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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΜΉΜΑ Β΄

Ταχ. Διεύθυνση: Λ. Αλεξάνδρας 11

11473 Αθήνα

Πληροφορίες: Ε. Καλπακίδης

Τηλέφωνο: 210-6417952

Fax: 210-6430625

e-mail: sec.dipa@prv.ypeka.gr

ΠΡΟΣ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Α.Ε.
Διεύθυνση Υδραυλικών Έργων
Γολγοθά 2, Όαση Βαρυπέτρου
Χανιά, Τ.Κ. 73100
(συν. 1 Φάκελος Τροποποίησης)

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Θέμα : Τροποποίηση της υπ. αρ. 196663/7-3-2012 Υ.Α. με θέμα: “Ανανέωση και κωδικοποίηση 
των περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί με τις υπ’ αριθ. 34139/13-1-1995, οικ. 
101496/2-3-2001, οικ. 84312/11-6-2002, 142043/29-8-2005 και οικ. 131585/1-8-2007 ΚΥΑ 
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων που αφορούν στα έργα «Κατασκευή φράγματος 
Αμαρίου στη θέση Ποταμοί Αμαρίου του Δ.Δ. Βολεώνων Δήμου Ρεθύμνου» και 
«Αξιοποίηση ταμιευτήρα φράγματος Ποταμών Αμαρίου» Ν. Ρεθύμνου Περιφέρειας 
Κρήτης”.

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160/Α/18.10.1986), όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/2002 (Α’ 91), το Ν. 3937/2011 (Α’ 60), το Ν. 4014/2011 (Α’ 
209) και το Ν. 4042/2012 (Α’ 24), όπως ισχύει.

2. Το Ν.4014/2011 (Α’ 209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, 
ρύθμιση αυθαιρέτων ....», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4042/2012 (Α’ 24), και όπως έχει 
γενικότερα τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Το Ν. 3937/2011 (Α΄ 60) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις», όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.

4. To Ν. 998/1979 (Α’ 289) «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων 
της Χώρας», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2040/1992 (Α’ 70) «Ρύθμιση Θεμάτων 
αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες 
διατάξεις», το Ν. 3208/2003 (Α΄303) το Ν. 4280/2014 (Α΄ 159), όπως ισχύει.

5. Το Π.Δ. 51/2007 (Α’ 54) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη 
προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 
2000/60/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Α. Π.: ΥΠΕΝ/∆ΙΠΑ/76059/2863
Ηµ/νία: 09/11/2018
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6. Το Π.Δ. 132/2017 (Α’ 160) σχετικά με τον Οργανισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας.

7. Τη με αρ. οικ. 163/31.3.2015 (Β’ 570) Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων με θέμα: 
«Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού 
Διαμερίσματος Κρήτης».

8. Τη με αρ. οικ. 896/29.12.2017 (Β’ 4666) Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων με θέμα: 
«Έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών 
του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων».

9. Τη με αρ. ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41397/335/6.7.2018 (Β’ 2687) Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής 
Υδάτων με θέμα: «Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών 
Απορροής ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης (EL13) και της αντίστοιχης 
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων».

10. Την Κ.Υ.Α. οικ.48963/2012 (Β’ 2703) «Προδιαγραφές περιεχομένου Αποφάσεων Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α΄ της υπ’ 
αριθμ. 1958/13−1−2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής (Β΄ 21), όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 7 του Ν. 4014/2011 
(Α΄ 209)», όπως τροποποιήθηκε από την ΥΑ 1915/2018 (Β’ 304).

11. Την Κ.Υ.Α. 21398/2012 (Β΄ 1470) «Ίδρυση και λειτουργία ειδικού διαδικτυακού τόπου για 
την ανάρτηση των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), των αποφάσεων 
ανανέωσης ή τροποποίησης ΑΕΠΟ, σύμφωνα με το άρθρο 19α του ν. 4014/2011 (Α’ 209)».

12. Την Κ.Υ.Α. οικ.167563/ΕΥΠΕ/2013 (Β’ 964) «Εξειδίκευση των διαδικασιών και των 
ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων των 
άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του Ν.4014/2011, ...», όπως τροποποιήθηκε από την ΥΑ 1915/2018 
(Β’ 304).

13. Την Κ.Υ.Α. οικ. 1649/45/2014 (Β΄ 45) «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και 
τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια 
διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της 
Κατηγορίας Α΄ ...».

14. Την ΚΥΑ οικ.1915/2018 (ΦΕΚ 304/Β/2-2-2018) «Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 48963/2012 
(Β΄ 2703) κοινής υπουργικής απόφασης, υπ’ αριθμ. 167563/2013 (Β΄ 964) κοινής 
υπουργικής απόφασης και υπ’ αριθμ. 170225/2014 (Β΄ 135) υπουργικής απόφασης, που 
έχουν εκδοθεί κατ΄ εξουσιοδότηση του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), σε συμμόρφωση με την 
Οδηγία 2014/52/ΕΕ …».

15. Την ΚΥΑ οικ.5688/2018 (ΦΕΚ 988/Β/21-3-2018) «Τροποποίηση των παραρτημάτων του 
ν.4014/2011 (Α΄ 209), σύμφωνα με το άρθρο 36Α του νόμου αυτού, σε συμμόρφωση με 
την Οδηγία 2014/52/ΕΕ … του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης 
Απριλίου 2014».

16. Την Υ.Α. οικ. 170225/2014 (Β’ 135) «Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της κατηγορίας Α΄ …», όπως 
τροποποιήθηκε από την ΥΑ 1915/2018 (Β’ 304).

17. Την Υ.Α. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (Β’ 2471) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής 
απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε 
κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του 
Ν.4014/21.9.2011 (Α’ 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει», όπως τροποποιήθηκε 
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από την ΥΑ οικ. 2307/2018 (Β’ 439).

18. Την Υ.Α. ΔΑΕΕ/οικ. 2287/30.12.2016 (Β’ 4420) περί «Έγκρισης Κανονισμού Ασφάλειας 
Φραγμάτων – Διοικητική Αρχή Φραγμάτων».

19. Την Υ.Α. οικ. 196663/7-3-2012 με θέμα: “Ανανέωση και κωδικοποίηση των 
περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί με τις υπ’ αριθ. 34139/13-1-1995, οικ. 
101496/2-3-2001, οικ. 84312/11-6-2002, 142043/29-8-2005 και οικ. 131585/1-8-2007 ΚΥΑ 
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων που αφορούν στα έργα «Κατασκευή φράγματος Αμαρίου 
στη θέση Ποταμοί Αμαρίου του Δ.Δ. Βολεώνων Δήμου Ρεθύμνου» και «Αξιοποίηση 
ταμιευτήρα φράγματος Ποταμών Αμαρίου» Ν. Ρεθύμνου Περιφέρειας Κρήτης”.

20. Την Εγκύκλιο με α.π. οικ. 174404/13.8.2014 «Διευκρινίσεις σχετικά με τη γνωμοδότηση 
φορέων κατά τη διαδικασία ανανέωσης και τροποποίησης της Απόφασης Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων έργων ή δραστηριοτήτων των υποκατηγοριών Α1 και Α2».

21. Το με α.π. Δ2-1178/29.12.2016 έγγραφο του ΟΑΚ Α.Ε., με το οποίο υποβλήθηκε στη 
ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ ο Φάκελος Μελέτης Τροποποίησης ΑΕΠΟ των έργων του θέματος (α.π. ΔΙΠΑ 
1124/10.1.2017).

22. Το με α.π. οικ. 6511/6.2.2017 έγγραφο της ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ, με το οποίο ζητήθηκε η 
προσκόμιση Μελέτης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης για το Φάκελο Μελέτης 
Τροποποίησης ΑΕΠΟ των έργων του θέματος.

23. Το με α.π. Δ2-601/7.8.2017 έγγραφο του ΟΑΚ Α.Ε., με το οποίο υποβλήθηκε στη 
ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ επικαιροποιημένος Φάκελος Μελέτης Τροποποίησης ΑΕΠΟ των έργων του 
θέματος με συνημμένη Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (α.π. ΔΙΠΑ 
35123/10.8.2017).

24. Το με α.π. Δ2-741/9.10.2017 έγγραφο του ΟΑΚ Α.Ε., με το οποίο υποβλήθηκαν στην ΔΙΠΑ 
επιπλέον αντίγραφα του Φάκελου Μελέτης Τροποποίησης ΑΕΠΟ των έργων του θέματος 
(α.π. ΔΙΠΑ 41778/10.10.2017).

25. Το με α.π. Δ2-780/20.10.2017 έγγραφο του ΟΑΚ Α.Ε., με το οποίο παρέχει διευκρινίσεις 
σχετικά με την κατασκευή των αρδευτικών δικτύων της περιοχής Τσεσμέ (α.π. ΔΙΠΑ 
44163/25.10.2017).

26. Το με α.π. οικ. 45139/31.10.2017 έγγραφο της ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ, με το οποίο διαβιβάσθηκαν 
αντίγραφα του Φακέλου Μελέτης Τροποποίησης ΑΕΠΟ του έργου του θέματος, προς:

26.1. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης, για τη δημοσιοποίηση του φακέλου 
τροποποίησης στο πλαίσιο της ενημέρωσης του κοινού σύμφωνα με την παρ. 2.α 
του άρθρου 6 του Ν. 4014/2011, χωρίς την απαίτηση διαβούλευσης.

20.2 Τη Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος και τη Διεύθυνση 
Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας για διατύπωση απόψεων επί των προτεινόμενων 
τροποποιήσεων.

20.3 Το Κεντρικό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΚΕΣΠΑ) για την παροχή 
σύμφωνης γνώμης επί της αιτούμενης τροποποίησης καθώς τμήμα των 
προτεινόμενων έργων υφίστανται χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότηση (άρθρο 9 
του Ν. 4014/2011).

20.4 Τη Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, τη Διεύθυνση Βυζαντινών 
και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, τη Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης, Μουσείων 
και Τεχνικών Έργων, την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων 
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Κρήτης και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού για διατύπωση απόψεων επί των προτεινόμενων τροποποιήσεων.

20.5 Τη Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφοϋδατικών Πόρων και Λιπασμάτων του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για διατύπωση απόψεων επί των 
προτεινόμενων τροποποιήσεων.

20.6 Τη Διεύθυνση Υδάτων Κρήτης και τη Διεύθυνση Δασών Ρεθύμνου της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για διατύπωση απόψεων επί των 
προτεινόμενων τροποποιήσεων.

27. Το με α.π. 162594/5829/20.11.2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Προστασίας Δασών του 
ΥΠΕΝ, με το οποίο κοινοποιείται στη ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ το αίτημά της προς τη Διεύθυνση Δασών 
Ρεθύμνου για την αποστολή γνωμοδότησης επί του Φακέλου Μελέτης Τροποποίησης 
ΑΕΠΟ του έργου του θέματος (α.π. ΔΙΠΑ 48187/24.11.2017).

28. Το με α.π. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΥΝΜΤΕΚΡ/507909/49948/2823/6.12.2017 έγγραφο της 
Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κρήτης, με το οποίο γνωστοποιεί ότι 
υπό προϋποθέσεις δεν έχει αντίρρηση για την υλοποίηση των έργων που περιλαμβάνονται 
στο Φάκελο Μελέτης Τροποποίησης ΑΕΠΟ του θέματος (α.π. ΔΙΠΑ 50755/11.12.2017).

29. Το με α.π. 3719/126896/8.12.2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Εγγείων Βελτιώσεων και 
Εδαφοϋδατικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με το οποίο 
γνωμοδοτεί θετικά υπό όρους επί του Φακέλου Μελέτης Τροποποίησης ΑΕΠΟ του έργου 
του θέματος (α.π. ΔΙΠΑ 51568/19.12.2017).

30. Το με α.π. 279171/29.12.2017 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας 
ΠΕ Ρεθύμνου της Περιφέρειας Κρήτης, με το οποίο γνωμοδοτεί θετικά υπό όρους επί του 
Φακέλου Μελέτης Τροποποίησης ΑΕΠΟ του έργου του θέματος (α.π. ΔΙΠΑ 264/5.1.2018).

31. Το με α.π. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/547336/365165/13656/20/18.1.2018 
έγγραφο της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, με το οποίο γνωστοποιεί ότι υπό προϋποθέσεις δεν υπάρχει 
καταρχήν αντίρρηση για την έγκριση του Φακέλου Μελέτης Τροποποίησης ΑΕΠΟ του 
έργου του θέματος (α.π. ΔΙΠΑ 2512/30.1.2018).

32. Το με α.π. 2397/23.1.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Κρήτης, με το οποίο γνωμοδοτεί θετικά υπό όρους επί του Φακέλου Μελέτης 
Τροποποίησης ΑΕΠΟ του έργου του θέματος (α.π. ΔΙΠΑ 2520/30.1.2018).

33. Το με α.π. 416/28.2.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, με το οποίο κοινοποιείται στη ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ το 
έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Ρεθύμνου και σύμφωνα με το οποίο γνωστοποιεί ότι δεν 
έχει αντίρρηση επί των θεμάτων του Φακέλου Μελέτης Τροποποίησης ΑΕΠΟ του έργου 
του θέματος με τις αναφερόμενες παρατηρήσεις (α.π. ΔΙΠΑ 5196/6.3.2018).

34. Το με α.π. 166822/1011/16.3.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Προστασίας Δασών του ΥΠΕΝ, 
με το οποίο κοινοποιείται στη ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ το αίτημά της προς τη Διεύθυνση Δασών 
Ρεθύμνου για την τήρηση των διαλαμβανομένων στη με α.π. 151907/357/20.1.2017 (ΑΔΑ: 
Ω8ΩΛ4653Π8-7Μ3) εγκύκλιο της Γενικής Γραμματέως του ΥΠΕΝ (α.π. ΔΙΠΑ 
6592/23.3.2018).

35. Το με α.π. Δ2-240/13.4.2018 έγγραφο του ΟΑΚ Α.Ε., με το οποίο διαβιβάζεται στη 
ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ συμπληρωματικό υπόμνημα του Φακέλου Τροποποίησης ΑΕΠΟ του έργου του 
θέματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΥΑ 1915/2018 (Β’ 304) (α.π. ΔΙΠΑ 
8487/25.4.2018).
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36. Το με α.π. οικ. 8913/2.5.2018 έγγραφο της ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ, με το οποίο διαβιβάζεται προς 
ενημέρωση το συμπληρωματικό υπόμνημα του Φακέλου Μελέτης Τροποποίησης ΑΕΠΟ 
του έργου του θέματος προς τους γνωμοδοτούντες φορείς.

37. Τη με α.π. οικ. 9326/9.5.2018 θετική εισήγηση της ΔΙΠΑ/YΠΕΝ προς το ΚΕΣΠΑ επί του 
Φακέλου Μελέτης Τροποποίησης ΑΕΠΟ του έργου του θέματος κατ’ εφαρμογή του 
άρθρου 9 του ν. 4014/2011.

38. Το με α.π. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/26677/2707/15.5.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Διαχείρισης 
Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του ΥΠΕΝ, με το οποίο γνωμοδοτεί θετικά επί 
του Φακέλου Μελέτης Τροποποίησης ΑΕΠΟ του έργου του θέματος (α.π. ΔΙΠΑ 
9522/15.5.2018 & ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/28403/192/22.6.2018).

39. Το με α.π. 170348/3050/17.5.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Προστασίας Δασών του ΥΠΕΝ, 
με το οποίο διαβιβάζονται στη ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ οι παρατηρήσεις της επί του Φακέλου Μελέτης 
Τροποποίησης ΑΕΠΟ του έργου του θέματος για τα θέματα αρμοδιότητάς της (α.π. ΔΙΠΑ 
9989/30.5.2018).

40. Την υπ’ αριθμ. 230η Πράξη της 32ης Συνεδρίασης του Κεντρικού Συμβουλίου 
Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΚΕ.Σ.Π.Α.), η οποία έλαβε χώρα την 16.5.2018, με την 
οποία παρέχει τη σύμφωνη γνώμη του για την περιβαλλοντική αδειοδότηση/τροποποίηση 
ΑΕΠΟ των έργων του θέματος (α.π. ΔΙΠΑ 10307/7.6.2018).

41. Το με α.π. οικ. 10660/19.6.2018 έγγραφο της ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ, με το οποίο διαβιβάζεται στον 
ΟΑΚ Α.Ε. η γνωμοδότηση του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Ρεθύμνου 
επί του Φακέλου Μελέτης Τροποποίησης ΑΕΠΟ του έργου του θέματος και με το οποίο 
ζητούνται διευκρινίσεις επί των αναφερομένων σε αυτήν.

42. Το με α.π. Δ2-463/16.7.2018 έγγραφο του ΟΑΚ Α.Ε., με το οποίο υποβλήθηκε 
συμπληρωματικό υπόμνημα ως απάντηση επί των αναφερομένων στη γνωμοδότηση του 
Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Ρεθύμνου επί του Φακέλου Μελέτης 
Τροποποίησης ΑΕΠΟ του έργου του θέματος (α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/47155/779/18.7.2018).

43. Το με α.π. 853/77011/16.7.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Εγγείων Βελτιώσεων και 
Εδαφοϋδατικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με το οποίο 
γνωστοποιεί ότι ισχύει η θετική γνωμοδότησή της επί του Φακέλου Μελέτης 
Τροποποίησης ΑΕΠΟ του έργου του θέματος, η οποία εκφράστηκε με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 
3719/126896/8.12.2017 έγγραφό της (α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/47739/831/20.7.2018).

44. Το γεγονός ότι οι αιτούμενες τροποποιήσεις του έργου του θέματος αφορούν στις 
αναγκαίες και απαραίτητες εργασίες προκειμένου να καταστεί απολύτως λειτουργικό το 
σύνολο του έργου, όπως αυτό σχεδιάστηκε, για την άρδευση 24.000 στρεμμάτων του 
κάμπου του Ρεθύμνου και αποτελούνται από:
i. Το νέο αρδευτικό δίκτυο μήκους 2.100μ περίπου της περιοχής του Γιαννουδίου για 

την τροφοδότηση του υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου της περιοχής του Τσεσμέ.
ii. Την κατασκευή αγωγών του αρδευτικού δικτύου, το οποίο θα καλύπτει τμήματα των 

περιοχών Γιαννουδίου, Ξηρού Χωριού και Μυσσιρίων συνολικού μήκους 5900μ 
περίπου.

iii. Την κατασκευή δευτερευόντων αγωγών για την τροφοδότηση των υφιστάμενων 
δεξαμενών διαχείρισης ΔΕΥΑ Ρεθύμνου συνολικού μήκους 550μ περίπου.

iv. Την κατασκευή νέας αρδευτικής δεξαμενής στη θέση «Βαρέλη» περιοχής 
Γιαννουδίου ωφέλιμης χωρητικότητας 250κμ.

45. Το γεγονός ότι από τις προτεινόμενες τροποποιήσεις, οι οποίες αφορούν στην κατασκευή 
και λειτουργία αρδευτικών δικτύων και στην κατασκευή μίας νέας αρδευτικής δεξαμενής, 
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δεν επέρχεται ουσιαστική μεταβολή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπως αυτές είχαν 
εκτιμηθεί και αξιολογηθεί κατά την προγενέστερη περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου 
και επομένως δεν απαιτείται η υποβολή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

την τροποποίηση της με α.π. 196663/7.3.2012 Υ.Α., με την οποία ανανεώθηκαν και 
κωδικοποιήθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι των έργων «Κατασκευή φράγματος Αμαρίου στη θέση 
Ποταμοί Αμαρίου του Δ.Δ. Βολεώνων Δήμου Ρεθύμνου» και «Αξιοποίηση ταμιευτήρα φράγματος 
Ποταμών Αμαρίου» Ν. Ρεθύμνου Περιφέρειας Κρήτης ως ακολούθως:

I. Η ενότητα Α «Είδος έργου – Σκοπός και αναγκαιότητά του» τροποποιείται και 
αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Α.1. Κατασκευασμένα έργα

1. Χωμάτινο φράγμα ύψους 50μ. και χωρητικότητας ταμιευτήρα 22,5 
εκατομμυρίων κ.μ. νερού με τα έργα εκτροπής, εκκενώσεως και υδροληψίας, 
κουρτίνας τσιμεντενέσεων, υπερχειλιστή, λεκάνης αποτόνωσης.

2. Δενδροφύτευση για αποκατάσταση χώρων επέμβασης.
3. Διαμόρφωση στέψης φράγματος.
4. Εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του φράγματος.
5. Οικίσκος δικλίδων.
6. Μερική κατασκευή περιμετρικού δρόμου ταμιευτήρα. 
7. Τοποθέτηση μηχανισμού τροφοδοσίας της κοίτης κατάντη του φράγματος για  

εγκεκριμένη οικολογική παροχή (0,02m3/sec).
8. Έλεγχος ποιότητας συλλεγόμενου στον ταμιευτήρα νερού. 
9. Τοποθέτηση κεντρικού αγωγού Φ 1000, μεταφοράς του νερού, από το φράγμα 

μέχρι την είσοδο της σήραγγας του Πρασσανού φαραγγιού.
10. Αρδευτικό δίκτυο κατάντη του φράγματος.
11. Αποστραγγιστική σήραγγα δεξιού αντερείσματος και πώμα έμφραξης εντός 

σήραγγας εκτροπής του φράγματος.
12. Τοποθέτηση κεντρικού αγωγού Φ 1000, από την έξοδο της σήραγγας 

Πρασσανού φαραγγιού μέχρι την διακλάδωση προς κεντρικές δεξαμενές 
συλλογής - Διυλιστήριο.

13. Τοποθέτηση κεντρικού αγωγού Φ800 από την διακλάδωση προς κεντρικές 
δεξαμενές συλλογής - Διυλιστήριο μέχρι τη διακλάδωση προς Αγ. Παρασκευή - 
Άδελε και τοποθέτηση  κεντρικού  αγωγού Φ 700 από τη διακλάδωση προς Αγ. 
Παρασκευή μέχρι τη διακλάδωση προς Μέση - Πηγή.

14. Διάνοιξη δρόμων προσπέλασης κατά μήκος των κεντρικών αγωγών, 
διαπλάτυνση αγροτικών δρόμων.

15. Διαβάσεις υδατορεμάτων.
16. Σήραγγα Πρασσανού φαραγγιού και τοποθέτηση κεντρικού αγωγού Φ 1000 

επιφανειακά εντός της σήραγγας.
17. Αρδευτικό δίκτυο στην περιοχή του Τσεσμέ, το οποίο αποτελείται από δύο 

κλάδους με αγωγούς ΡΕ Φ140 συνολικού μήκους 1.065μ. και αγωγούς ΡΕ 
Φ125 συνολικού μήκους 1.060μ. αντίστοιχα. Το δίκτυο τροφοδοτείται από τον 
κεντρικό αγωγό, ενώ μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής των νέων που 
προτείνονται με την παρούσα τροποποίηση θα τροφοδοτείται από το 
αρδευτικό δίκτυο της περιοχής του Γιαννουδίου.
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Α.2.
Α.2.1. Υπολειπόμενα έργα

1. Ενίσχυση υπάρχουσας δασοκάλυψης ρεμάτων απορροής προς ταμιευτήρα και 
κατασκευή μικρών έργων συγκράτησης φερτών.

2. Ολοκλήρωση, μέσω ειδικής δασοτεχνικής μελέτης, των αποκαταστάσεων της δασικής 
βλάστησης και βελτίωσης της αισθητικής του τοπίου των περιοχών επέμβασης από 
την κατασκευή του έργου.

3. Στεγανοποίηση στο ανατολικότερο τμήμα του ταμιευτήρα (Αποστολόρεμα) με 
απαιτούμενα έργα (επέκταση τεχνικού απορροής, τοποθέτηση μεμβράνης και 
αργιλικού επιχώματος). Ανύψωση πύργου υδροληψίας με ειδικό μηχανολογικό 
εξοπλισμό και αερισμό-οξυγόνωση ταμιευτήρα μέσω αεροσυμπιεστού και 
σωληνώσεων.

4. Εκτέλεση συμπληρωματικών έργων οδοποιίας. Οδοστρωσία - ασφαλτόστρωση - 
απαραίτητα σωληνωτά τεχνικά απορροής ομβρίων του διανοιγμένου νότιου 
τμήματος του περιμετρικού δρόμου ταμιευτήρα, μήκους 2.100μ.. Κατασκευή δρόμων 
σύνδεσης περιμετρικού δρόμου με τους οικισμούς Παντάνασσας, Βολεώνων.

5. Ανάδειξη φυσικών και πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής. Πολιτιστικές διαδρομές. 
Αναστύλωση και αξιοποίηση του υπάρχοντος Τούρκικου Φρουρίου σε χώρο 
πολλαπλών δραστηριοτήτων.

6. Κατασκευή της λεκάνης αποτόνωσης κατάντη του οικίσκου δικλίδων του φράγματος 
Ποταμών.

7. Τοποθέτηση αγωγού Φ 1000, από το φρεάτιο διακλάδωσης προς κεντρικές 
δεξαμενές συλλογής - Διυλιστήριο έως τις δεξαμενές και το Διυλιστήριο. Τοποθέτηση 
κεντρικού αγωγού άρδευσης Φ 800 από τις δεξαμενές συλλογής μέχρι το φρεάτιο 
σύνδεσης με τον κατασκευασμένο κεντρικό αγωγό άρδευσης Φ 800.

8. Κατασκευή της Εγκατάστασης Καθαρισμού Νερού (Ε.Κ.Ν.)-  Διυλιστηρίου και των 
δεξαμενών του διυλισμένου καθαρού νερού για ύδρευση, χωρητικότητας 6.000 μ3. 
Τοποθέτηση του κεντρικού αγωγού ύδρευσης Φ 600, από το Διυλιστήριο μέχρι το 
σημείο που διακλαδίζεται σε δύο δευτερεύοντες αγωγούς (προς πόλη Ρεθύμνου και 
προς τέως δήμο Αρκαδίου), μήκους 1.875 μ.

9. Κατασκευή των δύο (2) κεντρικών δεξαμενών συλλογής - ημερήσιας εξίσωσης, 
χωρητικότητας 4.000 μ3 η καθεμία.

10. Κατασκευή κεντρικών αγωγών Φ 600, Φ 500, Φ 400, Φ 300 της όδευσης από Πηγή – 
Χαμαλεύρι – Βιράν Επισκοπή έως Πρίνο, συνολικού μήκους 6.520 μ.

11. Κατασκευή διακλαδώσεων των κεντρικών αγωγών προς τις τοπικές δεξαμενές Αγ. 
Παρασκευής, Πηγής, Λούτρας, Χαμαλευρίου, Βιράν Επισκοπής, Πρίνου του κάμπου 
Ρεθύμνου, συνολικού μήκους 3.270 μ.

12. Κατασκευή δύο (2) νέων τοπικών δεξαμενών άρδευσης (Αγ. Παρασκευής ΙΙ, 
χωρητικότητας 500 μ3 και Πρίνου, χωρητικότητας 1.000 μ3).

13. Κατασκευή δύο (2) νέων αρδευτικών δικτύων (Αρδευτικό Γιαννουδίου, συνολικού 
μήκους 2.475 μ., για άρδευση 400 στρεμμάτων και Αρδευτικό Πρίνου,   συνολικού 
μήκους 1.710 μ., για άρδευση 500 στρεμμάτων).

14. Κατασκευή τεσσάρων (4) διαβάσεων υδατορεμάτων, υπογείως της κοίτης, εξαιτίας 
των συγκεκριμένων οδεύσεων των κεντρικών αγωγών από Πηγή μέχρι Πρίνο) και 
μιας (1) διάβασης για το αρδευτικό δίκτυο κατάντη του φράγματος.

Α.2.2. Νέα έργα

1. Κατασκευή δευτερευόντων αγωγών από τα φρεάτια έως τις διακλαδώσεις του 
κεντρικού αγωγού Μ1 για την τροφοδότηση των υφιστάμενων δεξαμενών 
διαχείρισης ΔΕΥΑ Ρεθύμνου συνολικού μήκους 550μ περίπου.

2. Κατασκευή αγωγών του αρδευτικού δικτύου, το οποίο θα καλύπτει τμήματα των 
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περιοχών Γιαννουδίου, Ξηρού Χωριού και Μυσσιρίων. Οι αγωγοί θα είναι υπόγειοι, 
από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 3ης γενιάς και μεταβλητής διατομής συνολικού μήκους 
5900μ περίπου.

3. Κατασκευή νέας αρδευτικής δεξαμενής στη θέση «Βαρέλη» περιοχής Γιαννουδίου. Η 
δεξαμενή θα είναι κυκλική μεταλλικού σκελετού διαμέτρο 15μ, ύψους 2μ και 
ωφέλιμης χωρητικότητας 250κμ.

Τα παραπάνω έργα περιγράφονται αναλυτικά στους φακέλους των Περιβαλλοντικών 
Μελετών (κείμενο και σχέδια) που συνοδεύουν τις υπ αριθ.34139/13.1.1995, 
οικ.101496/2.3.2001, οικ.84312/11.6.2002, 142043/29.8.2005, οικ.131585/1.8.2007 και 
196663/7.3.2012 ΚΥΑ, καθώς και στο Φάκελο Μελέτης Τροποποίησης ΑΕΠΟ που συνοδεύει 
την παρούσα Απόφαση, με τους όρους και περιορισμούς που τίθενται σε αυτές.

Η θέση του έργου δίνεται ενδεικτικά από τις παρακάτω συντεταγμένες:

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ κατά ΕΓΣΑ ‘87
ΕΡΓΑ ΘΕΣΕΙΣ

Χ Υ

Κορυφή Σ1 553361,913 3904279,568

Κορυφή Σ2 551745,817 3902412,456ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ
Κορυφή Σ3 και 
αρχή αγωγού 551370,494 3904425,311

Αρχή (Σ3) 551370,494 3904425,311

Μέση (Σ6) 547639,805 3913244,444ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ 
ΑΡΔΕΥΣΗΣ

Τέλος (Σ8) 557438,546 3914632,177

ΔΕΞΑΜΕΝΗ 
ΑΡΔΕΥΣΗΣ Κέντρο 547929,00 3911312,00

Το έργο χωροθετείται εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων Αμαρίου (φράγμα) και 
Ρεθύμνου.»

II. Η παράγραφος 1.ii της ενότητας Β «Ειδικές οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων 
και συγκεντρώσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις» η αντικαθίσταται ως εξής:

«1.ii Στην Κ.Υ.Α. 14122/549/Ε103/2011 (B΄ 488), με την οποία καθορίζονται μέτρα για τη 
βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της 
οδηγίας 2008/50/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 174505/607/2017 (Β΄ 1311).»

III. Στην ενότητα Δ «Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της 
υποβάθμισης του περιβάλλοντος που επιβάλλεται να κατασκευασθούν ή ληφθούν» και 
συγκεκριμένα στο τέλος του κεφαλαίου Δ.3 «Όροι και Περιορισμοί για την κατασκευή και 
λειτουργία των υπολειπόμενων έργων», προστίθενται οι εξής όροι:

«Δ.3.26 Να συσταθεί φορέας διαχείρισης του έργου σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ’ 
αριθμ. ΔΑΕΕ/οικ. 2287/2016 Υ.Α..

Δ.3.27 Να ληφθεί μέριμνα κατά την υλοποίηση του έργου για την αποφυγή φθοράς σε 
υφιστάμενες υποδομές της ευρύτερης περιοχής. Σε περίπτωση που απαιτείται στο 
πλαίσιο του έργου τροποποίηση υφιστάμενων υποδομών ή οποιουδήποτε είδους 
επέμβαση σε αυτές, αυτή να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις υποδείξεις των 
αρμόδιων για τις υποδομές φορέων, ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποιητική λειτουργία 

ΑΔΑ: 6Ψ724653Π8-213



Σελίδα 9 από 13

τους. Κάθε είδους τροποποίηση ή επέμβαση σε υφιστάμενες υποδομές στο πλαίσιο του 
έργου, να υλοποιείται σε συνεργασία με τους αρμόδιους γι' αυτές φορείς, και κατά 
τρόπον ώστε να ελαχιστοποιούνται στο βαθμό που είναι τεχνικώς δυνατόν οι 
επιπτώσεις στη λειτουργία τους. Σε περίπτωση που οποιεσδήποτε υποδομές υποστούν 
δυσμενείς επιπτώσεις από δραστηριότητες σχετιζόμενες με το έργο, ο φορέας του έχει 
την ευθύνη αποκατάστασής τους το ταχύτερο δυνατόν, με δικές του δαπάνες και 
ενέργειες και σύμφωνα με τους όρους που θέτει ο αρμόδιος φορέας των υποδομών. Σε 
περίπτωση που η αποκατάσταση ενός έργου υποδομής θα πρέπει να υλοποιηθεί με 
μέριμνα του αρμόδιου γι' αυτό φορέα, ο φορέας του έργου υποχρεούται να 
εξασφαλίσει τη σχετική χρηματοδότηση.

Δ.3.28 Ο φορέας του έργου είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου στα 
σημεία διέλευσης των αγωγών από αυτό, ενώ θα πρέπει να εκδοθούν οι απαραίτητες 
άδειες από την Δ.Τ.Ε. ΠΕ Ρεθύμνου στις περιπτώσεις τομής οδοστρωμάτων σε 
επαρχιακές οδούς και από την Τ.Υ. του Δήμου Ρεθύμνης στις περιπτώσεις δημοτικής 
οδοποιίας. Δεδομένου ότι το έργο χωροθετείται εντός περιοχής ενταγμένης στο δίκτυο 
Natura 2000, δε θα πρέπει να γίνει ασφαλτόστρωση νέων οδών.

Δ.3.29 Κατά την κατασκευή των έργων να διασφαλιστεί η ακεραιότητα των κάτωθι 
χαρακτηρισμένων μνημείων των Νεώτερων Χρόνων:
α. Γέφυρα Σίμα ή Γέφυρα των Ποταμών στους Ποταμούς Αμαρίου του Δήμου Αμαρίου 

ΠΕ Ρεθύμνης (ΦΕΚ 340/Β/11.2.2004).
β. Φρούριο (Κουλές) στην περιοχή του Φράγματος Ποταμών Αμαρίου Δ.Ε. Συβρίτου 

Δήμου Αμαρίου ΠΕ Ρεθύμνης με περιβάλλοντα χώρο προστασίας τα 150τμ (ΦΕΚ 
90/Β/31.1.2002).

γ. Κτίριο ιδιοκτησίας Αικ. Καλλιβρούση – Πανδρεμένου εντός οικισμού Πηγή ΔΕ 
Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης ΠΕ Ρεθύμνης (ΦΕΚ 1691/Β/15.11.2004).

καθώς και όλων των ακινήτων που είναι προγενέστερα των εκατό τελευταίων χρόνων.

Δ.3.30 Κατά τη λειτουργία του έργου θα πρέπει να γίνεται ορθή διαχείριση και εκμετάλλευση 
των ποσοτήτων νερού που χρησιμοποιούνται σε όλη τη διάρκεια της αρδευτικής 
περιόδου (άρδευση με τη μέθοδο μικροπαροχών – στάγδην άρδευση) με εφαρμογή 
κανόνων άρδευσης, προκειμένου να διατηρηθεί η ισορροπία του υδατικού ισοζυγίου 
και να αποφευχθεί εξάντληση των υδατικών πόρων της περιοχής του έργου.

Δ.3.31 Θα πρέπει να δίνεται προσοχή στην προστασία του υπόγειου υδροφορέα με την ορθή 
χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων την κατάλληλη εποχή του έτους και στην πιστή 
τήρηση και εφαρμογή των οδηγιών χρήσης που δίνονται κατά τη διάρκεια των 
καλλιεργητικών περιόδων από τους γεωπόνους των αρμόδιων υπηρεσιών.

Δ.3.32 Θα πρέπει να τηρούνται από το φορέα του έργου οι όροι που προβλέπονται στις με α.π. 
125/29.1.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΥΙΟΡ1Θ-9ΓΕ) και 124/29.1.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΙΞΟΡ1Θ-ΦΒ8) άδειες 
χρήσεις νερού της Διεύθυνσης Υδάτων Κρήτης. Σε περίπτωση που από τα έργα της 
παρούσας τροποποίησης προβλέπεται αύξηση των αντλούμενων ποσοτήτων θα πρέπει 
να εκδοθούν οι απαιτούμενες άδειες χρήσης νερού. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να 
τηρούνται τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες αποφάσεις ανώτατα όρια χρήσης νερού 
για άρδευση.

Δ.3.33 Πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής ο φορέας του έργου οφείλει να ενημερώσει 
τις αρμόδιες αρχές περιβαλλοντικής επιθεώρησης για την ημερομηνία έναρξης των 
εργασιών.»

IV. Στην ενότητα ε «Περιβάλλον περιοχής – Ευαίσθητα στοιχεία του – Ειδικά προστατευόμενες 
ζώνες», προστίθενται τα εξής:

«Χωρικός σχεδιασμός, πολεοδομικός σχεδιασμός και χρήσεις γης
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1. Το θεσμοθετημένο πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού που αφορά στο υπό μελέτη 
έργο είναι το εξής:
1.1 Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (Ν. 

2742/1999, Α’ 207).
1.2 Αναθεώρηση του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας 

Κρήτης και έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
αυτού. (ΑΑΠ 260/2017).

2 Το θεσμικό πλαίσιο χρήσεων γης που διέπει την περιοχή του έργου έχει ως εξής:
Η υπ’ αριθ. 2198/1.10.2013 (ΑΑΠ 348) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με θέμα «Επέκταση και αναθεώρηση του 
εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Δήμου Ρεθύμνης, στα όρια της Δ.Ε. 
Ρεθύμνου Δήμου Ρεθύμνου».

3. Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών
3.1 Η με αρ. οικ. 163/31.3.2015 (Β’ 570) Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων 

με θέμα: «Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών 
του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης».

3.2 Η με αρ. 896/29.12.2017 (Β’ 4666) Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων με 
θέμα: «1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής 
Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης».

3.3 Η με αρ. ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41397/335/6.7.2018 (Β’ 2687) Απόφαση της Εθνικής 
Επιτροπής Υδάτων με θέμα: «Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων 
Πλημμύρας Λεκανών Απορροής ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης 
(EL13) και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων».»

V. Προστίθενται στην υπ. αρ. 196663/7-3-2012 Υ.Α. οι παράγραφοι ΙΑ και ΙΒ ως ακολούθως:

ΙΑ. Προστίθεται η ενότητα «Λοιπές Διατάξεις»:

«1. H παρούσα Απόφαση αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της με α.π. 196663/7.3.2012 
Υ.Α. Ε.Π.Ο. του έργου και θα πρέπει σε κάθε έλεγχο να επιδεικνύονται μαζί και με τις 
Μελέτες Περιβάλλοντος που τις συνοδεύουν.

2. Η παρούσα απόφαση δεν καλύπτει θέματα ασφάλειας έναντι ατυχημάτων μεγάλης 
έκτασης ή ασφάλειας και υγιεινής του προσωπικού, ούτε απαλλάσσει τον φορέα του 
έργου από την υποχρέωση εφοδιασμού του με άλλες άδειες που τυχόν 
προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, εκδίδεται χωρίς να εξεταστούν οι τίτλοι 
ιδιοκτησίας του χώρου υλοποίησης του έργου, καθώς και οι όροι και περιορισμοί 
δόμησης του γηπέδου και δε συνεπάγεται νομιμοποίηση οποιωνδήποτε αυθαίρετων 
υφιστάμενων κατασκευών για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας.

3. Η παρούσα απόφαση ισχύει με την επιφύλαξη ότι δεν αντίκειται σε πολεοδομικές 
και άλλες ειδικές διατάξεις που τυχόν κατισχύουν αυτής.

4. Ο φορέας του έργου, του οποίου η δραστηριότητα προκαλεί ζημία ή άμεση απειλή 
ζημίας στο περιβάλλον κατά παράβαση των διατάξεων της παρούσας απόφασης, 
φέρει περιβαλλοντική ευθύνη η οποία διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 148/2009 
(Α΄190).

5. Για τις εκτάσεις υπαγόμενες στη δασική νομοθεσία η παρούσα απόφαση αποτελεί 
και έγκριση επέμβασης κατά την έννοια του 6ου κεφαλαίου του Ν. 998/1979 όπως 
ισχύει, η οποία χορηγείται υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

5.1 Η έγκριση επέμβασης εκδίδεται σύμφωνα με τις παρ. 2 του άρθρου 53 του Ν. 
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998/1979 όπως ισχύει συνδυαστικά με τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 45 του 
ίδιου νόμου.

5.2 Οι εκσκαφές θα περιορισθούν στις απολύτως αναγκαίες και η φθορά της 
δασικής βλάστησης θα περιορισθεί στην ελάχιστη δυνατή.

5.3 Από το φορέα εκτέλεσης του έργου θα λαμβάνεται μέριμνα για την προστασία 
του περιβάλλοντος και την πρόληψη των πυρκαγιών. Για το λόγο αυτό θα 
εφαρμόζεται σχέδιο αντιπυρικής προστασίας της έκτασης.

5.4 Η διάνοιξη δασικής οδού ως συνοδό έργο υλοποιείται κατόπιν θεωρημένης και 
εγκεκριμένης αρμοδίως δασοτεχνικής μελέτης τηρουμένων των 
προδιαγραφών των αντίστοιχης κατηγορίας οδών.

5.5 Λαμβάνεται μέριμνα για τη μικρότερη δυνατή διατάραξη του φυσικού 
περιβάλλοντος (χλωρίδα και πανίδα) της περιοχής του έργου, ώστε τα 
δυσμενή αποτελέσματα αυτής στο οικείο και ευρύτερο φυσικό περιβάλλον, να 
είναι τα μικρότερα δυνατά.

5.6 Οι θέσεις επέμβασης είναι συγκεκριμένες και αυστηρά προσδιορισμένες στο 
έδαφος δια του πρωτοκόλλου εγκατάστασης που θα συνταχθεί, δύναται δε να 
τροποποιηθούν μετά από εισήγηση της αρμόδιας Δασικής Αρχής, αν 
προκύψουν σοβαρά ζητήματα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.

5.7 Θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή διαβρώσεων των 
εδαφών. Τα πρανή που τυχόν δημιουργηθούν, θα διαμορφωθούν κατάλληλα 
(π.χ. δημιουργία βαθμιδών σε μεγάλα πρανή), έτσι ώστε να αποφεύγονται οι 
κίνδυνοι κατολισθήσεων και διαβρώσεων και να διευκολύνεται η 
αποκατάσταση της βλάστησης.

5.8 Πριν την έναρξη εργασιών υλοποίησης του έργου θα υποβληθεί για έγκριση 
στο αρμόδιο Δασαρχείο Ειδική Δασοτεχνική Προμελέτη όπως προβλέπεται από 
την με α.π. 15277/2012 Υ.Α. για την αποκατάσταση της δασικής βλάστησης και 
τη βελτίωση της αισθητικής του τοπίου από την κατασκευάστρια του έργου 
όπου θα υπάρξει επέμβαση (αποθέσεις, διανοίξεις κλπ). Τα είδη των φυτών 
που θα χρησιμοποιηθούν, θα είναι αυτόχθονα όχι ξένα προς τη φυσική 
φυτοκοινωνία της περιοχής. Οι φυτεύσεις θα συντηρηθούν για τα 3 πρώτα 
χρόνια με ευθύνη της εταιρείας.

5.9 Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών για την υλοποίηση του έργου θα 
πραγματοποιηθούν εργασίες αποκατάστασης των πρανών και των λοιπών 
χώρων που χρήζουν αποκατάστασης με την προσθήκη φυτικής γης που θα 
ληφθεί από τη διαμόρφωση των χώρων επέμβασης, εφόσον παρουσιάζει 
ικανοποιητικό βαθμό καταλληλότητας ή θα προμηθευτεί από το ελεύθερο 
εμπόριο, απαγορευμένης οποιασδήποτε λήψης από έκταση δασικής μορφής.

5.10 Η οποιαδήποτε φθορά δασικής και εν γένει βλάστησης κατά την κατασκευή 
του έργου, θα περιορισθεί στην απολύτως αναγκαία έκταση και οι επεμβάσεις 
στο τοπίο στις απολύτως απαραίτητες. Ο χωροταξικός σχεδιασμός 
εγκατάστασης του έργου, θα γίνει με κάθε δυνατή σαφήνεια και λεπτομέρεια 
ούτως ώστε να μη θιγεί στο ελάχιστο τόσο το ξυλώδες κεφάλαιο όσο και η 
παραγωγικότητα και η δυναμική του δάσους. Τα δασικά προϊόντα που θα 
παραχθούν από την υλοτομία ή την εκρίζωση δένδρων ή θάμνων θα 
διακινηθούν και θα διατεθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της 
δασικής νομοθεσίας και όπου απαιτηθεί θα συνταχθεί πίνακας υλοτομίας. 
Ειδικότερα η απόληψη των δασικών προϊόντων επί των εκτάσεων που φέρουν 
δασική βλάστηση, πραγματοποιούμενη σύμφωνα με τα άρθρα 66, 131 και 177 
του ν. δ/τος 86/69 όπως ισχύει θα εκτελεσθεί με επίβλεψη της δασικής 
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υπηρεσίας και τα δασικά προϊόντα θα διατεθούν μετά από σύνταξη και 
έγκριση πίνακα υλοτομίας.

5.11 Θα ληφθούν μέτρα προστασίας της νεοσυσταθείσης φυτικής βλάστησης προς 
αποτροπή φαινομένων ξηράνσεως, νέκρωσης ή δευτερογενών προσβολών, 
καθώς και μέτρων αντιμετώπισης των προσβολών ή την αντικατάσταση τους 
με υγιή, εύρωστα και περισσότερο ανθεκτικά στις προσβολές, άτομα.

5.12 Να αποφευχθούν οι σοβαρές χωματουργικές εργασίες κατά την περίοδο των 
έντονων βροχοπτώσεων.

5.13 Το κόστος εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων θα συμπεριληφθεί στον 
προϋπολογισμό του έργου εξ’ αρχής.

5.14 Απαγορεύεται η μεταβολή της χρήσης της έκτασης πέραν του εγκεκριμένου 
σκοπού.

5.15 Οι επεμβάσεις σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις με σκοπό την υλοποίηση των 
προτεινομένων κύριων και συνοδών έργων, πρέπει να γίνουν με τους όρους, 
τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπεται από τη Δασική 
Νομοθεσία.

5.16 Η έγκριση αυτή δεν απαλλάσσει την ενδιαφερομένη εταιρεία από τυχόν 
απαιτούμενες άλλες εγκρίσεις και άδειες που προβλέπονται από άλλες 
διατάξεις.

5.17 Η παρούσα έγκριση ισχύει για όσο διάστημα θα λειτουργήσει το έργο. Εφόσον 
το έργο δεν πραγματοποιείται, η έγκριση επέμβασης παύει να ισχύει. Σε 
περίπτωση που δεν εκπληρωθεί ή εκλείψει ή το έργο θελήσει να μεταβληθεί ο 
σκοπός για τον οποίο χορηγείται η έγκριση αυτή ή δεν τηρηθούν οι 
προαναφερόμενοι όροι, παύει αυτοδίκαια και χωρίς άλλες διατυπώσεις η 
ισχύς της και η έκταση επανέρχεται στη διαχείριση της δασικής Αρχής.

5.18 Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο παύσει η λειτουργία του έργου, η 
κατασκευάστρια εταιρεία οφείλει να απομακρύνει τις εγκαταστάσεις που 
τοποθέτησε εντός της εκτάσεως και να αποκαταστήσει τον χώρο επέμβασης 
σύμφωνα με την μελέτη αποκατάστασης που θα συνταχθεί, και θα εγκριθεί 
αρμοδίως, επαναφέροντας την έκταση στην αρχική της μορφή. Η μη τήρηση 
των ανωτέρω όρων συνεπάγεται την ποινική δίωξη των υπευθύνων κατά τις 
διατάξεις των άρθρων 70 και 71 του Ν. 998/79 ως ισχύει. Σε περίπτωση που 
εγκαταλειφθεί ο σκοπός της επέμβασης ισχύουν όσα ορίζονται από τις 
διατάξεις του άρθρου 45 παρ.12 του Ν.998/79 και σε περίπτωση τέτοια την 
ανάκληση της ΑΕΠΟ.

5.19 Κατόπιν εκδόσεως αρμοδίως της ΑΕΠΟ επί των εκτάσεων που διέπονται από 
τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας .ακολουθείται η διαδικασία της 
παραγράφου 6α του άρθρου 45 του Ν. 998/79 ως ισχύει σύμφωνα και με τα 
οριζόμενα των παραγράφων 8 και 9 του άρθρου 45 του Ν. 998/79 ως ισχύει, 
τηρουμένων των οριζομένων στο άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. 117653/6833/28-11-
2014 (Β’ 3302).

5.20 Η Δασική Υπηρεσία ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν αξιώσεις, εκνίκηση και 
προβλήματα που δημιουργηθούν εκ μέρους τρίτων και επί εκτάσεων εκτός 
των ανωτέρω οριζομένων δια της παρούσης απόφασης.

5.21 Με την Α.Ε.Π.Ο. δεν θίγονται εμπράγματα δικαιώματα του Δημοσίου επί της 
εκτάσεως.

5.22 Κατόπιν σύνταξης του πρωτοκόλλου εγκατάστασης, ακολουθεί η οριοθέτηση 
και τοποθέτηση μόνιμων οροσήμων στην επιφάνεια επέμβασης παρουσία 
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εκπροσώπου του δικαιούχου.

5.23 Η παρακολούθηση και η εφαρμογή των όρων της Απόφασης, κατά το μέρος 
της εφαρμογής των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας ανατίθεται στην 
αρμόδια Δ/νση Δασών Ρεθύμνου.»

ΙΒ. Προστίθεται η ενότητα «Δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης και 
της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων» ως ακολούθως:

«Οι απόψεις των Υπηρεσιών και φορέων επί του Φακέλου Μελέτης Τροποποίησης 
της ΑΕΠΟ που διαβιβάστηκαν στη ΔΙΠΑ από την έναρξη της διαδικασίας 
γνωμοδότησης στο πλαίσιο του άρθρου 6 του Ν. 4014/2011, της παρ. 6α του άρθρου 
3 της ΚΥΑ 1649/45/2014 και της υπ’ αρ. 174404/13.8.2014 (ΑΔΑ: 7ΥΨ20-9ΛΨ) 
Εγκυκλίου, έως και τη σύνταξη της παρούσας απόφασης, όπως αυτές αποτυπώνονται 
αναλυτικά στο προοίμιό της, αξιολογήθηκαν και ενσωματώθηκαν με τη μορφή 
μέτρων, όρων και περιορισμών στο περιεχόμενο της παρούσας Απόφασης.»

Η επιβαλλόμενη από το νόμο δημοσίευση της παρούσας απόφασης γίνεται με την ανάρτησή της 
στον ειδικό δικτυακό τόπο, στη δικτυακή διεύθυνση aepo.ypeka.gr (σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο άρθρο 19α του Ν. 4014/2011 καθώς και στην ΚΥΑ 21398/2012 καθώς και στον 
ιστότοπο “Διαύγεια”.»

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Κ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΡΑΞΗ

ΑΔΑ: 6Ψ724653Π8-213
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