου αναµένονται οχλήσεις στις παρόδιες χρήσεις που κατά 
περιοχές (π.χ. Ανθούπολη) υπάρχει πιθανότητα υπέρβασης των εξεταζοµένων ορίων. Οι 
επιπτώσεις κρίνονται µέτριες, µόνιµες και µερικώς αντιµετωπίσιµες µε λήψη µέτρων. 
 
∆ονήσεις: Κατά την κατασκευή και λειτουργία του έργου του έργου αναµένονται χαµηλών 
επιπέδων µη αισθητές και κρίνονται αµελητέες 
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Οπτική όχληση: Κατά την κατασκευή του έργου αναµένεται σηµαντική όχληση στις περιοχές 
των εργοταξίων, αλλά η επίπτωση αυτή είναι παροδική, αναστρέψιµη και µερικώς 
αντιµετωπίσιµη µε λήψη µέτρων. Κατά την λειτουργία του έργου αναµένεται όχληση από τα 
µεγάλα τεχνικά έργα (γέφυρες, κόµβοι) η οποία θα είναι µέτρια και µόνιµη, µη αναστρέψιµη 
αλλά µερικώς αντιµετωπίσιµη µε λήψη µέτρων. 
 
Χρήσεις γης: Κατά την κατασκευή του έργου δεν αναµένονται αλλαγές στις χρήσεις γης 
πέραν της ζώνης απαλλοτρίωσης του έργου. Η επίπτωση κρίνεται ουδέτερη. 
 
Κατά την λειτουργία του έργου µακροπρόθεσµα ενδέχεται η αύξηση των οικιστικών χρίσεων 
στις παρόδιες αγροτικές περιοχές. Η επίπτωση κρίνεται ουδέτερη. 
 
∆οµηµένο περιβάλλον: Κατά την κατασκευή του έργου αναµένεται µικρός επηρεασµός του 
δοµηµένου περιβάλλοντος λόγω της κατασκευής µιας νέας µεγάλης, υποδοµής χωρίς να 
απαιτούνται δραστικές επεµβάσεις στο υφιστάµενο δοµηµένο περιβάλλον. Οι επιπτώσεις 
είναι µικρές και προσωρινές αλλά µη αντιµετωπίσιµες µε µέτρα. Κατά την λειτουργία του 
έργου, θα υπάρξουν µικρές επιπτώσεις στις δοµηµένες περιοχές εκατέρωθεν του έργου, που 
αντιµετωπίζονται όµως από τις προβλέψεις προσβάσεων που έχει ο σχεδιασµός του έργου..  
 
Ιστορικό – πολιτιστικό περιβάλλον: Στην περιοχή βόρεια της Βιοµηχανικής Ζώνης Ιδαλίου 
έχει αναφερθεί από το Τµήµα Αρχαιοτήτων περιοχή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος στην 
οποία ακόµα δεν έχουν γίνει επισκοπήσεις. Πέραν της αναφοράς αυτής δεν καταγράφονται 
αρχαιολογικά ή πολιτιστικά µνηµεία στην περιοχή του έργου, έτσι οι επιπτώσεις κρίνονται 
ουδέτερες τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά την λειτουργία του έργου. Σε κάθε 
περίπτωση όµως συστήνονται προληπτικά µέτρα. 
 
Κοινωνικοοικονοµικό περιβάλλον: Κατά την κατασκευή του έργου προβλέπονται µέτριες 
αρνητικές επιπτώσεις από την µεταβολή λειτουργίας των τοπικών οδών. Οι επιπτώσεις είναι 
πρόσκαιρες και αντιµετωπίσιµες. Θετική αναµένεται η επίπτωση από την αύξηση 
απασχόλησης λόγω των αναγκών των εργασιών κατασκευής. 
 
Κατά τη λειτουργία του έργου αναµένονται θετικές επιπτώσεις λόγω της βελτίωσης 
λειτουργίας του οδικού δικτύου. 
 
∆ίκτυα κοινής ωφέλειας: Κατά την κατασκευή του έργου οι επιπτώσεις στα δίκτυα ύδρευσης 
και ηλεκτροδότησης θα είναι αµελητέες ενώ κατά την λειτουργία του έργου θα είναι 
σηµαντικές καθώς θα αυξηθούν οι ανάγκες σε ενέργεια και νερό. Οι επιπτώσεις είναι 
µερικώς αντιµετωπίσιµες µε λήψη µέτρων. 
 
Ατυχήµατα – κίνδυνοι: τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία του έργου, τα 
ατυχήµατα και οι κίνδυνοι είναι αµελητέοι ειδικά µετά την λήψη προληπτικών µέτρων. 
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Έδαφος: Κατά την κατασκευή του έργου τα µεγάλα τεχνικά έργα αναµένεται να 
προκαλέσουν σηµαντικές και µόνιµες επιπτώσεις στο έδαφος µερικώς αντιµετωπίσιµες µε 
λήψη µέτρων. Κατά την λειτουργία του έργου πιθανές επιπτώσεις µπορεί να υπάρξουν σε 
περίπτωση ατυχηµάτων από διαρροές καυσίµων ή λιπαντικών. Οι επιπτώσεις κρίνονται 
αµελητέες. 
 
Υδρογεωλογία: τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία του έργου, πιθανές 
επιπτώσεις σχετίζονται κυρίως µε ατυχήµατα διαρροής καυσίµων ή λιπαντικών και είναι 
αµελητέες, ειδικά µετά την λήψη προληπτικών µέτρων. 
 
Βιολογικό περιβάλλον: Κατά την κατασκευή του έργου αναµένεται απώλεια επιφανειακών 
γαιών µε φρυγανική βλάστηση καθώς και δέντρων κυρίως ελιών. Επιπρόσθετα οι εργασίες 
στην περιοχή του Αλυκούού ποταµού που είναι ενταγµένος στο διευρωπαϊκό δίκτυο Natura 
2000 µπορεί να προκαλέσουν καταστροφή χαµηλής ποτάµιας βλάστησης. Οι επιπτώσεις 
κρίνονται σηµαντικές, αλλά µερικώς αντιµετωπίσιµες µε λήψη µέτρων. 
 
Κατά την λειτουργία του έργου αναµένονται αµελητέες επιπτώσεις κυρίως λόγω του 
νυκτερινού φωτισµού στις περιοχές χωρίς αναπτύξεις. 
 
Στον Παρακάτω πίνακα δίνεται η συνοπτική αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
κατά την κατασκευή και λειτουργία του έργου, σε µορφή µήτρας. Για την παρουσίαση 
εκτιµήθηκε το µέγεθος επιπτώσεων και χρησιµοποιήθηκε βαθµολογική κλίµακα η οποία 
ορίστηκε µε τις εξής διακυµάνσεις : 
 
Όσον αφορά το είδος της επίπτωσης 
Το σηµείο (+) αποδίδεται σε Θετικές Επιπτώσεις, 
Το σηµείο (-) αποδίδεται σε Αρνητικές Επιπτώσεις, 
Το σηµείο (0) αποδίδεται σε Ουδέτερες Επιπτώσεις. 
Όσον αφορά το µέγεθος: 
Το σηµείο (ΑΜ) αποδίδεται σε Αµελητέες Επιπτώσεις 
Το σηµείο (ΜΕ) αποδίδεται σε Μέτριες Επιπτώσεις  
Το σηµείο (ΣΗ) αποδίδεται σε Σηµαντικές Επιπτώσεις 
Όσον αφορά το χρόνο εµφάνισης: 
Το σηµείο (Π) αποδίδεται σε Προσωρινές Επιπτώσεις, 
Το σηµείο (Μ) αποδίδεται σε Μόνιµες Επιπτώσεις, 
Όσον αφορά την επανάκαµψη στην πρότερη κατάσταση  
Το σηµείο (ΑΝΤΡ) αποδίδεται σε Αντιστρέψιµες Επιπτώσεις, 
Το σηµείο (ΜΕ-ΑΝΤΡ) αποδίδεται σε Μερικώς Αντιστρέψιµες Επιπτώσεις, 
Το σηµείο (ΜΗ-ΑΝΤΡ) αποδίδεται σε Μη Αντιστρέψιµες Επιπτώσεις. 
Όσον αφορά µε τη λήψη µέτρων αντιµετώπισή τους  
Το σηµείο (ΑΝΤΙ) αποδίδεται σε Αντιµετωπίσιµες Επιπτώσεις, 
Το σηµείο (ΜΕ-ΑΝΤΙ) αποδίδεται σε Μερικώς Αντιµετωπίσιµες Επιπτώσεις, 
Το σηµείο (ΜΗ-ΑΝΤΙ) αποδίδεται σε Μη Αντιµετωπίσιµες Επιπτώσεις. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3. ΜΗΤΡΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Μεταβλητή 
Περιβάλλοντος 

Κατασκευή Έργου Λειτουργία Έργου 

Ατµόσφαιρα (-), ΜΕ, Π, ΜΕ-ΑΝΤΙ (-), ΑΜ 

Θόρυβος (-), ΜΕ, Π, ΑΝΤΡ, ΜΕ-ΑΝΤΙ (-), ΜΕ, Μ, ΑΝΤΡ, ΜΕ-ΑΝΤΙ 

∆ονήσεις (-), ΑΜ (-), ΑΜ 

Οπτική όχληση (-), ΣΗ, Π, ΑΝΤΡ, ΜΕ-ΑΝΤΙ 
(-), ΜΕ, Μ, ΜΗ-ΑΝΤΡ, ΜΕ-

ΑΝΤΙ 

Χρήσεις Γης (0) (0) 

∆οµηµένο Περιβάλλον (-), ΑΜ, Π, ΜΗ-ΑΝΤΙ (-), ΑΜ, Μ, ΜΕ-ΑΝΤΙ 
Ιστορικό & Πολιτιστικό 

Περιβάλλον (0) (0) 

Κοινονικοοικονοµικό Περιβάλλον 
(-), ΜΕ, Π, ΑΝΤΙ 

(+), ΜΕ, 
(+), ΜΕ, Μ 

∆ίκτυα Κοινής Ωφέλειας (-), ΑΜ, Π (-), ΣΗ, Μ, ΜΕ-ΑΝΤΙ 

Ατυχήµατα - Κίνδυνοι (-), ΑΜ, Π, ΑΝΤΙ (-), ΑΜ, ΑΝΤΙ 

Έδαφος (-), ΣΗ, Μ, ΜΕ-ΑΝΤΙ (-), ΑΜ, ΑΝΤΙ 

Υδρογεωλογία (-), ΑΜ, Π, ΑΝΤΙ (-), ΑΜ, ΑΝΤΙ 

Βιολογικό περιβάλλον (-), ΣΗ, Μ, ΜΕ-ΑΝΤΙ (-), ΑΜ, Μ, ΜΕ-ΑΝΤΙ 

 

2.4. Αντιµετώπιση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

 
Τα µέτρα που προτάθηκαν στην παρούσα έκθεση, παρουσιάζονται περιληπτικά στον 
ακόλουθο πίνακα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.4. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
 
Παράµετρος / Φάση Μέτρα 
Ατµόσφαιρα - 
Κατασκευή 

• Ύγρανση των διαδροµών κίνησης 
• Επέµβαση σε γυµνές επιφάνειες όπου είναι αναγκαίο 
• Θέσπιση µέγιστων ορίων ταχύτητας σε όλες τις µη στρωµένες 

επιφάνειες 
• Οι εξατµίσεις όλων των µηχανηµάτων θα πρέπει να είναι 

στραµµένες µακριά από το έδαφος 
• Τα ερείσµατα και οι διάδροµοι κίνησης θα πρέπει να είναι καθαρά 

και υγρά 
• Τα φορτηγά που µεταφέρουν χαλαρά υλικά θα πρέπει να είναι 

καλυµµένα. 
• Το κατάβρεγµα κατά τη διάρκεια των µετακινήσεων και 

εναποθέσεων άµµου και χαλικιών, καθώς και το πλύσιµο των 
τροχών όλων των οχηµάτων που εξέρχονται από τον χώρο 
εργασιών, µπορεί να ελαττώσει την σκόνη που εκπέµπεται.  Τα 
οχήµατα που φεύγουν από το πεδίο εργασιών πρέπει να είναι 
καθαρά. 

• Όλα τα µηχανήµατα και ο εξοπλισµός που χρησιµοποιούνται στις 
κατασκευές θα πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση, και να πληρούν 
τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι 
εκποµπές σκόνης. 

• Η ανάµιξη και η προετοιµασία του χαρµανιού του σκυροδέµατος 
είναι προτιµότερο να γίνεται µε µάλλον υγρό και όχι ξηρό 
σκυρόδεµα.  Η εργασία αυτή θα πρέπει να διεξάγεται σε κλειστή ή 
περιφραγµένη περιοχή. 

• Τα σιλό αποθήκευσης τσιµέντου και αδρανών να είναι κλειστά µε 
εγκατάσταση φίλτρων σκόνης. 

• Ειδική σήµανση σε όλο το µήκος της διαδροµής µεταφοράς των 
υλικών ότι εκτελούνται έργα 

• Σήµανση στις εξόδους των λατοµείων και εργοταξίων 
• Αποφυγή υπερπλήρωσης των φορτηγών µεταφοράς χύδην υλικών 
• Κάλυψη των υλικών µε σκέπαστρα 
• Συντήρηση του οδικού δικτύου µεταφοράς  
• Αν η διαδροµή είναι µέσα από οικιστικές περιοχές, να εξετασθεί η 

δυνατότητα παράκαµψης αυτών.  Αν όχι τότε να επιδιωχθεί η 
διαβροχή των οδών. 

Ατµόσφαιρα - 
Λειτουργία 

 

Θόρυβος - Κατασκευή • Χρησιµοποίηση µηχανηµάτων του εργοταξίου εφοδιασµένων µε 
πιστοποιητικό θορύβου τύπου ΕΟΚ. 

• Συνεκτίµηση του θορύβου στον καθορισµό του προγράµµατος των 
εργασιών και της µεθοδολογίας κατασκευής για τη µείωση των 
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Παράµετρος / Φάση Μέτρα 
εκποµπών θορύβου, ιδιαίτερα για τις εργασίες κοντά σε οικιστικές 
περιοχές. 

• Εφαρµογή τεχνικών λύσεων µε κατασκευή ηχοπετασµάτων περί 
τον χώρο του εργοταξίου και χρήση κινητών αντιθορυβικών 
πετασµάτων στα σηµεία εκποµπής υψηλής στάθµης θορύβου. 

Θόρυβος - Λειτουργία • Χρήση ηχοπετασµάτων στις περιοχές και την έκταση που 
αναφέρονται στην Μελέτη 

• Πολεοδοµικές προδιαγραφές ηχοµόνωσης για νεοανεγειρόµενα 
κτήρια. 

∆ονήσεις - Κατασκευή • Αποφυγή χρήσης εκρηκτικών 
Ιστορικό – Πολιτιστικό 
περιβάλλον - 
Κατασκευή 

• Παρουσία αρχαιολόγου κατά την διάρκεια των εργασιών για 
αξιολόγηση τυχών ευρηµάτων. 

Κοινωνικοοικονοµικό 
περιβάλλον - 
Κατασκευή 

• Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στο υφιστάµενο οδικό δίκτυο. 
• Προγραµµατισµός εργασιών στο υφιστάµενο οδικό δίκτυο σε 

περιόδους εκτός κυκλοφοριακής αιχµής. 
• Προγραµµατισµός των διαδροµών που θα ακολουθούν τα 

εργοταξιακά οχήµατα και φορτηγά µεταφοράς υλικών ώστε να µην 
επιφέρουν σηµαντική επιβάρυνση στα τοπικά οδικά δίκτυα. 

∆ίκτυα κοινής 
ωφέλειας - Κατασκευή 

• Έγκαιρη ειδοποίηση για τη διάρκεια διακοπής λειτουργίας των 
δικτύων (ηλεκτροδότηση, υδροδότηση, τηλεπικοινωνίες). 

∆ίκτυα κοινής 
ωφέλειας - Λειτουργία 

• Αποφυγή χρήσης λαµπτήρων πυράκτωσης και χρήση λαµπτήρων 
µε σήµανση χαµηλής ενεργειακής κατανάλωσης (Energy Star) και 
οικολογικής σήµανσής τους (Ecolabel, EU Flower, κ.λ.π.). 

• Η προµήθεια των λαµπτήρων να γίνει από κατασκευαστές που 
ακολουθούν τα πρότυπα διαδικασιών παραγωγής, ελέγχου και 
διάθεσης CYS 14001, EMAS ή άλλο ισοδύναµο. 

• Για την επιλογή και την προµήθεια και την εγκατάσταση του 
εξοπλισµού οδικού φωτισµού να εφαρµοστούν τα αναφερόµενα 
κριτήρια στο Σχέδιο ∆ράσεως για τις Πράσινες Συµβάσεις 2012-
2014, Παράρτηµα Γ Κατηγορία 2.2/Β Λαµπτήρες για Οδικό 
φωτισµό – Φωτεινοί Σηµατοδότες. 

• Στην οριζόντια και κατακόρυφη σήµανση να χρησιµοποιηθεί 
ανακλαστικό υλικό και να τηρούνται τα αναφερόµενα στο Σχέδιο 
∆ράσης για Πράσινες ∆ηµόσιες Συµβάσεις 2012-2014, Παράρτηµα 
Γ, Κατηγορία 6.2/Β. 

• Η επιλογή των συστηµάτων εξαερισµού των σηράγγων να γίνει 
στην βάση της χαµηλότερης δυνατής ενεργειακής κατανάλωσης. 

• Στις φυτεύσεις να προτιµηθούν αυτόχθονα είδη χλωρίδας χωρίς 
µεγάλες απαιτήσεις άρδευσης. 

• Όπου παρέχεται η δυνατότητα η άρδευση να γίνεται µε υπόγειο 
σύστηµα στάλαξης. 

Ατυχήµατα / Κίνδυνοι - • Ο χώρος των εργοταξίων να περιφραχθεί και να σηµατοδοτηθεί 
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Παράµετρος / Φάση Μέτρα 
Κατασκευή κατάλληλα για την πρόληψη των ατυχηµάτων και την ασφάλεια των 

κατοίκων. 
• Να τοποθετηθούν απαγορευτικές και προειδοποιητικές πινακίδες 

µε κατάλληλο περιεχόµενο για την ανάγκη προστασίας του 
περιβάλλοντος στους χώρους εργασίας µε στόχο την ενηµέρωση 
και ευαισθητοποίηση των συνεργείων. 

• Τοποθέτηση σηµάνσεων ασφαλείας σε όλα τα σηµεία υψηλού 
κινδύνου εντός του εργοταξίου. 

• Τις ώρες που το εργοτάξιο δε θα βρίσκεται σε λειτουργία, όλα τα 
µηχανήµατα θα πρέπει να σταθµεύουν σε συγκεκριµένες θέσεις. 

• Καθορισµός διαδροµών κίνησης οχηµάτων εντός του εργοταξίου 
και σήµανση των καθορισµένων διαδροµών. 

• ∆ιευθέτηση χώρου παροχής πρώτων βοηθειών και εξασφάλιση 
όλων των απαραίτητων διευκολύνσεων για την παροχή τους. 

• ∆ιευθέτηση χώρου για τη λήψη γευµάτων των εργαζοµένων και 
παροχή όλων των απαραίτητων διευκολύνσεων. 

• Απαγορεύεται η αποθήκευση υλικών έξω και γύρω από το χώρο 
των εργοταξίων. Η αποθήκευση των υλικών κατασκευής και των 
µηχανηµάτων να γίνεται αποκλειστικά µέσα στα εργοτάξια. 

• Κάθε είδους σκουπίδια, άχρηστα υλικά παλιά ανταλλακτικά και 
µηχανήµατα, λάδια, κ.λ.π. θα συλλέγονται και θα αποµακρύνονται 
συστηµατικά από το χώρο των έργων, η δε διάθεσή τους θα γίνεται 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Απαγορεύεται η κάθε µορφής 
καύση υλικών (λάστιχα, λάδια, κ.λ.π.) στην περιοχή των έργων. 

• Εξασφάλιση όλων των απαραίτητων µέσων πυροπροστασίας (π.χ. 
πυροσβεστήρες) και µέσων ατοµικής προστασίας των 
εργαζοµένων (κράνος, γάντια, κ.λ.π.). 

• Ανάπτυξη σχεδίου δράσης πυρκαγιάς για την αντιµετώπιση 
περιστατικών έκτακτης ανάγκης. 

Ατυχήµατα / Κίνδυνοι - 
Λειτουργία 

• Ο κύριος του έργου θα πρέπει: 
• Να φροντίζει και να εξασφαλίζει για την σωστή και εύρυθµη 

λειτουργία των συστηµάτων πυρασφάλειας και παρακολούθησης 
του αυτοκινητοδρόµου. 

• Να φροντίζει για την εφαρµογή όλων των κείµενων διατάξεων, 
οδηγιών και κανονισµών ασφαλείας. 

• Να φροντίζει για τον καθαρισµό οδοστρωµάτων από απορρίµµατα 
χρηστών. 

• Να φροντίζει για την συντήρηση σηµάνσεως ασφαλείας και εξόδων 
διαφυγής. 

• Να εκπονήσει και να εφαρµόσει σχέδιο αντιµετώπισης 
ατυχηµάτων, ειδικότερα στα σηµεία όπου υπάρχουν σήραγγες. 

Έδαφος - Κατασκευή • Θα πρέπει όλες οι θέσεις απόληψης αδρανών να γίνουν από 
αδειοδοτηµένες για το λόγο αυτό περιοχές. 
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Παράµετρος / Φάση Μέτρα 
• Πιστή εφαρµογή των συστηνόµενων από την φυτοτεχνική µελέτη. 

Οι φυτεύσεις να έχουν εξασφαλισµένη την άρδευση και να 
προτιµηθούν φυτά που φύονται στην περιοχή. 

• Αποκατάσταση του τοπίου των περιοχών επέµβασης, 
αποµακρύνοντας υλικά και µηχανήµατα και διενεργώντας εργασίες 
οµαλοποίησης του εδάφους, εκεί όπου οι εργασίες έχουν 
προκαλέσει σχετική αλλοίωση της τοπικής µορφολογίας. 

• Εφοδιασµός των εργοταξιακών χώρων µε τις απαραίτητες 
εγκαταστάσεις συλλογής των εργοταξιακών αποβλήτων (π.χ. 
ορυκτέλαια). 

• Κατάλληλη ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των συνεργείων 
κατασκευής για την ανάγκη διατήρησης των χώρων καθαρών και 
την προστασία του περιβάλλοντος. 

• Κατά την εγκατάσταση των εργοταξίων θα πρέπει ο ανάδοχος να 
καταρτίσει σχέδιο διαχείρισης απορριµµάτων εργοταξίου. 

• Να απαγορευτεί κάθε ανεξέλεγκτη έστω και προσωρινή 
αποθήκευση υλικών έξω από το χώρο του κυρίως εργοταξίου, 
εκτός εάν ορισθεί διαφορετικά από την Αρµόδια Περιβαλλοντική 
Αρχή, η οποία θα πρέπει να χορηγήσει αντίστοιχη άδεια µετά την 
εκπόνηση ειδικής µελέτης. 

• Κατάρτιση «Ολοκληρωµένου Σχεδίου ∆ιαχείρισης» των 
πλεοναζόντων υλικών που θα προκύψουν από τις εκσκαφές, αλλά 
και άλλων στερεών αποβλήτων (άχρηστα ανταλλακτικά 
µηχανηµάτων κλπ) από τον ανάδοχο του έργου σύµφωνα µε την 
νοµοθεσία (∆ιαχείριση αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και 
Κατεδαφίσεων – Κανονισµοί, 2011). 

• Για την κατασκευή των οδοστρωµάτων το υλικό επικάλυψης να 
πληροί τα αναφερόµενα στο Σχέδιο ∆ράσης για Πράσινες ∆ηµόσιες 
Συµβάσεις 2012-2014, Παράρτηµα Γ, Κατηγορία 6.2/Α. 

Έδαφος - Λειτουργία • Ορθή λειτουργία του συστήµατος αποµόνωσης επιµολυσµένων 
υδάτων στα δίκτυα αποστράγγισης σηράγγων 

Υδρογεωλογία - 
Κατασκευή 

• Κατά την κατασκευή των έργων, η διαχείριση των µεταχειρισµένων 
ορυκτελαίων θα πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε την κείµενη 
νοµοθεσία. Οι υπεύθυνοι των εργοταξίων θα πρέπει να 
απαγορεύσουν την απόρριψη ορυκτελαίων στο έδαφος και να 
δηµιουργήσουν ένα σύστηµα συλλογής και αποκοµιδής τους. Τα 
υπολείµµατα ορυκτελαίων από τα µηχανήµατα κατασκευής θα 
πρέπει να συλλέγονται σε κατάλληλη θέση του εργοταξίου και να 
διατίθενται σε µονάδες ανάκτησης ορυκτελαίων. 

• Σε περίπτωση διαρροών καυσίµων ή πίσσας υπάρχει κίνδυνος 
ρύπανσης των επιφανειακών νερών, του εδάφους κλπ.  Συνεπώς 
θα πρέπει να γίνεται χρήση προσροφητικών υλικών όπως άµµος, 
ροκανίδι ή ειδικού γεωυφάσµατος αµέσως µετά τη διαφυγή. Η 
διάθεση αυτών θα γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες για τη διάθεση 
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Παράµετρος / Φάση Μέτρα 
τοξικών αποβλήτων. 

• Τήρηση της απαγόρευσης ρίψης µπαζών και γενικά των στερεών 
αποβλήτων της κατασκευής, µέσα σε ρέµατα, ώστε να µην 
επηρεάζεται η επιφανειακή ροή των υδάτων. 

• ∆εν θα πρέπει να δηµιουργούνται σωροί υλικών / µπάζων µέσα ή 
κοντά σε κοίτες χειµάρρων (απόσταση τουλάχιστον 100 m) για να 
αποφεύγεται η µεταφορά εκπλυµάτων στους χειµάρρους κατά τη 
διαβροχή τους. 

• Για την αποφυγή εκπλύσεων που είναι δυνατόν να προκύψουν 
(κυρίως έκπλυση επιχωµάτων) θα πρέπει να αποφεύγεται να 
γίνονται χωµατουργικές εργασίες κατά τη διάρκεια υψηλών 
βροχοπτώσεων στην περιοχή. 

• Κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων αλλά και µε την 
ολοκλήρωση της θα πρέπει να συλλέγονται και να αποµακρύνονται 
όλα τα στερεά απόβλητα (ευθύνη του υπεύθυνου του εργοταξίου) 
που προέρχονται από την κατασκευή του έργου, όπως άχρηστα 
υλικά, µπάζα, µηχανήµατα κ.ά. 

Υδρογεωλογία - 
Λειτουργία 

• Η συλλογή των απορριµµάτων θα πρέπει να ενταχθεί στις λοιπές 
λειτουργίες συντήρησης και να γίνεται οργανωµένα και σε τακτά 
χρονικά διαστήµατα. 

• Οργάνωση χώρου – εργοταξιακής υποδοµής για τις εργασίες 
συντήρησης της οδού.  Ο χώρος θα είναι εξοπλισµένος, εκτός των 
άλλων, µε κλειστούς κάδους απορριµµάτων, όπου θα συλλέγονται 
τα απορρίµµατα από παρόδιες εκτάσεις έως ότου διατεθούν στον 
πλησιέστερο χώρο απόθεσης. 

Βιολογικό Περιβάλλον 
- Κατασκευή 

• Εφαρµογή της µελέτης τοπιοτέχνησης 
• Στις περιοχές όπου θα υπάρξουν κοπές µη καλλιεργήσιµων 

δέντρων (κυπαρίσσια, ευκάλυπτοι) να γίνει αντικατάσταση αυτών 
µε ισάριθµα η και περισσότερα δέντρα του ίδιου είδους. 

• Οι εργασίες γεφύρωσης κοίτης ποταµών να είναι 
προγραµµατισµένες µε τρόπο που να περιορίζουν στο ελάχιστο 
δυνατό την κίνηση και εργασία των εργοταξιακών οχηµάτων µέσα 
σε αυτές. 

• Πριν την έναρξη των εργασιών εντός ή περίξ της περιοχής 
προστασίας, πραγµατοποιηθεί καταγραφή για το είδος Ophrys 
kotschyi, και αν απαιτείται να ληφθούν εξειδικευµένα µέτρα 
προστασίας του που θα συµφωνηθούν µε τους Αρµόδιους Φορείς 

• Στις περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος που σηµειώθηκαν (Αλυκός 
ποταµός, Πεδιαίος ποταµός, περιοχή Ανθούπολης) να γίνει 
επισκόπηση από ειδικό σε θέµατα οικολογίας και αν εντοπιστούν 
προστατευόµενα είδη τότε θα πρέπει να σηµανθούν ευκρινώς. 

• Για την διαµόρφωση χώρων πρασίνου, για τα προϊόντα 
κηπουρικής αλλά και για την προµήθεια υπηρεσιών κηπουρικής να 
εφαρµοστούν τα αναφερόµενα στο Σχέδιο ∆ράσης για Πράσινες 
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Παράµετρος / Φάση Μέτρα 
∆ηµόσιες Συµβάσεις 2012-2014, Παράρτηµα Γ. 

 

2.5. Σχέδιο Περιβαλλοντική ∆ιαχείρισης (ΣΠ∆) 

 
Ειδικότερα τα ζητήµατα του περιβάλλοντος αλλά και της ασφάλειας, κατασκευής και 
λειτουργίας του έργου εµπίπτουν στην σφαίρα των αρµοδιοτήτων ενός οργανισµού / φορέα 
ο οποίος πρέπει να οριστεί από τα αρµόδια κρατικά όργανα και υπηρεσίες για τη διαχείριση 
του έργου. Ο σχεδιασµός και η εφαρµογή Σχεδίου Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης (Σ∆Π) 
θα πρέπει να µελετηθεί και να οριστεί λεπτοµερώς κατά την εκπόνηση της ειδικής µελέτης 
που θα αφορά στον οργανισµό / φορέα εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου. Ο σχεδιασµός 
του Σ∆Π θα πρέπει να βασίζεται σε διεθνώς αποδεκτά πρότυπα (EMAS, ISO 14001, ή άλλο 
ισοδύναµο) και να λαµβάνει υπόψη τα ευρήµατα της παρούσας µελέτης και όποιους άλλους 
όρους θέσει το Τµήµα Περιβάλλοντος ή / και η ισχύουσα Νοµοθεσία. 
 

2.6. Προϋπολογισµός του Έργου 

 
Στην παρούσα φάση σύνταξης της Μελέτης Εκτίµησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον για το 
έργο του Περιµετρικού Αυτοκινητοδρόµου Λευκωσίας δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες 
υπολογισµού του κόστους των έργων. Για τον προϋπολογισµό του έργου και την αναλυτική 
κοστολόγηση των εργασιών γίνεται παραποµπή στο σχετικό Τεύχος Προϋπολογισµού του 
Έργου όταν αυτό θα είναι διαθέσιµο. 
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3. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

3.1. Φυσικό Περιβάλλον 

 

3.1.1. Καταγραφή Περιβάλλοντος – Χάρτες 

 
Για λόγους πληρέστερης αναφοράς, προσανατολισµού και παρουσίασης η ευρύτερη 
περιοχή µελέτης µε το έργο παρουσιάζεται στον χάρτη ΠΛ-Π-001 «Γενική Οριζοντιογραφία» 
σε κλίµακα 1:20.0000. Στον χάρτη αυτό παρουσιάζονται στοιχεία της χάραξης, το οικιστικό 
και το οδικό δίκτυο. 
 
Στον χάρτη ΠΛ-Π-002 «Χρήσεις γης – Πολεοδοµικές ζώνες» σε κλίµακα 1:20.0000 
παρουσιάζει τις χρήσεις γης και τις πολεοδοµικές ζώνες στην άµεση περιοχή επιρροής του 
έργου. 
 
Τέλος ο χάρτης ΠΛ-Π-003 «Προστατευόµενες Περιοχές» σε κλίµακα 1:20.0000 παρουσιάζει 
τις προστατευόµενες περιοχές NATURA 2000 στην περιοχή του έργου καθώς και τις θέσεις 
των φυτών της Κόκκινης Βίβλου στην περιοχή όπως έχουν καταγραφεί στα αρχεία του 
Τµήµατος Περιβάλλοντος. 
 

3.1.2. Κλιµατολογικές Συνθήκες – Μετεωρολογία 

 
Το κλίµα της Κύπρου είναι µεσογειακό µε κύρια χαρακτηριστικά το ζεστό και ξηρό καλοκαίρι 
από τα µέσα Μαΐου ως τα µέσα Σεπτεµβρίου, ο βροχερός αλλά ήπιος χειµώνας από τα µέσα 
Νοεµβρίου ως τα µέσα του Μαρτίου και οι δύο ενδιάµεσες µεταβατικές εποχές, το 
φθινόπωρο και η άνοιξη. 
 
Στη διάρκεια του καλοκαιριού η Κύπρος και γενικά η περιοχή της ανατολικής Μεσογείου 
βρίσκεται κάτω από την επίδραση του εποχιακού βαροµετρικού χαµηλού, που έχει το κέντρο 
του στη νοτιοδυτική Ασία. Αποτέλεσµα της επίδρασης αυτής είναι οι ψηλές θερµοκρασίες και 
ο καθαρός ουρανός. Η βροχόπτωση είναι πολύ χαµηλή µε µέση τιµή που δεν ξεπερνά το 5% 
της µέσης ολικής βροχόπτωσης του χρόνου ολόκληρου. 
 
Στη διάρκεια του χειµώνα η Κύπρος επηρεάζεται από το συχνό πέρασµα µικρών υφέσεων 
και µετώπων που κινούνται στη Μεσόγειο µε κατεύθυνση από τα δυτικά προς τα ανατολικά. 
Οι καιρικές αυτές διαταραχές διαρκούν συνήθως από µια µέχρι τρεις µέρες κάθε φορά και 
δίνουν τις µεγαλύτερες ποσότητες βροχής. Η συνολική µέση βροχόπτωση στους µήνες 
∆εκέµβριο, Ιανουάριο και Φεβρουάριο αντιστοιχεί περίπου µε το 60% της βροχόπτωσης του 
χρόνου ολόκληρου. 
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Η οροσειρά του Τροόδους και σε µικρότερο βαθµό η οροσειρά του Πενταδακτύλου παίζουν 
σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση των µετεωρολογικών συνθηκών στις διάφορες περιοχές 
της Κύπρου και στη δηµιουργία τοπικών φαινοµένων. Η παρουσία επίσης της θάλασσας 
που περιβάλλει το νησί είναι αιτία δηµιουργίας τοπικών φαινοµένων στις παράλιες περιοχές. 
 
Η περιοχή µελέτης έχει τα χαρακτηριστικά κλιµατολογικά γνωρίσµατα της νήσου µε ήπιο 
χειµώνα και θερµό - ξηρό καλοκαίρι. Τα ιστορικά κλιµατολογικά στοιχεία της περιοχής 
προέρχονται από τον σταθµό Αθαλάσσας από το 1991 έως το 2005. 
 
 Βροχόπτωση 

Η µέση βροχόπτωση κατά την περίοδο 1991 – 2005 όπως καταµετρήθηκε από την 
Μετεωρολογική Υπηρεσία Κύπρου στον Μετεωρολογικό Σταθµό Αθαλάσσας (#666) 
ανέρχεται σε 342.2 χιλιοστά το χρόνο. Η µεγαλύτερη βροχόπτωση παρατηρείται κατά την 
περίοδο Νοεµβρίου-Μαρτίου. Η µέγιστη βροχόπτωση παρατηρείται κατά τον µήνα 
∆εκέµβριο και ανέρχεται σε 58 χιλιοστά (κατά την περίοδο 1991-2005). Κατά τους 
υπόλοιπους µήνες του χρόνου, η βροχόπτωση είναι πολύ χαµηλή και κατά τους 
καλοκαιρινούς µήνες σχεδόν ανύπαρκτη.  
 
 Υγρασία 

Η σχετική υγρασία (RH) όπως καταγράφηκε για τη χρονική περίοδο 1991-2005 από τον 
Μετεωρολογικό Σταθµό Αθαλάσσας κατά τις πρωινές ώρες (8:00 hrs) φτάνει το ποσοστό της 
τάξης του 66%, ενώ κατά την µεσηµβρινή περίοδο (13:00 hrs) ανέρχεται στο 41% σε ετήσια 
βάση. 
 
 Άνεµος 

Η µέση ετήσια ταχύτητα του ανέµου στην ευρύτερη περιοχή Λευκωσίας, σύµφωνα µε 
καταγραφές από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία, ανέρχονται σε 1.7 m/s σε ύψος 7 µέτρων 
(καταγραφή από Μηχανικό Ανεµογράφο), και σε 1.1 m/s σε ύψος 2 µέτρων από την 
επιφάνεια του εδάφους. Η επικρατούσα διεύθυνση του ανέµου στην περιοχή είναι η δυτική. 
 
 Θερµοκρασία και Εξάτµιση 

Η επαρχία Λευκωσίας γενικά χαρακτηρίζεται από ζεστά καλοκαίρια και ήπιους χειµώνες. Η 
µέση ηµερήσια θερµοκρασία στον Μετεωρολογικό Σταθµό Αθαλάσσας ανέρχεται σε 19.7 ºC. 
Ο χειµώνας είναι σχετικά ήπιος µε ψυχρότερους µήνες τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο (5,7 – 
5,2 ºC), ενώ το καλοκαίρι είναι ζεστό µε ιδιαίτερα αυξηµένα ποσοστά εξάτµισης (11,9 
mm/day κατά τον µήνα Ιούλιο) και µε θερµότερους µήνες τον Ιούλιο (37,2 ºC) και τον 
Αύγουστο (36,9 ºC) αντίστοιχα. 
 
Η εξάτµιση στην ευρύτερη περιοχή Αθαλάσσας ανέρχεται σε 6,1 χιλιοστά/ηµέρα (µέση 
ετήσια τιµή). Κατά τους χειµερινούς µήνες, παρατηρούνται χαµηλά ποσοστά εξάτµισης 
(∆εκέµβριος = 1.7 mm/d, Ιανουάριος = 1.8 mm/d, Φεβρουάριος = 2.5 mm/d). Κατά τη 
διάρκεια του καλοκαιριού, τα ποσοστά εξάτµισης παρουσιάζονται ιδιαίτερα αυξηµένα. 
Συγκεκριµένα, κατά τον µήνα Ιούνιο καταγράφεται εξάτµιση της τάξης των 11 mm/d, τον 
Ιούλιο 11,9 mm/d και τον Αύγουστο 10,4 mm/d.  
 



ΜΕΕΠ του Περιµετρικού Αυτοκινητοδρόµου Λευκωσίας Υφιστάµενη Κατάσταση Περιβάλλοντος 

TRADEMCO Α.Ε.  p:\p270900 - periferiakos lefkosias\environment\report_final\ekuesh-kef\p270900_r2905_report.doc\ 3-3 

ΣΧΗΜΑ 3-1 ΛΕΥΚΩΣΙΑ – ΕΤΗΣΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 
 

 
 

3.1.3. Μορφολογία 

 
Στα πλαίσια της Μελέτης του Περιµετρικού Αυτοκινητοδρόµου Λευκωσίας έχει γίνει από την 
ανάδοχο Κοινοπραξία λεπτοµερής Γεωλογική Μελέτη της περιοχής του έργου. Για της 
ανάγκες παρουσίασης και πληρότητας της παρούσας µελέτης αναφέρονται τα γενικά 
χαρακτηριστικά της περιοχής µελέτης όπως αυτά παρουσιάζονται στην Γεωλογική Μελέτη. 
 
Η µορφολογία της περιοχής (Σχέδιο 3.1) του έργου παρουσιάζει σε γενικές γραµµές ένα 
ήπιο, πεδινό έως ελαφρά λοφώδες ανάγλυφο, µε ήπιες κλίσεις, και µε υψόµετρα της τάξης 
των 200 – 330 µέτρων. Τα πιο χαρακτηριστικά µορφολογικά στοιχεία του έργου είναι: 
 
(α) η παρουσία µικρών λόφων εναλλασσόµενων µε αβαθείς κοιλάδες στην περιοχή της 

όδευσης της νέας οδού Παλαιχωρίου, 
(β) η παρουσία µικρών λόφων εναλλασσόµενων µε αβαθείς κοιλάδες σε συνδυασµό µε 

σχετικά απότοµη πτώση του υψοµέτρου νότια της όδευσης του δρόµου στην περιοχή 
του κόµβου Ποταµιάς, 

(γ) η παρουσία ενός υβώµατος µεταξύ Λατσιών και Τσερίου µε τη µορφή ενός επιπέδου, 
επιµήκους (σε δύο κατευθύνσεις) πλατό, µε κάπως απότοµη πτώση του υψοµέτρου 
στις άκρες του. Οι κλίσεις των πρανών περιµετρικά του πλατό, λόγω της φύσης των 
εδαφών που δοµούν την κορυφή του, είναι µεγάλες (σχεδόν κατακόρυφες) στα 
πρώτα 5-10 µέτρα και σταδιακά γίνονται πιο οµαλές, 
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(δ) η παρουσία δύο σχετικά απότοµων λόφων Νοτιοανατολικά του κόµβου του 
Βιολογικού Σταθµού και βόρεια του κόµβου Ανάγυιας, 

(ε) η παρουσία των ποταµών (χειµάρρων) Πεδιαίου στην της Λακατάµειας και του 
Αλµυρού νότια του Α/Κ Λεµεσού, οι οποίοι διαµορφώνουν πλατιές, αλλά αβαθείς 
κοιλάδες και 

(στ) η παρουσία µιας κοιλάδας στο χώρο του κόµβου Ποταµιάς, που διακόπτει εγκάρσια 
µια σειρά χαµηλών λόφων. 
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ΣΧΕ∆ΙΟ 3.1  
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3.1.4. Γεωλογία 

 
Το γεωλογικό υπόβαθρο της περιοχής µελέτης δοµείται από πετρώµατα του γεωλογικού 
σχηµατισµού «Λευκωσίας» µε Πλειοκαινική ηλικία και του σχηµατισµού «Αθαλάσσας» µε 
Πλειοκαινική ως Πλειστοκαινική ηλικία που κατά τόπους καλύπτονται από ιζήµατα του 
σχηµατισµού «Απαλού», από χαλίκια και κροκάλες (αποθέσεις Συνάγµατος) ηλικίας 
Πλειστοκαίνου ως Ολοκαίνου και από ποτάµιες και πλευρικές αποθέσεις διαφόρων ηλικιών. 
 
Ο Σχηµατισµός «Λευκωσίας» αποτελείται από ιζηµατογενή πετρώµατα που κάθονται µε 
ασυµφωνία πάνω σε παλαιότερους σχηµατισµούς της Κύπρου.  Συγκεκριµένα αποτελείται 
κυρίως από µάργες µε παρεµβολές λεπτόκοκκων και χρονδρόκοκκων ασβεστιτικών 
ψαµµιτών.  Υποδιαιρείται σε τρεις ορίζοντες: 
 
Κατώτερος Ορίζοντας: Επικάθεται µε ασυµφωνία σε προηγούµενους γεωλογικούς 
σχηµατισµούς και αποτελείται από απολιθωµατοφόρους κίτρινους ή γκριζοπράσινους 
ιλυόλιθους, χωρίς την παρουσία οποιωνδήποτε ιζηµατογενών µορφών. 
 
Μέσος Ορίζοντας: Αποτελείται από παχυστρωµατώδη ασβεστιτικό ψαµµίτη µε κατά τόπους 
παρεµβολές στρωµάτων ασβεστούχων µαργών.  Το πάχος των στρωµάτων ψαµµίτη 
κυµαίνεται από 3 έως 30 µέτρα και των µαργών µέχρι τα 2 µέτρα.  Ο ψαµµίτης αποτελείται 
από µέτρια έως καλά συγκολληµένα θραύσµατα θαλάσσιων οστράκων, λιθοθαµνίου (φύκος 
αβαθών θαλασσών), κρητίδων και ασβεστολίθων.  Συναντούνται επίσης γωνιώδη τεµάχια 
χαλαζία, πυροξένων και πλαγιοκλάστων. 
 
Ανώτερος Ορίζοντας: Αποτελείται από στρώσεις γκρίζων λεπτόκοκκων ιλυολίθων µε 
λεπτές στρώσεις ή φακούς λεπτόκοκκου έως µεσόκοκκου ασβεστολιθικού υλικού.  Στο 
ανώτερο τµήµα του µεταπίπτει σε ψαµµιτικούς ιλυόλιθους και είναι πλούσιος σε 
απολιθώµατα οστράκων, µαλακίων και θυσανόποδων.  Σε ορισµένες περιοχές η παρουσία 
απολιθωµάτων είναι εντυπωσιακή. 
 
Ο Σχηµατισµός «Λευκωσίας» εντοπίζεται σε ολόκληρο το µήκος του δρόµου, είτε απ’ ευθείας 
στην επιφάνεια κάτω από µια λεπτή στρώση επιφανειακού εδάφους και χαλικούχων εδαφών 
του σχηµατισµού Συνάγµατος το πάχος των οποίων κατά τόπους υπερβαίνει τα 10 µέτρα, 
είτε κάτω από το σχηµατισµό Απαλού, είτε κάτω από ποτάµια ή άλλα προσχωσιγενή εδάφη 
και πλευρικά κορήµατα.   
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Ο Σχηµατισµός «Αθαλάσσας» έχει ηλικία Ανώτερη Πλειοκαινική έως Κατώτερη 
Πλειστοκαινική και υπέρκειται του σχηµατισµού «Λευκωσίας».  Αποτελείται από πολλαπλές 
στρώσεις µεσόκοκκου έως χονδρόκοκκου απολιθωµατοφόρου ασβεστιτικού ψαµµίτη µε 
ενδιάµεσες στρώσεις αµµούχων απολιθωµατοφόρων µαργών.  Σε κάποιες περιοχές οι 
ασβεστικοί ψαµµίτες µεταπίπτουν σε κροκαλοπαγή και άµµους ή ακόµη και σε πηλούς.  Στην 
κορυφή του Σχηµατισµού παρουσιάζεται µια σειρά από ποτάµιες αποθέσεις όπως κόκκινοι 
πηλοί, ιλύες και µερικά κροκαλοπαγή. 
 
Ο Σχηµατισµός «Λευκωσίας» εντοπίζεται σε ολόκληρο το µήκος της νέας οδου 
Παλαιχωρίου, είτε απ’ ευθείας στην επιφάνεια κάτω από ένα λεπτό στρώµα επιφανειακού 
εδάφους, είτε κάτω από χειµαρρώδη ή άλλα προσχωµατικά εδάφη και πλευρικά κορήµατα 
(το πάχος των οποίων είναι µέχρι τη Χ.Θ. 5+400, περίπου, µικρό, ενώ πέραν από το σηµείο 
αυτό αυξάνεται σηµαντικά και κατά τόπους υπερβαίνει τα 12 µέτρα), είτε κάτω από το 
σχηµατισµό Απαλού. Στην περιοχή αυτή αντιπροσωπεύεται από τον ανώτερο ορίζοντα. 
Επιπρόσθετα, ο σχηµατισµός αυτός εντοπίζεται σε δύο µικρές περιοχές (κοντά στο σταθµό 
επεξεργασίας των οικιακών λυµάτων Ανθούπολης και στο ανατολικότερο άκρο της όδευσης). 
 
Ο Σχηµατισµός «Απαλός» έχει Πλειοστοκαινική – Πλειοκαινική ηλικία.  Αποτελείται από 
χαλίκια, άµµο, ιλύ και άργιλο.  Τα υλικά αυτά προέρχονται κυρίως από το Οφιολιθικό 
Σύµπλεγµα του Τροόδους και λιγότερο από ανθρακικές αποθέσεις του Τριτογενούς.  
Παρουσιάζονται πολλοί εδαφολογικοί τύποι, το πάχος των οποίων αυξάνεται µε το βάθος.  
Μεταξύ τους παρεµβάλλονται «παλαιοεδάφη».  Τα στρώµατα που αποτελούνται από πιο 
λεπτόκοκκα υλικά, παρουσιάζουν κυρίως κόκκινο χρώµα. 
 
Ο σχηµατισµός αυτός εµφανίζεται κυρίως στις κορυφές των λόφων στα ανατολικά και δυτικά 
της όδευσης του δρόµου κοντά στον Α/Κ Τριµιθιάς, στην περιοχή Ανθούπολης και 
εξαπλώνεται προς τα νότια της Κάτω ∆ευτερά µέχρι σχεδόν και τον ποταµό Πεδιαίο, προς τα 
βόρεια µέχρι την Μακεδονίτισσα και Έγκωµη και προς τα δυτικά µέχρι την περιοχή νότια και 
νοτιοδυτικά του αεροδροµίου.  Επίσης σε µια επιµήκη ΒΑ / Ν∆ εξάπλωση ανατολικά και 
βορειοανατολικά του Τσερίου (περιοχή ολυµπιακού σκοπευτηρίου µέχρι τη γέφυρα Λατσιών 
του αυτοκινητοδρόµου Λευκωσίας Λεµεσού). 
 
Το Σύναγµα (Fanglomerates) είναι ο νεότερος ιζηµατογενής σχηµατισµός της Κύπρου µε 
ηλικία Πλειοστοκαινική, αποτέλεσµα της έντονης διάβρωσης σε καιρούς έντονων 
βροχοπτώσεων και σε συνδυασµό µε την ανύψωση του Τροόδους.  Επικάθεται µε 
ασυµφωνία σ’ όλους τους παλαιότερους γεωλογικούς σχηµατισµούς.  Αποτελείται από 
αποθέσεις υλικών, που προήλθαν από τη διάβρωση, κυρίως, των οφιολιθικών πετρωµάτων 
του Τροόδους.  Τα συστατικά στοιχεία του Συνάγµατος είναι γωνιώδη µέχρι 
αποστρογγυλευµένα τεµάχια οφιολιθικών πετρωµάτων καθώς και άµµοι, πηλοί και ιλύες. 
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Νεώτερα Αλλούβια Συνάγµατος 
Αποτελούνται από λάσπη, ιλύ, λεπτόκοκκη άµµο και άργιλο, λατύπες και κροκάλες καθώς 
και µικρές ποσότητες οργανικών υλικών.  Τα υλικά αυτά σχηµάτισαν πλατιές ποτάµιες 
αναβαθµίδες που υπέρκεινται λεπτοστρωµατωµένων, λεπτόκοκκων ιζηµάτων µε στρώσεις 
άµµου και λεπτόκοκκων χαλικιών.  Αντιπροσωπεύονται από διάφορους τύπους εδαφών το 
πάχος των οποίων µικραίνει προς τα πάνω.  Φτάνουν µέχρι και το 1 µέτρο πάχος.  Η όλη 
ενότητα έχει πάχος συνήθως 1 έως 4 µέτρα αλλά κατά τόπους φτάνει και τα 10 µέτρα.  
Αρχαιολογικά στοιχεία που βρέθηκαν µέσα στις αποθέσεις αυτές, τις σχετίζουν µε την 
παλαιολιθική ως την ρωµαϊκή περίοδο.  
 
Τα στρώµατα χαλικιών και της άµµου αποτελούνται κυρίως από στρογγυλεµένο Γάββρο και 
∆ιαβάση.  Σε µικρότερα ποσοστά συναντούνται τεµάχια Κριτήδας, Ασβεστόλιθου και 
Αµµόλιθου.  Τα επιφανειακά ιζήµατα µπορούν να µετακινηθούν και να επανοτοπθετηθούν 
αλλού από ξέπλυµα ανά στρώσεις.  Επιφανειακοί σχηµατισµοί µε παρουσία «χαβάρας – 
µαλακού, δευτερογενούς ασβεστόλιθου» είναι συχνοί. 
 
Παλαιότερα Αλλούβια Συνάγµατος 
Αποτελούνται από άµµο, χαλίκια, κροκάλες και ογκόλιθους από παλαιότερες 
(πλειστοκαινικές) προσχώσεις κοιλάδων των οποίων τα υλικά είναι αρκετά συγκολληµένα µε 
δευτερογενές ανθρακικό ασβέστιο.  Τα µη συγκολληµένα αλλούβια παρουσιάζονται πολύ 
οξειδωµένα µε χρώµα κόκκινο έως πορτοκαλί.  Το πάχος των αποθέσεων αυτών κυµαίνεται 
από 1 έως 5 µέτρα. 
 
Από τα σύγχρονα (ολοκαινικά) εδάφη στην ευρύτερη περιοχή Λευκωσίας συναντούνται τα 
πιο κάτω: 
 
Σύγχρονες Αλλουβιακές Αποθέσεις 
Αποτελούνται από χαλίκια, άµµο, ιλύ και άργιλο καθώς και µικρή ποσότητα οργανικής ύλης.  
Αποτέθηκαν από σύγχρονα, εφήµερα ρυάκια σε κανάλια τα οποία δηµιουργήθηκαν από τη 
διάβρωση παλαιότερων αλλουβιακών ή άλλων αποθέσεων. 
 
Στο κανάλι του Πεδιαίου Ποταµού και των άλλων µικρότερων χειµάρρων, τα αλλούβια 
αποτελούνται συνήθως από φτωχά διαβαθµισµένες αµµούχες λατύπες, κροκάλες και χαλίκια 
τα οποία τοπικά καλύπτονται ή / και εναλλάσσονται µε λεπτές στρώσεις άµµου, ιλύος και 
αργίλου.  Οι λεπτόκοκκες, υπερκείµενες αποθέσεις εµφανίζονται σε ποτάµιες αναβαθµίδες οι 
οποίες πιθανόν να συσχετίζονται µε τις ανά 2 έως 5 χρόνια πληµµύρες.  Τα ιζήµατα του 
Πεδιαίου Ποταµού αποτελούνται κυρίως από ∆ιάβαση, Λάβες και Γάββρο.  Σε µικρότερα 
ποσοστά βρίσκονται υλικά από τη Ζώνη Εµφάνισης των ανθρακικών, κυρίως, ιζηµάτων του 
Κρητιδικού και του Τριτογενούς.  Αυτά περιλαµβάνουν Κρητίδες, Ασβεστόλιθο και Αµµόλιθο. 
 
Κατά µήκος µικρότερων ρυακιών, τα σύγχρονα αλλούβια αποτελούνται κυρίως από άµµο και 
χαλίκια που προέρχονται από παρακείµενα ποτάµια, κορήµατα πλαγιών ή διαβρωµένα 
πετρώµατα.  Το πάχος των αποθέσεων αυτών κυµαίνεται από 1 έως 2 µέτρα. 
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Παλαιότερες Αλλουβιακές Αποθέσεις 
Αποτελούνται από λεπτόκοκκη άµµο, ιλύ και άργιλο λατύπες και κροκάλες µε µικρές 
ποσότητες οργανικών υλικών, ενώ κατά τόπους έχουν εντοπισθεί και αρχαιολογικά 
κατάλοιπα.  Οι αποθέσεις αυτές σχηµάτισαν πλατιές ποτάµιες αναβαθµίδες που υπέρκεινται 
λεπτών στρώσεων, λεπτόκοκκων ιζηµάτων µε ενδιάµεσες στρώσεις άµµου και λεπτόκοκκων 
χαλικιών.  Πιθανόν να σχετίζονται µε µεγάλες εκροές νερού και λιγότερο συχνές πληµµύρες 
στο εφήµερο ποτάµιο σύστηµα.  
 
Αλλουβιακές Αποθέσεις Κατώτερου Πεδιαίου 
Αποτελούνται από στρώσεις άµµου, χαλικιών, ιλύος και αργίλου που εντοπίζονται κάτω από 
τα σύγχρονα αλλά και παλαιότερα κανάλια του χειµάρρου. 
 
Σύγχρονες Αποθέσεις Πλευρικών Κορηµάτων 
Αποτελούνται από άµµο, χαλίκια, ιλύ, άργιλο µε αραιές διάσπαρτες κροκάλες και 
ογκόλιθους.  Γενικά είναι άστρωτα, στη βάση πλαγιών, γύρω από τα όρια ποτάµιων 
αναβαθµίδων και πίσω από δοµές σε εδάφη καλλιεργηµένα σε µεγάλο βαθµό.  Συνήθως, το 
πάχος είναι µικρότερο των 3 µέτρων. 
 
Νεότερες Αποθέσεις Πλευρικών Κορηµάτων 
Αποτελούνται από άµµο, χαλίκια, ιλύ και άργιλο, αραιά κροκάλες και ογκόλιθους, κάτω από 
µέτριων κλίσεων πλαγιές που καταλήγουν µε σταδιακή µείωση του ύψους σε φτωχά 
διαβαθµισµένες στρώσεις υλικών.   
Τα Πλευρικά Κορήµατα που προέρχονται από τη διάβρωση του Σχηµατισµού Απαλός και 
από παλαιότερες επιφανειακές αποθέσεις που παράχθηκαν από τον Σχηµατισµό Απαλός, 
είναι πυκνά, συνεχή, χρώµατος κοκκινο-πορτοκαλί αµµοχάλικα µε κροκάλες. 
Τα Πλευρικά Κορήµατα που προέρχονται από τη διάβρωση της Ενότητας της Αθαλάσσας 
είναι συνήθως λεπτά, ανυνεχή, ανοιχτού κίτρινου χρώµατος έως γκρίζου ή κιτρινοκαφέ.  Η 
κύρια µάζα είναι ανθρακική, αµµούχα µε γωνιώδη, επίπεδα θραύσµατα που προήλθαν από 
λεπτοστρωµατώδεις ψαµµίτες. 
 
Παλαιότερες Αποθέσεις Πλευρικών Κορηµάτων 
Αποτελούνται από άµµο, χαλίκια, ιλύ και άργιλο, αραιά κροκάλες και ογκόλιθους και 
καλύπτουν µικρούς λόφους και κορυφογραµµές.  Πλευρικά καταλήγουν σε φτωχά 
διαβαθµισµένο µίγµα των διαφόρων υλικών πάχους 1 έως 3 µέτρα.  Συχνά συγκολλούνται 
µε δευτερογενές ανθρακικό ασβέστιο.  Παλαιότερες αποθέσεις σε ορεινή χέρσο πίσω από 
τέλµατα που προήλθαν από διάβρωση του Σχηµατισµού Απαλός, είναι γενικά χαλικώδεις και 
διατηρούν ένα παχύ ανθρακικό, επιφανειακό στρώµα (χαβάρα) κάτω από υπολείµµατα 
διάβρωσης παλιών πλαγιών από περιβάλλον διάβρωσης ξηρών περιοχών, ηλικίας 
Κατώτερου έως Μέσου Πλειστοκαίνου. 
 

3.1.5. Υδρεωλογία 

 
Σύµφωνα µε στοιχεία της Μετεωρολογικής υπηρεσίας η µέση ετήσια βροχόπτωση στην 
περιοχή είναι της τάξης των 325-350 χλστ. 
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Επιφανειακά νερά παρατηρούνται µόνο κατά την χειµερινή περίοδο, παροδικά ή µόνο κατά 
την χρονική διάρκεια των βροχών. 
 
Από υδρογεωλογικής σκοπιάς η περιοχή παρουσιάζει εκτεταµένους υδροφορείς χαµηλής 
έως µέσης και ψηλής αποδοτικότητας.  Οι συγκεντρώσεις νερού στους υδροφορείς είναι 
συνυφασµένες µε την απόθεση των διαπερατών και κατ’ επέκταση υδροφόρων 
προσχώσεων του Συνάγµατος και των κλαστικών ιζηµάτων του σχηµατισµού Αθαλάσσας 
(ψαµµιτών, χαλικιών, άµµων, αµµόλιθων, κ.λ.π.) πλειστοκαίνου ηλικίας και των ψαµµιτών 
και άµµων του σχηµατισµού της Λευκωσίας. 
 
Από άποψης ποιότητας των υπογείων νερών η περιοχή µελέτης καλύπτει τόσο περιοχές 
ικανοποιητικής ποιότητας νερού (χωρίς περιορισµούς στην άρδευση και ύδρευση), όσο και 
περιοχές µη ικανοποιητικής ποιότητας λόγω ψηλής αλατότητας (έχουν τεθεί περιορισµοί στη 
χρήση).  Καλύπτει ακόµη και περιοχές στις οποίες το νερό του υδροφορέα είναι εντελώς 
ακατάλληλο για ύδρευση και η χρήση του στην άρδευση θα πρέπει να γίνεται µε κάποιους 
περιορισµούς. 
 

3.1.6. Σεισµολογία 

 
Με βάση τον «Σεισµικό Κώδικα για κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα στην Κύπρο», 
που ετοιµάστηκε από τον Σύνδεσµο Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων Κύπρου κα την 
Επιτροπή Αντισεισµικής Μηχανικής (ΕΑΜ), η υπό µελέτη περιοχή κατατάσσεται στην 
σεισµική ζώνη 4 µε µέγιστη επιτάχυνση εδάφους 0,10 g και επηρεάζεται κυρίως από την 
σεισµική δραστηριότητα που παρουσιάζει η νοτιοανατολική Κύπρος.  Οι σεισµοί αυτοί που 
είναι µικρού ως µέσου µεγέθους έχουν το επίκεντρό τους σε βάθη µέχρι και µερικές δεκάδες 
χιλιόµετρα.  Σύµφωνα µε πρόσφατα (1995) στοιχεία από τον κλάδο Σεισµολογίας του 
Τµήµατος Γεωλογικής Επισκόπησης η µέγιστη επιτάχυνση εδάφους είναι της τάξης των 0,32 
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).  
Τα αποτελέσµατα όµως αυτά δεν έχουν ακόµα αξιολογηθεί από την ΕΑΜ και εποµένως δεν 
έχουν ακόµα ενσωµατωθεί στον αντισεισµικό κώδικα. 
 
Με βάση τον αναθεωρηµένο χάρτη των Σεισµικών Ζωνών που έγινε από το ΕΤΕΚ τα 2004 
(Σχέδιο 3.2), η περιοχή εντάσσεται στην Σεισµική Ζώνη 2 µε µέγιστη επιτάχυνση εδάφους 
0,20 (g).  Η αναθεώρηση αυτή δεν έχει µπει ακόµα σε εφαρµογή. 
 
Στην υπό µελέτη περιοχή συναντούνται δύο κατηγορίες εδαφών S2 και S3 µε συντελεστές 
γηπέδου (S) από 1,25 µέχρι 1,5. 
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ΣΧΕ∆ΙΟ 3.2 
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3.1.7. Βιολογικό Περιβάλλον 

 
Ο εξεταζόµενος Περιµετρικός Αυτοκινητόδροµος, έχει αφετηρία δυτικά της Βιοµηχανικής 
Ζώνης µεταξύ Τσερίου και Αγίου Σωζόµενου, ακολουθεί βορειοδυτική πορεία µεταξύ 
Τσερίου και Λατσιών, συνεχίζει νότια της Λακατάµειας και καταλήγει στον αυτοκινητόδροµο 
Λευκωσίας – Κοκκινοτριµιθιάς νότια του εγκαταλειµµένου Αεροδροµίου Λευκωσίας.   
 
Η όδευση, διέρχεται κυρίως διαµέσου αγροτικών τεµαχίων και αγροτικών περιοχών που 
γενικά παρουσιάζουν µηδαµινό οικολογικό ενδιαφέρον, µε εξαίρεση τρία συγκεκριµένα 
σηµεία. Το νότιο τµήµα της εξεταζόµενης όδευσης, διασταυρώνει την κοίτη του ποταµού 
Αλυκού σε δύο σηµεία, ενώ βορειότερα, στη µέση περίπου της όδευσης, διασταυρώνει τον 
ποταµό Πεδιαίο.  
 
Συγκεκριµένα, στο νότιο άκρο της εξεταζόµενης όδευσης, θα πραγµατοποιηθούν έργα 
σύνδεσης του νέου αυτοκινητόδροµου µε τον υφιστάµενο στην περιοχή πλησίον της εξόδου 
από τον αυτοκινητόδροµο προς την Βιοµηχανική Περιοχή Ιδαλίου. Στο χώρο αυτό, υφίσταται 
ο ποταµός Αλυκός, ο οποίος έχει ενταχθεί στο Ευρωπαικό ∆ίκτυο Natura 2000 CY 
20000002 «Αλυκός Ποταµός – Άγιος Σωζόµενος». Λίγο δυτικότερα, βόρεια από τον δρόµο 
των «χαλεπιανών» όπως συνήθως αποκαλείται, ο εξεταζόµενος Αυτοκινητόδροµος θα τέµνει 
και πάλι τον ποταµό µε σκοπό την σύνδεση του νέου οδικού δικτύου µε το υφιστάµενο. 
 
∆υτικότερα, µεταξύ Κάτω ∆ευτεράς και Λακατάµιασ, ο εξεταζόµενος Αυτοκινητόδροµος  
διασταυρώνει τον Ποταµό Πεδιαίο. Η σηµαντικότητα αυτού του σηµείου είναι φυσικά πολύ 
µικρότερη από τις ενδεχόµενες επιπτώσεις στο περιβάλλον συγκριτικά µε τις πιο πάνω 
θέσεις, αλλά η οποιαδήποτε επίπτωση στο βιολογικό περιβάλλον του Ποταµού µπορεί να 
θεωρηθεί ως σηµαντική. 
 
Ο εξεταζόµενος Αυτοκινητόδροµος και τα τρία κύρια σηµαντικότερα σηµεία ενδιαφέροντος 
παρουσιάζονται στο Σχέδιο 3.3. 
 
Εποµένως, τονίζεται ότι για τους σκοπούς του Εντύπου αυτού, έχει µελετηθεί όλο το µήκος 
του Προτεινόµενου Αυτοκινητόδροµου αλλά η Μελέτη έχει επικεντρωθεί στις εκτάσεις όπου ο 
δρόµος θα κατασκευαστεί εντός ή πλησίον της Περιοχής Προστασίας CY 20000002 «Αλυκός 
Ποταµός – Άγιος Σωζόµενος» και σε µικρότερο βαθµό, στη διασταύρωση του ποταµού 
Πεδιαίου. 
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ΣΧΕ∆ΙΟ 3.3  ΣΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
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Μεθοδολογία 
 

Για την καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση του περιβάλλοντος και των οικοτόπων της 
περιοχής όπου ενδέχεται να επηρεαστούν από το εξεταζόµενο έργο, πραγµατοποιήθηκε 
επιτόπια ανασκόπηση της βλάστησης τον Μάιο του 2014.  
 
Για την ανασκόπηση και αξιολόγηση της βλάστησης, έγινε επίσκεψη σε όλο το µήκος της 
εξεταζόµενης όδευσης αλλά επικεντρώθηκαν κυρίως µέσα στους ποταµούς  και κατέγραψαν 
τα είδη χλωρίδας που συνάντησαν σε αυτούς αφού ο ποταµός Αλυκός αποτελεί το κυριότερο 
σηµείο αναφορά της Περιοχής Προστασίας και ο ποταµός Πεδιαίος ένα σηµαντικό 
περιβαλλοντικό στοιχείο της περιοχής. Επιπλέον, εξετάστηκε (σε µικρότερο βαθµό) η 
χλωρίδα εκατέρωθεν της κοίτης τους σε απόσταση 50 περίπου µέτρων. 
 
Εκτός από την επιτόπια ανασκόπηση, στοιχεία και δεδοµένα αντλήθηκαν από την 
υπάρχουσα βιβλιογραφία αλλά και άλλες διαθέσιµες πηγές (Biocyprus, European Red List of 
Globally Threatened Animals and Plants, Περιβαλλοντικές Μελέτες, ∆ηµοσιεύµατα κ.α.).  
 
Για την καταγραφή της χλωρίδας χρησιµοποιήθηκε η ακόλουθη µέθοδος:  
 
• Βιβλιογραφική Ανασκόπηση της Περιοχής Μελέτης 
• Λεπτοµερής έρευνα και δειγµατοληψία κατά την οποία εξετάστηκε κυρίως η κοίτη των 

ποταµών µε σκοπό τον εντοπισµό των διάφορων ειδών χλωρίδας 
 
Κατά τη διάρκεια της καταγραφής ερευνήθηκαν αντιπροσωπευτικές περιοχές των 
υφιστάµενων φυτοκοινωνιών της Περιοχής Μελέτης για να αξιολογηθεί η πληθυσµιακή και 
φυτοκοινωνιακή κατάσταση κάθε είδους φυτού κυρίως στα δύο σηµεία όπου ο δρόµος 
αναµένεται να διασταυρώσει τον ποταµό Αλυκό και στο σηµείο διασταύρωσης µε τον 
Ποταµό Πεδιαίο. 
 
Για τους σκοπούς της µελέτης, δεν έχει πραγµατοποιηθεί καταγραφή πανίδας αφού αυτή 
έχει µελετηθεί εκτενώς σε προηγούµενες ΜΕΕΠ, ενώ η περιοχή προστασίας έχει κηρυχτεί 
ως προστατευόµενη (SCI) λόγω κυρίως της χλωρίδας και όχι της Πανίδας που παρουσιάζει.  
 
Η πανίδα που παρουσιάζεται στην περιοχή είναι σηµαντική για την κατανόηση του 
οικοσυστήµατος της περιοχής και για την εξαγωγή συµπερασµάτων για τη γενική οικολογία.  
Αναλυτική αναφορά των ειδών της ευρύτερης περιοχής µελέτης υπάρψει στο Παράρτηµα Ι. 
Τα βασικότερα είδη πανίδας της περιοχής είναι τα ακόλουθα: 
 
 Έντοµα Λεπιδόπτερα: Papilio machaon, Pieris brassicae, Artogeia capae, Pontia 

edusa, Colias croceus, Lycaena thersamon, Zizeeria karsandra, Chazaria briseis 
lamacana SATYRIDE. 

 
 Οδονάτα:   Trithemis annulata Crocothemis everythraea. 
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 Ερπετά / Αµφίβια: Rana ridibunda, Bufo viridis, Hemidactylus turcicus, Mdediodactylus 
Kotschyi, Chaleides ocellatus, Ablepharus Kitaibelii, Ophisops elegans. 

 
 Πτηνά: Streptopelia decaocto, Otus scops cyprius, Athene noctua, Tyto alba erlangeri, 

Asio otus otus, Apus apus, Alauda arvensis. 
 
 Θηλαστικά: Vulpes vulpes indutus CANIDAE, Rattus rattus frugivorus, alexandrinus 

MURIDAE Mus musculus praetextus MURIDAE, Hemiechinus auritus dorotheae 
ERINACHEAE.  

 
Για την πληρότητα αναφορών της χλωρίδας και πανίδας στην ευρύτερη περιοχή του έργου 
ένας εκτενής κατάλογος των ειδών παρατίθεται στο Παράρτηµα Ι. 
 
Ποταµός Πεδιαίος 

 
Σύµφωνα µε προηγούµενες καταγραφές που έχουν πραγµατοποιηθεί στα πλαίσια 
εκπόνησης της προγενέστερης Μελέτης Εκτίµησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον 
(ΜΕΕΠ) για το συγκεκριµένο έργο που επιβεβαιώθηκαν και µε πιο πρόσφατες επισκέψεις, η 
περιοχή αποτελεί ένα πολύ υποβαθµισµένο χώρο µε µόνο σποραδικά διατεταγµένα 
δείγµατα ιθαγενούς φυτοκοινωνίας να έχουν επιβιώσει. Κατά µήκος της ανατολικής όχθης 
του ποταµού Πεδιαίου υπάρχουν ανοικτά, χέρσα χωράφια µε παλαιές καλλιέργειες 
οπωροφόρων δένδρων. Στα πρανή του ποταµού υπάρχουν αποθέσεις σκουπιδιών. Στη 
δυτική πλευρά του ποταµού υπάρχει συνοικισµός. Το ρυάκι της περιοχής αυτής καλύπτεται 
εν µέρει µε καλαµιώνα και συνορεύει µε µερικούς ευκαλύπτους, που απέµειναν από ένα 
παλαιό δασύλλιο ευκαλύπτων. Αµέσως µετά αρχίζει οικιστική ζώνη µε αριθµό κατοικιών. 
 
Σύµφωνα µε τα διαθέσιµα στοιχεία, στην περιοχή µελέτης υπάρχουν 4 φυτοκοινωνίες: 
παρυδάτια, θαµνώνες, φρύγανα και ευκαιριακά / συνανθρωπικά είδη και συνολικά 76 είδη 
φυτών (34 πολυετή, 42 ετήσια).  
 
Η φυτοκοινωνία των παρυδάτιων της περιοχής φύεται κατά µήκος της κοίτης του ποταµού 
όπως και του ρυακιού. Το ποσοστό φυτοκάλυψης είναι περίπου 3% µε πυκνότητα 20% για 
τον ποταµό και 70% για το ρυάκι. Το ύψος των φυτών φθάνει τα 2.5 µέτρα. 
 
Είναι η δεύτερη φυτοκοινωνία σε αριθµό ειδών µε 7 είδη φυτών, όλα πολυετή. (Arundo 
donax, Foeniculum vulnare, Imperata cylindrical, Juncus heldreichianus, Nevium oleander, 
Scirpoides holoschoenus, Sorhgum halepense). 
 
Οι θαµώνες είναι ανύπαρκτοι µε µόνο µεµονωµένα Crataegus azarolus  να έχουν αποµείνει. 
 
Η φυτοκοινωνία των φρυγάνων επίσης έχει εξαφανισθεί από την περιοχή, µε µόνο µερικά 
σποραδικά άτοµα και µικρές οµάδες να αποµένουν στα ανεκµετάλλευτα χωράφια. Την 
αποτελούν συνολικά 5 είδη, όλα τους πολυετή και σε σποραδική κατανοµή (Asparagus 
acutifolius, Noaea mucronata, Oryzopsis mileacea, Phagnalon rupestre, Thymus capitatus). 
Eίναι η τρίτη φυτοκοινωνία σε αριθµό ειδών. 
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Τα ευκαιριακά / συνανθρωπικά είδη είναι τα πολυπληθέστερα της περιοχής σε αριθµό ειδών 
και κατανοµή. Εξαπλώνονται σε όλη την περιοχή, καλλιέργειας, χέρσα γης, παραποτάµιας, 
και οικιστικής ζώνης.  
 
Το ποσοστό φυτοκάλυψης κυµαίνεται από 50-100% και πυκνότητα 20-100%. Αποτελείται 
από 63 είδη, 21 από τα οποία είναι πολυετή όπως π.χ.  Αster squamatus, Cynodon 
dactylon, Ditrichia viscosα, Echinops spinosissimus, Echium angustifolium, Lactusa serriola, 
Lavatera cretica, Leontodon tuberosus, Oxalis pes-caprae, που είναι τα πολυπληθέστερα) 
και 42 ετήσια (µερικά από τα οποία είναι: Aegilops Kotsehyi, Anagallis arvensis, Avena 
barbata, Bromus diandrus, Bromus madridensis, Calendula arvensis, Chrystanthemum 
coronarium, Conyza bonariensis, Heliotropium hirsutissimum, Senecio vulgaris, Sinapis 
alba, Urospermum picroides, Tribulus terrestis κ.λπ.). 
 
Ποταµός Αλυκός – Περιοχή Προστασίας CY 20000002 
 
Στην ευρύτερη περιοχή του Ποταµού Αλυκού, το µεγαλύτερο οικολογικό ενδιαφέρον 
παρουσιάζεται εντός της Περιοχής Προστασίας. Εκτός της περιοχής προστασίας, στο 
Ανατολικό άκρο, κυριαρχούν οι καλλιέργειες, κυρίως σιτηρών ενώ οι καλλιέργειες συνεχίζουν 
περιµετρικά της περιοχής προστασίας και δυτικότερα, µέχρι την Βιοµηχανική Περιοχή 
Ιδαλίου, όπου οι Βιοµηχανίες είναι η κύρια χρήση γης. Ακολούθως, δυτικά από την 
Βιοµηχανική Περιοχή, και εκατέρωθεν του ποταµού, η κυριότερη χρήση γης είναι και πάλι η 
γεωργία.  
 
Όσο αφορά την περιοχή προστασίας, παρουσιάζονται σε αυτή 10 διαφορετικοί οικότοποι µε 
ποσοστά κάλυψης από 1 µέχρι 51%. Ο µεγαλύτερος οικότοπος που παρουσιάζεται στην 
περιοχή είναι ο 92D0 – Παραποτάµιες στοές και συστάδες µε ποσοστό κάλυψης 51% και 
που απαντάται  κατά µήκος των ποταµών της περιοχής, κατά µήκος δηλαδή ολόκληρης της 
περιοχής προστασίας. Ο δεύτερος σε έκταση οικότοπος, µε κάλυψη 23% δεν είναι φυσικός, 
και αφορά τις καλλιέργειες. Οι καλλιέργειες παρουσιάζονται σε ολόκληρο το µήκος της 
περιοχής προστασίας περιµετρικά του ποταµού ενώ στο ανατολικό άκρο της περιοχής, οι 
καλλιέργειες αποτελούν την κυριότερη και επικρατέστερη φυτοκοινωνία. Οι καλαµιώνες 
παρουσιάζονται σε κάλυψη 11%. Ο οικότοπος 5420 – Φρύγανα µε Sarcopoterium spinosum 
καλύπτει το 8% της έκτασης της περιοχής ενώ ο οικότοπος προτεραιότητας 6220 – 
Ξηροφυτικοί λειµώνες της Μεσογείου µε αγρωστώδη και µονοετή καλύπτει το 2% όπως και 
οι φυτεύσεις, κυρίως ευκαλύπτων. Οι άλλοι 4 οικότοποι έχουν πολύ περιορισµένη έκταση (0-
1 %) και είναι οι 1310 . 1410. 5220 και 8210.   
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Περιοχή Αλυκού Ποταµού –διασταύρωση µε αυτοκινητόδροµο Λευκωσίας Λεµεσσου. 
 
Όσο αφορά τη χλωρίδα που παρουσιάζεται στην περιοχή προστασίας, σύµφωνα µε 
βιβλιογραφικές πηγές (Biocyprus και ∆ηµοσιεύσεις) υπάρχουν πάνω από 200 είδη ή 
υποείδη χλωρίδας σε ένα µωσαϊκό οικοτόπων (όπως παρουσιάστηκαν πιο πάνω) µε τη 
µεγαλύτερη ποικιλότητα φυτών να παρουσιάζεται στην φυτοκοινωνία των Φρυγάνων.  
 
Ανάµεσα στα 200 είδη που υπάρχουν στην περιοχή, περιλαµβάνονται και 12 είδη ενδηµικών 
φυτών. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1. ΕΝ∆ΗΜΙΚΑ ΦΥΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΛΥΚΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ 
 

Είδος Σχόλιο  
Allium cupani ssp. cyprium Είδος άγριου κρεµµυδιού. Πρόκειται για πολυετή, 

βολβώδη όρθια πόα που παρουσιάζεται συνήθως σε 
χέρσα γη και καυκάλλες µε χαµηλή αραιή βλάστηση. Αν 
και το είδος αυτό παρουσιάζεται ως σπάνιο, συναντάται 
σε πολλές περιοχές της Κύπρου όπως Άχνα, Στρόβολο, 
Λατσιά, Γέρι (µεγάλους πληθυσµούς), Ακάκι κ.α  

Allium lefkarense Πρόσφατα αναγνωρισµένο είδος µε άγνωστη κατανοµή. 
Εκτιµάται ότι δεν πρόκειται για σπάνιο είδος αφού 
συναντάται συχνά στην πεδιάδα της Μεσαορίας 

Anthemis tricolor Είδος πολυετούς χαµοµηλιού. Πρόκειται για πολυετή 
απλωτή πόα που παρουσιάζεται συνήθως σε ξερές, 
πετρώδεις και βραχώδεις πλαγιές, συνήθως σε 
ασβεστολιθικούς σχηµατισµούς µε αραιά φρύγανα. 
Πρόκειται για πολύ κοινό είδος της Κύπρου µε ευρεία 
εξάπλωση σε αδιατάρακτα εδάφη σε πολλές περιοχές 
όπως Πάφος, Παναγιά, ∆ιάριζος, Ακρωτήρι, ∆εκέλεια, 
Κάβο Γκρέκο, Λατσιά, Γέρι κ.α. 

Asperula cypria Όρθιος ή σχεδόν όρθιος ηµίθαµνος που φυτρώνει 
συνήθως σε ξερές πετρώδεις και βραχώδεις, άγονες, 
συχνά διαβρωµένες πλαγιές, σε πρανή. Πρόκειται για 
πολύ κοινό είδος της Κύπρου µε ευρεία εξάπλωση σε 
ολόκληρο το νησί όπως ∆άσος Πάφου, Ακάµα, Παναγιά, 
∆άσος Τροόδους, Λεύκαρα, Άχνα, Αθαλάσσα, Λατσιά, 
γύρω από την Λευκωσία κ.α  

Carlina involucrata ssp. cyprica Πολυετής, όρθια, ακανθώδης πόα που φυτρώνει στις 
άκρες δρόµων, χέρσα γη, λιβαδότοπους και σε φρύγανα. 
Πρόκειται για πολύ κοινό είδος της Κύπρου µε ευρεία 
εξάπλωση σε ολόκληρο το νησί όπως ∆άσος Πάφου, 
Ακρωτήρι, Πρόδροµο, Μαχαιρά, Ξυλοφάγου, Λιοπέτρι, 
Τσέρι, Αθαλάσσα, Λευκωσία κ.α 

Helianthemum obtusifolium Ηµίθαµνος που παρουσιάζεται σε φρύγανα, ξερούς 
λόφους µε χαµηλή βλάστηση και όρια χωραφιών. 
Πρόκειται για πολύ κοινό είδος της Κύπρου µε µεγάλη 
εξάπλωση όπως Ακάµας, Αρόδες, Ακρωτήρι, Άχνα, Τσέρι, 
Αθαλάσσα κ.α. 

Onobrychis venosa Πολυετής απλωτή Πόα που παρουσιάζεται συνήθως σε 
ξερές ασβεστολιθικές πλαγιές σε φρύγανα. Πρόκειται για 
πολύ κοινό είδος της Κύπρου µε µεγάλη εξάπλωση όπως 
Ακάµας, Γέρι, Αθαλάσσα, Μιτσερό, Κλήρου, Λατσιά κ.α 

Onopordum cyprium ∆ιετής ή ετήσια Πόα που φυτρώνει σε άκρες δρόµων και 
χωραφιών και χέρσα γη.  Πρόκειται για πολύ κοινό είδος 
της Κύπρου µε µεγάλη εξάπλωση όπως Ακάµας, Πάφος, 
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Είδος Σχόλιο  
Επισκοπή, Λάρνακα, ∆εκέλεια, Αθαλάσσα, Λευκωσία, 
Κάβο – Γκρέκο κ.α.  

Onosma fruticosa Όρθιος πολύκλαδος θάµνος που φυτρώνει σε ξερές 
πλαγιές µε φρυγανώδη βλάστηση. Πρόκειται για αρκετά 
κοινό είδος µε ευρεία εξάπλωση όπως Ακάµας, Πάφος, 
∆εκέλεια, Άχνα, Κοτσιάτης, Αθαλάσσα κ.α 

Ophrys kotschyi Πολυετής Όρθια πόα που φυτρώνει σε φρύγανα και 
λιβαδότοπους. Επειδή οι πληθυσµοί του είδους φθίνουν, 
έχει συµπεριληφθεί στα αυστηρά προστατευόµενα είδη 
της Σύµβασης της Βέρνης.   

Ranunculus millefoliatus ssp. leptaleus Πολυετής όρθια πόα που φυτρώνει σε ξερούς λόφους, 
λιβάδια και σχισµές βράχων και απαντάται σε αρκετές 
περιοχές της Κύπρου όπως Λεύκαρα, Λάρνακα, 
Αθαλάσσα, Λευκωσία κ.α. 

Teucrium Micropodioides Πολύκλαδος ηµίθαµνος που φυτρώνει σε φρύγανα και 
αραιά µακί. Πρόκειται για πολύ κοινό είδος της Κύπρου µε 
µεγάλη εξάπλωση όπως Ακάµας, Πάφος, Πρωταράς, 
Κόσσιη, Κοτσιάτης Αθαλάσσα κ.α. 

 
Σύµφωνα µε τη ΜΕΕΠ που έχει εκπονηθεί για το Έργο, στην ΑΠΜ (περιοχή όπου 
διασταυρώνει ο δρόµος) παρατηρήθηκε µόνο το είδος Onopordum cyprium ενώ κατά την 
επιτόπια επίσκεψη στα πλαίσια αυτής της Έκθεσης, δεν παρατηρήθηκε κανένα από τα πιο 
πάνω είδη.  
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Περιοχή Αλυκού Ποταµού – ποτάµια βλάστηση 

 
Το σηµαντικότερο είδος χλωρίδας που παρουσιάζεται στην Περιοχή Προστασίας CY 
20000002 «Αλυκός Ποταµός – Άγιος Σωζόµενος» αφορά το είδος Ophrys kotschyi. Το είδος 
αυτό προστατεύεται από διάφορες διεθνή Συµβάσεις και περιλαµβάνεται στην Οδηγία 
92/43/EEC, τη Σύµβαση της Βέρνης και τη Σύµβαση CITES. Η ∆ιεθνής Ένωση ∆ιατήρησης 
της Φύσης (IUCN), κατηγοριοποιεί το πιο πάνω είδος ως Εύτρωτο  (VU), είναι είδος δηλαδή 
το οποίο διατρέχει υψηλό κίνδυνο εξαφάνισης.  
 
Πρόκειται για πολυετή, όρθια, εύρωστη πόα ύψους 10 – 30 εκατοστά. Είναι ενδηµικό είδος 
της Κύπρου και έχει εντοπιστεί σε 30+ θέσεις. Ανθίζει τον Μάρτιο και Απρίλιο και 
καρποφορεί τον Μάιο. Απαντάται συνήθως σε φρυγανότοπους, θαµνώνες, λιβάδια, όρια 
αγρών, χέρσα γη και υγρές θέσεις σε ασβεστολιθικά πετρώµατα. 
 
Σχηµατίζει µικρές αποικίες (10 – 100 φυτά) ενώ σε µερικές τοποθεσίες στην Κύπρο φτάνει τα 
500 άτοµα. Οι µικρές αυτές αποικίες µπορούν να απλωθούν σε µεγάλες εκτάσεις.  
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Σύµφωνα µε τις µελέτες που έχουν ήδη εκπονηθεί για το Έργο, στην περιοχή που ενδέχεται 
να επηρεάσει η κατασκευή του δρόµου, δεν παρουσιάζεται το πιο πάνω φυτό. Κατά την 
επιτόπια επίσκεψη των για τους σκοπούς της µελέτης, έχει πραγµατοποιηθεί στοχευµένη 
έρευνα για την παρουσία του φυτού, χωρίς να καταγραφεί σε καµία θέση. Οι επισκέψεις στην 
περιοχή πραγµατοποιήθηκαν τον µήνα Μάιο ο οποίος συµπίπτει µε την περίοδο ανθοφορίας 
του φυτού (Μάρτιος- Μάιο). Για το λόγο αυτό τα αποτελέσµατα της επιτόπου έρευνας 
θεωρούνται σε µεγάλο βαθµό ασφαλή, όχι όµως απόλυτα ασφαλή. Σύµφωνα µε τη 
βιβλιογραφία, το φυτό αυτό παρουσιάζεται εντός της Περιοχής Προστασίας, στο ανατολικό 
άκρο, κοντά στον Άγιο Σωζόµενο, και όχι στα ∆υτικά όπου θα κατασκευαστεί ο δρόµος. 
Λόγω της σποραδικής εµφάνισης όµως του φυτού σε µικρές οµάδες, εντός µεγάλων 
εκτάσεων, δεν µπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόµενο να φυτρώνει και πλησίον του άξονα της 
εξεταζόµενης οδού. 
 

Ophrys kotschyi 
 

Υπόλοιπη Περιοχή Από την Οποία ∆ιέρχεται ο Αυτοκινητόδροµος 
 

Η υπόλοιπη περιοχή όπου ενδέχεται να επηρεαστεί από την κατασκευή του δρόµου αφορά 
γεωργικές εκτάσεις µε πολύ περιορισµένο οικολογικό ενδιαφέρον αφού η φυσική βλάστηση 
που παρουσιάζεται σε αυτή αφορά πολύ κοινά είδη της Κυπριακής χλωρίδας. 
 

Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία, ένα προστατευόµενο είδος παρουσιάζεται στην ευρύτερη 
περιοχή σε µεγάλους αριθµούς. Το είδος Ranunculus isthmicus περιλαµβάνεται στο κόκκινο 
βιβλίο χλωρίδας της Κύπρου και ο µεγαλύτερος υποπληθυσµός του βρίσκεται στην περιοχή 
Γερίου – Τσερίου, περιοχή δηλαδή που θα περάσει η όδευση. Κατά την επιτόπια επίσκεψη, 
δεν παρατηρήθηκε το πιο πάνω είδος, αλλά η περίοδος επίσκεψης δεν είναι η κατάλληλη για 
αναγνώριση.   
 

Επιπλέον, το είδος Hedysarium cyprium, είναι ενδηµικό είδος του νησιού που 
περιλαµβάνεται στο κόκκινο βιβλίο χλωρίδας της Κύπρου και παρουσιάζεται σε 9 θέσεις. Μία 
από τις θέσεις αυτές είναι πλησίον του σκοπευτηρίου Λατσιών (50 φυτά), περιοχή όπου 
αναµένεται να περάσει ο  Αυτοκινητόδροµος. Κατά την επίσκεψη για την καταγραφή 
χλωρίδας, στον άξονα του δρόµου, δεν έχει παρατηρηθεί το είδος αυτό.  
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Επιπρόσθετα στην περιοχή του έργου απατούνται θέσεις µε φυτά που αναφέρονται στην 
Κόκκινη Βίβλο στις περιοχές της Ανθούπολης, ∆ευτεράς καθώς και στο τέλος του έργου Χ.Θ 
19+000. Οι επιτόπου επισκέψεις που διενεργήθηκαν δεν κατέγραψαν την παρουσία φυτών 
που αναφέρονται στην Κόκκινη Βίβλο στις περιοχές της εξεταζόµενης όδευσης. 
 
Οι προαναφερόµενες περιοχές σηµειώνονται στον χάρτη ΠΛ-Π-003 και βασίζονται σε αρχεία 
του Τµήµατος Περιβάλλοντος.  
 

3.2. Ανθρωπογενές Περιβάλλον 

 

3.2.1. ∆ηµογραφικός Χαρακτήρας – Απασχόληση 

 
Οι κοινότητες που βρίσκονται στην άµεση περιοχή του έργου είναι το ∆αλί, το Γέρι, η 
Λακατάµεια, τα Λατσιά, η Νήσου, το Τσέρι, η Ανθούπολη, η Ανάγυια, Πάνω και Κάτω 
∆ευτερά, Άγιοι Τριµιθιάς και Παλαιοµέτοχο. Ο συνολικός πληθυσµός των προαναφερόµενων 
κοινοτήτων είναι περίπου 96.821 κάτοικοι σύµφωνα µε την απογραφή του 2011. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ∆ΗΜΩΝ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

∆ήµος / Κοινότητα Κάτοικοι 
∆ήµος Ιδαλίου 10.466 
Γέρι 8.235 
∆ήµος Λακατάµειας 38.345 
∆ήµος Λατσιών (Λακκιά) 16.774 
Νήσου 2.179 
Τσέρι 7.035 
Ανθούπολη 1.756 
Ανάγυια 1.514 
Πάνω ∆ευτερά 2.789 
Κάτω ∆ευτερά 2.054 
Άγιοι Τριµιθιάς 1.529 
Παλαιοµέτοχο 4.145 
Σύνολο κατοίκων περιοχής µελέτης 96.821 

 
Οι κύριες οικονοµικές δραστηριότητες της περιοχής είναι κυρίως οι γεωργικές 
δραστηριότητες, το χονδρεµπόριο και λιανεµπόριο και οι κατασκευές. Η ευρύτερη περιοχή 
της Λευκωσίας είναι το οικονοµικό κέντρο της Κύπρου και εντός αυτής αναπτύσσονται, εκτός 
των παραπάνω, η µεταποιητική βιοµηχανία και ο τριτογενής τοµέας. 
 
Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει την απασχόληση στην περιοχή µελέτης, σύµφωνα µε 
την απογραφή του 2011. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.3. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ∆ΗΜΩΝ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (NACE Rev.2) 

Τόπος διαµονής 
– δήµος / 
κοινότητα 

Σύνολο 
οικονοµικά 
ενεργού 

πληθυσµού 

Σύνολο 
ανέργων 

Σύνολο 
εργαζοµένων 

Σε 
Πρωτογενή 

Τοµέα 
(NACE A-

B) 

Σε 
∆ευτερογε
νή Τοµέα 

(NACE C-F) 

Σε 
Τριτογενή 
Τοµέα 

(NACE G-
U) 

∆ε 
δηλώθη

κε 

∆ήµος 
Λακατάµειας 

19.772 1.630 18.142 111 2.950 14.831 250 

Συνοικισµός 
Ανθούπολης 

603 97 506 5 108 382 11 

∆ήµος 
Λατσιών 

9.063 791 8.272 59 1.511 6.613 89 

Γέρι 4.534 432 4.102 42 882 3.111 67 
Νήσου 1.183 122 1.061 59 230 766 6 
∆ήµος Ιδαλίου 5.615 499 5.116 184 1.212 3.670 50 
Τσέρι 3.820 440 3.380 77 781 2.503 19 
Ανάγεια 706 69 637 13 134 486 4 
Πάνω ∆ευτερά 1.486 135 1.351 80 272 982 17 
Κάτω ∆ευτερά 1.090 113 977 41 170 758 8 
Άγιοι Τριµιθιάς 760 70 690 18 163 498 11 
Παλαιοµέτοχο 2.055 239 1.816 105 414 1.278 19 
Σύνολο 
περιοχής 
µελέτης 

50.687 4.637 46.050 794 8.827 35.878 551 

Ποσοτά 
Απασχόλησης 

100% 9% 91% 2% 17% 71% 1% 

 
Όπως φαίνεται και από τον παραπάνω πίνακα, στην περιοχή µελέτης ο διαµένων 
πληθυσµός απασχολείται ως επί το πλείστον στον τριτογενή παραγωγικό τοµέα (71%). Ο 
δευτερογενής τοµέας απασχόλησης ακολουθεί µε µεγάλη διαφορά (17%) και ο πρωτογενής 
τοµέας απασχόλησης είναι ιδιαίτερα χαµηλός (2%). Από την κατανοµή απασχόλησης της 
περιοχής µελέτης είναι αντιληπτό ότι η µετακίνηση των κατοίκων της περιοχής για λόγους 
εργασίας είναι αυξηµένη καθώς στην συντριπτική τους πλειονότητα οι εργαζόµενοι της 
περιοχής θα πρέπει να µετακινούνται καθηµερινά στα µεγάλα αστικά κέντρα (Λευκωσία, 
Λάρνακα, Λεµεσός) όπου συνήθως δραστηριοποιείται ο τριτογενής τοµέας. 
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3.2.2. Χρήσεις Γης 

 
Το υπό µελέτη έργο είναι ένας µεγάλος οδικός άξονας και ως εκ τούτου καταλαµβάνει µια 
µεγάλη σε µήκος περιοχή µε περιορισµένο πλάτος (χαρακτηριστικό των γραµµικών έργων ). 
Οι χρήσεις γης από τις οποίες περνά η όδευση διαφοροποιούνται ανάλογα µε την περιοχή 
και την εγγύτητα του αστικού ιστού. Στο µεγαλύτερο µέρος του το έργο διασχίζει αγροτικές 
γαίες εκτός πολεοδοµικού σχεδιασµού µε αραιή οικιστική χρήση (µεµονωµένες οικίες). Το 
µέρος του έργου που διέρχεται από περιοχές που έχουν ενταχθεί στον πολεοδοµικό 
σχεδιασµό (Πολεοδοµικά Σχέδια Λευκωσίας και Νοτίου Λευκωσίας) περνά κυρίως από 
γεωργικές και βιοµηχανικές ζώνες και σε µικρότερο ποσοστό από οικιστικές ζώνες. Ο 
Χάρτης ΠΛ-Π-002 παρουσιάζει την περιοχή µελέτης και τις παρόδιες χρήσεις γης σε µία 
ζώνη δύο περίπου χιλιοµέτρων κατά µήκος του έργου, όπως αυτές ορίζονται από τον 
Πολεοδοµικό Σχεδιασµό Λευκωσίας και Νοτίου Λευκωσίας. Από τον πίνακα που ακολουθεί 
φαίνεται η κατανοµή της χάραξης στις χρήσεις γης σε χιλιόµετρα και ποσοστιαία. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.4. ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ Ο∆ΕΥΣΗΣ ΑΝΑ ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ 
 

Χρήσεις Γης Χιλιόµετρα χάραξης Ποσοστό
Περιοχές εκτός πολεοδοµικού σχεδιασµού 17.2 50% 
Οικιστικές ζώνες (Κα) 4 11,6% 
Αγροτικές ζώνες (Γα) 4,7 13,7% 
Ζώνες προστασίας και αποµόνωσης (∆α) 8,5 24,7% 

 

3.2.3. Πολεοδοµικές Ζώνες 

 
Το υπό εξέταση έργο περνά κυρίως από περιοχές που δεν είναι ενταγµένες στον 
πολεοδοµικό σχεδιασµό. Οι περιοχές που το έργο διέρχεται µέσα από πολεοδοµικές ζώνες 
παρουσιάζονται στον Χάρτη ΠΛ-Π-002 που απεικονίζει της πολεοδοµικές ζώνες όπου αυτές 
υπάρχουν και προβλέπονται από τον Πολεοδοµικό Σχεδιασµό Λευκωσίας και Νοτίου 
Λευκωσίας στην περιοχή µελέτης και σε µία ζώνη δύο περίπου χιλιοµέτρων κατά µήκος του 
έργου. 
 
Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τα στοιχεία των πολεοδοµικών ζωνών της περιοχής 
µελέτης. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ 
 

Ζώνη 
Ανώτατος 

Συντελεστής 
∆όµησης 

Ανώτατος 
Αριθµός 
Ορόφων 

Ανώτατο 
Ύψος (µέτρα) 

Ανώτατο 
Ποσοστό 
Κάλυψης 

Αα –Ζώνες ∆ηµόσιων χρήσεων, χώροι προστασίας πρασίνου, αθλοπαιδιές 
Αα1 0,20:1 - - 0,20:1 
Αα4 0,50:1 2 - 0,30:1 

Β– Ζώνες Βιοµηχανικές – Βιοτεχνικές 
Βα3 1,00:1 2 - 0,60:1 
Βγ2 1,00:1 2 - 0,60:1 
Βδ2 0,50:1 1 5,50 0,50:1 

Εβ - Ζώνες Εµπορικών και άλλων λειτουργιών 
Εβ5 1,20:1 3 13,50/11,30 0,50:1 
Εβ6 1,00:1 3 13,50/11,30 0,50:1 

Γα - Ζώνες Αγροτικές 
Γα4 0,10:1 2 7,00 0,10:1 

Γβ-Γγ - Ζώνες Κτηνοτροφικές 
Γβ1-Γγ1 0,30:1 2 7,00 - 

∆α - Ζώνες Προστασίας 
∆α1 0,005:1 1 5,50 0,005:1 
∆α2 0,01:1 1 5,50 0,01:1 
∆α4 0,10:1 - - - 
∆α6 0,06:1 2 10,00 0,06:1 

Εβ - Ζώνες Εµπορικών και άλλων λειτουργιών 
Εβ5 1,20:1 3 13,50/11,30 0,50:1 
Εβ6 1,00:1 3 13,50/11,30 0,50:1 

Κα - Ζώνες Κατοικίας 
Κα6 0,90:1 2 10,00/8,30 0,50:1 
Κα7 0,80:1 2 10,00/8,30 0,45:1 
Κα8 0,60 2 10,00 0,35:1 
Κα9 0,40:1 2 8,30 0,25:1 

 

3.2.4. Υφιστάµενες Υποδοµές 

 
Όπως έχει αναφερθεί και στις προηγούµενες παραγράφους το έργο στο µεγαλύτερό του 
µέρος διασχίζει περιοχές µε περιορισµένη ανάπτυξη (εκτός πολεοδοµικού σχεδιασµού ή 
περιοχές γεωργικές και βιοµηχανικές). Οι περιοχές που υπάρχει οικιστική ανάπτυξη είναι 
περιορισµένες και εντοπίζονται κυρίως στις περιοχές των κόµβων Ανθούπολης, 
Λακατάµειας, Κολυµβητηρίου και Τσερίου. Για το λόγο αυτό το έργο δε συναντά ως επί το 
πλείστον τοπικές υποδοµές. 
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Οδικές υποδοµές 
Η χάραξη του έργου διασταυρώνει σε διάφορα σηµεία το τοπικό και εθνικό οδικό δίκτυο µε 
το οποίο και ενώνεται µέσω των κόµβων του, βελτιώνοντας έτσι την εξυπηρέτηση των 
µετακινήσεων, πράγµα που αποτελεί και στόχο του έργου. Οι κυριότεροι οδοί που υπάρχουν 
στην περιοχή και διασταυρώνονται µε το έργο είναι οι αυτοκινητόδροµοι Τροόδους και 
Λεµεσού, οι λεωφόροι Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ, Στροβόλου, Μακεδονίας και Μεγ. Αλεξάνδρου και 
οι οδοί Αγ. Τριµιθιάς, Παλαιχωρίου, Κολυµβητηρίου και Ιδαλίου. 
 
Ενεργειακές υποδοµές 
Η περιοχή µελέτης διαθέτει δίκτυο διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας το οποίο είναι πυκνότερο 
όπως αναµένεται στις περιοχές µε έντονη οικιστική ανάπτυξη. Κοντά στον Α/Κ Χατζηιωσήφ 
υπάρχει υποσταθµός ηλεκτρισµού ο οποίος είναι σε απόσταση 500 µέτρων περίπου από το 
έργο. Η µελέτη οδοποιίας του έργου έχει κάνει πρόνοια να µην θίγονται πυλώνες µεταφοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας. Άλλες υποδοµές ενέργειας στην άµεση περιοχή µελέτης δεν 
σηµειώνονται. 
 
Υποδοµές ύδρευσης - αποχέτευσης 
Βασική υποδοµή στην περιοχή είναι ο βιολογικός καθαρισµός που βρίσκεται στην περιοχή 
του Α/Κ Βιολογικού. Το έργο στο σχεδιασµό του έχει λάβει υπόψη την συγκεκριµένη 
υποδοµή ώστε να µην τη επηρεάζει. Επιπρόσθετα στις αστικές περιοχές αναπτύσσονται τα 
τοπικά δίκτυα ύδρευσης – αποχέτευσης για την εξυπηρέτηση των κατοίκων και των 
δραστηριοτήτων τους. 
 

3.2.5. Αρχαιολογικοί – Ιστορικοί Χώροι 

 
Στην περιοχή της όδευσης δεν σηµειώνονται χώροι αρχαιολογικού ή και ιστορικού 
ενδιαφέροντος πέραν αυτού που αναφέρει το τµήµα Αρχαιοτήτων και βρίσκεται βόρεια της 
Βιοµηχανικής Ζώνης Ιδαλίου.  Στον χώρο αυτό δεν έχουν διενεργηθεί ακόµα αρχαιολογικές 
επισκοπήσεις. 
 

3.3. Εκτίµηση Κατάστασης Περιβάλλοντος 

 

3.3.1. Ποιότητα Ατµόσφαιρας 

 
Οι συνθήκες ποιότητας ατµόσφαιρας στην ευρύτερη περιοχή της Λευκωσίας είναι παρόµοιες 
µε αυτές που γενικότερα χαρακτηρίζουν µεγάλα αστικά κέντρα, µε κύριες ρυπογόνες 
δραστηριότητες τις µεταφορές την βιοµηχανία και την κεντρική θέρµανση των κτηρίων. 
 
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα ετήσια αποτελέσµατα µετρήσεων 
ατµοσφαιρικών ρύπων για την περιοχή της Λευκωσίας όπως καταγράφηκαν από το τµήµα 
επιθεώρησης εργασίας στην έκθεση για την «Κατάσταση της ποιότητας του ατµοσφαιρικού 
αέρα και των αέριων εκποµπών της Κύπρου 2003 – 2005». 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.6. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2003 – 2005 

 

 
 
Οι τιµές που αναγράφονται για τα όρια της 1 ώρας, των 8 ωρών και των 24 ωρών είναι οι 
µέγιστες τιµές του έτους. 
 
(1) Aφορούν την προστασία της βλάστησης / οικοσυστηµάτων. 
(2) Τιµή στόχος για το 2010 
(3) Όριο ενηµέρωσης πληθυσµού 
(4) Ισχύει από την 1.1.2010 
 
Γενικά παρατηρείται µια ανεκτή κατάσταση ατµοσφαιρικής ποιότητας µε συµµόρφωση στα 
θεσµοθετηµένα όρια στους καταγεγραµµένους ρύπους µε εξαίρεση αυτή των αιωρούµενων 
σωµατιδίων 
 
Συγκεκριµένα για την περιοχή µελέτης έγινε εκτίµηση ετησίων εκποµπών ρύπων βάσει του 
πληθυσµού και παρουσιάζονται στον ακόλουθο Πίνακα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.7. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ ΑΝΑ ΟΙΚΙΣΜΟ 
 

Ετήσιες εκποµπές αερίων (tn/yr) Οικισµός Κάτοικοι 
SO2 NOx CO TSP 

∆ήµος Ιδαλίου 10.466 17,79 65,41 1.130,33 0,52 
∆ήµος Λακατάµειας 38.345 65,19 239,66 4.141,26 1,92 
∆ήµος Λατσιών (Λακκιά) 16.774 28,52 104,84 1.811,59 0,84 
Νήσου 2.179 3,70 13,62 235,33 0,11 
Τσέρι 7.035 11,96 43,97 759,78 0,35 
Ανθούπολη 1.756 2,99 10,98 189,65 0,08 
Ανάγυια 1.514 2,58 9,47 163,51 0,07 
Πάνω ∆ευτερά 2.789 4,75 17,44 301,22 0,13 
Κάτω ∆ευτερά 2.054 3,49 12,84 221,84 0,10 
Άγιοι Τριµιθιάς 1.529 2,60 9,56 165,13 0,07 
Παλαιοµέτοχο 4.145 7,05 25,91 447,66 0,21 

 
Η γενική εικόνα των ετήσιων εκποµπών ρύπων της περιοχής εµφανίζεται καλή πράγµα που 
οφείλεται κυρίως στους µικρούς πληθυσµούς. Η ατµοσφαιρική ποιότητα στην στενή περιοχή 
του έργου αναµένεται καλύτερη στις ανοικτές γεωργικές περιοχές ενώ στις αστικές και 
βιοµηχανικές ενότητες αναµένεται πιο επιβαρηµένη. 
 

3.3.2. Ποιότητα Ακουστικού Περιβάλλοντος 

 
Το ακουστικό περιβάλλον της περιοχής ως έχει σήµερα διαφοροποιείται σηµαντικά από 
περιοχή σε περιοχή καθώς εξαρτάται έντονα από την ύπαρξη οδών ή άλλων θορυβωδών 
δραστηριοτήτων. Οι καταγραφές που έγιναν κατά τη διεξαγωγή της προγενέστερης 
Περιβαλλοντικής Μελέτης επιβεβαιώνουν την διαφοροποίηση αυτή στο ακουστικό 
περιβάλλον καθώς δίνει επίπεδα θορύβου Leq 40-45 dB(A) στις περιοχές που δεν 
φιλοξενούν θορυβώδεις δραστηριότητες, ενώ στις περιοχές που διατρέχουν κύριες οδικές 
αρτηρίες ή αυτοκινητόδροµοι τα επίπεδα θορύβου κυµαίνονται µεταξύ Leq 68-73 dB(A). 
 
Στα πλαίσια της παρούσας µελέτης έγινε δειγµατοληπτική καταγραφή του ακουστικού 
περιβάλλοντος της περιοχής του έργου όπου καταγράφηκε µια οµάδα δεικτών θορύβου 
πλέον του δείκτη Leq ώστε να δηµιουργηθεί πληρέστερη εικόνα για την περιοχή.  
 
Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τους δείκτες θορύβου που καταγράφηκαν κατά την 
µέτρηση που έγινε στην περιοχή του έργου. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.8. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΘΟΡΥΒΟΥ 
 

  ∆είκτες Θορύβου Τιµές dB(A) 
Αρ. ∆είγµατος 22a Leq,15min 70,9 

Περιοχή 
Αυτοκινητόδροµος Κοκκινοτριµιθιάς 
(µέτρηση στο δρόµο) L10 81,0 

Καιρικές συνθήκες Αίθριος 
Θερµοκρασία ≈ 33οC L50 70,6 

Παρατηρήσεις Συνηθισµένη κίνηση L95 56,4 
Περίοδος µέτρησης 15 λεπτά Lmax 86,3 
  Lmin 45,9 
 
Αρ. ∆είγµατος 22b Leq,15min 58,7 

Περιοχή 
Αυτοκινητόδροµος Κοκκινοτριµιθιάς 
(µέτρηση εκτός δρόµου) L10 64,6 

Καιρικές συνθήκες Αίθριος 
Θερµοκρασία ≈ 33οC L50 58,5 

Παρατηρήσεις 
Συνηθισµένη κίνηση (Θέση 10m από 
την περίφραξη του αυτοκινητόδροµου) L95 50,2 

Περίοδος µέτρησης 15 λεπτά Lmax 74,3 
  Lmin 47,1 
 
Αρ. ∆είγµατος 16 Leq,15min 37,1 
Περιοχή Αγίους Τριµιθιάς L10 40,7 
Καιρικές συνθήκες Αίθριος 

Θερµοκρασία ≈ 36οC L50 36,4 
Παρατηρήσεις Ηρεµία L95 33,0 
Περίοδος µέτρησης 15 λεπτά Lmax 48,1 
  Lmin 30,6 
 
Αρ. ∆είγµατος 17 Leq,15min 45,9 
Περιοχή Περιοχή ∆ευτεράς L10 51,7 
Καιρικές συνθήκες Αίθριος 

Ελαφρύς άνεµος 
Θερµοκρασία ≈ 34οC L50 44,2 

Παρατηρήσεις Ηρεµία L95 35,6 
Περίοδος µέτρησης 15 λεπτά Lmax 62,5 
  Lmin 30,5 
 
Αρ. ∆είγµατος 18 Leq,15min 43,9 
Περιοχή Περιοχή Εργατών L10 47,8 
Καιρικές συνθήκες Αίθριος 

Ελαφρύς άνεµος 
Θερµοκρασία ≈ 34οC L50 43,2 

Παρατηρήσεις Ηρεµία L95 36,7 
Περίοδος µέτρησης 15 λεπτά Lmax 55,7 
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  ∆είκτες Θορύβου Τιµές dB(A) 
  Lmin 35,1 
 
Αρ. ∆είγµατος 15 Leq,15min 59,0 
Περιοχή Συνοικισµός Ανθούπολης L10 66,8 
Καιρικές συνθήκες Αίθριος 

Θερµοκρασία ≈ 34οC L50 59,6 
Παρατηρήσεις Συνηθισµένη κίνηση L95 42,1 
Περίοδος µέτρησης 15 λεπτά Lmax 73,9 
  Lmin 38,4 
 
Αρ. ∆είγµατος 14 Leq,24hr 64,1 
Περιοχή Περιοχή Λακατάµιας L10 70,6 
Καιρικές συνθήκες Αίθριος 

Θερµοκρασία ≈ 34οC L50 64,2 
Παρατηρήσεις Συνηθισµένη κίνηση L95 45,1 
Περίοδος µέτρησης 24 ώρες Lmax 87,8 
  Lmin 34,6 
 
Αρ. ∆είγµατος 12 Leq,15min 47,5 
Περιοχή Λακατάµια - Στάδιο L10 56,9 
Καιρικές συνθήκες Αίθριος 

Ελαφρύς άνεµος 
Θερµοκρασία ≈ 36οC L50 40,6 

Παρατηρήσεις 
Περιορισµένη κίνηση - Απόσταση 15 m 
από δρόµο L95 33,1 

Περίοδος µέτρησης 15 λεπτά Lmax 72,5 
  Lmin 31,0 
 
Αρ. ∆είγµατος 11 Leq,15min 63,0 
Περιοχή Λακατάµια - Φανάρια L10 68,2 
Καιρικές συνθήκες Αίθριος 

Θερµοκρασία ≈ 36οC L50 62,3 

Παρατηρήσεις 
Περιορισµένη κίνηση - Απόσταση 20 m 
από διασταύρωση L95 56,8 

Περίοδος µέτρησης 15 λεπτά Lmax 83,5 
  Lmin 55,0 
 
Αρ. ∆είγµατος 9 Leq,15min 50,9 
Περιοχή Βιοµηχανική Τσερίου - ΑΗΚ L10 56,8 
Καιρικές συνθήκες Αίθριος 

Ελαφρύς άνεµος 
Θερµοκρασία ≈ 37οC L50 42,9 

Παρατηρήσεις 
Ηρεµία - Τελευταία 5 λεπτά πλησίασε 
κοπάδι µε πρόβατα L95 33,8 

Περίοδος µέτρησης 15 λεπτά Lmax 65,2 
  Lmin 31,7 
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  ∆είκτες Θορύβου Τιµές dB(A) 
    
 
Αρ. ∆είγµατος 7 Leq,15min 51,6 
Περιοχή Βιοµηχανική Τσερίου - Τσιµεντοποιία L10 56,1 
Καιρικές συνθήκες Αίθριος 

Ελαφρύς άνεµος 
Θερµοκρασία ≈ 37οC L50 49,5 

Παρατηρήσεις 
Ηρεµία - Περιορισµένη διακίνηση 
φορτηγών L95 38,7 

Περίοδος µέτρησης 15 λεπτά Lmax 75,2 
  Lmin 35,8 
 
Αρ. ∆είγµατος 4α Leq,15min 64,2 
Περιοχή Βιοµηχανική ∆αλιού - Γέφυρα L10 68,5 
Καιρικές συνθήκες Αίθριος 

Θερµοκρασία ≈ 38οC L50 64,0 
Παρατηρήσεις Συνηθισµένη κίνηση L95 57,2 
Περίοδος µέτρησης 15 λεπτά Lmax 77,0 
  Lmin 51,1 
 
Αρ. ∆είγµατος 4β Leq,15min 60,3 
Περιοχή Βιοµηχανική ∆αλιού - Έξοδος Τσερι L10 65,0 
Καιρικές συνθήκες Αίθριος 

Θερµοκρασία ≈ 38οC L50 59,3 
Παρατηρήσεις Συνηθισµένη κίνηση L95 56,1 
Περίοδος µέτρησης 15 λεπτά Lmax 72,1 
  Lmin 52,5 
 
Αρ. ∆είγµατος 3 Leq,15min 44,8 
Περιοχή Άγιος Σοζώµενος L10 56,7 
Καιρικές συνθήκες Αίθριος 

Θερµοκρασία ≈ 38οC L50 38,0 

Παρατηρήσεις 
Συνηθισµένη κίνηση (20 m από το 
δρόµο) L95 30,1 

Περίοδος µέτρησης 15 λεπτά Lmax 71,0 
  Lmin 28,1 
 
Αρ. ∆είγµατος 1 Leq,15min 35,0 
Περιοχή Άγιος Σοζώµενος - Γέρι L10 39,5 
Καιρικές συνθήκες Αίθριος 

Θερµοκρασία ≈ 38οC L50 33,4 
Παρατηρήσεις Ηρεµία L95 29,6 
Περίοδος µέτρησης 15 λεπτά Lmax 48,2 
  Lmin 28,6 
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ΧΑΡΤΗΣ 3.1 ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 
 

 
 
Από τους δείκτες που καταγράφηκαν διαπιστώνεται ότι η περιοχή χαρακτηρίζεται από ένα 
ήπιο ακουστικό περιβάλλον χωρίς ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα θορύβου σε περιοχές που δεν 
φιλοξενούν θορυβώδεις δραστηριότητες (Leq95 = 29,6-44,2 dB(Α)), Σε περιοχές µε αστικό 
χαρακτήρα τα επίπεδα θορύβου είναι ως αναµένεται υψηλότερα (Leq95 = 38,7-57,2 dB(Α)). 
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4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

4.1. Σκοπιµότητα του Έργου  

 
Σκοπός του Περιµετρικού Αυτοκινητοδρόµου Λευκωσίας είναι η διασύνδεση του ακτινωτού 
οδικού δικτύου της ευρύτερης περιοχής της Λευκωσίας ώστε να το ανακουφίσει από την 
διαµπερή κυκλοφορία που το επιβαρύνει, προσφέροντας γρήγορη και ασφαλή πρόσβαση 
µεταξύ των αυτοκινητοδρόµων Τροόδους και Λεµεσού και όλων των υπεραστικών και 
κυρίων αστικών δικτύων της περιοχής µοιράζοντας έτσι ισόρροπα το κυκλοφοριακό βάρος 
στο τοπικό δίκτυο. 
 
Ο σχεδιασµός της χάραξης έχει κατεύθυνση από ανατολικά προς δυτικά και αντίστροφα και 
προνοεί ώστε να υπάρχει δυνατότητα επέκτασης ώστε να µπορέσει να λειτουργήσει ως 
Περιµετρικός Αυτοκινητόδροµος ολόκληρης της Ενωµένης Λευκωσίας εξυπηρετώντας και τις 
δύο κοινότητες της Κύπρου όταν ευοδωθούν οι προσπάθειες επανένωσης της νήσου. 
 

4.2. ∆ιοικητική Υπαγωγή 

 
Το έργο χωροθετείται στην Επαρχία Λευκωσίας και διασχίζει τις ευρύτερες περιοχές των 
δήµων και κοινοτήτων Ιδαλίου, Γερίου, Λακατάµειας, Λατσιων, Νήσου, Τσερίου, 
Ανθούπολης, Ανάγυια, Πάνω και Κάτω ∆ευτερά, Άγιων Τριµιθιάς και Παλαιοµέτοχο. 
 

4.3. Υπαλλακτικές Λύσεις 

 
Όπως ήδη αναφέρθηκε ο Περιµετρικός Αυτοκινητόδροµος Λευκωσίας έχει προκύψει ως 
ανάγκη στις οδικές µεταφορές της ευρύτερης περιοχής της Λευκωσίας εξαιτίας της 
κυκλοφοριακής συµφόρησης του υφιστάµενου οδικού δικτύου, καθώς η πόλη της Λευκωσίας 
αποτελεί µεγάλο πόλο έλξης δραστηριοτήτων (εργασία, εµπόριο, δηµόσιες υπηρεσίες, 
κ.λ.π.). 
 
Στα πλαίσια της διερεύνησης και µελέτης µιας λύσης περιµετρικού αυτοκινητοδρόµου έγινε 
αρχικά το 2004 η Μελέτη Εκτίµησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον και Τεχνοοικονοµική 
Μελέτη του Περιµετρικού Αυτοκινητοδρόµου Λευκωσίας (Οκτώβριος 2004- PS/D/179).  Κατά 
τη διάρκεια της µελέτης αυτής εξετάστηκαν σταδιακά τρεις οδεύσεις του Περιµετρικού 
Αυτοκινητοδρόµου. 
 
Η πρώτη όδευση που εξετάστηκε ήταν 19,5 χλµ περίπου χιλιοµέτρων και απορρίφθηκε λόγω 
επηρεασµού της περιοχής Απαλού, που θεωρήθηκε µεγάλης περιβαλλοντικής και 
παλαιοντολογικής σηµασίας. 
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Η δεύτερη υπαλλακτική όδευση που εξετάστηκε, µετά την απόρριψη της αρχικής, ήταν 
νοτιότερα και µήκους 30 χλµ. περίπου. Η δεύτερη αυτή όδευση παρουσίασε αρκετά 
προβλήµατα λόγω ενστάσεων από τους ιδιοκτήτες γης που περνούσε η χάραξη µε 
αποτέλεσµα να εγκαταλειφθεί και αυτή.  
 
Η λύση που τελικά υιοθετήθηκε ήταν η Τρίτη όδευση που προτάθηκε µήκους περίπου 25 
χλµ. πλησιέστερα προς την Λευκωσία, η οποία τελικά και εγκρίθηκε 
 
Επιπρόσθετα µε την Μελέτη Εκτίµησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον και 
Τεχνοοικονοµική Μελέτη του ∆ρόµου Λευκωσίας – Παλαιχωρίου, από Ανθούπολη µέχρι την 
πάροδο προς Καλό Χωριό (Οκτώβριος 2005- PS/D/248), µελετήθηκε η οδός Λευκωσίας – 
Παλαιχωρίου µε σκοπό την εξυπηρέτηση της διακίνησης των κατοίκων ορεινών και 
ηµιορεινών περιοχών της Λευκωσίας προωθώντας έτσι την οικονοµική ανάπτυξη και την 
κοινωνική συνοχή. Το έργο περιλαµβάνει τρεις φάσεις. Η πρώτη φάση περιλαµβάνει τµήµα 
επτά χιλιοµέτρων από την Ανθούπολη έως την Ανάγυια, η δεύτερη τµήµα επτά χιλιοµέτρων 
από Ανάγυια έως Αρεδιού και το τρίτο πέντε χιλιοµέτρων από Αρεδιού έως Καλό Χωριό. 
 
Στην παρούσα µελέτη το τµήµα που εξετάζεται είναι αυτό της πρώτης φάσης δηλαδή, από 
Ανθούπολη έως την Ανάγυια. Η χάραξη στο τµήµα είχε καθοριστεί από το Τµήµα ∆ηµοσίων 
Έργων. Παρόλα αυτά εξετάστηκαν δύο υπαλλακτικές χαράξεις για το υποτµήµα Χ.Θ. 3+200 
έως Χ.Θ. 5+600 µία βορειοδυτική και µία νοτιοανατολική. Από αυτές υιοθετήθηκε η πρώτη 
για το λόγο ότι είναι σε µεγαλύτερη απόσταση από τις διάφορες οικιστικές αναπτύξεις της 
περιοχής.  
 
Οι υπαλλακτικές λύσεις στην χάραξη του έργου, όπως αναφέρθηκε, έχουν εξεταστεί και 
οριστικοποιηθεί από προηγούµενες µελέτες και ως εκ τούτου το θέµα έχει εξαντληθεί όσον 
αφορά στο εξεταζόµενο έργο. 
 
Μηδενική λύση 
 
Η µη υλοποίηση του έργου (µηδενική λύση) δεν αποτελεί επιλογή καθώς το υφιστάµενο 
οδικό δίκτυο της περιοχής είναι ήδη επιβαρηµένο µε χαµηλό επίπεδο εξυπηρέτησης των 
χρηστών. Αυτός ακριβώς ο λόγος είναι που, µαζί µε τα θέµατα ασφάλειας, υπαγορεύει την 
κατασκευή περιµετρικού αυτοκινητοδρόµου µε επαρκή για την κυκλοφορία γεωµετρικά 
χαρακτηριστικά ο οποίος και εξετάζεται στην παρούσα µελέτη. 
 

4.4. Πρότυπα Τµήµατος ∆ηµοσίων Έργων 

 
Ο σχεδιασµός και η κατασκευή του έργου καθορίζονται από τις τεχνικές προδιαγραφές του 
Τµήµατος ∆ηµοσίων Έργων του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, βάσει των 
προτύπων «Geometric Design Standards for Inter-Urban & Rural Roads in Cyprus – 2003». 
Η σήµανση και σηµατοδότηση βασίζεται στα Εγχειρίδια, «Πίνακες Οδοποιίας, Τυποποίηση 
Μελέτης και Κατασκευής, Με Παραρτήµατα Βοηθητικά – 1993» και «Σήµανση 
Οδοστρωµάτων (Οριζόντια Σήµανση) Πρότυπο Εφαρµογής – 1993». 
 



ΜΕΕΠ του Περιµετρικού Αυτοκινητοδρόµου Λευκωσίας Περιγραφή του Έργου 

TRADEMCO Α.Ε. p:\p270900 - periferiakos lefkosias\environment\report_final\ekuesh-kef\p270900_r2905_report.doc\ 4-3 

4.5. Τεχνική Περιγραφή του Έργου 

 
Το έργο αφορά κλειστό αυτοκινητόδροµο 4 λωρίδων που σύµφωνα µε τους όρους εντολής 
έχει τέσσερις βασικές διακριτές φάσεις (Βλέπε Χάρτη ΠΛ-Π-001). Οι Φάσεις του έργου θα 
αποτελέσουν και φάσεις κατασκευής χωρίς όµως να είναι ακόµη γνωστός ο µεταξύ τους 
χρονικός προγραµµατισµός. 
 
• η Φάση Α εκτείνεται από την ΧΘ 7+040 έως ΧΘ 13+700, µήκους 6,660 χλµ., 
• η Φάση Β από την ΧΘ 0+000 έως ΧΘ 7+040 µήκους  7,040 χλµ., 
• η Φάση Γ από την ΧΘ 0-225 έως ΧΘ 7+287,64 (ανεξάρτητη χιλιοµέτρηση 

αυτοκινητοδρόµου Παλαιχωρίου) και από την ΧΘ 0+000 έως ΧΘ 1+900 (νέα 
χιλιοµέτρηση του Περιµετρικού προς τα δυτικά που συµµετέχει στον ανισόπεδο κόµβο 
Βιολογικού, συνολικού µήκους  9,413 χλµ., 

• η Φάση Ε από την ΧΘ 1+900 του άξονα Ε (στον οποίο έχει ήδη γίνει αναφορά 
παραπάνω, στη φάση Γ) έως τη ΧΘ 6+075. Το µήκος της φάσεως αυτής είναι 4,175 
χλµ. και 

• η Φάση ∆ από το τέλος της Φάσης Α από την ΧΘ 13+700 έως ΧΘ 18+600, µε µήκος 
4,900 χλµ. 

 

4.5.1. Αναλυτική Περιγραφή των Φάσεων 

 
• ΦΑΣΗ Α 
 
Περιλαµβάνει το τµήµα του αυτοκινητοδρόµου από ΧΘ 7+040 έως ΧΘ 13+700, µήκους 
6,660 Km. 
 
Η φάση αυτή αποτελεί συνέχεια της φάσεως Β. Αντίστοιχα, συνέχεια της φάσης Α είναι οι 
φάση ∆. Οι φάσεις Α, Β και ∆ έχουν ενιαία χιλιοµέτρηση.  
 
Αναπτύσσεται από την αρχή του ανισόπεδου κυκλικού κόµβου Χατζηιωσήφ έως το πέρας 
του ανισόπεδου κόµβου αυτοκινητοδρόµων Περιµετρικού και Λευκωσίας – Λεµεσού.  
 
Στη τµήµα αυτό προβλέπεται η µελέτη και κατασκευή των κόµβων:  
(α) ανισόπεδος κυκλικός κόµβος Χατζηιωσήφ περί τη ΧΘ 7+500 του αυτοκινητοδρόµου, 

όπου ο αυτοκινητόδροµος βρίσκεται σε θέση γέφυρας, διαχωρισµένων κλάδων 
(τεχνικό Τ4 φάσης Α). 

(β) ανισόπεδος κυκλικός κόµβος Σκοπευτηρίου περί τη ΧΘ 10+300 του 
αυτοκινητοδρόµου, όπου ο αυτοκινητόδροµος βρίσκεται σε θέση κάτω διάβασης 
(τεχνικά Τ6 & Τ7 φάσης Α). 

(γ) ανισόπεδος κόµβος αυτοκινητοδρόµων Περιµετρικού και Λευκωσίας – Λεµεσού περί τη 
ΧΘ 12+700 του αυτοκινητοδρόµου, όπου ο περιµετρικός αυτοκινητόδροµος Λευκωσίας 
βρίσκεται σε θέση γέφυρας ενιαίου φορέα (τεχνικό Τ11 φάσης Α). 
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Στη φάση αυτή επίσης προβλέπεται η κατασκευή δίδυµης σήραγγας (σήραγγα διάτρησης 
Σ5) στην περιοχή πλατώµατος Τσερίου και συγκεκριµένα από ΧΘ 8+460 έως ΧΘ 9+120 του 
αυτοκινητοδρόµου που όµως δεν αποτελεί αντικείµενο µελέτης της παρούσας σύµβασης.  
Για την κατασκευή του έργου αυτού προβλέπεται µόνο η οριζοντιογραφική αποµάκρυνση 
των χαράξεων των εκατέρωθεν κλάδων κυκλοφορίας του αυτοκινητοδρόµου.  
 
Ο αυτοκινητόδροµος µελετάται σε επαφή τόσο µε τους τέσσερις (4) κλάδους του κόµβου 
Χατζηιωσήφ όσο και µε τους τέσσερις (4) κλάδους του κόµβου Σκοπευτηρίου και η 
υψοµετρική διαφορά µεταξύ αυτοκινητοδρόµου και κλάδων «γεφυρώνεται» µε την 
κατασκευή κατακόρυφων οπλισµένων γαιών.  
 
Στον ανισόπεδο κόµβο περιµετρικού αυτοκινητοδρόµου Λευκωσίας και αυτοκινητοδρόµου 
Λευκωσίας-Λεµεσού  προβλέπεται η µελέτη και κατασκευή κλάδων που να επιτρέπουν τη 
σύνδεση όλων των κινήσεων µεταξύ των δύο αυτοκινητοδρόµων. Επιπλέον µέσο του 
κόµβου αυτού επιτυγχάνεται και η σύνδεση του αυτοκινητοδρόµου Λευκωσίας – Λεµεσού µε 
την παλαιά οδό Λευκωσίας – Λεµεσού. Ο κόµβος αυτός ως επί το πλείστον χαρακτηρίζεται 
από ψηλά επιχώµατα µε εξαίρεση τη βορειοανατολική του πλευρά (κλάδοι 3 & 9) όπου 
εντοπίζονται βαθιά ορύγµατα. Για την υλοποίηση του κόµβου αυτού προβλέπονται µια σειρά 
γεφυρών και κάτω διαβάσεων (τεχνικά Τ8 – Τ18 φάσης Α).  
 
Υψοµετρικά ο αυτοκινητόδροµος –εκτός του κόµβου στο τέλος- κινείται οµαλά και 
παρατηρείται συνεχής εναλλαγή από διαδοχικά τµήµατα µικρού µήκους, επιχωµάτων και 
ορυγµάτων.  
 
Το χαρακτηριστικό της φάσης αυτής είναι οι αυξηµένες απαιτήσεις ∆ανείων υλικών, που 
λόγο της ακαταλληλότητας του εδάφους για χρήση, συνδυάζεται µε υψηλούς όγκους υλικών 
απόθεσης.  
 
• ΦΑΣΗ Β 
 
Περιλαµβάνει το τµήµα του αυτοκινητοδρόµου από ΧΘ 0+000 έως ΧΘ 7+040 µήκους  7,040 
Km. Η αρχή της φάσης αυτής συµπίπτει µε την αρχή του άξονα Ε της φάσης Γ (ΧΘ 0+000 
άξονα Ε, ο άξονας Ε ακολουθεί άλλη χιλιοµέτρηση αντίθετης φοράς). Το πέρας της φάσης Β 
είναι η αρχή της φάσης Α όπως αναφέρθηκε παραπάνω και έχουν ενιαία χιλιοµέτρηση. 
 
Περί τη ΧΘ 0+700 του αυτοκινητοδρόµου, προβλέπονται οι συνδέσεις Παλαιχωρίου (δύο 
πλαγιόδροµοι, δύο κλάδοι). Περίπου από τη ΧΘ 1+508 έως περίπου τη ΧΘ 1+682 µελετάται 
η κατασκευή γέφυρας διαχωρισµένων κλάδων µήκους L~174 m (τεχνικό Τ3 φάσης Β) – 
Γέφυρα Πεδιαίου.  
 
Στο τµήµα αυτό µελετώνται 4 διαδοχικά C&C. Τα διαδοχικά αυτά C&C χωροθετούνται ως 
εξής: 
(5) από ΧΘ 2+040 έως ΧΘ 2+400, Σ1 
(6) από ΧΘ 2+560 έως ΧΘ 4+163,18 Σ2 
(7) από ΧΘ 4+228,58 έως ΧΘ 4+600, Σ3 
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(8) από ΧΘ 4+760 έως ΧΘ 5+288, Σ4 
 
Ο σκοπός της υπογειοποίησης του τµήµατος αυτού του περιµετρικού Λευκωσίας προέκυψε 
επειδή η περιοχή αυτή είναι αστικού τύπου και αναµένονται  µελλοντικά να υπάρξουν 
επιπλέον αστικές αναπτύξεις. Στην περιοχή του υπογειοποιηµένου τµήµατος µελετάται οδός 
– άνω τοπική οδός - αστικού τύπου και διατοµής επί της επιφανείας του εδάφους 
προκειµένου να εξυπηρετηθούν οι προαναφερθείσες αναπτύξεις. Η άνω τοπική οδός έχει 
κοινή χάραξη και χιλιοµέτρηση µε τον περιµετρικό Λευκωσίας και καταλαµβάνει εύρος όσο 
τα όρια του υπόγειου έργου. Για την σύνδεση του άνω τοπικού δρόµου µε το  υπόγειο τµήµα 
του περιµετρικού αυτοκινητοδρόµου Λευκωσίας έχουν σχεδιασθεί δύο ανοίγµατα. Το πρώτο 
άνοιγµα χωροθετείται µεταξύ ΧΘ 2+400 και ΧΘ 2+560 (µεταξύ 1ου C&C και 2ου). Το δεύτερο 
άνοιγµα χωροθετείται από ΧΘ 4+600 έως ΧΘ 4+760. Τα ανοίγµατα έχουν µήκος 160 m 
έκαστο. Στις θέσεις αυτές ο άνω τοπικός δρόµος «ανοίγει» τοπικά σε πλευρικούς τοπικούς 
και η σύνδεση του υποβιβασµένου έργου µε το επίγειο επιτυγχάνεται µέσο κλάδων. Η 
υψοµετρική διαφορά µεταξύ αυτοκινητοδρόµου – κλάδων και κλάδων – πλευρικών τοπικών 
«γεφυρώνεται» µε κατασκευή κατακόρυφων οπλισµένων γαιών. 
 
Στη φάση αυτή προβλέπεται η µελέτη των ακόλουθων κόµβων: 
(α) ανισόπεδος κυκλικός κόµβος Λακατάµιας περί τη ΧΘ 2+114 του αυτοκινητοδρόµου, 

όπου στην πραγµατικότητα ο αυτοκινητόδροµος, ο οποίος βρίσκεται σε άλλο επίπεδο 
σε σχέση µε τον κυκλικό κόµβο, έχει εισέλθει σε τεχνικό C&C.  

(β) ισόπεδος κυκλικός κόµβος Κολυµβητηρίου περί τη 4+200 του αυτοκινητοδρόµου. Ο 
κυκλικός αυτός κόµβος δεν έχει συµπαγή δίσκο. Το κενό αυτό συνηγορεί στον αερισµό 
των διαδοχικών C&C. 

(γ) ανισόπεδος κόµβος Τσερίου περί τη ΧΘ 5+230 του αυτοκινητοδρόµου, όπου ο 
αυτοκινητόδροµος βρίσκεται εντός τεχνικού C&C. 

 
Οι κλάδοι (2 ανά κόµβο) στους κόµβους Λακατάµιας και Τσερίου είναι σχεδιασµένοι σε 
επαφή µε τον αυτοκινητόδροµο και η µεταξύ τους υψοµετρική διαφορά «γεφυρώνεται» µε 
την κατασκευή κατακόρυφων οπλισµένων γαιών.  
 
Στην αρχή της φάσης Β και για ένα µικρό µήκος, εντοπίζονται βαθιά ορύγµατα. Στη συνέχεια 
ο αυτοκινητόδροµος µετά την περιοχή των συνδέσεων Παλαιχωρίου και έως την πρώτη 
σήραγγα (C&C) Σ1, είναι περιορισµένος πλευρικά. Αντίστοιχα το τµήµα του µετά τον κόµβο 
Τσερίου (πέρας τέταρτης σήραγγας – C&C Σ4) και έως την αρχή της φάσης Α, υψοµετρικά 
κινείται κοντά στην επιφάνεια του εδάφους µε διαδοχικές εναλλαγές µεταξύ επιχώµατος και 
ορύγµατος. 
 
Η φάση αυτή λόγο του υλικού εκσκαφής για την κατασκευή των διαδοχικών σηράγγων 
παρουσιάζει υψηλούς όγκους υλικών απόθεσης. Μέρος του υλικού αυτού χαρακτηρίζεται 
κατάλληλο για χρήση. Τα δάνεια υλικά που προκύπτουν στην φάση αυτή, οφείλονται στα 
επίλεκτα υλικά που απαιτούνται για την κατασκευή στρώσης στέψης 
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• Φάση Γ 
 
Όπως περιγράφηκε παραπάνω, συνέχεια της φάσης Β προς δυσµάς µε ανεξάρτητη και 
αντίθετης φοράς χιλιοµέτρηση αποτελεί ο άξονας Ε. Ο άξονας αυτός περίπου στη ΧΘ 0+813 
διασταυρώνεται καθέτως µε τον άξονα Γ και στη θέση αυτή σχεδιάσθηκε ο ανισόπεδος 
κόµβος Βιολογικού. Ο κάθετος αυτός άξονας Γ καθώς και το τµήµα του άξονα Ε από ΧΘ 
0+000 έως ΧΘ 1+900 που συµµετέχει στον ανισόπεδο κόµβο Βιολογικού, αποτελούν την 
φάση Γ. Η χιλιοµέτρηση του κύριου άξονα της φάσης Γ, άξονα Γ, ξεκινά από βορά στη ΧΘ 0-
225 και φτάνει νοτίως έως τη ΧΘ 7+287,64, ως εκ τούτου το µήκος του τµήµατος αυτού 
προσδιορίζεται σε 7,513 Km. Η αρχή του τµήµατος αυτού αποτελεί προσοµοίωση 
υφιστάµενης οδού από την οποία εξαρτάται υψοµετρικά. Αντίστοιχα στο τέλος της φάσεως 
αυτής συνδεόµαστε οριζοντιογραφικά και υψοµετρικά επίσης µε υφιστάµενη οδό.  
 
Στο τµήµα αυτό έχουν σχεδιασθεί οι ακόλουθοι κόµβοι: 
(α) ανισόπεδος κόµβος Ανθούπολης περί τη ΧΘ 0+441 του άξονα Γ, όπου ο 

αυτοκινητόδροµος διέρχεται κάτω από τον κυκλικό κόµβο µέσο των τεχνικών Τ1 και Τ2 
της φάσεως Γ.   

(β) ανισόπεδος κόµβος Βιολογικού περί τη ΧΘ 2+805 του άξονα Γ, όπου ο άξονας του 
αυτοκινητόδροµου Γ διασταυρώνεται ανισόπεδα µε τον άξονα του αυτοκινητόδροµου 
Ε. Ο κόµβος αυτός είναι µορφής τριφυλλιού και µέσο των κλάδων του επιτυγχάνεται η 
σύνδεση όλων των κινήσεων µεταξύ των δύο αυτοκινητοδρόµων. Ο άξονας Γ και οι 
πλαγιόδροµοι του, διέρχονται µε διαδοχικές γέφυρες (τεχνικά Τ5 - Τ7) πάνω από τον 
άξονα Ε. 

(γ) ανισόπεδος κόµβος ∆ευτεράς περί τη ΧΘ 4+520 του άξονα Γ, όπου ο 
αυτοκινητόδροµος (άξονας Γ) διέρχεται κάτω από τοπική οδό µέσο του τεχνικού Τ9. 

(δ) ανισόπεδος κόµβος Ανάγυιας περί τη ΧΘ 6+561 του άξονα Γ, όπου ο 
αυτοκινητόδροµος Γ διέρχεται άνω από τοπική οδό µέσο του τεχνικού Τ12. 

 
Πλαγιόδροµοι σχεδιάσθηκαν εκατέρωθεν του άξονα Γ από τον κόµβο του Βιολογικού και έως 
τον κόµβο ∆ευτεράς. Οι πλαγιόδροµοι αυτοί µελετήθηκαν οριζοντιογραφικά σε επαφή για το 
µεγαλύτερο µήκος τους µε τον αυτοκινητόδροµο και υψοµετρικά σε ισοσταθµία µε τον 
αυτοκινητόδροµο. Στη φάση Γ επίσης µελετώνται οι πλαγιόδροµοι του άξονα Ε (SR7, SR8, 
SR9) του κόµβου Βιολογικού.  
 
Από τη ΧΘ 0+820 έως ΧΘ 1+020 προβλέπεται κατασκευή γέφυρας µήκους L=200 m, 
γέφυρα Ανθούπολης, η µελέτη της οποίας όµως δεν αποτελεί αντικείµενο της παρούσας 
σύµβασης.  
 
Η χάραξη υψοµετρικά σε γενικές γραµµές βρίσκεται χαµηλά σε σχέση µε το φυσικό έδαφος 
και περνά διαδοχικά σε περιοχές επιχωµάτων και ορυγµάτων. Εξαίρεση αποτελούν οι 
κλάδοι του κόµβου του Βιολογικού και η αρχή της χάραξης του άξονα Ε όπου 
παρατηρούνται µεγάλα ορύγµατα, καθώς επίσης και το βορειανατολικό τµήµα του κλάδου 3-
4 του ανισόπεδου κόµβου Ανάγυιας µε το αντίστοιχο τµήµα του άξονα Γ, να βρίσκονται σε 
ψηλά επιχώµατα. 
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Η φάση αυτή έχει αυξηµένους όγκους υλικού εκσκαφής για απόθεση. Ως επί το πλείστον τα 
δάνεια υλικά που υπολογίζονται στη φάση αυτή οφείλονται σε επίλεκτα υλικά που 
απαιτούνται για την κατασκευή στρώσης στέψης όπως και στη φάση Β1. Μέρος του υλικού 
εκσκαφής που περισσεύει και τίθεται προς εναπόθεση είναι κατάλληλο για χρήση. 
 
• Φάση ∆ 
 
Σηµειώνεται ότι ο άξονας του αυτοκινητόδροµου που έχει ενιαία χιλιοµέτρηση και ξεκινά από 
την αρχή της φάσης Β και καταλήγει στο τέλος της φάσης Α, καλείται ΑΒ. Στη συνέχεια ο 
άξονας αυτός συνεχίζεται µε ενιαία επίσης χιλιοµέτρηση έως το τέλος της φάσης ∆.  
 
Η αρχή της φάσης ∆ είναι η ΧΘ 13+700 του αυτοκινητόδροµου ΑΒ και ταυτίζεται µε το πέρας 
της φάσης Α, της οποίας αποτελεί συνέχεια χιλιοµετρική, οριζοντιογραφική και υψοµετρική. 
Το τέλος της φάσης ∆ είναι στη ΧΘ 18+600.  Το µήκος της φάσης αυτής προσδιορίζεται σε 
4,9 Km. 
 
Στο τµήµα αυτό και µεταξύ των ΧΘ από 13+752,50 έως 13+904,50 προτείνεται η κατασκευή 
κοιλαδογέγυρας (κοιλαδογέφυρα Ιδαλίου) µήκους 152 m, η µελέτη της οποίας όµως δεν 
αποτελεί αντικείµενο της παρούσας σύµβασης.  
 
Περίπου στη ΧΘ 15+337 βρίσκεται ο ανισόπεδος κόµβος Ποταµιάς. Ο αυτοκινητόδροµος 
διέρχεται άνω από τοπική οδό µέσο του τεχνικού Τ1 της φάσης ∆.  
 
Το τµήµα αυτό υψοµετρικά βρίσκεται σε διαδοχικά µικρού µήκους αλλά µεγάλου ύψους 
ορύγµατα και επιχώµατα (αυτ/µος & κλάδοι κόµβου).  
 
Περίπου στη ΧΘ 17+660 βρίσκεται ο ανισόπεδος κόµβος Γερίου. Ο αυτοκινητόδροµος στον 
κόµβο αυτό, διέρχεται κάτω από τοπική οδό µέσο του τεχνικού Τ2 της φάσης ∆2.  
 
Ο το τµήµα από ΧΘ 16+100 και έως ΧΘ 18+600 υψοµετρικά επιδιώκεται η προσαρµογή του 
στην επιφάνεια του εδάφους και περνά από διαδοχικά ορύγµατα και επιχώµατα. Μόνη 
εξαίρεση αποτελεί η περιοχή µεταξύ ΧΘ 16+300 έως ΧΘ 16+600 όπου ο αυτοκινητόδροµος 
βρίσκεται σε βαθύ όρυγµα από την ανατολική του οριογραµµή. Οι δε κλάδοι παρουσιάζουν 
ως επί το πλείστον αυξηµένα επιχώµατα 
 
Τέλος τα υλικά εκσκαφών της φάσης αυτής είναι στο µεγαλύτερο µέρος τους ακατάλληλα για 
χρήση. 
 

• Φάση Ε 
 
Η φάση Ε ξεκινά στη ΧΘ 1+900 του άξονα Ε (στον οποίο έχει ήδη γίνει αναφορά παραπάνω, 
στη φάση Γ) και έχει ενιαία χιλιοµέτρηση µε την χιλιοµέτρηση του άξονα Ε της φάσης Γ. Το 
τέλος της είναι µετά τον ανισόπεδο κόµβο των αυτοκινητοδρόµων Περιµετρικού Λευκωσίας 
και Λευκωσίας – Τροόδους, στη ΧΘ 6+075. Το µήκος της φάσεως αυτής είναι 4,175 Km. 
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Στη φάση αυτή προβλέπεται η µελέτη των ακόλουθων κόµβων: 
(α) ανισόπεδος κόµβος Αγίων Τριµιθιάς περί τη ΧΘ 2+800, όπου ο αυτοκινητόδροµος 

διέρχεται πάνω από τοπική οδό µέσο του τεχνικού Τ2 της φάσης Ε. 
(β) ανισόπεδος κόµβος αυτοκινητοδρόµων Περιµετρικού και Λευκωσίας-Τροόδους, όπου 

ο Περιµετρικός της Λευκωσίας και οι πλαγιόδροµοι του διέρχονται κάτω από τον 
υφιστάµενο αυτοκινητόδροµο Λευκωσίας – Τροόδους και τους πλαγιόδροµους του, 
µέσο των τεχνικών Τ4 & Τ5 της φάσης Ε. Ο κόµβος αυτός, µορφής τριφυλλιού, 
επιτρέπει τη σύνδεση όλων των κινήσεων µεταξύ των δύο αυτοκινητοδρόµων.  

 
Στη φάση αυτή µελετώνται πλαγιόδροµοι εκατέρωθεν του άξονα του Περιµετρικού 
αυτοκινητόδροµου Λευκωσίας µόνο στην περιοχή του ανισόπεδου κόµβου Περιµετρικού και 
Λευκωσίας-Τροόδους. Επίσης µελετώνται πλαγιόδροµοι και εκατέρωθεν του υφιστάµενου 
αυτοκινητόδροµου Λευκωσίας – Τροόδους στην περιοχή που επηρεάζεται από τον 
προαναφερθέντα κόµβο.   
 
Υψοµετρικά ο αυτοκινητόδροµος στη φάση αυτή από την αρχή της έως περίπου τη ΧΘ 
3+200 βρίσκεται σε επίχωµα µέσου ύψους 6 m, στη συνέχεια προσεγγίζει την επιφάνεια του 
εδάφους, κατόπιν βυθίζεται σε όρυγµα στην περιοχή του ανισόπεδου κόµβου Περιµετρικού 
και Λευκωσίας – Τροόδους (ΧΘ 4+400 – ΧΘ 5+300), έπειτα ανέρχεται σε επίχωµα για 
περίπου 520 m µέσου ύψους 8 m και στο τέλος προσαρµόζεται ξανά στο φυσικό έδαφος.   
 

4.5.2. Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

 
Οι τεχνικές κατασκευές του έργου παρουσιάζονται στους χάρτες µηκοτοµών του έργου  ΠΛ-
Π-053 έως ΠΛ-Π-063 και δίδονται και στον ακόλουθο πίνακα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 

ΦΑΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΚΟΣ / ΑΝΟΙΓΜΑ (m) ΠΛΑΤΟΣ (m) 

Α Τ4 
ΓΕΦΥΡΑ 
Α/∆ΡΟΜΟΥ 
ΧΑΤΖΗΙΩΣΗΦ 133,75 (4 AN) 27,60 

Α T4.1 
ΥΠΟΓΕΙΑ ∆ΙΑΒΑΣΗ 
ΠΕΖΩΝ Χ.Θ. 7+300 ---- --- 

Α Τ5 
Κ/∆ Ο∆ΟΥ SE 
(ΚΙΒΩΤΙΟ) 35,00 13,80 

Α Τ6 
ΓΕΦΥΡΑ 
Α/∆ΡΟΜΟΥ  
ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ 29,00 (2ΑΝ) 29,5-24,3 (ΜΕΤΑΒ)) 

Α Τ7 
ΓΕΦΥΡΑ 
Α/∆ΡΟΜΟΥ  
ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ 29,00 (2ΑΝ) 29,5-24,3 (ΜΕΤΑΒ) 

Α Τ8 
Κ/∆ Ο∆ΟΥ SG 
(ΚΙΒΩΤΙΟ) 61,55 13,60 

Α Τ9 

Κ/∆ ΚΛΑ∆ΟΥ 8 ΥΠΟ 
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ - 
ΚΟΜΒΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 
(ΚΙΒΩΤΙΟ) 73,00 11,10 

Α Τ10 

Α/∆ (ΓΕΦΥΡΑ) 
ΚΛΑ∆ΟΥ 7 ΠΑΝΩ 
ΑΠΟ Α/∆ΡΟΜΟ 
ΛΕΜΕΣΟΥ - ΚΟΜΒ 
ΛΕΜΕΣΟΥ ~142,00 (4 ΑΝ) 9,10 

Α Τ11 

Α/∆ (ΓΕΦΥΡΑ) 
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ 
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 
Α/∆ΡΟΜΟ 
ΛΕΜΕΣΟΥ - ΚΟΜ 
ΛΕΜΕΣΟΥ 55,40 (2ΑΝ) ~35,50 (ΜΕΤΑΒΛ) 

Α Τ12 

Κ/∆ ΚΛΑ∆ΟΥ 8 ΥΠΟ 
Α/∆ΡΟΜΟ 
ΛΕΜΕΣΟΥ 
(ΚΙΒΩΤΙΟ) - ΚΟΜΒ 
ΛΕΜΕΣΟΥ 66,55 11,40 

Α Τ13 

ΓΕΦΥΡΑ ΚΛΑ∆ΟΥ 7 
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ - 
ΚΟΜΒ ΛΕΜΕΣΟΥ 138,00 (4ΑΝ) 13,35-18,65 (ΜΕΤΑΒ) 

Α Τ14 

ΓΕΦΥΡΑ ΠΑΛΑΙΟΥ 
ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΑΝΩ 
ΑΠΟ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ 
- ΚΟΜΒ ΛΕΜΕΣΟΥ 64,50 (3ΑΝ) 24,50 

Α Τ15 
Α/∆ (ΓΕΦΥΡΑ) 
ΚΛΑ∆ΟΥ 10 ΠΑΝΩ 
ΑΠΟ ΚΛΑ∆Ο 4 - 34,00 9,10 
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ΦΑΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΚΟΣ / ΑΝΟΙΓΜΑ (m) ΠΛΑΤΟΣ (m) 

ΚΟΜΒ ΛΕΜΕΣΟΥ 

Α Τ16 

ΓΕΦΥΡΑ ΚΛΑ∆ΟΥ 1 
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 
ΑΛΜΥΡΟ ΠΟΤΑΜΟ - 
ΚΟΜΒ ΛΕΜΕΣΟΥ ~30,15 (2ΑΝ) 9,10 

Α Τ17 

ΓΕΦΥΡΑ ΚΛΑ∆ΩΝ 4, 
8 ΠΑΝΩ ΑΠΟ 
ΑΛΜΥΡΟ ΠΟΤΑΜΟ - 
ΚΟΜΒ ΛΕΜΕΣΟΥ 76,50 (3ΑΝ) 17,85-15,00 (ΜΕΤΑΒ) 

Α Τ18 

Κ/∆ ΒΙΟΜ. ΠΕΡΙΟΧ. 
Ι∆ΑΛΙΟΥ ΥΠΟ ΤΟΝ 
Α/∆ΡΟΜΟ 
ΛΕΜΕΣΟΥ (ΓΕΦ. 
Α/∆ΡΟΜΟΥ) 23,00 38,65 

Β Τ1 
Α/∆ ΤΟΠΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ 
Κ_02 40,00 24,50 

Β Τ2 
Α/∆ ΤΟΠΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ 
Κ_04 35,70 12,50 

Β Τ3 

ΓΕΦΥΡΑ 
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ 
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 
ΠΟΤΑΜΟ ΠΕ∆ΙΑΙΟ 370,00 (6 ΑΝ) 31,60 

Β C&C 
C&C ΜΗΚΟΥΣ 3.250 
Μ ΣΕ 4 ΤΜΗΜΑΤΑ 3250,00 28,40 

Β ΤΟΙΧΟΙ 

ΠΑΣΣΑΛΟΤΟΙΧΟΙ 
ΑΠΟ Χ.Θ. 1+100 
ΕΩΣ ΠΕΡΙΠΟΥ Χ.Θ. 
1+400 400,00 Χ 2   

∆ Τ1 

Α/∆ (ΓΕΦΥΡΑ) 
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ - 
ΚΟΜΒΟΣ 
ΠΟΤΑΜΙΑΣ 42,00 (2ΑΝ) ~35,00 (ΜΕΤΑΒΛ) 

∆ Τ2 

Α/∆ (ΓΕΦΥΡΑ) 
ΣΥΝ∆ΕΤΗΡΙΑΣ 
Ο∆ΟΥ - ΚΟΜΒΟΣ 
ΓΕΡΙΟΥ 38,00 (2ΑΝ) 21.00 

Ε Τ1 
Κ/∆ ΤΟΠΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ 
R-01 16,00 35,20 

Ε Τ2 

ΓΕΦΥΡΑ Α/∆  
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ - 
ΚΟΜΒΟΣ ΑΓΙΩΝ 
ΤΡΙΜΥΘΙΑΣ 25,00 (2ΑΝ) 27,60 

Ε Τ3 
Κ/∆ ΤΟΠΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ 
S-01 (ΚΙΒΩΤΙΟ) 61,60 ~13,50 (ΜΕΤΑΒΛ) 

Ε Τ4α 
Κ/∆ (ΓΕΦΥΡΑ) SR1 
ΥΠΟ Α/∆ΡΟΜΟ 17,50 (1ΑΝ)) ~41 (ΜΕΤΑΒΛ) 
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ΦΑΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΚΟΣ / ΑΝΟΙΓΜΑ (m) ΠΛΑΤΟΣ (m) 

ΤΡΟΟ∆ΟΥΣ & SR3 -  
ΚΟΜΒΟΣ 
ΤΡΟΟ∆ΟΥΣ 

Ε Τ4β 

Κ/∆ (ΓΕΦΥΡΑ) 
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ & 
SR2 ΥΠΟ Α/∆ΡΟΜΟ 
ΤΡΟΟ∆ΟΥΣ & SR3 - 
ΚΟΜΒΟΣ 
ΤΡΟΟ∆ΟΥΣ 54,40 (3ΑΝ) ~ 40,50 (ΜΕΤΑΒΛ) 

Ε Τ5α 

Κ/∆ (ΓΕΦΥΡΑ) SR1 
ΥΠΟ SR4 -  
ΚΟΜΒΟΣ 
ΤΡΟΟ∆ΟΥΣ 17,50 13,10 

Ε T5b 

Κ/∆ (ΓΕΦΥΡΑ) 
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ & 
SR2 ΥΠΟ SR4 - 
ΚΟΜΒΟΣ 
ΤΡΟΟ∆ΟΥΣ 61,80 (3AN) 13,10 

Ε T6 
K/∆ ΤΟΠΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ 
Τ-01 (ΚΙΒΩΤΙΟ) 56,50 13,60 

Γ Τ1 
ΓΕΦΥΡΑ 
Α/∆ΡΟΜΟΥ  
ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ 29,00 (2ΑΝ) 29,5-24,3 (ΜΕΤΑΒ)) 

Γ Τ2 
ΓΕΦΥΡΑ 
Α/∆ΡΟΜΟΥ  
ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ 29,00 (2ΑΝ) 29,5-24,3 (ΜΕΤΑΒ)) 

Γ Τ3 
Α/∆ ΤΟΠΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ 
Μ-01 27,50 (2ΑΝ) 12,60 

Γ Τ4 
Κ/∆ ΑΓΙΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΓΕΦΥΡΑ 
Α/∆ΡΟΜΟΥ) 30.00 (1ΑΝ) 27,60 

Γ Τ5.1/Τ5.2/Τ5.3 

Α/∆ (ΓΕΦΥΡΕΣ) 
SR8-
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ-
SR9 ΠΑΝΩ ΑΠΟ 
ΠΑΛΑΙΧΩΡΙΟΥ - 
ΚΟΜΒΟΣ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 16,50 /31,00(2ΑΝ)/16.50 28,00 

Γ Τ6.1/Τ6.2/Τ6.3 

Α/∆ (ΓΕΦΥΡΕΣ) 
SR8-
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ-
SR9 ΠΑΝΩ ΑΠΟ 
SR10- ΚΟΜΒΟΣ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 16,50 /31,00(2ΑΝ)/16.50 13,50 

Γ Τ7.1/Τ7.2/Τ7.3 

Α/∆ (ΓΕΦΥΡΕΣ) 
SR8-
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ-
SR9 ΠΑΝΩ ΑΠΟ 16,50 /31,00(2ΑΝ)/16.50 13,50 
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ΦΑΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΚΟΣ / ΑΝΟΙΓΜΑ (m) ΠΛΑΤΟΣ (m) 

SR11- ΚΟΜΒΟΣ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 

Γ Τ8 ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ     

Γ Τ9 
Α/∆ DEF-01 
ΚΟΜΒΟΣ 
∆ΕΥΤΕΡΑΣ  40,50 (2ΑΝ) 17,00 

Γ Τ10 
Α/∆ ΤΟΠ. Ο∆ΟΥ Ρ-
01 37,60 (2ΑΝ) 13,00 

Γ Τ11 
Κ/∆ ΤΟΠ.Ο∆ΟΥ Q-
01 (ΚΙΒΩΤΙΟ?) 38,35 14,60 

Γ Τ12 
Κ/∆ ANAY-01 
(ΚΙΒΩΤΙΟ) 31,15 19,50 

Γ Τ13 
Α/∆ (ΓΕΦΥΡΑ) 
ΑΝΑΥ-02 50,6 (2ΑΝ) 12,60 

 

4.5.3. Ορύγµατα – Επιχώµατα 

 
Τα ορύγµατα και τα επιχώµατα του έργου παρουσιάζονται στους χάρτες µηκοτοµών του 
έργου ΠΛ-Π-053 έως ΠΛ-Π-063. Γενικά κατά περιοχές, ανάλογα µε τις τεχνικές ανάγκες του 
έργου παρατηρούνται µεγάλα ορύγµατα και επιχώµατα. Όσον αφορά στα ορύγµατα 
σηµαντικό ρόλο παίζει και η απόφαση ταπείνωσης του αυτοκινητοδρόµου (Φάση Β) για να 
διευκολυνθεί η χωροταξία των οικιστικών περιοχών και να περιοριστεί ο θόρυβος. 
 
Ο ακόλουθος πίνακας δίνει συνοπτικά τα µεγέθη των επιχωµάτων και ορυγµάτων του έργου. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.2. ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ (-) – ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ (+) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

Από 
Χ.Θ 

Έως Χ.Θ 
Μέγιστο όρυγµα / 
επίχωµα (-/+) σε 

µέτρα 
Από Χ.Θ Έως Χ.Θ 

Μέγιστο όρυγµα / 
επίχωµα (-/+) σε 

µέτρα 
Φάση Α  Φάση ∆  
7+040 7+840 +7,5 14+000 14+160 -10,2
7+840 8+080 -7,1 14+160 14+200 +7,5
9+180 9+880 +7,8 14+200 14+340 -16
9+880 10+700 -13 14+340 14+460 +10
10+700 11+500 +11,5 14+460 14+550 -10
11+500 12+00 -9,5 14+550 14+660 +7
12+00 12+950 +12 14+660 14+800 -6
12+950 13+700 -17 14+800 15+000 +8,9
Φάση Β  15+000 15+180 -16,9
0+000 0+320 -16 15+580 15+900 -13,5
0+320 0+980 +4 15+900 16+340 +8,1
0+980 1+380 -8,5 16+340 16+550 -10
5+900 6+100 -10,1 17+080 17+560 +5,6
6+100 6+320 +5 17+560 17+900 -9,5
6+320 6+460 -7,5 18+580 19+000 +8,2
6+460 6+640 +6,7 Φάση Ε  
6+640 7+040 -6,2 0+000 0+440 -24
Φάση Γ  1+540 3+150 +10
0+240 0+560 -10,6 3+500 4+480 +7,7
1+140 1+760 -7,7 4+480 5+240 -7,7
1+850 2+340 -5,9 5+250 5+750 8
2+500 2+680 -12,3   
2+680 3+460 +6,9   
3+570 3+870 -4,9   
3+870 4+060 +5,3   
4+060 5+400 -5   
5+760 6+050 +6   
6+050 6+150 -3,9   
6+150 6+740 +13,7   

 

4.5.4. Υλικά Κατασκευής 

 
Για την κατασκευή ενός έργου της έκτασης και του µεγέθους του εξεταζόµενου έργου θα 
απαιτηθούν και θα παραχθούν µεγάλες ποσότητες υλικών η πλειονότητα των οποίων 
αφορούν τις επιχώσεις και τις εξορύξεις. Ο ακόλουθος πίνακας δείχνει τις ποσότητες των 
υλικών που απαιτούνται και παράγονται από τις εργασίες των επιχώσεων και εξορύξεων ανά 
φάση και συνολικά. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3. ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΧΩΜΑΤΙΣΜΩΝ 
 

Περιγραφή Μονάδα ΦΑΣΗ Α ΦΑΣΗ Β ΦΑΣΗ Γ ΦΑΣΗ ∆ ΦΑΣΗ Ε Σύνολο 
Αφαίρεση 
επιφανειακού 
χώµατος 

κυβ.µ. 128.925 170.150 191.048 116.096 136.901 743.119 

Γενική 
εκσκαφή 

κυβ.µ. 1.076.926 1.719.211 1.627.092 694.954 410.925 5.529.108

Αποµάκρυνση 
υλικών 
εκσκαφής 

κυβ.µ. 977.412 1.534.561 909.388 609.547 328.466 4.359.375

Κατάλληλα 
δάνεια χώµατα 
για γενική 
επιχωµάτωση 

κυβ.µ. 1.156.015 125.580 115.696 594.534 601.822 2.593.648

Κατασκευή 
επιχωµάτων 

κυβ.µ. 1.124.540 259.140 772.856 616.503 670.315 3.443.354

 
Γενικά οι ποσότητες υλικών γαιών που θα πρέπει να αποµακρυνθούν ανέρχεται συνολικά 
στα 4,36 εκατοµµύρια κυβικά ενώ αντίστοιχα οι ποσότητες υλικών που θα πρέπει να έρθουν 
για επιχωµατώσεις είναι 2,6 εκατοµµύρια κυβικά Τα υλικά αυτά δεν είναι αναγκαία την ίδια 
χρονική περίοδο αλλά θα παραχθούν ή θα χρησιµοποιηθούν σταδιακά ανάλογα µε την 
περίοδο εκτέλεσης κάθε φάσης του έργου. 
 
Επιπρόσθετα µε τα παραπάνω υλικά θα χρησιµοποιηθούν και υλικά οδοστρωσίας και 
κατασκευής οχετών και τοίχων που δίνονται από τους παρακάτω πίνακες 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.4. ΥΛΙΚΑ Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑΣ 
 

Περιγραφή Mονάδα 
ΦΑΣΗ 
Α 

ΦΑΣΗ 
Β 

ΦΑΣΗ 
Γ 

ΦΑΣΗ 
∆ 

ΦΑΣΗ 
Ε 

Σύνολο 

Υλικό υποθεµελίου τύπου 
1 κυβ.µ. 39.214 25.971 47.906 29.755 25.383 168.230 
Υλικό υποθεµελίου τύπου 
2 κυβ.µ. 66.990 47.075 91.192 39.649 46.534 291.440 
Υδροσκυρωτό θεµέλιο κυβ.µ. 6.258 5.499 13.329 28.019 5.540 58.645 
Υλικό ερεισµατων τύπου 
2 κυβ.µ. 11.482 14.579 15.250 12.008 9.205 62.525 

Ασφαλτική προεπάλειψη τ.µ. 
288.14

1 
222.36

8 56.576 
192.88

7 
203.38

6 963.358 
Ασφαλτική συγκολλητική 
επάλειψη τ.µ. 

718.21
0 

526.22
5 

953.13
4 

543.93
5 

494.52
3 

3.236.02
8 

Ασφαλτική βάση (DBM) κυβ.µ. 54.609 31.092 59.732 40.244 35.433 221.110 
Συνδετική στρώση κυβ.µ. 20.733 15.723 27.833 13.575 14.235 92.099 
Επιφανειακή στρωση κυβ.µ. 14.765 11.220 19.941 9.682 10.166 65.774 

 



ΜΕΕΠ του Περιµετρικού Αυτοκινητοδρόµου Λευκωσίας Περιγραφή του Έργου 

TRADEMCO Α.Ε. p:\p270900 - periferiakos lefkosias\environment\report_final\ekuesh-kef\p270900_r2905_report.doc\ 4-15 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.5. ΥΛΙΚΑ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΟΧΕΤΩΝ 
 

Περιγραφή Mονάδα 
ΦΑΣΗ 
Α 

ΦΑΣΗ 
Β1 

ΦΑΣΗ 
Γ 

ΦΑΣΗ 
∆ 

ΦΑΣΗ 
Ε 

Σύνολα 

Εκσκαφή για κατασκευές κυβ.µ. 0 1.188 2.757 0 0 3.945 
Οπλισµοί τόνος 0 10 10 0 0 20 
Σκυροδέµατα κυβ.µ. 0 1.814 4.329 0 0 6.143 
Αδρανή για τοίχους τόνος 0 3.088 7.304 0 0 10.392 
Αδρανή για κυβ. Οχετούς τόνος 0 6.702 0 0 1.925 8.626 
Αδρανή για σωλην. 
Οχετούς κυβ.µ. 

3.041 1.254 3.321 239 1.073 8.929 

 

4.5.5. Η/Μ Εξοπλισµός 

 
Τµήµατα Α & Β 
 
Πίνακες ∆ιανοµής (pillar)  Οδικού φωτισµού 
 
Οι Πίνακες ∆ιανοµής - πίλλαρ θα είναι κατασκευασµένοι µε βαθµό στεγανότητας ΙΡ55, 
τοποθετηµένοι σε βάση από σκυρόδεµα, γειωµένοι µε πλάκα γείωσης και προστατευµένοι 
από στηθαία ασφαλείας. Από αυτούς τους Πίνακες τροφοδοτούνται και τα φωτεινά σήµατα 
που θα προβλεφθούν στους κυκλικούς κόµβους του έργου. 
 
Προβλέπονται δέκα πέντε (15) Πίνακες ∆ιανοµής- Πίλλαρ στις παρακάτω περιοχές, 
σύµφωνα µε τα σχέδια: 
- Ο Πίνακας ∆ιανοµής - Πίλλαρ ΑΒ1 στην περιοχή του Κόµβου Παλαιχωρίου µε 

προβλεπόµενη ισχύ περίπου 24kW. 
-  Ο Πίνακας ∆ιανοµής - Πίλλαρ ΑΒ2 στην περιοχή του Κόµβου Λακατάµειας µε 

προβλεπόµενη ισχύ περίπου 18kW. 
- Ο Πίνακας ∆ιανοµής - Πίλλαρ ΑΒ3 τροφοδοτούµενος από το Κτίριο K1 µε 

προβλεπόµενη ισχύ περίπου 19kW. 
- Ο Πίνακας ∆ιανοµής - Πίλλαρ ΑΒ4 στην περιοχή της οδού Γλυφού Χ.Θ 3+500 µε 

προβλεπόµενη ισχύ περίπου 13kW. 
-  Ο Πίνακας ∆ιανοµής - Πίλλαρ ΑΒ5 στην περιοχή του Κόµβου Κολυµβητηρίου 

τροφοδοτούµενος από το Κτίριο K2  µε προβλεπόµενη ισχύ περίπου 17.5kW. 
- Ο Πίνακας ∆ιανοµής - Πίλλαρ ΑΒ6 στον Ισόπεδο Κόµβο στο δρόµο από / προς 

Κολυµβητήριο µε προβλεπόµενη ισχύ περίπου 5kW. 
- Ο Πίνακας ∆ιανοµής - Πίλλαρ ΑΒ7 τροφοδοτούµενος από το Κτίριο K3 µε 

προβλεπόµενη ισχύ περίπου 17kW. 
- Ο Πίνακας ∆ιανοµής - Πίλλαρ ΑΒ8 στην περιοχή του Κόµβου Τσερίου µε 

προβλεπόµενη ισχύ περίπου 18kW. 
- Ο Πίνακας ∆ιανοµής - Πίλλαρ ΑΒ9 στην περιοχή του Κόµβου Χατζηιωσήφ µε 

προβλεπόµενη ισχύ περίπου 34kW. 
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- Ο Πίνακας ∆ιανοµής - Πίλλαρ ΑΒ10 στην περιοχή του Κόµβου Σκοπευτηρίου µε 
προβλεπόµενη ισχύ περίπου 37kW. 

- Τέσσερις (4) Πίνακες ∆ιανοµής - Πίλλαρ ΑΒ11, ΑΒ12, ΑΒ13 και ΑΒ14 στην περιοχή 
του Κόµβου Α/∆ Περιµετρικού Λευκωσίας και Α/∆ Λευκωσίας-Λεµεσού µε 
προβλεπόµενη ισχύ περίπου 18kW, 25kW, 21kW και 20kW αντίστοιχα. 

- Ο Πίνακας ∆ιανοµής - Πίλλαρ ΑΒ15 στην περιοχή του Κόµβου Χαλεπιανών µε 
προβλεπόµενη ισχύ περίπου 18kW. 

 
Εξοπλισµός Κτιρίων Εξυπηρέτησης  
 
Από τα Κτίρια Εξυπηρέτησης των Σηράγγων καλύπτονται τα παρακάτω φορτία:  
- Το Κτίριο-Υποσταθµός Κ1 που προβλέπεται στην είσοδο του αριστερού κλάδου 1 

της Σήραγγας Σ2 (στην αρχή της Σήραγγας Σ2, περί τη ΧΘ2+560), τροφοδοτεί τα 
ηλεκτρικά φορτία (φωτισµό, κίνηση, συστήµατα ασθενών ρευµάτων κ.λ.π.) της 
Σήραγγας Σ1 (L=360µ.) καθώς και τα ηλεκτρικά φορτία της µισής Σήραγγας Σ2 (τα 
800µ.από τα συνολικά 1600µ. της Σ2), συµπεριλαµβανοµένων των οκτώ (8) 
ανεµιστήρων της Σήραγγας Σ2. 

 
- Το Κτίριο-Υποσταθµός Κ2 στο χώρο στάθµευσης του ∆ηµοτικού Κολυµβητηρίου (στο 

τέλος της Σήραγγας Σ2, περί τη ΧΘ4+000, τροφοδοτεί τα ηλεκτρικά φορτία (φωτισµό, 
κίνηση, συστήµατα ασθενών ρευµάτων κ.λ.π.) της υπόλοιπης Σήραγγας Σ2 (τα 
800µ.από τα συνολικά 1600µ. της Σ2), συµπεριλαµβανοµένων των τεσσάρων (4) 
ανεµιστήρων της Σήραγγας Σ2, του Πιεστικού Πυρόσβεσης (το οποίο στεγάζεται στο 
Κτίριο Κ2) καθώς και τα µισά ηλεκτρικά φορτία (φωτισµό, κίνηση, συστήµατα ασθενών 
ρευµάτων κ.λ.π.) της Σήραγγας Σ3. 

- Το Κτίριο-Υποσταθµός Κ3, που προβλέπεται στην είσοδο του αριστερού κλάδου 1 
της Σήραγγας Σ4 (στην αρχή της Σήραγγας Σ4, περί τη ΧΘ4+760), τροφοδοτεί τα µισά 
ηλεκτρικά φορτία (φωτισµό, κίνηση, συστήµατα ασθενών ρευµάτων κ.λ.π.) της 
Σήραγγας Σ3 (L=366µ.)  και τη Σήραγγα Σ4 (L=528µ.), συµπεριλαµβανοµένων των 
οκτώ (8) ανεµιστήρων της Σήραγγας Σ4. 

 
Στους Υποσταθµούς των Κτιρίων Εξυπηρέτησης προβλέπονται τα παρακάτω µηχανήµατα: 
- ∆ύο (2) Μετασχηµατιστές για κάθε Υποσταθµό, ο ένας εφεδρικός του άλλου. 
- Ένα (1) Εφεδρικό Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος (ΕΗΖ) για κάθε Υποσταθµό. 
- ∆ύο (2) Συστήµατα Αδιάλειπτης Λειτουργίας (UPS) για κάθε έναν από τους τρεις  

Υποσταθµούς. 
 

Τα µηχανήµατα των Υποσταθµών προβλέπονται µε την παρακάτω εκτιµώµενη ισχύ. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.6. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ 
 

ΚΤΙΡΙΟ -
ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ 

Μετασχηµατιστές 
(kVA) 

ΕΗΖ 
Συνεχούς / 
εφεδρικής 

λειτουργίας (kVA) 

UPS 
Φωτισµού 

(kVA) 

UPS 
Συστηµάτων 

(kVA) 

Κ1 
2 των 1000 

λειτουργεί ο ένας 
800/900 80 80 

Κ2 
2 των 800 

λειτουργεί ο ένας 
635/700 80 60 

Κ3 
2 των 1000 

λειτουργεί ο ένας 
800/900 80 80 

 
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ 

(kW) 
ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

(kW) 
  

Κ1 350 390   
Κ2 110 265   
Κ3 350 345   

 
Τµήµα Γ 
 
Πίνακες ∆ιανοµής (pillar) Οδικού φωτισµού 

 

Προβλέπονται επτά πίνακες διανοµής στις παρακάτω περιοχές, σύµφωνα µε τα σχέδια: 
- Πίνακας διανοµής Γ1 στην περιοχή του κόµβου Ανάγυιας µε προβλεπόµενη ισχύ 

περίπου 28kW 
- Πίνακας διανοµής Γ2 στην περιοχή του κόµβου ∆ευτεράς µε προβλεπόµενη ισχύ 

περίπου 27kW 
- Πίνακες διανοµής Γ3, Γ4, Γ5 και Γ6 στην περιοχή του κόµβου Βιολογικού µε 

προβλεπόµενη ισχύ περίπου 26,50kW, 24kW, 20,50kW και 27kW αντίστοιχα 
- Πίνακας διανοµής Γ7 στην περιοχή του κόµβου Ανθούπολης µε προβλεπόµενη ισχύ 

περίπου 38kW. Από τον Πίνακα  ∆ιανοµής Γ7 θα τροφοδοτηθούν επίσης τα φωτεινά 
σήµατα που προβλέπει η σχετική µελέτη Σήµανσης του κυκλικού κόµβου της 
Ανθούπολης 

 
Από τους παραπάνω Πίνακες ∆ιανοµής θα τροφοδοτηθούν και τα φωτεινά σήµατα που θα 
προβλεφθούν στους κυκλικούς κόµβους του έργου. 
 
Τµήµα Ε 
 
Πίνακες ∆ιανοµής (pillar)  Οδικού φωτισµού 
 
Προβλέπονται έξι (6) Πίνακες ∆ιανοµής στις παρακάτω περιοχές, σύµφωνα µε τα σχέδια: 
- Πίνακας διανοµής Ε1 στην περιοχή της υφισταµένης οδού προς Αγίους Τριµιθιάς µε 

προβλεπόµενη ισχύ περίπου 24kW 
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- Πίνακας διανοµής Ε2 στον Α/∆ Περιµετρικού Λευκωσίας µε προβλεπόµενη ισχύ 
περίπου 10kW 

- Πίνακες διανοµής Ε3, Ε4, Ε5 και Ε6 στην περιοχή του Ανισόπεδου Κόµβου Α/∆ 
Περιµετρικού Λευκωσίας και Α/∆ Λευκωσίας / Τροόδους µε προβλεπόµενη ισχύ 
περίπου 26kW, 28kW, 29kW και 25kW αντίστοιχα. 

 
Από τους παραπάνω Πίνακες ∆ιανοµής θα τροφοδοτηθούν και τα φωτεινά σήµατα που θα 
προβλεφθούν στους κυκλικούς κόµβους του έργου. 
 
Τµήµα ∆ 
 
Πίνακες ∆ιανοµής (pillar)  Οδικού φωτισµού 
 
Προβλέπονται τρεις (3) Πίνακες ∆ιανοµής- Πίλλαρ στις παρακάτω περιοχές, σύµφωνα µε τα 
σχέδια: 
- Ο Πίνακας ∆ιανοµής - Πίλλαρ ∆1 στην περιοχή του Κόµβου Ποταµιάς που τροφοδοτεί 

τον Α/∆ από τη ΧΘ14+800 έως τη ΧΘ16+080, κλάδους, κόµβους κ.λ.π. 
µε προβλεπόµενη ισχύ περίπου 35kW 

- Ο Πίνακας ∆ιανοµής - Πίλλαρ ∆2.1 στην περιοχή του Κόµβου Γερίου που τροφοδοτεί 
τον Α/∆ από τη ΧΘ16+900 έως τη ΧΘ18+260, τους κλάδους 1έως 4 και τον Κυκλικό 
Κόµβο 2, µε προβλεπόµενη ισχύ περίπου 32kW 

- Ο Πίνακας ∆ιανοµής - Πίλλαρ ∆2.2 στην περιοχή του Κυκλικού Κόµβου 1 του Γερίου, 
µε προβλεπόµενη ισχύ περίπου 10kW 

 
Τηλεφωνοδότηση - Τηλεµατική  
 
Το σύστηµα Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης θα προσφέρει στους οδηγούς τη δυνατότητα να 
καλέσουν και να επικοινωνήσουν µε το προσωπικό του Κέντρου Ελέγχου Κυκλοφορίας του 
Αυτοκινητόδροµου.  
 
Το σύστηµα Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης αποτελείται από την Κεντρική Μονάδα του 
συστήµατος Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης (σταθµός εργασίας Η/Υ κ.λ.π.) που εδρεύει στο 
Κέντρο Ελέγχου Κυκλοφορίας της περιοχής (θα ορισθεί από το Υπουργείο Συγκοινωνιών και 
Έργων) και από τα Τηλέφωνα Έκτακτης Ανάγκης, που είναι τοποθετηµένα σε Ιστούς κατά 
µήκος του Αυτοκινητόδροµου σε αποστάσεις περίπου ανά 2.000 µέτρα και θα λειτουργούν 
ως αυτόνοµες συσκευές.  
 
Το σύστηµα της Τηλεµατικής θα εξασφαλίζει την επικοινωνία των διαφόρων εξοπλισµών του 
Αυτοκινητόδροµου και των Σηράγγων µέσω των παρακάτω υλικών και συσκευών: 
- Καλώδια Οπτικής Ίνας (µονότροπη ή πολύτροπη) 
- Μεταγωγείς Ethernet (Ethernet Switches) 
- Σύστηµα διαχείρισης δικτύου (Network Management System - NMS) 
- Ποµποδέκτες δεδοµένων για οπτική ίνα (Fibre optic transceivers) 
- Ποµπούς και ∆έκτες Video (Video transmitters / receivers) για σύνδεση µε 

τηλεχειριζόµενη κάµερα. 
 



ΜΕΕΠ του Περιµετρικού Αυτοκινητοδρόµου Λευκωσίας Περιγραφή του Έργου 

TRADEMCO Α.Ε. p:\p270900 - periferiakos lefkosias\environment\report_final\ekuesh-kef\p270900_r2905_report.doc\ 4-19 

4.5.6. Πυρόσβεση Σηράγγων 

 
Οι Σήραγγες Σ2, Σ3 και Σ4 θα διαθέτουν σύστηµα Πυρόσβεσης µε νερό. Το Κτίριο 
Εξυπηρέτησης Κ2, ευρισκόµενο στην είσοδο του δεξιού κλάδου της Σήραγγας Σ2, θα 
διαθέτει Πιεστικό συγκρότηµα Πυρόσβεσης. 
 
Το Πιεστικό συγκρότηµα Πυρόσβεσης θα τροφοδοτεί τις Σήραγγες Σ2 (µήκους 1598µ.), τη 
Σήραγγα Σ3 (µήκους 366µ.) και τη Σήραγγα Σ4 (µήκους 528µ.).  
 
Η Σήραγγα Σ1 λόγω του µήκους της (360µ.) δεν είναι απαραίτητο να διαθέτει σύστηµα 
Πυρόσβεσης. 
 
Οι εγκαταστάσεις Πυρόσβεσης των σηράγγων θα περιλαµβάνουν: 
- Εγκατάσταση πυρόσβεσης µε νερό ή µε προσθήκη αφρού 
- Φορητούς πυροσβεστήρες 
- Ερµάρια Ανάγκης Σήραγγας-ΕΑΣ  
 (ΕΑΣ µε νερό και ΕΑΣ-Β χωρίς νερό πυρόσβεσης) 
 

4.5.7. Αποστράγγιση Σηράγγων 

 
Από το σχέδιο της µηκοτοµής του δρόµου προκύπτει ότι στην περιοχή των Σηράγγων 
εµφανίζονται τρία χαµηλά σηµεία, στα οποία αναµένεται η συγκέντρωση τόσο των όµβριων 
όσο και τα απόνερα από την πλύση των σηράγγων ή την πυρόσβεση σε περίπτωση 
εκδήλωσης πυρκαγιάς σε κάποια σήραγγα.  
 
Για τη σωστή διαχείριση των παραπάνω νερών θα προβλεφθεί σύστηµα αποστράγγισης του 
οδοστρώµατος µέσω εσχαρών και φρεατίων καθαρισµού.  
 
Το σύστηµα αποστράγγισης θα αποτελείται από τρία ανεξάρτητα δίκτυα τα οποία θα 
οδηγούν τα νερά σε τρεις υπόγειες δεξαµενές. 
 
Στα δίκτυα αποστράγγισης εκτός των νερών πυρόσβεσης θα συρρέουν και άλλα υλικά που 
πιθανώς θα συµπαρασυρθούν από αυτό λάδια, καύσιµα, µικρά αντικείµενα κλπ.  
 
Η πιθανή ύπαρξη των παραπάνω επιβάλλει τον κατάλληλο σχεδιασµό του δικτύου, αφενός 
για να εµποδιστεί η εξάπλωση της πυρκαγιάς µέσω αυτού, και αφετέρου την κατακράτηση 
των στερεών αλλά και των ελαφριών αντικειµένων που θα παρασυρθούν από το νερό 
πυρόσβεσης και να µην φράξει το δίκτυο.  
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Για να επιτευχθούν τα παραπάνω, η είσοδος / έξοδος  από τα φρεάτια των εσχαρών (ανά 
25m ή και λιγότερο) θα γίνεται µε κατάλληλη διάταξη ώστε να κατακρατούνται τόσο τα 
ελαφριά π.χ. λάδια όσο και τα βαρύτερα π.χ. άµµος. 
 
Τα νερά αποστράγγισης των σηράγγων θα συλλέγονται σε υπόγειες δεξαµενές µε τα εξής 
χαρακτηριστικά: 
 
∆εξαµενή Νο1:  Στη δεξαµενή Νο1 θα συλλέγονται τα νερά από το δίκτυο αποστράγγισης 
της σήραγγας Σ1 και ενός τµήµατος της Σ2 (έως τη ΧΘ2+750) καθώς και του ανοίγµατος 
µεταξύ των σηράγγων Σ1 και Σ2.  Επιπλέον, στη δεξαµενή θα συλλέγονται και τα όµβρια του 
αυτοκινητόδροµου, από τη ΧΘ1+850 περίπου έως την σήραγγα Σ1, που δεν είναι εφικτό να 
διατεθούν βαρυτικά σε κάποιο φυσικό αποδέκτη.  
 
Η δεξαµενή Νο1 θα χωροθετηθεί πλησίον του Πεδιαίου ποταµού, δίπλα στον χωµατόδροµο 
που διέρχεται κάτω από τη γέφυρα, περίπου σε απόσταση 350m από την είσοδο της Σ1. 
 
Η διαχείριση των εισρεόντων νερών στη δεξαµενή εξαρτάται από την προέλευσή τους. Όταν 
τα εισρεόµενα νερά προέρχονται από το πλύσιµο των σηράγγων ή από την πυρόσβεσή τους 
τότε αυτά θα αποµακρύνονται από τη δεξαµενή µε βυτιοφόρο όχηµα, διαφορετικά θα 
αντλούνται προς τον Πεδιαίο ποταµό. 
 
Το σύστηµα Άντλησης θα περιλαµβάνει µια δεξαµενή διαστάσεων 20x6xΗ=4m µε ωφέλιµη 
χωρητικότητα 200m3 και τρεις αντλίες µε παροχή 100m3/h εκ των οποίων η µια εφεδρική.  
  
Η πρόσβαση του βυτιοφόρου θα γίνεται από το χωµατόδροµο και η µετάγγιση των νερών 
από τη δεξαµενή στο βυτιοφόρο θα γίνεται µε τις αντλίες που θα εγκατασταθούν στη 
δεξαµενή.  
 
Όταν τα εισρέοντα νερά είναι µόνον όµβρια, τότε αυτά θα αντλούνται απευθείας προς τον 
Πεδιαίο ποταµό. 
 
Για να αποφευχθεί οποιαδήποτε µόλυνση του Πεδιαίου ποταµού από λανθασµένη 
λειτουργία των αντλιών, το σύστηµα ελέγχου των εγκαταστάσεων των Σηράγγων θα θέτει 
εκτός λειτουργίας τις αντλίες, εφόσον ανιχνευθεί πυρκαγιά στις σήραγγες και λειτουργήσει το 
πυροσβεστικό συγκρότηµα.  
 
∆εξαµενή Νο2:  Στη δεξαµενή Νο2 θα εισρέουν τα νερά από το δίκτυο αποστράγγισης της 
σήραγγας Σ2 από τη ΧΘ2+750 έως το τέλος της. Το δίκτυο αποστράγγισης θα 
παραλαµβάνει είτε απόνερα που προέρχονται από το πλύσιµο της σήραγγας, είτε νερά που 
προέρχονται από κατάσβεση πυρκαγιάς.  
 
Τα νερά από τη δεξαµενή Νο2 θα αντλούνται προς το δίκτυο αποστράγγισης της σήραγγας 
Σ1 περί της ΧΘ 2+750 από όπου βαρυτικά θα οδηγούνται στη δεξαµενή Νο1. 
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Το σύστηµα άντλησης θα περιλαµβάνει µια δεξαµενή διαστάσεων 6.3x2.5xΗ=2.5m, τρεις 
αντλίες παροχής 75m3/h η κάθε µια (η µια εφεδρική) και καταθλιπτικό αγωγό από 
πολυαιθυλένιο HDPE 16atm, διαµέτρου 200mm, ο οποίος θα οδεύει παράλληλα στον αγωγό 
πυρόσβεσης.  
 
∆εξαµενή Νο3:  Στη δεξαµενή Νο3 θα συλλέγονται τα νερά από το δίκτυο αποστράγγισης 
των σηράγγων Σ3 και Σ4 καθώς και των µεταξύ αυτών ανοιγµάτων δηλαδή από τη ΧΘ4+163 
έως ΧΘ4+228  και ΧΘ4+600 έως ΧΘ4+760 και µιας περιοχής στην έξοδο της Σ4. 
 
Το σύστηµα άντλησης θα περιλαµβάνει µια δεξαµενή διαστάσεων 20x6xΗ=2.5m µε ωφέλιµη 
χωρητικότητα 200m3 και δύο αντλίες µε παροχή 40m3/h, εκ των οποίων η µια εφεδρική.  
 
Η επιφάνεια της οποίας τα όµβρια συλλέγονται από το δίκτυο αποστράγγισης είναι περίπου 
9.000m2, οπότε εάν αυτά συλλεχθούν στη δεξαµενή θα απαιτηθεί η εγκατάσταση µεγάλου 
µεγέθους αντλιών για να αποφευχθεί µια πληµµύρα µετά από έντονη βροχόπτωση.  
 
Για το λόγο αυτό στη λειτουργία του δικτύου αποστράγγισης διακρίνουµε δύο περιπτώσεις 
ανάλογα µε την προέλευση των εισρεόµενων νερών: 
- Όταν τα εισρέοντα νερά στο δίκτυο είναι όµβρια, που είναι και η συνηθέστερη 

περίπτωση, τότε αυτά θα οδηγούνται βαρυτικά απευθείας στον τελικό αποδέκτη και,  
- Όταν τα εισρέοντα νερά στο δίκτυο προέρχονται από το πλύσιµο της σήραγγας ή τη 

κατάσβεση της πυρκαγιάς, τότε αυτά θα συλλέγονται στη δεξαµενή από όπου στη 
συνέχεια αποµακρύνονται µε βυτιοφόρα.  

 
Η εναλλαγή αυτή επιτυγχάνεται µέσω των ηλεκτροκίνητων βαλβίδων Β1 και Β2, σύµφωνα µε 
τα σχέδια.   
 
Όταν η βαλβίδα Β1 είναι ανοικτή - και η Β2 κλειστή - τα νερά οδηγούνται βαρυτικά στο 
φυσικό αποδέκτη, ενώ όταν η θέση τους είναι αντίστροφα τότε θα οδηγούνται στη δεξαµενή.  
 
Η χωροθέτηση της δεξαµενής Νο3 προβλέπεται σε οικόπεδο του δηµοσίου, δίπλα στον 
Αυτοκινητόδροµο.  
 

4.5.8. Έξοδοι ∆ιαφυγής Σηράγγων 
 

Καθ’ όλο το µήκος των Σηράγγων ανάµεσα στους δύο κλάδους προβλέπεται ∆ιάδροµος 
∆ιαφυγής εξοπλισµένος µε εξόδους ∆ιαφυγής από τον ένα προς τον άλλο κλάδο, σε 
αποστάσεις  τουλάχιστον 250 µέτρων. 
 
Όπου διακόπτεται ο ∆ιάδροµος ∆ιαφυγής λόγω Χώρου Πινάκων προβλέπονται επίσης οι 
σχετικές Έξοδοι ∆ιαφυγής προς τον άλλο κλάδο. 
 
Στο ∆ιάδροµο ∆ιαφυγής θα υπάρχει διαρκώς Φωτισµός, Τηλέφωνα Ανάγκης, Πυρανίχνευση, 
σταθερές Κάµερες CCTV και σύστηµα Αερισµού - διατήρησης σε υπερπίεση για την 
περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς. 
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Οι Θύρες των Εξόδων ∆ιαφυγής προβλέπονται πυράντοχες, µε µπάρα πανικού από την 
πλευρά της Σήραγγας και πόµολα από την πλευρά του ∆ιάδροµου ∆ιαφυγής. 
 
Πινακίδια Πληροφόρησης των χρηστών της Σήραγγας για την απόσταση των πλησιέστερων 
Εξόδων ∆ιαφυγής και προς τις δύο κατευθύνσεις τοποθετούνται ανά 50 µέτρα σε κάθε τοίχο 
του κάθε κλάδου. 
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5. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

 

5.1. Επιπτώσεις στην Ατµόσφαιρα 

 

5.1.1. 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 Ένωσης (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. 
 
Στov επόµεvo πίνακα παρoυσιάζovται συγκριτικά τα όρια Κύπρου, Ε.Ε., Π.Ο.Υ. και άλλωv 
oργαvισµώv. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1. ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ 
 

SO2: διοξείδιο του θείου, PM: σωµατίδα, Pb: µόλυβδος, NO2:διοξείδιο του αζώτου, 
Ο3: όζον, CO:µονοξείδιο του άνθρακα, VOC: υδρογονάνθρακες 

 

Χρovική Περίoδoς SO2 

µg/m3 
Καπvός 
µg/m3 

PM 
µg/m3 

Pb 
µg/m3 

NO2 

µg/m3 
O3 

µg/m3 
CO 

µg/m3 
VOC 

µg/m3 
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 Ένωση (Ε.Ε.) 
Ετήσια µέση τιµή   40 0,5 40    
Μέσoς 24h όρoς 125  50      
Μέση τιµή 1h 350    200 180   
Μέση 8h τιµή      120 10.000  
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   40 0,5 40    
Μέσoς 24h όρoς 125  50      
Μέση τιµή 1h 350    200 180   
Μέση 8h τιµή      120 10.000  

 

5.1.2. Επιπτώσεις κατά την Κατασκευή 

 
Κατά τη φάση της κατασκευής η κύρια πηγή ατµοσφαιρικών ρύπων προέρχεται από τις 
µηχανές εσωτερικής καύσης των µηχανηµάτων των εργοταξίων, τα οποία κατά κύριο λόγο 
λειτουργούν µε πετρέλαιο κίνησης. 
 
Μια γενικότερη εκτίµηση εκποµπών ρύπων από ένα τυπικό εργοτάξιο δίνεται παρακάτω. 
 
Ως µία εκτίµηση τoυ τύπoυ τωv µηχαvηµάτωv και oχηµάτωv, πoυ θα χρησιµoπoιηθoύv σε 
έvα "αvτιπρoσωπευτικό" εργoτάξιo κατά τηv κατασκευή τoυ έργoυ, θεωρoύvται τα εξής:  
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• Πρoωθητήρας τύπoυ D8 ή αvάλoγoυ τύπου 
• Μηχαvικός εκσκαφέας 
• Αερoσυµπιεστής 
• Αvατρεπόµεvα oχήµατα διαφόρωv ωφελίµωv φoρτίωv 
• Φoρτωτές 
 
Τα παραπάvω µηχαvήµατα και oχήµατα χρησιµoπoιoύv ακάθαρτo πετρέλαιo (ντήζελ) για τηv 
κίvησή τoυς.  Ο τύπoς τoυ καυσίµoυ καθώς και η ηµερήσια καταvάλωση δίvovται στov 
ακόλουθο Πίvακα. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2. ΤΥΠΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 

 
Μηχάvηµα/ όχηµα Καύσιµo Καταvάλωση (lt/µέρα) 

Πρoωθητήρας 
Μηχαvικός εκσκαφέας 
Αερoσυµπιεστής 
Αvατρεπόµεvo 
Φoρτωτής 

ακάθαρτo πετρέλαιo 
ακάθαρτo πετρέλαιo 
ακάθαρτo πετρέλαιo 
ακάθαρτo πετρέλαιo 
ακάθαρτo πετρέλαιo 

110 
80 
40 
80 
40 

 
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) 
 
Οι συvτελεστές εκπoµπής καυσαερίωv για 1 tn καυσίµoυ µε βάση τα στοιχεία του 
EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook – 2007 (ΕΕΑ) δίvovται στov επόµεvo 
Πίvακα. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.3. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ 
 

ΠΗΓΕΣ CO NOx VOC SO2 PM 
Μηχανήµατα, kg/tn ντήζελ  15,8 48,8 7,25 0,002 2,29 
 
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. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.4. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ 
 

ΑΕΡIΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞIΟ 
ΣΥΝΟΛIΚΕΣ ΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣIΑΣ 528 ΕΤΗ: 2,00   
ΕΡΓΑΣIΜΕΣ ΩΡΕΣ ΤΗ ΜΕΡΑ 8    
ΜΗΧΑΝΗΜΑ Αριθµός Καταν. lt/d Λειτουργία Ηµέρες Κατανάλ.tn
Πρoωθητήρας 2 110 30% 158,4 24  
Μηχαvικός εκσκαφέας 2 80 10% 52,8 6  
Μπετονιέρα 1 170 5% 26,4 3  
Αερoσυµπιεστής 2 40 5% 26,4 1  
Αvατρεπόµεvo 3 80 40% 211,2 35  
Φoρτωτής 1 40 20% 105,6 3  
ΣΥΝΟΛΟ 11  520  110% 581  73  
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ (tn) ΑΠΟ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
 CO NOx HC SO2 TSP 
 1,159  3,580  0,572  0,000  0,168  
 
Οι συνολικές ετήσιες εκποµπές όπως παρουσιάζονται στον προηγούµενο πίνακα 
θεωρούνται τυπικές ενός εργοταξίου και όχι ιδιαίτερα µεγάλες εάν ληφθεί υπόψη και το 
γεγονός ότι η εν λόγο επιβάρυνση περιορίζεται χρονικά στην περίοδο κατασκευής του έργου.  
 
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 ότι τέτoιες εκπoµπές είvαι 
απευθείας αvάλoγες µε τις ταχύτητες 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 oι εκπoµπές και oι τελικές 
συγκεvτρώσεις της σκόvης λόγω της κατασκευής τoυ έργoυ.  Εκτιµάται όµως, εµπειρικά, ότι 
θα υπάρξoυv κάπoιες επιπτώσεις στηv άµεση γειτovιά τoυ έργoυ από τη σκόvη και για τον 
λόγο αυτό στο ακόλουθο κεφάλαιο των Μέτρων Μετριασµού των Επιπτώσεων προτείνονται 
µέτρα περιορισµού της. 
 
Γενικά κατά την κατασκευή οι επιπτώσεις στην ατµόσφαιρα αναµένονται µέτριες αρνητικές, 
αλλά προσωρινές και αντιµετωπίσιµες µε λήψη µέτρων. 
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5.1.3. Επιπτώσεις κατά την Λειτουργία 

 
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  
• Σύνθεση κυκλοφορίας σε ελαφρά και βαρέα οχήµατα (70% και 30% αντίστοιχα) 
• Ποσοστό καταλυτικών οχηµάτων (30%) 
• 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 κ.λ.π. (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 τον εξεταζόµενο χρονικό ορίζοντα, 2027 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 500 περίπου µέτρων εκατέρωθεν της χάραξης και 
περιµετρικά των εξεταζόµενων κόµβων. 
 
Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον ακόλουθο Πίνακα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.5. ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΑΝΑ ΚΟΜΒΟ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2027 

 
Κόµβος Οδός Τµήµα CO NO2 VOC SO2 PM Απόσταση

   Συγκεντρώσεις στον αντίστοιχο χρόνο έκθεσης (µg/m3)  

10+800.0 – 12+070.0 219 75,2 31,6 2,1 1,8 10
12+070.0 – 12+270.0 304,8 104,7 44 3 2,6 -10
12+270.0 – 12+698.0 266,3 91,4 38,5 2,6 2,3 -10
12+698.0 – 13+166.0 263,6 90,6 38,1 2,6 2,2 -20
13+166.0 – 13+400.0 325,2 111,7 47 3,2 2,7 -10

Περ. Λευκωσίας 

13+400.0 – 13+700.0 261,3 89,7 37,7 2,6 2,2 -10
74+890.0 – 75+055.0 263,8 90,6 38,1 2,6 2,2 10
75+055.0 – 75+496.0 261,6 89,9 37,8 2,6 2,2 -10
75+496.0 – 75+839.0 353,4 121,4 51 3,5 3 10
75+839.0 – 76+104.0 328 112,7 47,4 3,3 2,8 -10

ΑΚ Λεµεσού 

ΑΤ Λεµεσού 

76+104.0 – 77+100.001 299,9 103 43,3 3 2,5 -10

73+850.0 – 74+140.0 132,8 45,6 19,2 1,3 1,1 -10ΑΚ Οµόνοιας ΑΤ Λεµεσού 
74+140.0 – 74+890.0 336 115,4 48,5 3,3 2,9 -10

8+600.0 – 9+920.0 2,2 0,7 0,3 0 0 -500
9+920.0 – 10+740.0 340,9 117,1 49,2 3,4 2,9 10

Περ. Λευκωσίας 

10+740.0 – 10+800.0 262,3 90,1 37,9 2,6 2,2 -10
Κυκλικός Κόµβος 0+000.0 – 0+343.69 398 76,6 113,3 2,9 7,2 -450
Βόρεια οδός 0+060.0 – 1+776.879 256 49,3 72,9 1,8 4,6 -400
Νότια οδός 0+000.0 – 1+218.0 98,1 18,9 27,9 0,7 1,8 10
Ανατολική οδός 0+060.0 – 0+255.042 162,1 31,2 46,2 1,2 3 -10

0+000.0 – 0+133.0 28,6 5,5 8,1 0,2 0,5 -10

ΑΚ 
Σκοπευτηρίου 

Νοτιο-δυτική οδός 
0+133.0 – 0+390.0 83 16 23,6 0,6 1,5 -10

6+700.0 – 7+160.0 248,2 85,2 35,9 2,4 2,1 10
7+160.0 – 8+020.0 368,4 126,5 53,2 3,7 3,1 10

Περ. Λευκωσίας 

8+020.0 – 8+600.0 507 122,3 62 6,1 5,2 -10

ΑΚ Χατζηιωσήφ 

Κυκλικός Κόµβος 0+000.0 – 0+343.69 254,2 49 72,4 1,8 4,6 -50

5+000.0 - +5700.0 120,4 41,4 17,4 1,2 1 10
Περ. Λευκωσίας 5+700.0 – 6+700.0 338,1 116,1 48,8 3,4 2,9 10
Κυκλικός Κόµβος 0+000.0 – 0+312.274 226,9 43,7 64,6 1,6 4,1 10

0+000.0 – 0+300.0 33 6,3 9,4 0,3 0,6 500
0+300.0 – 0+560.0 113,5 21,8 32,3 0,8 2,1 100
0+560.0 – 0+670.0 164,1 31,6 46,7 1,2 3 -10

Τσερίου 

0+670.0 – 1+039.925 137,2 26,4 39,1 1 2,5 10

ΑΚ Τσερίου 

Νοτιοανατολική οδος 0+000.0 – 0+715.001 237,5 45,7 67,6 1,7 4,3 -300

Περ. Λευκωσίας 3+200.0 – 4+520.0 62,9 21,6 9,1 0,6 0,5 -10
 4+520.0 – 5+000.0 109,2 37,5 15,8 1,1 0,9 20
Κυκλικός Κόµβος 0+000.0 – 0+312.274 111,6 21,5 31,8 0,8 2 10

3+200.0 – 4+060.0 45,3 8,7 12,9 0,3 0,8 10
4+060.0 – 4+320.0 88,1 17 25,1 0,6 1,6 -10
4+320.0 – 4+400.0 52,2 10 14,9 0,4 0,9 -10
4+400.0 – 4+950.0 88 17 25 0,6 1,6 -10

Άνω Τοπική Οδός 

4+950.0 – 5+100.0 104,4 20,1 29,7 0,8 1,9 -10
0+000.0 – 1+791.0 35,5 12,2 5,1 0,3 0,3 -10
1+791.0 – 1+906.0 167,4 57,4 24,2 1,7 1,4 10

Καθετη οδός 
Κολυµβητηρίου 

1+906.0 – 2+519.29 131,4 45,1 19 1,3 1,1 -10
Κλάδος 1 (Αριστερός) 0+000.0 – 0+543.599 99 19 28,2 0,7 1,8 10

ΑΚ 
Κολυµβητηρίου 

Κλάδος 2 (δεξιός) 0+000.0 – 0+602.251 79,6 15,3 22,7 0,6 1,5 -10

ΑΚ Λακατάµιας Περ. Λευκωσίας 1+500.0 – 1+850.0 234,8 80,7 33,9 2,3 2 10
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Κόµβος Οδός Τµήµα CO NO2 VOC SO2 PM Απόσταση
   Συγκεντρώσεις στον αντίστοιχο χρόνο έκθεσης (µg/m3)  

1+850.0 – 2+650.0 266,7 91,6 38,5 2,6 2,3 -10 
2+650.0 – 3+200.0 50,7 17,4 7,3 0,5 0,4 -20

Κυκλικός Κόµβος 0+000.0 – 0+214.885 120,2 23,2 34,2 0,9 2,2 10
Άνω Τοπική Οδός 2+740.0 – 3+500.0 36,9 7,1 10,5 0,3 0,7 -10
Κλάδος 1 (Αριστερός) 0+00.0 – 0+511.077 102,7 19,8 29,2 0,7 1,8 10
Κλάδος 2 (δεξιός) 0+000.0 – 0+476.014 63,5 12,2 18,1 0,5 1,2 -10

0+000.0 – 0+250.0 40,6 7,8 11,6 0,3 0,7 -10

 

Τοπική οδός 
Λακατάµιας 0+360.0 – 0+555.0 88,1 17 25,1 0,6 1,6 -10

0+000.0 – 0+900.0 100,3 34,4 14,5 1 0,9 -10
0+900.0 – 1+000.0 287,8 98,9 41,5 2,8 2,4 -10

Περ. Λευκωσίας 

1+000.0 – 1+500.0 284,7 97,8 41,1 2,8 2,4 10
Πλαγιόδροµος SR15 0+000.0 – 0+852.123 13,9 2,7 4 0,1 0,3 -10
Πλαγιόδροµος SR14 0+000.0 – 0+892.616 10,8 2,1 3,1 0,1 0,2 10
Κλάδος 1 0+000.0 – 0+367.817 199,4 38,4 56,8 1,5 3,6 20
Κλάδος 2 0+000.0 – 0+235.983 272,8 52,5 77,7 2 4,9 20

0+000.0 – 0+350.0 109,8 17,6 30,2 0,6 1,9 10
0+350.0 – 0+650.0 73,5 11,8 20,3 0,4 1,2 10

Οδός σύνδεσης 
Παλαιχωρίου 

0+650.0 – 0+921.815 150,5 24,1 41,5 0,9 2,6 10
Παλαιχωρίου (Βόρεια) 0+000.0 – 0+644.955 54,3 16,9 13,7 0,6 1 -10

Συνδέσεις 
Παλαιχωρίου 

Παλαιχωρίου (Νότια) 0+000.0 – 0+339.879 26,8 8,3 6,7 0,3 0,5 -10

-300 - -095 387,4 133 55,9 3,8 3,3 10
-095 – 0+045 508,4 174,6 73,4 5 4,3 -10

0+045 – 0+840 372,5 127,9 53,8 3,7 3,2 10

Λευκωσίας - Παλαιχωρίου 

0+840 – 1+300 62,6 21,5 9,1 0,6 0,5 -20
Κυκλικός Κόµβος 0+000 – 1+375 273,5 37,6 71,6 1,4 4,4 10
R1 0+000 – 0+481 293,4 56,5 83,6 2,1 5,3 10
R2 0+000 – 0+339 293,1 56,4 83,4 2,1 5,3 -10
R3 0+000 – 0+342 48,4 9,3 13,8 0,3 0,9 20
R4 0+000 – 0+342 48,1 9,3 13,7 0,3 0,9 50

Ανθούπολης 

Τοπική οδός 0+000 – 0+741 146,4 36,6 42,2 1,4 2,9 -10

1+300 – 2+280 32,8 11,3 4,7 0,3 0,3 -20Λευκωσίας - Παλαιχωρίου 
2+280 – 3+500 163,3 56,1 23,6 1,6 1,4 -10
0+000 – 1+540 221,5 76,1 32 2,2 1,9 10Περιµετρικός Λευκωσίας 
1+540 – 1+994 360,2 123,7 52 3,6 3,1 -10

R1 0+000 – 0+713 100,5 25,1 28,9 0,9 2 10
R2 0+000 – 0+663 112,5 28,2 32,4 1,1 2,2 -50
R3 0+000 – 0+690 89,4 22,3 25,8 0,9 1,8 -10
R4 0+000 – 0+583 148,2 37,1 42,7 1,4 3 20
R5 0+000 – 0+490 387,8 53,3 101,5 1,9 6,2 20
R6 0+000 – 0+457 162 22,3 42,4 0,8 2,6 10
R7 0+000 – 0+384 284,7 39,2 74,5 1,4 4,6 -50
R8 0+000 – 0+341 200,1 27,5 52,4 1 3,2 -10

0+000 – 0+369 83,2 20,8 24 0,8 1,7 10
0+369 – 0+706 148,3 37,1 42,7 1,4 3 20
0+706 – 0+985 209 52,3 60,2 2 4,2 20
0+985 – 1+259 199,4 49,8 57,4 1,9 4 20

SR8 

1+259 – 1+683 169 42,3 48,7 1,6 3,4 20
0+000 – 0+493 80,4 20,1 23,2 0,8 1,6 -10
0+439 – 0+743 116,3 29,1 33,5 1,1 2,3 -50
0+743 – 1+011 166,6 41,7 48 1,6 3,3 -10
1+011 – 1+380 145,8 36,4 42 1,4 2,9 -50

SR9 

1+380 – 1+448 131,5 32,9 37,9 1,2 2,6 -50

Βιολογικού 

SR10 0+000 – 0+088 87,6 21,9 25,3 0,8 1,8 20
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Κόµβος Οδός Τµήµα CO NO2 VOC SO2 PM Απόσταση
   Συγκεντρώσεις στον αντίστοιχο χρόνο έκθεσης (µg/m3)  

0+088 – 0+375 87,7 22 25,3 0,8 1,8 20
0+375 – 0+649 99,8 25 28,8 0,9 2 20
0+649 – 0+954 109,7 27,4 31,6 1 2,2 10

 

0+954 – 1+088 105,6 26,4 30,5 1 2,1 20
0+000 – 0+380 92,1 23 26,5 0,9 1,8 -10
0+380 – 0+646 91,3 22,9 26,3 0,9 1,8 -20
0+646 – 0+965 100,1 25,1 28,8 0,9 2 -50

 

SR11 

0+965 – 1+322 117,6 29,4 33,9 1,1 2,3 10

3+400 – 3+600 105,8 36,4 15,3 1 0,9 10
3+600 – 4+880 238,4 81,9 34,4 2,4 2 -10

Λευκωσίας - Παλαιχωρίου 

4+880 – 5+200 140,2 48,2 20,3 1,4 1,2 10
SR10 1+088 – 1+429 58,5 14,7 16,9 0,6 1,2 50
SR11 1+123 – 1+322 56,6 14,2 16,3 0,5 1,1 10
SR12 0+000 – 0+765 149,3 28,8 42,5 1,1 2,7 20
SR13 0+000 – 0+809 126,8 24,4 36,1 0,9 2,3 -20
R1 0+000 – 0+217 97,4 18,7 27,7 0,7 1,8 -10
R2 0+000 – 0+309 83 16 23,6 0,6 1,5 20

0+000 – 0+230 154,2 29,6 43,9 1,1 2,8 -10

∆ευτεράς 

R34 
0+230 – 0+585 75,3 14,5 21,5 0,6 1,4 -50

5+100 – 6+160 42,4 14,6 6,1 0,4 0,3 -20
6+160 – 6+940 140,2 48,2 20,3 1,4 1,2 -10

Λευκωσίας - Παλαιχωρίου 

6+940 – 7+200 127,4 43,7 18,4 1,2 1,1 10
0+000 – 0+060 77,2 14,9 22 0,6 1,4 10
0+060 – 0+150 53,5 10,3 15,2 0,4 1 -10
0+150 – 0+220 63 12,1 17,9 0,5 1,2 -100

Τοπική οδός 1 

0+220 – 0+480 112,1 21,6 31,9 0,8 2 -250
R1 0+000 – 0+321 73 14,1 20,8 0,5 1,3 -10

0+000 – 0+167 82,1 15,8 23,4 0,6 1,5 200R2 
0+167 – 0+592 67,2 13 19,1 0,5 1,2 20
0+000 – 0+440 215,7 41,5 61,4 1,5 3,9 -10

Ανάγυιας 

R34 
0+440 – 0+797 51,4 9,9 14,6 0,4 0,9 -50

0+000 - 0+270 151,6 37,9 43,7 1,4 3 -10
0+270 - 0+536 157,3 39,4 45,3 1,5 3,1 -10
0+536 - 0+812 548,5 137,2 158 5,2 10,9 50

Κλάδος SR1 

0+812 - 1+276 146 36,5 42 1,4 2,9 20
0+000 - 0+423 156,4 39,2 45,1 1,5 3,1 10
0+423 - 0+648 235,4 58,8 67,8 2,2 4,7 -50
0+648 - 0+910 380,3 95,1 109,6 3,6 7,6 10
0+910 - 1+245 230,4 57,6 66,4 2,2 4,6 -10

Κλάδος SR2 

1+245 - 1+508 220,2 55,1 63,4 2,1 4,4 -500
0+000 1 - 0+271 180,5 45,1 52 1,7 3,6 10
0+271 - 0+540 189,6 47,4 54,6 1,8 3,8 20
0+540 - 0+807 237,2 59,3 68,3 2,2 4,7 20
0+807 - 1+126 257,6 64,5 74,2 2,4 5,1 20

Κλάδος SR3 

1+126 - 1+552 170,4 42,6 49,1 1,6 3,4 20
0+000 - 0+622 214,5 53,7 61,8 2 4,3 -10
0+622 - 0+882 235,5 58,9 67,8 2,2 4,7 -50
0+882 - 1+173 212,4 53,2 61,2 2 4,2 -50

Κλάδος SR4 

1+173 - 1+424 202,5 50,7 58,3 1,9 4 -10
0-500 - 2+574 287,5 98,7 41,5 2,8 2,4 -10
2+574 - 4+136 287,3 98,7 41,5 2,8 2,4 -10

Τροόδους 

Οδός Τροόδους 

4+136 - 5+377 374,2 128,5 54 3,7 3,2 -10
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Κόµβος Οδός Τµήµα CO NO2 VOC SO2 PM Απόσταση
   Συγκεντρώσεις στον αντίστοιχο χρόνο έκθεσης (µg/m3)  

Κλάδος R1 0+000 - 0+678 161 40,3 46,4 1,5 3,2 -20
Κλάδος R2 0+000 - 0+620 181,9 45,5 52,4 1,7 3,6 50
Κλάδος R3 0+000 - 1+058 232,5 58,2 67 2,2 4,6 500
Κλάδος R4 0+000 - 0+552 208,2 52,1 60 2 4,1 20
Κλάδος R5 0+000 - 0+327 288,8 39,7 75,6 1,5 4,6 10
Κλάδος R6 0+000 - 0+399 449,9 61,9 117,8 2,3 7,2 20
Κλάδος R7 0+000 - 0+455 412,9 56,8 108 2,1 6,6 50

 

Κλάδος R8 0+000 - 0+328 815,1 112 213,3 4,1 13,1 10

Κυκλικός Κόµβος 1 0+000 - 0+186 158 21,8 41,4 0,8 2,5 50
Κυκλικός Κόµβος 2 0+000 - 0+186 282,1 38,8 73,8 1,4 4,5 10
Κλάδος R1 0+000 - 0+258 280,4 54 79,8 2 5,1 10
Κλάδος R2 0+000 - 0+311 183,6 35,3 52,3 1,3 3,4 -20
Κλάδος R3 0+000 - 0+398 385,2 74,2 109,7 2,8 7 -10

0+000 - 0+065 123,6 36,1 33 1,3 2,3 -150Οδός Ανθούπολης –Αγίων 
Τριµιθιάς 0+065 - 0+165 167,3 49 44,7 1,8 3,2 50
Κλάδος SR7 0+000 - 0+477 223,2 43 63,6 1,6 4 20

0-500 - 2+360 337,5 115,9 48,8 3,4 2,9 -10
2+360 - 3+055 253,4 87 36,6 2,5 2,1 10
3+055 - 3+160 308,9 106,1 44,6 3,1 2,6 10
3+160 - 3+969 317 108,8 45,8 3,1 2,7 10
3+969 - 4+183 354 121,6 51,1 3,5 3 10
4+183 - 5+479 331,2 113,7 47,8 3,3 2,8 -10

Αγίων Τριµιθιάς 

Περ. Λευκωσίας 

5+479 - 6+057 333,8 80,5 40,8 4 3,4 10

13+700,0 - 14+820,0 137,6 47,3 19,9 1,4 1,2 -10
14+820,0 - 15+260,0 278,1 95,5 40,1 2,7 2,4 -10
15+260,0 - 15+350,0 252,3 86,6 36,4 2,5 2,1 -10
15+350,0 - 15+800,0 235,1 80,7 34 2,3 2 10

Περ. Λευκωσίας 

15+800,0 - 16+200,0 206,9 71,1 29,9 2,1 1,8 10
0+000.0 – 0+046.0 141,4 19,5 37 0,7 2,3 20

Κλάδος R1 0+046.0 – 0+560.899 125,6 17,3 32,9 0,6 2 -10
0+000.0 – 0+046.0 141,4 19,5 37 0,7 2,3 20Κλάδος R2 

0+046.0 – 0+510.755 115 15,8 30,1 0,6 1,8 10
0+000.0 – 0+048.0 145,5 20 38,1 0,7 2,3 -50Κλάδος R3 

0+048.0 – 0+495.963 281,9 38,8 73,8 1,4 4,5 350
0+000.0 – 0+048.0 145,5 20 38,1 0,7 2,3 -50Κλάδος R4 

0+048.0 – 0+545.854 281,9 38,8 73,8 1,4 4,5 350
0+000.0 – 0+139.0 51,4 7,1 13,5 0,3 0,8 10
0+139.0 – 0+233.0 131 18 34,3 0,6 2,1 -10
0+233.0 – 0+637.0 162,4 22,3 42,5 0,8 2,6 10
0+637.0 – 0+733.0 154,5 21,2 40,4 0,8 2,5 10

Συνδετήρια οδός 

0+733.0 – 1+126.496 125 17,2 32,7 0,6 2 -10
Κυκλικός Κόµβος 1 0+000.0 – 0+255.757 212,4 29,2 55,6 1,1 3,4 100

Ποταµιάς 

Κυκλικός Κόµβος 2 0+000.0 – 0+268.321 182,8 25,1 47,8 0,9 2,9 -20

16+200,0 – 17+120,0 209,3 71,9 30,2 2,1 1,8 -10Περ. Λευκωσίας 
17+120,0 – 17+397,0 259 88,9 37,4 2,6 2,2 10

Κλάδος R1 0+000.0 – 0+287.327 135,8 18,7 35,5 0,7 2,2 -10
Κλάδος R2 0+000.0 – 0+498.057 399,4 54,9 104,6 2 6,4 -10
Κυκλικός Κόµβος 1 0+000.0 – 0+265.125 281,6 38,7 73,7 1,4 4,5 10

Γερίου 

Κυκλικός Κόµβος 2 0+000.0 – 0+186.611 294,8 40,6 77,1 1,5 4,7 10

`` Όρια Τµήµατος Επιθεώρησης Εργασίας µg/m3 10.000 200 - 125 50
 Χρονική Βάση hr 8 1 3 24 24

Σηµείωση: Στην στήλη «Απόσταση» το αρνητικό πρόσηµο δηλώνει την αριστερή πλευρά του δρόµου ως προς 
την χιλιοµέτρηση ενώ το θετικό το αντίθετο. 
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Από τον παραπάνω πίνακα φαίνεται πως οι εκτιµώµενοι ατµοσφαιρικοί ρύποι είναι χαµηλοί 
και δεν αναµένεται να ξεπεράσουν τα επιτρεπόµενα όρια στον εξεταζόµενο χρονικό 
ορίζοντα. 
 
Στο ίδιο συµπέρασµα οδηγεί και η επισκόπηση των χαρτών των ισορυπαντικών καµπυλών 
που παρουσιάζονται στους χάρτες ΠΛ-Π-012 – 019. 
 
Κατά την λειτουργία του έργου η επιβάρυνση στην ατµόσφαιρα αναµένεται περιορισµένη. Σε 
περιοχές όπου δεν υπάρχει έντονη ανθρωπογενής δραστηριότητα τα επίπεδα των ριπών θα 
είναι αυξηµένα σε σχέση µε σήµερα, χαµηλότερα όµως σε κάθε περίπτωση από τις οριακές 
τιµές που ορίζει η νοµοθεσία. Γενικά οι επιπτώσεις θεωρούνται αµελητέες. 
 

5.2. Επιπτώσεις από τον Θόρυβο 

 

5.2.1. 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. 
 
Λόγω έλλειψης ορίων θορύβου, αρχικά έγινε πρόταση έλεγχου του θορύβου κυκλοφορίας 
ως προς τους παρόδιους χρήστες χρησιµοποιώντας τον δείκτη L10 (18 ωρ.) µε τιµή όριο τα 
65 dB(A), η οποία και έγινε αποδεκτή από την Υπηρεσία. Κατά την διάρκεια εκτέλεσης της 
µελέτης το Τµήµα Περιβάλλοντος εισηγήθηκε την χρήση των δεικτών Lden και Ln µε τιµές 
όριο τα 70 και 60 dB(A) αντίστοιχα. Καθόσον το µοντέλο υπολογισµού που χρησιµοποιείται 
παράγει αποτελέσµατα µόνο στον δείκτη L10 (18 ωρ.), έγινε πρόταση για την µετατροπή των 
αποτελεσµάτων του δείκτη L10 (18 ωρ.), σε Lden και Ln χρησιµοποιώντας την µαθηµατική 
µετατροπή που έχει εισηγηθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος του Ηνωµένου Βασιλείου 
(DEFRA), πρόταση που έγινε δεκτή από το Τµήµα Περιβάλλοντος και την Υπηρεσία. Η 
µέθοδος µετατροπής DEFRA είναι διαθέσιµη στο παράρτηµα. 
 

5.2.2. Επιπτώσεις κατά την Κατασκευή 

 
Γενικά η περιοχή µελέτης µπορεί να χαρακτηριστεί ως περιοχή µε ήπια επίπεδα θορύβου 
καθώς το έργο διέρχεται στο µεγαλύτερό του ποσοστό από αγροτικές και βιοµηχανικές 
περιοχές. Εκεί που το έργο περά κοντά από αστικές περιοχές ο θόρυβός είναι αυξηµένος 
(βλέπε υποκεφάλαιο 3.3.2). 
 
Τα επίπεδα θορύβου της περιοχής του έργου αναµένεται να αυξηθούν σε σχέση µε τα 
σηµερινά κατά την διάρκεια κατασκευής. 
 



ΜΕΕΠ του Περιµετρικού Αυτοκινητοδρόµου Λευκωσίας Εκτίµηση και Αξιολόγηση 
  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

TRADEMCO Α.Ε. p:\p270900 - periferiakos lefkosias\environment\report_final\ekuesh-kef\p270900_r2905_report.doc\ 5-12 

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 
διάρκεια 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  
(εκσκαφέας, προωθητής) λαµβάνει χώρα σε µήκος 50 m. 
 
Εγιvε η παραδoχή 8ωρης ηµέρας εργασίας και ότι κατά τη δυσµεvέστερη περίoδo από 
πλευράς συγχρovισµoύ δραστηριoτήτωv κατασκευής, θα απασχoλoύvται τα µηχαvήµατα και 
o εξoπλισµός, πoυ παρoυσιάζovται στov επόµενο Πίvακα.  Συγκεκριµένα: 
 
• ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 30kw 3 οχήµατα 
• ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ 10kw 2 οχήµατα 
• ΦΟΡΤΩΤΗΣ 100kw 1 όχηµα 
• ΦΟΡΤΗΓΟ 40t 3 οχήµατα 
 
Σύµφωvα µε τov υπoλoγισµό αυτό πρoκύπτει ότι σε µια ζώvη περίπoυ 106 m από τη θέση 
τωv εργασιώv κατασκευής είvαι πιθαvό vα σηµειωθεί υπέρβαση τoυ oρίoυ τωv 70 dB Lden 
(67 dB(A) LAeq,18ωρo). 
 
Όσα κτίσµατα ή δραστηριότητες βρεθούν σε απόσταση ίση ή µικρότερη των 106 m από το 
εργοτάξιο θα εκτίθενται σε επίπεδα θορύβου, που θα υπερβαίνουν το όριο τωv 70 dB Lden 
(67 dB(A) LAeq,18ωρo). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.6. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
 

ΟΡΙΟ ΘΟΡΥΒΟΥ: 67 dB(A) Leq,18h   
ΑΠΟΣΤΑΣΗ = 106 m Period= 18 hr      

ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΗΚΟΣ ∆ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ   ∆ΙΑΡΚΕΙ
Α 

  

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 -49  0 67  0,47 1,00  4 22,2% 0,111 
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 30kw 116 50 -49  0 67  0,47 1,00  4 22,2% 0,111 
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 30kw 116 50 -49  0 67  0,47 1,00  4 22,2% 0,111 
ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ 10kw 112 50 -49  0 63  0,47 1,00  4 22,2% 0,044 
ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ 10kw 112 50 -49  0 63  0,47 1,00  4 22,2% 0,044 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 100kw 116 250 -49  0 67  2,36 0,34  6 11,3% 0,056 
ΦΟΡΤΗΓΟ 40t 106 500 -49  0 57  4,72 0,21  8 9,2% 0,005 
ΦΟΡΤΗΓΟ 40t 106 500 -49  0 57  4,72 0,21  8 9,2% 0,005 
ΦΟΡΤΗΓΟ 40t 106 500 -49  0 57  4,72 0,21  8 9,2% 0,005 
           
Time period, t =   18 hr       
Total noise exposure index = 0,4931        
Combined Leq,18h =  67 dB(A)       

 
Σηµειώνεται, ότι τα θέµατα θορύβου στον εργοταξιακό χώρο καλύπτονται από τους περί 
Ασφαλείας και Υγείας στην Εργασία (Προστασία από τον Θόρυβο) Κανονισµούς (Κ.∆.Π 
230/2002). Στους κανονισµούς αυτούς καθορίζονται οι υποχρεώσεις των εργοδοτών για 
παροχή κατάλληλης ενηµέρωσης, πληροφόρησης και εκπαίδευσης στους εργαζόµενους, 
σηµατοδότησης και οριοθέτησης των θέσεων εργασίας, όταν η ηµερήσια ατοµική έκθεση σε 
θόρυβο υπερβαίνει τα 85 dB(A) ή όταν η µέγιστη τιµή στιγµιαίας σταθµισµένης ηχητικής 
πίεσης υπερβαίνει τα 200 Pa. 
 
Γενικά προβλήµατα θορύβου δεν αναµένονται στις περιοχές όπου δεν υπάρχει ανάπτυξη και 
αποτελούν το µεγαλύτερο µέρος του έργου. Στις περιοχές κατοικίας κοντά στο έργο 
αναµένονται αυξηµένα επίπεδα θορύβου που κρίνονται σηµαντικά. Συνολικά όµως οι 
επιπτώσεις θα µετριαστούν σε µεγάλο βαθµό µε την λήψη µέτρων. 
 
Συµπερασµατικά οι επιπτώσεις από τον θόρυβο κατά την κατασκευή του έργου κρίνονται ως 
µέτριες αρνητικές, προσωρινές και µερικώς αντιµετωπίσιµες µε λήψη µέτρων. 
 

5.2.3. Επιπτώσεις κατά την Λειτουργία 

 
Μοντέλο Θορύβου 
 
Για τον υπολογισµό του θορύβου κατά τη φάση λειτουργίας του εξεταζόµενου κόµβου 
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 06:00 έως 24:00. 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 κόµβο και τµήµα τα οποία 

µελετήθηκαν από την κυκλοφοριακή ανάλυση της περιοχής για τον χρονικό ορίζοντα 
2027 και παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.7. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΟΧΗΜΑΤΑ) ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2027 

 
Κόµβος Οδοί Από ΧΘ Έως ΧΘ 2027 

    
Μέση ηµερήσια 

κυκλοφορία (οχήµ. / 
ηµέρα) 

10+800 12+070 48.561 
12+070 12+270 41.730 
12+270 12+698 30.489 
12+698 13+466 34.027 
13+166 13+400 42.394 

Περ. Λευκωσίας 

13+400 13+700 49.673 
73+850 74+140 49.183 
74+140 74+890 45.182 
74+890 75+055 38.961 
75+055 75+496 27.720 
75+496 75+839 24.182 
75+839 76+104 39.743 

ΑΤ Λεµεσού 

76+104 77+100 50.435 
0+000 0+057 19.461 
0+057 0+186 11.415 

Παλαιός αριστερός 
κλαδος Λεµεσού 

0+186 0+296 3.721 
Κλάδος 1 0+000 0+748 11.241 

0+000 0+223 6.831 Κλάδος 2 
0+223 0+883 1.053 
0+000 0+360 15.561 Κλάδος 3 
0+360 0+712 8.367 
0+000 0+200 7.279 Κλάδος 4 
0+20 0+976 443 

Κλάδος 5 0+000 0+586 3.987 
Κλάδος 6 0+000 0+597 449 

0+000 0+369 6.836 Κλάδος 7 
0+369 1+066 9.639 

Κλάδος 8 0+000 0+982 5.778 
Κλάδος 9 0+000 0+362 7.194 

Λεµεσού 

Κλάδος 10 0+000 0+345 2.803 
73+850 74+140 49.183 ΑΤ Λεµεσού 
74+140 74+890 45.182 
0+000 0+300 14.658 
0+300 0+400 12.251 

Οµόνοια 

0+400 0+521 13.898 
Κλάδος 1 0+000 0+367 2.359 

Οµόνοιας 

Κλάδος 2 0+000 0+397 1.647 
8+600 9+920 50.018 
9+920 10+740 38.424 

Σκοπευτηρίου Περ. Λευκωσίας 

10+740 11+000 48.561 
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Κόµβος Οδοί Από ΧΘ Έως ΧΘ 2027 

    
Μέση ηµερήσια 

κυκλοφορία (οχήµ. / 
ηµέρα) 

Κυκλικός κόµβος 0+000 0+343 12.544 
Κλάδος 1 0+000 0+295 4.794 
Κλάδος 2 0+000 0+330 6.800 
Κλάδος 3 0+000 0+420 4.548 
Κλάδος 4 0+000 0+377 5.589 
Βόρεια οδός 0+000 0+1776 11.760 
Νότια οδός 0+000 0+1218 7.394 
Ανατολική οδός 0+000 0+255 12.785 

0+000 0+133 11.420 

 

Νοτιο-δυτική οδός 
0+133 0+390 14.658 
6+700 7+160 54.777 
7+160 8+020 43.879 

Περ. Λευκωσίας 

8+020 8+700 50.018 
Κυκλικός κόµβος 0+000 0+343 8.241 
Κλάδος 1 0+000 0+267 3.035 
Κλάδος 2 0+000 0+289 7.863 
Κλάδος 3 0+000 0+490 850 
Κλάδος 4 0+000 0+451 5.289 
Βορειοανατολική 
οδός 

0+070 
1+925 18.424 

0+000 0+087 13.941 Νοτιοδυτική οδός 
0+087 0+330 8.182 

Χατζηιωσήφ 

∆υτική οδός 0+000 0+150 10.076 
5+000 5+700 35.190 Περ. Λευκωσίας 
5+700 7+300 54.777 

Άνω τοπική οδός 5+000 5+100 21.966 
Κυκλικός κόµβος 0+000 0+312 21.614 
Κλάδος 1 0+000 0+475 8.644 
Κλάδος 2 0+000 0+439 10.943 
Κλάδος 3 0+000 0+087 10.568 
Κλάδος 4 0+000 0+085 11.304 

0+000 0+300 10.836 
0+300 0+560 13.951 

Τσερίου 

0+670 1+039 21.984 

Τσερίου 

Νοτιοανατολική οδος 0+000 0+715 13.941 
3+200 4+520 44.146 Περ. Λευκωσίας 
4+520 5+100 35.190 

Κυκλικός κόµβος 0+000 0+312 13.408 
Ράµπα 1 0+000 0+087 6.568 
Ράµπα 2 0+000 0+089 6.576 
Ράµπα 3 0+000 0+076 6.570 
Ράµπα 4 0+000 0+076 6.440 

Κολυµβητηρίου 

Κλάδος 1 (αριστερός) 0+000 0+338 4.436 
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Κόµβος Οδοί Από ΧΘ Έως ΧΘ 2027 

    
Μέση ηµερήσια 

κυκλοφορία (οχήµ. / 
ηµέρα) 

Κλάδος 2 (δεξιός) 0+000 0+367 4.520 
Αριστερή τοπική οδός 0+000 0+543 6.570 
∆εξιά τοπική οδός 0+000 0+602 6.440 

3+200 4+060 13.144 
4+320 4+400 13.010 

Άνω τοπική οδός 

4+950 5+100 21.966 
0+000 1+791 13.618 

 

Κάθετη οδός 
Κολυµβητηρίου 1+906 2+519 12.986 

1+500 1+850 49.253 
1+850 2+650 38.562 

Περ. Λευκωσίας 

2+650 3+500 44.146 
Κυκλικός κόµβος 0+000 0+214 12.277 
Ράµπα 1 0+000 0+329 5.324 
Ράµπα 2 0+000 0+350 5.403 
Ράµπα 3 0+000 0+077 8.693 
Ράµπα 4 0+000 0+104 10.071 
Κλάδος 1 (αριστερός) 0+000 0+337 2.125 
Κλάδος 2 (δεξιός) 0+000 0+317 3.495 
Αριστερή τοπική οδός 0+000 0+511 3.568 
∆εξιά τοπική οδός 0+000 0+476 3.576 
Άνω τοπική οδός 2+740 3+500 7.144 

0+000 0+250 13.245 

Λακατάµιας 

Τοπική οδος 
Λακατάµιας 0+360 0+555 15.648 

0+000 0+900 30.491 
0+900 1+000 40.597 

Περ. Λευκωσίας 

1+000 1+600 49.253 
Πλαγιόδροµος SR15 0+000 0+852 1.673 
Πλαγιόδροµος SR14 0+000 0+892 1.405 
Κλάδος 1 0+000 0+367 8.656 
Κλάδος 2 0+000 0+235 10.106 

0+000 0+350 11.511 Οδός σύνδεσης 
Παλαιχωρίου 0+650 0+921 10.329 
Παλαιχωριου 
(Βόρεια) 

0+000 
0+644 18.464 

Συνδέσεις 
Παλαιχωρίου 

Παλαιχωριου (Νότια) 0+000 0+339 10.758 
-300 -095 60.578 
-095 0+045 43.058 

0+045 0+840 25.408 

Λευκωσίας - 
Παλαιχωρίου 

0+840 1+300 25.991 
Κυκλικός Κόµβος 0+000 0+375 22.000 
R1 0+000 0+481 17.520 
R2 0+000 0+339 17.650 

Ανθούπολης 

R3 0+000 0+342 30 
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Κόµβος Οδοί Από ΧΘ Έως ΧΘ 2027 

    
Μέση ηµερήσια 

κυκλοφορία (οχήµ. / 
ηµέρα) 

R4 0+000 0+342 883  
Τοπική οδός 0+000 0+741 18.780 

1+100 2+280 25.991 Λευκωσίας - 
Παλαιχωρίου 2+280 3+500 12.047 

0+000 1+540 33.991 Περιµετρικός 
Λευκωσίας 1+540 1+944 42.243 
R1 0+000 0+713 11.711 
R2 0+000 0+663 294 
R3 0+000 0+690 246 
R4 0+000 0+583 2.360 
R5 0+000 0+490 4.328 
R6 0+000 0+457 4.197 
R7 0+000 0+348 2.038 
R8 0+000 0+341 3.169 
SR7 0+000 0+477 10.412 

0+000 0+369 6.688 
0+369 0+706 4.328 
0+706 0+985 7.497 
0+985 1+259 3.169 

SR8 

1+259 1+638 14.880 
0+000 0+439 3.905 
0+439 0+743 3.611 
0+743 1+011 7.808 
1+011 1+380 5.770 

SR9 

1+380 1+488 6.016 
0+000 0+088 7.093 
0+088 0+375 6.799 
0+375 0+649 10.996 
0+649 0+954 7.827 

SR10 

0+954 1+088 10.187 
0+000 0+380 4.328 
0+380 0+646 6.366 
0+646 0+965 2.038 

Βιολογικού 

SR11 

0+965 1+322 13.749 
3+400 3+600 12.047 
3+600 4+880 23.657 

Λευκωσίας - 
Παλαιχωρίου 

4+880 5+200 24.421 
SR10 1+088 1+429 10.187 
SR11 1+123 1+322 13.749 
SR12 0+000 0+765 5.807 
SR13 0+000 0+809 3.796 
R1 0+000 0+217 5.807 

∆ευτεράς 

R2 0+000 0+309 630 
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Κόµβος Οδοί Από ΧΘ Έως ΧΘ 2027 

    
Μέση ηµερήσια 

κυκλοφορία (οχήµ. / 
ηµέρα) 

0+000 0+230 3.796  R34 
0+230 0+585 134 
5+100 6+160 24.421 
6+160 6+940 19.572 

Λευκωσίας - 
Παλαιχωρίου 

6+940 7+200 22.196 
0+000 0+060 3.229 
0+060 0+150 5.354 

Τοπική οδός 1 

0+150 0+480 30 
R1 0+000 0+321 2.620 

0+000 0+167 9.473 R2 
0+167 0+592 1.499 
0+000 0+440 3.229 

Ανάγυιας 

R34 
0+440 0+797 2.125 
13+700 14+820 49.673 
14+820 15+260 41.605 
15+260 15+350 42.963 
15+350 15+800 35.801 

Περ. Λευκωσίας 

15+800 16+200 35.944 
Κλάδος R1 0+046 0+560 8.068 
Κλάδος R2 0+046 0+510 1.358 
Κλάδος R3 0+048 0+495 143 
Κλάδος R4 0+048 0+545 7.162 

0+000 0+139 5.499 
0+233 0+637 9.681 

Pot1 

0+733 1+126 6.420 
Pot2 0+000 0+191 9.136 
Κυκλικός Κόµβος 1 0+000 0+255 10.173 

Ποταµιάς 

Κυκλικός Κόµβος 2 0+000 0+268 11.923 
16+000 17+120 35.944 Περ. Λευκωσίας 
17+120 17+379 20.335 

Κλάδος R1 0+000 0+287 20.335 
Κλάδος R2 0+000 0+498 16.609 
Κυκλικός Κόµβος 1 0+000 0+265 20.672 
Κυκλικός Κόµβος 2 0+000 0+186 18.987 

0+049 0+312 39.508 Συνδετήρια οδός 
κυκλικών κόµβων 0+312 0+480 19.173 
Τοπική Οδός 1 0+000 0+808 5.086 

Γερίου 

Τοπική Οδός 2 0+000 0+501 12.098 
0+000 0+270 23.220 
0+270 0+536 13.308 
0+536 0+812 17.033 

Κλάδος SR1 

0+812 1+276 3.725 

Τροόδους 

Κλάδος SR2 0+000 0+423 18.904 
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Κόµβος Οδοί Από ΧΘ Έως ΧΘ 2027 

    
Μέση ηµερήσια 

κυκλοφορία (οχήµ. / 
ηµέρα) 

0+423 0+648 7.726 
0+648 0+910 11.030 
0+910 1+245 3.304 

 

1+245 1+508 7.740 
0+000 0+271 14.903 
0+271 0+540 3.725 
0+540 0+807 7.029 
0+807 1+126 3.304 

Κλάδος SR3 

1+126 1+552 13.126 
0+000 0+622 13.300 
0+622 0+882 21.034 
0+882 1+173 7.726 

Κλάδος SR4 

1+173 1+424 10.802 
0-500 2+574 65.295 
2+574 4+136 32.648 

Οδός Τροόδους 

4+136 5+377 56.666 
Κλάδος R1 0+000 0+678 3.076 
Κλάδος R2 0+000 0+620 9.912 
Κλάδος R3 0+000 1+058 4.436 
Κλάδος R4 0+000 0+552 11.178 
Κλάδος R5 0+000 0+327 13.308 
Κλάδος R6 0+000 0+399 3.725 
Κλάδος R7 0+000 0+455 7.726 

 

Κλάδος R8 0+000 0+328 3.304 
Κυκλικός Κόµβος 1 0+000 0+186 7.452 
Κυκλικός Κόµβος 2 0+000 0+186 8.379 
Κλάδος R1 0+000 0+258 7.387 
Κλάδος R2 0+000 0+311 4.462 

Αγίων Τριµιθιάς 

Κλάδος R3 0+000 0+398 927 
0+000 0+065 5.945 Οδός Ανθούπολης –

Αγίων Τριµιθιάς 0+065 0+165 4.316 
 

Κλάδος SR7 0+000 0+477 1.629 
0-500 2+360 45.243 
2+360 3+055 44.316 
3+055 3+160 51.703 
3+160 3+969 56.165 
3+969 4+183 37.261 
4+183 5+479 14.041 

 Περ. Λευκωσίας 

5+479 6+057 28.582 
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• Σύνθεση κυκλοφορίας: 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): 70% 
 Βαρέα οχήµατα (άνω των 3,5 τόνων): 30% 

• 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 κ.λ.π. (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 το εξεταζόµενο οδικό έργο µε τους κόµβους του για τον 
χρονικό ορίζοντα, 2027, υπολογίζοντας τα επίπεδα θορύβου για τον δείκτη L10 (18ώρου) για 
µία ζώνη 700 περίπου µέτρων (επίπεδο µικροπεριοχής). Τα αποτελέσµατα ανάχθηκαν 
στους δείκτες Lden και Lnight βάσει της µεθοδολογίας “Method for converting the UK traffic 
noise index LA10,18h to the EU noise indices for road noise mapping, DEFRA 2006” και 
παρουσιάζονται υπό µορφή ισοθορυβικών καµπυλών στους χάρτες ΠΛ-Π-020, έως ΠΛ-Π-
035. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.8. ΕΠΙΠΕ∆Α ΘΟΡΥΒΟΥ ΣΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΟΜΒΟΥΣ 
 

Κόµβος 
∆είκτης 
Θορύβου 

Ζώνη Θορύβου 
από τον άξονα 

της οδού 

Χρήσεις γης που 
επηρεάζονται 

Αριθµός 
επηρεαζό-

µενων 
οικιών 

Lden 70 
dB(A) 

60-381 Γεωργική περιοχή εκτός 
σχεδίου 

- Τροόδους 

Ln 60 
dB(A) 

247-428 Γεωργική περιοχή εκτός 
σχεδίου 

- 

Lden 70 
dB(A) 

96-172 Γεωργική περιοχή εκτός 
σχεδίου 

3 Τριµιθιάς 

Ln 60 
dB(A) 

225-262 Γεωργική περιοχή εκτός 
σχεδίου 

4 

Lden 70 
dB(A) 

33-124 m Βιοµηχανική, γεωργική και 
οικιστική ζώνη 

18 Ανθούπολης 

Ln 60 
dB(A) 

38-247 m Βιοµηχανική, γεωργική και 
οικιστική ζώνη 

49 

Lden 70 
dB(A) 

35-260 m Γεωργική και οικιστική 
ζώνη, γεωργική περιοχή 
εκτός σχεδίου 

1 Βιολογικού 

Ln 60 
dB(A) 

34-370 m Γεωργική και οικιστική 
ζώνη, γεωργική περιοχή 
εκτός σχεδίου 

3 

Lden 70 
dB(A) 

32-60 m Γεωργική περιοχή εκτός 
σχεδίου 

- ∆ευτεράς 

Ln 60 
dB(A) 

22-124 m Γεωργική περιοχή εκτός 
σχεδίου 

1 

Lden 70 
dB(A) 

32-115 m Γεωργική περιοχή εκτός 
σχεδίου 

1 Ανάγυιας 

Ln 60 
dB(A) 

38-206 m Γεωργική περιοχή εκτός 
σχεδίου 

3 

Lden 70 
dB(A) 

25-108 m Γεωργική και οικιστική 
ζώνη, ζώνη προστασίας, 
γεωργική περιοχή εκτός 

σχεδίου 

4 Συνδέσεις 
Παλαιχωρίου 

Ln 60 
dB(A) 

23-264 m Γεωργική και οικιστική 
ζώνη, ζώνη προστασίας, 
γεωργική περιοχή εκτός 

σχεδίου 

14 

Lden 70 
dB(A) 

35-119 m Οικιστική ζώνη, ζώνη 
προστασίας 

6 Λακατάµειας 

Ln 60 
dB(A) 

25-193 m Οικιστική ζώνη, ζώνη 
προστασίας 

6 

Κολυµβητη-
ρίου 

Lden 70 
dB(A) 

28-66 m Οικιστική και γεωργική 
ζώνη, ζώνη προστασίας, 
δηµόσια κτίρια, γεωργική 
περιοχή εκτός σχεδίου 

4 
(+ κολυµ-
βητήριο και 
οικόπεδο 
σχολείου) 
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Κόµβος 
∆είκτης 
Θορύβου 

Ζώνη Θορύβου 
από τον άξονα 

της οδού 

Χρήσεις γης που 
επηρεάζονται 

Αριθµός 
επηρεαζό-

µενων 
οικιών 

 Ln 60 
dB(A) 

51-161 m Οικιστική και γεωργική 
ζώνη, ζώνη προστασίας, 
δηµόσια κτίρια, γεωργική 
περιοχή εκτός σχεδίου 

4 
(+ κολυµ-
βητήριο και 
οικόπεδο 
σχολείου) 

Lden 70 
dB(A) 

20-129 m Οικιστική, βιοµηχανική και 
γεωργική ζώνη, ζώνη 
προστασίας, γεωργική 
περιοχή εκτός σχεδίου 

3 Τσερίου 

Ln 60 
dB(A) 

40-222 m Οικιστική, βιοµηχανική και 
γεωργική ζώνη, ζώνη 
προστασίας, γεωργική 
περιοχή εκτός σχεδίου 

4 

Lden 70 
dB(A) 

0-181 m Γεωργική ζώνη, ζώνη 
προστασίας, γεωργική 
περιοχή εκτός σχεδίου 

2 Χατζηιωσήφ 

Ln 60 
dB(A) 

0-297 m Γεωργική ζώνη, ζώνη 
προστασίας, γεωργική 
περιοχή εκτός σχεδίου 

3 

Lden 70 
dB(A) 

0-138 m Γεωργική ζώνη, ζώνη 
προστασίας, γεωργική 
περιοχή εκτός σχεδίου 

- Σκοπευτη-
ρίου 

Ln 60 
dB(A) 

0-254 m Γεωργική ζώνη, ζώνη 
προστασίας, γεωργική 
περιοχή εκτός σχεδίου 

3 

Lden 70 
dB(A) 

27-282 m Οικιστική, βιοµηχανική και 
γεωργική ζώνη, ζώνη 

προστασίας 

8 Λεµεσού 

Ln 60 
dB(A) 

41-552 m Οικιστική, βιοµηχανική και 
γεωργική ζώνη, ζώνη 

προστασίας 

8 

Lden 70 
dB(A) 

34-140 m Οικιστική, βιοµηχανική και 
γεωργική ζώνη, ζώνη 

προστασίας 

1 Ποταµιάς 

Ln 60 
dB(A) 

47-234 m Οικιστική, βιοµηχανική και 
γεωργική ζώνη, ζώνη 

προστασίας 

3 

Lden 70 
dB(A) 

47-123 m Βιοµηχανική και γεωργική 
ζώνη, ζώνη προστασίας 

- Γερίου 

Ln 60 
dB(A) 

40-210 m Βιοµηχανική και γεωργική 
ζώνη, ζώνη προστασίας 

- 

 
Από τον παραπάνω πίνακα διαπιστώνεται ότι στις περιοχές άµεσης επιρροής των κόµβων 
τα επίπεδα του θορύβου είναι ως αναµένεται υψηλά και κυµαίνονται κατά µέσο όρο Lden 
από 70 έως 75 dB και Ln από 60 έως 65 dB. 
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Από τους χάρτες θορύβου αλλά και από τον παραπάνω πίνακα παρατηρείται ότι στο 
µεγαλύτερό του µέρος το έργο περνά από περιοχές εκτός πολεοδοµικού σχεδιασµού µε 
κύρια την αγροτική χρήση. Οι περιοχές που περνά το έργο και έχουν ενταχθεί στον 
πολεοδοµικό σχεδιασµό είναι κυρίως γεωργικές και βιοµηχανικές ζώνες. Οι ευαίσθητες 
χρήσεις που επηρεάζονται από το θόρυβο στην περιοχή του έργου είναι οι οικιστικές ζώνες 
που εφάπτονται ή βρίσκονται πολύ κοντά στον αυτοκινητόδροµο. Οι οικιστικές ζώνες από τις 
οποίες περνά το έργο εντοπίζονται κυρίως στην περιοχή του Α/Κ Ανθούπολης, στην περιοχή 
από τον Α/Κ Συνδέσεων Παλαιχωρίου έως τον Α/Κ Τσερίου και στην περιοχή του Α/Κ 
Λεµεσού. Συνολικά τα 10 περίπου χιλιόµετρα από τα 26 χιλιόµετρα του αυτοκινητοδρόµου 
περνούν από οικιστικές ζώνες. Πλέον των οικιστικών ζωνών δεν υπάρχουν ευαίσθητες στον 
θόρυβο χρήσεις γης παρά µόνο µεµονωµένες οικίες. 
 
Πιο συγκεκριµένα, οι Α/Κ Τροόδους, Τριµιθιάς, ∆ευτεράς και Ανάγυιας, αναπτύσσονται σε 
περιοχές εκτός πολεοδοµικού σχεδιασµού µε κυρίαρχη την γεωργική δραστηριότητα. Ως εκ 
τούτου δεν υπάρχουν ευαίσθητες στον θόρυβο χρήσεις µε εξαίρεση λίγες µεµονωµένες 
οικίες που βρίσκονται πλησίον της όδευσης και αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα. 
 
Ο Α/Κ Βιολογικού αναπτύσσεται σε περιοχή εκτός πολεοδοµικού σχεδιασµού µε κυρίαρχη 
την γεωργική δραστηριότητα και µόνο στην βορειοανατολική του έξοδο (σύνδεση µε 
αυτοκινητόδροµο Παλαιχωρίου) προσεγγίζει σε οικιστική ζώνη την οποία ο θόρυβος 
επηρεάζει οριακά. 
 
Ο Α/Κ Ανθούπολης αναπτύσσεται κυρίως σε γεωργική και οικιστική ζώνη όπως επίσης και η 
όδευση του αυτοκινητοδρόµου Παλαιχωρίου από την αρχή του έως και το 2ο περίπου 
χιλιόµετρο. Η οικιστική περιοχή της Ανθούπολης βρίσκεται στην νότια πλευρά του κόµβου 
και της όδευσης του αυτοκινητοδρόµου σε κοντινές αποστάσεις από τον άξονα της οδού µε 
αποτέλεσµα να επηρεάζονται πολλές οικίες. Για το λόγο αυτό ο αριθµός των επηρεαζοµένων 
οικιών που στην περιοχή που εκτίθενται σε τιµές θορύβου που ξεπερνούν τα εξεταζόµενα 
όρια είναι ο µεγαλύτερος που παρατηρείται σε όλο το έργο. 
 
Ο Α/Κ Συνδέσεων Παλαιχωρίου αναπτύσσεται στο µεγαλύτερό του µέρος σε περιοχή εκτός 
πολεοδοµικού σχεδιασµού µε κυρίαρχη την γεωργική δραστηριότητα. Στα όρια του κόµβου 
και µετά την διασταύρωση του αυτοκινητοδρόµου µε την τοπική οδό Παλαιχωρίου µε 
κατεύθυνση ανατολικά προς τον Α/Κ Λακατάµειας η όδευση περνά από οικιστικές ζώνες οι 
οποίες αναµένονται να έχουν αυξηµένα επίπεδα θορύβου τα οποία θα ξεπερνούν τα 
εξεταζόµενα όρια στις οικίες που αναπτύσσονται παρά την οδό. 
 
Ο Α/Κ Λακατάµειας αναπτύσσεται στη εµπορική ζώνη καθώς και στην οικιστική ζώνη της 
Λακατάµειας. Τα επίπεδα του θορύβου στην περιοχή αναµένεται να υπερβούν τα 
εξεταζόµενα όρια στις οικίες που αναπτύσσονται παρά την οδό. 
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Ο Α/Κ Κολυµβητηρίου αναπτύσσεται σε οικιστική και γεωργική ζώνη µε λίγες αναπτύξεις. Τα 
επίπεδα του θορύβου θα είναι αυξηµένα αλλά µόνο µεµονωµένες οικίες αναµένεται να 
εκτεθούν σε επίπεδα θορύβου ανώτερα των εξεταζοµένων ορίων. Μία επιπλέον ευαίσθητη 
χρήση που σηµειώνεται στην περιοχή είναι το οικόπεδο σχολείου που εφάπτεται στην 
βόρεια πλευρά του αυτοκινητοδρόµου περί την Χ.Θ. 3+500. Τα εξεταζόµενα όρια του 
θορύβου αναµένεται να ξεπεραστούν οριακά την πλευρά του οικοπέδου που εφάπτεται στην 
οδό. 
 
Ο Α/Κ Τσερίου αναπτύσσεται σε οικιστική, γεωργική και βιοµηχανική ζώνη καθώς και 
περιοχή εκτός πολεοδοµικού σχεδιασµού µε κυρίαρχη την γεωργική δραστηριότητα. Οι 
οικιστική ανάπτυξη στην περιοχή είναι περιορισµένη και µόνο λίγες µεµονωµένες οικίες 
αναµένεται να εκτεθούν σε επίπεδα θορύβου που υπερβαίνουν τα εξεταζόµενα όρια. 
 
Σηµειώνεται ότι η όδευση του αυτοκινητοδρόµου από τον Α/Κ Λακατάµειας µέχρι τον Α/Κ 
Τσερίου είναι ταπεινωµένη. Για τον λόγο αυτό τα επίπεδα θορύβου στην περιοχή είναι 
περιορισµένα σε σχέση µε τον όγκο της κυκλοφορίας των οχηµάτων. Ο επηρεασµός από 
τον θόρυβο οφείλεται κυρίως στην τοπική οδό καθώς και στους κλάδους των κόµβων. 
 
Οι Α/Κ Χατζηιωσήφ και Σκοπευτηρίου αναπτύσσονται σε περιοχή εκτός πολεοδοµικού 
σχεδιασµού µε κυρίαρχη την γεωργική δραστηριότητα. Ένα µικρό µέρος του Α/Κ 
Σκοπευτηρίου περνά από γεωργική ζώνη. Ως εκ τούτου δεν υπάρχουν ευαίσθητες στον 
θόρυβο χρήσεις, µε εξαίρεση λίγες µεµονωµένες οικίες που βρίσκονται πλησίον της όδευσης 
και αναµένεται να εκτεθούν σε επίπεδα θορύβου που ξεπερνούν τα εξεταζόµενα όρια. 
 
Ο Α/Κ Λεµεσού αναπτύσσεται κυρίως στην ζώνη αποµόνωσης του αυτοκινητοδρόµου µε 
τους κλάδους του να διέρχονται από βιοµηχανική και γεωργική ζώνη στην νότια πλευρά και 
από οικιστική ζώνη στην βόρεια. Οι οικιστική ζώνη αναµένεται να να εκτεθεί σε επίπεδα 
θορύβου που υπερβαίνουν τα εξεταζόµενα όρια. 
 
Τέλος οι Α/Κ Ποταµιάς και Γερίου αναπτύσσονται κυρίως στην ζώνη αποµόνωσης του 
αυτοκινητοδρόµου καθώς και σε βιοµηχανική και γεωργική ζώνη. Στην βόρεια και δυτική 
πλευρά του αυτοκινητοδρόµου µεταξύ των κόµβων αυτών χωροθετούνται οικιστικές ζώνες οι 
οποίες βρίσκονται µετά την ζώνη αποµόνωσης του αυτοκινητοδρόµου. Λόγω της απόστασης 
αυτής τα επίπεδα του θορύβου στης οικιστικές ζώνες δεν υπερβαίνουν τα εξεταζόµενα όρια 
παρά µόνο σε δύο µεµονωµένα σηµεία στην Χ.Θ 13+800 και δυτικά του 2ου κυκλικού κόµβου 
Ποταµιάς. 
 
Γενικά παρατηρείται ότι η περιοχή όπου θα αναπτυχθεί και θα λειτουργήσει το έργο θα έχει 
αυξηµένο θόρυβο σε σχέση µε τα επίπεδο θορύβου που επικρατούν σήµερα. Η έκθεση 
ευαίσθητων χρηστών σε επίπεδα θορύβου που ξεπερνούν τα εξεταζόµενα όρια (Lden=70 dB 
και Ln=60 dB) αναµένεται σε περιοχές µε έντονη την οικιστική ανάπτυξη, κυρίως κοντά στον 
Α/Κ Ανθούπολης, χωρίς να λείπουν και οι περιπτώσεις µεµονωµένων οικιών µε µεγάλη 
εγγύτητα στην οδό. 
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Παρόλα αυτά πρέπει να αναφερθεί ότι η αναµενόµενη έκθεση των ευαίσθητων στο θόρυβο 
χρηστών (οικιστικές ζώνες και σχολεία) είναι περιορισµένη σε σχέση µε αυτό που 
παρατηρείται σε έργα του µεγέθους του εξεταζόµενου αυτοκινητοδρόµου. Σε αυτό 
συντείνουν κυρίως οι τεχνικές λεπτοµέρειες του έργου (ταπείνωση του αυτοκινητόδροµου και 
κατασκευή σηράγγων) καθώς και το γεγονός ότι το έργο αναπτύσσεται κατά το µεγαλύτερο 
µέρος του σε αγροτικές και βιοµηχανικές ζώνες και περιοχές εκτός πολεοδοµικού 
σχεδιασµού, όπου η οικιστική ανάπτυξη είναι περιορισµένη. 
 
Γενικά για το σύνολο του εξεταζόµενου έργου αναµένονται µέτριες αρνητικές επιπτώσεις 
κατά την λειτουργία του που θα είναι µόνιµες αλλά αντιστρέψιµες και µερικώς 
αντιµετωπίσιµες µε λήψη µέτρων. 
 

5.3. ∆ονήσεις 

 

5.3.1. Επιπτώσεις κατά την Κατασκευή 

 
Κατά την διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών είναι πιθανή η πρόκληση δονήσεων οι 
οποίες µπορεί να γίνουν αισθητές στα κτίρια που γειτνιάζουν µε τα εργοτάξια. 
 
Οι δονήσεις µεταδίδονται µέσω του εδάφους και διεγείρουν τα κτίρια µέσω των θεµελιώσεών 
τους προκαλώντας δυσάρεστη αίσθηση στους παρευρισκοµένους και ανάλογα την έντασή 
τους, πιθανές ζηµιές στα κτίρια. Η ένταση των δονήσεων καθορίζεται από τον τύπο του 
υπεδάφους, τις µεθόδους εκσκαφής καθώς και η εγγύτητα των εργασιών στα κτίρια. 
 
Ακριβής υπολογισµός για την επίπτωση των δονήσεων δεν µπορεί να γίνει στην παρούσα 
φάση λόγω ελλιπών στοιχείων, µολαταύτα καθώς το υπέδαφος της περιοχής του έργου δεν 
παρουσιάζει ιδιαίτερα σκληρά πετρώµατα και θεωρώντας ότι κατά την κατασκευή δεν θα 
χρησιµοποιηθούν µέθοδοι εκσκαφής όπως εκρηκτικών, είναι ασφαλής εκτίµηση ότι τα 
επίπεδα των δονήσεων θα είναι χαµηλά, χωρίς επιπτώσεις σε κτίρια. Γενικά οι επιπτώσεις 
κρίνονται αµελητέες. 
 

5.3.2. Επιπτώσεις κατά την λειτουργία 

 
Κατά την λειτουργία του έργου η δονήσεις που προκαλούνται από την διέλευση των 
τροχοφόρων είναι χαµηλής έντασης και δεν αναµένεται να είναι αισθητές ή να 
δηµιουργήσουν προβλήµατα σε κτίρια. Γενικά οι επιπτώσεις κρίνονται αµελητέες. 
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5.4. Οπτική Όχληση 
 

5.4.1. Επιπτώσεις κατά την Κατασκευή 
 

Κατά την διάρκεια κατασκευής αναµένεται σηµαντική οπτική όχληση λόγω της ύπαρξης των 
εργοταξίων και της συγκέντρωσης υλικών. Η όχληση αυτή θα είναι ιδιαίτερα αισθητή στις 
περιοχές που θα γειτνιάζουν µε τα εργοτάξια. Η επίπτωση αυτή όµως είναι παροδική, 
αναστρέψιµη, καθώς περιορίζεται στον χρόνο λειτουργίας των κατά τόπους εργοταξίων, και 
µερικώς αντιµετωπίσιµη µε την λήψη µέτρων. 
 

5.4.2. Επιπτώσεις κατά την λειτουργία 
 

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 
 

Μετά από αυτή τηv τιµή η oπτική πoιότητα υπoβαθµίζεται καθώς η σταθερή γωvία αυξάvει. 
 

Για την αξιολόγηση της οπτικής όχλησης του εξεταζόµενου κόµβου χρησιµοποιήθηκε το 
µοντέλο Ο∆ΟΣ EMOS στο οποίο εισήχθησαν όλα τα τεχνικά στοιχεία. Τα αποτελέσµατα 
αποτυπώθηκαν σε γραφική µορφή όπου δίνεται το όριο της οπτικής όχλησης (χάρτες. ΠΛ-Π-
004, έως ΠΛ-Π-011)  
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Από την επισκόπηση των χαρτών της οπτικής όχλησης διαπιστώνεται ότι αρνητικές 
επιπτώσεις είναι εντονότερες στις ζώνες της χωροθέτησης των κόµβων. Οι περιοχές µε 
οικιστική ανάπτυξη που επηρεάζονται κυρίως εντοπίζονται κοντά στους κόµβους 
Ανθούπολης, Βιολογικού, Λακατάµειας, Κολυµβητηρίου, Τσερίου και Λεµεσού. 
 
Οι επίπτωση της οπτικής όχλησης έχει µόνιµο χαρακτήρα και είναι µη αντιστρέψιµη, µπορεί 
όµως να περιοριστεί µε την λήψη µέτρων. 
 

5.5. Επιπτώσεις στις Χρήσεις Γης 

 

5.5.1. Επιπτώσεις κατά την Κατασκευή 

 
Κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου αλλαγές στις χρήσεις γης αναµένονται µόνο στην 
ζώνη απαλλοτρίωσης του έργου στις περιοχές που δεν έχει προβλεφθεί το έργο ήδη από 
τον πολεοδοµικό σχεδιασµό. Εκτιµάται ότι το έργο στο σύνολό του θα απαιτήσει 
απαλλοτριώσεις 3.201.862 τ.µ. Αναλυτικότερα ανά φάση του έργου εκτιµάται ότι οι 
απαλλοτριώσεις θα είναι έκτασης: 
 
Φάση Α: 779.828 τ.µ. 
Φάση Β: 558.099 τ.µ. 
Φάση Γ: 939.596 τ.µ. 
Φάση ∆: 416.126 τ.µ. 
Φάση Ε: 508.213 τ.µ. 
 
Η επίπτωση αυτή κρίνεται ουδέτερη. 
 

5.5.2. Επιπτώσεις κατά την Λειτουργία 

 
Το έργω αναπτύσσεται κυρίως σε περιοχές εκτός πολεοδοµικού σχεδιασµού κυρίως 
αγροτικές. Κατά τη λειτουργία του έργου αναµένεται αύξηση της χρήσεις των περιοχών 
αυτών για κατοικία λόγω της εύκολης πρόσβασης που θα προσφέρει το έργο αλλά και της 
οικιστικής πίεσης στα ήδη ανεπτυγµένα πολεοδοµικά συγκροτήµατα. Η επίπτωση όµως αυτή 
θα είναι περιορισµένη και κρίνεται ως ουδέτερη. 
 
Όσον αφορά τις περιοχές που είναι ήδη ενταγµένες στον πολεοδοµικό σχεδιασµό εκεί δεν 
αναµένονται αλλαγές χρήσεων γης 
 
Γενικά οι επιπτώσεις κρίνονται ουδέτερες και αµελητέες. 
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5.6. Επιπτώσεις στο ∆οµηµένο Περιβάλλον 

 

5.6.1. Επιπτώσεις κατά την Κατασκευή 

 
Το έργο λόγω του µεγέθους του αλλά και των τεχνικών κατασκευών που προβλέπονται 
(ανισόπεδοι κόµβοι, γέφυρες και σήραγγες) αναµένεται να επηρεάσει το δοµηµένο 
περιβάλλον, δεν απαιτούνται όµως αλλαγές στον αστικό ιστό όπως κατεδαφίσεις 
συγκροτηµάτων ή κατάληψη πλατειών ή πάρκων. Οι επιπτώσεις σχετίζονται κυρίώς µε την 
διάσπαση της οικιστικής συνοχής και συνέχειας λόγω των εργοταξίων. Οι επιπτώσεις θα 
είναι µικρές, προσωρινές και µη αντιµετωπίσιµες µε την λήψη µέτρων. 
 

5.6.2. Επιπτώσεις κατά την Λειτουργία 

 
Κατά την λειτουργία του το έργο αναµένεται να έχει µικρές αρνητικές επιπτώσεις στο 
δοµηµένο περιβάλλον λόγω κυρίως του περιορισµού της πρόσβασης στις αστικές περιοχές 
εκατέρωθεν της οδού. Η επιπτώσεις αυτές αν και µόνιµες µετριάζονται από τις σχεδιαστικές 
προβλέψεις (ταπείνωση του αυτοκινητοδρόµου και δηµιουργία άνω τοπικής οδού). 
 

5.7. Επιπτώσεις στο Ιστορικό – Πολιτιστικό Περιβάλλον 

 

5.7.1. Επιπτώσεις κατά την Κατασκευή 

 
Από τα διαθέσιµα στοιχεία δε φαίνεται η κατασκευή του εξεταζόµενου έργου να επηρεάζει 
αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικά µνηµεία καθώς δεν έχουν αναφερθεί στην άµεση 
έργου, πέραν αυτού που αναφέρει το τµήµα Αρχαιοτήτων και βρίσκεται βόρεια της 
Βιοµηχανικής Ζώνης Ιδαλίου.  Στον χώρο αυτό δεν έχουν διενεργηθεί ακόµα αρχαιολογικές 
επισκοπήσεις. Οι επιπτώσεις θα είναι ουδέτερες, αλλά σε κάθε περίπτωση συστήνεται η 
λήψη προληπτικών µέτρων. 
 

5.7.2. Επιπτώσεις κατά την Λειτουργία 

 
Κατά τη λειτουργία του έργου δεν αναµένεται να επηρεαστούν αρχαιολογικοί χώροι και 
µνηµεία της ευρύτερης περιοχής. Οι επιπτώσεις αναµένονται ουδέτερες. 
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5.8. Επιπτώσεις στο Κοινωνικοοικονοµικό Περιβάλλον 

 

5.8.1. Επιπτώσεις κατά την Κατασκευή 

 
Κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου θα υπάρξουν µεταβολές στις συνθήκες λειτουργίας 
των υφιστάµενων οδών στις περιοχές των κόµβων, εξαιτίας των εργασιών και λόγω της 
εγκατάστασης εργοταξίων στο χώρο. Η κίνηση των εργοταξιακών οχηµάτων προς και από 
τα εργοτάξια αναµένεται να δηµιουργήσει έναν επιπλέον κυκλοφοριακό φόρτο στο 
υφιστάµενο δίκτυο και κυρίως στα τµήµατα εκείνα, που διέρχονται εντός των ορίων των 
οικισµών. Οι επιπτώσεις αυτές αποτιµούνται ως µέτριες αρνητικές αλλά πρόσκαιρες και 
αντιµετωπίσιµες µε λήψη µέτρων. 
 
Θετική αλλά πρόσκαιρη επίπτωση κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου, αναµένεται να 
υπάρξει από την αύξηση της απασχόλησης, λόγω των αναγκών σε εργατικό δυναµικό. 
 

5.8.2. Επιπτώσεις κατά την Λειτουργία 

 
Από τη λειτουργία του έργου µετά την ολοκλήρωσή του αναµένονται θετικά αποτελέσµατα 
στο κοινωνικό περιβάλλον, τα σηµαντικότερα από τα οποία είναι: 
 
• Η ασφαλέστερη, ταχύτερη και ποιοτικότερη µετακίνηση επιβατών και αγαθών. 
• Η αποσυµφόρηση της σηµερινής πίεσης που ασκείται στο τοπικό δίκτυο. 
 
Γενικά η επίπτωση από τη λειτουργία του έργου στο κοινωνικοοικονοµικό περιβάλλον 
εκτιµάται ως θετική και µακροχρόνια. 
 

5.9. Επιπτώσεις στα ∆ίκτυα Κοινής Ωφέλειας 

 

5.9.1. Επιπτώσεις κατά την Κατασκευή 

 
Κατά την κατασκευή του έργου θα υπάρξει ζήτηση για ενέργεια για τη λειτουργία των 
µηχανηµάτων και του εργοταξίου και απαιτήσεις σε νερό (για τις ανάγκες των εργαζοµένων 
στο εργοτάξιο και τις εργοταξιακές δραστηριότητες). Οι ανάγκες αυτές θα είναι µικρές και θα 
καλυφθούν από τα υφιστάµενα δίκτυα ηλεκτρισµού και υδροδοτήσεως. Επίσης κατά τη 
διάρκεια των εργασιών κατασκευής µπορεί να απαιτηθεί η διακοπή της λειτουργίας 
υφιστάµενων δικτύων ηλεκτροδότησης και ύδρευσης για περιορισµένα χρονικά διαστήµατα. 
Οι επιπτώσεις είναι προσωρινές και αµελητέες. 
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5.9.2. Επιπτώσεις κατά την Λειτουργία 

 
Οι ενεργειακές ανάγκες του έργου αφορούν, τον φωτισµό και τη σήµανση τη σηµατοδότηση 
και τη λειτουργία του Η/Μ εξοπλισµού των σηράγγων. Το µέγεθος των αναγκών αυτών είναι 
σηµαντικό και θα επιβαρύνει ενεργειακά τα τοπικά δίκτυα.  
 
Η κατανάλωση νερού κατά τη λειτουργία του έργου (για τις ανάγκες άρδευσης των χώρων 
πρασίνου) θα καλύπτεται από το υφιστάµενο δίκτυο ύδρευσης και εκτιµάται ότι θα αυξήσει 
σηµαντικά τις σηµερινές ανάγκες. 
 
Οι επιπτώσεις κρίνονται ως σηµαντικές αρνητικές, µόνιµες και µερικώς αντιµετωπίσιµες µε 
την λήψη µέτρων. 
 

5.10. Ατυχήµατα – Κίνδυνοι 

 

5.10.1.Επιπτώσεις κατά την κατασκευή 
 
Κατά τη φάση κατασκευής του έργου, οι κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία συνδέονται µε:  
 
• τις εργασίες κατασκευής, 
• την πιθανότητα ατυχήµατος στο εργοτάξιο και κατά τη διαδικασία µετακινήσεως 

οχηµάτων και µηχανηµάτων,  
• τη διαρροή στο έδαφος χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων, πετρελαιοειδών καταλοίπων 

ή άλλων επικίνδυνων ουσιών από τα εργοταξιακά µηχανήµατα και 
• τη σκόνη από τις εκσκαφές και τις αποθήκες υλικών. 
 
Οι επιπτώσεις αυτές µε τη λήψη κατάλληλων µέτρων όπως αυτά προβλέπονται από τη 
σχετική νοµοθεσία για την αποφυγή ατυχηµάτων, την υγιεινή και την ασφάλεια των 
εργαζοµένων καθώς και την κατάλληλη σήµανση των χώρων, µπορεί να εκλείψουν. 
 

5.10.2.Επιπτώσεις κατά την λειτουργία 

 
Κατά τη φάση λειτουργίας του έργου, οι κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία συνδέονται µε 
ατυχήµατα που προκαλούνται από τους χρήστες της οδού καθώς και διαρροές καυσίµων και 
λιπαντικών από ατυχήµατα ή βλάβες. 
 
Οι κίνδυνοι αυτοί λόγω των προνοιών σχεδιασµού (γεωµετρικά χαρακτηριστικά, σήµανση, 
συστήµατα παρακολούθησης και πυρόσβεσης, ειδικά στις σήραγγες και σχεδιασµός εξόδων 
διαφυγής), θα είναι περιορισµένοι. 
 
Γενικά πρόκειται για πιθανές, αµελητέες, αντιµετωπίσιµες επιπτώσεις µε τη λήψη 
κατάλληλων µέτρων. 
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5.11. Επιπτώσεις στο Έδαφος 

 

5.11.1.Επιπτώσεις κατά την Κατασκευή 

 
Κατά την διάρκεια της κατασκευής οι επιπτώσεις στο έδαφος σχετίζονται µε τις 
κατασκευαστικές επεµβάσεις, εκσκαφές, αποξέσεις επιφανειακών γαιών, επιχωµατώσεις, 
κλπ. Λόγω της έκτασης και του µεγέθους του έργου οι επεµβάσεις από εκσκαφές και 
αποξέσεις θα είναι εκτεταµένες. Όπως αναφέρθηκε και στο Κεφάλαιο 4.5.4 υπολογίζονται να 
παραχθούν από τις εργασίες περίπου 743 χιλιάδες κυβικά µέτρα επιφανειακού χώµατος από 
αποξέσεις και 5,5 εκατοµµύρια κυβικά µέτρα γαιών εκσκαφής. Οι επεµβάσεις αυτές θα 
επηρεάσουν την γεωµορφολογία στην περιοχή του έργου σηµαντικά. 
 
Αρνητικές επιπτώσεις αναµένονται σε περιπτώσεις ατυχήµατος διαρροής καυσίµων ή 
λιπαντικών, ή αστικού τύπου σκουπιδιών και λυµάτων στις περιοχές των εργοταξίων από τις 
οποίες υπάρχει κίνδυνος µόλυνσης του εδάφους. Οι περιπτώσεις αυτές εκµηδενίζονται µε 
την σωστή πρόληψη και ορθή λειτουργία των εργωταξίων. 
 
Επιπρόσθετα υπάρχει και ο κίνδυνος πρόκλησης ασταθών πρανών, πρόκληση 
κατολισθήσεων και καθιζήσεων. Οι κίνδυνοι αυτοί προβλέπονται και εξετάζονται από την 
Γεωλογική Μελέτη µε την διενέργεια ανάλυσης δειγµάτων από τις περιοχές διέλευσης της 
χάραξης. 
 
Οι επιπτώσεις από την κατασκευή είναι σηµαντικές και µόνιµες. 
 

5.11.2.Επιπτώσεις κατά την Λειτουργία 

 
Κατά την λειτουργία του εξεταζόµενου έργου δεν αναµένονται επιπτώσεις στη γεωλογία και 
τα εδαφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής εκτός από την περίπτωση ατυχήµατος. 
Ατυχήµατα που µπορεί να προκαλέσουν µόλυνση του εδάφους σχετίζονται µε διαρροές 
λιπαντικών και καυσίµων λόγω βλάβης ή σύγκρουσης οχηµάτων. Σηµαντικό εργαλείο 
αποφυγής µόλυνσης του εδάφους αποτελεί η πρόνοια το έργου για κατασκευή στις 
σήραγγες αυτόµατου συστήµατος οδήγησης ακατάλληλων υγρών (καύσιµα, έλαια, υλικά 
πυρόσβεσης) σε ειδικές δεξαµενές για την αποθήκευσή τους έως την κατάλληλη 
αποµάκρυνση τους (βλέπε Κεφ. 4.5.7). 
 
Οι επιπτώσεις γενικά κρίνονται αµελητέες. 
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5.12. Επιπτώσεις στην Υδρεωλογία 

 

5.12.1.Επιπτώσεις κατά την Κατασκευή 

 
Επιπτώσεις στην υδρολογία της περιοχής από τις εργασίες κατασκευής αναµένονται να είναι 
µικρές και παροδικές και σχετίζονται κυρίως µε κατάλοιπα λαδιών η καυσίµων µηχανηµάτων 
που είναι δυνατό να προκαλέσουν (ιδιαίτερα σε περίπτωση ατυχήµατος) µόλυνση των 
επιφανειακών και υπογείων υδάτων. 
 
Επιπρόσθετα η εναπόθεση των υλικών κατασκευής και µπαζών σε σχέση µε τοπικά ρέµατα 
και περιοχές διαφυγής όµβριων υδάτων είναι πιθανό να προκαλέσουν το µπάζωµα τοπικών 
ποταµών ή χειµάρρων. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να υπάρχει πρόνοια για την ορθή 
επιλογή των χώρων συγκέντρωσης υλικών στα εργοτάξια, µέχρι την στιγµή της χρήσης τους 
ή της οριστικής αποκοµιδής τους. 
 
Οι επιδράσεις στην ισορροπία των υπόγειων νερών της περιοχής από την κατασκευή του 
έργου (ορύγµατα, επιχώµατα, γεφυρώσεις, οδόστρωµα) αναµένονται µηδαµινές γιατί οι 
στάθµες των υδροφορέων βρίσκονται σε χαµηλότερα επίπεδα. 
 

5.12.2.Επιπτώσεις κατά την Λειτουργία 

 
Οι πιθανές επιπτώσεις του έργου στα νερά (υπόγεια και επιφανειακά) της περιοχής µελέτης 
κατά την λειτουργία του έργου συνδέονται µε τους ρύπους που µεταφέρονται από τα νερά 
απορροής των οδοστρωµάτων. Οι επιπτώσεις θεωρούνται αµελητέες καθώς τα νερά 
απορροής θα προσροφούνται από τα πετρώµατα προτού καν µεταφερθούν µε τους 
µηχανισµούς της διασποράς και διάχυσης στα λιγοστά υπόγεια νερά και τα υποβαθµίσουν. 
 
Επιπρόσθετα κίνδυνο ρύπανσης των υδάτων αποτελούν καύσιµα και λάδια οχηµάτων που 
είναι δυνατό να διαρρεύσουν σε περίπτωση ατυχήµατος. Ο κίνδυνος αυτός όµως είναι 
περιορισµένος καθώς ο σχεδιασµός του έργου ακολουθεί τους προβλεπόµενους 
κανονισµούς ασφάλειας περιορίζοντας έτσι την πιθανότητα ατυχήµατος. Επιπρόσθετα η 
πρόνοια λειτουργίας συστήµατος εγκλωβισµού υγρών αποβλήτων σε περίπτωση 
ατυχήµατος (όπως αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο 7.5.7) περιορίζει περαιτέρω τον κίνδυνο 
µόλυνσης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων. 
 
Γενικά οι επιπτώσεις εκτιµούνται ως αµελητέες που αντιµετωπίζονται µε λήψη µέτρων. 
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5.13. Επιπτώσεις στο Βιολογικό Περιβάλλον 

 

5.13.1.Επιπτώσεις κατά την Κατασκευή 

 
Οι επιπτώσεις από την κατασκευή του έργου στο φυσικό περιβάλλον σχετίζονται κυρίως µε 
την δηµιουργία εργοταξίων που αλλάζει την φυσιογνωµία της περιοχής καθώς και µε τις 
εργασίες που θα εκτελούνται λόγω των εκσκαφών, του θορύβου της ρύπανσης και τις 
σκόνης που δηµιουργείται. 
 
Πιο συγκεκριµένα στην άµεση περιοχή του έργου όπου θα γίνουν οι εργασίες κατασκευής 
αναµένεται να αποµακρυνθεί χαµηλή φρυγανική βλάστηση από τις εργασίες απόξεσης της 
επιφάνειας του εδάφους στις περιοχές όπου είναι Ελευθερές από αστικές χρήσεις. Τοπικά 
ενδέχεται να επηρεαστούν και µεµονωµένα δέντρα τα οποία είναι κυρίως ελιές και κατά 
δεύτερο λόγο κυπαρίσσια και ευκάλυπτοι. Τα σηµεία που εντοπίστηκαν δέντρα στην όδευση 
του έργου δίδονται στον ακόλουθο πίνακα. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.9. ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ∆ΕΝΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ 

 
Φάση Έργου Θέση Είδος δέντρων 

Φάση Ε Α/Κ Τροόδους (Νότια) Ελιές 
 Περ. Λευκωσίας Χ.Θ. 3+700 Ελιές 
 Α/Κ Αγ. Τριµιθιάς Ελιές 
Φάση Γ Α/∆ Παλαιχωρίου Χ.Θ. 0+000 Ελιές 
 Α/Κ Ανθούπολης Ελιές 
 Α/∆ Παλαιχωρίου Χ.Θ. 0+900 Ελιές 
 Α/∆ Παλαιχωρίου Χ.Θ. 3+300 Ελιές 
 Α/∆ Παλαιχωρίου Χ.Θ. 5+000 Ελιές 
 Α/∆ Παλαιχωρίου Χ.Θ. 6+000 Ελιές 
 Α/Κ Ανάγυιας Ελιές 
Φάση Β Α/Κ Συνδέσεις Παλαιχωρίου Ελιές 
 Περ. Λευκωσίας Χ.Θ. 1+000 Κυπαρίσσια / Ευκάλυπτοι 
 Περ. Λευκωσίας Χ.Θ. 1+900 Ελιές 
 Α/Κ Λακατάµειας Ευκάλυπτοι 
 Περ. Λευκωσίας Χ.Θ. 2+600 Κυπαρίσσια 
 Περ. Λευκωσίας Χ.Θ. 4+000 Ελιές 
 Περ. Λευκωσίας Χ.Θ. 5+600 Ευκάλυπτοι 
Φάση Α Περ. Λευκωσίας Χ.Θ. 7+300 Ελιές 
 Περ. Λευκωσίας Χ.Θ. 9+300 Ελιές 
 Α/Κ Τσερίου Ελιές 
 Α/Κ Λεµεσού Ελιές 
Φάση ∆ Περ. Λευκωσίας Χ.Θ. 16+000 Ελιές 
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Όπως φαίνεται και από τον παραπάνω πίνακα τα δέντρα που θα επηρεαστούν στην 
πλειονότητά τους είναι ελιές που υπάρχουν σε καλλιέργειες από τις οποίες διέρχεται η 
χάραξη του έργου. Τα κυπαρίσσια και οι ευκάλυπτοι είναι λίγα σε αριθµό (1 έως 4 ανά θέση) 
και προέρχονται από παρόδιες φυτεύσεις σε υφιστάµενες τοπικές οδούς και δεν συνιστούν 
δάση, άλση ή άλλους δασικούς σχηµατισµούς. 
 
Στην περιοχή του έργου υπάρχουν µεµονωµένα σηµεία όπου έχει αναφερθεί η ύπαρξη 
προστατευοµένων φυτών της Κόκκινης Βίβλου: 
 
• Ophrys kotschyi, Κόκκινη Βίβλος σελ. 302 
• Ranunculus istmicus, Κόκκινη Βίβλος σελ 339 
• Hedysarum cyprium, Κόκκινη Βίβλος σελ 241 
 
Οι αναφερόµενες θέσεις τους παρουσιάζονται στον χάρτη ΠΛ-Π-003. Τα σηµεία των θέσεων 
των φυτών αυτών δεν επηρεάζονται κατά τη κατασκευή του έργου καθώς η απόστασή τους 
είναι περισσότερο από 100 µέτρα από το όριο της χάραξης του έργου. Εξαίρεση αποτελεί η 
θέση κοντά στον αυτοκινητόδροµο Παλαιχωρίου στην θέση Χ.Θ. 2+000 στην υφιστάµενη 
οδό Αγίων Τριµιθιάς. Στην θέση που αναφέρθηκαν φυτά της Κόκκινης Βίβλου στο σηµείο 
αυτό δεν βρέθηκαν κατά τη διάρκεια της επιτόπου επισκόπησης. Παρόλα αυτά ο 
ενδεχόµενος επηρεασµός των φυτών της Κόκκινης Βίβλου θεωρείται σηµαντική επίπτωση. 
Για το λόγο αυτό θα πρέπει να ληφθούν µέτρα κατά την διάρκεια κατασκευής. 
 
Σηµαντικό σηµείο προσοχής στην περιοχή του έργου αποτελεί η περιοχή της κοίτης του 
Αλυκούού ποταµού η οποία είναι ενταγµένη στο διευρωπαϊκό δίκτυο Natura 2000 και είναι 
προστατευόµενη. Σήµερα την κοίτη του ποταµού την διασταυρώνει ο αυτοκινητόδροµος 
Λευκωσίας – Λεµεσού µε γέφυρα, κάτω από την οποία διέρχεται και τοπική οδός που 
εξυπηρετεί την Βιοµηχανική Ζώνη Ιδαλίου. Το έργο προβλέπει την ένωση του 
αυτοκινητορδόµου Λευκωσίας – Λεµεσού µε τον Περιµµετρικό Λευκωσίας µε ανισόπεδο 
κόµβο στην περιοχή βόρεια την κοίτης του Αλυκούού ποταµού (βλέπε χάρτη ΠΛ-Π- 003). Ο 
σχεδιασµός του κόµβου προβλέπει οι δύο νότιες ράµπες ένωσης των αυτοκινητοδρόµων να 
διασχίζουν µε γέφυρα την κοίτη του ποταµού. 
 
Αν και η περιοχή Προστασίας παρουσιάζει µεγάλο αριθµό ενδηµικών ειδών και φυτό το 
οποίο περιλαµβάνεται σε ∆ιεθνή Συµβάσεις Προστασίας, εν τούτοις, στην περιοχή που 
ενδέχεται να επηρεαστεί από την κατασκευή του έργου παρουσιάζονται κοινά είδη χλωρίδας 
µε εξαίρεση το Ενδηµικό είδος Onopordum cyprium το οποίο όµως παρουσιάζεται σε 
µεγάλους αριθµούς σε ολόκληρο το Νησί. Η χλωρίδα αυτή αν και θα επηρεαστεί από την 
κατασκευή του Έργου, µε την υιοθέτηση όµως  µέτρων, οι επιπτώσεις σε αυτή κρίνονται 
αµελητέες. Όσο αφορά το σηµαντικότερο είδος της περιοχής προστασίας, Ophrys kotschyi, 
σύµφωνα και πάλι µε τη βιβλιογραφία και τις επιτόπου επισκέψεις, αυτό δεν παρουσιάζεται 
εντός της περιοχής που ενδέχεται να επηρεαστεί από το εξεταζόµενο έργο. 
 



ΜΕΕΠ του Περιµετρικού Αυτοκινητοδρόµου Λευκωσίας Εκτίµηση και Αξιολόγηση 
  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

TRADEMCO Α.Ε. p:\p270900 - periferiakos lefkosias\environment\report_final\ekuesh-kef\p270900_r2905_report.doc\ 5-36 

Άλλες επιπτώσεις δεν αναµένονται καθώς ο αυτοκινητόδροµος Λευκωσίας – Λεµεσού, οι 
τοπικές προσβάσεις και η δραστηριότητα της γειτνιάζουσας Βιοµηχανικής Ζώνης έχουν 
υποβαθµίσει την περιοχή. Για το λόγω αυτό οι επιπτώσεις χαρακτηρίζονται µέτριες, 
παροδικές και αναστρέψιµες µε λήψη µέτρων. 
 
Άλλο σηµείο προσοχής είναι και η περιοχή του ποταµού Πεδιαίου την οποία διασχίζει το 
έργο κάθετα στην Χ.Θ. 1+500 µε γέφυρα 174 µέτρων. Παρόλο που η περιοχή προστατεύεται 
ως κοίτη ποταµού, το ποτάµιο σύστηµα στην περιοχή παρουσιάζεται υποβαθµισµένο από 
ανθρωπογενείς επεµβάσεις (απόρριψη σκυβάλων) λόγω της εγγύτητάς του σε οικιστική 
περιοχή.  
 
Παρόλα αυτά η κατασκευή της γέφυρας δεν αναµένεται να έχει παρά περιορισµένες τοπικά 
και χρονικά επιπτώσεις που αφορούν κυρίως την αφαίρεση χλωρίδας, κοινής σε πολλές 
περιοχές της Κύπρου (πρόσβαση οχηµάτων για τις εργασίες της κατασκευής της γέφυρας). 
Σηµειώνεται ότι µε βάση τα αποτελέσµατα των µελετών των συστηµάτων αποχέτευσης 
οµβρίων που θα απορρέουν στον ποταµό από το έργο, προκύπτει ανάγκη εκβάθυνσης της 
κοίτης κατά ένα µέτρο περίπου, για µήκος µέχρι περίπου 190µ κατάντη. Καµία άλλη 
επιπρόσθετη επέµβαση όπως λήψη υλικών ή κατασκευή προσχώσεων δεν προβλέπεται 
κατά την κατασκευή του έργου. 
 
Όσον αφορά την πανίδα της περιοχής αναµένονται µέτριες επιπτώσεις οι οποίες αφορούν 
την πρόσκαιρη αποµάκρυνση της πανίδας στην περιοχή των εργασιών λόγω των 
δραστηριοτήτων κατασκευής. Καθώς δεν σηµειώνονται περιοχές µε ιδιαίτερα ευαίσθητη 
πανίδα στην άµεση περιοχή του έργου ή καταγεγραµµένες περιοχές ενδιαίτησης πτηνών ή 
θηλαστικών που να χρήζουν προστασία, οι επιπτώσεις θα είναι προσωρινές και 
αναστρέψιµες. 
 
Γενικά οι επιπτώσεις αναµένονται µέτριες έως σηµαντικές αλλά αναστρέψιµες και µερικώς 
αντιµετωπίσιµες µε λήψη µέτρων. 
 

5.13.2.Επιπτώσεις κατά την Λειτουργία 

 
Ο επηρεασµός της χλωριδοπανίδας της περιοχής κατά την λειτουργία του έργου αναµένεται 
να είναι µικρής έντασης και µόνιµου χαρακτήρα. Η όχληση της πανίδας από τον νυκτερινό 
φωτισµό της οδού µπορεί να επηρεάσει τις συνήθειες και την δραστηριότητα των ζώων στις 
παρόδιες περιοχές που βρίσκονται εκτός αστικού ιστού (αγροί και χωράφια). Καθώς ο 
επηρεασµός αυτός περιορίζεται στην άµεση ζώνη λειτουργίας του έργου θεωρείται 
αµελητέος. Η τοπιοτέχνιση της περιοχής του έργου αναµένεται να επιφέρει θετικές 
επιπτώσεις αποκαθιστώντας ως ένα βαθµό την χαµένη βλάστηση και εξασφαλίζοντας την 
βάση για επαναποικισµό της τοπικής πανίδας. 
 
Σε κάθε περίπτωση η εξέλιξη των χρήσεων γης στην περιοχή του έργου είναι ο παράγοντας 
που σε βάθος χρόνου καθορίζει την έκταση των επιπτώσεων, πράγµα που στην παρούσα 
φάση δεν είναι δυνατό να εκτιµηθεί. 
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5.14. Συνοπτική Παρουσίαση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σε Μορφή 
Μήτρας 

 
Ειδικότερα, από την ανάλυση που πραγµατοποιήθηκε στα παραπάνω κεφάλαια για τις 
βασικές περιβαλλοντικές παραµέτρους προέκυψαν τα εξής: 
 

Ατµόσφαιρα: Κατά την κατασκευή οι επιπτώσεις στην ατµόσφαιρα εκτιµώνται ως µέτριες και 
παροδικές αντιµετωπίσιµες µε λήψη µέτρων. Κατά τη λειτουργία του έργου δεν αναµένονται 
παρά αµελητέες επιπτώσεις. 
 

Θόρυβος: Κατά την κατασκευή του έργου αναµένεται προσωρινή αύξηση του θορύβου που 
θα είναι αισθητές µόνο στις περιοχές κατοικίας σε µια ζώνη 100 περίπου µέτρων από τα 
σηµεία εκτέλεσης των εργασιών. Οι επιπτώσεις κρίνονται µέτριες, προσωρινές και 
αντιµετωπίσιµες µε λήψη µέτρων. 
 

Κατά την λειτουργία του έργου αναµένονται οχλήσεις στις παρόδιες χρήσεις που κατά 
περιοχές (π.χ. Ανθούπολη) υπάρχει πιθανότητα υπέρβασης των εξεταζοµένων ορίων. Οι 
επιπτώσεις κρίνονται µέτριες, µόνιµες και µερικώς αντιµετωπίσιµες µε λήψη µέτρων. 
 

∆ονήσεις: Κατά την κατασκευή και λειτουργία του έργου του έργου αναµένονται χαµηλών 
επιπέδων µη αισθητές και κρίνονται αµελητέες 
 

Οπτική όχληση: Κατά την κατασκευή του έργου αναµένεται σηµαντική όχληση στις περιοχές 
των εργοταξίων, αλλά η επίπτωση αυτή είναι παροδική, αναστρέψιµη και µερικώς 
αντιµετωπίσιµη µε λήψη µέτρων. Κατά την λειτουργία του έργου αναµένεται όχληση από τα 
µεγάλα τεχνικά έργα (γέφυρες, κόµβοι) η οποία θα είναι µέτρια και µόνιµη, µη αναστρέψιµη 
αλλά µερικώς αντιµετωπίσιµη µε λήψη µέτρων. 
 

Χρήσεις γης: Κατά την κατασκευή του έργου δεν αναµένονται αλλαγές στις χρήσεις γης 
πέραν της ζώνης απαλλοτρίωσης του έργου. Η επίπτωση κρίνεται ουδέτερη. 
Κατά την λειτουργία του έργου µακροπρόθεσµα ενδέχεται η αύξηση των οικιστικών χρίσεων 
στις παρόδιες αγροτικές περιοχές. Η επίπτωση κρίνεται ουδέτερη. 
 

∆οµηµένο περιβάλλον: Κατά την κατασκευή του έργου αναµένεται µικρός επηρεασµός του 
δοµηµένου περιβάλλοντος λόγω της κατασκευής µιας νέας µεγάλης, υποδοµής χωρίς να 
απαιτούνται δραστικές επεµβάσεις στο υφιστάµενο δοµηµένο περιβάλλον. Οι επιπτώσεις 
είναι µικρές και προσωρινές αλλά µη αντιµετωπίσιµες µε µέτρα. Κατά την λειτουργία του 
έργου, θα υπάρξουν µικρές επιπτώσεις στις δοµηµένες περιοχές εκατέρωθεν του έργου, που 
αντιµετωπίζονται όµως από τις προβλέψεις προσβάσεων που έχει ο σχεδιασµός του έργου..  
 

Ιστορικό – πολιτιστικό περιβάλλον: Στην περιοχή βόρεια της Βιοµηχανικής Ζώνης Ιδαλίου 
έχει αναφερθεί από το Τµήµα Αρχαιοτήτων περιοχή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος στην 
οποία ακόµα δεν έχουν γίνει επισκοπήσεις. Πέραν της αναφοράς αυτής δεν καταγράφονται 
αρχαιολογικά ή πολιτιστικά µνηµεία στην περιοχή του έργου, έτσι οι επιπτώσεις κρίνονται 
ουδέτερες τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά την λειτουργία του έργου. Σε κάθε 
περίπτωση όµως συστήνονται προληπτικά µέτρα. 
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Κοινωνικοοικονοµικό περιβάλλον: Κατά την κατασκευή του έργου προβλέπονται µέτριες 
αρνητικές επιπτώσεις από την µεταβολή λειτουργίας των τοπικών οδών. Οι επιπτώσεις είναι 
πρόσκαιρες και αντιµετωπίσιµες. Θετική αναµένεται η επίπτωση από την αύξηση 
απασχόλησης λόγω των αναγκών των εργασιών κατασκευής. 
Κατά τη λειτουργία του έργου αναµένονται θετικές επιπτώσεις λόγω της βελτίωσης 
λειτουργίας του οδικού δικτύου. 
 
∆ίκτυα κοινής ωφέλειας: Κατά την κατασκευή του έργου οι επιπτώσεις στα δίκτυα ύδρευσης 
και ηλεκτροδότησης θα είναι αµελητέες ενώ κατά την λειτουργία του έργου θα είναι 
σηµαντικές καθώς θα αυξηθούν οι ανάγκες σε ενέργεια και νερό. Οι επιπτώσεις είναι 
µερικώς αντιµετωπίσιµες µε λήψη µέτρων. 
 
Ατυχήµατα – κίνδυνοι: τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία του έργου, τα 
ατυχήµατα και οι κίνδυνοι είναι αµελητέοι ειδικά µετά την λήψη προληπτικών µέτρων. 
 
Έδαφος: Κατά την κατασκευή του έργου τα µεγάλα τεχνικά έργα αναµένεται να 
προκαλέσουν σηµαντικές και µόνιµες επιπτώσεις στο έδαφος µερικώς αντιµετωπίσιµες µε 
λήψη µέτρων. Κατά την λειτουργία του έργου πιθανές επιπτώσεις µπορεί να υπάρξουν σε 
περίπτωση ατυχηµάτων από διαρροές καυσίµων ή λιπαντικών. Οι επιπτώσεις κρίνονται 
αµελητέες. 
 
Υδρογεωλογία: τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία του έργου, πιθανές 
επιπτώσεις σχετίζονται κυρίως µε ατυχήµατα διαρροής καυσίµων ή λιπαντικών και είναι 
αµελητέες, ειδικά µετά την λήψη προληπτικών µέτρων. 
 
Βιολογικό περιβάλλον: Κατά την κατασκευή του έργου αναµένεται απώλεια επιφανειακών 
γαιών µε φρυγανική βλάστηση καθώς και δέντρων κυρίως ελιών. Επιπρόσθετα οι εργασίες 
στην περιοχή του Αλυκούού ποταµού που είναι ενταγµένος στο διευρωπαϊκό δίκτυο Natura 
2000 µπορεί να προκαλέσουν καταστροφή χαµηλής ποτάµιας βλάστησης. Οι επιπτώσεις 
κρίνονται σηµαντικές, αλλά µερικώς αντιµετωπίσιµες µε λήψη µέτρων. 
 
Κατά την λειτουργία του έργου αναµένονται µέτριες επιπτώσεις κυρίως λόγω του νυκτερινού 
φωτισµού στις περιοχές χωρίς αναπτύξεις. Οι επιπτώσεις είναι µερικώς αντιµετωπίσιµες µε 
λήψη µέτρων. 
 
Στον Παρακάτω πίνακα δίνεται η συνοπτική αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
κατά την κατασκευή και λειτουργία του έργου, σε µορφή µήτρας. Για την παρουσίαση 
εκτιµήθηκε το µέγεθος επιπτώσεων και χρησιµοποιήθηκε βαθµολογική κλίµακα η οποία 
ορίστηκε µε τις εξής διακυµάνσεις: 
 
Όσον αφορά το είδος της επίπτωσης: 
Το σηµείο (+) αποδίδεται σε Θετικές Επιπτώσεις, 
Το σηµείο (-) αποδίδεται σε Αρνητικές Επιπτώσεις, 
Το σηµείο (0) αποδίδεται σε Ουδέτερες Επιπτώσεις. 
Όσον αφορά το µέγεθος: 
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Το σηµείο (ΑΜ) αποδίδεται σε Αµελητέες Επιπτώσεις 
Το σηµείο (ΜΕ) αποδίδεται σε Μέτριες Επιπτώσεις  
Το σηµείο (ΣΗ) αποδίδεται σε Σηµαντικές Επιπτώσεις 
Όσον αφορά το χρόνο εµφάνισης: 
Το σηµείο (Π) αποδίδεται σε Προσωρινές Επιπτώσεις, 
Το σηµείο (Μ) αποδίδεται σε Μόνιµες Επιπτώσεις, 
Όσον αφορά την επανάκαµψη στην πρότερη κατάσταση:  
Το σηµείο (ΑΝΤΡ) αποδίδεται σε Αντιστρέψιµες Επιπτώσεις, 
Το σηµείο (ΜΕ-ΑΝΤΡ) αποδίδεται σε Μερικώς Αντιστρέψιµες Επιπτώσεις, 
Το σηµείο (ΜΗ-ΑΝΤΡ) αποδίδεται σε Μη Αντιστρέψιµες Επιπτώσεις. 
Όσον αφορά µε τη λήψη µέτρων αντιµετώπισή τους:  
Το σηµείο (ΑΝΤΙ) αποδίδεται σε Αντιµετωπίσιµες Επιπτώσεις, 
Το σηµείο (ΜΕ-ΑΝΤΙ) αποδίδεται σε Μερικώς Αντιµετωπίσιµες Επιπτώσεις, 
Το σηµείο (ΜΗ-ΑΝΤΙ) αποδίδεται σε Μη Αντιµετωπίσιµες Επιπτώσεις. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.10. ΜΗΤΡΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

Μεταβλητή 
Περιβάλλοντος 

Κατασκευή Έργου Λειτουργία Έργου 

Ατµόσφαιρα (-), ΜΕ, Π, ΜΕ-ΑΝΤΙ (-), ΑΜ 

Θόρυβος (-), ΜΕ, Π, ΑΝΤΡ, ΜΕ-ΑΝΤΙ (-), ΜΕ, Μ, ΑΝΤΡ, ΜΕ-ΑΝΤΙ 

∆ονήσεις (-), ΑΜ (-), ΑΜ 

Οπτική όχληση (-), ΣΗ, Π, ΑΝΤΡ, ΜΕ-ΑΝΤΙ (-), ΜΕ, Μ, ΜΗ-ΑΝΤΡ, ΜΕ-ΑΝΤΙ 

Χρήσεις Γης (0) (0) 

∆οµηµένο Περιβάλλον (-), ΑΜ, Π, ΜΗ-ΑΝΤΙ (-), ΑΜ, Μ, ΜΕ-ΑΝΤΙ 
Ιστορικό & Πολιτιστικό 

Περιβάλλον (0) (0) 

Κοινονικοοικονοµικό Περιβάλλον 
(-), ΜΕ, Π, ΑΝΤΙ 

(+), ΜΕ, 
(+), ΜΕ, Μ 

∆ίκτυα Κοινής Ωφέλειας (-), ΑΜ, Π (-), ΣΗ, Μ, ΜΕ-ΑΝΤΙ 

Ατυχήµατα - Κίνδυνοι (-), ΑΜ, Π, ΑΝΤΙ (-), ΑΜ, ΑΝΤΙ 

Έδαφος (-), ΣΗ, Μ, ΜΕ-ΑΝΤΙ (-), ΑΜ, ΑΝΤΙ 

Υδρογεωλογία (-), ΑΜ, Π, ΑΝΤΙ (-), ΑΜ, ΑΝΤΙ 

Βιολογικό περιβάλλον (-), ΣΗ, Μ, ΜΕ-ΑΝΤΙ (-), ΜΕ, Μ,  ΜΕ-ΑΝΤΙ 
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6. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

 

6.1. Ατµόσφαιρα 

 

6.1.1. Μέτρα κατά την Κατασκευή 

 
Οι εκτιµήσεις των επιπέδων αέριας ρύπανσης κατά την κατασκευή του έργου είναι χαµηλές 
και προσωρινές, εποµένως δεν συντρέχει λόγος λήψης µέτρων. 
 
Όσον αφορά τη όχληση από την δηµιουργία σκόνης κατά την περίοδο κατασκευής του έργου 
προτείνονται ορισµένα µέτρα για τον περιορισµό των εκποµπών και τη µείωση των 
συγκεντρώσεων της σκόνης στους παρόδιους δέκτες. 
 
Ο έλεγχος των εκποµπών σκόνης γίνεται µε απλές µεθόδους διαχείρισης και το επίπεδο 
όχλησης εξαρτάται σηµαντικά από τα µέτρα ελέγχου στην πηγή. 
 
Όσον αφορά στην παραγωγή σκόνης λόγω κίνησης των εργοταξιακών οχηµάτων και ιδίως 
σε µη ασφαλτοστρωµένες επιφάνειες, ένας κώδικας διαχείρισης για τον περιορισµό της 
σκόνης κατά τη διάρκεια της κατασκευής περιλαµβάνει: 
 
• ύγρανση των διαδροµών κίνησης 
• επέµβαση σε γυµνές επιφάνειες όπου είναι αναγκαίο 
• θέσπιση µέγιστων ορίων ταχύτητας σε όλες τις µη στρωµένες επιφάνειες 
• οι εξατµίσεις όλων των µηχανηµάτων θα πρέπει να είναι στραµµένες µακριά από το 

έδαφος 
• τα ερείσµατα και οι διάδροµοι κίνησης θα πρέπει να είναι καθαρά και υγρά 
 
Επίσης, θα πρέπει να ελαχιστοποιηθούν οι αποθέσεις ή αποσπάσεις υλικών σε / από 
σωρούς, και η εναπόθεση υλικών σε σωρούς θα πρέπει να γίνεται από το ελάχιστο δυνατό 
ύψος.  Η περίφραξη ή η κάλυψη των σωρών που δεν χρησιµοποιούνται ελαττώνουν τη 
διάβρωσή τους από τον άνεµο.  Οι σωροί υλικών µπορούν να προφυλαχθούν είτε µε 
τεχνητές περιφράξεις, είτε µε την τοποθέτησή τους κοντά σε ορύγµατα ή σειρές δένδρων, 
θάµνων, ή κοντά σε φράκτες. 
 
Γενικότερα µέτρα διαχείρισης του εργοταξίου για τον περιορισµό της σκόνης περιλαµβάνουν: 
 
• Τα φορτηγά που µεταφέρουν χαλαρά υλικά θα πρέπει να είναι καλυµµένα. 
• Το κατάβρεγµα κατά τη διάρκεια των µετακινήσεων και εναποθέσεων άµµου και 

χαλικιών, καθώς και το πλύσιµο των τροχών όλων των οχηµάτων που εξέρχονται από 
τον χώρο εργασιών, µπορεί να ελαττώσει την σκόνη που εκπέµπεται.  Τα οχήµατα που 
φεύγουν από το πεδίο εργασιών πρέπει να είναι καθαρά. 
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• Όλα τα µηχανήµατα και ο εξοπλισµός που χρησιµοποιούνται στις κατασκευές θα 
πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση, και να πληρούν τις προδιαγραφές του 
κατασκευαστή, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι εκποµπές σκόνης. 

• Η ανάµιξη και η προετοιµασία του χαρµανιού του σκυροδέµατος είναι προτιµότερο να 
γίνεται µε µάλλον υγρό και όχι ξηρό σκυρόδεµα.  Η εργασία αυτή θα πρέπει να 
διεξάγεται σε κλειστή ή περιφραγµένη περιοχή. 

• Τα σιλό αποθήκευσης τσιµέντου και αδρανών να είναι κλειστά µε εγκατάσταση 
φίλτρων σκόνης. 

 
Όσον αφορά στις σκόνες που θα δηµιουργούνται κατά τη µεταφορά χύδην υλικών από τα 
λατοµεία ή τους χώρους εκσκαφών προς το εργοτάξιο, προτείνονται τα παρακάτω µέτρα τα 
οποία έχουν σχέση και µε την ασφάλεια οδήγησης: 
 
• Ειδική σήµανση σε όλο το µήκος της διαδροµής µεταφοράς των υλικών ότι εκτελούνται 

έργα 
• Σήµανση στις εξόδους των λατοµείων και εργοταξίων 
• Αποφυγή υπερπλήρωσης των φορτηγών µεταφοράς χύδην υλικών 
• Κάλυψη των υλικών µε σκέπαστρα 
• Συντήρηση του οδικού δικτύου µεταφοράς  
• Αν η διαδροµή είναι µέσα από οικιστικές περιοχές, να εξετασθεί η δυνατότητα 

παράκαµψης αυτών.  Αν όχι τότε να επιδιωχθεί η διαβροχή των οδών. 
 

6.1.2. Μέτρα κατά την Λειτουργία 

 
∆εν αναµένονται άµεσες επιπτώσεις από τις εκποµπές στην ατµόσφαιρα από την οδική 
κυκλοφορία.  ∆εδοµένου ότι οι συγκεντρώσεις των ρύπων στους αποδέκτες θα βρίσκονται 
µέσα στα επιτρεπόµενα όρια, δεν απαιτούνται ιδιαίτερα µέτρα µείωσης της ατµοσφαιρικής 
ρύπανσης κατά τη φάση λειτουργίας του έργου.  Αντιθέτως, η λειτουργία του έργου 
αναµένεται να βελτιώσει την ποιότητα ατµόσφαιρας στις οικιστικές περιοχές της ευρύτερης 
περιοχής του έργου λόγω της αποσυµφόρησης του τοπικού οδικού δικτύου. 
 

6.2. Θόρυβος 

 

6.2.1. Μέτρα κατά την Κατασκευή 

 
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του προηγούµενου κεφαλαίου αναµένονται αυξηµένα επίπεδα 
θορύβου κατά την κατασκευή που ενδέχεται να επηρεάσουν τις περιοχές κατοικίας κοντά 
στα εργοτάξια. 
 
Τα αντιθορυβικά µέτρα που προτείνονται κατά την κατασκευή συνοψίζονται σε τρία επίπεδα 
επέµβασης: 
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α. Χρησιµοποίηση µηχανηµάτων του εργοταξίου εφοδιασµένων µε πιστοποιητικό 
θορύβου τύπου ΕΟΚ. 

β. Συνεκτίµηση του θορύβου στον καθορισµό του προγράµµατος των εργασιών και της 
µεθοδολογίας κατασκευής για τη µείωση των εκποµπών θορύβου, ιδιαίτερα για τις 
εργασίες κοντά σε οικιστικές περιοχές. 

γ. Εφαρµογή τεχνικών λύσεων µε κατασκευή ηχοπετασµάτων περί τον χώρο του 
εργοταξίου 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 
προγραµµατισµό των εργασιών έτσι ώστε να προκληθεί η ελάχιστη δυνατή παρενόχληση 
στο αστικό ανθρωπογενές περιβάλλον της άµεσης και της ευρύτερης περιοχής του έργου.  Η 
διάταξη των συσσωρευµένων υλικών στον χώρο του εργοταξίου θα πρέπει να γίνει µε τέτοιο 
τρόπο ώστε αυτά να λειτουργούν ως ηχοπετάσµατα για τη µείωση του θορύβου. 
 
Τέλος, ο σχεδιασµός και η κατασκευή των ηχοπετασµάτων στον χώρο του εργοταξίου θα 
πρέπει να γίνει προσεκτικά ώστε αυτά να προσφέρουν την απαραίτητη προστασία.  Για 
µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα τα ηχοπετάσµατα θα τοποθετούνται όσο το δυνατό 
πλησιέστερα στην πηγή του θορύβου. 
 
Σε περιπτώσεις όπου θα απαιτείται ηχοµόνωση του εξοπλισµού για µερικούς µήνες, θα 
χρησιµοποιούνται σάκοι άµµου.  Επίσης προϊόντα εκσκαφών ή / και υλικά κατασκευής 
µπορούν να προσφέρουν ηχοµόνωση κατά την προσωρινή τους απόθεση, πριν 
χρησιµοποιηθούν.  Για παράδειγµα, σωροί από οπλισµό, σωλήνες κ.λ.π., σάκοι 
σκυροδέµατος, σωροί φυτικής γης κ.λ.π. µε κατάλληλη τοποθέτηση επαρκούν για τον 
περιορισµό του θορύβου από το χώρο των εργασιών.  Ένας πρακτικός κανόνας στη 
δηµιουργία παρόµοιων προσωρινών ηχοφραγµάτων είναι το µήκος του φράγµατος να είναι 
τουλάχιστον δεκαπλάσιο του ύψους.  Αν χρησιµοποιηθούν ηχοπετάσµατα µε µικρότερο 
µήκος, αυτά θα πρέπει να στρέφονται γύρω από την πηγή του θορύβου. 
 

6.2.2. Μέτρα κατά την Λειτουργία 
 

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του έργου αναµένονται αυξηµένα επίπεδα θορύβου. Οι 
περιοχές από τις οποίες διέρχεται το έργο δεν διαθέτουν ευαίσθητες στο θόρυβο χρήσεις 
(πχ, κατοικία, σχολεία, νοσοκοµεία κ.λ.π.) και δεν απαιτείται η λήψη µέτρων για τον θόρυβο. 
Ακολούθως οι περιοχές κατοικίας και οι περιοχές µε µεµονωµένες κατοικίες που βρίσκονται 
κοντά στην σχεδιαζόµενη οδό προτείνεται να προστατευθούν µε χρήση ηχοπετασµάτων. 
 
Στην παρούσα φάση έγινε έλεγχος µε το µοντέλο Ο∆ΟΣ EMOS για τις επιπτώσεις χρήσης 
ηχοπετάσµατος για την προστασία κατοικηµένων περιοχών που καταγράφηκαν να έχουν 
αυξηµένα επίπεδα θορύβου, άνω των 60 dB(A) Lnight και άνω των 70 dB(A) Lden. Τα 
αποτελέσµατα του ελέγχου παρουσιάζονται στους χάρτες ΠΛ-Π-036 έως και ΠΛ-Π-051. 
 
Οι θέσεις και η έκταση των πετασµάτων που προτείνονται να τοποθετηθούν στο άκρο της 
οδού παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.1. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΗΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ 
 

Οδός 
Από 
Χ.Θ. 

Έως 
Χ.Θ. 

Θέση στην οδό ως 
προς την 

χιλιοµέτρηση 

Ύψος 
(m) 

Φάση Ε     
Περιµετρικός Λευκωσίας 1+500 2+000 Αµφίπλευρα  
Περιµετρικός Λευκωσίας 2+000 3+000 Αριστερά  
Φάση Γ     
Περιµετρικός Λευκωσίας 1+400 1+500 Αριστερά 4 
Πλαγιόδροµος SR7 0+000 0+470 Αριστερά 4 
Πλαγιόδροµος SR11 0+900 1+300 ∆εξιά 4 
Τοπική οδός Ανθούπολης 0+065 0+740 Αµφίπλευρα 4 
Ράµπα R1 Ανθούπολης 0+000 0+840 Αριστερά 4 
Ράµπα Ανθούπολης 0+000 0+339 ∆εξιά 4 
Κυκλικός Κόµβος Ανθούπολης 0+000 0+375 Αριστερά 4 
Ράµπα R1 Ανάγυας 0+000 0+320 Αριστερά 4 
Α/δροµος Παλαιχωρίου 0-300 0+340 Αµφίπλευρα 4 
Α/δροµος Παλαιχωρίου 0+540 1+140 Αµφίπλευρα 4 
Α/δροµος Παλαιχωρίου 1+140 1+200 Αριστερά 4 
Α/δροµος Παλαιχωρίου 1+700 1+960 Αµφίπλευρα 4 
Α/δροµος Παλαιχωρίου 1+960 2+200 Αριστερά 4 
Α/δροµος Παλαιχωρίου 3+200 3+500 ∆εξιά 4 
Α/δροµος Παλαιχωρίου 5+700 6+000 ∆εξιά 4 
Α/δροµος Παλαιχωρίου 6+000 6+200 Αµφίπλευρα 4 
Α/δροµος Παλαιχωρίου 6+200 6+327 Αριστερά 4 
Φάση Β     
Περιµετρικός Λευκωσίας 1+000 1+600 Αµφίπλευρα 4 
Οδός Παλαιχωρίου 0+000 0+640 Αµφίπλευρα 4 
Οδός Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 0+000 0+250 Αµφίπλευρα 4 
Οδός Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 0+338 0+555 Αµφίπλευρα 4 
Άνω Τοπική οδός (Α1 tople) 0+000 0+511 Αριστερά 4 
Άνω Τοπική οδός (Α1 topri) 0+000 0+476 ∆εξιά 4 
Ράµπα κόµβου Λακατάµειας (lakat R1) 0+000 0+329 Αριστερά 4 
Ράµπα κόµβου Λακατάµειας (lakat R2) 0+000 0+350 ∆εξιά 4 
Ράµπα κόµβου Λακατάµειας (lakat R3) 0+000 0+077 Αριστερά 4 
Ράµπα κόµβου Λακατάµειας (lakat R4) 0+000 0+104 ∆εξιά 4 
Κυκλικός κόµβος Λακατάµειας (rnd) 0+000 0+210 Αριστερά 4 
Οδός Κολυµβητηρίου 1+600 1+850 ∆εξιά 4 
Οδός Κολυµβητηρίου 2+000 2+500 Αµφίπλευρα 4 
Άνω τοπική οδός 3+500 3+800 Αριστερά 4 
Άνω τοπική οδός 5+000 5+230 Αριστερά 4 
Κυκλικός κόµβος Τσερίου (rnd) 0+000 0+312 Αριστερά 4 
Λεωφ. Στροβόλου 0+000 0+300 Αµφίπλευρα 4 
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Οδός 
Από 
Χ.Θ. 

Έως 
Χ.Θ. 

Θέση στην οδό ως 
προς την 

χιλιοµέτρηση 

Ύψος 
(m) 

Λεωφ. Στροβόλου 0+300 0+590 ∆εξιά 4 
Λεωφ. Στροβόλου 0+670 1+000 Αριστερά 4 
Φάση Α     
Περιµετρικός Λευκωσίας 7+000 7+500 ∆εξιά 4 
Οδός Χατζηιωσήφ (επέκταση ∆. 
Βικέλλα) 

1+200 1+600 ∆εξιά 4 

Κυκλικός κόµβος Χατζηιωσήφ 0+000 0+343 Αριστερά 4 
Ράµπα κυκλικού κόµβου Χατζηιωσήφ 
(R2) 

0+000 0+288 ∆εξιά 4 

Νοτιοδυτική έξοδος κυκλικού κόµβου 
Χατζηιωσήφ 

0+000 0+150 ∆εξιά 4 

Περιµετρικός Λευκωσίας 10+500 11+000 ∆εξιά 4 
Λεωφ. Μακεδονίας 1+000 1+200 ∆εξιά 4 
Λεωφ. Μακεδονίας 1+500 1+700 Αµφίπλευρα 4 
Νοτιοανατολική έξοδος κυκλικού κόµβου 
Σκοπευτηρίου 

0+600 1+000 ∆εξιά 4 

Περιµετρικός Λευκωσίας 10+800 12+500 Αριστερά 4 
Α/δροµος Λευκωσίας – Λεµεσού 74+000 74+500 ∆εξιά 4 
Α/δροµος Λευκωσίας – Λεµεσού 76+000 77+100 Αµφίπλευρα 4 
Κόµβος Οµόνοιας (δεξιός κλάδος - 
vpd2) 

0+000 0+397 ∆εξιά 4 

Φάση ∆     
Περιµετρικός Λευκωσίας 13+700 14+000 Αριστερά 4 
Κυκλικός Κόµβος Ποταµιάς (RND 2) 0+000 0+140 Αριστερά 4 
Τοπική Οδός προς ∆άλι 0+400 1+126 Αριστερά 4 

 
Οι θέσεις των ηχοπετασµάτων που ελέγχθηκαν και αναφέρονται λεπτοµερώς στον 
παραπάνω πίνακα, αφορούν την µείωση του θορύβου στους ευαίσθητους χρήστες, 
µεµονωµένες οικίες, σχολεία και οικιστικές περιοχές. Η αποµείωση του θορύβου είναι 
αποτελεσµατικότερη για τα κτήρια που βρίσκονται πλησιέστερα στο ηχοπέτασµα ενώ η 
αποτελεσµατικότητά τους αποµειώνεται µε την απόσταση από αυτά λόγω της περίθλασης 
του ήχου. Σηµειώνεται ότι στις πυκνοκατοικηµένες αστικές περιοχές ο πλησιέστερος προς 
την οδό στοίχος του οικοδοµικού τετραγώνου ενεργεί και ως ηχοπέτασµα για τους 
οικιστικούς στοίχους που ακολουθούν µε αποτέλεσµα ο θόρυβος να αποµειώνεται 
περισσότερο από ότι υπολογίζει το µοντέλο θορύβου. Ο σκοπός του ηχοπετάσµατος στις 
πυκνοκατοικηµένες αστικές περιοχές στοχεύει κυρίως στην προστασία, κατά το δυνατό, του 
πρώτου (πλησιέστερου προς την οδό) στοίχου οίκησης. 
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Εκτός από το µέτρο των ηχοπετασµάτων που λαµβάνεται στην πηγή του θορύβου (οδός) 
συνιστάται και µέτρο που λαµβάνεται στους δέκτες του θορύβου (οικίες). Στις ζώνες 
κατοικίας που συνορεύουν µε το έργο προτείνονται να µπουν πολεοδοµικοί όροι που να 
αφορούν στην ηχοµόνωση των νεοανεγειρόµενων κτηρίων (ενισχυµένες ηχοµονώσεις 
τοίχων, διπλά τζάµια, κ.λ.π.). Το µέτρο αυτό θα ελαχιστοποιήσει την προβλεπόµενη όχληση 
από τον θόρυβο και θεωρείται το πλέον αποτελεσµατικό για την περίπτωση. 
 

6.3. ∆ονήσεις 

 

6.3.1. Μέτρα κατά την Κατασκευή 

 
Οι επιπτώσεις που αναµένονται είναι αµελητέες και ως εκ τούτου δεν είναι αναγκαία η λήψη 
µέτρων. Σε κάθε περίπτωση προληπτικά συστήνεται η αποφυγή χρήσης εκρηκτικών κατά τις 
εργασίες εκσκαφής. 
 

6.3.2. Μέτρα κατά την Λειτουργία 
 

Οι επιπτώσεις που αναµένονται είναι αµελητέες και ως εκ τούτου δεν είναι αναγκαία η λήψη 
µέτρων. 
 

6.4. Οπτική Όχληση 
 

6.4.1. Μέτρα κατά την Κατασκευή 
 

Για τον µετριασµό της οπτικής όχλησης από τις εργασίες κατασκευής του έργου προτείνεται 
η κατάλληλη διαµόρφωση του χώρου της άµεσης περιοχής του έργου. 
 
Η σχεδίαση της διαµόρφωσης του χώρου (επαναφοράς του τοπίου), αποτελεί αναπόσπαστο 
τµήµα όλου του έργου. Η διαµόρφωση του χώρου θα αποτελέσει το αντικείµενο της ειδικής 
φυτοτεχνικής µελέτης που εκπονείται στα πλαίσια µελέτης του έργου και πληροί τις ανάγκες 
λειτουργίας του χώρου αλλά και τις περιβαλλοντικές αρχές. 
 
Οι χωµατουργικές εργασίες που θα γίνουν, θα ακολουθήσουν βασικές αντιδιαβρωτικές 
αρχές που απαιτούνται για να µην απολεσθεί το χώµα και θρεπτικά στοιχεία λόγω 
εκπλύσεων, καθώς και αποφυγή συµπίεσης του χώµατος για διευκόλυνση φυτρώµατος 
σπόρων και ανάπτυξη του ριζικού συστήµατος των φυτών κάτω από καλές συνθήκες 
αερισµού και υγρασίας. 
 
Μετά τη διαµόρφωση της τελικής τοπογραφίας και µε το πρόσθετο φυτευτικό χώµα θα 
πρέπει να επιδιωχθεί µία ενοποίηση του χώρου µε το γύρω περιβάλλον.  Όλες οι φυτεύσεις 
στο χώρο θα πρέπει να γίνουν βάσει σχεδίου όπου θα φαίνονται τα σηµεία των 
προτεινοµένων φυτεύσεων κατά φυτό και συστάδα. 
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Η διαµόρφωση του εδάφους προτείνεται σε γενικές γραµµές καθ’ όλο το µήκος των έργων 
όπου η µορφολογία του εδάφους το επιτρέπει αλλά ειδικότερα στις θέσεις δηµιουργίας 
πρανών ορυγµάτων ή επιχωµάτων. 
 
Τα αναφερόµενα µέτρα συµπίπτουν µε τα µέτρα που προτείνονται αναλυτικότερα στο κεφ 
6.11 για το έδαφος. 
 

6.4.2. Μέτρα κατά την Λειτουργία 

 
Τα µέτρα διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου του έργου που αναφέρονται στον τον 
µετριασµό των επιπτώσεων είναι µόνιµα και αποτελούν και µέτρα κατά την διάρκεια 
λειτουργίας του έργου. 
 

6.5. Χρήσεις Γης 

 

6.5.1. Μέτρα κατά την Κατασκευή 

 
Καθώς οι επιπτώσεις κρίνονται ουδέτερες δεν προτείνονται µέτρα. 
 

6.5.2. Μέτρα κατά την Λειτουργία 

 
Καθώς οι επιπτώσεις κρίνονται ουδέτερες δεν προτείνονται µέτρα. 
 

6.6. ∆οµηµένο Περιβάλλον 

 

6.6.1. Μέτρα κατά την Κατασκευή 

 
Οι επιπτώσεις κατά την κατασκευή αναµένονται περιορισµένα αρνητικές λόγω του µεγέθους 
του έργου και των µεγάλων τεχνικών κατασκευών δεν είναι δυνατό να αντιµετωπιστούν µε 
λήψη µέτρων. 
 

6.6.2. Μέτρα κατά την Λειτουργία 

 
Οι επιπτώσεις από την ύπαρξη ενός κλειστού αυτοκινητοδρόµου δηµιουργεί περιορισµούς 
πρόσβασης εκατέρωθεν της οδού. Οι επιπτώσεις αυτές µετριάζονται από το σχεδιασµό του 
έργου που προβλέπει ταπείνωση της οδού στις αστικές περιοχές της Λακατάµειας (Φάση Β) 
και δηµιουργία άνω τοπικής οδού καθώς και η δηµιουργία τοπικών διαβάσεων. Άλλα 
πρόσθετα µέτρα δεν συστήνονται. 
 



ΜΕΕΠ του Περιµετρικού Αυτοκινητοδρόµου Λευκωσίας Αντιµετώπιση 
  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

TRADEMCO Α.Ε. p:\p270900 - periferiakos lefkosias\environment\report_final\ekuesh-kef\p270900_r2905_report.doc\ 6-8 

6.7. Ιστορικό και Πολιτιστικό Περιβάλλον 

 

6.7.1. Μέτρα κατά την Κατασκευή 

 
Παρόλο που δεν αναµένονται επιπτώσεις προληπτικά θα πρέπει να προβλεφθεί η παρουσία 
αρχαιολόγου από τις οικίες αρχαιολογικές υπηρεσίες κατά την διάρκεια των κατασκευών, 
ώστε να εποπτεύονται οι εργασίες και να εκτιµηθούν τυχών ευρήµατα. 
 

6.7.2. Μέτρα κατά την Λειτουργία 

 
Καθόσον δεν αναµένονται επιπτώσεις, δεν προτείνονται µέτρα. 
 

6.8. Κοινωνικοοικονοµικό Περιβάλλον 
 

6.8.1. Μέτρα κατά την Κατασκευή 
 

Κατά τη διάρκεια της κατασκευής θα πρέπει να ληφθεί πρόνοια ώστε να υπάρχουν οι 
επαρκείς κυκλοφοριακές ρυθµίσεις για να εξυπηρετούνται τα διερχόµενα οχήµατα όπου 
υπάρχει ήδη οδικό δίκτυο και προσωρινά θα διακοπεί η συνέχειά του λόγω των έργων. 
Επιπρόσθετα, θα πρέπει να υπάρξει πρόνοια στον προγραµµατισµό των εργασιών ώστε 
αυτές να γίνονται κατά το δυνατόν σε περιόδους τα τοπικά δίκτυα δεν παρουσιάζουν αιχµές. 
Εφόσον τα προβλεπόµενα έργα προβλέπονται να γίνονται σε διαφορετικές φάσεις θα πρέπει 
να υπάρξει πρόνοια ώστε κατά τη διάρκεια των έργων κάθε φάσης να εξασφαλίζεται η 
εύρυθµη λειτουργία των υπόλοιπων τµηµάτων εµπλεκόµενου οδικού δικτύου, στα οποία δεν 
εκτελούνται έργα. Τέλος θα πρέπει να γίνει χρονικός και χωρικός προγραµµατισµός των 
διαδροµών που θα ακολουθούν τα εργοταξιακά οχήµατα και φορτηγά µεταφοράς υλικών 
ώστε να µην επιφέρουν σηµαντική επιβάρυνση στα τοπικά οδικά δίκτυα. 
 

6.8.2. Μέτρα κατά την Λειτουργία 
 

Καθόσον δεν αναµένονται αρνητικές επιπτώσεις, δεν προτείνονται µέτρα. 
 

6.9. ∆ίκτυα Κοινής Ωφέλειας 
 

6.9.1. Μέτρα κατά την Κατασκευή 
 

Οι επιπτώσεις στα δίκτυα κοινής ωφέλειας κατά την διάρκεια της κατασκευής θα είναι 
ελάχιστές και περιορισµένες χρονικά. Παρόλα αυτά σε περιπτώσεις που επηρεάζονται 
δίκτυα κοινής ωφέλειας θα πρέπει να υπάρχει έγκαιρη ειδοποίηση για τη διάρκεια διακοπής 
λειτουργίας των δικτύων (ηλεκτροδότηση, υδροδότηση, τηλεπικοινωνίες) ειδικά αν 
επηρεάζονται περιοχές µε εµπορικές ή οικιστικές χρήσεις. 
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6.9.2. Μέτρα κατά την Λειτουργία 

 
Κατά την λειτουργία του έργου αναµένονται αυξηµένες απαιτήσεις ηλεκτρικής ενέργειας για 
την λειτουργία των Η/Μ εγκαταστάσεων (εξαερισµοί, φωτισµός, συστήµατα ελέγχου) καθώς 
και νερού για την άρδευση των φυτεύσεων. 
 
Για τον περιορισµό της κατανάλωσης ενέργειας και νερού συστήνονται τα ακόλουθα µέτρα. 
 
• Αποφυγή χρήσης λαµπτήρων πυράκτωσης και χρήση λαµπτήρων µε σήµανση 

χαµηλής ενεργειακής κατανάλωσης (Energy Star) και οικολογικής σήµανσής τους 
(Ecolabel, EU Flower, κ.λ.π.). 

• Η προµήθεια των λαµπτήρων να γίνει από κατασκευαστές που ακολουθούν τα 
πρότυπα διαδικασιών παραγωγής, ελέγχου και διάθεσης CYS 14001, EMAS ή άλλο 
ισοδύναµο. 

• Για την επιλογή και την προµήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισµού οδικού 
φωτισµού να εφαρµοστούν τα αναφερόµενα κριτήρια στο Σχέδιο ∆ράσεως για τις 
Πράσινες Συµβάσεις 2012-2014, Παράρτηµα Γ Κατηγορία 2.2/Β Λαµπτήρες για Οδικό 
φωτισµό – Φωτεινοί Σηµατοδότες. 

• Στην οριζόντια και κατακόρυφη σήµανση να χρησιµοποιηθεί ανακλαστικό υλικό και να 
τηρούνται τα αναφερόµενα στο Σχέδιο ∆ράσης για Πράσινες ∆ηµόσιες Συµβάσεις 
2012-2014, Παράρτηµα Γ, Κατηγορία 6.2/Β. 

• Η επιλογή των συστηµάτων εξαερισµού των σηράγγων να γίνει στην βάση της 
χαµηλότερης δυνατής ενεργειακής κατανάλωσης. 

• Στις φυτεύσεις να προτιµηθούν αυτόχθονα είδη χλωρίδας χωρίς µεγάλες απαιτήσεις 
άρδευσης. 

• Όπου παρέχεται η δυνατότητα η άρδευση να γίνεται µε υπόγειο σύστηµα στάλαξης. 
 

6.10. Ατυχήµατα – Κίνδυνοι 

 

6.10.1.Μέτρα κατά την Κατασκευή 

 
Τα µέτρα που συστήνονται για την αποφυγή και ελαχιστοποίηση της πιθανότητας 
ατυχήµατος είναι κυρίως προληπτικού χαρακτήρα και έχουν ως ακολούθως: 
 
Ο εργολάβος θα πρέπει να σηµατοδοτήσει κατάλληλα τους χώρους του εργοταξίου ώστε να 
αποφευχθούν ατυχήµατα:  
 
• Ο χώρος των εργοταξίων να περιφραχθεί και να σηµατοδοτηθεί κατάλληλα για την 

πρόληψη των ατυχηµάτων και την ασφάλεια των κατοίκων. 
• Να τοποθετηθούν απαγορευτικές και προειδοποιητικές πινακίδες µε κατάλληλο 

περιεχόµενο για την ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος στους χώρους εργασίας 
µε στόχο την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των συνεργείων. 
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• Τοποθέτηση σηµάνσεων ασφαλείας σε όλα τα σηµεία υψηλού κινδύνου εντός του 
εργοταξίου. 

• Τις ώρες που το εργοτάξιο δε θα βρίσκεται σε λειτουργία, όλα τα µηχανήµατα θα 
πρέπει να σταθµεύουν σε συγκεκριµένες θέσεις. 

• Καθορισµός διαδροµών κίνησης οχηµάτων εντός του εργοταξίου και σήµανση των 
καθορισµένων διαδροµών. 

• ∆ιευθέτηση χώρου παροχής πρώτων βοηθειών και εξασφάλιση όλων των 
απαραίτητων διευκολύνσεων για την παροχή τους. 

• ∆ιευθέτηση χώρου για τη λήψη γευµάτων των εργαζοµένων και παροχή όλων των 
απαραίτητων διευκολύνσεων. 

• Απαγορεύεται η αποθήκευση υλικών έξω και γύρω από το χώρο των εργοταξίων. Η 
αποθήκευση των υλικών κατασκευής και των µηχανηµάτων να γίνεται αποκλειστικά 
µέσα στα εργοτάξια. 

• Κάθε είδους σκουπίδια, άχρηστα υλικά παλιά ανταλλακτικά και µηχανήµατα, λάδια, 
κ.λ.π. θα συλλέγονται και θα αποµακρύνονται συστηµατικά από το χώρο των έργων, η 
δε διάθεσή τους θα γίνεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Απαγορεύεται η κάθε 
µορφής καύση υλικών (λάστιχα, λάδια, κ.λ.π.) στην περιοχή των έργων. 

• Εξασφάλιση όλων των απαραίτητων µέσων πυροπροστασίας (π.χ. πυροσβεστήρες) 
και µέσων ατοµικής προστασίας των εργαζοµένων  (κράνος, γάντια, κ.λ.π.) 

• Ανάπτυξη σχεδίου δράσης πυρκαγιάς για την αντιµετώπιση περιστατικών έκτακτης 
ανάγκης. 

 
Πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα για την ασφαλή διακίνηση των διερχοµένων 
και των εργαζοµένων στο έργο καθώς και τη µετακίνηση των κατασκευαστικών 
µηχανηµάτων αλλά και των οχηµάτων µεταφοράς υλικών. Για το σκοπό αυτό απαιτούνται οι 
κατάλληλες σηµάνσεις, η χρήση κατάλληλου εξοπλισµού από το προσωπικό και η χρήση 
προειδοποιητικών πινακίδων. Εργοταξιακοί χώροι καθώς και χώροι αποθήκευσης υλικών θα 
ήταν επίσης σκόπιµο να διαθέτουν φωτισµό ασφαλείας κατά τη διάρκεια της νύχτας.   
 
Επαρκής Προειδοποιητική κατάλληλη Σηµατοδότηση πλησίον της περιοχής των έργων. 
 
Πριν από την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να υποβληθεί στην επίβλεψη προς έγκριση ο 
τρόπος οργάνωσης της αντιπυρικής προστασίας. Ιδιαίτερα µέτρα αντιπυρικής προστασίας 
για την αντιµετώπιση τυχόν εκδηλώσεων πυρκαϊάς από τη λειτουργία των µηχανηµάτων 
κατά την κατασκευή θα πρέπει να ληφθούν στους χώρους αποθήκευσης καυσίµων, στους 
υποσταθµούς ρεύµατος και στους µετασχηµατιστές. 
 
Μετά το πέρας των εργασιών µε ευθύνη του αναδόχου να αποµακρυνθεί από το εργοτάξιο 
και την περιοχή των εργασιών κάθε προσωρινή εγκατάσταση, απορρίµµατα, µηχανήµατα, 
πλεονάζοντα χρήσιµα ή άχρηστα υλικά.  
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6.10.2.Μέτρα κατά την Λειτουργία 

 
Κατά τη λειτουργία του έργου θα πρέπει να ακολουθούνται όλα τα απαραίτητα µέτρα για την 
αποφυγή αλλά και αντιµετώπιση επικινδύνων καταστάσεων που σχετίζονται κυρίως µε 
πιθανά ατυχήµατα.  
 
Ο κύριος του έργου θα πρέπει: 
 
• Να φροντίζει και να εξασφαλίζει για την σωστή και εύρυθµη λειτουργία των 

συστηµάτων πυρασφάλειας και παρακολούθησης του αυτ/δρόµου. 
• Να φροντίζει για την εφαρµογή όλων των κείµενων διατάξεων, οδηγιών και 

κανονισµών ασφαλείας 
• Να φροντίζει για τον καθαρισµό οδοστρωµάτων από απορρίµµατα χρηστών 
• Να φροντίζει για την συντήρηση σηµάνσεως ασφαλείας και εξόδων διαφυγής 
• Να εκπονήσει και να εφαρµόσει σχέδιο αντιµετώπισης ατυχηµάτων, ειδικότερα στα 

σηµεία όπου υπάρχουν σήραγγες. 
 

6.11. Έδαφος 
 

6.11.1.Μέτρα κατά την Κατασκευή 

 
Κατά την κατασκευή του έργου πρέπει να ληφθούν υπόψη οι παρακάτω γενικοί κανόνες που 
αφορούν τη βελτιστοποίηση της ένταξης κάθε επιµέρους στοιχείου του έργου στο τοπίο. Οι 
γενικές κατευθύνσεις στις οποίες θα πρέπει να ληφθούν µέτρα είναι: 
 
• Ορύγµατα: Κατά την εκσκαφή τους να προστατεύεται κατά το δυνατόν η υπάρχουσα 

βλάστηση και να αποφεύγεται η κοπή δένδρων. Τα πρανή να στρογγυλεύονται 
ελεύθερα, ώστε να προσαρµόζονται στο ανάγλυφο του εδάφους και να 
κατασκευάζονται µε σταθερό πλάτος ή σε βαθµίδες. 

• Επιχώµατα: Η κλίση των πρανών να εναρµονίζεται µε τη µορφή του εδάφους. Τα 
επιφανειακά νερά να οδηγούνται σε αγωγούς απορροής. 

• Χώροι διάθεσης πλεοναζόντων υλικών: Μακριά από οικισµούς, ρέµατα κ.λ.π. Σύνταξη 
σχεδίου διαχείρισης πλεοναζόντων υλικών από τον ανάδοχο του έργου. 

• Ανισόπεδοι κόµβοι: Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο σχεδιασµό της φύτευσης, 
ώστε αυτή να βελτιώνει την αισθητική χωρίς να µειώνει την ορατότητα. 

• Εργοτάξια: Θα πρέπει να είναι σε απόσταση τουλάχιστον 300 m  από οικισµούς και 
ρέµατα. Μετά το πέρας των εργασιών οι χώροι πρέπει να αποκαθίστανται στην αρχική 
τους κατάσταση µε φυτεύσεις. 

• Πρόνοια για την διαχείριση (αποθήκευση και αποµάκρυνση) αστικού τύπου 
απορριµµάτων και λυµάτων, καυσίµων και λιπαντικών. 

 
Τα παραπάνω γενικά µέτρα και κατευθύνσεις εξειδικεύονται σε συγκεκριµένες προτάσεις για 
το προγραµµατιζόµενο έργο. 
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Ειδικότερα: 
 
1. Θα πρέπει όλες οι θέσεις απόληψης αδρανών να γίνουν από αδειοδοτηµένες για το λόγο 

αυτό περιοχές. 
2. Πιστή εφαρµογή των συστηνόµενων από την φυτοτεχνική µελέτη. Οι φυτεύσεις να έχουν 

εξασφαλισµένη την άρδευση και να προτιµηθούν φυτά που φύονται στην περιοχή. 
3. Αποκατάσταση του τοπίου των περιοχών επέµβασης, αποµακρύνοντας υλικά και 

µηχανήµατα και διενεργώντας εργασίες οµαλοποίησης του εδάφους, εκεί όπου οι 
εργασίες έχουν προκαλέσει σχετική αλλοίωση της τοπικής µορφολογίας 

4. Εφοδιασµός των εργοταξιακών χώρων µε τις απαραίτητες εγκαταστάσεις συλλογής των 
εργοταξιακών αποβλήτων (π.χ. ορυκτέλαια). 

5. Κατάλληλη ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των συνεργείων κατασκευής για την ανάγκη 
διατήρησης των χώρων καθαρών και την προστασία του περιβάλλοντος. 

6. Κατά την εγκατάσταση των εργοταξίων θα πρέπει ο ανάδοχος να καταρτίσει σχέδιο 
διαχείρισης απορριµµάτων εργοταξίου. 

7. Να απαγορευτεί κάθε ανεξέλεγκτη έστω και προσωρινή αποθήκευση υλικών έξω από το 
χώρο του κυρίως εργοταξίου, εκτός εάν ορισθεί διαφορετικά από την Αρµόδια 
Περιβαλλοντική Αρχή, η οποία θα πρέπει να χορηγήσει αντίστοιχη άδεια µετά την 
εκπόνηση ειδικής µελέτης. 

8. Κατάρτιση «Ολοκληρωµένου Σχεδίου ∆ιαχείρισης» των πλεοναζόντων υλικών που θα 
προκύψουν από τις εκσκαφές, αλλά και άλλων στερεών αποβλήτων (άχρηστα 
ανταλλακτικά µηχανηµάτων κ.λ.π.) από τον ανάδοχο του έργου σύµφωνα µε την 
νοµοθεσία (∆ιαχείριση αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων – 
Κανονισµοί, 2011) 

9. Για την κατασκευή των οδοστρωµάτων το υλικό επικάλυψης να πληροί τα αναφερόµενα 
στο Σχέδιο ∆ράσης για Πράσινες ∆ηµόσιες Συµβάσεις 2012-2014, Παράρτηµα Γ, 
Κατηγορία 6.2/Α. 

 

6.11.2.Μέτρα κατά την Λειτουργία 

 
Κατά την λειτουργία του έργου οι επιπτώσεις σχετίζονται µε συµβάντα διαρροών καυσίµων ή 
λιπαντικών σε περιπτώσεις ατυχηµάτων. Η ύπαρξη σχεδίου αντιµετώπισης ατυχηµάτων που 
προτάθηκε σε προηγούµενη παράγραφο και η ορθή λειτουργία του συστήµατος 
αποµόνωσης επιµολυσµένων υδάτων στα δίκτυα αποστράγγισης σηράγγων, 
ελαχιστοποιούν τις πιθανότητες επιµόλυνσης του εδάφους σε περίπτωση περιστατικών 
ατυχηµάτων. 
 

6.12. Υδρογεωλογία 

 

6.12.1.Μέτρα κατά την Κατασκευή 

 
Οι επιπτώσεις υδρογεωλογία αναµένονται αµελητέες υπό τον όρο τήρησης κανόνων και 
λήψεις µέτρων που αφορούν στα απόβλητα (στερεά και υγρά) των εργοταξίων. 
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Συγκεκριµένα θα πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα. 
 
Τα µέτρα για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων από τα υγρά απόβλητα συνοψίζονται στα 
εξής: 
 
• Κατά την κατασκευή των έργων, η διαχείριση των µεταχειρισµένων ορυκτελαίων θα 

πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Οι υπεύθυνοι των εργοταξίων 
θα πρέπει να απαγορεύσουν την απόρριψη ορυκτελαίων στο έδαφος και να 
δηµιουργήσουν ένα σύστηµα συλλογής και αποκοµιδής τους. Τα υπολείµµατα 
ορυκτελαίων από τα µηχανήµατα κατασκευής θα πρέπει να συλλέγονται σε κατάλληλη 
θέση του εργοταξίου και να διατίθενται σε µονάδες ανάκτησης ορυκτελαίων. 

• Σε περίπτωση διαρροών καυσίµων ή πίσσας υπάρχει κίνδυνος ρύπανσης των 
επιφανειακών νερών, του εδάφους κ.λ.π.  Συνεπώς θα πρέπει να γίνεται χρήση 
προσροφητικών υλικών όπως άµµος, ροκανίδι ή ειδικού γεωυφάσµατος αµέσως µετά 
τη διαφυγή. Η διάθεση αυτών θα γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες για τη διάθεση 
τοξικών αποβλήτων. 

• Τήρηση της απαγόρευσης ρίψης µπαζών και γενικά των στερεών αποβλήτων της 
κατασκευής, µέσα σε ρέµατα, ώστε να µην επηρεάζεται η επιφανειακή ροή των υδάτων 

• ∆εν θα πρέπει να δηµιουργούνται σωροί υλικών / µπάζων µέσα ή κοντά σε κοίτες 
χειµάρρων (απόσταση τουλάχιστον 100 m) για να αποφεύγεται η µεταφορά 
εκπλυµάτων στους χειµάρρους κατά τη διαβροχή τους. 

• Για την αποφυγή εκπλύσεων που είναι δυνατόν να προκύψουν (κυρίως έκπλυση 
επιχωµάτων) θα πρέπει να αποφεύγεται να γίνονται χωµατουργικές εργασίες κατά τη 
διάρκεια υψηλών βροχοπτώσεων στην περιοχή. 

• Κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων αλλά και µε την ολοκλήρωση της θα πρέπει 
να συλλέγονται και να αποµακρύνονται όλα τα στερεά απόβλητα (ευθύνη του 
υπεύθυνου του εργοταξίου) που προέρχονται από την κατασκευή του έργου, όπως 
άχρηστα υλικά, µπάζα, µηχανήµατα κ.ά. 

 

6.12.2.Μέτρα κατά την Λειτουργία 

 
Κατά τη λειτουργία του έργου η συλλογή των απορριµµάτων θα πρέπει να ενταχθεί στις 
λοιπές λειτουργίες συντήρησης και να γίνεται οργανωµένα και σε τακτά χρονικά διαστήµατα. 
Προτείνεται η οργάνωση χώρου – εργοταξιακής υποδοµής για τις εργασίες συντήρησης της 
οδού.  Ο χώρος θα είναι εξοπλισµένος, εκτός των άλλων, µε κλειστούς κάδους 
απορριµµάτων, όπου θα συλλέγονται τα απορρίµµατα από παρόδιες εκτάσεις έως ότου 
διατεθούν στον πλησιέστερο χώρο απόθεσης. Επιπρόσθετα τα αναφερόµενα στο κεφ. 
6.11.2 εφαρµόζονται και για την προστασία της υδρογεωλογίας της περιοχής κατά την 
λειτουργία του έργου. 
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6.13. Βιολογικό Περιβάλλον 

 

6.13.1.Μέτρα κατά την Κατασκευή 

 
Γενικά επιπτώσεις στην χλωρίδα και τη βλάστηση της περιοχής καθώς στην περιοχή άµεσης 
επιρροής του έργου αναµένονται σηµαντικές καθώς θα χαθεί µεγάλη έκταση φρυγανικής 
βλάστησης και τοπικά θα χρειαστεί να αποκοπούν δέντρα (κυρίως ελιές).  Στις περιοχές των 
ποταµών Πεδιαίου και Αλυκούού, το έργο περνά κάθετα µε γέφυρες και η επέµβαση θα είναι 
περιορισµένη. Στα πλαίσια µελετών του έργου συντάσεται και ειδική µελέτη τοπιοτέχνησης η 
εφαρµογή της οποίας θα αποκαταστήσει σε ικανοποιητικό βαθµό τις φυτικές απώλειες. Η 
µελέτη τοπιοτέχνησης θα αναφέρει αναλυτικά τα είδη φυτών τις µεθόδους και τις θέσεις 
φύτευσης. Γενικότερα όµως προτείνονται τα ακόλουθα: 
 
Στις φυτεύσεις πρέπει να χρησιµοποιηθούν είδη φυτών που απαντούν στο οικολογικό 
περιβάλλον της περιοχής, οι δε ζώνες βλάστησης που θα σχηµατισθούν να περιέχουν όσο 
το δυνατό περισσότερα είδη δένδρων, θάµνων και άλλων φυτών. 
 
Η οικολογική εκλογή ειδών χλωρίδας έχει τα εξής πλεονεκτήµατα: 
 
• Τα είδη που φυτεύονται είναι προσαρµοσµένα στους αβιοτικούς περιβαλλοντικούς 

παράγοντες της περιοχής και µπορούν έτσι να εγκατασταθούν µε επιτυχία. 
• Οι ζώνες βλάστησης που σχηµατίζονται από τις φυτεύσεις δεν αλλοιώνουν την 

αισθητική του τοπίου και συνήθως προσελκύουν περισσότερα είδη πανίδας από ότι τα 
ξενικά είδη. 

• Η επιλογή των δασοπονικών ειδών που θα χρησιµοποιηθούν για την ίδρυση τεχνητών 
συστάδων πρέπει να ακολουθήσει την εξής σειρά: α) οικολογική εκλογή, όπως 
προαναφέρθηκε, β) εκλογή των ειδών σύµφωνα µε τις λειτουργικές τους ιδιότητες, γ) 
εκλογή των ειδών σύµφωνα µε τα αισθητικά τους χαρακτηριστικά. 

• Η δηµιουργία µικτών ζωνών βλάστησης που αποτελούνται από δένδρα, υψηλούς και 
χαµηλούς θάµνους αφενός διατηρεί την αισθητική του τοπίου και αφετέρου προσφέρει 
µεγαλύτερη ποικιλία βιοτόπων οι οποίοι ελκύουν περισσότερα είδη πανίδας 
συντελώντας έτσι στην επαναφορά της πανίδας στην περιοχή. 

 
Τα φυτικά είδη τα οποία θα χρησιµοποιηθούν θα να προκύψουν από την µελέτη 
τοπιοτέχνησης και θα πρέπει να έχουν ορισµένα χαρακτηριστικά και να εκπληρώνουν 
ορισµένες λειτουργίες: 
 
• πλούσιο και βαθύ ριζικό σύστηµα για τη συγκράτηση του εδάφους 
• να είναι είδη που συµµετέχουν στην τοπική χλωρίδα 
• να αντέχουν στις τοπικές βιοκλιµατικές συνθήκες 
• να έχουν κατάλληλο ύψος για την κατά δυνατό απόκρυψη του έργου 
• να αντέχουν στη ρύπανση από τα καυσαέρια 
• να µην απαιτούν µεγάλες φροντίδες συντήρησης 
• κατάλληλο ύψος φυτών στις στροφές ώστε να υπάρχει ορατότητα 
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• να διευκολύνουν τον καθαρισµό του δρόµου από τα σκουπίδια  
• ο διαθέσιµος χώρος να είναι ανάλογος της ανάπτυξης της κώµης και του ριζικού 

συστήµατος (παρατηρείται σε στενές νησίδες η κώµη να βγαίνει στο οδόστρωµα) 
• να είναι ταχυαυξή για να επιτευχθεί σύντοµη επικάλυψη του εδάφους 
 
Η φύτευση και η µετέπειτα διαχείριση της βλάστησης θα πρέπει να γίνουν µε κατάλληλο 
τρόπο, ώστε να σχηµατισθούν ζώνες βλάστησης κατά µήκος του δρόµου και σε βάθος που 
θα φτάνει µέχρι το ρείθρο του δρόµου.  Η φύτευση θα πρέπει επίσης να στοχεύει σε µια όσο 
το δυνατό µεγαλύτερη ποικιλία ειδών δένδρων, θάµνων και χόρτων, για λόγους αισθητικής 
αλλά και κάλυψης των αναγκών φωλιάσµατος και τροφής όσο το δυνατόν περισσότερων 
ειδών πανίδας. 
 
Κατά τη διαχείριση των ζωνών της βλάστησης να αποφεύγεται η χρήση φυτοφαρµάκων και 
ορµονών, ώστε να ευνοηθεί η άγρια πανίδα, που θα επανέλθει εκεί µετά την αποπεράτωση 
των έργων. 
 
Ειδικότερα συστήνονται τα ακόλουθα: 
 
• Στις περιοχές όπου θα υπάρξουν κοπές µη καλλιεργήσιµων δέντρων (κυπαρίσσια, 

ευκάλυπτοι) να γίνει αντικατάσταση αυτών µε ισάριθµα η και περισσότερα δέντρα του 
ίδιου είδους. 

• Οι εργασίες γεφύρωσης κοίτης ποταµών να είναι προγραµµατισµένες µε τρόπο που να 
περιορίζουν στο ελάχιστο δυνατό την κίνηση και εργασία των εργοταξιακών οχηµάτων 
µέσα σε αυτές. 

• Πριν την έναρξη των εργασιών εντός ή περίξ της περιοχής προστασίας, 
πραγµατοποιηθεί καταγραφή για το είδος Ophrys kotschyi, και αν απαιτείται να 
ληφθούν εξειδικευµένα µέτρα προστασίας του που θα συµφωνηθούν µε τους 
Αρµόδιους Φορείς 

• Στις περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος που σηµειώθηκαν (Αλυκός ποταµός, Πεδιαίος 
ποταµός, περιοχή Ανθούπολης) να γίνει επισκόπηση από ειδικό σε θέµατα οικολογίας 
ο οποίος θα µπορούσε να επισκέπτεται τις περιοχές που θα γίνονται τα 
κατασκευαστικά έργα πριν την υλοποίηση τους για ένα τελικό έλεγχο για την παρουσία 
σπάνιων ειδών χλωρίδας που χρήζουν προστασία. Αν και εφόσον εντοπιστούν 
προστατευόµενα είδη τότε θα πρέπει να σηµανθούν ευκρινώς ώστε να αποφευχθεί η 
τυχαία καταστροφή τους, ή αν κριθεί απαραίτητο να µεταφυτευθούν. Το άτοµο αυτό 
δεν είναι αναγκαίο να εργοδοτήται µόνιµα στο εργοτάξιο αλλά να επιχειρεί περιοδικές 
επισκέψεις ανάλογα µε την εποχή του χρόνου και την πρόοδο των κατασκευαστικών 
εργασιών 

• Για την διαµόρφωση χώρων πρασίνου, για τα προϊόντα κηπουρικής αλλά και για την 
προµήθεια υπηρεσιών κηπουρικής να εφαρµοστούν τα αναφερόµενα στο Σχέδιο 
∆ράσης για Πράσινες ∆ηµόσιες Συµβάσεις 2012-2014, Παράρτηµα Γ, Κατηγορίες 11.1 
και 11.2. 
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6.13.2.Μέτρα κατά την Λειτουργία 

 
Για τον περιορισµό της όχλησης της πανίδας από τον νυχτερινό φωτισµό του έργου 
προτείνεται η χρήση σύγχρονων λαµπτήρων φωτισµού (full cut-off fixture) µε τους οποίους 
γίνεται ανάκλαση του φωτός προς τα κάτω και περιορίζεται η διασπορά της φωτεινότητας 
προς τα επάνω και πλάγια. Επιπλέον, τα προαναφερθέντα στην παράγραφο 6.13.1 µέτρα 
καλύπτουν και την φάση λειτουργίας. 
 

6.14. Περιληπτική Παρουσίαση των Προτεινόµενων Μέτρων 

 
Τα µέτρα που προτάθηκαν στο παρόν Κεφάλαιο 6, παρουσιάζονται περιληπτικά στον 
ακόλουθο πίνακα. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
 
Παράµετρος / Φάση Μέτρα 
Ατµόσφαιρα - 
Κατασκευή 

• Ύγρανση των διαδροµών κίνησης 
• Επέµβαση σε γυµνές επιφάνειες όπου είναι αναγκαίο 
• Θέσπιση µέγιστων ορίων ταχύτητας σε όλες τις µη στρωµένες 

επιφάνειες 
• Οι εξατµίσεις όλων των µηχανηµάτων θα πρέπει να είναι 

στραµµένες µακριά από το έδαφος 
• Τα ερείσµατα και οι διάδροµοι κίνησης θα πρέπει να είναι καθαρά 

και υγρά 
• Τα φορτηγά που µεταφέρουν χαλαρά υλικά θα πρέπει να είναι 

καλυµµένα. 
• Το κατάβρεγµα κατά τη διάρκεια των µετακινήσεων και 

εναποθέσεων άµµου και χαλικιών, καθώς και το πλύσιµο των 
τροχών όλων των οχηµάτων που εξέρχονται από τον χώρο 
εργασιών, µπορεί να ελαττώσει την σκόνη που εκπέµπεται.  Τα 
οχήµατα που φεύγουν από το πεδίο εργασιών πρέπει να είναι 
καθαρά. 

• Όλα τα µηχανήµατα και ο εξοπλισµός που χρησιµοποιούνται στις 
κατασκευές θα πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση, και να πληρούν 
τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι 
εκποµπές σκόνης. 

• Η ανάµιξη και η προετοιµασία του χαρµανιού του σκυροδέµατος 
είναι προτιµότερο να γίνεται µε µάλλον υγρό και όχι ξηρό 
σκυρόδεµα.  Η εργασία αυτή θα πρέπει να διεξάγεται σε κλειστή ή 
περιφραγµένη περιοχή. 

• Τα σιλό αποθήκευσης τσιµέντου και αδρανών να είναι κλειστά µε 
εγκατάσταση φίλτρων σκόνης. 

• Ειδική σήµανση σε όλο το µήκος της διαδροµής µεταφοράς των 
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Παράµετρος / Φάση Μέτρα 
υλικών ότι εκτελούνται έργα 

• Σήµανση στις εξόδους των λατοµείων και εργοταξίων 
• Αποφυγή υπερπλήρωσης των φορτηγών µεταφοράς χύδην υλικών 
• Κάλυψη των υλικών µε σκέπαστρα 
• Συντήρηση του οδικού δικτύου µεταφοράς  
• Αν η διαδροµή είναι µέσα από οικιστικές περιοχές, να εξετασθεί η 

δυνατότητα παράκαµψης αυτών.  Αν όχι τότε να επιδιωχθεί η 
διαβροχή των οδών. 

Ατµόσφαιρα - 
Λειτουργία 

 

Θόρυβος - Κατασκευή • Χρησιµοποίηση µηχανηµάτων του εργοταξίου εφοδιασµένων µε 
πιστοποιητικό θορύβου τύπου ΕΟΚ. 

• Συνεκτίµηση του θορύβου στον καθορισµό του προγράµµατος των 
εργασιών και της µεθοδολογίας κατασκευής για τη µείωση των 
εκποµπών θορύβου, ιδιαίτερα για τις εργασίες κοντά σε οικιστικές 
περιοχές. 

• Εφαρµογή τεχνικών λύσεων µε κατασκευή ηχοπετασµάτων περί 
τον χώρο του εργοταξίου και χρήση κινητών αντιθορυβικών 
πετασµάτων στα σηµεία εκποµπής υψηλής στάθµης θορύβου. 

Θόρυβος - Λειτουργία • Χρήση ηχοπετασµάτων στις περιοχές και την έκταση που 
αναφέρονται στον Πίνακα 6.1. 

• Πολεοδοµικές προδιαγραφές ηχοµόνωσης για νεοανεγειρόµενα 
κτήρι. 

∆ονήσεις - Κατασκευή • Αποφυγή χρήσης εκρηκτικών 
Ιστορικό – Πολιτιστικό 
περιβάλλον - 
Κατασκευή 

• Παρουσία αρχαιολόγου κατά την διάρκεια των εργασιών για 
αξιολόγηση τυχών ευρηµάτων. 

Κοινωνικοοικονοµικό 
περιβάλλον - 
Κατασκευή 

• Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στο υφιστάµενο οδικό δίκτυο. 
• Προγραµµατισµός εργασιών στο υφιστάµενο οδικό δίκτυο σε 

περιόδους εκτός κυκλοφοριακής αιχµής. 
• Προγραµµατισµός των διαδροµών που θα ακολουθούν τα 

εργοταξιακά οχήµατα και φορτηγά µεταφοράς υλικών ώστε να µην 
επιφέρουν σηµαντική επιβάρυνση στα τοπικά οδικά δίκτυα. 

∆ίκτυα κοινής 
ωφέλειας - Κατασκευή 

• Έγκαιρη ειδοποίηση για τη διάρκεια διακοπής λειτουργίας των 
δικτύων (ηλεκτροδότηση, υδροδότηση, τηλεπικοινωνίες). 

∆ίκτυα κοινής 
ωφέλειας - Λειτουργία 

• Αποφυγή χρήσης λαµπτήρων πυράκτωσης και χρήση λαµπτήρων 
µε σήµανση χαµηλής ενεργειακής κατανάλωσης (Energy Star) και 
οικολογικής σήµανσής τους (Ecolabel, EU Flower, κ.λ.π.). 

• Η προµήθεια των λαµπτήρων να γίνει από κατασκευαστές που 
ακολουθούν τα πρότυπα διαδικασιών παραγωγής, ελέγχου και 
διάθεσης CYS 14001, EMAS ή άλλο ισοδύναµο. 

• Για την επιλογή και την προµήθεια και την εγκατάσταση του 
εξοπλισµού οδικού φωτισµού να εφαρµοστούν τα αναφερόµενα 
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Παράµετρος / Φάση Μέτρα 
κριτήρια στο Σχέδιο ∆ράσεως για τις Πράσινες Συµβάσεις 2012-
2014, Παράρτηµα Γ Κατηγορία 2.2/Β Λαµπτήρες για Οδικό 
φωτισµό – Φωτεινοί Σηµατοδότες. 

• Στην οριζόντια και κατακόρυφη σήµανση να χρησιµοποιηθεί 
ανακλαστικό υλικό και να τηρούνται τα αναφερόµενα στο Σχέδιο 
∆ράσης για Πράσινες ∆ηµόσιες Συµβάσεις 2012-2014, Παράρτηµα 
Γ, Κατηγορία 6.2/Β. 

• Η επιλογή των συστηµάτων εξαερισµού των σηράγγων να γίνει 
στην βάση της χαµηλότερης δυνατής ενεργειακής κατανάλωσης. 

• Στις φυτεύσεις να προτιµηθούν αυτόχθονα είδη χλωρίδας χωρίς 
µεγάλες απαιτήσεις άρδευσης. 

• Όπου παρέχεται η δυνατότητα η άρδευση να γίνεται µε υπόγειο 
σύστηµα στάλαξης. 

Ατυχήµατα / Κίνδυνοι - 
Κατασκευή 

• Ο χώρος των εργοταξίων να περιφραχθεί και να σηµατοδοτηθεί 
κατάλληλα για την πρόληψη των ατυχηµάτων και την ασφάλεια των 
κατοίκων. 

• Να τοποθετηθούν απαγορευτικές και προειδοποιητικές πινακίδες 
µε κατάλληλο περιεχόµενο για την ανάγκη προστασίας του 
περιβάλλοντος στους χώρους εργασίας µε στόχο την ενηµέρωση 
και ευαισθητοποίηση των συνεργείων. 

• Τοποθέτηση σηµάνσεων ασφαλείας σε όλα τα σηµεία υψηλού 
κινδύνου εντός του εργοταξίου. 

• Τις ώρες που το εργοτάξιο δε θα βρίσκεται σε λειτουργία, όλα τα 
µηχανήµατα θα πρέπει να σταθµεύουν σε συγκεκριµένες θέσεις. 

• Καθορισµός διαδροµών κίνησης οχηµάτων εντός του εργοταξίου 
και σήµανση των καθορισµένων διαδροµών. 

• ∆ιευθέτηση χώρου παροχής πρώτων βοηθειών και εξασφάλιση 
όλων των απαραίτητων διευκολύνσεων για την παροχή τους. 

• ∆ιευθέτηση χώρου για τη λήψη γευµάτων των εργαζοµένων και 
παροχή όλων των απαραίτητων διευκολύνσεων. 

• Απαγορεύεται η αποθήκευση υλικών έξω και γύρω από το χώρο 
των εργοταξίων. Η αποθήκευση των υλικών κατασκευής και των 
µηχανηµάτων να γίνεται αποκλειστικά µέσα στα εργοτάξια. 

• Κάθε είδους σκουπίδια, άχρηστα υλικά παλιά ανταλλακτικά και 
µηχανήµατα, λάδια, κ.λ.π. θα συλλέγονται και θα αποµακρύνονται 
συστηµατικά από το χώρο των έργων, η δε διάθεσή τους θα γίνεται 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Απαγορεύεται η κάθε µορφής 
καύση υλικών (λάστιχα, λάδια, κ.λ.π.) στην περιοχή των έργων. 

• Εξασφάλιση όλων των απαραίτητων µέσων πυροπροστασίας (π.χ. 
πυροσβεστήρες) και µέσων ατοµικής προστασίας των 
εργαζοµένων (κράνος, γάντια, κ.λ.π.). 

• Ανάπτυξη σχεδίου δράσης πυρκαγιάς για την αντιµετώπιση 
περιστατικών έκτακτης ανάγκης. 
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Παράµετρος / Φάση Μέτρα 
Ατυχήµατα / Κίνδυνοι - 
Λειτουργία 

• Ο κύριος του έργου θα πρέπει: 
• Να φροντίζει και να εξασφαλίζει για την σωστή και εύρυθµη 

λειτουργία των συστηµάτων πυρασφάλειας και παρακολούθησης 
του αυτ/δρόµου. 

• Να φροντίζει για την εφαρµογή όλων των κείµενων διατάξεων, 
οδηγιών και κανονισµών ασφαλείας. 

• Να φροντίζει για τον καθαρισµό οδοστρωµάτων από απορρίµµατα 
χρηστών. 

• Να φροντίζει για την συντήρηση σηµάνσεως ασφαλείας και εξόδων 
διαφυγής. 

• Να εκπονήσει και να εφαρµόσει σχέδιο αντιµετώπισης 
ατυχηµάτων, ειδικότερα στα σηµεία όπου υπάρχουν σήραγγες. 

Έδαφος - Κατασκευή • Θα πρέπει όλες οι θέσεις απόληψης αδρανών να γίνουν από 
αδειοδοτηµένες για το λόγο αυτό περιοχές. 

• Πιστή εφαρµογή των συστηνόµενων από την φυτοτεχνική µελέτη. 
Οι φυτεύσεις να έχουν εξασφαλισµένη την άρδευση και να 
προτιµηθούν φυτά που φύονται στην περιοχή. 

• Αποκατάσταση του τοπίου των περιοχών επέµβασης, 
αποµακρύνοντας υλικά και µηχανήµατα και διενεργώντας εργασίες 
οµαλοποίησης του εδάφους, εκεί όπου οι εργασίες έχουν 
προκαλέσει σχετική αλλοίωση της τοπικής µορφολογίας. 

• Εφοδιασµός των εργοταξιακών χώρων µε τις απαραίτητες 
εγκαταστάσεις συλλογής των εργοταξιακών αποβλήτων (π.χ. 
ορυκτέλαια). 

• Κατάλληλη ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των συνεργείων 
κατασκευής για την ανάγκη διατήρησης των χώρων καθαρών και 
την προστασία του περιβάλλοντος. 

• Κατά την εγκατάσταση των εργοταξίων θα πρέπει ο ανάδοχος να 
καταρτίσει σχέδιο διαχείρισης απορριµµάτων εργοταξίου. 

• Να απαγορευτεί κάθε ανεξέλεγκτη έστω και προσωρινή 
αποθήκευση υλικών έξω από το χώρο του κυρίως εργοταξίου, 
εκτός εάν ορισθεί διαφορετικά από την Αρµόδια Περιβαλλοντική 
Αρχή, η οποία θα πρέπει να χορηγήσει αντίστοιχη άδεια µετά την 
εκπόνηση ειδικής µελέτης. 

• Κατάρτιση «Ολοκληρωµένου Σχεδίου ∆ιαχείρισης» των 
πλεοναζόντων υλικών που θα προκύψουν από τις εκσκαφές, αλλά 
και άλλων στερεών αποβλήτων (άχρηστα ανταλλακτικά 
µηχανηµάτων κλπ) από τον ανάδοχο του έργου σύµφωνα µε την 
νοµοθεσία (∆ιαχείριση αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και 
Κατεδαφίσεων – Κανονισµοί, 2011). 

• Για την κατασκευή των οδοστρωµάτων το υλικό επικάλυψης να 
πληροί τα αναφερόµενα στο Σχέδιο ∆ράσης για Πράσινες ∆ηµόσιες 
Συµβάσεις 2012-2014, Παράρτηµα Γ, Κατηγορία 6.2/Α. 
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Παράµετρος / Φάση Μέτρα 
Έδαφος - Λειτουργία • Ορθή λειτουργία του συστήµατος αποµόνωσης επιµολυσµένων 

υδάτων στα δίκτυα αποστράγγισης σηράγγων 
Υδρογεωλογία - 
Κατασκευή 

• Κατά την κατασκευή των έργων, η διαχείριση των µεταχειρισµένων 
ορυκτελαίων θα πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε την κείµενη 
νοµοθεσία. Οι υπεύθυνοι των εργοταξίων θα πρέπει να 
απαγορεύσουν την απόρριψη ορυκτελαίων στο έδαφος και να 
δηµιουργήσουν ένα σύστηµα συλλογής και αποκοµιδής τους. Τα 
υπολείµµατα ορυκτελαίων από τα µηχανήµατα κατασκευής θα 
πρέπει να συλλέγονται σε κατάλληλη θέση του εργοταξίου και να 
διατίθενται σε µονάδες ανάκτησης ορυκτελαίων. 

• Σε περίπτωση διαρροών καυσίµων ή πίσσας υπάρχει κίνδυνος 
ρύπανσης των επιφανειακών νερών, του εδάφους κλπ.  Συνεπώς 
θα πρέπει να γίνεται χρήση προσροφητικών υλικών όπως άµµος, 
ροκανίδι ή ειδικού γεωυφάσµατος αµέσως µετά τη διαφυγή. Η 
διάθεση αυτών θα γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες για τη διάθεση 
τοξικών αποβλήτων. 

• Τήρηση της απαγόρευσης ρίψης µπαζών και γενικά των στερεών 
αποβλήτων της κατασκευής, µέσα σε ρέµατα, ώστε να µην 
επηρεάζεται η επιφανειακή ροή των υδάτων. 

• ∆εν θα πρέπει να δηµιουργούνται σωροί υλικών / µπάζων µέσα ή 
κοντά σε κοίτες χειµάρρων (απόσταση τουλάχιστον 100 m) για να 
αποφεύγεται η µεταφορά εκπλυµάτων στους χειµάρρους κατά τη 
διαβροχή τους. 

• Για την αποφυγή εκπλύσεων που είναι δυνατόν να προκύψουν 
(κυρίως έκπλυση επιχωµάτων) θα πρέπει να αποφεύγεται να 
γίνονται χωµατουργικές εργασίες κατά τη διάρκεια υψηλών 
βροχοπτώσεων στην περιοχή. 

• Κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων αλλά και µε την 
ολοκλήρωση της θα πρέπει να συλλέγονται και να αποµακρύνονται 
όλα τα στερεά απόβλητα (ευθύνη του υπεύθυνου του εργοταξίου) 
που προέρχονται από την κατασκευή του έργου, όπως άχρηστα 
υλικά, µπάζα, µηχανήµατα κ.ά. 

Υδρογεωλογία - 
Λειτουργία 

• Η συλλογή των απορριµµάτων θα πρέπει να ενταχθεί στις λοιπές 
λειτουργίες συντήρησης και να γίνεται οργανωµένα και σε τακτά 
χρονικά διαστήµατα. 

• Οργάνωση χώρου – εργοταξιακής υποδοµής για τις εργασίες 
συντήρησης της οδού.  Ο χώρος θα είναι εξοπλισµένος, εκτός των 
άλλων, µε κλειστούς κάδους απορριµµάτων, όπου θα συλλέγονται 
τα απορρίµµατα από παρόδιες εκτάσεις έως ότου διατεθούν στον 
πλησιέστερο χώρο απόθεσης. 

Βιολογικό Περιβάλλον 
- Κατασκευή 

• Εφαρµογή της µελέτης τοπιοτέχνησης 
• Στις περιοχές όπου θα υπάρξουν κοπές µη καλλιεργήσιµων 

δέντρων (κυπαρίσσια, ευκάλυπτοι) να γίνει αντικατάσταση αυτών 
µε ισάριθµα η και περισσότερα δέντρα του ίδιου είδους. 
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Παράµετρος / Φάση Μέτρα 
• Οι εργασίες γεφύρωσης κοίτης ποταµών να είναι 

προγραµµατισµένες µε τρόπο που να περιορίζουν στο ελάχιστο 
δυνατό την κίνηση και εργασία των εργοταξιακών οχηµάτων µέσα 
σε αυτές. 

• Πριν την έναρξη των εργασιών εντός ή περίξ της περιοχής 
προστασίας, πραγµατοποιηθεί καταγραφή για το είδος Ophrys 
kotschyi, και αν απαιτείται να ληφθούν εξειδικευµένα µέτρα 
προστασίας του που θα συµφωνηθούν µε τους Αρµόδιους Φορείς. 

• Στίς περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος που σηµειώθηκαν (Αλυκός 
ποταµός, Πεδιαίος ποταµός, περιοχή Ανθούπολης) να γίνει 
επισκόπηση από ειδικό σε θέµατα οικολογίας και αν εντοπιστούν 
προστατευόµενα είδη τότε θα πρέπει να σηµανθούν ευκρινώς. 

• Για την διαµόρφωση χώρων πρασίνου, για τα προϊόντα 
κηπουρικής αλλά και για την προµήθεια υπηρεσιών κηπουρικής να 
εφαρµοστούν τα αναφερόµενα στο Σχέδιο ∆ράσης για Πράσινες 
∆ηµόσιες Συµβάσεις 2012-2014, Παράρτηµα Γ. 
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7. ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 
Το εξεταζόµενο έργο του Περιµετρικού Λευκωσίας αποτελεί µια µεγάλη υποδοµή στον τοµέα 
των µεταφορών τόσο της περιοχής της Λευκωσίας όσο και της νήσου γενικότερα. Μια τέτοια 
µεγάλη επένδυση απαιτεί µια διοικητική οργάνωση η οποία θα µπορέσει να ανταποκριθεί 
στις ανάγκες παρακολούθησης του έργου. 
 
Είναι σύνηθες σε έργα τέτοιου µεγέθους η δηµιουργία ενός αυτοτελούς οργανισµού, ο 
οποίος αναλαµβάνει την παρακολούθηση του έργου κατά την κατασκευή και µετά το πέρας 
τις κατασκευής, αναλαµβάνει και την ευθύνη της λειτουργίας του. Η απόφαση για τον τρόπο 
σύστασης και την νοµική υπόσταση ενός τέτοιου οργανισµού παρακολούθησης εκτέλεσης 
και λειτουργίας του έργου σχετίζεται άµεσα µε την γενικότερη πολιτική του Κράτους (το 
οποίο είναι και ο βασικός επενδυτής) σε τέτοια ζητήµατα. 
 
Καθώς η δηµιουργία και οργάνωση ενός οργανισµού / φορέα παρακολούθησης του 
εξεταζόµενου έργου είναι ένα ιδιαίτερα σύνθετο ζήτηµα, είναι αναγκαία η εκπόνηση ειδικής 
µελέτης που θα καθορίζει λεπτοµερώς το αντικείµενο, τις διαδικασίες και τις διεργασίες 
λειτουργίας του. 
 
Ειδικότερα τα ζητήµατα του περιβάλλοντος αλλά και της ασφάλειας, κατασκευής και 
λειτουργίας του έργου εµπίπτουν στην σφαίρα των αρµοδιοτήτων του οργανισµού / φορέα 
του έργου που προαναφέρθηκε. Ο σχεδιασµός και η εφαρµογή Σχεδίου Περιβαλλοντικής 
Παρακολούθησης (Σ∆Π) θα πρέπει να µελετηθεί και να οριστεί λεπτοµερώς κατά την 
εκπόνηση της ειδικής µελέτης που θα αφορά στον οργανισµό / φορέα εκτέλεσης και 
λειτουργίας του έργου. Ο σχεδιασµός του Σ∆Π θα πρέπει να βασίζεται σε διεθνώς αποδεκτά 
πρότυπα (EMAS, ISO 14001, ή άλλο ισοδύναµο) και να λαµβάνει υπόψη τα ευρήµατα της 
παρούσας µελέτης και όποιους άλλους όρους θέσει το Τµήµα Περιβάλλοντος ή/και η 
ισχύουσα Νοµοθεσία. 
 
Στην παρούσα φάση δεν είναι δυνατή η σύνταξη ενός λεπτοµερούς και ολοκληρωµένου Σ∆Π 
καθώς δεν είναι ακόµα γνωστά η µορφή και οι αρµοδιότητες του οργανισµού / φορέα 
διαχείρισης του έργου καθώς και οι πολιτικές βάσει των οποίων θα οργανωθεί και θα 
λητουργήσει. Παρόλα αυτά, στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία που θα 
πρέπει να περιλαµβάνει ένα Σχέδιο Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης (ΣΠ∆) τα οποία αναφέρουν 
και προσδιορίζουν τις ενέργειες για ορθή παρακολούθηση του έργου από περιβαλλοντικής 
άποψης µε βάση τα ευρήµατα και αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης. 
 

7.1. Στοιχεία Παρακολούθησης του Έργου που πρέπει να Περιλαµβάνονται 
στον Σ∆Π 

 

Τόσο κατά τη διάρκεια των διαφόρων φάσεων κατασκευής του έργου όσο και κατά τη 
διάρκεια λειτουργίας αυτού, ο οργανισµός / φορέας εκτέλεσης του έργου, θα παρακολουθεί 
τις παραµέτρους που αναφέρθηκαν στο Κεφάλαιο 6, µε στόχο την πρόληψη ή/και τον 
εντοπισµό πιθανών επιπτώσεων. 
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Κατά τη διάρκεια κατασκευής του εξεταζόµενου έργου ο φορέας του έργου θα πρέπει να 
ελέγχει την τήρηση και την εφαρµογή όλων τον αναγκαίων µέτρων για τον µετριασµών των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις εργασίες κατασκευής και να συντάσσει τριµηνιαίες 
εκθέσεις που θα τεκµηριώνουν την τήρηση των µέτρων που έχουν οριστεί από τους 
περιβαλλοντικούς όρους του έργου. 
 

Τα περιεχόµενα καθώς και οι παράµετροι παρακολούθησης που θα πρέπει να 
περιλαµβάνονται στις τριµηνιαίες εκθέσεις περιβαλλοντικής παρακολούθησης του έργου 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 7.1. Πρόγραµµα Παρακολούθησης Κατασκευής του Έργου 
που ακολουθεί. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7.1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

Μέτρο Υπεύθυνος Περιοδικότητα Τρόπος ελέγχου 
Ύγρανση των διαδροµών κίνησης Εργολάβος Τις ξηρές ηµέρες 

του χρόνου 
Ηµερολόγιο Έργου 

Καθαρισµός των διάδροµων 
κίνησης 

Εργολάβος Εβδοµαδιαία Ηµερολόγιο Έργου - 
Επιθεώρηση 

Επέµβαση σε γυµνές επιφάνειες 
όπου είναι αναγκαίο 

Εργολάβος Άπαξ Ηµερολόγιο Έργου - 
Επιθεώρηση 

Θέσπιση µέγιστων ορίων 
ταχύτητας σε όλες τις µη 
στρωµένες επιφάνειες 

Εργολάβος Άπαξ Ηµερολόγιο Έργου - 
Επιθεώρηση 

Οι εξατµίσεις όλων των 
µηχανηµάτων θα πρέπει να είναι 
στραµµένες µακριά από το έδαφος 

Εργολάβος Άπαξ Επιθεώρηση 

Κάλυψη φορτηγών που 
µεταφέρουν χαλαρά υλικά 

Εργολάβος Συνεχώς Επιθεώρηση 

Τήρηση προδιαγραφών 
κατασκευαστή, των µηχανηµάτων 
εργοταξίου 

Εργολάβος Συνεχώς Έλεγχος εγγράφων 
και πιστοποιητικών 
µηχανηµάτων 

Περίφραξη περιοχής 
προετοιµασίας σκυροδέµατος 

Εργολάβος Συνεχώς Επιθεώρηση 

Σήµανση διαδροµής µεταφοράς 
υλικών και εξόδων λατοµείων και 
εργοταξίων 

Εργολάβος Άπαξ Επιθεώρηση 

∆ιαχείριση µεταχειρισµένων 
ορυκτελαίων σύµφωνα µε την 
νοµοθεσία και τις ισχύουσες 
διατάξεις και σχέδιο 
αντιµετώπισης διαρροών 

Εργολάβος Συνεχώς Έλεγχος εγγράφων 
και επιθεώρηση 
εργοταξίου 

Αποθήκευση σαθρών υλικών 
µακριά από χείµαρρους και 
ρέµατα 

Εργολάβος Συνεχώς Επιθεώρηση 

∆ιαχείριση στερεών αποβλήτων, Εργολάβος Συνεχώς Έλεγχος εγγράφων 
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Μέτρο Υπεύθυνος Περιοδικότητα Τρόπος ελέγχου 
ακατάλληλων υλικών και µπαζών 
και διάθεσή τους των σύµφωνα µε 
το «Ολοκληρωµένο Σχέδιο 
∆ιαχείρισης Αποβλήτων» που θα 
έχει συντάξει ο εργολάβος  
σύµφωνα µε την νοµοθεσία (Περί 
Στερεών και Επικίνδυνων 
Αποβλήτων, 2011) 

και επιθεώρηση 
εργοταξίου 

Παρακολούθηση φυτοτεχνικών 
εργασιών (βάσει φυτοτεχνικής 
Μελέτης) 

Φορέας 
εκτέλεσης του 
έργου 

Εβδοµαδιαία Επιθεώρηση 

Χρήση µηχανηµάτων εργοταξίου 
µε πιστοποιητικό επιπέδων 
θορύβου τύπου ΕΟΚ 

Εργολάβος Άπαξ Έλεγχος 
πιστοποιητικών 

Χρήση κινητών ηχοπετασµάτων 
για εργασίες πλησίον οικιών 

Εργολάβος Συνεχώς Ηµερολόγιο Έργου – 
Επιθεώρηση 

Παρουσία αρχαιολόγου κατά τις 
εργασίες εκσκαφής και 
θεµελίωσης έργου 

Εργολάβος Συνεχώς Ηµερολόγιο Έργου – 
Επιθεώρηση 

Μέτρα διευθέτησης κυκλοφορίας 
κατά την διάρκεια εργασιών 

Εργολάβος Ανά θέση 
εργασιών / 
Συνεχώς 

Ηµερολόγιο Έργου – 
Επιθεώρηση 

Εφαρµογή µέτρων υγιεινής και 
ασφάλειας σύµφωνα µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία 

Εργολάβος Συνεχώς Ηµερολόγιο Έργου – 
Επιθεώρηση 

 
Αντίστοιχα κατά τη λειτουργία του εξεταζόµενου έργου ο οργανισµός / φορέας του έργου θα 
πρέπει να ελέγχει την τήρηση και την εφαρµογή όλων τον αναγκαίων µέτρων για την 
πρόληψη ή/και τον µετριασµών των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την λειτουργία και να 
συντάσσει ετήσιες εκθέσεις που θα τεκµηριώνουν την τήρηση των µέτρων που έχουν οριστεί 
από τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου. 
 
Τα περιεχόµενα καθώς και οι παράµετροι παρακολούθησης που θα πρέπει να 
περιλαµβάνονται στις ετήσιες εκθέσεις περιβαλλοντικής παρακολούθησης του έργου 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 7.2. Πρόγραµµα Παρακολούθησης λειτουργίας του Έργου που 
ακολουθεί. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7.2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
Μέτρο Υπεύθυνος  Περιοδικότητα Τρόπος ελέγχου 
Εβδοµαδιαία µέτρηση 
ατµοσφαιρικών ρύπων από 
κινητό συνεργείο µε 
βαθµονοµηµένα και 
διακριβωµένα όργανα, στις ζώνες 
κατοικίας που συνορεύουν µε το 
έργο 

Φορέας 
λειτουργίας 
του έργου 

Ετησίως τον 
µήνα αιχµής 

Μέτρηση τιµών ρύπων 
CO, NO2, NO, SO2, 
TSP και  O3 

Καθαρισµός αρτηρίας και κόµβων Φορέας 
λειτουργίας 
του έργου 

∆υο φορές το 
χρόνο, Άνοιξη 
και Φθινόπωρο 
(έκτακτα όποτε 
απαιτηθεί) 

Επιθεώρηση οδού 

Συντήρηση φυτοτεχνικών 
αναπτύξεων 

Φορέας 
λειτουργίας 
του έργου 

Συνεχώς Επιθεώρηση 
φυτοτεχνικών 
αναπτύξεων 

Εικοσιτετράωρες µετρήσεις 
θορύβου από κινητό συνεργείο 
στις ζώνες κατοικίας που 
συνορεύουν µε το έργο µε 
βαθµονοµηµένα και 
διακριβωµένα όργανα 

Φορέας 
λειτουργίας 
του έργου 

Ετησίως το 
µήνα αιχµής. 

Μέτρηση δεικτών: 
L10 (18ωρου) 
Lden 
Lday 
Levening 
Lnight 

Τοποθέτηση ηχοπετασµάτων στις 
θέσεις κατοικίας που 
καταγράφηκε υπέρβαση του 
ορίου των Lden 70dB(A) και 
Lnight 60dB(A) 

Φορέας 
λειτουργίας 
του έργου 

Άπαξ Επιθεώρηση θέσεων 
εγκατάστασης 
ηχοπετασµάτων 

Σύνταξη και εφαρµογή σχεδίου 
αντιµετώπισης ανωµάλων και 
επικινδύνων καταστάσεων 

Φορέας 
λειτουργίας 
του έργου 

Συνεχώς Ετήσιες ασκήσεις 
βάσει σεναρίου 
συµβάντος ανώµαλης / 
επικίνδυνης 
κατάστασης 

Συντήρηση και επιθεώρηση των 
συστηµάτων παρακολούθησης, 
αερισµού και αποστράγγισης των 
σηράγγων 

Φορέας 
λειτουργίας 
του έργου 

∆υο φορές το 
χρόνο, Άνοιξη 
και Φθινόπωρο 
(έκτακτα όποτε 
απαιτηθεί) 

Τήρηση και έλεγχος 
αρχείων συντήρησης 
και επιθεωρήσεων 
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8. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 

 
Στην παρούσα φάση σύνταξης της Μελέτης Εκτίµησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον για το 
έργο του Περιµετρικού Αυτοκινητοδρόµου Λευκωσίας δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες 
υπολογισµού του κόστους των έργων. Για τον προϋπολογισµό του έργου και την αναλυτική 
κοστολόγηση των εργασιών γίνεται παραποµπή στο σχετικό Τεύχος Προϋπολογισµού του 
Έργου όταν αυτό θα είναι διαθέσιµο. 
 
 


