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Θέμα:

Τροποποίηση της με α.π. οικ. 202159/3.10.12 Απόφασης Έγκρισης Περ/κών Όρων
των «Έργων επέκτασης-βελτίωσης και λειτουργίας λιμένα Ηρακλείου», όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει, όσον αφορά στην εκβάθυνση λιμενολεκάνης λιμένα
Ηρακλείου και απόρριψη των βυθοκορημάτων σε θαλάσσια περιοχή

Έχοντας υπόψη:
1.

Το Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209/Α/21.9.11) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και
δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού
ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2.

Το Ν. 4042/13.2.2012 (ΦΕΚ 24/Α/13.2.2012) «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».

3.

Το Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28.6.2002) «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει
της πολιτιστικής κληρονομιάς».

4.

Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/Α/7.6.10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης».

5.

Το Π.Δ. 70/15 (ΦΕΚ 114/Α) «Ανασύσταση Υπουργείων……».

6.

Το Π.Δ. 100/14 (ΦΕΚ 167/Α/14) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας &
Κλιματικής Αλλαγής».

7.

Την υπ’ αριθμ. 1958/13.1.12 Απόφαση (ΦΕΚ 21/Β/13.1.12) «Κατάταξη δημοσίων και
ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το
άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/11 (ΦΕΚ 209/Α/21.9.11)».

8.

Την Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 21398/12 (ΦΕΚ 1470/Β/12) «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 Α/209/11)».
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9.

Την Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 167563/13 (ΦΕΚ 964/Β/13) «Εξειδίκευση των
διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και
δραστηριοτήτων των αρθρ. 3,4,5,6, και 7 του Ν. 4014/11….και κάθε άλλου σχετικού με τις
διαδικασίες αυτές θέματος».

10. Tην α.π. οικ. 202159/3.10.12 Απόφαση Έγκρισης Περ/κών Όρων των «Έργων επέκτασηςβελτίωσης και λειτουργία λιμένα Ηρακλείου», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
11. Την με α.π. 149271/7.8.15 Απόφαση Τροποποίησης της α.π. 202159/3.10.12 ΑΕΠΟ των
έργων επέκτασης, βελτίωσης και λειτουργίας λιμένα Ηρακλείου.
12. Το με α.π. 3431/28.5.15 έγγραφο του ΟΛΗ Α.Ε. με το οποίο υπεβλήθη στην
ΔΙΠΑ/ΥΠΑΠΕΝ φάκελος τροποποίησης της με α.π. οικ. 202159/3.10.12 ΑΕΠΟ όσον
αφορά στην εκβάθυνση του λιμένα και στη διαχείριση των βυθοκορημάτων (α.π.
ΥΠΑΠΕΝ/ΔΙΠΑ/149271/29.5.15).
13. Το με α.π. 4265/1.7.15 έγγραφο του ΟΛΗ Α.Ε. υποβολής επιπρόσθετων τευχών του
φακέλου τροποποίησης (α.π. ΥΠΑΠΕΝ/ΔΙΠΑ/150418/7.7.15).
14. Το με α.π. 150482/9.7.15 έγγραφο της ΔΙΠΑ/ΥΠΑΠΕΝ με το οποίο διαβιβάστηκε φάκελος
τροποποίησης της α.π. οικ. 202159/3.10.12 ΑΕΠΟ, στο Περ. Συμβούλιο Περ. Κρήτης για
ενημέρωση του κοινού χωρίς την απαίτηση διαβούλευσης, στο ΥΠΕΘΑ και στην Εφ.
Εναλίων Αρχαιοτήτων/ΥΠΠΟΑ για απόψεις.
15. Την με α.π. 93581/29.7.15 ανακοίνωση του Περ. Συμβουλίου Περιφέρειας Κρήτης προς
την εφημερίδα ‘Πατρίδα’ (α.π. ΥΠΑΠΕΝ/ΔΙΠΑ/150981/30.7.15).
16. Το με α.π. Φ.542/453/200/185195/12.10.15 έγγραφο του ΓΕΝ/ΥΠΕΘΑ, σύμφωνα με το
οποίο γνωμοδοτεί θετικά υπό όρους (α.π. ΥΠΑΠΕΝ/ΔΙΠΑ/152732/15.10.15).
17. Το με α.π. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΕΑ/270311/159223/5056/5.10.15 έγγραφο της Εφ. Εναλίων
Αρχαιοτήτων/ΥΠΠΟΑ, σύμφωνα με το οποίο γνωμοδοτεί θετικά υπό όρους (α.π.
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/100976/11.2.16).
18. To γεγονός ότι από την προτεινόμενη τροποποίηση δεν επέρχονται διαφοροποιήσεις ως
προς τις επιπτώσεις του έργου στο περιβάλλον σε σχέση με αυτές που εκτιμήθηκαν και
αντιμετωπίζονται με την με α.π. οικ. 202159/3.10.12 Απόφαση Έγκρισης Περ/κών Όρων
του αρχικώς αδειοδοτημένου έργου.

Αποφασίζουμε

Τροποποιούμε την με α.π. οικ. 202159/3.10.12 Απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
ως εξής:
Α. Προστίθενται στο τέλος της παραγράφου α) Είδος και μέγεθος δραστηριότητας τα εξής:
Το έργο επίσης αφορά στην διάθεση 380 000 κ.μ. βυθοκορημάτων που προκύπτουν από τις
εργασίες εκβάθυνσης του βορειοδυτικού τμήματος του λιμένα και της νηοδόχου 5, σε θαλάσσια
περιοχή όπως περιγράφονται στον φάκελο τροποποίησης ΑΕΠΟ που υποβλήθηκε με το α.π.
3431/28.5.15 έγγραφο του ΟΛΗ Α.Ε. και συνοδεύει την παρούσα.
Β. Στο τέλος της παραγράφου δ) Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα
αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος που επιβάλλεται να κατασκευαστούν ή να
ληφθούν, προστίθενται οι παρακάτω όροι:
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΥΘΟΚΟΡΗΣΕΩΝ
ΒΥΘΟΚΟΡΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΚΑΙ

ΤΗΝ

ΔΙΑΘΕΣΗ

ΤΩΝ

45. Η περιοχή διάθεσης να απέχει τουλάχιστον 1 ν.μ. από την πλησιέστερη ακτή και να
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έχει βάθη μεγαλύτερα από 50 μ.
46. Η φορτηγίδα μεταφοράς των βυθοκορημάτων να κλείνει ερμητικά και να μην υπερχειλίζει,
ώστε να μην παρατηρούνται διαρροές βυθοκορημάτων στο θαλάσσιο περιβάλλον κατά την
μετακίνησή της.
47. Για τον περιορισμό της θολερότητας η απόρριψη να πραγματοποιείται κατακόρυφα και
όσο το δυνατό βαθύτερα από την επιφάνεια της θάλασσας.
48. Τα βυθοκορήματα να ισοκατανεμηθούν κατά το δυνατόν στην καθορισμένη επιφάνεια
διάθεσης ώστε να μην υπάρχει συγκέντρωση απορριφθέντος υλικού επί του πυθμένα
σε ύψος μεγαλύτερο των 3 μ.
49. Στην περίπτωση που παρουσιαστούν σημαντικά φαινόμενα θολερότητας εκτός της περιοχής
διάθεσης, θα πρέπει να τηρηθούν κατάλληλα μέτρα περιορισμού τους, όπως πλωτά
φράγματα με πετάσματα, κ.λ.π.
50. Μετά το πέρας των εργασιών να αποσταλεί στην Υδρογραφική Υπηρεσία ακριβές
βυθομετρικό διάγραμμα για την ενημέρωση των αντίστοιχων ΧΕΕ και λοιπών ναυτικών
εκδόσεων.
51. Η εκτέλεση του μεγάλου όγκου των βυθοκορήσεων να γίνει κατά την ψυχρή περίοδο
όταν η συγκέντρωση οξυγόνου στο θαλάσσιο νερό είναι σε μεγαλύτερα επίπεδα.
52. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την αποφυγή τυχόν ρύπανσης της
θάλασσας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
53. Να τηρούνται οι διατάξεις του Ν. 3028/2003 (ΦΕΚ 153 Α') «Για την προστασία των
Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».
54. α) Πριν την έναρξη των εκσκαφικών εργασιών καθώς και των εργασιών απόρριψης
βυθοκορημάτων να ενημερωθεί η αρμόδια Εφορεία Ενάλιων Αρχαιοτήτων.
β) Για την περίπτωση εύρεσης αρχαιοτήτων θα πρέπει να προβλεφθεί πίστωση από
τον φορέα εκτέλεσης για την πραγματοποίηση υποβρύχιων αρχαιολογικών εργασιών
και ερευνών συμπεριλαμβανομένης και της εποπτείας των θαλάσσιων εκσκαφικών
εργασιών. Για την πραγματοποίηση των εργασιών θα υπογραφεί Μνημόνιο
Συνεργασίας μεταξύ του φορέα του έργου και της Εφορείας Ενάλιων Αρχαιοτήτων, για
την πρόσληψη αρχικά ενός καταδυόμενου αρχαιολόγου για την εποπτεία του έργου και
εάν απαιτηθεί περαιτέρω καταδυόμενου προσωπικό για την διεξαγωγή ενάλιας
αρχαιολογικής έρευνας ή ανασκαφής.
Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν τα αναφερόμενα στην με α.π. οικ. 202159/3.10.12
Απόφαση Έγκρισης Περ/κών Όρων, όπως αυτή τροποποιηθεί .
Η επιβαλλόμενη από το νόμο δημοσιοποίηση της παρούσας απόφασης, γίνεται με την ανάρτηση της
στον ειδικό δικτυακό τόπο, στη δικτυακή διεύθυνση aepo.ypeka.gr (σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στο Αρθ. 19α του Ν. 4014/2011 καθώς και στην ΚΥΑ 21398/2012 – ΦΕΚ 1470Β/2012).

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Μ. ΚΡΗΤΙΚΟΥ
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ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ
1.
2.
3.
4.

ΔΙΠΑ (συν. 1 φ. τροποποίησης)
Χρον. Αρχείο
Τμήμα Γ΄
Χρ. Δούμα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΡΑΞΗ

