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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ  

ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΟ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 

26(7) ΚΑΙ 21 (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) ΤΟΥ  

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΈΡΓΑ ΝΟΜΟ 

127(Ι)/2018  

 

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ “THE 

COURTYARD’’ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ GREEN PARK RESIDENCES ΣΤΟ ΔΗΜΟ 

ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ 

H εταιρεία Green Park Residences προγραμματίζει την κατασκευή και λειτουργία της 

οικιστικής ανάπτυξης “The Courtyard” στο Δήμο Στροβόλου. To έργο αφορά στην ανάπτυξη 

πέντε εξαώροφων πολυκατοικιών (ισόγειο + 5 όροφοι), με υπόγειο χώρο στάθμευσης και 

υπαίθριο χώρο πρασίνου. Το τεμάχιο στο οποίο προγραμματίζεται η εν λόγω ανάπτυξη είναι το 

89, στο Φ/ΣΧ 30.061Ε, Τμήμα 10 του Δήμου Στροβόλου στην Ενορία Αποστόλου Βαρνάβα 

και Αγίου Μακαρίου. Η ακριβής τοποθεσία του Έργου παρουσιάζεται στην πιο κάτω 

δορυφορική εικόνα:  
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Στo πλαίσιo της εξέτασης για παραχώρηση Πολεοδομικής Άδειας της ως άνω ανάπτυξης, η 

εταιρεία Isotech Ltd Σύμβουλοι-Μηχανικοί Περιβάλλοντος, έχει εκπονήσει Μελέτη Εκτίμησης 

Επιπτώσεων στο Περιβάλλον για το εν λόγω Έργο, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Περί της 

Εκτίμησης των Επιπτώσεων από Ορισμένα Έργα Νομό 127(Ι)/2018.  

Παρουσίαση των κυριότερων ευρημάτων της μελέτης περιλαμβάνεται σε συνοπτική Έκθεση 

Πληροφοριών η οποία είναι διαθέσιμη για περίοδο 15 ημερών προς ενημέρωσή σας. Δείτε την 

Έκθεση Πληροφοριών εδώ.  

Για οποιαδήποτε σχόλια επί του Έργου παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας γραπτώς 

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο coordination@isotech.com.cy ή με φαξ στο 22458486, 

ώστε να διερευνηθούν και ενσωματωθούν στην μελέτη, πριν την υποβολή της στο Τμήμα 

Περιβάλλοντος, για τελική αξιολόγηση.  

Σε περίπτωση που υπάρξει ενδιαφέρον από ικανό αριθμό συμπολιτών μας, θα διοργανωθεί 

διαδικτυακή παρουσίαση του έργου, με δυνατότητα παρέμβασης από το κοινό. Εάν το 

ενδιαφέρον περιορίζεται σε ορισμένα μόνο άτομα, τότε η ομάδα της Isotech θα επικοινωνήσει 

κατ’ ιδίαν μαζί σας για την καλύτερη και πιο στοχευμένη παρουσίαση και συζήτηση των 

θεμάτων ενδιαφέροντος. Εάν ενδιαφέρεστε για διεξαγωγή διαδικτυακής παρουσίασης, 

παρακαλώ όπως δηλώσετε συμμετοχή στέλνοντας τα στοιχεία επικοινωνίας σας 

(ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο) στο coordination@isotech.com.cy με θέμα «Εκδήλωση 

ενδιαφέροντος για διαδικτυακή παρουσίαση του έργου The Courtyard της εταιρείας Green 

Park Residences». 

 

Εκ της Διεύθυνσης της Isotech Ltd 

 

 

http://www.isotech.com.cy/
mailto:coordination@isotech.com.cy
mailto:coordination@isotech.com.cy

