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ΘΕΜΑ : Απόφαση Απόρριψης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και μη Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Παράκαμψη 

Πλάκας», με φορέα υλοποίησης τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας 

Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης, στο Δήμο Αγίου Νικολάου, στο νομό Λασιθίου, στην 

Π.Ε. Λασιθίου, στην Περιφέρεια Κρήτης στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης. 

                              

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η  

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 

 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-10) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”. 

2. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) “Για την προστασία του περιβάλλοντος”, όπως 

τροποποιήθηκε από: α) το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/25-05-2002) “Εναρμόνιση του Ν. 

1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις 

θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις”, β) το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ  209/Α/21-09-

2011) “ Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων ….και άλλες διατάξεις του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος’’, γ) το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13-02-12) “Ποινική προστασία του 

περιβάλλοντος - …….. - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής” και δ) το Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-03-2011) “Διατήρηση της βιοποικιλότητας και 

άλλες διατάξεις”. 

3. Το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ  209/Α/21-09-2011) “Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 

δραστηριοτήτων ….και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος’’. 

4. Το Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α/1979) “Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει 

εκτάσεων της χώρας’’, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
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5. Το Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28-06-02) “Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς’’ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

6. Το Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-03-2011) “Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις”. 

7. Το Ν. 4042/2012 “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”. 

8. Το Ν. 4257/2014  (ΦΕΚ 93/Α/14-04-2014) ''Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου 

Εσωτερικών'' και ειδικότερα το άρθρο 56 το οποίο αναφέρει: «Τροποποίηση της παρ. 2 του 

άρθρου 1 του ν. 2503/1997 Οι διατάξεις της υποπαραγράφου ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 

2503/1997 (Α΄ 107) αντικαθίστανται ως εξής: «Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης με απόφασή του δύναται να μεταβιβάζει στους προϊσταμένους των οργανικών 

μονάδων της ορισμένες από τις αρμοδιότητές του ή το δικαίωμα υπογραφής «με εντολή 

Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης», τηρουμένων των διατάξεων των 

παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 54 του π.δ. 63/2005. Τον Γενικό Γραμματέα της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης αναπληρώνει ο αρχαιότερος Γενικός Διευθυντής, όταν αυτός 

απουσιάζει ή κωλύεται. Επίσης, ασκεί τα καθήκοντα του Γενικού Γραμματέα όταν η θέση είναι 

κενή. Σε περίπτωση μη ύπαρξης αρχαιότερου Γενικού Διευθυντού αναπληρώνεται από τον 

Γενικό Διευθυντή Εσωτερικής Λειτουργίας.». 

9. Το Ν. 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/14-4-2014) «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για 

τα υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» 

10. Το Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α'/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης − Καταπολέμηση 

Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» 

και συγκεκριμένα το Άρθρο 28 παραγρ.1 αυτού με την οποία καταργείται η διάταξη της παρ. 2 

του άρθρου 6 του Ν.3852/2010 (Α΄ 87) και σε κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση συνιστάται θέση 

προϊσταμένου, που φέρει τον τίτλο «Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης» και το Άρθρο 

28Α όπως αυτό προστέθηκε με το Άρθρο 24 του Ν.4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/21-2-2016). 

11. Το Π.Δ. 148/2009 (ΦΕΚ 190/Α/29-09-09) “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’’.  

12. Το Π.Δ. 136/2010 (ΦΕΚ 229/Α/27-12-2010) “Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Κρήτης”. 

13. Το Π.Δ. 149/2010 (ΦΕΚ 242/Α/27-12-2010) “Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης”. 

14. Το Π.Δ. με ΦΕΚ 229/ΑΑΠ/19-06-2012 “Έγκριση καταλόγου μικρών νησιωτικών υγροτόπων και 

καθορισμός όρων και περιορισμών για την προστασία και ανάδειξη των μικρών παράκτιων 

υγροτόπων που περιλαμβάνονται σε αυτόν”. 

15. Την Κ.Υ.Α. 33318/3028/11-12-98 (ΦΕΚ 1289/Β/28-12-98) που αναφέρεται στον Καθορισμό 

μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και 

της άγριας χλωρίδας και πανίδας. 

16. Την Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β/24-08-2010) “Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για 

την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις 

(ΑΕΚΚ) ”.  

17. Την Κ.Υ.Α. με αριθμ. Η.Π. 37338/1807/Ε.103/01-09-2010  “Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών 

για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε 

συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, «Περί διατηρήσεως των άγριων 
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πτηνών» του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την 

οδηγία 2009/147/ΕΚ»”. 

18. Την Κ.Υ.Α. με αριθμ. Η.Π. 8353/276/Ε103 (ΦΕΚ 415/Β/23-02-2012) “Τροποποίηση και 

συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 37338/1807/2010 κοινής υπουργικής απόφασης  «Καθορισμός 

μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των 

οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ…» (Β’ 1495), σε 

συμμόρφωση με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της 

Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ «Για τη διατήρηση των άγριων πτηνών» του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 

2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ.”. 

19. Την Κ.Υ.Α. 21398/12 (ΦΕΚ 1470/Β/03-05-2012) “Ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού 

τόπου για την ανάρτηση αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.), των 

αποφάσεων ανανέωσης ή τροποποίησης Α.Ε.Π.Ο., σύμφωνα με το άρθρο 19α του  

Ν.4014/2011”. 

20. Την Κ.Υ.Α. με αριθμ. οικ.: 1649/45/14-01-14 (ΦΕΚ 45/Β΄/15-01-2014) των Υπουργών 

Εσωτερικών και Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής “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 Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιματικής Αλλαγής υπ’ αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Α΄ 21), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 

19 παράγραφος 9 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής 

λεπτομέρειας”. 

21. Την Κ.Υ.Α. με αρ. οικ. 176528/ΔΙΠΑ/ΕΥΠΕ/26-11-2014 (ΑΔΑ: 75ΧΟ0-Ν56) των Υπουργών Π.Ε.Κ.Α. 

και ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. με θέμα την Έγκριση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το 

Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών 2014-2025. 

22. Την Κ.Υ.Α. με αριθμ. οικ.56366/4351/04-12-2014 (ΦΕΚ 3339/Β/12-12-2014) των Υπουργών 

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ''Καθορισμός απαιτήσεων (προδιαγραφών) για εργασίες 

επεξεργασίας στο πλαίσιο της μηχανικής − βιολογικής επεξεργασίας των σύμμεικτων αστικών 

αποβλήτων και καθορισμός χαρακτηριστικών των παραγόμενων υλικών ανάλογα με τις χρήσεις 

τους, σύμφωνα με το εδάφιο β της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του Ν. 4042/2012 (Α΄/24). 

................''. 

23. Την Κ.Υ.Α. με αρ. πρ. οικ. 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992/Β/19-09-2016)  “Οργάνωση και 

λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

42 του Ν.4042/2012 (Α’ 24), όπως ισχύει”, όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. οικ. 

26303/1483/31-05-2017 ΚΥΑ '' Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης 

43942/4026/2016 -Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 όπως ισχύει” (ΦΕΚ 2037/Β/13-06-2017). 

24. Την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/13-01-2012) “Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και 

δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του 

Ν. 4014/21.09.2011 (Φ.Ε.Κ. Α’ 209/2011)”, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

25. Την Υ.Α. ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β/10-08-2016) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της 

υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και 

δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 

4014/21-09-2011 (ΦΕΚ Α’ 209/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.». 

26. Την Υ.Α. 15277/2012 (ΦΕΚ 1077/Β/09-04-2012) “Εξειδίκευση των διαδικασιών για την 

ενσωμάτωση στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή στις Πρότυπες 

Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας 
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έγκρισης επέμβασης, για έργα και δραστηριότητες κατηγοριών Α και Β της υπουργικής 

απόφασης με αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ21/Β΄/13.1.2012), σύμφωνα με το άρθρο 12 του 

Ν.4014/2011”. 

27. Την Υ.Α. με αρ. πρωτ. οικ. 48963/05-10-12 “Προδιαγραφές περιεχομένου Αποφάσεων Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α΄ της υπ’ αριθμ. 

1958/13−1−2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 

(Β΄ 21), όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 7 του Ν. 4014/2011 (Α΄ 209)”. 

28. Την Υ.Α. με αρ. πρωτ. οικ.: 167563/ΕΥΠΕ (ΦΕΚ 964/Β/19-04-2013) “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”. 

29. Την Υ.Α. με αριθμ. οικ.:170225/20-01-14 (ΦΕΚ 135/Β΄/27-01-2014) “Εξειδίκευση των 

περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της 

Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 

με αρ. 1958/2012 (Β΄ 21) όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), 

καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας”. 

30. Την Υ.Α. με αρ. 40332/26-08-2014 ΕΥΠΕ (ΦΕΚ 2383/Β/08-09-2014) “Έγκριση Εθνικής 

Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχεδίου Δράσης πενταετούς 

διάρκειας”. 

31. Την με αριθμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273 του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων, με θέμα : “Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών 

Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα” (ΦΕΚ 2221/Β/30-

07-2012). 

32. Την υπ’αριθμ. 14026/2017 (ΦΕΚ 250/Υ.Ο.Δ.Δ./26-5-2017) Υπουργική Απόφαση «Διορισμός της 

Μαρίας Κοζυράκη του Εμμανουήλ ως Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης». 

33. Την με αρ. πρωτ. οικ.ΕΥΠΕ/203188/20-10-2012 Εγκύκλιο του Υ.ΠΕ.Κ.Α.  

34. Την Εγκύκλιο με αρ. πρωτ. οικ.4834/25-01-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος με θέμα 

“Διαχείριση περίσσειας υλικών εκσκαφών που προέρχονται από δημόσια έργα – Διευκρινήσεις 

επί των απαιτήσεων της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β)”.   

35. Την με αριθ. 5/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης (πρακτικό 3/21-02-

2011) που αφορά τη σύσταση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας και τη μεταβίβαση 

της αρμοδιότητας έκφρασης γνώμης επί των ΜΠΕ. 

36. Την με αρ. πρωτ. οικ.201/10-01-11 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Κρήτης για τοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Δ/νσεων, Δ/νσεων, των τμημάτων 

αυτών καθώς και των αυτοτελών τμημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 

37. Την με αρ. πρωτ. 2436/30-07-2014 Απόφαση για την Ανασυγκρότηση, σύνθεση και λειτουργία 

του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ) από το Γενικό 

Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΑΔΑ: ΩΩΗ4ΟΡ1Θ-9Ι1), όπως αυτή έχει 

τροποποιηθεί ως προς τον πρόεδρο με την με αρ. πρωτ. οικ.2013/20-06-2017 Απόφαση της 

Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΑΔΑ: 70ΝΨΟΡ1Θ-Β62). 

38. Την με αρ. πρωτ. οικ. 18627/29-12-2014 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Κρήτης με θέμα τον ορισμό αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης 

Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (α.π. 

Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ.), (ΑΔΑ: 7Ρ79ΟΡ1Θ-395). 
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39. Την με αρ. πρωτ. οικ. 8165/27.06.17 απόφαση «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές 

μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής με 

«Με εντολή Συντονιστή» («Μ.Ε.Σ.») αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων, στους 

Προϊστάμενους των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης καθώς και σε 

υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ της Δ/νσης Αλλοδαπών & Μετανάστευσης, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.4147/2013 (Φ.Ε.Κ. τ.Α’ 98), όπως ισχύουν. » (ΦΕΚ 2247/Β' 

30.6.17). 

40. Τη με αρ. πρωτ. 1/28-01-2014 θετική γνωμοδότηση για την Προκαταρκτική Περιβαλλοντική 

Εκτίμηση και Αξιολόγηση του έργου του θέματος από τη Γενική Δ/ντρια Χωροταξικής και 

Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.   

41. Το με αρ. πρωτ. 103217/18-08-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της 

Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου με το οποίο υποβάλλεται η ΜΠΕ του έργου του θέματος 

(α.π. Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. 2981/25-08-2014). 

42. Το με αρ. πρωτ. Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. 1634/08-05-2015 αίτημα της κας Ειρήνης - Φραντζέσκας 

Δρακάκη, με την παράκληση να της κοινοποιηθεί τυχόν διαβίβαση προς δημόσια διαβούλευση 

της ΜΠΕ του έργου του θέματος, το οποίο ικανοποιήθηκε με το παρακάτω (44) σχετικό. 

43. Το με αρ. πρωτ. 4337/12-01-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής 

Ενότητας Λασιθίου, με την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων και αντιγράφων της μελέτης 

του έργου του θέματος, στην υπηρεσία μας (α.π. Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. 138/18-01-2016). 

44. Το με αρ. πρωτ. 138/21-01-2016 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με το οποίο διαβιβάστηκε η ΜΠΕ 

του έργου του θέματος για δημοσιοποίηση και έκφραση άποψης:  

(α) στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού,  

(β) στην Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Κρήτης του Υπουργείου Πολιτισμού  

     & Αθλητισμού,  

(γ) στην Εφορεία Παλαιοντολογίας, Σπηλαιολογίας του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, 

(δ) στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Κρήτης και  

(ε) στην Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης. 

45. Το με αρ. πρωτ. 155/11-03-2016 (α.π. Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. 1012/16-03-2016) έντυπο 

τυποποιημένης γνωμοδότησης φορέων (Δ9) της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών 

Έργων Κρήτης του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, με θετική γνωμοδότηση για το έργο 

του θέματος με τους εξής όρους και προϋποθέσεις: "(...) η προτεινόμενη χάραξη για την 

κατασκευή οδού παράκαμψης του οικισμού 'Πλάκα' του Δήμου Αγ. Νικολάου διέρχεται από 

παλαιά λιθόστρωτα καλντερίμια που συνέδεαν τους οικισμούς της περιοχής, τα οποία 

χρονολογούνται από τον 16ο έως τον 19ο αιώνα. Επίσης, περίπου 120μ. ανατολικότερα της 

χάραξης υπάρχει το "Τσιφλίκι", που είναι διατηρητέο μνημείο (Β1/Φ38/50098/1163 

π.ε./22.1.1988 ΦΕΚ 86/Β/15.2.1988) που όμως δε θίγεται. Για την προστασία και ανάδειξη των 

εν λόγω καλντεριμιών τέθηκαν όροι από την 13η ΕΒΑ κατά την ΠΠΕ του έργου, που αφορούν σε 

εργασίες αποκατάστασης και συντήρησή τους. Κατόπιν αυτών η Υπηρεσία μας στο πλαίσιο των 

αρμοδιοτήτων της, δεν έχει αντίρρηση για την υλοποίηση του εν λόγω έργου, εφ' όσον 

τηρηθούν οι όροι της 13ης ΕΒΑ.". Υπενθυμίζεται ότι με το υπ. αριθμ. πρωτ. 6925/9-12-2013 

(α.π. Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. 1/02-01-2014) έγγραφό της η 13η ΕΒΑ είχε αναφέρει τα εξής: "(...) Επίσης 

γειτνιάζει και τέμνει σημειακά το δίκτυο των παλαιών λιθόστρωτων καλντεριμιών που 

συνέδεαν τους οικισμούς και χρονολογούνται το αργότερο από τον 16ο μέχρι και τον 19ο 

αιώνα. Από τις προτεινόμενες λύσεις η Εφορεία μας προκρίνει την παραλλαγή της λύσης 3, (...) 

και εφόσον η οριστική μελέτη του έργου εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα του ΥΠΠΟΑ, επειδή, 

αν και διέρχεται σε μικρότερη απόσταση από το προστατευόμενο μνημείο, εν τούτοις είναι σε 

χαμηλότερη στάθμη και σε ομαλότερο έδαφος και δημιουργεί μικρότερη όχληση. Επίσης δεν 

θίγει το δίκτυο των παλαιών λιθόστρωτων καλντεριμιών που συνέδεαν τους οικισμούς και τη 
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δεξαμενή με γούρνες. Στα σημεία όπου ο νέος δρόμος (σε όλες τις λύσεις) τέμνει τα 

καλντερίμια, θα προκληθεί αναγκαστικά τοπική καταστροφή. Η Εφορεία μας δεν έχει κατ' 

αρχήν αντίρρηση για την υλοποίηση του έργου, με τους όρους που ακολουθούν: 1. Στο πλαίσιο 

του έργου θα καθοριστούν τα μονοπάτια στο σύνολό τους και θα γίνουν επιδιορθώσεις στο 

λιθόστρωτο και στους ξηρολιθικούς τοίχους που το ορίζουν, με όμοια τοπική πέτρα και με τις 

ίδιες τεχνικές κατασκευής. 2. Η παρακολούθηση των εργασιών διανοίξεων, εκσκαφών, 

επιδιόρθωσης - συμπλήρωσης λιθόστρωτων και ξηρολιθικών τοίχων θα γίνει από αρχαιολόγο ο 

οποίος θα υποδειχτεί από τις συναρμόδιες  Εφορείες (ΚΔ' ΕΠΚΑ - 13η ΕΒΑ) και του οποίου η 

αμοιβή θα εντάσσεται και θα βαρύνει τη δαπάνη υλοποίησης του έργου. Κατά συνέπεια θα 

πρέπει να ενταχθεί στη μελέτη και η ενότητα εργασιών που αφορά την προστασία, συντήρηση 

και αποκατάσταση των παλαιών λιθόστρωτων δρόμων και να προϋπολογιστεί το κόστος της ως 

τμήμα του εν λόγω έργου. Παρακαλούμε για την υποβολή του επόμενου σταδίου της μελέτης 

προς έγκριση στις συναρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ.". Επίσης, οι ανωτέρω όροι και 

προϋποθέσεις της 13ης ΕΒΑ ουσιαστικά περιλήφθησαν στον υπ' αριθμ. (3) όρο της (8) σχετικής 

θετικής Γνωμοδότησης για την Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση του 

έργου του θέματος από τη Γενική Δ/ντρια Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης: " Η παρακολούθηση των εργασιών διανοίξεων, εκσκαφών, 

επιδιόρθωσης - συμπλήρωσης λιθόστρωτων και ξηρολιθικών τοίχων θα γίνει από αρχαιολόγο ο 

οποίος θα υποδειχτεί από τις συναρμόδιες  Εφορείες (ΚΔ' ΕΠΚΑ - 13η ΕΒΑ) και του οποίου η 

αμοιβή θα εντάσσεται και θα βαρύνει τη δαπάνη υλοποίησης του έργου. Κατά συνέπεια θα 

πρέπει να ενταχθεί στη μελέτη και η ενότητα εργασιών που αφορά την προστασία, συντήρηση 

και αποκατάσταση των παλαιών λιθόστρωτων δρόμων και να προϋπολογιστεί το κόστος της ως 

τμήμα του εν λόγω έργου.". 

46. Το με αρ. πρωτ. οικ. 51290/23-03-2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας 

Κρήτης στο οποίο αναφέρεται σχετικά με το έργο του θέματος ότι "(...) δεν έχουμε αντίρρηση 

για την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού.-" (α.π. Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. 

1188/24-03-16). 

47. Το με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΠΣ/ΤΑΠΙΠ/35890/20546/469/244/16-03-2016 έγγραφο της 

Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, 

με συνημμένο το έντυπο Τυποποιημένης Γνωμοδότησης Φορέων (Δ9), με θετική γνωμοδότηση 

για το έργο με τους εξής όρους και προϋποθέσεις: "Σε περίπτωση εντούτοις που εντοπιστούν, 

κατά τη διάρκεια των εργασιών, σπήλαια ή παλαιοντολογικά κατάλοιπα, επισημαίνουμε την 

υποχρέωση των υπεύθυνων να διακόψουν αμέσως τις εργασίες και να ειδοποιήσουν την 

Εφορεία μας, προκειμένου να ακολουθήσει έρευνα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3028/2002 

΄΄Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς΄΄. Σε αυτή την 

περίπτωση, η πορεία των εργασιών θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα της έρευνας, μετά από 

γνωμοδότηση των αρμόδιων συμβουλίων του ΥΠ.ΠΟ.Α." (α.π. Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. 1212/29-03-

2016). 

48. Το με αρ. πρωτ. 445π.ε.2014/03-04-2016 (α.π. Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. 1417/15-04-2016) έγγραφο της 

Διεύθυνσης Δασών Λασιθίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, με το διατυπώνεται 

άποψη για την ΠΠΕΑ του έργου του θέματος και εκφράζεται το ενδιαφέρον για έκφραση 

γνώμης σχετικά με την ΜΠΕ το έργου του θέματος. Επισημαίνεται ότι η παρούσα γνωμοδότηση 

κατατέθηκε στην Υπηρεσία μας μετά την έκδοση της (40) σχετικής θετικής Γνωμοδότησης για 

την ΠΠΕΑ του έργου του θέματος και ότι η Δ/νση Δασών Λασιθίου δεν είχε εκφράσει άποψη 

επί της ΠΠΕΑ του έργου, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, παρ' ότι της είχε διαβιβαστεί 

τεύχος αυτής με το με αριθμ. πρωτ. 225/27-09-2013 έγγραφο της Υπηρεσίας μας, γεγονός το 

οποίο δεν αποτέλεσε κώλυμα για τη συνέχιση της διοικητικής διαδικασίας, σύμφωνα με την 

παρ. 5 του άρθρου 4 του (3) σχετικού Νόμου και την έκδοση της (40) σχετικής θετικής 

Γνωμοδότησης για την ΠΠΕΑ του έργου του θέματος. 
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49. Το με αρ. πρωτ. 1417/21-04-2016 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με το οποίο διαβιβάστηκε η 

ΜΠΕ του έργου του θέματος προς τη Δ/νση Δασών Λασιθίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Κρήτης για έκφραση άποψης, μετά από την σχετική εκδήλωση ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το 

ανωτέρω (48) σχετικό έγγραφο. 

50. Τη με αρ. πρωτ. 01423/26-04-2016 Απόφαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λασιθίου του 

Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, με την οποία Αποφασίζει: "Την έγκριση της Μ.Π.Ε. 

"Παράκαμψη Πλάκας" Νομού Λασιθίου με τους παρακάτω όρους: 1. Η παρακολούθηση των 

εργασιών διανοίξεων, εκσκαφών, επιδιόρθωσης - συμπλήρωσης λιθόστρωτων και ξηρολιθικών 

τοίχων θα γίνει με την επίβλεψη αρχαιολόγου ο οποίος θα αμείβεται από τον προϋπολογισμό 

του έργου μέσω σύναψης μνημονίου με την αρμόδια Εφορεία. 2. Οι εργασίες αποκατάστασης 

των μονοπατιών να εκτελεστούν από εξειδικευμένο συνεργείο με χρήση κατάλληλων τεχνικών 

και υλικών που θα έχουν τη σύμφωνη γνώμη της Εφορείας." (α.π. Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. 1730/12-05-

2016). 

51. Το με αρ. πρωτ. 6923/06-06-2016 (α.π. Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. 2085/06-06-2016) αίτημα της 

"REDEPLAN AE", με το οποίο ζητείται αντίγραφο του χάρτη της ΠΠΕΑ του έργου του θέματος. 

Επισημαίνεται ότι το εν λόγω αντίγραφο παραδόθηκε στην αιτούσα εταιρεία -μετά και από 

τηλεφωνική συνεννόηση- με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις 23-06-2016.  

52. Το με αρ. πρωτ. 251999/16-12-2016 έγγραφο του τμήματος Συλλογικών Οργάνων της 

Περιφέρειας Κρήτης (α.π. Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. 4476/28-12-2016), με το οποίο αποστέλλει 

συνημμένα: 

i. Την με αρ. 73/2016 ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας 

(πρακτικό Ν
ο
 65/21-07-2016) (με ενσωματωμένο το Έντυπο Τυποποιημένης Γνωμοδότησης 

Δ10), με την οποία: "Γνωμοδοτεί αρνητικά για τους περιβαλλοντικούς όρους της Μελέτης 

Περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου: "ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΠΛΑΚΑΣ, Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ" που 

βρίσκεται στην περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου με 

βάση και τα αναφερόμενα στην εισήγηση του τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας 

Π.Ε. Λασιθίου για το έργο. Τα μέλη της Επιτροπής αφού εξέτασαν τα δεδομένα της μελέτης, 

και το αίτημα του δήμου για αναγκαιότητα ανακούφισης του κυκλοφοριακού φόρτου του 

παραλιακού τμήματος Ελούντας – Πλάκας την τουριστική περίοδο, συμφώνησαν στην 

άμεση ανάθεση - εκπόνηση δύο αναγνωριστικών μελετών για την εξεύρεση νέων 

προτεινόμενων οδικών συνδέσεων του οικισμού της Πλάκας με τον ΒΟΑΚ και τον οικισμό 

Ελούντας αντίστοιχα, σύμφωνα και με το σκεπτικό της παρούσας απόφασης." 

ii. Το με αρ. πρωτ. 47684/17-03-2016 έγγραφο του τμήματος Συλλογικών Οργάνων της 

Περιφέρειας Κρήτης με το οποίο διαβιβάζει τη ΜΠΕ του έργου του θέματος στο Δήμο Αγ. 

Νικολάου για έκφραση γνώμης. 

iii. Απόκομμα της εφημερίδας ''Ανατολή'' της Τετάρτης 17 Φεβρουαρίου 2016. 

iv. Το με αρ. πρωτ. 26828/16-02-2016 έγγραφο του Περιφερειακού Συμβουλίου της 

Περιφέρειας Κρήτης με το οποίο αποστέλλει προς την εφημερίδα ''Ανατολή'' ανακοίνωση 

προς δημοσίευση για τη ΜΠΕ του έργου του θέματος. 

v. Το από 16-02-2016 αποδεικτικό τοιχοκόλλησης Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας 

Κρήτης το οποίο αναφέρει ότι τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του 

Περιφερειακού Καταστήματος ένα αντίγραφο της υπ' αρ. πρωτ. 26828/16-02-2016 

ανακοίνωσης του Περιφερειακού Συμβουλίου. 

vi. Το με αρ. πρωτ. 133681/20-07-2016 έγγραφο του τμήματος Περιβάλλοντος και 

Υδροοικονομίας Π.Ε. Λασιθίου της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της 

Περιφέρειας Κρήτης με αρνητική γνωμοδότηση για την υλοποίηση του έργου του θέματος 

για τους εξής αναφερόμενους λόγους (στους οποίους βασίζεται και η αρνητική 

γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος): "4.  Στοιχεία Γνωμοδότησης: Α. Σκεπτικό 

Απόφασης: Το σκεπτικό της απόφασης λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα: 1. Στη μελέτη δεν 
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λαμβάνεται υπόψη το μνημείο της νήσου Σπιναλόγκας με το οποίο η προτεινόμενη χάραξη 

είναι σε οπτική επαφή. Το εν λόγω μνημείο έχει εγγραφεί στον ενδεικτικό κατάλογο των 

αιτημάτων της χώρας μας προς την UNESCO για ένταξη στην λίστα ως μνημείο παγκόσμιας 

Κληρονομιάς. Αυτό κατά την άποψη μας προϋποθέτει όχι μόνο την προστασία και διατήρηση 

του ίδιου του χώρου του μνημείου (νήσος Σπιναλόγκα), αλλά και την εναρμόνιση των όποιων 

επεμβάσεων στην ευρύτερη περιοχή, όπου και το προτεινόμενο έργο. Είναι αναγκαίο, οι 

προτεινόμενες επεμβάσεις να εξετάζονται με γνώμονα την αναγκαιότητα τους, αλλά και την 

κατά το δυνατόν ήπια προσαρμογή τους στο φυσικό περιβάλλον. 2. Στη ΜΠΕ δεν υπάρχουν 

στοιχεία που να καταδεικνύουν τον κυκλοφοριακό φόρτο και δεν στοιχειοθετείται επαρκώς 

η αποσυμφόρηση του οικισμού της Πλάκας μέσα από την προτεινόμενη λύση (...). Η κίνηση 

στην ευρύτερη περιοχή είναι ιδιαίτερα αυξημένη μέχρι και την περιοχή της Πλάκας, η οποία 

αποτελεί συνήθως τον κύριο και τελικό προορισμό των επισκεπτών της περιοχής. Αντίθετα, η 

κίνηση των οχημάτων μετά την Πλάκα και προς περιοχές όπως οι οικισμοί Βρουχάς, Λούμας, 

Σκινιάς κ.λπ. είναι περιορισμένη, επομένως η προτεινόμενη παράκαμψη της Πλάκας δεν 

είναι βέβαιο πως θα οδηγούσε σε σημαντική μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης στο 

συγκεκριμένο τμήμα. Η απογραφή του 2011 καταδεικνύει πως ο μόνιμος πληθυσμός που θα 

εξυπηρετηθεί από την παράκαμψη για τους οικισμούς Βρουχά, Λούμα και Σκινιά ανέρχεται 

στα 273 άτομα ενώ και η τουριστική κίνηση προς τους προαναφερόμενους οικισμούς 

κρίνεται μάλλον χαμηλή. 3. Η προτεινόμενη λύση παρουσιάζεται από τους μελετητές ως η 

βέλτιστη από τα τέσσερα εξεταζόμενα σενάρια βάσει των κριτηρίων που τέθηκαν 

(απαιτήσεις ΟΜΟΕ, αποφυγή μεγάλων τεχνικών έργων, αποφυγή διάσπασης ΠΕΡΠΟ, 

βέλτιστη κατάτμηση ιδιοκτησιών κ.λπ.). Η λύση αυτή προεγκρίθηκε κατά τη διαδικασία ΠΠΕ 

από τη Δ/νση ΠΕΧΩΣ της ΑΔΚ (...), χωρίς η υπηρεσία μας να έχει γνωμοδοτήσει κατά εκείνη 

τη φάση προέγκρισης χωροθέτησης του έργου. Στη ΜΠΕ δεν έχει μελετηθεί η πιθανότητα 

της μηδενικής λύσης, δηλαδή της διατήρησης του υφιστάμενου δικτύου. 4. Παρότι στο 

ΣΧΟΑΑΠ αναφέρεται προτεινόμενο οδικό δίκτυο το οποίο παρακάμπτει τον οικισμό της 

Πλάκας (...) αυτό εμφανίζεται σαν τμήμα ενός ευρύτερου δικτύου το οποίο παρακάμπτει και 

άλλες περιοχές με σημαντικό πρόβλημα κυκλοφοριακής συμφόρησης κατά τους θερινούς 

μήνες (Ελούντα και υφιστάμενη σύνδεση Ελούντας-Πλάκας). 5. Η προτεινόμενη από το 

ΣΧΟΟΑΠ Αγίου Νικολάου χάραξη για την παράκαμψη της Πλάκας, αν και εξετάστηκε από 

τους μελετητές κατά την εκπόνηση της Αναγνωριστικής Μελέτης Οδοποιίας, κρίθηκε μη 

εφαρμόσιμη καθώς καθιστούσε ανέφικτη την εφαρμογή των προδιαγραφών ΟΜΟΕ και έθιγε 

υφιστάμενα κτίσματα. 6. Η αναφερόμενη ως κύρια λύση στη μελέτη, η οποία 

διαφοροποιείται από την προτεινόμενη στο ΣΧΟΟΑΠ, τέμνει αρκετές ιδιοκτησίες θίγοντας 

την αρτιότητά τους. Το γεγονός ότι δεν λαμβάνεται υπόψη ο κερματισμός και επομένως η 

απαξίωση ιδιοκτησιών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων (π.χ. ελαιώνας περί τη χ.θ. 0+650), 

από τις οποίες διέρχεται η προτεινόμενη χάραξη είναι σχεδόν βέβαιο να προκαλέσει 

προβλήματα με επιπλέον προσφυγές σε επόμενο στάδιο με ότι αυτό συνεπάγεται για την 

υλοποίησή του έργου, που σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνεκτιμηθεί το 

δυσβάσταχτο κόστος απαλλοτριώσεων. Ήδη έχουν κατατεθεί δύο ενστάσεις: - H με αρ. 

πρωτ. 34764/26-2-2016 της Ειρήνης –Φραντζέσκας Δρακάκη και - H με αρ. πρωτ. 58938/5-4-

2016 της Ανώνυμης Εταιρείας GARDEN PLAZA AE. 7. Περί της χ.θ. 0+200 πλησίον του ΙΚ1 

(κόμβος σύνδεσης με Τσιφλίκι και Πλάκα) η χάραξη διέρχεται από υφιστάμενο καλντερίμι. 

Σύμφωνα με το ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Αγίου Νικολάου (...) στην παρ. 5.2.2 Όροι προστασίας τοπίου 

Ελούντας, Βρουχά και Λούμα «Δ. Κατά τη διάνοιξη νέων δρόμων (αγροτικών, δημοτικών, 

επαρχιακών κλπ), λαμβάνεται πρόνοια για τη διατήρηση των υπαρχόντων μονοπατιών και 

ιδιαίτερα των λιθόστρωτων με τη χάραξη των δρόμων παράλληλα ή σε απόσταση από αυτά 

τα μονοπάτια. Στις διασταυρώσεις με τα μονοπάτια αυτά λαμβάνεται πρόνοια για την 

αποκατάσταση της βατότητας των πεζών μεταξύ των τμημάτων των μονοπατιών. Επίσης 

προστατεύονται και οι υφιστάμενες ξερολιθιές (παρ. 5.2.2/Α) που στην περίπτωση των εν 

λόγω χαρακτηριστικών μονοπατιών αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα τους». Ωστόσο, στη 
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ΜΠΕ δεν φαίνεται να υπάρχει μέριμνα ούτε συγκεκριμένη τεχνική ή άλλη πρόταση για τη 

διατήρηση της συνέχειας του μονοπατιού, το οποίο τελικά καταστρέφεται σε μήκος περίπου 

40-50m, ανακόπτοντας την συνέχεια του. 8. Δεν είναι σαφής ο υπολογισμός των ορυγμάτων 

και των επιχωμάτων καθώς και τα ύψη των πρανών που προκύπτουν στη ΜΠΕ, με 

αποτέλεσμα οι τιμές που προκύπτουν να είναι αμφιλεγόμενες. Ενδεικτικά, αναφέρεται η 

αναντιστοιχία που εμφανίζεται στους πίνακες στις σελ. 6.2 και 7.3 της μελέτης. Επακόλουθο 

είναι να καθίσταται μη εφικτή η εκτίμηση της επιβάρυνσης της περιοχής από την κατασκευή 

ορυγμάτων και επιχώσεων, παρότι στη ΜΠΕ γίνεται λόγος για μικρού ύψους πρανή και 

χαμηλή αισθητική επιβάρυνση, κατά συνέπεια δεν μπορεί να εκτιμηθεί πιθανότητα 

παρεμπόδισης της θέας προς τον κόλπο του Μιραμπέλλου, υφιστάμενων ανατολικά της 

προτεινόμενης χάραξης κατοικιών, όπως για παράδειγμα της κατοικίας στο ΙΚ2 που φαίνεται 

να «εγκλωβίζεται» εντός αυτού. 9. Όσον αφορά τον αποθεσιοθάλαμο, δανειοθάλαμο και 

τους χώρους ανέγερσης εργοταξιακών εγκαταστάσεων αναφέρεται, πως οι συγκεκριμένοι 

χώροι και οι διαδικασίες θα προσδιοριστούν με λεπτομέρεια κατά την εκπόνηση της ΤΕΠΕΜ 

βάσει του Ν. 4014. Ωστόσο, θεωρούμε πως τα συνοδά έργα θα έπρεπε να είχαν μελετηθεί 

συνολικά κατά το στάδιο διενέργειας της ΜΠΕ καθώς αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία του 

κύριου έργου και συνεπώς ο ακριβής προσδιορισμός τους θα έπρεπε να είναι αντικείμενο 

της παρούσας μελέτης. 10. Στην αντίληψη των κατά το δυνατόν ηπιότερων επεμβάσεων δεν 

εξετάζεται η ελαχιστοποίηση του μήκους των παράδρομων για τη μείωση της κατάληψης 

καλλιεργήσιμων και μη εκτάσεων. Το μήκος της νέας χάραξης είναι 2,06 km ενώ το συνολικό 

μήκος του παράπλευρου δικτύου θα είναι συνολικά 2,67km με τον SR2 να φτάνει τα 1167m. 

Θα έπρεπε πιθανόν να εξεταστεί μόνο αποκατάσταση του υφιστάμενου αγροτικού δικτύου. 

Β. Γνωμοδότηση: Οι επισημάνσεις και παρατηρήσεις μας επί βασικών σημείων της 

παρούσας μελέτης όπως αναφέρονται στο 4α, καταδεικνύουν ότι η προτεινόμενη 

παράκαμψη δεν εξυπηρετεί ουσιαστικές ανάγκες αποσυμφόρησης του επαρχιακού δικτύου 

προς τους οικισμούς Βρουχά, Λούμα, Σκινιά, οι οποίες δεν καταγράφονται ως όφειλαν στην 

ΜΠΕ. Η πραγματική ροή της κίνησης είναι προς την Πλάκα και τη Σπιναλόγκα που αποτελούν 

κύριο προορισμό επισκεπτών επομένως ο κυκλοφοριακός φόρτος προς τον παραπάνω 

προορισμό δεν αμβλύνεται εκτός εάν υπάρξει αναγκαστική μονοδρόμηση, την οποία δεν 

εξετάζει η παρούσα μελέτη πόσο μάλλον τις επιπτώσεις αυτής. Θεωρούμε ότι το 

εξεταζόμενο έργο θα πρέπει να μελετηθεί σε ένα ποιο ολοκληρωμένο πλαίσιο στο οποίο θα 

εξετάζονται ελαχίστως οι προαναφερόμενες επισημάνσεις, ή άλλες βελτιωτικές 

τροποποιήσεις κλπ. και το θα αποτελεί μέρος ολοκληρωμένης μελέτης, που θα εξετάζει 

συνολικά το κυκλοφοριακό πρόβλημα, σε όλο το μέτωπο Ελούντας – Πλάκας. Υπό αυτή την 

έννοια το εξεταζόμενο έργο κρίνεται αποσπασματικό, και μάλλον ελαχίστως ανταποδοτικό 

όπως περιγράφεται στη παρούσα ΜΠΕ. Θα πρέπει να επισημανθεί η διευκόλυνση 

κυκλοφοριακής διασύνδεσης της ζώνης ΠΕΡΠΟ, μέσω της προτεινόμενης χάραξης η οποία 

ούτως ή άλλως οφείλει να μελετήσει κυκλοφοριακή σύνδεση από το υφιστάμενο επαρχιακό 

δίκτυο. Η άποψή μας είναι, πως θα πρέπει να εξετασθεί η εκπόνηση ενός συνολικού 

διαχειριστικού σχεδίου της ευρύτερης περιοχής Ελούντας – Πλάκας, στο οποίο να 

εντάσσεται και η προοπτική άμβλυνσης του κυκλοφοριακού προβλήματος με πρόταση 

ενιαίας κυκλοφοριακής μελέτης και όχι αποσπασματικής χάραξης, που να εναρμονίζεται 

επαρκώς στα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά του τοπίου, το οποίο δυστυχώς σε πολλές 

περιπτώσεις υποβαθμίζεται από αλόγιστες επεμβάσεις.",  

vii. Την με αριθμ. πρωτ. 34764/26-2-2016 αίτηση της Δρακάκη Ειρήνη - Φραντζέσκας με 

συνημμένο έντυπο απόψεων ενδιαφερομένου κοινού Δ11 επί της ΜΠΕ του έργου του 

θέματος. 

viii. Το με αριθμ. πρωτ. 58938/05-04-2016 έντυπο απόψεων ενδιαφερομένου κοινού Δ11 της 

"GARDEN PLAZZA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ" επί της ΜΠΕ του έργου του θέματος. 
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ix. Την 96/2012 (πρακτικό 5/4-4-2012) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγ. Νικολάου 

με θέμα "Έκφραση άποψης επί της μελέτης παράκαμψης Πλάκας", σύμφωνα με την οποία 

αναβλήθηκε η συζήτηση του θέματος. 

x. Την 227/2012 (πρακτικό 11/27-6-2012) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγ. 

Νικολάου με θέμα "Έκφραση άποψης επί της μελέτης παράκαμψης Πλάκας", σύμφωνα με 

την οποία αναβλήθηκε η συζήτηση του θέματος. 

xi. Την 29/2012 (πρακτικό 7/18-7-2012) Απόφαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ελούντας 

του Δήμου Αγ. Νικολάου με θέμα "Έκφραση άποψης επί της μελέτης παράκαμψης Πλάκας", 

με την οποία υιοθετώντας εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγ. Νικολόυ 

αποφασίζει ομόφωνα ως εξής: "Ο κόμβος κυκλοφοριακής σύνδεσης στη θέση Τσιφλίκι να 

απομακρυνθεί όσο περισσότερο γίνεται από τον συνοικισμό και το καθαρό παραλιακό 

μέτωπο που υπάρχει και να γίνει νοτιότερα. Ο δε κόμβος στη θέση Βρομονερό να γίνει στην 

συμβολή των οδών με το νυν επαρχιακό δίκτυο ή όσο γίνεται πλησιέστερα σε αυτό." 

xii. Την από 05-06-2012 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Αγ. Νικολάου προς το 

Δημοτικό Συμβούλιο Αγ. Νικολάου, την οποία υιοθετεί το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας 

Ελούντας του Δήμου Αγ. Νικολάου με την 29/2012 απόφασή του, όπως προαναφέρθηκε. 

xiii. Το με αρ. πρωτ. 60500/07-04-2016 έγγραφο του τμήματος Συλλογικών Οργάνων της 

Περιφέρειας Κρήτης με το οποίο αποστέλλεται τυποποιημένο έντυπο Δ11 απόψεων 

ενδιαφερομένου κοινού για την ΜΠΕ του έργου του θέματος προς το Δήμο Αγ. Νικολάου. 

53. Το με αρ. πρωτ. 4476 π.ε./31-03-2017 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με το οποίο αποστάλθηκε 

υπενθύμιση για την ανωτέρω (49) διαβίβαση της ΜΠΕ του έργου του θέματος, προς την Δ/νση 

Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών και την Δ/νση Δασών Λασιθίου της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης. 

54. Το με αρ. πρωτ. 7287/ΓΡΑΜΜ-ΠΕΧΩ/30-03-2017 (α.π. Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. 1067/30-03-2017) 

αίτημα της "REDEPLAN AE", με το οποίο ζητείται η χορήγηση αντιγράφων των ανωτέρω (52vi), 

(52vii) & (52viii) εγγράφων και εντύπων. Επισημαίνεται ότι τα εν λόγω αντίγραφα χορηγήθηκαν 

στην αιτούσα εταιρεία με το παρακάτω (55) σχετικό έγγραφο μας.  

55. Το με αρ. πρωτ. 1067/25-04-2017 έγγραφο της Υπηρεσίας μας, με το οποίο διαβιβάστηκαν οι 

μέχρι τότε γνωμοδοτήσεις των Υπηρεσιών προς τον φορέα υλοποίησης του έργου, ήτοι την 

Δ/νση Τεχνικών έργων Π.Ε. Λασιθίου, με την παράκληση για τυχόν αντίστοιχες ενέργειες και 

παρατηρήσεις, εντός προθεσμίας 25 εργάσιμων ημερών, σύμφωνα με την παρ. Β5 του άρθρου 

5 της (28) σχετικής ΥΑ. Ωστόσο, μέχρι και σήμερα δεν έχουν κοινοποιηθεί στην Υπηρεσία 

σχετικές ενέργειες ή παρατηρήσεις του φορέα υλοποίησης. 

56. Την αυτοψία που διενεργήθηκε στις 23-05-2017 από τους (α) Μαυράκη Εμμανουήλ, Χημικό 

Μηχανικό, Δ/ντη της Υπηρεσίας μας και (β) Φιλοκτήτη Βαρδάκη, Πολιτικό Μηχανικό, υπάλληλο 

της υπηρεσίας μας, παρουσία του Ρουκουνάκη Εμμανουήλ, Μηχανικού Περιβάλλοντος, 

υπαλλήλου των Δ/νσεων ΠΕ.ΧΩ.Σ. και Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Λασιθίου Περιφέρειας Κρήτης. 

57. Την με αρ. πρωτ. Δ.Υ./26-05-2017 αρνητική εισήγηση της Υπηρεσίας μας προς το ΠΕ.Σ.Π.Α. 

προκειμένου το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει για την Έκδοση Απόφασης Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων του έργου του θέματος. Επισημαίνεται ότι το εν λόγω θέμα -σύμφωνα 

με την με αρ. πρωτ. οικ.16/26-5-2017 πρόσκληση του ασκούντα καθήκοντα  Γ.Γ. 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης- περιελήφθη στην ημερήσια διάταξη της 

προγραμματιζόμενης συνεδρίασης του Συμβουλίου για τις 30/05/2017, ωστόσο μετά την (32) 

σχετική ΥΑ, η ανωτέρω συνεδρίαση ματαιώθηκε. 

58. Το με αρ. πρωτ. 1417/06-06-2017 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Λασιθίου με το οποίο 

διευκρινίζεται ότι: "(...) η πορεία διάνοιξης αναπτύσσεται εντός ζώνης εδαφών η οποία έχει 

τελεσίδικα χαρακτηριστεί ως μη υπαγόμενη στη δασική νομοθεσία με την 1692/06 (βεβαίωση 

τελεσιδικίας 3682/20-9-06) αυτεπάγγελτη πράξη χαρακτηρισμού της Υπηρεσίας μας και ως εκ 
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τούτου παρέλκει η έκδοση άδειας έγκρισης επέμβασης σύμφωνα με την δασική νομοθεσία. Η 

Υπηρεσία μας δεν έχει αντίρρηση στην υλοποίηση του έργου." (α.π. Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. 1831/06-

06-2017). 

59. Το με αρ. πρωτ. 7425/ΓΡΑΜΜ-ΠΕΧΩ/22-06-2017 αίτημα της "REDEPLAN AE", με το οποίο 

κατατίθενται απόψεις επί του φακέλου της ΜΠΕ του έργου του θέματος (α.π. Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. 

2070/22-06-2017). 

60. Την με αρ. πρωτ. Δ.Υ./29-06-2017 εκ νέου αρνητική εισήγηση της Υπηρεσίας μας προς το 

ΠΕ.Σ.Π.Α., στην οποία ελήφθησαν υπόψη επιπλέον τα ανωτέρω (58) και (59) σχετικά στοιχεία,  

προκειμένου το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει για την Έκδοση Απόφασης Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων του έργου του θέματος.  

61. Το με αρ. πρωτ. οικ.18/09-08-2017 έγγραφο του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής 

Αδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με το οποίο διαβιβάζεται 

ενταύθα στην Δ/νση ΠΕΧΩΣ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης το πρακτικό της 4
ης

 

Συνεδρίασης ΠΕΣΠΑ που πραγματοποιήθηκε στις 25-07-2017 και ειδικότερα η απόφαση του 

ΠΕΣΠΑ για το 2
ο
 θέμα συζήτησης του  Συμβουλίου "Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: 

΄΄ Παράκαμψη Πλάκας ΄΄,  με φορέα υλοποίησης τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής 

Ενότητας Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης, στο Δήμο Αγίου Νικολάου, στο νομό Λασιθίου, 

στην Π.Ε. Λασιθίου", η οποία έχει ως εξής: "(...) Το Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τις 

γνωμοδοτήσεις των Υπηρεσιών και την τοποθέτηση του κου Μπαλτά, αποφάσισε ομόφωνα την 

Απόρριψη της Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο, υιοθετώντας πλήρως την εισήγηση 

της  Δ/νσης ΠΕΧΩΣ ΑΔΚ και τους λόγους που αυτή επικαλείται και αφορούν: την ανεπαρκή 

τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του έργου, την ελλιπή περιγραφή, την εκτίμηση και αξιολόγηση 

των επιπτώσεων σε μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς, την ανεπαρκή τεκμηρίωση 

συμβατότητας του έργου με θεσμοθετημένες χωροταξικές και πολεοδομικές ρυθμίσεις 

(ΣΧΟΟΑΠ), την ανεπαρκή εκτίμηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων στο ανθρωπογενές 

περιβάλλον και την ελλιπή εξέταση εναλλακτικών λύσεων.". 

62. Τα γενικά στοιχεία του έργου, όπως αυτά περιγράφονται στο τεύχος της ΜΠΕ και στη "Γενική 

Οριζοντιογραφία" (αρ. σχεδίου ΜΠΕ 2), κλίμακας 1:5.000, τα οποία συνοδεύουν την παρούσα 

απόφαση και τα οποία συνοψίζονται ως εξής:  

Πρόκειται για χάραξη νέας οδού μήκους 2,06 km και τυπικής διατομής πλάτους 7,50 m 

(κατηγορίας γ2 κατά ΟΜΟΕ-Δ), μαζί με παράπλευρο oδικό δίκτυο, η οποία παρακάμπτει τον 

οικισμό Πλάκας Λασιθίου, από τον οποίο διέρχεται η επαρχιακή οδός με αρ. 1 ''Αγ Νικολάου - 

Βρουχά''.  Περιλαμβάνεται, επίσης, η διαμόρφωση δύο ισόπεδων κόμβων (ΙΚ1: χ.θ. 0+194,17 

και ΙΚ2: χ.θ. 1+524,70) στην αρχή και το πέρας της χάραξης, καθώς και η διαμόρφωση 

παράπλευρου σκυρόστρωτου αγροτικού δικτύου συνολικού μήκους 2.674 m, για την 

αποκατάσταση της σύνδεσης των αγροτεμαχίων εκατέρωθεν της χάραξης. 

Μέχρι σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία εργασία για το εν λόγω έργο. 

Το έργο κατατάσσεται στη δεύτερη υποκατηγορία της πρώτης κατηγορίας (Α2) στην Ομάδα 1η: 

«Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών» με α/α 5: «Οδός μεταξύ επαρχιών/οικισμών», 

Ομάδα και κατηγορία κατά ΟΜΟΕ ΛΚΟΔ, AIII, της (25) σχετικής Υ.Α.. 

Οι Γεωγραφικές συντεταγμένες της αρχής και του τέλους της οδού είναι εξής: 

Γεωγραφικές Συντεταγμένες (ΕΓΣΑ '87) Χ Ψ 

Αρχή Χάραξης 656632,17 3905401,29 

Πέρας Χάραξης 656257,50 3907251,81 

 

ΑΔΑ: ΩΦ6ΖΟΡ1Θ-Ε49



 

 

 

 

 

12 

63. Το σκεπτικό απόρριψης της ΜΠΕ του έργου του θέματος, σύμφωνα με την (60) σχετική 

αρνητική εισήγηση της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. προς το ΠΕΣΠΑ, όπως αυτή υιοθετήθηκε στο σύνολό 

της από το Συμβούλιο σύμφωνα με το (61) σχετικό έγγραφο, το οποίο έγκειται στα εξής: 

1. Ανεπαρκής τεκμηρίωση σκοπιμότητας: 

i. Όπως, ορθά, αναφέρεται στο με αρ. πρωτ. 133681/20-07-2016 έγγραφο του τμήματος 

Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Λασιθίου της Δ/νσης Περιβάλλοντος & 

Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης, "(...) 2. Στην ΜΠΕ δεν υπάρχουν 

στοιχεία που να καταδεικνύουν τον κυκλοφοριακό φόρτο και δεν στοιχειοθετείται 

επαρκώς η αποσυμφόρηση του οικισμού της Πλάκας μέσα από την προτεινόμενη λύση 

(...). Η κίνηση στην ευρύτερη περιοχή είναι ιδιαίτερα αυξημένη μέχρι και την περιοχή 

της Πλάκας, η οποία αποτελεί συνήθως τον κύριο και τελικό προορισμό των 

επισκεπτών της περιοχής. Αντίθετα, η κίνηση των οχημάτων μετά την Πλάκα και προς 

περιοχές όπως οι οικισμοί Βρουχάς, Λούμας, Σκινιάς κ.λπ. είναι περιορισμένη, 

επομένως  η προτεινόμενη παράκαμψη της Πλάκας δεν είναι βέβαιο πως θα οδηγούσε 

σε σημαντική μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης στο συγκεκριμένο τμήμα. Η 

απογραφή του 2011 καταδεικνύει πως ο μόνιμος πληθυσμός που θα εξυπηρετηθεί 

από την παράκαμψη για τους οικισμούς Βρουχά, Λούμα και Σκινιά ανέρχεται στα 273 

άτομα ενώ και η τουριστική κίνηση προς τους προαναφερόμενους οικισμούς κρίνεται 

μάλλον χαμηλή.". Κατά συνέπεια, καθώς ο οικισμός της Πλάκας φαίνεται να αποτελεί 

τελικό προορισμό για την μεγάλη πλειονότητα των χρηστών της επ. οδού με αρ. 1, 

(δεδομένου μάλιστα ότι ο πληθυσμός των λοιπών κατάντι της Πλάκας οικισμών, 

Βρουχά, Λουμά και Σκινιά, παρουσιάζει ραγδαία μείωση στο χρόνο, σε αντίθεση με 

τον οικισμό της Πλάκας που παρουσιάζει ραγδαία αύξηση, σύμφωνα με τα στοιχεία 

της Ε.Σ.Υ.Ε.) δεν τεκμαίρεται η επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου για 

"Αποσυμφόρηση του οικισμού Πλάκας", όπως αυτός τίθεται στην ΜΠΕ, με την 

κατασκευή της νέας χάραξης και κατ΄ επέκταση δεν τεκμαίρεται και η επίτευξη σε 

ικανοποιητικό βαθμό των υπόλοιπων στόχων του έργου που είναι η μείωση του 

μήκους διαδρομής κατά ≈1,8 km, η ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας και η 

μείωση της πιθανότητας ατυχημάτων εντός του οικισμού.  

ii. Επιπλέον, στην ΜΠΕ δεν λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι στη νότια είσοδο του 

οικισμού βρίσκονται ο μοναδικός οργανωμένος δημοτικός χώρος στάθμευσης του 

οικισμού, καθώς και το καταφύγιο από το οποίο ξεκινάνε τα πλωτά μεταφορικά μέσα 

με προορισμό το μνημείο της Σπιναλόγκας και επομένως, ο κύριος όγκος της 

κυκλοφορίας με προορισμό την Πλάκα, αναμένεται να κατευθύνεται προς τη νότια 

είσοδο του οικισμού, χρησιμοποιώντας και πάλι τον υφιστάμενο επαρχιακό δρόμο, 

μέχρι τη νότια είσοδο του οικισμού. 

iii. Επίσης, σχετικά με τις διαμπερείς κινήσεις μέσα από τον οικισμό της Πλάκας, οι 

οποίες αναμένεται να προέρχονται κατά κύριο λόγο από την αναγκαία εξυπηρέτηση 

της λουτρικής εγκατάστασης στην βόρια είσοδο του οικισμού, δεν περιλαμβάνεται 

στην ΜΠΕ εναλλακτική λύση, η οποία θα λαμβάνει υπόψη το προτεινόμενο σχέδιο 

πόλης του οικισμού και ιδιαίτερα την περιμετρική αυτού οδό. 

iv. Τέλος, δεν τεκμηριώνεται η σκοπιμότητα υλοποίησης εκτεταμένου παράπλευρου 

οδικού δικτύου, συνολικού μήκους περίπου 2,67 χλμ (ενώ το συνολικό μήκος της 

κύριας οδού είναι 2,06 χλμ.), χωρίς την αξιοποίηση του υφιστάμενου αγροτικού 

δικτύου, με αποτέλεσμα την οικονομική επιβάρυνση του έργου με επιπρόσθετες 

απαλλοτριώσεις και την εντονότερη πίεση του έργου στο ανθρωπογενές περιβάλλον 

μέσω των αυξημένων απαιτήσεων για δέσμευση καλλιεργούμενων και μη εκτάσεων.  

Σε κάθε περίπτωση, στην ΜΠΕ δεν περιλαμβάνονται εκτιμήσεις για τους διάφορους 

κυκλοφοριακούς φόρτους ανά προορισμό (Πλάκα, νότια είσοδος Πλάκας, βόρια 

είσοδος Πλάκας, Βρουχάς, λοιποί οικισμοί), δεν λαμβάνεται υπόψη η λειτουργία 
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βασικών υποδομών του οικισμού της πλάκας, όπως είναι ο οργανωμένος δημοτικός 

χώρος στάθμευσης στη νότια πλευρά και το καταφύγιο των θαλάσσιων μέσων 

σύνδεσης με το μνημείο της Σπιναλόγκας, αλλά ούτε εξετάζονται αναλυτικότερα το 

υφιστάμενο αγροτικό δίκτυο και οι ανάγκες κατασκευής νέου εκτεταμένου 

παράπλευρου οδικού δικτύου, προκειμένου να τεκμηριωθεί η σκοπιμότητα του 

έργου, λαμβάνοντας υπόψη επιπλέον το ιδιαίτερα αυξημένο κόστος που αναμένεται 

να έχει το έργο, ιδιαίτερα λόγω των απαιτούμενων (μη προσδιορισμένων μέχρι 

σήμερα) απαλλοτριώσεων, τόσο για τον κύριο άξονα, όσο και για τους παράδρομους, 

σε μια περιοχή με ιδιαίτερα υψηλές τιμές γης. 

2. Ελλιπής περιγραφή και αντίστοιχα ανεπαρκής εκτίμηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων 

σε μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς: 

i. Δεν λαμβάνεται υπόψη στην ΜΠΕ το γεγονός ότι το μνημείο της νήσου Σπιναλόγκας 

έχει εγγραφεί στον ενδεικτικό κατάλογο των αιτημάτων της χώρας μας προς την 

UNESCO για ένταξη στην λίστα ως μνημείο παγκόσμιας Κληρονομιάς και κατ' 

επέκταση δεν εξετάζονται επιπτώσεις που ενδεχομένως να έχει η κατασκευή του 

έργου, ως υποδομή της ευρύτερης περιοχής του μνημείου, στην πορεία ένταξης του 

εν λόγω μνημείου στον κατάλογο της UNESCO. 

ii. Δεν έχει τηρηθεί ο όρος με αρ. 2 της ΠΠΕΑ, με τον οποίο υιοθετούνται οι όροι που 

έχουν τεθεί με το υπ. αριθμ. πρωτ. 6925/9-12-2013 (α.π. Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. 1/02-01-

2014) έγγραφό της 13ης ΕΒΑ και συγκεκριμένα  δεν πληρείται ο τιθέμενος όρος "(...) 

να ενταχθεί στη μελέτη και η ενότητα εργασιών που αφορά την προστασία, 

συντήρηση και αποκατάσταση των παλαιών λιθόστρωτων δρόμων και να 

προϋπολογιστεί το κόστος της ως τμήμα του εν λόγω έργου". Ως εκ τούτου δεν 

διασφαλίζεται η προστασία του υφιστάμενου δικτύου λιθόστρωτων μονοπατιών - 

καλντεριμιών, για τα οποία άλλωστε τίθενται και όροι προστασίας τοπίου από το 

ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Αγίου Νικολάου στην παρ. 5.2.2 "Όροι προστασίας τοπίου Ελούντας, 

Βρουχά και Λούμα (...) Δ. Κατά τη διάνοιξη νέων δρόμων (αγροτικών, δημοτικών, 

επαρχιακών κλπ), λαμβάνεται πρόνοια για τη διατήρηση των υπαρχόντων μονοπατιών 

και ιδιαίτερα των λιθόστρωτων με τη χάραξη των δρόμων παράλληλα ή σε απόσταση 

από αυτά τα μονοπάτια. Στις διασταυρώσεις με τα μονοπάτια αυτά λαμβάνεται 

πρόνοια για την αποκατάσταση της βατότητας των πεζών μεταξύ των τμημάτων των 

μονοπατιών. Επίσης προστατεύονται και οι υφιστάμενες ξερολιθιές (...) που στην 

περίπτωση των εν λόγω χαρακτηριστικών μονοπατιών αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα 

τους". Επισημαίνεται, ότι ο παραπάνω όρος της 13ης ΕΒΑ έχει ουσιαστικά επανατεθεί, 

κατά τη διαδικασία γνωμοδοτήσεων των Υπηρεσιών επί της ΜΠΕ, με το με αρ. πρωτ. 

155/11-03-2016 (α.π. Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. 1012/16-03-2016) έντυπο τυποποιημένης 

γνωμοδότησης φορέων (Δ9) της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων 

Κρήτης του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού. 

3. Ανεπαρκής τεκμηρίωση συμβατότητας του έργου με θεσμοθετημένες χωροταξικές και 

πολεοδομικές ρυθμίσεις και ειδικότερα με το ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Αγ. Νικολάου: 

Στο ΣΧΟΑΑΠ Δήμου Αγ. Νικολάου αναφέρεται οδικό δίκτυο αποτελούμενο από τρία 

τμήματα, το οποίο αποσκοπεί στην ταχύτερη και ασφαλέστερη σύνδεση του Αγ. 

Νικολάου με τον οικισμό της Πλάκας, παρακάμπτοντας το Σχίσμα Ελούντας και τμήμα της 

επαρ. οδού 1 από Σχίσμα έως Πλάκα, ενώ παράλληλα αποφορτίζεται το παραλιακό 

τμήμα της επαρχιακής οδού, από την κυκλοφορία κυρίως προς την Πλάκα και 

δευτερευόντως προς τους ανάντι αυτής οικισμούς. Η μελέτη για το έργο του θέματος 

αφορά το τρίτο τμήμα του παραπάνω οδικού δικτύου. Κατά του μελετητές της 

Αναγνωριστικής Μελέτης Οδοποιίας, η προτεινόμενη από το ΣΧΟΟΑΠ Αγίου Νικολάου 

χάραξη κρίθηκε μη εφαρμόσιμη καθώς καθιστούσε ανέφικτη την εφαρμογή των 
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προδιαγραφών ΟΜΟΕ και έθιγε υφιστάμενα κτίσματα και επομένως η προτεινόμενη 

σήμερα από τη μελέτη χάραξη είναι σημαντικά διαφοροποιημένη από την αντίστοιχη 

πρόταση του ΣΧΟΟΑΠ.  

Είναι αυτονόητο ότι τα τρία προτεινόμενα τμήματα από το ΣΧΟΟΑΠ είναι αλληλένδετα 

ως προς τη σκοπιμότητα και επομένως η υλοποίηση του καθενός ξεχωριστά προϋποθέτει 

την δυνατότητα υλοποίησης και συνέργειας και των άλλων δύο. Δεδομένου ότι η 

προτεινόμενη από τη μελέτη χάραξη είναι σημαντικά διαφοροποιημένη από την 

αντίστοιχη του ΣΧΟΟΑΠ, θα έπρεπε να εξεταστεί η δυνατότητα συναρμογής και ενιαίας 

λειτουργίας των δύο πρώτων τμημάτων -ιδιαίτερα του δεύτερου- με το 

διαφοροποιημένο τρίτο, ώστε να διασφαλιστεί η δυνατότητα λειτουργίας του συνολικού 

προτεινόμενου οδικού δικτύου από το ΣΧΟΟΑΠ και επομένως να τεκμαίρεται και η 

σκοπιμότητα υλοποίησης του τρίτου τμήματος ως μέρους του συνολικού δικτύου. 

Εντούτοις, στη μελέτη δεν περιλαμβάνεται καμία τεκμηρίωση για τις παραπάνω 

δυνατότητες και επομένως δεν διασφαλίζεται η συμβατότητα της προτεινόμενης χάραξης 

με το ΣΧΟΟΑΠ και ειδικότερα με το προτεινόμενο από το ΣΧΟΟΑΠ οδικό δίκτυο. 

4.  Ελλιπής εξέταση εναλλακτικών λύσεων: 

i. Στη ΜΠΕ δεν έχει μελετηθεί η πιθανότητα της μηδενικής λύσης, δηλαδή της 

διατήρησης του υφιστάμενου δικτύου. 

ii. Επιπλέον, όπως προαναφέρθηκε στο σημείο (1iii), στις εναλλακτικές λύσεις δεν 

λαμβάνεται υπόψη το προτεινόμενο σχέδιο πόλης του οικισμού και ιδιαίτερα η 

περιμετρική αυτού οδός. 

5.  Ανεπαρκής εκτίμηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων στο ανθρωπογενές περιβάλλον: 

i. Στη ΜΠΕ δεν έχουν εντοπισθεί και κατ΄ επέκταση δεν αντιμετωπίζονται οι επιπτώσεις 

του έργου και ιδιαίτερα του επιχώματος του κλάδου κόμβου ΙΚ2 (χ.θ. 0+000 - 0+440), 

μέγιστου ύψους 6,7 μ., στις κατοικίες που βρίσκονται σε απόσταση της τάξης των 

μόλις 20-30 μ. από τη ζώνη διέλευσης της οδού και φαίνεται να εγκλωβίζονται από 

την κύρια οδό, τον κλάδο κόμβου ΙΚ2 και τον υφιστάμενο επαρχιακό δρόμο. Επίσης, 

δεν εξετάζεται η δυνατότητα ή μη της έγκρισης ασφαλούς εισόδου - εξόδου οχημάτων 

στις ιδιοκτησίες αυτές μετά την υλοποίηση των προτεινόμενων χαράξεων.  

ii. Επιπλέον, όπως προαναφέρθηκε, κατά την εξέταση των εναλλακτικών λύσεων δεν 

λαμβάνεται υπόψη το προτεινόμενο σχέδιο πόλης του οικισμού και ιδιαίτερα η 

περιμετρική αυτού οδός. 

  

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  

 

Την απόρριψη της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και τη μη Έγκριση 

Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Παράκαμψη Πλάκας», με 

φορέα υλοποίησης τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου της 

Περιφέρειας Κρήτης, στο Δήμο Αγίου Νικολάου, στο νομό Λασιθίου, στην Π.Ε. Λασιθίου, στην 

Περιφέρεια Κρήτης, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, όπως αυτό περιγράφεται στο τεύχος της 

ΜΠΕ και στη "Γενική Οριζοντιογραφία" (αρ. σχεδίου ΜΠΕ 2), κλίμακας 1:5.000, τα οποία 

συνοδεύουν την παρούσα απόφαση.  

 

Η επιβαλλόμενη από τη νομοθεσία δημοσίευση της παρούσας απόφασης πραγματοποιείται με την 

ανάρτησή της: α) στη δικτυακή διεύθυνση et.diavgeia.gov.gr σύμφωνα με τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 

112/Α/13-7-2010) για την «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 

Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» και β) στον ειδικό δικτυακό τόπο για την ανάρτηση των αποφάσεων 

έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και των αποφάσεων ανανέωσης ή τροποποίησης αυτών (δικτυακή 
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διεύθυνση aepo.ypeka.gr), όπως αυτός ιδρύθηκε και λειτουργεί με την ΚΥΑ 21398/2012 (ΦΕΚ 

1470/Β/3-5-2012) σε εφαρμογή του άρθρου 19α του Ν. 4014/2011. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με 

το άρθρο 1 της Κ.Υ.Α. 21398/02-05-2012 "Με την ανάρτηση της ΑΕΠΟ στον ειδικό δικτυακό τόπο, η 

οποία αντιστοιχεί με την επιβαλλόμενη από το νόμο δημοσίευση, τεκμαίρεται η πλήρης γνώση για 

κάθε ενδιαφερόμενο, προκειμένου να ασκήσει είτε αίτηση ακυρώσεως είτε οποιοδήποτε άλλο 

ένδικο βοήθημα." 

 

Η γνωστοποίηση της παρούσας, στους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

περιβαλλοντικής αδειοδότησης,  θα γίνει με ξεχωριστό έγγραφο σε εφαρμογή της εγκυκλίου με αρ. 

πρωτ. 14625/ 27-06-2012  (ΑΔΑ : Β4ΛΝΧ-Θ1Δ) του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  «Χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και Αριθμού Διαδικτυακής 

Ανάρτησης (ΑΔΑ) για τη διακίνηση διοικητικών εγγράφων».  

 

Κατά της παρούσας επιτρέπεται προσφυγή για παράβαση νόμου ενώπιον του αρμόδιου Υπουργού 

εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της 

απόφασης στο διαδίκτυο, όπως προκύπτει από το συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 8 του Ν. 

3200/1955 «Περί διοικητικής αποκεντρώσεως» (Α’97) όπως ισχύει και των διατάξεων του άρθρου 1 

παρ. 2 του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας κλπ.» (Α’107), καθώς 

και των διατάξεων του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’87).  

 

 

 

 

Η Συντονίστρια της  

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 

 

 

 

Μαρία Κοζυράκη  

 

Κοινοποίηση: 

Περιφέρεια Κρήτης 

Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου 

Πολυτεχνείου 1 

Αγ. Νικόλαος Τ.Κ. 72 100 

        
 Εσωτερική Διανομή 

- ΠΕ.ΧΩ.Σ. (συνημμένα 1. θεωρημένο τεύχος ΜΠΕ και 2. "Γενική Οριζοντιογραφία" με αρ. σχεδίου ΜΠΕ 2) 

- Χρονολογικό Αρχείο  

- Βαρδάκης Φιλοκτήτης 

  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΡΑΞΗ 
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