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Πληροφορίες : Α. Κουτσολουκά 
Τηλέφωνο : 210 64.12.821 
FAX : 210 64.45.088 
Ε-mail : d6@ggde.gr  

Αθήνα,  8  Φεβρουαρίου 2013   
Αρ. Πρωτ. : ∆6/οικ/368 
 
 
 
                       
ΑΠΟΦΑΣ Η  

              

 
 
ΘΕΜΑ : Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 400.000,00 € στην Περιφέρεια Κρήτης, 

σε βάρος των πιστώσεων του έργου µε αριθµό 2008 ΣΕ 07630000 της                   
ΣΑΕ 076/3, για την κατασκευή έργων ύδρευσης της Τοπικής Κοινότητας 
Ποταµιών από τον ∆ήµο  Χερσονήσου Ηρακλείου Κρήτης 

 

Α.  Σύµφωνα µε τις διατάξεις: 

1.  Του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/2005) «Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση 

και τα Κυβερνητικά Όργανα». 

2. Του Π.∆. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄/2012) «Ίδρυση και µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά 

και κατάργηση υπηρεσιών». 

3. Του Π.∆. 86/2012 (ΦΕΚ 141/Α’/2012) «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 

και Υφυπουργών». 

4. Του Π.∆. 69/1988 (ΦΕΚ 28/Α΄/1988) «Περί Οργανισµού της Γενικής Γραµµατείας 

∆ηµοσίων Έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.» όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 167/92 (ΦΕΚ 

78/Α΄/1992) σε συνδυασµό µε το Π.∆. 910/77 (ΦΕΚ 305/Α΄/1977) όπως ισχύει σήµερα. 

5. Της µε αριθµό ∆16α/04/773/29-11-1990 Κοινής Απόφασης του Υπουργού Προεδρίας και 

του Αν. Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε «περί εξαίρεσης διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον 

κανόνα των 3 υπογραφών». 

6. Της µε αριθµό Υ43/5-7-2012 (ΦΕΚ 2094/Β’/2012) Απόφασης Πρωθυπουργού περί 

«Καθορισµού αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων Σταύρου Καλογιάννη». 
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7. Της µε αριθµό ∆17α/04/125/Φ.Θ.2.2.1/7-8-2012 (ΦΕΚ 2308/Β’/2012) Απόφασης 

Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και 

∆ικτύων περί «Μεταβίβασης ∆ικαιώµατος υπογραφής «µε εντολή Αναπληρωτή 

Υπουργού» στο Γενικό Γραµµατέα και στους Προϊσταµένους των Γενικών ∆ιευθύνσεων, 

των ∆ιευθύνσεων και των Τµηµάτων της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων του 

Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων». 

8. Της ΣΑΕ 076/3 στην οποία είναι ενταγµένο το έργο «Ολοκλήρωση έργων ύδρευσης 

Ηρακλείου και Αγ. Νικολάου από το φράγµα Αποσελέµη», µε αριθµό 2008 ΣΕ 07630000 

και ολικό προϋπολογισµό 35.000.000,00 €. 

Β.   Αφού λάβαµε υπόψη: 

1.  Το µε αριθµό 3458/11-12-2012 έγγραφο της ∆ΕΥΑ Χερσονήσου, µε το οποίο ζητείται η 

κατασκευή έργων για την ύδρευση της Τοπικής Κοινότητας Ποταµιών του ∆ήµου 

Χερσονήσου και τo µε αριθµό 2080/21-12-2012 έγγραφο της ΕΥ∆Ε Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ.  

2.  Την µε αριθµό 56523/∆Ε6869/21-12-2012 Απόφαση Υπουργού ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.∆Ι., µε την 

οποία εγκρίθηκε η προσθήκη ειδικής διάταξης στη ΣΑΕ 076/3, σύµφωνα µε την οποία, 

δύναται να διατεθεί στον ∆ήµο Χερσονήσου Κρήτης, από τον προϋπολογισµό και τις 

πιστώσεις του εναρίθµου έργου 2008 ΣΕ 07630000 «Ολοκλήρωση έργων ύδρευσης 

Ηρακλείου και Αγ. Νικολάου από το φράγµα Αποσελέµη», ποσό µέχρι 400.000,00 € για 

την κατασκευή έργων ύδρευσης του οικισµού Ποταµιών, προκειµένου να υλοποιηθεί ο 

περιβαλλοντικός όρος µε α.α. 27 της Κοινής Απόφασης ΥΠΕΧΩ∆Ε – Υπ. Γεωργίας 

«Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τα έργα υδροδότησης Ηρακλείου κρήτης και του 

φράγµατος Αποσελέµη» µε Α.Π. 82663/28-8-1996, για την υποχρεωτική εξασφάλιση 

αµέσως και διαρκώς πόσιµου νερού για τους οικισµούς που υδρεύονταν από τις πηγές 

Αποσελέµη, στην περίπτωση που µειωθεί η παροχή τους λόγω της λειτουργίας του έργου. 

3.  Την µε αρ. πρωτ. ∆6/89/17-01-2013 απόφαση Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων 

Έργων/ΥΠ.ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.∆Ι., µε την οποία εγκρίθηκε διάθεση πίστωσης ποσού 

400.000,00 € στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Κρήτης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου 

µε αριθµό 2008 ΣΕ 07630000 της ΣΑΕ 076/3, για την κατασκευή έργων ύδρευσης της 

Τοπικής Κοινότητας Ποταµιών από τον ∆ήµο Χερσονήσου Ηρακλείου Κρήτης. 

4.  Το µε αρ. πρωτ. 29/28-01-2013 έγγραφο του ∆ήµου Χερσονήσου, σύµφωνα µε το οποίο η 

διάθεση της υπόψη πίστωσης πρέπει να γίνει µέσω της Περιφέρειας Κρήτης και όχι της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης. 
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5.  Το µε αρ. πρωτ. 233/28-01-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆6, µε το οποίο ζητήθηκε διόρθωση 

της Περιφέρειας στην ανωτέρω ειδική  διάταξη. 

Γ.   Και Επειδή: 

1.  Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του φράγµατος Αποσελέµη και την έµφραξη του 

αγωγού εκτροπής για την έναρξη πλήρωσης του ταµιευτήρα, παρατηρήθηκε σηµαντική 

υποβάθµιση του υδροφόρου ορίζοντα των κατάντη του φράγµατος περιοχών και 

συγκεκριµένα του οικισµού Ποταµιών (τ. κοινότητα) του ∆ήµου Χερσονήσου Ηρακλείου 

Κρήτης, µε αποτέλεσµα να παρατηρείται οξύτατο υδρευτικό πρόβληµα τόσο λόγω 

µειωµένης παροχής όσο και λόγω κακής ποιότητας του αντλούµενου ύδατος και είναι 

επιτακτική η ανάγκη αντιµετώπισής του. 

2.  Σύµφωνα µε την µε αριθµό 82663/28-8-1996 Κοινή Απόφαση ΥΠΕΧΩ∆Ε – Υπ. Γεωργίας  

περί «Έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τα έργα υδροδότησης Ηρακλείου Κρήτης και 

του φράγµατος Αποσελέµη» και ειδικότερα τον περιβαλλοντικό όρο µε α.α. 27, είναι 

υποχρεωτική η εξασφάλιση αµέσως και διαρκώς πόσιµου νερού για τους οικισµούς που 

υδρεύονταν από τις πηγές Αποσελέµη, στην περίπτωση που µειωθεί η παροχή τους λόγω 

της λειτουργίας του έργου. 

3.  Με το µε αριθµό 3458/11-12-2012 έγγραφό της η ∆ΕΥΑ Χερσονήσου ζήτησε την ένταξη 

της κατασκευής  των έργων για την ύδρευση των Ποταµιών στην σε εξέλιξη εργολαβία της 

κατασκευής του φράγµατος ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, την µεταφορά πίστωσης και την 

υλοποίησή τους από την ∆ΕΥΑΧ.  

4.  Τα έργα για την ύδρευση των Ποταµιών (τ. κοινότητας Ηρακλείου Κρήτης) δεν µπορούν 

να ενταχθούν στην εργολαβία για την κατασκευή του φράγµατος Αποσελέµη, λόγω 

εξάντλησης του οικονοµικού της αντικειµένου αλλά και  επειδή η υποχρέωση εξασφάλισης 

αµέσως και διαρκώς πόσιµου νερού για τους οικισµούς που υδρεύονταν από τις πηγές 

Αποσελέµη, εφόσον µειωθεί η παροχή τους λόγω της λειτουργίας του έργου που 

προβλέπεται στο άρθρο 27 της σχετικής ΚΥΑ αναφέρεται στη φάση λειτουργίας του 

έργου. 

5.  Η προς διάθεση πίστωση καλύπτεται από τον ολικό προϋπολογισµό του έργου 

«Ολοκλήρωση έργων ύδρευσης Ηρακλείου και Αγ. Νικολάου από το φράγµα 

Αποσελέµη», µε αριθµό 2008 ΣΕ 07630000 της ΣΑΕ 076/3. 

6.  Σύµφωνα µε το υπ’ αριθµ. 29/28.01.2013 έγγραφο του ∆ήµου Χερσονήσου, η διάθεση της 

πίστωσης για την κατασκευή των έργων ύδρευσης της Τοπικής Κοινότητας Ποταµιών από 

το ∆ήµο Χερσονήσου πρέπει να γίνει µέσω της Περιφέρειας Κρήτης. 
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Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 

1.  Εγκρίνουµε την διάθεση πίστωσης ποσού 400.000,00 € στην Περιφέρεια Κρήτης, σε 

βάρος των πιστώσεων του έργου µε αριθµό 2008 ΣΕ 07630000 της ΣΑΕ 076/3, για την 

κατασκευή έργων ύδρευσης στο ∆ήµο Χερσονήσου Ηρακλείου Κρήτης και συγκεκριµένα 

στην Τοπική Κοινότητα Ποταµιών του ∆ήµου, µε τις προβλεπόµενες διαδικασίες.  

2.  Ανακαλούµε την υπ’ αριθµ. ∆6/89/17-01-2013 απόφαση Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων 

Έργων/ΥΠ.ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.∆Ι., µε την οποία εγκρίθηκε διάθεση πίστωσης ποσού 

400.000,00 € στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Κρήτης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου 

µε αριθµό 2008 ΣΕ 07630000 της ΣΑΕ 076/3, για την κατασκευή έργων ύδρευσης της 

Τοπικής Κοινότητας Ποταµιών από τον ∆ήµο Χερσονήσου Ηρακλείου Κρήτης. 

 

 

 

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1) Γραφείο Αν. Υπουργού ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.∆Ι. 

κου Στ. Καλογιάννη 
2) Γραφείο Γεν. Γραµ. ∆.Ε.  

κου Στ. Σιµόπουλου 
3) Γραφείο κ. Γεν. ∆/ντή ΥΕ 

κου Γ. Κουντούρη 
4) ∆/νση ∆11 
5) ΕΥ∆Ε  Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
6) Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Κρήτης  

(δια της ΕΥ∆Ε) 
7) Περιφέρεια Κρήτης (δια της ΕΥ∆Ε) 
8) ∆ήµο Χερσονήσου (διά της ΕΥ∆Ε) 
 
 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ Αν. ΥΠΟΥΡΓΟΥ 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆.Ε. 

 
 
 

ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ 
 
 
 
 
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ  
1. Χρον. Αρχείο 
2. Φ.Ε. 
3. Τµήµα ∆6/Α 
4. Στ. Σπυροπούλου  
5. Α. Κουτσολουκά 
6. Β. Καρατζαφέρη 
Μ. Κωνσταντάκου 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 
 
 
 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΥΡΤΟΥ 
ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
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