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ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 4

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α      Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  Χανίων  συνεδρίασε  στο  Δημοτικό  Κατάστημα  Χανίων  σήμερα  την  30η
Ιανουαρίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:30 ύστερα από την υπ’αριθμ. 4381/26-1-2015 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου του Σώματος, παρόντος του Δημάρχου Χανίων κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΜΒΟΥΚΑ.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αγγελάκη Ναυσικά, Αδοντάκης Μανώλης, Αλεξανδράκης Νεκτάριος, Αλιφιεράκη-Ανδρουλάκη Ελευθερία, Ανδρεάδης Εμμανουήλ,
Αποστολάκη-Σαρικάκη Γεωργία,  Αρχοντάκης Γεώργιος,  Βαρδάκης Αντώνιος-Ιωάννης,  Βλαζάκης Νικόλαος,  Βλαχάκης Μιχαήλ,
Βουλγαρίδης  Μηνάς,  Βουτετάκη  Αικατερίνη,  Γούλας  Λάμπρος,  Καραγιαννάκης  Εμμανουήλ,  Καραμπινάκης Νικόλαος,
Κεμεσίδης Εμμανουήλ,  Κοκκινάκη Μαρία,  Κονταξάκης  Ευτύχιος,  Κοτζαμιχάλης Μιχαήλ,  Κουκλάκης  Γεώργιος,  Κουρούσης
Χαράλαμπος,  Κουτράκης  Ιωάννης,  Λεβεντάκης  Δημήτριος,  Λειψάκης Δημήτριος,  Μαράκης  Ιωάννης,  Μαυρεδάκης Εμμανουήλ,
Μυλωνάκη  Θεοχαρούλα,  Ξανθουδάκης Γεώργιος,  Παινεσάκης  Νικόλαος,  Παπαδάκης Δημήτριος,  Παπαδογιάννης  Αριστείδης,
Παπαντωνάκης  Νικόλαος,  Περάκης  Ιωάννης,  Περράκη  Βαρβάρα,  Πουλιδάκης Γεώργιος,  Ρίζος  Σεραφείμ,  Σαρρής  Ιωάννης,
Σκουλάκης Εμμανουήλ, Σχοινοπλοκάκης Γεώργιος, Τζήκας Θεόδωρος, Τζινευράκης Μιχαήλ, Τσαπάκος Γεώργιος, Φανδριδάκης
Κωνσταντίνος,  Φιωτάκης  Σταύρος,  Φοβάκης  Μανούσος,  Φραγγεδάκης Γεώργιος,  Φραγκάκης  Εμμανουήλ,  Χατζηδάκη
-Μιχαηλάκη Χρυσή, Ψυχογιού Ελένη. 
Απουσίαζαν ενώ κλήθηκαν νόμιμα οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι Αρχοντάκης Γεώργιος, Βαρδάκης Αντώνιος, Βλαζάκης Νικόλαος,
Βουλγαρίδης Μηνάς, Καραγιαννάκης Εμμανουήλ, Περράκη Βαρβάρα,  Τζινευράκης Μιχαήλ και Φανδριδάκης Κων/νος.
Παραβρέθηκε ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου Χανίων κ. Μάρκος Περράκης.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα - πρακτικογράφο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γεωργία Δρακακάκη. 
Από  τους  Προέδρους,  οι  οποίοι  είχαν  όλοι  κληθεί,  ήταν  παρόντες  οι  κ.κ.  Αρωνίου  Στρατουδάκη  Μαρία,  Νεροκούρου
Καλομοιράκης Κοσμάς μέλος,  Περιβολίων Μιχαηλίδης Πέτρος και Χανίων Αθανασάκη Ειρήνη.  Επίσης από τους Προέδρους –
Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, οι οποίοι είχαν όλοι κληθεί, ήταν παρόντες οι κ.κ. Αγίας Μαρίνας Κατάκης Ιωάννης,
Απτέρων Μιχελιουδάκης Ιωάννης, Χορδακίου Κοζωνάκης Δημήτριος και Θερίσου Φυτουράκης Αθανάσιος. 
  Πρίν τη συζήτηση της υπ'αριθμ. 41/15 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι Εμμανουήλ Σκουλάκης, Δημήτρης
Λειψάκης, Θεοχαρούλα Μυλωνάκη, Εμμανουήλ Μαυρεδάκης, Νικόλαος Παπαντωνάκης και μετά την 49/15 απόφαση αποχώρησε
ο κ. Χαράλαμπος Κουρούσης.
Οι υπ’αριθμ. 41/15 έως και 45/15 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, αφού ερωτήθηκε το Σώμα, συζητήθηκαν ομόφωνα εκτός
ημερήσιας διάταξης.

...................................................................................................................................................................
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 58
Στη συνέχεια εισάγεται και ανακοινώνεται προς το Σώμα το ακόλουθο υπ’ αριθμ. 78153 /26-1-2015
έγγραφο της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής,  που αφορά  AΠOΔΟXH ΑIΤΗΜΑΤΟΣ   ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟY   ΣΥΝ/ΣΜΟY  EΝΩΣΗΣ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ  ΝΟΜΟY ΧΑΝIΩΝ,  ΓΙΑ  ΤΗΝ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟIΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ   ΤΗΣ  ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΥΖΟΥΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ
ΔΗΜΟΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ  και έχει ως εξής:

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της  2ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Χανίων 

 
ΘΕΜΑ:  AΠOΔΟXH ΑIΤΗΜΑΤΟΣ  ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟY  ΣΥΝ/ΣΜΟY EΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ
ΝΟΜΟY ΧΑΝIΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟIΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΥΖΟΥΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ

   Στα Χανιά, σήμερα   23-1-2015  ημέρα  Παρασκευή     και ώρα 09.00  η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 2911/19-1-7015
πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους
σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3857/7010.
   Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα μελών βρέθηκαν παρόντα  επτά  (7)
μέλη  απόντων των κ. Ν. Βλαζάκη, Λειψάκη Δημήτρη, Παπαδογιάννη Αριστείδη και Παπαντωνάκη Νικόλαο
ως αναφέρονται παρακάτω, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίας:
         ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ
        Γεώργιος Φραγγεδάκης  Πρόεδρος                 Ν. Βλαζάκη                                                               
        Ελένη Ψυχογιού                                 Αρ. Παπαδογιάννης   
        Σταύρος Φιωτάκης  Δημ. Λειψάκης
        Αντώνη- Ιωάννη  Βαρδάκη                                 Νικ. Παπαντωνάκης 
        Δημήτρης Λεβεντάκης
        Ναυσικά Αγγελάκη                                                                             
       Μιχάλης Κοτζαμιχάλης

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την  γραμματέα κ. Αννα Ζερβουδάκη  υπάλληλο Δήμου Χανίων.
   Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα, εντός ημερήσιας διάταξης,:
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       Α) Την υπ' αριθμ. Πρωτ. 78153/27-10-2014 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπ/σιών που έχει ως εξής: 
1.Σχετ.: 1. Η με α.π. 78153/09-10-2014 αίτηση του Αστικού Οικοδομικού Συν/σμού Ένωσης Αστυνομικών
ΕΛ. ΑΣ Νομού Χανίων και τα συνημμένα σε αυτή έγγραφα
2. Η με αρ. 17/13-04-1992 απόφαση του πρώην Κοινοτικού Συμβουλίου Μουζουρά
3. Η με αρ. 83/09-09-1998 απόφαση του πρώην Κοινοτικού Συμβουλίου Μουζουρά
4. Η με α.π. 13898/5343/10-10-2007 βεβαίωση της Δ/νσης Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών
της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χανίων

5, Η με α.π. 26225/12-06-2008 βεβαίωση της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπ. ΠΕΧΩΔΕ,
της παρ. 6 του άθρου 24 του Ν. 2508/97 (ΦΕΚ 124 Α’)

6.  Το  από  Οκτώβριο  2014  τοπογραφικό  διάγραμμα  του  διπλ.  πολιτικού  μηχανικού  Ιωσήφ
Βουγιουκαλάκη της ιδιοκτησίας του Οικοδομικού Συν/σμού Ένωσης Αστυνομικών ΕΛ. ΑΣ Νομού Χανίων
στη θέση ‘Βαρδιάκι’ της περιοχής Σταυρού στη ΔΕ Ακρωτηρίου, που αποτελεί επικαιροποίηση του από
Απρίλιο 1995 τοπογραφικού διαγράμματος της τοπογράφου μηχανικού Κων/νας Μπριλλάκη
  Με το παρόν σας διαβιβάζουμε την αίτηση του Αστικού Οικοδομικού Συν/σμού Ένωσης Αστυνομικών ΕΛ.
ΑΣ Νομού Χανίων (Σχετικό 1).

Η αίτηση αφορά στην επικαιροποίηση των 17/13-04-1992 και  83/09-09-1998 αποφάσεων του πρώην
Κοινοτικού Συμβουλίου Μουζουρά  της πρώην Κοινότητας Μουζουρά (Σχετικά 2 και 3) που γνωμοδοτούν
θετικά σχετικά  με  την «εγκατάσταση και  την οικιστική αξιοποίηση της περιοχής  από τον Οικοδομικού
Συν/σμό  της  Ένωσης  Αστυνομικών  ΕΛ.  ΑΣ  Νομού  Χανίων»  σε  ιδιόκτητη  έκταση  του  συνεταιρισμού
επιφανείας  275.435,90  τ.μ.  σύμφωνα  με  τοπογραφικό  διάγραμμα  διπλ.  πολιτικού  μηχανικού  Ιωσήφ
Βουγιουκαλάκη στη θέση ‘Βαρδιάκι’ της περιοχής Σταυρού στη Δ.Ε. Ακρωτηρίου (Σχετικό 6).

Η  επικαιροποίηση των  αποφάσεων του  Κοινοτικού  Συμβουλίου της  πρώην Κοινότητας  Μουζουρά θα
αποτελέσει  δικαιολογητικό  για  την  επικαιροποίηση/  επανέκδοση  της  με  α.π.  α.π.  26225/12-06-2008
βεβαίωσης της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπ. ΠΕΧΩΔΕ, της παρ. 6 του άθρου 24 του Ν.
2508/97 (ΦΕΚ 124 Α’), (Σχετικό 5).

Επισημαίνεται  ότι,  με  τη  με  α.π.  13898/5343/10-10-2007  βεβαίωση  της  Δ/νσης  Πολεοδομίας  και
Πολεοδομικών Εφαρμογών της  πρώην Νομαρχιακής  Αυτοδιοίκησης Χανίων βεβαιώνεται  ότι  η  έκταση
επιφανείας 273,860,93 τ.μ. του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Ένωσης Αστυνομικών ΕΛ. ΑΣ, βρίσκεται εντός
της περιοχής 1 της Χ.Ε.1 (Χανίων) στη Ζώνη Αναζήτησης Π.Ε.Ρ.Π.Ο. της εγκεκριμένης μελέτης Γενικών
Κατευθύνσεων του Νομού Χανίων (32063/26.7.2006 απόφαση Υπ. ΠΕΧΩΔΕ – ΦΕΚ 42 A.A.Π.)

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

όπως εξετάσετε την αίτηση  του Αστικού Οικοδομικού Συν/σμού Ένωσης Αστυνομικών ΕΛ. ΑΣ Νομού
Χανίων, για την επικαιροποίηση των Σχετικών 2 και 3 αποφάσεων του Κοινοτικού Συμβουλίου της πρώην
Κοινότητας Μουζουρά, που γνωμοδοτούν θετικά σχετικά με τη χωροθέτηση του εν θέματι Συν/σμού σε
ιδιωτική έκταση ιδιοκτησίας του, εμβαδού 275.435,90 τ.μ., στη θέση ‘Βαρδιάκι’ της περιοχής Σταυρού στη
Δ.Ε. Ακρωτηρίου.

  Η ως άνω περιοχή βρίσκεται εντός της περιοχής 1 στη Ζώνη Αναζήτησης ΠΕΡΠΟ της εγκεκριμένης
μελέτης Γενικών Κατευθύνσεων του Νομού Χανίων (32063/26-7-2006 απόφαση Υπ. ΠΕΧΩΔΕ ΦΕΚ 42/Α.Α
& Π.Θ./6-10-06), σύμφωνα με Σχετικό 4, και έχει κατ’ αρχήν λάβει θετικές γνωμοδοτήσεις από υπηρεσίες.
Για τους ως άνω λόγους η υπηρεσία δεν έχει αντίρρηση στην επικαιροποίηση των εν λόγω αποφάσεων
του πρώην Κοινοτικού Συμβουλίου, επισημαίνεται όμως ότι σε περίπτωση που προκύψουν ιδιοκτησιακές
διαφορές μεταξύ ιδιωτών, αυτές θα λυθούν ιδιωτικά και ο Δήμος δε φέρει καμία ευθύνη.

 Β) Την υπ' αριθμ. 37/14 Απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Κουνουπιδιανών, την οποία ζήτησε η Επ.
Π.Ζ. με τον υπ' αριθμ. 93738/18-12-14 έγγραφο,  βάσει της οποίας α) ισχύουν οι λόγοι της έκδοσης των
πρακτικων της Κοινότητας Μουζουρά 

Μετά από διαλογική συζήτηση των μελών 
                                                    Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
        Αφού έλαβε υπόψη της τα άρθρα  73 του Ν. 3857/10 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κάνει  δεκτή   την  υπ'αριθμ.  78153/09-10-2014  αίτηση  του  Αστικού  Οικοδομικού  Συν/σμού  Ένωσης
Αστυνομικών ΕΛ. ΑΣ Νομού Χανίων  περί της επικαιροποίησης των υπ' αριθμ. 17/13-04-1992 και 83/09-
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09-1998 αποφάσεων του Κοινοτικού Συμβουλίου της πρώην Κοινότητας Μουζουρά, που γνωμοδοτούν
θετικά σχετικά με τη χωροθέτηση του  Συν/σμού Ενωσης Αστυνομικών ΕΛ. ΑΣ Νομού Χανίων σε ιδιωτική
έκταση ιδιοκτησίας του, εμβαδού 275.435,90 τ.μ.,  στη θέση ‘Βαρδιάκι’  της περιοχής Σταυρού στη Δ.Ε.
Ακρωτηρίου.
   Η ως άνω περιοχή βρίσκεται εντός της περιοχής 1 στη Ζώνη Αναζήτησης ΠΕΡΠΟ της εγκεκριμένης
μελέτης Γενικών Κατευθύνσεων του Νομού Χανίων (32063/26-7-2006 απόφαση Υπ. ΠΕΧΩΔΕ ΦΕΚ 42/Α.Α
& Π.Θ./6-10-06), σύμφωνα με Σχετικό 4, και έχει κατ’ αρχήν λάβει θετικές γνωμοδοτήσεις από υπηρεσίες.
Για  τους  ως  άνω  λόγους  ο  Δήμος  Χανίων   δεν  έχει  αντίρρηση  στην  επικαιροποίηση  των  εν  λόγω
αποφάσεων του πρώην Κοινοτικού Συμβουλίου, επισημαίνεται όμως ότι σε περίπτωση που προκύψουν
ιδιοκτησιακές διαφορές μεταξύ ιδιωτών, αυτές θα λυθούν ιδιωτικά και ο Δήμος δε φέρει καμία ευθύνη.

  Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 8/7015
 Επακολουθεί μικρή συζήτηση και τέλος αφού δεν υπήρξε αντίρρηση 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αφού άκουσε τα παραπάνω έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 3852/2010 περί Δ.Κ.Κ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Κάνει δεκτή την υπ'αριθμ.  78153/09-10-2014 αίτηση του Αστικού Οικοδομικού Συν/σμού Ένωσης
Αστυνομικών ΕΛ. ΑΣ Νομού Χανίων  περί της επικαιροποίησης των υπ' αριθμ. 17/13-04-1992 και
83/09-09-1998  αποφάσεων  του  Κοινοτικού  Συμβουλίου  της  πρώην  Κοινότητας  Μουζουρά,  που
γνωμοδοτούν θετικά σχετικά με τη χωροθέτηση του  Συν/σμού Ενωσης Αστυνομικών ΕΛ. ΑΣ Νομού
Χανίων  σε  ιδιωτική  έκταση  ιδιοκτησίας  του,  εμβαδού  275.435,90  τ.μ.,  στη  θέση  ‘Βαρδιάκι’  της
περιοχής Σταυρού στη Δ.Ε. Ακρωτηρίου.
   Η  ως  άνω  περιοχή  βρίσκεται  εντός  της  περιοχής  1  στη  Ζώνη  Αναζήτησης  ΠΕΡΠΟ  της
εγκεκριμένης μελέτης Γενικών Κατευθύνσεων του Νομού Χανίων (32063/26-7-2006 απόφαση Υπ.
ΠΕΧΩΔΕ ΦΕΚ 42/Α.Α & Π.Θ./6-10-06), σύμφωνα με Σχετικό 4, και έχει κατ’ αρχήν λάβει θετικές
γνωμοδοτήσεις από υπηρεσίες. Για τους ως άνω λόγους ο Δήμος Χανίων  δεν έχει αντίρρηση στην
επικαιροποίηση των εν λόγω αποφάσεων του πρώην Κοινοτικού Συμβουλίου, επισημαίνεται όμως
ότι σε περίπτωση που προκύψουν ιδιοκτησιακές διαφορές μεταξύ ιδιωτών, αυτές θα λυθούν ιδιωτικά
και ο Δήμος δε φέρει καμία ευθύνη.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες σύμφωνα με το νόμο.
     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΤΕΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

           ΤΑ ΜΕΛΗ
1. ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΝΑΥΣΙΚΑ 17. ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ 33. ΠΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2. ΑΔΟΝΤΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 18. ΚΟΤΖΑΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 34. ΡΙΖΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
3. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 19. ΚΟΥΚΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 35. ΣΑΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4. ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗ-ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 20. ΚΟΥΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 36. ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
5. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 21. ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 37. ΣΧΟΙΝΟΠΛΟΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ-ΣΑΡΙΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 22. ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 38. ΤΖΗΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
7. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 23. ΛΕΙΨΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 39. ΤΖΙΝΕΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
8. ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ 24. ΜΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 40. ΤΣΑΠΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
9. ΒΛΑΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 25. ΜΑΥΡΕΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 41. ΦΑΝΔΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
10. ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 26. ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΘΕΟΧΑΡΟΥΛΑ 42. ΦΙΩΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
11. ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ 27. ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 43. ΦΟΒΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ
12. ΓΟΥΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 28. ΠΑΙΝΕΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 44. ΦΡΑΓΓΕΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
13. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 29. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 45. ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
14. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 30. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 46. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ-ΜΙΧΑΗΛΑΚΗ ΧΡΥΣΗ
15. ΚΕΜΕΣΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 31. ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 47. ΨΥΧΟΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
16. ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 32. ΠΕΡΡΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ

Ακριβές αντίγραφο
Η  Γραμματέας

Γεωργία Δρακακάκη
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 4

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α      Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  Χανίων  συνεδρίασε  στο  Δημοτικό  Κατάστημα  Χανίων  σήμερα  την  30η
Ιανουαρίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:30 ύστερα από την υπ’αριθμ. 4381/26-1-2015 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου του Σώματος, παρόντος του Δημάρχου Χανίων κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΜΒΟΥΚΑ.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αγγελάκη Ναυσικά,  Αδοντάκης  Μανώλης,  Αλεξανδράκης  Νεκτάριος,  Αλιφιεράκη-Ανδρουλάκη  Ελευθερία,  Ανδρεάδης  Εμμανουήλ,
Αποστολάκη-Σαρικάκη Γεωργία, Αρχοντάκης Γεώργιος, Βαρδάκης Αντώνιος-Ιωάννης, Βλαζάκης Νικόλαος, Βλαχάκης Μιχαήλ, Βουλγαρίδης
Μηνάς,  Βουτετάκη  Αικατερίνη,  Γούλας  Λάμπρος,  Καραγιαννάκης  Εμμανουήλ,  Καραμπινάκης Νικόλαος,   Κεμεσίδης Εμμανουήλ,
Κοκκινάκη Μαρία,  Κονταξάκης  Ευτύχιος,  Κοτζαμιχάλης Μιχαήλ,  Κουκλάκης  Γεώργιος,  Κουρούσης  Χαράλαμπος,  Κουτράκης  Ιωάννης,
Λεβεντάκης Δημήτριος, Λειψάκης Δημήτριος, Μαράκης Ιωάννης, Μαυρεδάκης Εμμανουήλ,  Μυλωνάκη Θεοχαρούλα, Ξανθουδάκης Γεώργιος,
Παινεσάκης Νικόλαος, Παπαδάκης Δημήτριος, Παπαδογιάννης Αριστείδης, Παπαντωνάκης Νικόλαος, Περάκης Ιωάννης, Περράκη Βαρβάρα,
Πουλιδάκης Γεώργιος, Ρίζος Σεραφείμ, Σαρρής Ιωάννης, Σκουλάκης Εμμανουήλ, Σχοινοπλοκάκης Γεώργιος, Τζήκας Θεόδωρος, Τζινευράκης
Μιχαήλ,  Τσαπάκος Γεώργιος,  Φανδριδάκης Κωνσταντίνος,  Φιωτάκης Σταύρος,  Φοβάκης Μανούσος,  Φραγγεδάκης Γεώργιος,  Φραγκάκης
Εμμανουήλ, Χατζηδάκη -Μιχαηλάκη Χρυσή, Ψυχογιού Ελένη. 
Απουσίαζαν ενώ κλήθηκαν νόμιμα οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι Αρχοντάκης Γεώργιος, Βαρδάκης Αντώνιος, Βλαζάκης Νικόλαος, Βουλγαρίδης
Μηνάς, Καραγιαννάκης Εμμανουήλ, Περράκη Βαρβάρα,  Τζινευράκης Μιχαήλ και Φανδριδάκης Κων/νος.
Παραβρέθηκε ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου Χανίων κ. Μάρκος Περράκης.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα - πρακτικογράφο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γεωργία Δρακακάκη. 
Από τους Προέδρους, οι οποίοι είχαν όλοι κληθεί, ήταν παρόντες οι κ.κ. Αρωνίου Στρατουδάκη Μαρία, Νεροκούρου Καλομοιράκης Κοσμάς
μέλος,  Περιβολίων Μιχαηλίδης  Πέτρος  και  Χανίων Αθανασάκη  Ειρήνη.  Επίσης  από  τους  Προέδρους  –  Εκπροσώπους  των Τοπικών
Κοινοτήτων, οι οποίοι είχαν όλοι κληθεί, ήταν παρόντες οι κ.κ. Αγίας Μαρίνας Κατάκης Ιωάννης, Απτέρων Μιχελιουδάκης Ιωάννης, Χορδακίου
Κοζωνάκης Δημήτριος και Θερίσου Φυτουράκης Αθανάσιος. 
  Πρίν τη συζήτηση της υπ'αριθμ. 41/15 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι Εμμανουήλ Σκουλάκης, Δημήτρης Λειψάκης,
Θεοχαρούλα Μυλωνάκη,  Εμμανουήλ Μαυρεδάκης, Νικόλαος Παπαντωνάκης και  μετά την 49/15 απόφαση αποχώρησε ο κ. Χαράλαμπος
Κουρούσης.
Οι υπ’αριθμ. 41/15 έως και 45/15 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, αφού ερωτήθηκε το Σώμα, συζητήθηκαν ομόφωνα εκτός ημερήσιας
διάταξης.

...................................................................................................................................................................
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 56
Στη συνέχεια εισάγεται και ανακοινώνεται προς το Σώμα το ακόλουθο υπ’ αριθμ. 78154 /26-1-2015
έγγραφο της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής,  που  αφορά  AΠOΔΟXH ΑIΤΗΜΑΤΟΣ   ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟY   ΣΥΝ/ΣΜΟY  EΝΩΣΗΣ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛ.  ΑΣ  ΝΟΜΟY ΧΑΝIΩΝ,  ΓΙΑ  ΤΗΝ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟIΗΣΗ ΕΓΓΡAΦΩΝ ΤΗΣ  ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΜΟΥΖΟΥΡΑ  ΚΑΙ  ΤΟΥ  ΠΡΩΗΝ
ΔΗΜΟΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ  και έχει ως εξής:

    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της  2ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Χανίων 

ΘΕΜΑ:   AΠOΔΟXH ΑIΤΗΜΑΤΟΣ  ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟY  ΣΥΝ/ΣΜΟY EΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛ. ΑΣ
ΝΟΜΟY ΧΑΝIΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟIΗΣΗ ΕΓΓΡAΦΩΝ ΤΗΣ  ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΥΖΟΥΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
   Στα Χανιά, σήμερα 23-1-2015  ημέρα  Παρασκευή και ώρα 09.00  η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε
σε  τακτική   συνεδρίαση  στο  Δημαρχιακό  Κατάστημα,  ύστερα  από  την  υπ’  αριθμ.  2911/19-1-7015
πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους
σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3857/7010.
   Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα μελών βρέθηκαν παρόντα  επτά  (7)
μέλη  απόντων των κ. Ν. Βλαζάκη, Λειψάκη Δημήτρη, Παπαδογιάννη Αριστείδη και Παπαντωνάκη Νικόλαο
ως αναφέρονται παρακάτω, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίας:
         ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ
        Γεώργιος Φραγγεδάκης  Πρόεδρος                 Ν. Βλαζάκη                                                               
        Ελένη Ψυχογιού                                Αρ. Παπαδογιάννης   
        Σταύρος Φιωτάκης  Δημ. Λειψάκης
        Αντώνη- Ιωάννη  Βαρδάκη                                Νικ. Παπαντωνάκης 
        Δημήτρης Λεβεντάκης
        Ναυσικά Αγγελάκη                                                                             
       Μιχάλης Κοτζαμιχάλης

        Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την  γραμματέα κ. Αννα Ζερβουδάκη  υπάλληλο Δήμου Χανίων.
        Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα, εντός ημερήσιας διάταξης,:
Α)  Την υπ' αριθμ. Πρωτ. 78154/27-10-2014 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπ/σιών που έχει ως εξής: 
“Σχετ.:  1. Η με α.π. 78154/09-10-2014 αίτηση του Αστικού Οικοδομικού Συν/σμού Ένωσης Αστυνομικών
ΕΛ. ΑΣ Νομού Χανίων και τα συνημμένα σε αυτή έγγραφα
2. Τοπογραφικό σκαρίφημα σε κλίμακα 1:5.000 και ορθοφωτοχάρτης της Κτηματολόγιο Α.Ε. (περίοδος
φωτοληψίας 2007-2009)
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3. Το με α.π. 321/10-09-1998 έγγραφο της πρώην Κοινότητας Μουζουρά
4. Το με α.π. 3458/22-09-1999 έγγραφο του πρώην Δήμου Ακρωτηρίου
5, Η με α.π. 26225/12-06-2008 βεβαίωση της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπ. ΠΕΧΩΔΕ, της
παρ. 6 του άθρου 24 του Ν. 2508/97 (ΦΕΚ 124 Α’)
6. Η υπ΄ αριθ. 63/2012 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Τμήμα Β’)
7. Το από Οκτώβριο 2014 τοπογραφικό διάγραμμα του διπλ. πολιτικού μηχανικού Ιωσήφ Βουγιουκαλάκη
της  ιδιοκτησίας  του  Οικοδομικού  Συν/σμού  Ένωσης  Αστυνομικών  ΕΛ.  ΑΣ  Νομού  Χανίων  στη  θέση
‘Βαρδιάκι’ της περιοχής Σταυρού στη ΔΕ Ακρωτηρίου, που αποτελεί επικαιροποίηση του από Απρίλιο 1995
τοπογραφικού διαγράμματος της τοπογράφου μηχανικού Κων/νας Μπριλλάκη
Με το παρόν σας διαβιβάζουμε την αίτηση του Αστικού Οικοδομικού Συν/σμού Ένωσης Αστυνομικών ΕΛ.
ΑΣ Νομού Χανίων (Σχετικό 1). Ο συν/σμός έχει στην ιδιοκτησία του ακίνητο επιφανείας 275.435,90 τ.μ.
σύμφωνα  με  τοπογραφικό  διάγραμμα  διπλ.  πολιτικού  μηχανικού  Ιωσήφ  Βουγιουκαλάκη  στη  θέση
‘Βαρδιάκι’ της περιοχής Σταυρού στη Δ.Ε. Ακρωτηρίου (Σχετικό 7).

Η αίτηση αφορά στην επικαιροποίηση των κάτωθι εγγράφων:
- του με α.π. 321/10-09-1998 εγγράφου της πρώην Κοινότητας Μουζουρά (Σχετικό 3) σύμφωνα με το
οποίο  «η  πρόσβαση στην  έκταση του Αστικού Οικοδομικού  Συν/σμού Ένωσης  Αστυνομικών ΕΛ.  ΑΣ
Νομού Χανίων, που βρίσκεται στη θέση Βαρδιάκι στην περιοχή Σταυρού Κυδωνία Χανίων, ..γίνεται από
αγροτικούς δρόμους 8 και 10 μέτρων» 
- του με α.π. 3458/22-09-1999 εγγράφου του πρώην Δήμου Ακρωτηρίου (Σχετικό 4) σύμφωνα με το οποίο
«ο  δρόμος  που  προσεγγίζει  το  οικόπεδο  του  Συνεταιρισμού  Ένωσης  Αστυνομικών  Νομού  Χανίων,
ακολουθεί τη διαδρομή Χανιά – Χωραφάκια – Σταυρός και παράκαμψη μέχρι το οικόπεδο του Οικοδομικού
Συνεταιρισμού, με καλή βατότητα και πλάτος δρόμου που κυμαίνεται από 5 έως 7 μέτρα».

Η  επικαιροποίηση  των  ως  άνω  εγγράφων  έχει  ως  σκοπό  να  αποτελέσει  δικαιολογητικό  για  την
επικαιροποίηση/επανέκδοση της  με  α.π.  α.π.  26225/12-06-2008 βεβαίωσης της  Δ/νσης Πολεοδομικού
Σχεδιασμού του Υπ. ΠΕΧΩΔΕ, της παρ. 6 του άθρου 24 του Ν. 2508/97 (ΦΕΚ 124 Α’), (Σχετικό 5).

Ωστόσο, σύμφωνα, με την υπ’ αριθ. 63/2012 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Σχετικό
6), σε ερώτημα του Υπουργείου Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γενική Δ/νση Πολεοδομίας – Δ/νση
Πολεοδομικού  Σχεδιασμού  σχετικά  με  το  αρμόδιο  όργανο  και  τη  διαδικασία  για  την  αναγνώριση  ως
κοινόχρηστων αγροτικών και λοιπών οδών, οι οποίες, μπορούν να αποτελέσουν “οδούς πρόσβασης” σε
Περιοχές Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης « … η τυχόν εκδιδόμενη από το δημοτικό (ή κοινοτικό)
συμβούλιο πράξη χαρακτηρισμού δημοτικής ή κοινοτικής οδού, δεν αποτελεί εκτελεστή διοικητική πράξη,
αφού δεν έχει οποιαδήποτε νομική συνέπεια (ΣτΕ 2101/1987, 1862/2004, 1413/2009, 4252/1996 κ.α.) ...
Κατά συνέπεια, με εξαίρεση τις περιπτώσεις, στις οποίες από το νόμο απονέμεται  σε κάποιο όργανο
αρμοδιότητα χαρακτηρισμού μιας οδού ως κοινόχρηστης,  ο χαρακτηρισμός μιας οδού ως δημοτικής ή
κοινοτικής  (και  αγροτικής)  ή  εν  γένει  κοινόχρηστης,  δεν  ανάγεται  στη  σφαίρα των αρμοδιοτήτων των
οργάνων του Δήμου ή και του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι δε εκ μέρους αυτών
τυχόν εκδοθείσες βεβαιώσεις ή πράξεις αναγνώρισης των ανωτέρω οδών δεν αρκούν για την έκδοση της
βεβαίωσης του άρθρου 24 παρ. 6 του ν. 2508/1997, ούτε από την άποψη της αρμοδιότητας, ούτε κατά το
περιεχόμενό τους. Το ζήτημα αν σε κάθε περίπτωση υπάρχει ή όχι κοινόχρηστη οδός είναι πραγματικό και
διαπιστώνεται παρεμπιπτόντως από τη διοίκηση, μετ’  εκτίμηση κάθε νόμιμου αποδεικτικού μέσου, στο
πλαίσιο της οποίας μπορεί να ληφθούν υπόψη και οι προαναφερθείσες βεβαιώσεις ή πράξεις οργάνων του
Δήμου ή και του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η διαπίστωση γίνεται από το όργανο
στο οποίο ανήκει κάθε φορά η αρμοδιότητα για την έκδοση πράξης σχετικής με τον ως άνω χαρακτηρισμό
ή  που  προϋποθέτει  τον  χαρακτηρισμό  (ΕρμΑΚ  στο  άρθρο  967,  Β.  Βαθρακοκοίλη,  2007,  πρβλ.  ΣτΕ
2604/2008, 4777/1995), στη συγκεκριμένη περίπτωση δε, πράξη σχετική με τον ως άνω χαρακτηρισμό
είναι η βεβαίωση της παρ. 6 του άρθρου 24 του ν. 2508/1997, που εκδίδεται από την αρμόδια πολεοδομική
υπηρεσία και με την οποία πιστοποιείται η ύπαρξη κοινόχρηστης οδού ως “οδού πρόσβασης”, σε ΠΕΡΠΟ.
Το τελευταίο όμως,  προϋποθέτει  τη  διαπίστωση ότι  η  οδός αυτή αποτελεί  κοινόχρηστη οδό υπό την
ανωτέρω  εκτεθείσα έννοια,  η  οποία  θα  γίνει  με  παρεμπίπτουσα κρίση  της  ίδιας  υπηρεσίας,  κατά  τα
προαναφερθέντα».

Παράλληλα,  επισυνάπτεται  σκαρίφημα  με  τα  όρια  της  ιδιοκτησίας  του  συν/σμού  σε  υπόβαθρο
ορθοφωτοχάρτη της Κτηματολόγιο Α.Ε. με περίοδο φωτοληψία των ορθοφωτοχαρτών την περίοδο 2007 –
2009. 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε
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όπως εξετάσετε την αίτηση του Αστικού Οικοδομικού Συν/σμού Ένωσης Αστυνομικών ΕΛ. ΑΣ Νομού
Χανίων, για την επικαιροποίηση των αποφάσεων της π. Κοινότητας Μουζουρά και του πρώην Δήμου
Ακρωτηρίου  σχετικά  με  το  χαρακτηρισμό  της  οδού  πρόσβασης  στην  ιδιόκτητη  έκταση  του  Αστικού
Οικοδομικού Συν/σμού Ένωσης Αστυνομικών ΕΛ. ΑΣ Νομού Χανίων.

Επισημαίνεται  ότι, σύμφωνα και με την υπ’ αριθ. 63/2012 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους (Τμήμα Β), η επικαιροποίηση της απόφασης χαρακτηρισμού της οδού ως δημοτικής του ΔΣ του
πρώην  Δήμου  Ακρωτηρίου,  δε  μπορεί  να  αποτελέσει  εκτελεστή  διοικητική  πράξη  αφού  δεν  έχει
οποιαδήποτε νομική συνέπεια. Παρ’ όλα αυτά η Επιτροπή μπορεί να γνωμοδοτήσει σχετικά. Επισημαίνεται
ότι σε περίπτωση που προκύψουν ιδιοκτησιακές διαφορές μεταξύ ιδιωτών, αυτές θα λυθούν ιδιωτικά και ο
δήμος δε φέρει καμία ευθύνη.”

Β) Την υπ' αριθμ. 37/14 Απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Κουνουπιδιανών, την οποία ζήτησε η Επ.
Π.Ζ. με τον υπ' αριθμ. 93738/18-12-14 έγγραφο,  βάσει της οποίας α) ισχύουν οι λόγοι της έκδοσης των
πρακτικων της Κοινότητας Μουζουρά β) το οδικό δίκτυο έχει ως αναφέρεται στην εισήγηση της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χανίων και  γ)  υφίστανται  οι  λόγοι  για  τους  οποίους εκδόθηκε  η  σχετική
μελέτη της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης

Γ) Το υπ' αριθμ.  93957/22-1-2015 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, το οποίο ζήτησε η Επ. Π.Ζ.
με το   το υπ'αριθμό πρωτ. 93957/19-12-2014 έγγραφό της που έχει ως εξής:

Θέμα:   Απάντηση σε έγγραφο της Γραμματείας Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Χανίων
Σχετ.: 1. Το με α.π. 93957/19-12-2015 έγγραφο της Γραμματείας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Χανίων
με θέμα: «Παροχή Γνωμοδότησης»
2. Η με α.π. 78154/09-10-2014 αίτηση του Αστικού Οικοδομικού Συν/σμού Ένωσης Αστυνομικών ΕΛ. ΑΣ
Νομού Χανίων και τα συνημμένα σε αυτή έγγραφα
3. Η με αρ. 78154/27-10-2015 εισήγηση της ΔΤΥΔΧ προς της Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
4. Το με α.π. 3458/22-09-1999 έγγραφο του πρώην Δήμου Ακρωτηρίου
5. Το από Οκτώβριο 2014 τοπογραφικό διάγραμμα του διπλ. πολιτικού μηχανικού Ιωσήφ Βουγιουκαλάκη
της  ιδιοκτησίας  του  Οικοδομικού  Συν/σμού  Ένωσης  Αστυνομικών  ΕΛ.  ΑΣ  Νομού  Χανίων  στη  θέση
‘Βαρδιάκι’ της περιοχής Σταυρού στη ΔΕ Ακρωτηρίου, που αποτελεί επικαιροποίηση του από Απρίλιο 1995
τοπογραφικού διαγράμματος της τοπογράφου μηχανικού Κων/νας Μπριλλάκη.
   Με το ως άνω Σχετικό 1 έγγραφο με θέμα: «Παροχή Γνωμοδότησης», η Γραμματεία της Επιτροπής
Ποιότητας  Ζωής  Χανίων  διαβιβάζει  το  Σχετικό  4  έγγραφο  του  πρώην  Δήμου Ακρωτηρίου  στο  οποίο
αναγράφεται  ότι:  «Ο  δρόμος  που  προσεγγίζει  το  οικόπεδο του  Συνεταιρισμού Ένωσης  Αστυνομικών
Νομού Χανίων, ακολουθεί τη διαδρομή Χανιά – Χωραφάκια – Σταυρός και παράκαμψη μέχρι το οικόπεδο
του  Οικοδομικού Συνεταιρισμού,  με  καλή  βατότητα  και  πλάτος  δρόμου που κυμαίνεται  από 5  έως 7
μέτρα», και ζητά γνωμοδότηση σχετικά με το πλάτος του δρόμου.

Σε απάντηση του Σχετικού 1 εγγράφου, σας ενημερώνουμε ότι ο δρόμος που προσεγγίζει την έκταση
ιδιοκτησίας του Οικοδομικού Συν/σμού Ένωσης Αστυνομικών ΕΛ. ΑΣ Νομού Χανίων (Σχετικό 5) από τα
Χανιά, μέσω του δρόμου Χανιά – Χωραφάκια – Σταυρός και μέσω παράκαμψης αυτού πριν το Σταυρό
προς την εν λόγω ιδιοκτησία, είναι πράγματι καλής βατότητας και μεταβλητού πλάτους περίπου 5 έως 7
μέτρων. Η ως άνω περιγραφή αναφέρεται και περιορίζεται στο δρόμο που προσεγγίζει την έκταση και όχι
σε τυχόν υφιστάμενο δρόμο περιμετρικά της έκτασης.  

Το παρόν δεν επέχει θέση βεβαίωσης νομιμότητας οιασδήποτε οδού. Επισημαίνεται δε, ότι σε περίπτωση
που προκύψουν ιδιοκτησιακές διαφορές μεταξύ ιδιωτών, αυτές θα λυθούν ιδιωτικά και ο Δήμος δε φέρει
καμία ευθύνη.
    Μετά από διαλογική συζήτηση των μελών 
                                                           Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
        Αφού έλαβε υπόψη της τα άρθρα  73 του Ν. 3857/10 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κάνει  δεκτή   την  υπ'αριθμ.  78154/09-10-2014  αίτηση  του  Αστικού  Οικοδομικού  Συν/σμού  Ένωσης
Αστυνομικών  ΕΛ.ΑΣ  Νομού  Χανίων  περί  της  επικαιροποίησης  των  παρακάτω  εγγράφων  της  π.
Κοινότητας  Μουζουρά  και  του  πρώην  Δήμου  Ακρωτηρίου  σχετικά  με  το  χαρακτηρισμό  της  οδού
πρόσβασης  στην  ιδιόκτητη  έκταση  του  Αστικού  Οικοδομικού  Συν/σμού  Ένωσης  Αστυνομικών  ΕΛ.ΑΣ
Νομού Χανίων :
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-  του με α.π. 321/10-09-1998 εγγράφου της πρώην Κοινότητας Μουζουρά (Σχετικό 3) σύμφωνα με το
οποίο  «η  πρόσβαση στην  έκταση του Αστικού Οικοδομικού  Συν/σμού Ένωσης  Αστυνομικών ΕΛ.  ΑΣ
Νομού Χανίων, που βρίσκεται στη θέση Βαρδιάκι στην περιοχή Σταυρού Κυδωνία Χανίων, ..γίνεται από
αγροτικούς δρόμους 8 και 10 μέτρων» 
- του με α.π. 3458/22-09-1999 εγγράφου του πρώην Δήμου Ακρωτηρίου (Σχετικό 4) σύμφωνα με το οποίο
«ο  δρόμος  που  προσεγγίζει  το  οικόπεδο  του  Συνεταιρισμού  Ένωσης  Αστυνομικών  Νομού  Χανίων,
ακολουθεί τη διαδρομή Χανιά – Χωραφάκια – Σταυρός και παράκαμψη μέχρι το οικόπεδο του Οικοδομικού
Συνεταιρισμού, με καλή βατότητα και πλάτος δρόμου που κυμαίνεται από 5 έως 7 μέτρα».

Σύμφωνα και με την υπ’ αριθ. 63/2012 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Τμήμα Β), η
επικαιροποίηση  της  απόφασης  χαρακτηρισμού  της  οδού  ως  δημοτικής  του  ΔΣ  του  πρώην  Δήμου
Ακρωτηρίου,  δε μπορεί  να αποτελέσει  εκτελεστή διοικητική πράξη αφού δεν έχει  οποιαδήποτε νομική
συνέπεια. 
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που προκύψουν ιδιοκτησιακές διαφορές μεταξύ ιδιωτών, αυτές θα λυθούν
ιδιωτικά και ο Δήμος δεν φέρει καμία ευθύνη

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 7/2015
 Επακολουθεί μικρή συζήτηση και τέλος αφού δεν υπήρξε αντίρρηση 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αφού άκουσε τα παραπάνω έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 3852/2010 περί Δ.Κ.Κ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Κάνει  δεκτή  την  υπ'αριθμ.  78154/09-10-2014  αίτηση  του  Αστικού  Οικοδομικού  Συν/σμού  Ένωσης
Αστυνομικών  ΕΛ.  ΑΣ  Νομού  Χανίων  περί  της  επικαιροποίησης  των  παρακάτω  εγγράφων   της  π.
Κοινότητας  Μουζουρά  και  του  πρώην  Δήμου  Ακρωτηρίου  σχετικά  με  το  χαρακτηρισμό  της  οδού
πρόσβασης στην ιδιόκτητη έκταση του Αστικού Οικοδομικού Συν/σμού Ένωσης Αστυνομικών ΕΛ.  ΑΣ
Νομού Χανίων :
-  του με α.π. 321/10-09-1998 εγγράφου της πρώην Κοινότητας Μουζουρά (Σχετικό 3) σύμφωνα με το
οποίο  «η  πρόσβαση στην  έκταση του Αστικού Οικοδομικού  Συν/σμού Ένωσης  Αστυνομικών ΕΛ.  ΑΣ
Νομού Χανίων, που βρίσκεται στη θέση Βαρδιάκι στην περιοχή Σταυρού Κυδωνία Χανίων, ..γίνεται από
αγροτικούς δρόμους 8 και 10 μέτρων» 
- του με α.π. 3458/22-09-1999 εγγράφου του πρώην Δήμου Ακρωτηρίου (Σχετικό 4) σύμφωνα με το οποίο
«ο  δρόμος  που  προσεγγίζει  το  οικόπεδο  του  Συνεταιρισμού  Ένωσης  Αστυνομικών  Νομού  Χανίων,
ακολουθεί τη διαδρομή Χανιά – Χωραφάκια – Σταυρός και παράκαμψη μέχρι το οικόπεδο του Οικοδομικού
Συνεταιρισμού, με καλή βατότητα και πλάτος δρόμου που κυμαίνεται από 5 έως 7 μέτρα».

    Σύμφωνα και με την υπ’ αριθ. 63/2012 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Τμήμα Β),
η  επικαιροποίηση της  απόφασης  χαρακτηρισμού  της  οδού  ως  δημοτικής  του  ΔΣ  του  πρώην  Δήμου
Ακρωτηρίου, δε μπορεί να αποτελέσει εκτελεστή διοικητική πράξη, αφού δεν έχει  οποιαδήποτε νομική
συνέπεια. 
   Επισημαίνεται  ότι  σε περίπτωση που προκύψουν ιδιοκτησιακές διαφορές μεταξύ ιδιωτών, αυτές θα
λυθούν ιδιωτικά και ο Δήμος δεν φέρει καμία ευθύνη.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες σύμφωνα με το νόμο.
     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΤΕΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

           ΤΑ ΜΕΛΗ
1. ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΝΑΥΣΙΚΑ 17. ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ 33. ΠΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2. ΑΔΟΝΤΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 18. ΚΟΤΖΑΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 34. ΡΙΖΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
3. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 19. ΚΟΥΚΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 35. ΣΑΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4. ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗ-ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 20. ΚΟΥΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 36. ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
5. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 21. ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 37. ΣΧΟΙΝΟΠΛΟΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ-ΣΑΡΙΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 22. ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 38. ΤΖΗΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
7. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 23. ΛΕΙΨΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 39. ΤΖΙΝΕΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
8. ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ 24. ΜΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 40. ΤΣΑΠΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
9. ΒΛΑΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 25. ΜΑΥΡΕΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 41. ΦΑΝΔΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
10. ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 26. ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΘΕΟΧΑΡΟΥΛΑ 42. ΦΙΩΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
11. ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ 27. ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 43. ΦΟΒΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ
12. ΓΟΥΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 28. ΠΑΙΝΕΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 44. ΦΡΑΓΓΕΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
13. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 29. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 45. ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
14. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 30. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 46. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ-ΜΙΧΑΗΛΑΚΗ ΧΡΥΣΗ
15. ΚΕΜΕΣΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 31. ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 47. ΨΥΧΟΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
16. ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 32. ΠΕΡΡΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ

Ακριβές αντίγραφο
Η  Γραμματέας

Γεωργία Δρακακάκη
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
Λεωφ. 62 Μαρτύρων 417 και Μεν. Παρλαμά 2 
Τ.Κ. 71304, Ηράκλειο, Τ.Θ. 2051 
Πληροφορίες: Δ. Στεφανοπούλου 
Τηλέφωνο: 2810-529284 

 

 

Ηράκλειο,  03/10/2018 

Αρ. πρωτ.:  οικ. 322 

 

 

Θέμα:  Έγκριση μελέτης γεωλογικής 
καταλληλότητας για την οικιστική 
αξιοποίηση ιδιοκτησίας του 
Οικοδομικού Συνεταιρισμού της Ένωσης 
Αστυνομικών Ελληνικής Αστυνομίας στη 
θέση ‘Βαρδιάκι’ Δ. Ακρωτηρίου Ν 
Χανίων. 

ΑΠΟΦΑΣΗ  

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

Έχοντας υπόψη:  
1) Τις διατάξεις των: 

α) Ν.3852/2010 (Α87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

β) Ν.2508/1997 (Α124) «Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας 
και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρ. 1, παρ. 8 και το άρθρ. 29. 

γ) Ν. 4280/2014 (Α159) «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση − Βιώσιμη 
ανάπτυξη οικισμών  Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το 
άρθρ. 4. 

δ) Ν.4315/2014 (Α269) “Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα - Ρυμοτομικές 
απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις” και ειδικότερα το άρθ. 5, παρ. 5.  

ε) Π.Δ.136/2010 (Α229) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης». 

στ) Ν.4495/2017 ( Α167)  «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες 
διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρ. 144 για την έγκριση γεωλογικών μελετών που 
συνοδεύουν ρυθμίσεις πολεοδομικού χαρακτήρα. 

ζ) Την  με αρ. 16374/3696/18.06.1998 (Β723)  Υ.Α.  περί εγκρίσεως προδιαγραφών για την 
εκπόνηση μελετών γεωλογικής καταλληλότητας στις προς πολεοδόμηση περιοχές. 

2) Tην με αρ. 1592/2016 (ΑΔΑ:6Ψ0ΗΟΡ1Θ-537) απόφασης του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Κρήτης "Κατάρτιση του καταλόγου υπαλλήλων ειδικότητας κλάδου Γεωλόγων, 
μελών του ΓΕΩΤΕΕ, των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και της 
Περιφέρειας Κρήτης, σχετικά με τον έλεγχο των μελετών γεωλογικής καταλληλότητας που 
απαιτούνται κατά τον Πολεοδομικό Σχεδιασμό".  
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3) το με αρ πρ. ΓΔ.60/ 18.02.2018  έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για την 
επικαιροποίηση του καταλόγου ελεγκτών γεωλόγων. 

4) Το με αρ. πρ. 4147/160/05.02.2018 έγγραφο της Δ.Ο.Κ.Κ. του Υ.ΠΕ.Κ.ΚΑ.  (ΓΔ 
66/13.02.2018)  με το οποίο διαβιβάστηκε ο φάκελος και η αλληλογραφία της μελέτης του 
θέματος στην Γενική Διεύθυνση ΠΕ. ΧΩ.Σ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.  

5) το με αρ. πρ. 1806/14.01.2016 έγγραφο της Δ.Ο.Κ.Κ. του Υ.ΠΕ.ΚΑ. το οποίο 
συμπεριλαμβανόταν στον φάκελο της μελέτης. 

6) Το με αρ. πρ. ΓΔ98/16423/07.03.2018 διαβιβαστικό έγγραφο του Μελετητή Διαμαντάκη 
Δ. με το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας ο φάκελος Μελέτης Γεωλογικής 
Καταλληλότητας η οποία λαμβάνει υπόψη όλες τις εκπονηθείσες μελέτες και περιλαμβάνει 
Μελέτη Γεωφυσικών Διασκοπήσεων καθώς και Γεωτεχνική μελέτη έργων προστασίας 
έναντι Βραχοκαταπτώσεων. Η Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας έχει συνταχθεί σε 
επικαιροποίηση της αρχικής έκθεσης Γεωλογικής Καταλληλότητας η οποία θεωρήθηκε από 
τη Δ.Ο.Κ.Κ. με την υπ’ αριθμ. 57281/267γ/13-11-1998 γνωμοδότηση και προσαρμόστηκε 
στο (5) σχετικό. 

7) το με αρ. πρ Γ.Δ. 95/30.03.2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης της 
Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. με το οποίο ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία από το μελετητή. 

8) το με αρ.πρ.21518/23.07.2018 έγγραφο της ΔΤΕ του Δ. Χανίων με το οποίο διαβιβάστηκε 
θεωρημένη η Γεωτεχνική μελέτη έργων προστασίας έναντι Βραχοκαταπτώσεων  για την 
οικιστική αξιοποίηση ιδιοκτησίας του Ο.Σ. στη θέση ‘Βαρδιάκι’  η οποία  εκπονήθηκε από 
τον μελετητή ‘Γεώγνωση Α.Ε.’ (Σεπτέμβριος 2017)  και ανήκει στο φάκελο της μελέτης του 
θέματος.  

9) το με αρ. πρ. Γ.Δ.259/58472/09.08.2018 έγγραφο του μελετητή με το οποίο 
υποβλήθηκαν 4 αναθεωρημένα αντίγραφα της μελέτης του θέματος στα οποία 
συμπεριλήφθησαν οι  διευκρινίσεις που ζητήθηκαν από την Διεύθυνση ΠΕ.ΧΩ.Σ. της Α.Δ.Κ. 
με το (7) σχετικό. 

10) το με αρ. πρ. Γ.Δ.259/28.08.2018 έγγραφο της Διεύθυνση ΠΕ.ΧΩ.Σ. της Α.Δ.Κ. με το 
οποίο ζητήθηκαν τρία 3 πρόσθετα αντίγραφα της γεωτεχνικής μελέτης έργων προστασίας 
έναντι Βραχοκαταπτώσεων  για την οικιστική αξιοποίηση ιδιοκτησίας του Ο.Σ. στη θέση 
‘Βαρδιάκι’, θεωρημένα από τη Δ.Τ.Ε. του Δ. Χανιών. 

11) το με αρ. πρ. έγγραφο 41157/06.09.2018 (3388/25.09.2018) της Δ.Τ.Ε. του Δ. Χανίων με 
το οποίο υποβλήθηκαν 3 επιπλέον θεωρημένα αντίγραφα της γεωτεχνικής μελέτης έργων 
προστασίας έναντι Βραχοκαταπτώσεων  για την οικιστική αξιοποίηση ιδιοκτησίας του Ο.Σ. 
στη θέση ‘Βαρδιάκι’, όπως ζητήθηκαν με το (10) σχετικό. 

 
ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ 

Έγινε έλεγχος και αξιολόγηση της υποβληθείσας μελέτης, λαμβάνοντας υπόψη την σχετική 
νομοθεσία, τις προδιαγραφές που έχουν εγκριθεί με την (1.ζ) σχετική Υπουργική Απόφαση, όπως και 
το σύνολο των ανωτέρω σχετικών στοιχείων και τη σχετική αλληλογραφία που αφορά στο θέμα, 
θεωρώντας ότι ο μελετητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθότητα των στοιχείων που 
παραθέτει, ενώ ο ελεγκτής γεωλόγος/υπάλληλος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης εισηγείται 
αρμοδίως την έγκρισή της, καθόσον:  

1. Ελέγχθηκε και θεωρήθηκε, η Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας για την οικιστική αξιοποίηση 
ιδιοκτησίας του Οικοδομικού Συνεταιρισμού της Ένωσης Αστυνομικών Ελληνικής Αστυνομίας στη 
θέση ‘Βαρδιάκι’ Δ. Ακρωτηρίου Ν Χανίων με την επιφύλαξη της ορθότητας των στοιχείων και την 
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ακρίβεια της κλίμακας της μελέτης, όπως αυτή παρατίθεται στο τεύχος της μελέτης, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας έγκρισης.  

2. Διαπιστώνεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών εκπόνησης της, 
περιγράφονται επαρκώς οι γεωλογικές – τεχνικογεωλογικές συνθήκες, καθώς και η κατάσταση του 
γεωπεριβάλλοντος και των γεωλογικών πόρων εντός των ορίων της υπό μελέτη περιοχής. Επίσης 
τεκμηριώνονται οι χαρακτηρισμοί και η οριοθέτηση των ζωνών γεωλογικής καταλληλότητας για 
δόμηση, καθώς και οι περιορισμοί που αφορούν στην αξιολόγηση των γεωλογικών πόρων και την 
προστασία του περιβάλλοντος. 

3. Η Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας του θέματος σε κλίμακα 1:1.000 έχει ως σκοπό τον 
καθορισμό της γεωλογικής καταλληλότητας προκειμένου να διασφαλισθεί το δομημένο περιβάλλον 
από φυσικούς κινδύνους ή κινδύνους προερχόμενους από ανθρώπινες επεμβάσεις και 
δραστηριότητες στην έκταση της ιδιοκτησίας του Οικοδομικού Συνεταιρισμού της Ένωσης 
Αστυνομικών Ελληνικής Αστυνομίας στη θέση ‘Βαρδιάκι’ Δ. Ακρωτηρίου Ν Χανίων, όπως αυτή 
αποτυπώνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα που έχει συνταχθεί από τον Πολιτικό Μηχανικό Ιωσήφ Κ. 
Βουγιουκαλάκη σε κλίμακα 1:1000 (Οκτώβριος 2014) το οποίο έχει θεωρηθεί από την  Y.ΔΟΜ. του Δ. 
Χανίων. Για την εξυπηρέτηση του παραπάνω σκοπού έχουν εκπονηθεί  οι παρακάτω έρευνες: 

Αναγνωριστική – Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής – Γεωτεχνικής καταλληλότητας (Ν Μπαλζάκης, 
Ιούνιος 1996) η οποία περιέχεται στο φάκελο μελέτης του (4) διαβιβαστικού. -1 τεύχος-  

Γεωλογική – Γεωφυσική Έρευνα και Μελέτη (Α. Μολφέτας Σεπτέμβριος 2002) η οποία περιέχεται στο 
φάκελο μελέτης του (4) διαβιβαστικού. -1 τεύχος- 

Συμπληρωματική τεχνική Έκθεση ως επικαιροποίηση της μελέτης Γεωλογικής – Γεωτεχνικής 
καταλληλότητας  (Γ. Λιάλιαρης Φεβρουάριος 2015) η οποία περιέχεται στο φάκελο μελέτης του (4) 
διαβιβαστικού.- 1 τεύχος, 2 σχέδια: Χάρτης Γεωλογικής Καταλληλότητας 1:1000, Χάρτης 
Πληροφόρησης  Γεωλογικών Συνθηκών και Τεχνικογεωλογικών στοιχείων 1:000- 

Μελέτη Γεωφυσικών Διασκοπήσεων (TerraMarine, Δεκέμβριος 2017) η οποία περιέχεται στο 
συμπληρωματικό φάκελο της μελέτης που υποβλήθηκε με το (6) σχετικό και επανυποβλήθηκε με το 
(9) σχετικό. – 1 τεύχος, 1 σχέδιο : Χάρτης Γεωφυσικών Διασκοπήσεων 1:1000-.  

Γεωτεχνική Μελέτη έργων Προστασίας έναντι Βραχοπτώσεων (Α τεύχος Κ. Δημαράς, Γεώγνωση Α.Ε. ,Β 
τεύχος, Β τεύχος: Ν. Τσάτσος, Γεώγνωση Α.Ε. Σεπτέμβριος 2017) που υποβλήθηκε με το (6) σχετικό 
και επανυποβλήθηκε θεωρημένη με τα (8) και (11) σχετικά. -2 τεύχη, 4 σχέδια: Γεωλογική 
Οριζοντιογραφία 1:1000, Γεωλογικές Διατομές 1:1000, Τυπική Διατομή και λεπτομέρειες έργων 
προστασίας 1:100/1:50, Γενική Διάταξη έργων Προστασίας και χαρακτηριστικές Διατομές 
1:1000/1:250- 

Συμπληρωματική Τεχνική Έκθεση (Απρίλιος 2018) η οποία περιέχεται στο συμπληρωματικό φάκελο 
της μελέτης που υποβλήθηκε με το (6) σχετικό και επανυποβλήθηκε αναθεωρημένη με το (9) σχετικό. 
-2 τεύχη , 4 σχέδια: Γεωλογικές Τομές σε κλίμακες 1:500 και 1:1000, Χάρτης Γεωλογικών συνθηκών 
και Τεχνικογεωλογικών Στοιχείων 1:1000, Χάρτης Πληροφόρησης 1:1000, Χάρτης Αστυγεωλογικής 
Καταλληλότητας για Δόμηση 1:1000- 

4.  Θέση – γεωμορφολογία περιοχής μελέτης 

Η υπό μελέτη έκταση χωροθετείται στο βόριο τμήμα Ακρωτηρίου Χανίων.  Διοικητικά ανήκει στη 
Δημοτική Ενότητα Ακρωτηρίου η οποία υπάγεται στο Δήμο Χανίων.  

Η περιοχή μελέτης βρίσκεται στις υπώρειες του βραχώδους υβώματος «Βαρδιάκι» το οποίο 
αναπτύσσεται βόρια της ιδιοκτησίας. Η τοπογραφία είναι σχετικά ομαλή εκτός του βόριου ορίου 
όπου είναι απότομη.  

Το γεωμορφολογικό ανάγλυφο χαρακτηρίζεται από ήπιες έως έντονα ήπιες κλίσεις της τάξης των 4ο - 
6ο . Τα απόλυτα υψόμετρα του οικοπέδου εκτείνονται από +21m (κατάντη) έως και +77,5m (ανάντη) 
σε μια απόσταση της τάξης των 900m περίπου. 

Τα ανατολικά όρια της έκτασης οριοθετούνται από ρέμα το οποίο είναι οριοθετημένο σύμφωνα με 
την υπ’ αριθμ. πρ. 266/19.02.2003 Απόφαση της Γ.Γ. Περιφέρειας Κρήτης  (ΦΕΚ 190Δ/04.03.2003).                                                                                                                             
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5.  Γεωλογία και τεχνικογεωλογικές συνθήκες της προς πολεοδόμηση περιοχής 

Οι Γεωλογικοί σχηματισμοί που αναπτύσσονται στην περιοχή μελέτης  περιγράφονται στο κεφάλαιο 2 
της μελέτης ως εξής: 

ΤΕΤΑΡΤΟΓΕΝΗ ΙΖΗΜΑΤΑ  
α) ΟΛΟΚΑΙΝΟ 
Προσχωματικές αποθέσεις ερυθρογής εντός καρστικών εγκοίλων 
Θαλάσσιες Αποθέσεις: αμμώδης πηλός και χάλικες 
β) ΠΛΕΙΣΤΟΚΑΙΝΟ 
Παλαιότερη θαλάσσια αναβαθμίδα (Qtm): ύψους 2-3m από συνεκτικό ψαμμίτη. 
Θαλάσσιες Αποθέσεις: αμμώδης πηλός και χάλικες 
 
ΤΡΙΑΔΙΚΟ – ΚΡΗΤΙΔΙΚΟ ΖΩΝΗ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 
Ασβεστόλιθοι – Δολομίτες: Συμπαγείς μικροκρυσταλλικοί ενίοτε λατυποπαγείς κατά τόπους 
δολομιτιωμένοι, ισχυρώς καρστικοποιημένοι. 
 
ΠΑΛΑΙΟΖΩΙΚΟ ΜΕΣΟΖΩΙΚΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΚΡΙΣΤΑΛΛΟΣΧΙΣΤΩΔΟΥΣ ΚΡΗΤΗΣ 
Ασβεστόλιθοι: συμπαγείς κρυσταλλικοί λευκοί έως λευκόφαιοι ενίοτε δολομιτικοί ή κατά τόπους 
δολομίτες.  
 
Η περιοχή εντάσσεται στην κατηγορία ΙΙ του ΕΑΚ (ΝΕΑΚ) όπου ο συντελεστής σεισμικής επιτάχυνσης 
εδάφους λαμβάνεται α=0,24g. 
 
Σύμφωνα με τα στοιχεία των εκπονηθέντων ερευνών τα οποία έχουν αξιολογηθεί στα πλαίσια της 
μελέτης του θέματος, η περιοχή  έχει διακριθεί σε δύο τεχνικογεωλογικές ζώνες. Οι 
τεχνικογεωλογικές συνθήκες περιγράφονται αναλυτικά στο κεφάλαιο 4 της μελέτης  και 
απεικονίζονται στο αντίστοιχο σχέδιο της μελέτης με αριθμό V2A κλίμακας 1:1000 
  
Διακρίνονται δύο τεχνικογεωλογικές ζώνες: 
ΖΩΝΗ Α (εδαφικοί μανδύες αποσάθρωσης από ερυθρογαίες - προιόν χημικής διάβρωσης των 
ασβεστολίθων-.) Οι τεχνικογεωλογικές συνθήκες  κρίνονται γενικά ως ικανοποιητικές όσον αφορά 
κυρίως την δυνατότατα κατασκευής παντός είδους κτιριακών κατασκευών και έργων χωρίς ιδιαίτερα 
μέτρα. Δεν απαιτούνται στεγανοποιήσεις ή αντλήσεις λόγω του ικανού βάθους του φρεάτιου 
ορίζοντα. 
Το πάχος των εδαφικών γεωυλικών είναι κυμαινόμενο και της τάξης του 0,5m έως και 6,0m. 
 
ΖΩΝΗ Β (Βραχώδεις ασβεστόλιθοι της ενότητας της Τρίπολης) 
Οι τεχνικογεωλογικές και γεωτεχνικές συνθήκες κρίνονται ως ικανοποιητικές έως ιδιαίτερα 
ικανοποιητικές και ως εκ τούτου και η συμπεριφορά των βραχωδών σχηματισμών της ζώνης Β 
κρίνεται ως ιδιαίτερα ικανοποιητική.  
Δυσχέρεια τεχνικογεωλογικών συνθηκών εντοπίζεται στην πιθανή παρουσία υπόγειου δικτύου 
καρστικών εγκοίλων. Η παρουσία του δικτύου προκύπτει από τις γεω-ηλεκτρικές τομές της 
γεωφυσικής διασκόπησης που πραγματοποιήθηκαν εντός της έκτασης. Οι ενδείξεις των γεωφυσικών 
ερευνών αναφέρονται σε δίκτυο καρστικών εγκοίλων σε βάθη μεγαλύτερα των 9,10m από την 
επιφάνεια του φυσικού εδάφους. 
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7. Ευρήματα Γεωφυσικών Ερευνών 
 
Στην περιοχή έχουν εκπονηθεί έρευνες με τη μέθοδο των γεωηλεκτρικών  τομών κατά τη διάταξη 
Schulmberger (Σεπτεμβριος 2002) και με τη μέθοδο της γεωηλεκτρικής τομογραφίας  (Δεκέμβριος 
2017). 
Τα βασικά συμπεράσματα που αφορούν την οικιστική ανάπτυξη της έκτασης συνοψίζονται ως εξής: 
- Δεν εντοπίζονται επιφανειακές  εμφανίσεις καρστικών εγκοίλων (καταβόθρες). 
- Το καρστικοποιημένο ασβεστολιθικό υπόβαθρο εντοπίζεται μετά το βάθος των 3m. 
- Το μέγιστο βάθος από την επιφάνεια του φυσικού εδάφους όπου έχουν εντοπιστεί πιθανές δομές 
εγκοίλων είναι της τάξης των 18,8m και το ελάχιστο 9,1m. 
-Το μέγιστο εύρος κατά τη διεύθυνση τομής είναι της τάξης των 17,4m και το ελάχιστο της τάξης 
3,7m. 
-Η εμφάνιση του υπογείου δικτύου των πιθανών καρστικών εγκοίλων είναι ιδιαίτερα αισθητή στη 
ΒΔ/κη και ΝΑ/κη περιοχή και όλες οι πιθανές δομές σε βάθος ≥9,1m, ενώ δεν εντοπίστηκαν στην Α/κη 
ΝΔ/κη και ΒΑ/κη περιοχή του γηπέδου.  
- Τα απόλυτα υψόμετρα όπου εμφανίζονται οι υπόγειες πιθανές καρστικές κοιλότητες δείχνουν μια 
εγκάρσια μέγιστη υδραυλική κλίση της τάξη των 5ο ~ 10ο από ΒΒΑ-Α προς Δ, καταδεικνύοντας τη 
γενικότερη αποφόρτιση των νερών που κατεισδύουν στην ανθρακική βραχόμαζα με γενικότερη 
κατεύθυνση προς τη θάλασσα.  
 
 
8.  Διαχωρισμός  τμημάτων ως προς την καταλληλότητα τους:  
 
 Περιοχές «Κατάλληλες για Δόμηση» (Κ) 
 Περιοχές «Κατάλληλες υπό προϋποθέσεις για Δόμηση» (ΚΠ1 και ΚΠ2) και  
 Περιοχές «Ακατάλληλες για Δόμηση» (ΑΚ) 
 
Α. Τμήματα Κατάλληλα (Κ) 
Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει εκτάσεις που δεν εντάσσονται σε καμία από τις υπόλοιπες 
κατηγορίες. 

-Σε αυτές τις περιοχές θα εκτελούνται γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες για τα κτιριακά έργα μεγάλης 
σπουδαιότητας όπως ορίζεται από τον από τον  ΕΑΚ 2000 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του  

-Η εκσκαφή θα γίνεται αποκλειστικά με τη χρήση αεροσφυρών και σε καμία περίπτωση με χρήση 
εκρηκτικών στην περίπτωση που συναντώνται στη κάτοψη  και υψηλότερα της στάθμης έδρασης της 
προβλεπόμενης κατασκευής βραχώδη γεωυλικά.  

Β. Τμήματα Κατάλληλα υπό προϋποθέσεις (ΚΠ) 

ΚΠ1: Τμήματα κατάλληλα υπό προϋποθέσεις λόγω κινδύνου από πιθανές βραχοκαταπτώσεις.  
Σε αυτήν την περιοχή η οποία βρίσκεται κατά μήκος του βορείου άκρου του γηπέδου θα πρέπει: 
-Να εφαρμόζονται τα μέτρα αντιμετώπισης (ανάσχεσης και αναχαίτισης) του δυνητικού κινδύνου από 
βραχοκαταπτώσεις κατά μήκος του βορείου ορίου του γηπέδου, όπως αυτά διαστασιολογήθηκαν στη 
γεωλογική και γεωτεχνική μελέτη ελέγχου και εφαρμογής που συνοδεύει τα τεύχη της μελέτης.  
-Να προβλεφτεί ο συνεχής και αδιάλειπτος καθαρισμός των συσσωρευμένων γεωυλικών από τις 
καταπτώσεις πίσω από τους φράχτες ανάσχεσης. 
- Σε περίπτωση που στην περιοχή αυτή προβλέπονται κτιριακές κατασκευές, θα ισχύουν προσθέτως 
οι προϋποθέσεις που περιγράφονται παρακάτω στην κατηγορία ΚΠ2. 
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- Σε αυτές τις περιοχές θα εκτελούνται γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες για τα κτηριακά έργα μεγάλης 
σπουδαιότητας όπως ορίζεται από τον ΕΑΚ 2000 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του 

ΚΠ2: Τμήματα κατάλληλα υπό προϋποθέσεις λόγω πιθανής ύπαρξης καρστικών εγκοίλων σε βάθη 
που επηρεάζουν τη θεμελίωση. 

-Εκτέλεση επιβεβαιωτικών διασκοπικών διατρήσεων (βαγγοντριλισμών) στις θέσεις όπου 
εντοπίστηκαν δομές εγκοίλων σε βάθη μικρότερα ή ίσα των 9,1m και 9,5m από την επιφάνεια του 
Φ.Ε. κατά της φάση κατασκευής . 

-Εκτέλεση γεωτρητικών διασκοπήσεων στην κάτοψη των προβλεπόμενων κατασκευών για τον έλεγχο 
ύπαρξης εγκοίλων εγγύς της θεμελίωσης σε κάναβο διαστάσεων 5X5m (ή ακόμη και μεγαλύτερο 
(10X10m) ανάλογα με τα ευρήματα στην κάτοψη των κτιρίων. Σε περίπτωση επιβεβαίωσης ύπαρξης 
εγκοίλων να ληφθούν τα απαράιτητα μέτρα για την πλήρωση των κενών με τσιμεντένεμα και την 
ενισχυση της θεμελίωσης.  

-Η εκσκαφή θα γίνεται αποκλειστικά με τη χρήση αεροσφυρών και σε καμία περίπτωση με χρήση 
εκρηκτικών στην περίπτωση που συναντώνται στη κάτοψη  και υψηλότερα της στάθμης έδρασης της 
προβλεπόμενης κατασκευής βραχώδη γεωυλικά. 

- ‘Ελεγχος για την ύπαρξη ανομοιογενών γεωυλικών στην κάτοψη των κτιριακών έργων και λήψη των 
ανάλογων κατά περίπτωση μέτρων όσον αφορά στη θεμελίωση για την αντιμετώπιση τυχόν 
διαφορικών καθιζήσεων.   

-Θα εκτελούνται γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες για τα κτιριακά έργα μεγάλης σπουδαιότητας όπως 
ορίζεται από τον  ΕΑΚ 2000 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του . 

Γ. Τμήματα Ακατάλληλα για δόμηση (ΑΚ) 

Απαγορεύεται η οποιαδήποτε μορφής δόμηση στη ζώνη εύρους 10m κατά μήκος της γραμμής 
οριοθέτησης του ρέματος (ΦΕΚ 190Δ/04.03.2003). 

 

9.  Συμπεράσματα:  
 
- Η υπό οικιστική ανάπτυξη περιοχή του ακινήτου κρίνεται ότι είναι κατά κύριο λόγο γεωλογικά 
κατάλληλη έως και κατάλληλη υπό προϋποθέσεις κατά δευτερεύοντα ρόλο για δόμηση γενικότερα με 
τεχνικογεωλογικά κριτήρια και κάτω από τις προϋποθέσεις που έχουν καταγραφεί, αφού δεν 
αντιμετωπίζονται ιδιαίτερα και μείζονα γεωλογικά – τεχνικογεωλογικά και γεωτεχνικά προβλήματα 
που να αφορούν σε έντονες κλίσεις του φυσικού πρανούς, σε ‘ενεργές’ σεισμικά ρηξιγενείς ζώνες, σε 
χρόνιες μετακινήσεις – ολισθήσεις κυκλικής μορφής, σε έντονες δομικής μορφής αστοχίες, σε χρόνιες 
και ιδιαίτερης έντασης και έκτασης καθιζήσεις και σε έντονες ή δυνητικά έντονες πλημμυρικές 
καταστάσεις ή σε παλιρροιακά κύματα Τσουνάμι. 
 
- Οι εκτάσεις του γηπέδου ως προς τη γεωλογική τους καταλληλότητα προς δόμηση χαρακτηρίστηκαν 
ως εξής: 
 
Τμήματα Κατάλληλα (Κ) 
Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει εκτάσεις που δεν εντάσσονται σε καμία από τις υπόλοιπες 
κατηγορίες. 

Τμήματα Κατάλληλα υπό προϋποθέσεις (ΚΠ) 
ΚΠ1: Τμήματα κατάλληλα υπό προϋποθέσεις λόγω κινδύνου από πιθανές βραχοκαταπτώσεις  
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ΚΠ2: Τμήματα κατάλληλα υπό προϋποθέσεις λόγω πιθανής ύπαρξης καρστικών εγκοίλων σε βάθη 
που επηρεάζουν τη θεμελίωση. 

Τμήματα Ακατάλληλα για δόμηση (ΑΚ) 

ΑΚ: Η περιοχή σε απόσταση 10m από την οριοθετημένη γραμμή του χείλους πρανούς της κοίτης 
ρέματος.  

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Την έγκριση της Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας του θέματος, που αφορά την γεωλογική 
καταλληλότητα για την οικιστική αξιοποίηση ιδιοκτησίας του Οικοδομικού Συνεταιρισμού της Ένωσης 
Αστυνομικών Ελληνικής Αστυνομίας στη θέση ‘Βαρδιάκι’ Δ. Ακρωτηρίου Ν Χανίων, προκειμένου να 
διασφαλισθεί το δομημένο περιβάλλον από φυσικούς κινδύνους ή κινδύνους προερχόμενους από 
ανθρώπινες επεμβάσεις και δραστηριότητες.  

Η παρούσα απόφαση αναρτάται στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3861/10. 

 
      Ο ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. Δ/ΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
 

ΕΜΜ. ΜΑΥΡΑΚΗΣ 
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Msc. 

Συνημμένα: 
- Θεωρημένος φάκελος μελέτης (3 αντίτυπα) 

Κοινοπ/ση:  
1. Οικοδομικός Συνεταιρισμός Εν. Αστυνομικών Χανίων, 
Πλ. Ελευθερίας- όπισθεν Νομαρχιακού Μεγάρου73134, Χανιά  (με συν. φάκελο) 
2. Μελετητή: Γεώγνωση Α.Ε., 15ο χλμ Ε.Ο. Θες/νικης – Ν. Μουδανιών,  
Τ.Θ. 60480, ΤΚ 57001 Θες/νικη (με συν. φάκελο). 
3.  Μελετητή: Εδαφομηχανική Δ. Διαμαντάκης και Συνεργάτες,  
Αγ. Παντελεήμονα 5 Σούδα ΤΚ 73200 (με συν. φάκελο).   
 

Ε. Δ.: 
1. Χρ. Αρχείο (με συν. φάκελο). 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  &  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  (Υ.Π.ΕΝ.)
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΥΔΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙ.Π.Α.)
Τμήμα Δ΄

Ταχ. Διεύθυνση: Λ. Αλεξάνδρας 11
Τ.Κ. : 114 73
Πληροφορίες : M Γεωργακοπούλου
Τηλέφωνο : 210 6417706
E-mail : sec.dipa@prv.ypeka.gr

         

        

ΠΡΟΣ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ. 
ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ – ΣΥΝ Π.Ε.

     os.elas.chania@gmail.com
            (συν.:   φάκελος ΜΠΕ)                   

ΚΟΙΝ.:      Υ.Π.ΕΝ.
- Γραφείο Υφυπουργού 

Περιβάλλοντος
- Γραφείο Γενικής Γραμματείας 

Φυσικού Περ/ντος & Υδάτων
- Διεύθυνση Πολεοδομικού 

Σχεδιασμού

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Υ.Π.ΕΝ.

ΘΕΜΑ:  Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Δημιουργία αστικού οικισμού στη θέση 
«Βαρδιάκι» περιοχής Σταυρού, Δ.Ε. Ακρωτηρίου, Δήμου Χανίων της Π.Ε. Χανίων, 
ιδιοκτησίας του «Οικοδομικού Συνεταιρισμού Ένωσης Αστυνομικών (ΕΛ.ΑΣ.) Νομού 
Χανίων – ΣΥΝ. Π.Ε.»

Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν.1650/1986 (Α’ 160) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει.
2. Το Ν. 2971/2001 (Α’ 285) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει.
3. Το Ν. 4014/2011 (Α’ 290) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση 

αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις 
αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4. Το Ν. 4030/2011 (Α΄249) «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και 
λοιπές διατάξεις» και ειδικά το άρθρο 90 «Ρύθμιση θεμάτων Οικοδομικών Συνεταιρισμών», 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

5. Το Ν. 4042/2012 (Α’ 24) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 
2008/99/ΕΚ- Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 
2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής» .

6. Το Ν. 4067/2012 (Α’ 79) «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός».
7. Το Ν. 4179/2013 (Α’ 175) «Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της 

επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και 
λοιπές διατάξεις», όπως εκάστοτε ισχύει.

8. Το Ν. 4280/2014 (Α’ 159) «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση – Βιώσιμη 
ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», όπως εκάστοτε ισχύει.

9. Το Ν. 4495/2017 (Α’ 167)» Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες 
διατάξεις» όπως εκάστοτε ισχύει.

Α. Π.: ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11537/807
Ημ/νία: 05/02/2021
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10. Το Ν. 4622/2019 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικά το 
Άρθρο 109 σχετικά με την αρμοδιότητα των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων των 
Υπουργείων για την τελική υπογραφή ατομικών διοικητικών πράξεων.

11. Το Ν. 4635/2019 (Α’ 167) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδιαίτερα το άρθρο 
15 του Μέρους Θ’ «Διατάξεις Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας».

12. Το Ν. 4685/2020 (Α’ 92) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην 
ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».

13. Το Ν. 4662/2020 «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, 
αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος 
εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 27).

14. 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 «για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των 
υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000», όπως 
ισχύει. 

15. Το Π.Δ. 148/2009 (Α’ 190) «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση 
των ζημιών στο περιβάλλον - Εναρμόνιση με την οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004, όπως ισχύει».

16. Το Π.Δ. 59/2018 (Α’ 114) «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης».
17. Το Π.Δ. 132/2017  (Α’ 160) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ)».
18. Το Π.Δ. 81/2019  (Α’ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 

καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 
Υπουργείων». 

19. Το Π.Δ. 84/2019 (Α’ 84) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 
Γραμματειών / Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».

20. Την ΚΥΑ 21398/02.05.2012 (Β’ 1470) «Ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου για την 
ανάρτηση των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), των αποφάσεων 
ανανέωσης ή τροποποίησης ΑΕΠΟ, σύμφωνα με το άρθρο 19α του Νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 
209/Α’)».

21. Την ΚΥΑ 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΄ της απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ υπ’ αριθ. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Α’), σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 1014/2011 (ΦΕΚ 209/Α’), καθώς και κάθε 
άλλης σχετικής λεπτομέρειας».

22. Την ΚΥΑ οικ.30651/2014 (Β’ 1817) «Εξειδίκευση των προδιαγραφών, του τρόπου παροχής και 
συντήρησης, των διαδικασιών και αδειών Ηλεκτρονικής πρόσβασης και εισαγωγής 
πληροφοριών καθώς και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την οργάνωση, υλοποίηση και 
λειτουργία του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ), σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 18, παράγραφος 5 του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209)».

23. Την ΚΥΑ οικ.1915/2018 (Β’ 304) «Τροποποίηση των υπ’ αριθ. 48963/2012 (Β’ 2703) κοινής 
υπουργικής απόφασης, υπ’ αριθ. 167563/2013 (Β’ 964) κοινής υπουργικής απόφασης και υπ’ 
αριθ. 170225/2014 (Β’ 135) υπουργικής απόφασης, που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του 
ν. 4014/2011 (Α’ 209), σε συμμόρφωση με τη  Οδηγία 2014/52 ΕΕ «για την τροποποίηση της 
οδηγίας 2011/92/ΕΕ σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημόσιων 
και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
16ης Απριλίου 2014». 
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24. Την ΥΑ οικ. 48963/2012 (Β’ 2703) «Προδιαγραφές περιεχομένου Αποφάσεων Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α΄ της υπ’ αριθ. 
1958/13−1−2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
(ΦΕΚ 21/Β΄), όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 7 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α΄)».

25. Την ΥΑ οικ. ΕΥΠΕ 167563/2013 (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, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 13 αυτού, των 
ειδικών εντύπων των ανωτέρω διαδικασιών, καθώς και κάθε άλλου σχετικού με τις διαδικασίες 
αυτές θέματος».

26. Την ΥΑ 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, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει», όπως εκάστοτε ισχύει.

27. Την υπ΄ αριθ. ΕΓ: 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».

28. Την υπ΄ αριθ. YΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41397/335/06.07.2018 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» (Β’ 2687).

29. Τη με Α.Π.89379/23.10.2001 απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων 
για την δημιουργία αστικού οικισμού στη θέση «Βαρδιάκι» περιοχής Σταυρού, Δήμου 
Ακρωτηρίου (τέως Κοιν. Μουζουρά) Νομού Χανίων, σε γήπεδο εμβαδού 273.815,90 τ.μ., 
ιδιοκτησίας του «Οικοδομικού Συνεταιρισμού Ένωσης Αστυνομικών ΕΛ.ΑΣ. Νομού Χανίων, ΣΥΝ. 
Π.Ε.» με χρονική διάρκεια ισχύος έως 31-12-2011.

30. Την υπ’ αριθ.  32063/2006 (ΦΕΚ 42/ΑΑΠ/06-10-2006) απόφαση του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με 
θέμα «Έγκριση γενικών κατευθύνσεων ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδομικής δραστηριότητας 
(Π.Ε.Ρ.ΠΟ.) ιδιοκτητών γης στην εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός οικισμών προ του 1923 καθώς 
και εκτός οικισμών μέχρι 2000 κατοίκους περιοχή στο νομό Χανίων», όπως τροποποιήθηκε με 
τις υπ΄ αριθ. 22073/23.05.2008 (ΦΕΚ 216/ΑΑΠΘ/2008) και υπ’ αριθ. 17752/05.04.2012 (ΦΕΚ 
139/ΑΑΠΘ/2012) αποφάσεις και ισχύει.

31. Την υπ’ αριθ. 26225/12.06.2008 βεβαίωση οικιστικής καταλληλότητας της παρ. 6 του άρθρου 
24 του Ν. 2508/1997 (Α’ 124) για την έκταση του Οικοδομικού Συνεταιρισμού «Ένωση 
Αστυνομικών ΕΛ.ΑΣ. Νομού Χανιών» στη θέση «Βαρδιάκι» Δήμου Χανίων Π.Ε. Χανίων.

32. Το με Α.Π.: 26046/23.05.2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ 
με θέμα «Ενημέρωση για την πορεία έγκρισης της Πολεοδομικής Μελέτης του Αστικού Οικ. 
Συνεταιρισμού Ένωσης Αστυνομικών ΕΛ.ΑΣ. Ν. Χανίων».

33. Τη με Α.Π. οικ. 322/03.10.2018 απόφαση Γενικού Διευθυντή Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής 
Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης περί  έγκρισης της Μελέτης Γεωλογικής 
Καταλληλότητας για την οικιστική αξιοποίηση ιδιοκτησίας του Οικοδομικού Συνεταιρισμού της 
Ένωσης Αστυνομικών ΕΛ. ΑΣ. στη θέση «Βαρδιάκι» Δ. Ακρωτηρίου Ν. Χανίων.

34. Το με Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/2877/77/05.04.2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού 
Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ με θέμα «Διαδικασία προώθησης περιβαλλοντικής μελέτης» σύμφωνα 
με το οποίο «..για την προώθηση της διαδικασίας έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης είναι 
απαραίτητη η εκπόνηση και έγκρισης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το εν λόγω 
έργο.» (Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/30958/2087/05.04.2019).

35. Την από 02.07.2020 αίτηση του «Οικοδομικού Συνεταιρισμού Ένωσης Αστυνομικών ΕΛ.ΑΣ. 
Νομού Χανίων» με την οποία υποβλήθηκε στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης  του 
ΥΠΕΝ ο φάκελος της ΜΠΕ του εν θέματι έργου, κατόπιν ανάρτησης της μελέτης στο 
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Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) με ΠΕΤ: 2007332212 (Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/65548/ 
3944/07.07.2020).

36. Το με Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/70550/4241/17.07.2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής 
Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ περί πληρότητας της ΜΠΕ του εν θέματι έργου.

37. Την από 18.07.2020 διαβίβαση επιπλέον αντιγράφων της ΜΠΕ του εν θέματι έργου (Α.Π.: 
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/71155/4284/21.07.2020).

38. Το με Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/72373/4383/23.07.2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής 
Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ με το οποίο διαβιβάστηκε η ΜΠΕ του εν θέματι  έργου στο 
Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης για την δημοσιοποίηση και διαβούλευση με το κοινό του 
περιεχομένου της μελέτης, καθώς και στους εξής φορείς και υπηρεσίες: 
̵ Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού / ΥΠΕΝ
̵ Διεύθυνση Οδικών Υποδομών / ΥΠΟΜΕ
̵ Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων /ΥΠΠΟΑ
̵ Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων /ΥΠΠΟΑ
̵ Διεύθυνση Υποδομής και Προστασίας Περιβάλλοντος / ΓΕΣ / ΥΠΕΘΑ
̵ Διεύθυνση Υδάτων Κρήτης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
̵ Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού  Περιφέρειας Κρήτης 
̵ Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Αποβλήτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ)

39. Τη με Α.Π.: 164583/31.07.2020 ανακοίνωση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης στον 
τοπικό τύπο (Χανιώτικα Νέα), που αφορά την δημοσιοποίηση του περιεχομένου της ΜΠΕ 
προκειμένου να λάβει γνώση το ενδιαφερόμενο κοινό (Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/75896/4681/03.08. 
2020).

40. Το με Α.Π.175659/13.08.2020 έγγραφο του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης με το οποίο 
γνωστοποιεί στο Δήμο Χανίων την διαδικτυακή διεύθυνση ανάρτησης της ΜΠΕ του εν θέματι 
έργου (http://hello.crowdapps.net/participation-crete/challenges/?c=255) προκειμένου να 
διατυπώσει την γνώμη του προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος και  Χωροταξίας της Περιφέρειας 
(Α.Π.:ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/79020/4998/13.08.2020).

41. Το με Α.Π.: 9411/4754/03.09.2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασσικών 
Αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟΑ με το οποίο διαβιβάστηκε η ΜΠΕ του εν θέματι έργου στην Εφορεία 
Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας του Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού, λόγω της 
ύπαρξης του οριοθετημένου αρχαιολογικού χώρου (ΦΕΚ103/ΑΑΠ/15-05-2017) των σπηλαίων 
«Νερόσπηλιος, Λερά, Αγ. Γεώργιος Απιδιώτης, Χαυγιαρές, Φονές», βόρεια της έκτασης του 
έργου (Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/85279/5627/07.09.2020).

42. Το με Α.Π.: 4617/1052/02.10.2020 έγγραφο της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας – 
Σπηλαιολογίας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπ. 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, στο οποίο διατυπώνεται η θετική με όρους γνωμοδότηση της 
Υπηρεσίας επί της ΜΠΕ του εν θέματι έργου (Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/94886/6222/02.10.2020).

43. Το με Α.Π.: 10646/5257/20.10.2020 έγγραφο της Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασσικών 
Αρχαιοτήτων του Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού, στο οποίο διατυπώνεται η θετική με όρους 
γνωμοδότηση της Υπηρεσίας επί της ΜΠΕ του εν θέματι έργου (Α.Π.:ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/102427/6657/ 
22.10.2020).

44. Το με Α.Π.: 1737/07.09.2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων Κρήτης της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Κρήτης στο οποίο διατυπώνεται η θετική με όρους γνωμοδότηση της Υπηρεσίας για 
την κατασκευή και λειτουργία του έργου του θέματος (Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/88159/5808/ 
15.09.2020).

45. Το με Α.Π.: 218280/29.09.2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης, στο οποίο διατυπώνεται η θετική με όρους γνωμοδότηση 
της Υπηρεσίας για την κατασκευή και λειτουργία του έργου του θέματος (Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/ 
95857/6278/06.10. 2020).

46. Το με Α.Π.: 251021/29.10.2020 Απόσπασμα Πρακτικών Νο6/06.10.2020 της Επιτροπής 
Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Κρήτης που αφορά στην υπ’ αριθ. 48/2020 
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απόφασης της Επιτροπής (ΑΔΑ: Ψ3ΕΑ7ΛΚ-3ΧΚ) στην οποία διατυπώνεται η θετική με όρους 
γνωμοδότησή της επί της ΜΠΕ του έργου του θέματος (Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/103911/6771 
/29.10.2020).

54. Το με Α.Π.:133451/18.12.2020 έγγραφο της Δ/νσης Οδικών Υποδομών του Υπ. Υποδομών και 
Μεταφορών σύμφωνα με το οποίο η Υπηρεσία δεν έχει αρμοδιότητα γνωμοδότησης επί της 
ΜΠΕ του έργου του θέματος (Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/1880/117/11.01.2021).

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του αστικού οικισμού στη 
θέση «Βαρδιάκι» περιοχής Σταυρού της Δ.Ε. Ακρωτηρίου, Δήμου Χανίων, Π.Ε. Χανίων, ιδιοκτησίας 
του «Οικοδομικού Συνεταιρισμού Ένωσης Αστυνομικών (ΕΛ.ΑΣ.) Νομού Χανίων – ΣΥΝ. Π.Ε.»

Α.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
Α1. Περιγραφή του έργου
Το έργο αφορά την πολεοδόμηση έκτασης 273.816 τ.μ. ιδιοκτησίας του «Οικοδομικού 
Συνεταιρισμού Αστυνομικών ΕΛ.ΑΣ. νομού Χανίων – Συν. Π.Ε.». Η προς πολεοδόμηση έκταση 
βρίσκεται στη θέση «Βαρδιάκι» στην περιοχή του Σταυρού της Δ.Ε. Ακρωτηρίου του Δήμου Χανίων. 
Οι κεντροβαρικές συντεταγμένες του γηπέδου του έργου κατά ΕΣΓΑ ’87 είναι, Χ: 509179.47 και Ψ: 
3937576.16.
Το γήπεδο στο οποίο θα αναπτυχθεί ο οικισμός βρίσκεται εντός της περιοχής 1 της Χωρικής 
ενότητας 1 (Χ.Ε.1) της θεσμοθετημένης Π.Ε.Ρ.Π.Ο. σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 32063/2006 (ΦΕΚ 
42/ΑΑΠ/06-10-2006) απόφαση του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Σε επαφή με το νοτιοανατολικό όριο του γηπέδου διέρχεται ρέμα το οποίο έχει οριοθετηθεί με την 
υπ’ αριθ. 266/19.02.2003 (Δ’ 190) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης 
«Επικύρωση των οριογραμμών τμήματος ρέματος στην περιοχή «Βαρδιάκι Σταυρού» Ακρωτηρίου 
Χανίων».
Γενικά Στοιχεία
Σύμφωνα με τη ΜΠΕ, ο οικισμός θα περιλαμβάνει 59 Οικοδομικά Τετράγωνα αμιγούς κατοικίας 
και πυρήνες κοινοχρήστων χώρων, εκτός από τους μεγάλους κοινόχρηστους χώρους και χώρους 
ειδικών χρήσεων. Οι κεντρικές λειτουργίες του οικισμού συνίσταται σε αθλητικές εγκαταστάσεις, 
χώρους για εμπορικά καταστήματα και καταστήματα αναψυχής, χώρο πολιτιστικών 
κτηρίων/εγκαταστάσεων, χώρο ανέγερσης εκκλησίας, χώρο ανέγερσης βρεφονηπιακού σταθμού 
και χώρους εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας.
Η πολεοδομική μελέτη του οικισμού προβλέπει τη διανομή 291 οικοπέδων, επιφάνειας 550 m2 
περίπου το καθένα. Με δεδομένο ότι θα διανεμηθούν 291 οικόπεδα μέγιστης επιτρεπόμενης 
δόμησης 240m2 υπολογίζεται ότι ο τελικός συνολικός πληθυσμός του οικισμού θα ανέρχεται σε 
2000 άτομα περίπου (35m2 δομημένης επιφάνειας ανά κάτοικο).
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη ΜΠΕ, η πολεοδομική μελέτη προέβλεπε την υλοποίηση 
μονάδας βιολογικού καθαρισμού (ΕΕΛ) για την επεξεργασία των λυμάτων (όπως αναφέρεται στην 
από 24-03-2011 εισήγηση της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού  του ΥΠΕΝ και στην ομόφωνα 
θετική γνωμοδότηση του Κ.Σ.Χ.Ο.Π., Πράξη 78/2011 – Συνεδρία 11η /30-03-2011). Δεδομένου ότι, 
θα υλοποιηθεί σύνδεση του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων του οικισμού με το 
δίκτυο αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (Α.Π. 9359/02.12.2019 έγγραφο Δ.Ε.Υ.Α.Χ.), προτείνεται στην 
θέση της ΕΕΛ, να ανεγερθεί σχολικό κτίριο για την κάλυψη των αναγκών και της ευρύτερης 
περιοχής του έργου. 
Λοιπές κοινόχρηστες χρήσεις που προβλέπονται από την πολεοδομική πρόταση είναι οι παιδικές 
χαρές, οι πλατείες, το κοινόχρηστο πράσινο, το οποίο διακρίνεται σε διάσπαρτους κοινόχρηστους 
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χώρους πρασίνου και σε διαχωριστικό πράσινο (πχ. νησίδες), καθώς και οι οργανωμένοι χώροι 
στάθμευσης.
Έργα υποδομής
Τα βασικά έργα τεχνικής υποδομής που θα υλοποιηθούν στον οικισμό είναι:
- Οδικό  δίκτυο (δρόμοι πλάτους  8,00 μ. – 14,00 μ. και  πεζόδρομοι)
- Δίκτυο υδροδότησης (οι υδρευτικές ανάγκες του οικισμού θα καλύπτονται από το δίκτυο 

ύδρευσης της περιοχής, δικαιοδοσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 7369/21.10.2014 
βεβαίωση υδροδότησης).

- Δίκτυο άρδευσης των κοινόχρηστων χώρων πρασίνου (οι αρδευτικές ανάγκες του οικισμού θα 
καλύπτονται από το δίκτυο άρδευσης της περιοχής δικαιοδοσίας του Οργανισμού Ανάπτυξης 
Κρήτης (ΟΑΚ Α.Ε.), σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 6093/22.10.2014 έγγραφό του).

- Δίκτυο συλλογής και μεταφοράς υγρών αποβλήτων των ιδιωτικών γηπέδων και των 
κοινόχρηστων χώρων (προβλέπεται σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., σύμφωνα 
με το υπ’ αριθ. 9359/02.12.2019 έγγραφό της).  

- Δίκτυο συλλογής όμβριων για την υποδοχή των όμβριων υδάτων του οικισμού. 
- Δίκτυο ηλεκτροδότησης (υπ’ αριθ. 452571/2014 βεβαίωση ΔΕΔΔΗΕ).
- Δίκτυο τηλεπικοινωνιών (υπ’ αριθ. 5/685/27.10.2014 βεβαίωση ΟΤΕ Α.Ε.).
- Συλλογή στερεών αποβλήτων (υπ’ αριθ. 79249/16.10.2014 βεβαίωση αποκομιδής της Δ/νσης 

Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας του Δήμου Χανίων).  
Το γήπεδο αποτυπώνεται στο Τοπογραφικό Διάγραμμα (κλίμακας 1:1000, Ιούνιος 2014), του 
Πολιτικού Μηχανικού Μιχαήλ Πρωϊμάκη και περιγράφεται σε αυτό με τα στοιχεία Α1, Α2, Α3….. 
Α21, Α22, Α23. Οι συντεταγμένες κεντροβαρικά του γηπέδου του έργου, κατά ΕΓΣΑ ’87 είναι Χ: 
509179,47 και Υ: 3937576,16.
Η γενική διάταξη των Οικοδομικών Τετραγώνων και οι προβλεπόμενες χρήσεις γης αποτυπώνονται 
στο Σχέδιο Β01 «Πολεοδομική Οργάνωση – Εναλλακτική Λύση Α» (κλίμακα 1:2000, Μάρτιος 2020) 
που περιλαμβάνεται στη ΜΠΕ του έργου η οποία συνοδεύει την παρούσα.
Α1.1. Πολεοδομικά μεγέθη 
Σε ότι αφορά τα πολεοδομικά μεγέθη του οικισμού, προβλέπονται τα εξής:
Για τις κατοικίες
-Ελάχιστο εμβαδόν οικοπέδου: 450 τ.μ.
-Μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη : 50%
-Μέγιστος συντελεστής δόμησης: 0,6
-Μέγιστη δόμηση: 240 τ.μ.
-Μέγιστο ύψος: 7,50 μ. (+ 1,50 μ. στέγη)
Για την χρήση καταστημάτων 

-Μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη : 70%
-Μέγιστος συντελεστής δόμησης: 0,8

-Μέγιστο ύψος: 8,50 μ.
Για χρήση βρεφονηπιακού σταθμού
-Μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη : 50%
-Μέγιστος συντελεστής δόμησης: 0,4

-Μέγιστο ύψος: 7,50 μ. 
Για τον χώρο εκκλησίας
-Μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη : 40%
-Μέγιστος συντελεστής δόμησης: 0,4
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-Μέγιστο ύψος: 7,50 μ.
Για λοιπές χρήσεις
-Μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη : 20%
-Μέγιστος συντελεστής δόμησης: 0,4

-Μέγιστο ύψος: 7,50 μ.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται ο ισχύον Οικοδομικός Κανονισμός (Ν. 4067/12012, ΦΕΚ 79/Α’ όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει).
Α.1.3 Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ). 

Κατά τη φάση κατασκευής των έργων αναμένεται παραγωγή επικίνδυνων και μη επικίνδυνων 
στερεών αποβλήτων. Τα απόβλητα αυτά κατατάσσονται στους κωδικούς του Ευρωπαϊκού 
Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ) του ακόλουθου πίνακα, σύμφωνα µε το Παράρτημα της απόφασης 
2014/955/ΕΕ, όπως ισχύει.

 Κωδικός ΕΚΑ Κατηγορία αποβλήτου
20 01 Χωριστά συλλεγέντα µέρη οικιακών αποβλήτων 
20 01 01 χαρτιά και χαρτόνια
20 01 02 γυαλιά
20 01 08 βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης
20 01 25 βρώσιμα έλαια και λίπη 
20 01 38 ξύλο
20 01 39 πλαστικά
20 01 40 μέταλλα
17 Απόβλητα από κατασκευές και κατεδαφίσεις 
17 01 σκυρόδεµα, τούβλα, πλακίδια και κεραµικά
17 01 01 σκυρόδεµα
17 01 03 πλακάκια και κεραμικά
17 01 07 μείγμα σκυροδέματος, τούβλων, πλακακίων και κεραμικών 
17 02 ξύλο, γυαλί και πλαστικό 
17 02 01 ξύλο
17 02 03 πλαστικό 

17 03 Μείγματα ασφάλτου και ορυκτής πίσσας, λιθανθρακόπισσα και προϊόντα 
πίσσας

17 03 01* μείγματα ορυκτής ασφάλτου που περιέχουν λιθανθρακόπισσα
17 04 Μέταλλα (περιλαμβανομένων και των κραμάτων τους)
17 04 01 χαλκός, μπρούντζος, ορείχαλκος
17 04 02 αλουμίνιο
17 04 03 μόλυβδος
17 04 04 ψευδάργυρος
17 04 05 σίδηρος και χάλυβας
17 04 06 κασσίτερος
17 04 07 ανάμεικτα μέταλλα
17 04 11 καλώδια 
17 05 Χώματα, πέτρες και μπάζα εκσκαφών
17 05 04 χώματα και πέτρες
17 05 06 μπάζα εκσκαφών

  *επικίνδυνα ΑΕΚΚ 

Κατά τις φάσεις κατασκευής του έργου ενδέχεται να προκύψουν  απόβλητα από τη λειτουργία 
των εργοταξιακών μηχανημάτων και οχημάτων. Τα απόβλητα αυτά αφορούν κυρίως επικίνδυνα 
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απόβλητα ελαίων και υγρών καυσίμων, τα οποία κατατάσσονται στους κωδικούς ΕΚΑ που 
παρουσιάζονται στον ακόλουθο Πίνακα.

Κωδικός ΕΚΑ Κατηγορία αποβλήτου
13 02 Απόβλητα έλαια μηχανής κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης

13 02 05* μη χλωριωμένα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης με βάση 
τα ορυκτά

13 02 06* συνθετικά έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης 
13 02 08* άλλα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης
13 03 Απόβλητα έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας
13 03 06* χλωριωμένα έλαια μόνωσης ή μεταφοράς θερμότητας με βάση τα ορυκτά 

13 03 07* μη χλωριωμένα έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας με βάση τα 
ορυκτά

13 03 08* συνθετικά έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας
13 03 09* άμεσα βιοαποικοδομήσιμα έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας
13 03 10* άλλα έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας
13 07 Απόβλητα υγρών καυσίμων
13 07 01* καύσιμο πετρέλαιο και πετρέλαιο ντίζελ
13 07 02* βενζίνη
13 07 03* άλλα καύσιμα (περιλαμβανομένων μειγμάτων)
16 01 Απόβλητα από τη συντήρηση οχημάτων
16 01 13* υγρά φρένων

  *επικίνδυνα ΑΕΚΚ 

Κατά τη λειτουργία του έργου αναμένεται παραγωγή Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) από τη 
διαβίωση των κατοίκων, τους επισκέπτες και τους εργαζόμενους στις λοιπές χρήσεις πέραν των 
κατοικιών (καταστήματα, βρεφονηπιακός σταθμός, σχολείο, εκκλησία). Τα παραγόμενα ΑΣΑ του 
έργου κατατάσσονται στους κωδικούς ΕΚΑ του ακόλουθου  Πίνακα:

Κωδικός ΕΚΑ Κατηγορία αποβλήτου

20
Δημοτικά απόβλητα (οικιακά απόβλητα, απόβλητα από εμπορικές 

δραστηριότητες, βιομηχανίες, ιδρύματα), περιλαμβανομένων 
μερών χωριστά συλλεγέντων

20 01 Χωριστά συλλεγέντα μέρη
20 01 01 Χαρτιά και χαρτόνια
20 01 02 γυαλιά
20 01 03 Βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης
20 01 11 υφάσματα
20 01 25 βρώσιμα έλαια και λίπη
20 01 30 μη επικίνδυνα απορρυπαντικά
20 01 34 μπαταρίες και συσσωρευτές
20 01 36 απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός
20 01 38 ξύλο
20 01 39 πλαστικά
20 01 40 μέταλλα

20 02 απόβλητα κήπων και πάρκων

Η αποκομιδή των μη επικίνδυνων ΑΣΑ που αντιστοιχούν στα ρεύματα που συλλέγει ο Δήμος 
Χανίων θα γίνεται από το δίκτυο αποκομιδής του Δήμου με ευθύνη και μέριμνα του φορέα του 
έργου (επιστολή Δήμου με Α.Π.: 79249/16.10.2014, Παράρτημα – Τεύχος Γ ΜΠΕ). Τα υπόλοιπα 
ρεύματα που εμπίπτουν στην εναλλακτική διαχείριση (απόβλητα έλαια, απόβλητα ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού κ.λπ.) θα συλλέγονται και θα παραδίδονται προς ανακύκλωση στην 
Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ΟΤΑ Α.Ε. (Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. ΟΤΑ Α.Ε.).
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Η περιοχή του έργου εξυπηρετείται από το Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και 
Κομποστοποίησης (Ε.Μ.Α.Κ.) και τον Χώρο Υγειονομικής Ταφής που βρίσκονται στη θέση «Κορακιά 
Μουζουρά» της Δ.Ε. Ακρωτηρίου. 

Α2. Κατάταξη έργου
Σύμφωνα με την υπ’ αρ. ΔΙΠΑ/οικ.37674/10.8.2016 Απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ, όπως ισχύει, το 
έργο υπάγεται στην υποκατηγορία Α1 της 6ης Ομάδας «Τουριστικές Εγκαταστάσεις και Έργα 
Αστικής Ανάπτυξης, Κτιριακού Τομέα, Αθλητισμού και Αναψυχής» με α.α. 26 «Ιδιωτικές 
πολεοδομήσεις και οικοδομικοί συνεταιρισμοί».
Β. ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ 
ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ
Β1. Χωρικός Σχεδιασμός και χρήσεις γης
Σύμφωνα με την ΜΠΕ που συνοδεύει την παρούσα απόφαση:

I.  Το έργο αφορά αστική ανάπτυξη σε έκταση 273.816 τ.μ. στη θέση «Βαρδιάκι» της Δ.Ε. 
Ακρωτηρίου του Δήμου Χανίων, η οποία βρίσκεται εντός της περιοχής 1 της Χωρικής ενότητας 
1 (Χ.Ε.1) της θεσμοθετημένης Π.Ε.Ρ.Π.Ο. με την υπ’ αριθ. 32063/2006 (ΦΕΚ 42/ΑΑΠ/06-10-
2006) απόφαση του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., όπως τροποποιήθηκε με τις υπ΄ αριθ. 
22073/23.05.2008 (ΦΕΚ 216/ΑΑΠΘ/2008) και υπ’ αριθ. 17752/05.04.2012 (ΦΕΚ 139/ΑΑΠΘ 
/2012) αποφάσεις και ισχύει.

II. Το έργο δεν έρχεται σε αντίθεση με τους εγκεκριμένους όρους, περιορισμούς και 
κατευθύνσεις για την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος που περιλαμβάνονται στο 
Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο της Περιφέρειας Κρήτης όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 
42284/13.10.2017 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

III. Για την έκταση που καταλαμβάνει το έργο έχει εκδοθεί η βεβαίωση οικιστικής 
καταλληλότητας της παρ. 6 του άρθρου 24 του Ν. 2508/1997 (Α’ 124) με 
Α.Π.:26225/12.06.2008 της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΔΠΟΛΣ) της Γενικής 
Δ/νσης Πολεοδομίας του ΥΠΕΝ, με ισχύ έως 08.08.2021 σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 
2877/77/05.04.2019 έγγραφο της Υπηρεσίας.

IV. Το έργο συνάδει με τις κατευθύνσεις του αναθεωρημένου ΠΕΣΔΑ Κρήτης όπως αυτό 
εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. οικ. 44014/4028/2016 ΚΥΑ (Β’ 3196), καθώς σύμφωνα με τη ΜΠΕ 
κατά τη λειτουργία του έργου προβλέπεται η κατάρτιση και εφαρμογή πρότυπου συστήματος 
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΔΣΑ), το οποίο θα περιλαμβάνει πρόγραμμα Διαλογής στην 
Πηγή (ΔσΠ) και πρακτικές ελαχιστοποίησης των παραγόμενων στερεών αποβλήτων. 

Β2. Στοιχεία περιβαλλοντικής ευαισθησίας
Εντός των ορίων της Δ.Ε. Ακρωτηρίου του Δήμου Χανίων στην οποία εντάσσεται το έργο, δεν 
υφίστανται περιοχές ενταγμένες στο Δίκτυο Natura 2000. Πλησίον ή σε επαφή με το γήπεδο του 
έργου συναντώνται στοιχεία του περιβάλλοντος που χρίζουν προστασίας και συγκεκριμένα:  

I. Η έκταση εφάπτεται, στο βόρειο όριο της, με το «καταφύγιο άγριας Ζωής» με κωδικό Κ898 
«Σταυρός-Χορδάκι Ακρωτηρίου Χανίων», όπως έχει καθοριστεί με την υπ’ αριθ. 2508/2001 
(ΦΕΚ 813/Β’/2001) Απόφαση του Γ.Γ. της Περιφέρειας Κρήτης για τη τροποποίηση των ορίων 
του.

II. Βορειοανατολικά του έργου βρίσκεται η περιοχή της Μονής Γουβερνέτου – Καθολικού, η 
οποία έχει χαρακτηριστεί Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (Τ.Ι.Φ.Κ.) με κωδικό ΑΤ6010041 
του προγράμματος ΦΙΛΟΤΗΣ.

III. Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 10683/18.11.2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Χανίων, το έργο 
χωροθετείται σε έκταση που χαρακτηρίζεται γεωργική κατά την έννοια της παρ. 6α του 
άρθρου 3 του Ν. 998/1979, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3208/2003. Η πράξη 
χαρακτηρισμού της έκτασης έχει τελεσιδικήσει με το υπ΄ αριθ. 2740/11.05.2000 έγγραφο της 
Δ/νσης Δασών Χανίων.
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IV. Η περιοχή χωροθέτησης του έργου δεν εμπίπτει σε κηρυγμένους ή/και οριοθετημένους 
αρχαιολογικούς χώρους και δεν υφίστανται αρχαιολογικές ενδείξεις. Στο βόρειο σύνορο του 
έργου εντοπίζονται τα όρια του αρχαιολογικού χώρου των «σπηλαίων Νερόσπηλιου, Λερά, 
Χαυγιαρές, Φονές και Αγίου Γεωργίου Απιδιώτη» (ΦΕΚ 103/ΑΑΠ/2017, διόρθωση σφάλματος 
ΦΕΚ 124/ΑΑΠ/2017). Το σπήλαιο του Λερά είναι ορατό από το έργο και βρίσκεται περίπου 
60μ. υψηλότερα από το ακίνητο, με πλησιέστερη απόσταση από αυτό τα 360 μ., από τη 
βορειότερη κορυφή του.

V. Σύμφωνα με την 1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής των 
Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης (EL13) (ΦΕΚ 4666/Β/29-12-2017), το 
έργο εμπίπτει στη ΛΑΠ Ρεμάτων «Βορείου Τμήματος Χανίων-Ρεθύμνου-Ηρακλείου» (EL1339). 
Σε επαφή με το νοτιοανατολικό όριο του γηπέδου διέρχεται ρέμα το οποίο έχει οριοθετηθεί 
με την υπ’ αριθ. 266/19-2-2003 (ΦΕΚ 190/Δ’/4-3-2003) Απόφαση οριοθέτησης.
Σε απόσταση 700 μ. από το έργο συναντάται το φυσικό παράκτιο υδατικό σύστημα «Ακτές 
Κόλπου Χανίων» του οποίου η οικολογική και χημική κατάσταση έχει χαρακτηριστεί «καλή». 
Επιπλέον στην περιοχή του έργου  συναντάται το υπόγειο υδατικό σύστημα «Καρστικό 
παράκτιο ακρωτηρίου Σούδας», του οποίου η ποιοτική και ποσοτική κατάσταση έχει 
χαρακτηριστεί ως «καλή». 
Το έργο δεν σχετίζεται με τις αναφερόμενες στο ισχύον ΣΔΛΑΠ πηγές ρύπανσης και δεν 
αναμένεται να συμβάλλει στην υποβάθμιση της υφιστάμενης κατάστασης των υδάτων, λόγω 
της ορθής διαχείρισης των υγρών αποβλήτων του οικισμού (σύνδεση με το δίκτυο 
αποχέτευσης του Δήμου Χανίων).

VI. Σύμφωνα με τα στοιχεία του εγκεκριμένου Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας 
Λεκανών Απορροής ποταμών του ΥΔ Κρήτης (EL13) (ΦΕΚ 2687/Β/6-7-2018), η περιοχή του 
έργου δεν εμπίπτει σε Ζώνη Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας και δεν έχουν 
καταγραφεί σημαντικά ιστορικά πλημμυρικά φαινόμενα πλησίον αυτής.

Γ. ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΡΥΠΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ, ΣΤΑ ΥΔΑΤΑ, ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ, 
ΣΤΑΘΜΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Γ.1. Οι οριακές τιμές εκπομπών ρύπων στην ατμόσφαιρα καθορίζονται στις ακόλουθες διατάξεις, 

όπως εκάστοτε ισχύουν: 
 Στην ΥΑ οικ. 189533/2011 (Β΄ 2654), με την οποία ρυθμίζονται οι εκπομπές από τη 

λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού.
 Για τις σημειακές εκπομπές αιωρούμενων στερεών (σκόνη) ισχύει το όριο  που καθορίζεται 

από το άρθρο 2, παρ. δ' του Π.Δ/τος 1180/1981 (Α΄ 293) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων 
αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών...»

Γ.2. Οι ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων καθορίζονται στις ακόλουθες 
διατάξεις, όπως εκάστοτε ισχύουν:

 Το ΠΔ 1180/1981 (Α΄ 293) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και 
λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών πάσης φύσης μηχανολογικών εγκαταστάσεων και 
αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

 Το ΠΔ 57/2010 (Α΄ 97) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την οδηγία 
2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τα 
μηχανήματα και την τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ» και κατάργηση των Π.Δ. 18/96 
και 377/93, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 81/2011, (ΦΕΚ 197/Α/9.9.2011) 
«Τροποποίηση του Π.Δ.  57/2010 (97/Α) σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2009/127/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για την τροποποίηση της οδηγίας 
2006/42/ΕΚ».

 Την ΥΑ οικ. 56206/1613/86 (Β΄570) «Προσδιορισμός της ηχητικής εκπομπής των 
μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 79/113/ΕΟΚ, 
81/1051/ΕΟΚ, 85/405/ΕΟΚ».
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 Την ΥΑ 69001/1921/1988 (Β’ 751) για «Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιμή στάθμης 
θορύβου μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου και ειδικότερα των μηχανοκίνητων 
αεροσυμπιεστών, των πυργογερανών, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκόλλησης, των 
ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος και των φορητών συσκευών θραύσης σκυροδέματος 
και αεροσφυρών», όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 10399Φ5.3/361/91 (ΦΕΚ 
359Β΄/28.5.1991) «Καθορισμός της οριακής τιμής στάθμης θορύβου των πυργογερανών σε 
συμπλήρωση της YA 69001/1921/1988».

 Την ΥΑ 765/91 (Β΄ 81) «Καθορισμός των οριακών τιμών στάθμης θορύβου των υδραυλικών 
πτυών, των πτυών με καλώδια των προωθητών γαιών, των φορτωτών και των φορτωτών - 
εκσκαφέων», όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. οικ.11481/523/97 (ΦΕΚ 295Β΄/11.4.1997).

 Την ΚΥΑ 37393/2028/2003 (Β’ 1418) «περί μέτρων και όρων για τις εκπομπές θορύβου στο 
περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους» όπως τροποποιήθηκε 
από την Υ.Α. Η.Π. 9272/471/07 (Β’ 286).

 Την ΥΑ 13586/724/06 (Β΄ 384) «Καθορισμός μέτρων, όρων και μεθόδων για την 
αξιολόγηση και τη διαχείριση του θορύβου στο περιβάλλον, σε συμμόρφωση με τις 
διατάξεις της Οδηγίας 2002/49/ΕΚ “σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του 
περιβαλλοντικού θορύβου” του Συμβουλίου της 25.6.2002».

 Για τις επιτρεπόμενες δονήσεις ισχύουν οι δεσμεύσεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού, 
όπως ισχύει.

Γ.3. Για τις οριακές τιμές εκπομπής, την επεξεργασία και διαχείριση των υγρών αποβλήτων 
τηρούνται οι  ακόλουθες διατάξεις, όπως εκάστοτε ισχύουν 

 Η ΥΑ υπ’ αρ. οικ. 5673/400/1997 (Β΄ 192), με την οποία καθορίζονται μέτρα και όροι για 
την επεξεργασία αστικών λυμάτων, όπως τροποποιημένη ισχύει. 

 Η υπ. αρ’ Ε1β/221/1965 (Β΄ 138) υγειονομική διάταξη περί διαθέσεως λυμάτων και 
βιομηχανικών αποβλήτων, όπως τροποποιημένη εξακολουθεί να ισχύει, βάσει της 
εγκυκλίου οικ.191645/3.12.2013 (ΑΔΑ: ΒΛ0Χ0-9ΝΥ).

 Η ΚΥΑ οικ. 145116/2011 (Β΄354), με την οποία καθορίζονται μέτρα, όροι και διαδικασίες 
για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, όπως τροποποιημένη 
ισχύει.

Γ.4.  Διατάξεις για τη διαχείριση στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων, όπως εκάστοτε ισχύουν
 Για τη διαλογή στην πηγή, τη συλλογή, μεταφορά και τη διαχείριση των στερεών 

αποβλήτων, ανακυκλώσιμων και μη, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4042/2012 (Α΄ 24), του 
νέου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων, όπως εγκρίθηκε με την ΠΥΣ 39/31.08.2020 
(Α’ 185) και του Ν. 2939/2001 (Α΄ 179), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4496/2017 (Α΄ 170) 
και ισχύει.

 Για τα επικίνδυνα απόβλητα ισχύουν: η ΚΥΑ 13588/725/2006 (Β΄ 383), η ΚΥΑ 
24944/1159/2006 (Β΄ 791)  και η ΚΥΑ  62952/5384/2016 (Β’ 4326) όπως ισχύουν.

 Για τη διαχείριση των μη επικινδύνων αποβλήτων εφαρμόζονται οι προβλέψεις των ΚΥΑ 
οικ.114218/1997 (ΦΕΚ 1016Β) και Η.Π.50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909Β) όσον αφορά τα 
μέτρα και τους όρους της διαχείρισης, όπως αυτές ισχύουν.

 Για τη διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων που εμπίπτουν στις διατάξεις περί 
εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.2939/2001 (Α’ 179) 
όπως έχει τροποποιηθεί από τον Ν. 4496/2017 (Α’ 170) και ισχύει, και οι κανονιστικές 
πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότησή του.

 Για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) ισχύουν οι διατάξεις της 
Κ.Υ.Α. υπ’ αριθ. Η.Π. 23615/651/Ε.103/2014 (Β΄ 1184).

 Για τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών ισχύουν οι διατάξεις της ΚΥΑ  
41624/2057/Ε103/10 (Β΄ 1625).

 Για τα απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων ισχύουν οι διατάξεις της ΚΥΑ. 
36259/1757/Ε103/2010 (Β’ 1312).
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 Για τα απόβλητα έλαια ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ/τος 82/2004 (Α’ 64), όπως ισχύει.
 Για τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ισχύει η ΚΥΑ οικ. 44014/ 

4028/2016 (Β’ 3196) κύρωσης της υπ’ αριθ. 62/2016 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Περιφέρειας Κρήτης, με την οποία εγκρίθηκε το αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ (ΑΔΑ: 
7ΧΑΚ7ΛΚ-ΣΒΓ).

 Η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 39/31.8.2020 (Α’ 185) «Έγκριση του Εθνικού Σχεδίου 
Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.)Α».

Δ. ΟΡΟΙ, ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
(ΠΡΟΛΗΨΗ - ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) ΤΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
Δ.1. Γενικοί περιβαλλοντικοί όροι. 

1. Ο φορέας του έργου ως και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου 
στο οποίο έχει ανατεθεί μέρος της κατασκευής και λειτουργίας του φέρει την ευθύνη: 
i. για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που επιβάλλονται με 

την παρούσα απόφαση κατά το μέρος που τους αντιστοιχεί και
ii. την τήρηση των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας ανεξαρτήτως της 

ύπαρξης σχετικής ρητής αναφοράς στην παρούσα απόφαση.
2. Κατά τη λειτουργία του έργου να γίνονται όλες οι απαιτούμενες ενέργειες και να λαμβάνονται 

όλα τα απαραίτητα μέτρα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται: 
i. η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, 

ii. η δυνατότητα αντιμετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων περιβαλλοντικά  
καταστάσεων που οφείλονται σε ενέργειες ή παραλείψεις κατά παράβαση των 
περιβαλλοντικών όρων. 

3. Ο φορέας του έργου να εφαρμόσει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Σ.Π.Δ.) με τους 
εξής τουλάχιστον στόχους:
i. τον περιορισμό των επιπτώσεων από την κατασκευή και λειτουργία του έργου σύμφωνα 

με τους όρους της παρούσας,
ii. την πρόληψη και τον περιορισμό των επιπτώσεων που οφείλονται σε έκτακτα γεγονότα 

(π.χ. σεισμός, πλημμύρα, πυρκαγιά κ.λπ.), 
iii. την αξιόπιστη και με επαρκή συχνότητα παρακολούθηση των μεγεθών που χαρακτηρίζουν 

τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου,
iv. τη διαρκή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων.
Τα αποτελέσματα της εφαρμογής του Σ.Π.Δ. γνωστοποιούνται στις Υπηρεσίες Περιβάλλοντος 
του οικείου Δήμου και της Περιφέρειας Κρήτης, μέσω  ετήσιας έκθεσης.

4. Ο φορέας του έργου υποχρεούται να ορίσει πρόσωπο υπεύθυνο για: α) την παρακολούθηση 
της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που τίθενται με την 
παρούσα, β) το σχεδιασμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής του Σ.Π.Δ. και γ) τη 
σύνταξη της ετήσιας περιβαλλοντικής έκθεσης της παραγράφου Δ.1.3 της παρούσας.
Το όνομα του υπευθύνου γνωστοποιείται εγγράφως στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής 
Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) και στο Σώμα 
Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδας της Γενικής Διεύθυνσης Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών 
του ΥΠΕΝ, εντός τριών (3) μηνών από την έκδοση της παρούσας.

5. Ο φορέας του έργου οφείλει να εξασφαλίζει κατά προτεραιότητα τις απαιτούμενες δαπάνες 
για τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος, τα οποία απαιτούνται για την πλήρη τήρηση των 
όρων και περιορισμών που τίθενται με την παρούσα.

6. Σε περίπτωση περιβαλλοντικής ζημίας ή απειλής ζημίας ισχύουν τα αναφερόμενα στο Π.Δ. 
148/09 (Α’ 190) περί περιβαλλοντικής ευθύνης σε συνδυασμό με τις διατάξεις της ενότητας Α΄ 
«Ποινική Προστασία του Περιβάλλοντος» του Ν. 4042/2012, όπως εκάστοτε ισχύουν.

7. Να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν.3028/02 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει 
της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».

8. Να τηρηθεί η διαδικασία της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή υπαγωγής σε πρότυπες 
περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4014/2011 όπως εκάστοτε 
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ισχύει, για τα έργα κατηγορίας Α και Β αντίστοιχα, που θα υλοποιηθούν εντός της έκτασης του 
οικισμού. (π.χ. καταστήματα, σχολικές μονάδες) 

9. Ο φορέας του έργου σε συνεργασία με την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων να εξασφαλίσει 
την ασφαλή πρόσβαση των χρηστών (κάτοικοι, επισκέπτες, εργαζόμενοι στον οικισμό) στον 
οικισμό μέσω των υφιστάμενων οδών, με την υλοποίηση των απαραίτητων τεχνικών 
βελτιώσεων.

10. Να επιδιωχθεί η σύνδεση του οικισμού με το δίκτυο δημοτικής συγκοινωνίας για την 
εξυπηρέτηση του οικισμού, προκειμένου να περιοριστεί η αναμενόμενη αύξηση του 
κυκλοφοριακού φόρτου στο οδικό δίκτυο της περιοχής επιρροής του έργου. Για το σκοπό 
αυτό να προβλεφθεί η κατάλληλη διαμόρφωση του χώρου στην είσοδο του οικισμού, 
εξασφαλίζοντας την ασφάλεια των χρηστών.

11. Να επιδιωχθεί η υλοποίηση περισσοτέρων της μίας σύνδεσης του οικισμού με το υφιστάμενο 
οδικό δίκτυο για λόγους εξυπηρέτησης των κατοίκων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης 
εκκένωσης του χώρου.

12. Να υιοθετηθούν οι κατευθύνσεις του Τοπικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών και 
Διαχείρισης Συνεπειών του Δήμου Χανίων το οποίο καταρτίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 4662/2020 (Α’ 27) για την αντιμετώπιση των συνεπειών από φυσικές καταστροφές

13. Να ληφθούν μέτρα για την μείωση της διακινδύνευσης των κατοίκων του οικισμού  έναντι 
φυσικών καταστροφών (πυρκαγιά, πλημμύρα, σεισμός) μέσω ενός επαρκούς αποθέματος 
κοινοχρήστων χώρων και διόδων διέλευσης που να μπορούν να λειτουργήσουν ως χώροι 
καταφυγής και ως δίοδοι διαφυγής αντίστοιχα.

14. Για τη βελτίωση του αποτυπώματος άνθρακα στην περιοχή επέμβασης, να υιοθετηθούν οι 
αρχές του παθητικού και ενεργητικού βιοκλιματικού σχεδιασμού στις κτιριακές υποδομές, 
καθώς και  καινοτόμες «έξυπνες» τεχνολογίες σε δίκτυα Η/Μ και δημόσιες υποδομές. 

15. Να ληφθούν όλες οι απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 
για την υλοποίηση των επιμέρους έργων/δραστηριοτήτων.

16. Να εφαρμόζονται οι αρχές και τεχνικές του βιοκλιματικού σχεδιασμού (χρήση υλικών με 
υψηλή θερμοχωρητικότητα, δομές σκίασης, βλάστηση) με σκοπό την εναρμόνιση των 
κτιριακών και λοιπών υποδομών με το περιβάλλον και το τοπικό κλίμα, για την εξοικονόμηση 
ενέργειας και τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των κατοίκων 
του οικισμού. 

17. Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών, 
σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 

18. Οι εγκαταστάσεις και τα επιμέρους έργα που προκύπτουν από τον τεχνικό σχεδιασμό του 
κυρίως έργου και έπονται της έκδοσης της παρούσας (όπως καθορίζονται στη παράγραφο 2 
του άρθρου 7 του ν. 4014/2011, όπως εκάστοτε ισχύει), εγκρίνονται περιβαλλοντικά από την 
αρμόδια αρχή κατόπιν υποβολής και αξιολόγησης, είτε Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης 
(ΤΕΠΕΜ), σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 4014/2011 (Α’ 209) όπως εκάστοτε ισχύει και το 
άρθρο 9 της υπ’ αριθ. οικ.167563/ΕΥΠΕ/19-4-2013 (Β’ 964) Υ.Α., είτε φακέλου τροποποίησης 
ΑΕΠΟ σε εφαρμογή του άρθρου 6 του ν. 4014/2011 (Α’ 209), όπως εκάστοτε ισχύει.

19. Οι ανάγκες σε ασφαλτόμιγμα για την εσωτερική οδοποιία, να καλυφθούν από νομίμως 
λειτουργούσες μονάδες της περιοχής.

20. Οι απαιτούμενες επεμβάσεις για την κατασκευή του εσωτερικού οδικού δικτύου, τις 
θεμελιώσεις των κτιριακών εγκαταστάσεων και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου να 
ακολουθούν το φυσικό ανάγλυφο του εδάφους με στόχο τη μείωση των χωματουργικών 
εργασιών και την αρμονική ένταξη του έργου στο φυσικό τοπίο της περιοχής.

21. Να εξασφαλίζεται η δυνατότητα χρήσης του εσωτερικού οδικού δικτύου από οχήματα 
έκτακτης ανάγκης (πυροσβεστικό, ασθενοφόρο, κλπ).

22. Να ληφθούν όλα τα μέτρα προστασίας του όμορου ρέματος στα νοτιοανατολικά του γηπέδου, 
ώστε να διατηρείται στην φυσική του κατάσταση και να τηρηθούν οι σχετικές δεσμεύσεις που 
επιβάλει η ισχύουσα νομοθεσία ως προς την χωροθέτηση των κτιριακών εγκαταστάσεων και  
λοιπών έργων υποδομής που προβλέπονται από τον σχεδιασμό του έργου, πλησίον ρεμάτων. 
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23. Απαγορεύεται η απόρριψη οποιωνδήποτε υλικών ή ουσιών στη θάλασσα, σε ρέματα και σε 
προστατευόμενες περιοχές που γειτνιάζουν του γηπέδου του έργου.

24. Δεν επιτρέπεται η υλοποίηση κατασκευών ή προσαρτημάτων στα δώματα των κτιρίων, με την 
εξαίρεση της τοποθέτησης ηλιακών συλλεκτών επί κεκλιμένων επιφανειών. 

25. Για τη βέλτιστη ενσωμάτωση του έργου στο τοπίο, να κατασκευαστούν ξερολιθιές με πέτρες 
προερχόμενες από τις εκσκαφές για την κατασκευή του ιδίου του έργου, για την διαμόρφωση 
της τελικής στάθμης σε βεράντες και κολυμβητικές δεξαμενές.

26. Ο φωτισμός των κοινόχρηστων χώρων να εξασφαλίζει την αποφυγή όχλησης του 
παρακείμενου καταφυγίου άγριας ζωής με την κατάλληλη ένταση και κατεύθυνση του 
τεχνητού φωτός, ιδιαίτερα τις περιόδους αναπαραγωγής της πανίδας.

27. Να εκπονηθεί φυτοτεχνική μελέτη για την επιλογή των χαρακτηριστικών της βλάστησης του 
δικτύου κοινόχρηστων χώρων πρασίνου εντός του οικισμού, με στόχο την δημιουργία 
ευνοϊκών συνθηκών του μικροκλίματος της περιοχής. Στην εν λόγω μελέτη να προσδιοριστεί 
με λεπτομέρεια το είδος και η πυκνότητα εγκατάστασης δένδρων και θάμνων και το 
πρόγραμμα άρδευσης αυτών, με στόχο την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης νερού. Η μελέτη 
να υποβληθεί εντός ενός (1) έτους από την έκδοση της παρούσας στη Διεύθυνση 
Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ, ως  αναπόσπαστο μέρος της ΜΠΕ και της 
παρούσας απόφασης.
Κατά την εκπόνηση της φυτοτεχνικής μελέτης να ληφθούν υπόψη τα εξής μέτρα:
i. Αποκατάσταση των μη δομημένων περιοχών του έργου μετά τις εργασίες κατασκευής με 

φύτευση ενδημικών ειδών χλωρίδας της ευρύτερης περιοχής.
ii. Φύτευση ιθαγενών ειδών δένδρων στους κοινόχρηστους χώρους πρασίνου και στις 

επιμέρους ιδιοκτησίες. Τα είδη αυτά να έχουν μικρές απαιτήσεις σε νερό, να βελτιώνουν το 
μικροκλίμα και την αισθητική του τοπίου.

iii. Για τη διατήρηση της αισθητικής του τοπίου να φυτευτούν σε πρασιές ντόπια φρύγανα, 
όπως το θυμάρι, πιθανόν εναλλάξ με τα ψηλότερα δέντρα ή θάμνους, ώστε να 
δημιουργηθεί ποικίλη ορόφωση,  εξασφαλίζοντας ένα φυσικό περιβάλλον φιλικότερο για 
τα πουλιά.

iv. Εξέταση της δυνατότητας διατήρησης όπου είναι  εφικτό της τοπικής βλάστησης και των 
δέντρων χαρουπιάς που εντοπίζονται στο γήπεδο.

v. Η φύτευση γκαζόν να περιοριστεί στις θέσεις όπου δεν υπάρχει εναλλακτική λύση 
φύτευσης.

vi. Να παρέχεται η κατάλληλη καλλιεργητική φροντίδα στα φυτά, κατά το δυνατόν χωρίς τη 
χρήση επικίνδυνων χημικών σκευασμάτων (επικίνδυνα φυτοφάρμακα, εντομοκτόνα κ.λπ.).

vii. Να ακολουθούνται οι Εγκεκριμένοι Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (85167/820/2000, 
ΦΕΚ Β΄477) ΥΑ, 125347/568/2004 (Β΄ 142) ΥΑ, όπως εκάστοτε ισχύουν), όσον αφορά στις 
εφαρμοζόμενες πρακτικές χρήσης λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων.

viii. Η χρήση λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων να περιορίζεται στην απολύτως απαραίτητη και να 
πραγματοποιείται υπό κατάλληλες καιρικές συνθήκες (π.χ. να αποφεύγεται κατά τη 
διάρκεια βροχοπτώσεων ή όταν επικρατούν ισχυροί άνεμοι).

ix. Η λίπανση των χώρων πρασίνου να γίνεται όσο το δυνατό με οργανικά λιπάσματα.

Δ.2. Περιβαλλοντικοί όροι που θα πρέπει να τηρούνται κατά την φάση  κατασκευής του έργου

1. Για την προστασία στοιχείων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος
1.1 Για την εκτέλεση οποιουδήποτε τεχνικού έργου ή οικοδομικής δραστηριότητας εντός της υπό 

πολεοδόμηση έκτασης θα πρέπει να προηγείται έγκριση από πλευράς αρχαιολογικού νόμου 
(άρθρο 10 του Ν. 3028/2002), με την υποβολή σχετικού φακέλου στην αρμόδια Εφορεία 
Παλαιοανθρωπολογίας / Σπηλαιολογίας.

1.2 Εφόσον κατά την εκτέλεση εργασιών εντοπισθεί ή αποκαλυφθεί σπήλαιο, ή άλλες 
επιφανειακές αρχαιολογικές ενδείξεις, οι εργασίες θα διακόπτονται και θα ειδοποιείται η 
αρμόδια κατά περίπτωση Εφορεία Αρχαιοτήτων, για τις περαιτέρω ενέργειες στα πλαίσια των 
αρμοδιοτήτων της.
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1.3 Σε περίπτωση διενέργειας ενδεχόμενης σωστικής ανασκαφικής έρευνας, (άρθρο 37 του Ν. 
3028/2002), η περαιτέρω πορεία του έργου θα εξαρτηθεί από την σχετική γνωμοδότηση του 
κατά περίπτωση αρμόδιου Συμβουλίου του Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού.

2. Για τη χωροθέτηση και διαχείριση εργοταξίου 
2.1 Σε εφαρμογή της παραγράφου Δ.1.18 της παρούσας, για την χωροθέτηση και διαχείριση του 

εργοταξίου των έργων υποδομής του έργου, πριν την έναρξη των εργασιών, να εκπονηθεί 
Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΤΕΠΕΜ) σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 4014/2011 (Α’ 209) 
και το άρθρο 9 της υπ’ αριθ. οικ.167563/ΕΥΠΕ/19-4-2013 (Β’ 964) Υ.Α., η οποία θα 
υποβληθεί προς αξιολόγηση και έγκριση στην Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης 
του ΥΠΕΝ. Στα πλαίσια εκπόνησης της εν λόγω μελέτης θα πρέπει να εξεταστούν 
εναλλακτικές θέσεις χωροθέτησης του εργοταξίου και να προκριθεί η λύση με το μικρότερο 
περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

2.2 Στην ΤΕΠΕΜ της προηγούμενης παραγράφου να προταθούν θέσεις εντός του γηπέδου του 
έργου για την προσωρινή απόθεση των υλικών εκσκαφής.

2.3 Να επιδιωχθεί ο προγραμματισμός των δρομολογίων των βαρέων οχημάτων μεταφοράς 
υλικών, κατά το δυνατόν εκτός των ωρών κυκλοφοριακής αιχμής και εκτός οικιστικών 
περιοχών κατά τις ώρες κοινής ησυχίας.

2.4 Απαγορεύεται η συντήρηση και επισκευή των εργοταξιακών μηχανημάτων εντός του γηπέδου 
του έργου. Οι εργασίες συντήρησης θα πραγματοποιούνται σε αδειοδοτημένους χώρους - 
συνεργεία της ευρύτερης περιοχής. Για τις περιπτώσεις έκτακτης συντήρησης θα τηρείται 
σχετικό αρχείο στο εργοτάξιο, καθώς και εξής όροι:

i. Η διαχείριση των αποβλήτων ελαίων να πραγματοποιείται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (Α΄ 
64), με το οποίο καθορίζονται μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση 
αυτών. 

ii. Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων να γίνεται μέσω εγκεκριμένων 
συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 109/2004 (Α’ 
75), όπως εκάστοτε ισχύει.

2.5 Η διαχείριση καυσίμων και λιπαντικών ελαίων να γίνεται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους. 
Τα δοχεία να φυλάσσονται και οι μεταγγίσεις να πραγματοποιούνται πάνω σε μεταλλική 
δεξαμενή συλλογής απορροών (π.χ. δεξαμενή με σχαρωτή οροφή). Για την αντιμετώπιση τυχόν 
διαρροής καυσίμων ή λιπαντικών να υπάρχουν αποθηκευμένα εντός του εργοταξίου 
κατάλληλα προσροφητικά υλικά (π.χ. πριονίδι, άμμος κλπ.). Μετά από τη χρήση τους τα  υλικά 
αυτά να συλλέγονται σε κλειστά δοχεία και να διατίθενται προς διαχείριση, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις περί επικινδύνων αποβλήτων. 

2.6 Απαγορεύεται κάθε μορφής καύση υλικών, καθώς και η απόρριψη μεταχειρισμένων 
λιπαντικών ελαίων στο έδαφος.

2.7 Απαγορεύεται η πλύση εξοπλισμού μεταφοράς σκυροδέματος και η απόρριψη υγρών 
υπολειμμάτων σκυροδέματος στην περιοχή εκτέλεσης των έργων, καθώς και στην ευρύτερη 
περιοχή του. Τα υγρά υπολείμματα σκυροδέματος να επιστρέφονται με ευθύνη του 
προμηθευτή του στον χώρο παραγωγής του για περαιτέρω διαχείριση, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις και την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την λειτουργία της 
εγκατάστασης.

2.8 Κάθε είδους εργοταξιακή εγκατάσταση να απομακρύνεται άμεσα μετά το πέρας κάθε φάσης 
κατασκευής, έτσι ώστε οι χώροι να αποδίδονται στην προβλεπόμενη από τον σχεδιασμό του 
έργου, χρήση.

3. Εγκαταστάσεις σκυροδέματος 
Οι ανάγκες του έργου σε σκυρόδεμα, να καλύπτονται από νομίμως λειτουργούσες 
υφιστάμενες μονάδες. Εάν αυτό δεν καταστεί δυνατό, παρέχεται η δυνατότητα εγκατάστασης 
προσωρινής μονάδας παραγωγής σκυροδέματος μετά από υποβολή, αξιολόγηση και έγκριση 
Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ) σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 
4014/2011. Στη μελέτη αυτή θα πρέπει να αιτιολογείται η αδυναμία κάλυψης των αναγκών του 
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έργου σε σκυρόδεμα από υφιστάμενες μονάδες και να εξειδικεύεται ο τρόπος συμμόρφωσης 
με τους ακόλουθους όρους:
i. Η μονάδα παραγωγής σκυροδέματος εγκαθίσταται και λειτουργεί μόνο για το χρόνο που 

είναι απολύτως απαραίτητη, ενώ απομακρύνεται αμέσως μετά και αποκαθίσταται ο χώρος 
σύμφωνα με τον σχεδιασμό του έργου.

ii. Το σκυρόδεμα να παράγεται σε κλειστό σύστημα.
iii. Οι μεταφορές και ζυγίσεις αδρανών και τσιμέντου να γίνονται με κλειστές μεταφορικές 

ταινίες ή κοχλίες που να αποκονιώνονται μέσω φίλτρων.
iv. Τα σιλό αποθήκευσης τσιμέντου να έχουν φίλτρα αποκονίωσης και οι βαλβίδες εκτόνωσης 

να εξαερώνονται σε φίλτρα.
v. Η κατάληψη χώρου για αποθήκευση των αδρανών παραγωγής σκυροδέματος να 

ελαχιστοποιηθεί, με τη χρήση κατάλληλων σιλό.
Οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να χωροθετηθούν κατά προτεραιότητα εντός του εργοταξίου του 
έργου και να περιλαμβάνουν δεξαμενές καθίζησης για τη διαχείριση των αποβλήτων 
παραγωγής σκυροδέματος.

4. Για την διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών
4.1 Τα προϊόντα εκσκαφών από την κατασκευή του έργου που δεν είναι δυνατόν να 

χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του να διατίθενται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 
36259/1757/Ε103/ 2010 (Β’ 1312), όπως εκάστοτε ισχύει. 

4.2 Τα πλεονάζοντα υλικά επιτρέπεται: 
i. να μεταφέρονται προς τελική διάθεση σε αδειοδοτημένη μονάδα ανακύκλωσης 

αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις ΑΕΚΚ), 
ii. να διατίθενται για την αποκατάσταση λατομείων της περιοχής, σύμφωνα με τους όρους της 

μελέτης αποκατάστασης τοπίου των περιοχών αυτών, 
iii. να μεταφέρονται σε αποθεσιοθάλαμο μετά την υποβολή, αξιολόγηση και έγκριση Τεχνικής 

Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του Ν. 
4014/2011 (Α’ 209), όπως εκάστοτε ισχύει. 

4.3 Στην περίπτωση χρήσης ως αποθεσιοθαλάμου ήδη εξορυχθείσας και  ανενεργής περιοχής σε 
δασική ή αναδασωτέα έκταση, με αποκλειστικό σκοπό την αποκατάστασή της, απαιτείται 
ύστερα από εισήγηση της οικείας Δασικής Υπηρεσίας, η έγκριση μελέτης περιβαλλοντικής 
αποκατάστασης από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, την οποία 
θα υποβάλλει ο φορέας του έργου, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν. 4014/ 
2011, όπως εκάστοτε ισχύει. 

4.4 Τυχόν επικίνδυνα ΑΕΚΚ (υπολείμματα στεγανοποιητικών, μονωτικών υλικών ή δομικών υλικών, 
υλικών ασφαλτοστρώσεων κ.λπ.) και άλλα επικίνδυνα απόβλητα (υγρά καύσιμα, λιπαντικά 
έλαια, κλπ) να αποθηκεύονται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 24944/1159/06 (Β’ 
791) σε στεγανά κλειστούς περιέκτες εντός του εργοταξίου και στη συνέχεια, να 
παραλαμβάνονται από αδειοδοτημένες για το σκοπό αυτό εταιρείες, προκειμένου να 
διατεθούν κατάλληλα, σύμφωνα με την ΥΑ οικ. 62952/5384/2016 (Β’ 4326), την ΚΥΑ 
13588/725/ 2006 (Β’ 383) και το Ν. 4042/2012 (Α’ 24), όπως εκάστοτε ισχύουν.

4.5 Απαγορεύεται η έστω και προσωρινή απόθεση υλικών ή αποβλήτων, σε υδάτινους αποδέκτες 
(ρέματα, θάλασσα), σε παραρεμάτιες και παραθαλάσσιες εκτάσεις, σε δασικού χαρακτήρα 
εκτάσεις, σε περιοχές που εμπίπτουν στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000, σε 
Καταφύγια Άγριας Ζωής και σε γεωργικές εκτάσεις υψηλής παραγωγικότητας. 

5. Για τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων:
5.1 Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων νερών από κάθε είδους λιπαντικά 

έλαια, καύσιμα κλπ., καθώς και η απόρριψή τους εντός ή  επί του εδάφους. Τα προς χρήση 
λιπαντικά έλαια να φυλάσσονται σε κλειστά δοχεία σε στεγασμένο χώρο, ενώ τα απόβλητα 
έλαια και οι διαρροές τους να συγκεντρώνονται και να διατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Π.Δ/τος 82/2004 (Β’  64), της ΚΥΑ 13588/725/06 (Β’ 383), της ΚΥΑ 24944/1159/06 (Β’ 791) 
και της ΚΥΑ 62952/5384/2016 (Β’ 4326). 

ΑΔΑ: ΩΔΞΥ4653Π8-ΥΤΛ



17

5.2 Τα υπολείμματα από τη χρήση υλικών βαφής – συντηρητικών, κλπ., να συλλέγονται και να 
διατίθενται σύμφωνα με τη νομοθεσία περί  διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων. 

5.3 Για την αποφυγή εκπλύσεων χωμάτινων υλικών,  να αποφεύγεται η εκτέλεση χωματουργικών 
εργασιών κατά τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων. 

5.4 Για τα λύματα του προσωπικού του εργοταξίου να χρησιμοποιούνται εργοταξιακές τουαλέτες 
χημικής επεξεργασίας.

6. Για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων
6.1 Τα παραγόμενα αστικά στερεά απόβλητα του προσωπικού να συλλέγονται σε κάδους εντός 

του εργοταξίου και να παραλαμβάνονται από το δίκτυο αποκομιδής του Δήμου Χανίων. 
6.2 Η διαχείριση των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων να πραγματοποιείται σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην ΚΥΑ οικ.114218/1997 (Β’ 1016), στην ΚΥΑ 50910/2727/2003 (Β' 1909) και στο 
Ν. 4042/2012 (Α' 24) καθώς και στην Π.Υ.Σ. 39/31.8.2020 (Α’ 185), όπως εκάστοτε ισχύουν.

6.3 Η διαχείριση των αποβλήτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 2939/2001 (Α’ 179) περί 
εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, όπως εκάστοτε ισχύει, να πραγματοποιείται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του νόμου αυτού και τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ 
εξουσιοδότησή του και σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές των αντίστοιχων 
εγκεκριμένων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συστημάτων εναλλακτικής 
διαχείρισης. 

6.4 Η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων να διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ  
13588/725/2006 (Β’ 383), όπως ισχύει. Ειδικότερα, τα επικίνδυνα απόβλητα να συλλέγονται σε 
κατάλληλους στεγανούς περιέκτες και να παραδίδονται σε αδειοδοτημένες εταιρείες συλλογής 
και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων. Στην περίπτωση που πραγματοποιείται προσωρινή 
αποθήκευση των αποβλήτων αυτών, να φυλάσσονται κατάλληλα συσκευασμένα σε ειδικά 
διαμορφωμένο χώρο εντός του εργοταξίου, ο οποίος να πληροί τις προδιαγραφές που 
ορίζονται στο Κεφάλαιο 2 της ΚΥΑ 24944/2006 (Β' 791), όπως εκάστοτε ισχύει.

7. Για τον περιορισμό των εκπομπών αέριων ρύπων  
Απαιτείται η τακτική συντήρηση και ο έλεγχος ομαλής λειτουργίας των οχημάτων και 
μηχανημάτων του εργοταξίου. Όλα τα οχήματα και ο μηχανολογικός εξοπλισμός του 
εργοταξίου θα πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση και να πληρούν τις προδιαγραφές του 
κατασκευαστή. Το πρόγραμμα συντήρησης θα παρακολουθείται από τον υπεύθυνο της 
κατασκευής σε μηνιαία βάση.  
Ειδικότερα για τον περιορισμό της διασποράς σκόνης, θα πρέπει: 
i. Κατά την μεταφορά χύδην αδρανών υλικών τα πήγματα των οχημάτων μεταφοράς τους να 

είναι καλυμμένα. 
ii. Να γίνεται συστηματική διαβροχή των μετώπων εκσκαφής και των σωρών αδρανών υλικών, 

ιδίως κατά την περίοδο από αρχές Ιουνίου έως τέλη Σεπτεμβρίου. 
iii. Να καθαρίζονται τα τμήματα ασφαλτοστρωμένων δημοσίων οδών που χρησιμοποιούνται 

από οχήματα και μηχανήματα του έργου, από τα υπολείμματα αδρανών υλικών (πχ. λάσπη 
τροχών, πτώσεις από τα πήγματα κλπ.). 

iv. Οι εργασίες εκσκαφών, κατασκευών και μεταφοράς υλικών να προγραμματίζονται κατά 
τέτοιο τρόπο, ώστε να περιορίζεται κατά το δυνατόν το διάστημα παραμονής των αδρανών 
υλικών σε σωρούς. 

v. Η εναπόθεση υλικών σε σωρούς θα πρέπει να γίνεται από το ελάχιστο δυνατό ύψος, 
ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο μηχάνημα. Το ύψος των σωρών δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνει τα δύο (2) μέτρα. 

8. Για τον περιορισμό του εκπεμπόμενου θορύβου 
8.1 Να τηρούνται τα όρια θορύβου σύμφωνα με το Π.Δ. 1180/81 (Α’ 293) και οι λοιπές διατάξεις 

της κείμενης νομοθεσίας (π.χ. χρησιμοποίηση μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου που 
φέρουν τη σήμανση CE και αναγράφεται η εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος, τήρηση των 
ωρών κοινής ησυχίας, χρήση προσωρινών αντιθορυβικών πετασμάτων στους χώρους 
πρόκλησης υψηλής στάθμης θορύβου κ.λπ.).
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8.2 Όταν εκπέμπονται από σημειακές πηγές (π.χ. χρήση αεροσφυρών, αεροσυμπιεστών ή άλλου 
θορυβώδους εξοπλισμού) υψηλές στάθμες θορύβου, να χρησιμοποιούνται κατάλληλα 
διαστασιολογημένα κινητά ηχομονωτικά πετάσματα γύρω από τα σημεία εκπομπής, 
προκειμένου η στάθμη θορύβου να μην υπερβαίνει  τα 65 dB(A), μετρούμενη στα όρια του 
γηπέδου του έργου. 

8.3 Η ταχύτητα κίνησης των οχημάτων του εργοταξίου, εντός και εκτός του γηπέδου, να μην 
ξεπερνά τα 40 χλμ/ώρα.

 Δ.3. Περιβαλλοντικοί όροι που θα πρέπει να τηρούνται κατά  την λειτουργία του έργου
1. Διαχείριση στερεών αποβλήτων 
1.1 Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων να πραγματοποιείται με οργανωμένο και 

περιβαλλοντικά ορθό τρόπο με ευθύνη του φορέα του έργου, σύμφωνα με Σύστημα 
Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ), το οποίο θα πρέπει να προσαρμόζεται και να 
επικαιροποιείται και σε κάθε περίπτωση να συνάδει με το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης 
Αποβλήτων του Δήμου Χανίων.

1.2 Ο φορέας του έργου οφείλει να υλοποιήσει εντός του οικισμού τουλάχιστον δύο σημεία 
συλλογής στερεών αποβλήτων («Γωνιά Ανακύκλωσης») σύμφωνα με το άρθρο 44Α του Ν. 
4042/2012 (Α’ 24) και τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης 18485/26-4-2017(ΦΕΚ Β’ 
1412), όπως ισχύουν. 

1.3 Στο πλαίσιο της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων να τηρούνται τα ακόλουθα:
i. Η προσωρινή συλλογή των αστικών στερεών αποβλήτων να γίνεται κατά τρόπο 

υγειονομικά αποδεκτό και οι κάδοι τους να διατηρούνται σε άριστη κατάσταση με 
τακτικό πλύσιμο και απολύμανση.  

ii. Ο αριθμός των κάδων θα πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες του πληθυσμού.
1.4 Η διαχείριση των αποβλήτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 2939/2001 (Α΄ 179) περί 

εναλλακτικής διαχείρισης των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, όπως εκάστοτε ισχύει, να 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού και τις κανονιστικές πράξεις 
που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότησή του και σύμφωνα με τις απαιτήσεις και 
προδιαγραφές των αντίστοιχων εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης.

1.5 Ο φορέας του έργου οφείλει να υποβάλλει μέχρι 31 Μαρτίου του επόμενου έτους στο 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων 
(επικίνδυνων και μη) σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ. 4.γ της ΚΥΑ 13588/725/06 (Β’ 383), 
όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4042/12 (Α’ 24) σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ Η.Π. 
24944/1159/06 (Β’ 791).

1.6 Να λαμβάνεται μέριμνα για την αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης των στερεών 
αποβλήτων μέσω ειδικού προγράμματος που θα περιλαμβάνει δράσεις εκπαίδευσης και 
ενημέρωσης των κατοίκων. Τα αποτελέσματα του προγράμματος να δημοσιοποιούνται στην 
ετήσια έκθεση που θα καταρτίζεται στα πλαίσια του Σ.Π.Δ. την παραγράφου Δ1.3 της 
παρούσας απόφασης.

1.7 Τα απόβλητα των ιδιωτικών κήπων και του κοινόχρηστου πρασίνου (κωδικός ΕΚΑ 20 02 01) 
να συλλέγονται χωριστά ώστε να υπόκεινται σε διαδικασία κομποστοποίησης σε συνεργασία 
με το Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (Ε.Μ.Α.Κ.) που βρίσκεται 
στη θέση «Κορακιά Μουζουρά» της Δ.Ε. Ακρωτηρίου ή άλλο πιστοποιημένο φορέα νομίμως 
λειτουργούντα που παρέχει τις αντίστοιχες υπηρεσίες. 

2. Διαχείριση υγρών αποβλήτων
2.1 Η διάθεση των υγρών αποβλήτων του οικισμού (οικιακά λύματα) θα πραγματοποιείται στο 

αποχετευτικό δίκτυο του οικείου Δήμου με τη σύνδεση του εσωτερικού δικτύου 
αποχέτευσης ακαθάρτων του οικισμού, με το δίκτυο αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., 
εφαρμόζοντας τους όρους και τις προϋποθέσεις του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας 
Δικτύων Αποχέτευσης της.

2.2 Η διάθεση των νερών από τις κολυμβητικές δεξαμενές στον τελικό αποδέκτη (ΕΕΛ Χανίων), 
να γίνεται μετά την παύση της διαδικασίας χλωρίωσης σταδιακά και με αργό ρυθμό, ώστε να 
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παραμένουν για διάστημα αρκετών ημερών χωρίς χλωρίωση και με τον τρόπο αυτό να 
επιτυγχάνεται σταδιακή αποχλωρίωση, μέσω της διεπιφάνειας με την ατμόσφαιρα.

2.3 Να εξασφαλιστεί ότι τα νερά των κολυμβητικών δεξαμενών θα είναι απαλλαγμένα από 
τυχόν οργανικό ή μικροβιακό φορτίο πριν την διάθεσή τους στον αποδέκτη και να τηρείται 
αρχείο των αποτελεσμάτων ελέγχου ποιότητας των νερών, πριν την τελική τους διάθεση.

3. Λειτουργία ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού
3.1 Να ελαχιστοποιούνται οι εκπομπές αερίων ρύπων με την εφαρμογή βέλτιστων τεχνικών στα 

συστήματα θέρμανσης, κλιματισμού, αερισμού κλπ. 
3.2 Η λειτουργία των λεβήτων παραγωγής ζεστού νερού και θέρμανσης των κτιρίων να είναι 

σύμφωνη με την ΥΑ 189533/2011 (Β΄ 2654), όπως εκάστοτε ισχύει και να πραγματοποιούνται 
μετρήσεις, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι τηρούνται οι οριακές τιμές στα καυσαέρια σχετικά 
με τις εξής παραμέτρους: απώλειες θερμότητας, CO, NOx, Ο2, δείκτης αιθάλης. Η συντήρηση 
της εγκατάστασης του συστήματος να γίνεται μια φορά ετησίως για τις εγκαταστάσεις 
θέρμανσης των κτιρίων και μια φορά ανά εξάμηνο για τις εγκαταστάσεις παραγωγής ζεστού 
νερού ή ατμού και να λαμβάνεται φύλλο συντήρησης

3.3 Να εφαρμόζονται πρακτικές για την βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθήκων στις κτιριακές 
εγκαταστάσεις, όπως ενδεικτικά:
i. Ετήσια τουλάχιστον επιθεώρηση, συντήρηση και καθαρισμός των σημειακών 

κλιματιστικών συσκευών και των τερματικών μονάδων κλιματισμού που προσφέρουν το 
καλοκαίρι ψύξη και τον χειμώνα θέρμανση (Fan Coil), εφόσον τέτοια χρησιμοποιούνται.

ii. Χρήση κατασκευαστικών υλικών, υλικών επίχρισης, απορρυπαντικών και καθαριστικών 
προϊόντων που παρουσιάζουν χαμηλές εκπομπές Πτητικών Οργανικών Ενώσεων (ΠΟΕ).

4. Εξοικονόμηση ενέργειας και ύδατος 
4.1 Να εφαρμοστούν οι ελάχιστες απαιτήσεις για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων του 

έργου, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ).
4.2 Να λαμβάνονται επιμέρους μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, όπως:

i. Μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του φυσικού φωτισμού με την κατάλληλη χωροθέτηση και 
προσανατολισμό των κτιρίων για τη μέγιστη αξιοποίηση των τοπικών κλιματικών 
συνθηκών. 

ii. Κατάλληλος σχεδιασμός και χωροθέτηση των ανοιγμάτων ανά προσανατολισμό ανάλογα 
με τις απαιτήσεις ηλιασμού, φυσικού φωτισμού και αερισμού. 

iii. Εφαρμογή συστημάτων ηλιοπροστασίας.
iv. Βελτίωση του μικροκλίματος με την κατάλληλη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
v. Εφαρμογή πρακτικών εξοικονόμησης ενέργειας όπως, η χρήση ηλιακών συλλεκτών για  

την κάλυψη των αναγκών σε θερμό  νερό, η χρήση λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας 
κ.λπ.

vi. Συστηματικός έλεγχος και συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων με 
στόχο την ελαχιστοποίηση των απωλειών ενέργειας.

4.3 Να ενθαρρυνθεί η εφαρμογή της τεχνολογίας ‘smart grid’ ("έξυπνα ενεργειακά δίκτυα") με 
στόχο την βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης του οικισμού μέσω του εξ αποστάσεως 
ελέγχου των διακυμάνσεων της ενεργειακής ισχύος και της μετατόπισης της ζήτησης από μία 
συγκεκριμένη ώρα της ημέρας σε άλλη. 

4.4 Για την ελαχιστοποίηση της ενεργειακής κατανάλωσης στους κοινόχρηστους χώρους του 
οικισμού (οδοποιία, χώροι στάθμευσης, πλατείες, κ.λπ.) να επιλεγεί η χρήση ενεργειακά 
αποδοτικών πηγών φωτισμού και να εξεταστεί η αυτόματη ρύθμιση της έντασης φωτισμού 
ελεγχόμενη από τη στάθμη του φυσικού φωτισμού. 

4.5 Για τον περιορισμό της κατανάλωσης νερού να εφαρμόζονται τουλάχιστον τα εξής μέτρα:
i. Τακτικός έλεγχος του δικτύου υδροδότησης των εγκαταστάσεων του έργου και άμεση 

επιδιόρθωση των βλαβών προς αποφυγή απωλειών νερού.
ii. Ρύθμιση της ποσότητας του νερού άρδευσης του πρασίνου, ανάλογα με τις 

βροχομετρικές συνθήκες της περιοχής.
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iii. Εφαρμογή συστημάτων ελαχιστοποίησης της κατανάλωσης νερού στους χώρους υγιεινής.
Τα στοιχεία της κατανάλωσης ενέργειας και νερού να περιλαμβάνονται στις περιοδικές 
εκθέσεις της παραγράφου Δ.1.3 της παρούσας απόφασης.

5. Για την απορροή των όμβριων υδάτων:
5.1 Να προβλεφθούν και να υλοποιηθούν κατά προτεραιότητα όλα τα απαιτούμενα έργα 

τεχνικής υποδομής για την ομαλή παροχέτευση των όμβριων υδάτων του γηπέδου του 
έργου, εξασφαλίζοντας το έργο  από φαινόμενα πλημμυρών.

5.2 Να πραγματοποιείται προληπτικός έλεγχος και τακτική συντήρηση του δικτύου απορροής 
των όμβριων υδάτων.

5.3 Το δίκτυο αποχέτευσης των όμβριων υδάτων του οικισμού να διαθέτει διατάξεις για την 
συγκράτηση φερτών υλικών προκειμένου να διαφυλαχθούν οι κοίτες των ρεμάτων στα 
οποία θα απορρέουν τα όμβρια. 

5.4 Να διασφαλιστεί ότι οι υδάτινοι αποδέκτες των όμβριων υδάτων του οικισμού  (ρέμα 
Νερόκαμπου και ρέμα όμορο στο έργο) διαθέτουν την απαιτούμενη υδραυλική διατομή για 
των παροχέτευση των υδάτων αυτών. Κατά τον σχετικό υδραυλικό έλεγχο, να ληφθεί υπόψη 
το ποσοστό των αδιαπέρατων επιφανειών του οικισμού, όπως αυτές θα διαμορφωθούν από 
την εφαρμογή της πολεοδομικής μελέτης του, προκειμένου να αποφευχθούν πλημμυρικά 
φαινόμενα στην ευρύτερη περιοχή. 

5.5 Να προβλεφθεί η σύνδεση των επιμέρους ιδιοκτησιών με το κεντρικό σύστημα αποχέτευσης 
όμβριων υδάτων του οικισμού.

5.6 Να προβλεφθούν συστήματα συλλογής και αποθήκευσης όμβριων υδάτων για την κάλυψη 
μέρους ή του συνόλου των αναγκών του οικισμού σε νερό άρδευσης του κοινόχρηστου 
πρασίνου, εφόσον η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Χανίων (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) δεν 
δύναται να συμβάλλει στην διάθεση των απαιτούμενων ποσοτήτων για την συγκεκριμένη 
δράση.

6. Αποκατάσταση, μερική ή σταδιακή ή οριστική παύση λειτουργίας του έργου 
6.1 Σε περίπτωση διακοπής των εργασιών κατασκευής πριν από την ολοκλήρωσή τους ή 

διακοπής της λειτουργίας του έργου, ο φορέας του αξιολογεί την κατάσταση ρύπανσης του 
εδάφους και των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, καθώς και την αλλαγή του τοπίου της 
περιοχής και ενημερώνει σχετικά την αρμόδια περιβαλλοντική και πολεοδομική υπηρεσία, 
προκειμένου εφόσον απαιτηθεί, να προβεί στην εφαρμογή μέτρων εξυγίανσης και 
αποκατάστασης αντίστοιχα.

6.2 Στις περιπτώσεις που η παύση λειτουργίας του έργου έχει πιθανότητες να προκαλέσει 
σημαντική ρύπανση του εδάφους ή των υδάτων (υπόγειων και επιφανειακών) από 
επικίνδυνες ουσίες, ο φορέας του έργου οφείλει να λαμβάνει εκ των προτέρων τα 
απαραίτητα μέτρα με στόχο την αποτροπή τέτοιων καταστάσεων και τη διαχείριση των 
ουσιών αυτών σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

7. Έκτακτα περιστατικά ρύπανσης ή υποβάθμισης του περιβάλλοντος
7.1 Να υιοθετηθούν οι κατευθύνσεις του Τοπικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών και 

Διαχείρισης Συνεπειών του Δήμου Χανίων το οποίο καταρτίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 4662/2020 (Α’ 27) για την αντιμετώπιση των συνεπειών από φυσικές καταστροφές.

7.2 Για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών ρύπανσης ή υποβάθμισης του περιβάλλοντος, 
ο φορέας του έργου οφείλει να έχει σε ετοιμότητα και να εφαρμόζει το σχέδιο μη κανονικών 
συνθηκών λειτουργίας, σύμφωνα με την αναφερόμενη στη ΜΠΕ εκτίμηση των επιπτώσεων 
που απορρέουν από την ευπάθεια του έργου σε κινδύνους σοβαρών ατυχημάτων ή 
καταστροφών και την αντιμετώπιση αυτών κατ΄ εφαρμογή της ΚΥΑ οικ. 1915/2018 (Β΄ 304) 
και το οποίο κατ’ ελάχιστο περιλαμβάνει:
i. Μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης πυρκαγιάς με την εγκατάσταση στις κοινόχρηστες 

και κοινωφελείς χρήσεις συστημάτων πυρανίχνευσης και πυροπροστασίας, στα πλαίσια 
εφαρμογής των προβλέψεων Μελέτης Πυρόσβεσης θεωρημένης από την αρμόδια 
Πυροσβεστική Υπηρεσία.
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ii. Εκπαίδευση των κατοίκων για την ασφαλή και άμεση εκκένωση του οικισμού, στις 
περιπτώσεις εκδήλωσης πυρκαγιάς, σεισμού ή πλημμύρας.

iii. Μέτρα για την αποφυγή συμβάντων διαρροής καύσιμης ύλης και  την αντιμετώπιση 
ανάλογης διαρροής στην περίπτωση αστοχίας των εγκαταστάσεων αποθήκευσής τους.

iv. Υλοποίηση ειδικών έργων για την αντιπλημμυρική θωράκιση του οικισμού έναντι 
ακραίων καιρικών φαινομένων, τα οποία δεν κατέστη δυνατό να προβλεφθούν στην 
ΜΠΕ, λόγω στοιχείων που τυχόν προκύψουν μετά την έκδοση της παρούσας, κατόπιν 
υποβολής και έγκρισης ΤΕΠΕ, σύμφωνα με την  παράγραφο Δ.1.18 της παρούσας.

v. Μέτρα αντιμετώπισης περιστατικών ρύπανσης του εδάφους και του όμορου ρέματος.
7.3 Σε περίπτωση περιβαλλοντικής ζημίας ή απειλής ζημίας, ισχύουν τα αναφερόμενα στο Π.Δ. 

148/09 (Α’ 190) περί περιβαλλοντικής ευθύνης σε συνδυασμό με τις διατάξεις της ενότητας 
Α΄ «Ποινική Προστασία του Περιβάλλοντος» του  Ν. 4042/2012 (Α’ 24).

8. Πρόγραμμα παρακολούθησης και εκθέσεις  
8.1 Στα πλαίσια του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) της παραγράφου Δ.1.3. της 

παρούσας, να εφαρμοστεί κατάλληλο Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης 
(ΠΠΠ): α) των περιβαλλοντικών παραμέτρων που σχετίζονται με την επίδραση του έργου στο 
περιβάλλον και
β) της εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων που αφορούν την  κατασκευή και  την 
λειτουργία του.

8.2 Στο πλαίσιο του ΠΠΠ, να συλλέγονται και να τίθενται σε επεξεργασία και αξιολόγηση, 
στοιχεία σχετικά τουλάχιστον με τα ακόλουθα θέματα:
Α)  Αποκατάσταση τοπίου και φυσικού περιβάλλοντος, με στοιχεία που αφορούν σε:

i. Απομάκρυνση εργοταξιακών εγκαταστάσεων και απόδοση του χώρου στην 
προβλεπόμενη, από την πολεοδομική μελέτη του οικισμού, χρήση.

ii. Βαθμός υλοποίησης της φυτοτεχνικής μελέτης.
iii. Συντήρηση της φύτευσης.  

Β) Χρήση νερού και ποιοτική του κατάσταση, με στοιχεία που αφορούν κυρίως σε:
i. Ποσότητες νερού που καταναλώνονται για ύδρευση και άρδευση.

ii. Δείκτες εξοικονόμησης νερού ύδρευσης και άρδευσης, σε σύγκριση με τυπικές μέσες 
καταναλώσεις.

Γ) Στερεά απόβλητα, με στοιχεία που αφορούν:
i. Ποσότητες ανά ρεύμα και ποσοστό διαλογής στην πηγή.

ii. Τρόπος διαχείρισης και διάθεσης κάθε ρεύματος.
iii. Δείκτες ανακύκλωσης για τα κύρια απόβλητα και βαθμός αξιοποίησης 

βιοαποικοδομήσιμων αποβλήτων.
Δ)  Υγρά απόβλητα, με στοιχεία που αφορούν:

i. Το οργανικό ή μικροβιακό φορτίο των υδάτων των κολυμβητικών δεξαμενών που   
καταλήγουν στο αποχετευτικό δίκτυο του οικείου Δήμου

ii. Την τήρηση των ορίων που προβλέπονται από τον κανονισμό λειτουργίας της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 
Ε) Εξοικονόμηση ενέργειας, με στοιχεία που αφορούν:

i. Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
ii. Χρήση τεχνολογιών χαμηλής κατανάλωσης. 

8.3 Τα αποτελέσματα της ως άνω παρακολούθησης αποτυπώνονται σε σχετική ετήσια 
περιβαλλοντική έκθεση, το περιεχόμενο της οποίας θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις 
ακόλουθες κατευθύνσεις:
i. Η έκθεση έχει σκοπό την καταγραφή δεικτών / περιβαλλοντικών παραμέτρων που 

αντιπροσωπεύουν ενδεχόμενες περιβαλλοντικές μεταβολές.
ii. Η έκθεση για κάθε έτος λειτουργίας, υποβάλλεται στις Υπηρεσίες Περιβάλλοντος του 

οικείου Δήμου και της Περιφέρειας Κρήτης, εντός του πρώτου εξαμήνου της επόμενης 
περιόδου.

iii. Η αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης των σχετιζόμενων με το περιβάλλον παραμέτρων 
γίνεται με συγκριτική αποτίμηση των στοιχείων των διαδοχικών εκθέσεων. Σκοπός της 

ΑΔΑ: ΩΔΞΥ4653Π8-ΥΤΛ



22

σύγκρισης των παραπάνω στοιχείων αποτελεί η ποσοτικοποίηση των περιβαλλοντικών 
μεταβολών που οφείλονται στην υλοποίηση των όρων της παρούσας απόφασης, η 
σύγκριση με τις εκτιμήσεις της ΜΠΕ που την συνοδεύει και τις εξελίξεις στο θεσμικό 
πλαίσιο για το περιβάλλον, καθώς και η διαπίστωση της αναγκαιότητας ή μη λήψης 
διορθωτικών μέτρων. 

iv. Σε περίπτωση διαπίστωσης, είτε σημαντικών αποκλίσεων από τις εκτιμήσεις της ΜΠΕ, 
είτε νέων υποχρεώσεων από το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο προστασίας του 
περιβάλλοντος, προτείνονται κατάλληλα επανορθωτικά μέτρα.

8.4 Στην παραπάνω έκθεση θα πρέπει να περιλαμβάνονται σε διακριτές ενότητες τα εξής 
θέματα:

i. Πορεία υλοποίησης των έργων εντός του οικισμού.
ii. Αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τα εκάστοτε όρια, επίπεδα αναφοράς ή πρότυπα 

ποιότητας περιβάλλοντος.
iii. Τρόπος συμμόρφωσης με τους περιβαλλοντικούς όρους   της παρούσας.
iv. Αναφορά σε συμβάντα εκτάκτων καταστάσεων της ενότητας Δ.3.7 της παρούσας και 

στα μέτρα αντιμετώπισής τους.

9. Υποχρέωση τήρησης μέτρων που προτείνονται στη ΜΠΕ
Καθίσταται υποχρεωτική η εφαρμογή των μέτρων που προτείνονται στη ΜΠΕ εφόσον δεν 
έρχονται σε αντίθεση με τους όρους και περιορισμούς που τέθηκαν στις ανωτέρω 
παραγράφους. Το κόστος του συνόλου των έργων, δράσεων και παρεμβάσεων που 
προκύπτουν από τους περιβαλλοντικούς όρους, περιορισμούς και ρυθμίσεις βαρύνουν το 
φορέα του του έργου.

Ε) ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΝΕΩΣΗ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΕΠΟ 

1. Η παρούσα απόφαση ισχύει για δεκαπέντε (15) χρόνια από την έκδοσή της, με την 
προϋπόθεση ότι δεν θα έχει επέλθει εν τω μεταξύ μεταβολή των δεδομένων, βάσει των 
οποίων εκδίδεται. 

2. Πριν την παρέλευση του ανωτέρου διαστήματος, ο φορέας του έργου οφείλει να επανέλθει 
με νεότερη αίτησή του, προκειμένου να τηρηθούν τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 του Ν. 
4014/2011 (209 Α’), όπως εκάστοτε ισχύει. 

3. Κατόπιν ολοκλήρωσης των έργων τεχνικής υποδομής του οικισμού, σύμφωνα με τους όρους 
της παρούσας, ο ι εργασίες αναβάθμισης / τροποποίησης των έργων αυτών (εσωτερικό 
οδικό δίκτυο, δίκτυο όμβριων / αποχέτευσης, κ.λπ.) αποτελούν ευθύνη του οικείου Δήμου 
και αδειοδοτούνται περιβαλλοντικά ως ανεξάρτητα έργα, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία.  

4. Η ΑΕΠΟ εξακολουθεί να ισχύει προσωρινά και μετά τη λήξη της, μέχρι την έκδοση νέας 
ανανεωμένης απόφασης, εφόσον ο φορέας του έργου αιτηθεί την ανανέωση εγκαίρως 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

5. Για τον εκσυγχρονισμό, βελτίωση, επέκταση ή τροποποίηση του έργου, όπως αυτό 
περιγράφεται στη ΜΠΕ που συνοδεύει την παρούσα με τους όρους και περιορισμούς αυτής, 
απαιτείται η τήρηση του άρθρου 6 του Ν. 4014/2011 (209 Α’), όπως εκάστοτε ισχύει. 

6. Σε περίπτωση διαφοροποίησης του σχεδιασμού του έργου σε στάδιο που έπεται της 
έκδοσης της παρούσας και πριν την έναρξη κατασκευής του, ο φορέας του έργου δύναται να 
υποβάλλει Φάκελο Συμμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 
του Ν. 4014/2011, όπως εκάστοτε ισχύει, στον οποίο τεκμηριώνεται ότι δεν επέρχονται 
σημαντικές αρνητικές διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και 
επομένως εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με την παρούσα απόφαση.

7. Σε περίπτωση που από τις τακτικές και έκτακτες περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις 
διαπιστωθούν σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή αν παρατηρηθούν 
επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν είχαν προβλεφθεί στη ΜΠΕ του έργου, επιβάλλονται 
πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι ή τροποποιούνται οι όροι της ΑΕΠΟ, όπως προβλέπεται 

ΑΔΑ: ΩΔΞΥ4653Π8-ΥΤΛ



23

στην παράγραφο 9 του άρθρου 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 6 του Ν. 4014/2011 (Α’ 209), 
μη εξαιρουμένων και τυχόν αντισταθμιστικών μέτρων ή τελών κατά την έννοια της 
παραγράφου 1 του άρθρου 17 του Ν. 4014/2011 (Α’ 209), όπως εκάστοτε ισχύει.

ΣΤ) ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Η παρούσα ΑΕΠΟ δεν καλύπτει θέματα ασφάλειας έναντι ατυχημάτων μεγάλης έκτασης ή 
ασφάλειας και υγιεινής του προσωπικού, ούτε απαλλάσσει τον υπόχρεο φορέα από την 
υποχρέωση εφοδιασμού του με άλλες άδειες/εγκρίσεις, που τυχόν προβλέπονται από την 
κείμενη νομοθεσία. Επιπλέον, η ΑΕΠΟ εκδίδεται χωρίς να εξεταστούν οι τίτλοι ιδιοκτησίας 
του χώρου υλοποίησης του έργου και δεν συνεπάγεται νομιμοποίηση οποιωνδήποτε τυχόν 
αυθαίρετων υφιστάμενων κατασκευών για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας περί αυθαιρέτων κατασκευών. 

2. Η παρούσα ΑΕΠΟ ισχύει με την επιφύλαξη ότι δεν αντίκειται σε πολεοδομικές και άλλες 
ειδικές διατάξεις που τυχόν κατισχύουν αυτής και δεν θίγονται εμπράγματα δικαιώματα του 
Δημοσίου επί της έκτασης που καταλαμβάνει το έργο. 

Ζ) ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 
1. Η παρούσα απόφαση, η ΜΠΕ και τα παραρτήματα αυτής (συνοδές μελέτες, χάρτες, 

έγγραφα), να είναι διαθέσιμα στο χώρο του έργου και να επιδεικνύονται από τον φορέα του 
έργου σε κάθε αρμόδιο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ελεγκτικό όργανο. 

2. Ο φορέας του έργου έχει την υποχρέωση: 
i. Να τηρεί στοιχεία (μητρώα καταγραφής στοιχείων παρακολούθησης των 

περιβαλλοντικών όρων, ετήσιες εκθέσεις παρακολούθησης των περιβαλλοντικών όρων, 
τιμολόγια, συμβάσεις, διάφορα παραστατικά έγγραφα, κλπ.), βάσει των οποίων να 
αποδεικνύεται η συμμόρφωσή του με τους περιβαλλοντικούς όρους της παρούσας 
απόφασης. Τα στοιχεία αυτά να βρίσκονται στο χώρο του έργου και να επιδεικνύονται 
από τον φορέα του σε κάθε αρμόδιο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ελεγκτικό 
όργανο. 

ii. Να επιτρέπει την είσοδο σε κάθε αρμόδιο ελεγκτικό όργανο. 
iii. Να παρέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες του έργου που θα ζητηθούν 

αρμοδίως.
iv. Να διευκολύνει τον έλεγχο και να συμμορφώνεται στις συστάσεις − υποδείξεις των 

αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων τήρησης των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας. 

3. Τυχόν θέματα, που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της παρούσας ΑΕΠΟ και δεν 
καλύπτονται από τους όρους αυτής, επιλύονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας (εθνικής και 
κοινοτικής) και όπου αυτό δεν είναι δυνατό, βάσει του περιεχομένου της ΜΠΕ που 
συνοδεύει την παρούσα. 

4. Σε περίπτωση πρόκλησης οποιασδήποτε ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος 
ή παράβασης των όρων της παρούσας, επιβάλλονται στους υπεύθυνους του φορέα του 
έργου οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν. 
1650/1986 (Α’ 160), όπως τροποποιήθηκαν με τους Ν. 3010/2002 (Α 91), Ν. 4014/2011 (Α’ 
209) και Ν. 4042/2012 (Α΄24) και ισχύει. 

Η. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 

1. Τρόπος με τον οποίο τα αποτελέσματα της διαβούλευσης ενσωματώθηκαν ή έτυχαν   
διαφορετικού χειρισμού:
i. Οι απόψεις των Υπηρεσιών επί της ΜΠΕ του έργου που διαβιβάστηκαν στη Διεύθυνση 

Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ από την έναρξη της διαβούλευσης έως και την 
έκδοση της παρούσας απόφασης, λήφθηκαν υπόψη κατά τη διαμόρφωση των 
περιβαλλοντικών όρων.

ii. Δεν διατυπώθηκαν ενστάσεις ή αντιρρήσεις πολιτών ή φορέων εκπροσώπησής τους.
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2. Δημοσιοποίηση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων:
i. Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται με ανάρτησή της στο σύστημα Διαύγεια.

ii. Επιπλέον, όπως προβλέπεται στο άρθρο 19α του Ν. 4014/11 (Α’ 209) και στην ΚΥΑ  
21398/2.5.2012 (Β΄ 1470), η δημοσίευση της παρούσας απόφασης πραγματοποιείται με 
την ανάρτησή της στον ειδικό δικτυακό τόπο aepo.ypeka.gr.

3. Νομικές δυνατότητες προσφυγής κατά της παρούσας απόφασης
Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί προσφυγή σύμφωνα με τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

http://aepo.ypeka.gr/
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