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ΘΕΜΑ: Ανάγκη άµεσης υλοποίησης έργου προστασίας Αλιευτικού Καταφυγίου
Ιεράπετρας
Με το παρόν έγγραφό µας παρακαλούµε να βρεθεί λύση για την άµεση
έναρξη υλοποίησης του έργου «Επείγουσες εργασίες προστασίας αλιευτικού
καταφυγίου Ιεράπετρας», ώστε να µη υπάρξουν κίνδυνοι από έκτακτα καιρικά
φαινόµενα για την ύπαρξη του λιµανιού, την περιουσία των αλιέων της περιοχής και
την ανθρώπινη ζωή.
Ιστορικό: Το παλαιό λιµάνι- αλιευτικό καταφύγιο Ιεράπετρας κατασκευάστηκε τη
δεκαετία 1960-1970 βάσει µελέτης του καθηγητή Πίπα µε κατακόρυφα µέτωπα και µε
περιορισµένα έργα εξωτερικής προστασίας. Δεν µας είναι γνωστή η υπηρεσία
δηµοπράτησης του έργου αυτού, οι τυχόν εγκρίσεις, ο κύριος του έργου και η
Διευθύνουσα Υπηρεσία. Το πιθανότερο είναι ότι υλοποιήθηκε µε φροντίδα των
κεντρικών κρατικών υπηρεσιών.
Λόγω θεοµηνίας στις αρχές δεκαετίας του 1980 προκλήθηκαν εκτεταµένες ζηµιές
στον προσήνεµο µώλο αλλά και στην παραλία της Ιεράπετρας. Γι’ αυτό αποφασίστηκε
και προγραµµατίστηκαν έργα αποκατάστασης της παραλίας και θωράκισης του
µώλου, που υλοποιήθηκαν από τη Νοµαρχία Λασιθίου µε χρηµατοδότηση ΠΔΕ σε 2
φάσεις: στην πρώτη φάση, την περίοδο 1981-1983, υλοποιήθηκαν έργα
αποκατάστασης των ζηµιών στον παραλιακό κρηπιδότοιχο (σηµερινό παραλιακό
πεζόδροµο της πόλης) και θωράκιση του προσήνεµου µώλου του αλιευτικού
καταφυγίου µε φυσικούς και τεχνικούς ογκόλιθους σε τµήµα αυτού, ενώ την περίοδο
1984-1987 κατασκευάστηκαν τα έργα δεύτερης φάσης που περιελάµβαναν θωράκιση
µε φυσικούς ογκόλιθους και τετράποδα στο υπόλοιπο τµήµα καθώς και άλλες εργασίες
συντήρησης.
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κατασκευάσθηκαν, εκτός από τον επιβατικό λιµένα για την εξυπηρέτηση των
τουριστικών σκαφών που µεταφέρουν τους επισκέπτες στο νησί Χρυσή,
συµπληρώσεις του αλιευτικού καταφυγίου και περαιτέρω έργα προστασίας του.
Επίσης συντάχθηκε ΜΠΕ και Οικονοµικοτεχνική Διερεύνηση (φορέας το ΥΠΕΧΩΔΕ),
και εκδόθηκαν περιβαλλοντικοί όροι µε την ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ- ΥΕΝ 83833/95/4-10-1996.
Οι περιβαλλοντικοί όροι αφορούν α) την κατασκευαστική περίοδο β) τη λειτουργία
όλων των έργων, νέων και υφισταµένων. Η παραπάνω αδειοδότηση έληξε την
31-12-2006 χωρίς να ανανεωθεί από τους αρµόδιους φορείς (Λιµενικό Ταµείο
Λασιθίου, Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λασιθίου).
Όλα τα παραπάνω κατασκευάστηκαν προφανώς µε όλες τις απαιτούµενες
εγκρίσεις χωρίς να δηµιουργηθεί κάποιο θέµα ως προς τη νοµιµότητα αυτών. Φορέας
Διοίκησης και Εκµετάλλευσης του Λιµένα Ιεράπετρας είναι το Λιµενικό Ταµείο Λασιθίου
σύµφωνα µε την 360/1997 γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους που
εφαρµόζεται στην περίπτωση που δεν έχει καθοριστεί ζώνη λιµένα ή εξοµοιοιούµενη
µε ζώνη λιµένα, όπως συµβαίνει στο Λιµάνι Ιεράπετρας.
Το Χειµώνα του 2010-2011, µεγάλη θαλασσοταραχή και θυελλώδεις νότιοι
άνεµοι αποδυνάµωσαν την εξωτερική θωράκιση από τετράποδα του αλιευτικού
καταφυγίου Ιεράπετρας, µε µετατόπιση των τετραπόδων και µετακίνηση στη θάλασσα.
Ο κίνδυνος για τη θραύση του κυµατοθραύστη και την καταστροφή του έργου,
αλλά και της ιδιωτικής περιουσίας των αλιέων της περιοχής µας ήταν (και
παραµένει) µεγάλος.
Ο Δήµος µας µε αλλεπάλληλες παραστάσεις του στο Υπουργείο Οικονοµίας και
στην Περιφέρεια Κρήτης κατάφερε να εξασφαλίσει ποσό 600.000,00€ από το
Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων και ορίστηκε φορέας υλοποίησης του έργου
«Επείγουσες εργασίες προστασίας αλιευτικού καταφυγίου Ιεράπετρας», δεδοµένης
της απροθυµίας ή αδυναµίας άλλων φορέων να το αναλάβουν. Και ενώ το έργο
δηµοπρατήθηκε και έχει υπογραφεί η εργολαβική σύµβαση, δεν δίδεται έγκριση για
την έναρξη των εργασιών από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου µε το επιχείρηµα ότι
βάσει του Ν.2971/2001 τα λιµενικά έργα Ιεράπετρας θεωρούνται µη νόµιµα από
το Υπουργείο Οικονοµικών και απαιτείται η νοµιµοποίησή τους. Όµως η
διαδικασία νοµιµοποίησης είναι αρκετά χρονοβόρα και θα καθυστερήσει. Παρά το
γεγονός ότι ο Δήµος µας δεν είναι αρµόδιος για την υποβολή του σχετικού αιτήµατος,
αφού δεν είναι ο φορέας Διοίκησης και Λειτουργίας του Λιµένα, ήδη έχουµε δηλώσει ότι
θα βοηθήσουµε στη διαδικασία νοµιµοποίησης, ενόψει και της έναρξης λειτουργίας του
Δηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Ιεράπετρας.
Δυστυχώς, οι αρµόδιες υπηρεσίες του κράτους από το 2001 µέχρι σήµερα
αγνόησαν τις διατάξεις του νόµου αυτού και δεν προχώρησαν στις ενέργειες της
νοµιµοποίησης, περιµένοντας ίσως τον (αναρµόδιο) Δήµο µας να το πράξει.
Αυτό όµως, δεν νοµιµοποιεί τη Διοίκηση για την έλλειψη στοιχειώδους συντήρησης
των έργων, η οποία για έργα όπως τα λιµενικά είναι ουσιαστική και απαραίτητη, όπως
καλά γνωρίζετε. Μάλιστα στην περίπτωση κινδύνου κατάρρευσης του έργου λόγω της
αποδυνάµωσής του από προηγούµενη θεοµηνία και της ανάγκης προστασίας της

κρατικής και ιδιωτικής περιουσίας και της ανθρώπινης ζωής, όπως η συγκεκριµένη
περίπτωση, η ολιγωρία αυτή κατά τη γνώµη µας είναι εγκληµατική.
Κατά τη γνώµη µας θα έπρεπε στη σχετική νοµοθεσία να προβλέπεται σε
έκτακτες περιπτώσεις η δυνατότητα άµεσης εκτέλεσης έργων αποκατάστασης ζηµιών
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Αυτό προβλέπεται ήδη µόνο για εργασίες αποκατάστασης προϋπολογισµού µέχρι
100.000 €. Εναπόκειται στις υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου να
διαπιστώσουν στην περίπτωση του έργου «Επείγουσες εργασίες προστασίας
αλιευτικού καταφυγίου Ιεράπετρας» την αναγκαιότητα άµεσης και κατ’ εξαίρεση
υλοποίησής του και να εγκρίνουν, σε συνεννόηση µε τους άλλους συναρµόδιους
φορείς, την έναρξη κατασκευής του. Σχετικά αιτήµατα και δικαιολογητικά (µελέτες κλπ.)
έχουµε ήδη υποβάλει.
Ο Δήµος Ιεράπετρας, µετά τα παραπάνω και τις καθυστερήσεις που έχουν
παρουσιαστεί στην έγκριση έναρξης του συµβασιοποιηµένου έργου
«Επείγουσες εργασίες προστασίας αλιευτικού καταφυγίου Ιεράπετρας»,
δηλώνουµε ότι δεν έχουµε οποιαδήποτε ευθύνη από την καταστροφή του
Αλιευτικού Καταφυγίου Ιεράπετρας σε περίπτωση δυσµενών καιρικών
συνθηκών, καθώς και οποιασδήποτε αποζηµίωσης για καταστροφές ιδιωτικής
και δηµόσιας περιουσίας και απώλειες ανθρώπινης ζωής.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΗΦΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ
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