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ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ χρήσης νερού στον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (Ο.Α.Κ.) από το ΦΡΑΓΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ, για την ΥΔΡΕΥΣΗ ΤΩΝ  
ΔΕΥΑ Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου των Π.Ε. Λασιθίου και Π.Ε. 
Ηρακλείου. 

 
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΜΣΥ: 1300005356798 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 
EXΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ: 

1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 16 του Νόμου 3199/9-12-2003 (ΦΕΚ Α΄ 280/2003) 
«Προστασία και Διαχείριση των Υδάτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000». 

2. Την υπ. Αριθμ. 39626/2208/2009 (ΦΕΚ Β΄2075/2009) κοινή υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός μέτρων για τη προστασία των υπόγειων νερών από τη ρύπανση και την 
υποβάθμιση, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/118/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006». 

3. Την με Αριθμ. Πρωτ. Φ16/6631/2-6-89 (ΦΕΚ Β΄428/1989)  κοινή απόφαση υπουργών 
«Προσδιορισμός κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την 
ορθολογική χρήση νερού στην άρδευση». 

4. Την Δ11/Φ16/8500/26-3-91 (ΦΕΚ Β΄174/1991) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Προσδιορισμός 
κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού 
στην ύδρευση». 

5. Την υπ΄αριθμ. 14526/2014 (ΦΕΚ Β΄31/2014) κοινή υπουργική απόφαση «Σύσταση, 
διαχείριση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) από 
Επιφανειακά και Υπόγεια Υδατικά συστήματα». όπως τροποποιήθηκε με την υπ. Αριθμ. 
14593/2014 (ΦΕΚ Β΄1212/2014) Κοινή Υπουργική απόφαση. 

6. Την υπ. αριθμ. οικ. 706/2010 (ΦΕΚ Β΄1383/2010) Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής 
Υδάτων «Καθορισμός των λεκανών απορροής ποταμών της χώρας και ορισμού των 
αρμόδιων Περιφερειών για τη διαχείριση και προστασία τους». 

7. Την με αριθμ. οικ. 146896/17-10-2014 (ΦΕΚ Β΄ 2878/27-10-2014) Κοινή Υπουργική 
Απόφαση «Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. 
Διαδικασία και όροι έκδοσης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους και άλλες 
συναφείς διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 186 τομέας Γ’ υποτομέας α’ και του άρθρου 280 παρ. Ι του 
Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

9. Το Προεδρικό Διάταγμα 136/23-12-2010 (ΦΕΚ Α΄223/2010) «Οργανισμός 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης». 
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10. Την με Αριθμ. Πρωτ. οικ. 150673/13-7-2011 Εγκύκλιο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων 
με θέμα: Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της Χώρας στον 
τομέα των υδάτων βάσει του Ν. 3852/2010  

11. Το Νόμο 4071/2012 (ΦΕΚ Α΄ 85/11-4-2012) « Ρυθμίσεις για τη Τοπική Αυτοδιοίκηση και την 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 

12. Την με Αριθμ. οικ. 8165/27-6-2017 (ΦΕΚ 2247/β/30-6-2017) Απόφαση Συντονίστριας  
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής με «Με 
εντολή Συντονιστή» («Μ.Ε.Σ.»)   ……………….. ». 

13. Την με Αριθμ. Πρωτ. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/13-1-2012) Απόφαση ΥΠΕΚΑ «Κατάταξη 
δημοσίων έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το 
άρθρο 1 παρ. 4 του Νόμου 4014/21-6-2011 (ΦΕΚ Α209/2011», όπως τροποποιήθηκε με την 
οικ. 173829/2014 (ΦΕΚ Β΄ 2036/2014 απόφαση Υπουργού Υ.Π.Ε.Κ.Α. 

14. Την με αριθμ. 171923/20-11-2013 (ΦΕΚ Β/3071/3-12-2013) Κ.Υ.Α. «Πρότυπες 
Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β΄ της 2ης   Ομάδας 
Υδραυλικά έργα του παραρτήματος ΙΙ της υπ. Αριθμ. 1958/2012 υπουργικής απόφασης, 
όπως εκάστοτε ισχύει». 

15. Το άρθρο 28 παρ. 1 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ Α΄ 47/2015). «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης 
– Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και 
άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. 

16. Την αριθμ. Ε.Γ. οικ. 896 (ΦΕΚ 4666/Β/29-12-2017) Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής 
Υδάτων «Έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής 
Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων». 

17. Την από 11/01/2018 διαβίβαση της αίτησης του ενδιαφερομένου. 
18. Την με αριθ.πρωτ. οικ.37756/8-9-2017 (ΑΔΑ: ΩΟ834653Π8-Σ66) Απόφαση Γενικής 

Δ/ντριας Περιβαλλοντικής Πολιτικής ΥΠΕΝ με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αρ.82663/28-8-
1996ΚΥΑ. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Έργα υδροδότησης Ηρακλείου 
Κρήτης και Φράγματος Αποσελέμη» όπως τροποποιήθηκε και ανανεώθηκε με την υπ’ αρ. 
142074/01-08-2005 Κ.Υ.Α. και επικαιροποιήθηκε και τροποποιήθηκε με την 
υπ’αρ.127444/30-6-2010 Κ.Υ.Α.». 

19. Τον σχηματισθέντα φάκελο με τα λοιπά στοιχεία και δικαιολογητικά που τον συνοδεύουν. 
20. Την Τεχνική Περιγραφή του έργου  από τον Ο.Α.Κ. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

τη χορήγηση ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ  με τα στοιχεία: 
Δικαιούχος:  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (Ο.Α.Κ.). 
Χρήση:   ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ. 
Έργο:  ΦΡΑΓΜΑ.  
Περιφερειακή Ενότητα: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ . 
Δήμος: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ . 
Δημοτική Ενότητα: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ . 
Δημοτική Κοινότητα: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ  . 
Τοποθεσία υδροληψίας:  ΦΡΑΓΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ.  
Αρ. Πρωτ. Δήμου/αίτησης: 228/10-01-2017 
που ανήκει στο υδατικό διαμέρισμα  13 (ΚΡΗΤΗ) και στη λεκάνη απορροής GR 40. 
1. Η άδεια αυτή ισχύει για ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ χρήση νερού και συγκεκριμένα για την 

συμπληρωματική ύδρευση 300.000 κατοίκων σε ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΚ/ΔΚ των Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
και  Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, βάση των συμβάσεων που έχουν υπογραφή μεταξύ ΟΑΚ ΑΕ και  
ΔΕΥΑ ως εξής: 

             ΔΕΥΑΗ: 8.000.000 κυβ.μ./έτος 
             ΔΕΥΑΑΝ: 2.500.000 κυβ.μ./έτος 
             ΔΕΥΑΧ: 2.000.000 κυβ.μ./έτος 
 
2. Οι παραπάνω ποσότητες αφορούν την μέγιστη ετήσια απολήψιμη ποσότητα από το  
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Φράγμα και σε περίπτωση ανοβρίας οι ποσότητες θα ελλατώνονται αναλογικά. 
      
     Η ύδρευση αφορά τις παρακάτω Δημοτικές Ενότητες: Ηρακλείου, Νέας Αλικαρνασσού,  
     Καρτερού, Κοκκίνη Χάνι, Γουρνών, Γουβών, Ανάληψης Χερσονήσου, Αγριανών, 
     Χερσονήσου, Σταλίδας, Μαλίων, Βραχασίου, Νεάπολης και Αγίου Νικολάου, των Δήμων 
     Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου, των Π.Ε. Ηρακλείου  και Π.Ε. Λασιθίου. 
      
3. Χαρακτηριστικά του υφιστάμενου έργου: 

Μήκος στέψης φράγματος: 643  μ. 
Μέγιστο ύψος φράγματος : 61 μ.     

      Όγκος λίμνης φράγματος: 27 εκ.κυβ.μέτρα 
Μέγιστη Ημερήσια Επεξεργασία Νερού – Διυληστήριο 110.000 κυβ.μέτρα  
Συντεταγμένες Στέψης φράγματος σε ΕΓΣΑ 87: Χ=627237,38   Υ=3901284,37  . 

4. Η παρούσα άδεια όσον αφορά στη χρήση νερού, ισχύει μέχρι 31-12-2022, αποκλειστικά και 
μόνο για τις συγκεκριμένες χρήσεις, που αναφέρονται πιο πάνω  και απαγορεύεται η κατά 
οποιοδήποτε τρόπο αλλαγή ή τροποποίηση αυτής ή διάθεση νερού σε τρίτους. 

5. Η άδεια αυτή είναι δυνατόν: 
5.1 να τροποποιηθεί, πριν από την λήξη της, για λόγους που αφορούν  το χρήστη μετά από 
νέα σχετική αίτηση του, 
5.2 να ανακληθεί ή καταργηθεί ή τροποποιηθεί από την υπηρεσία πριν την λήξη  της εφόσον, 
συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στις παραγράφους  του άρθρου 13 του Ν. 3199/2003 
ή σε περίπτωση μεταγενέστερης κάλυψης των αναγκών σε νερό από συλλογικό 
δίκτυο αντίστοιχης χρήσης νερού. 
5.3 να ανανεωθεί μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου, εφόσον η αίτηση 
υποβληθεί μέσα σε διάστημα 6 μηνών πριν τη λήξη της.  

6. Απαγορεύεται η επέκταση της μονάδας-εκμετάλλευσης, όπου χρησιμοποιείται το νερό,  
παρά μόνο με νέα αίτηση και χορήγηση σχετικής άδειας.  

7. Οι όροι δέσμευσης και οι υποχρεώσεις του δικαιούχου είναι: 
i. Ο δικαιούχος υποχρεούται να διατηρεί τις εγκαταστάσεις χρήσης του νερού σε 

κατάσταση τέτοια, ώστε να προλαμβάνεται ή αποφεύγεται κάθε απώλεια νερού  και να 
επιδιορθώνει αμέσως κάθε βλάβη, ιδιαίτερα όταν  επιφέρει απώλειες νερού. 

ii. Ο δικαιούχος υποχρεούται να τοποθετήσει μη μηδενιζόμενο υδρόμετρο στη 
κεφαλή της υδροληψίας με κοινοποίηση του σειριακού αριθμού στη Δ/νση Υδάτων 
ή να τηρούνται στοιχεία της καταγραφής του μετρητή και της ετήσιας 
κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος.  

iii. Ο δικαιούχος υποχρεούται να συμμορφωθεί με την ισχύουσα νομοθεσία που αφορά στην 
προστασία των υδάτων από ρυπάνσεις. 

iv. Ο δικαιούχος υποχρεούται να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε η ποιότητα του 
αντλούμενου νερού να ανταποκρίνεται στη χρήση για την οποία προορίζεται. 

v. Η χορήγηση της άδειας αυτής δεν απαλλάσσει τον ενδιαφερόμενο από την υποχρέωση 
άλλων προβλεπόμενων εγκρίσεων ή αδειών και τήρησης όρων και περιορισμών για την 
εγκατάσταση και λειτουργία του συνολικού έργου όπως καθορίζονται κατά περίπτωση 
από την ισχύουσα Νομοθεσία. 

vi. Ο δικαιούχος υποχρεούται να παρέχει οποιαδήποτε διευκόλυνση στα αρμόδια 
όργανα για τον έλεγχο της τήρησης των όρων της άδειας αυτής, καθώς και άλλα 
στοιχεία απαραίτητα για το σκοπό αυτό. Επίσης ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να 
λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας κατά περίπτωση, ώστε να μην 
υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης οποιουδήποτε ατυχήματος από το έργο.  

vii. Ο δικαιούχος υποχρεούται, εφόσον απαιτείται, να προβεί στην έκδοση Απόφασης 
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο) ή την υπαγωγή του έργου σε Π.Π.Δ, 
πριν τη κατάθεση της αίτησης ανανέωσης της άδειας χρήσης νερού, η οποία θα 
πρέπει να κοινοποιηθεί στην υπηρεσία μας. 

8. Εφόσον υφίσταται ή δύναται να τοποθετηθεί πιεζομετρικός σωλήνας, να ελέγχεται με τη 
χρήση σταθμημέτρου η στάθμη του υδροφορέα διαχρονικά ώστε να είναι δυνατή η 
επαναξιολόγηση της δυναμικότητας και των λοιπών χαρακτηριστικών του και να παίρνονται 
τα κατά περίπτωση αναγκαία  μέτρα. 
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9. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ποιοτική υποβάθμιση του ύδατος της υδροληψίας ο 
δικαιούχος/χρήστης οφείλει να ενημερώσει άμεσα τις καθ΄ύλην αρμόδιες αρχές. 

10. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων ή υπολογισμών των ποσοτικών ή ποιοτικών παραμέτρων, 
όπου αυτά απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία, να κοινοποιούνται στη Δ/νση Υδάτων. 

11. Η ποιότητα του διατιθέμενου για ανθρώπινη κατανάλωση ύδατος και η καταλληλότητα των 
υλικών (σωληνώσεων κ.λ.π.) σε επαφή με το πόσιμο νερό να είναι σύμφωνη με τα 
προβλεπόμενα στην ΚΥΑ Υ2/2600/2001 (Β΄892), όπως εκάστοτε ισχύει. 

12. Για λόγους εξοικονόμησης ύδατος  να αποφεύγεται η άρδευση με συστήματα 
καταιονισμού (μικροεκτοξευτήρες, τεχνική βροχή), ή με κατάκλιση κατά  τις θερμές 
ώρες της ημέρας. 

13. Η μη τήρηση των όρων της άδειας αυτής και γενικότερα τω όρων του Ν. 3199/2003 επισύρει 
τις νόμιμες διοικητικές κυρώσεις του Ν. 3199/03. 

14. (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ) σε περίπτωση μεταγενέστερης πλήρους κάλυψης των αναγκών σε 
νερό από δίκτυο αντίστοιχης χρήσης νερού, η άδεια ανακαλείται και το αντίστοιχο έργο 
τίθεται εκτός λειτουργίας. 

  
       Συνημμένο: Το δικαιολογητικό της παρ. 1γ του άρθρου 6  της οικ. 150559 ΚΥΑ/2011 (ΦΕΚ 140/Β) 

 
Με εντολή Συντονίστριας 

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Υδάτων  
 
 
 

Δρ. Μαρίνος Κριτσωτάκης 
ΠΕ Γεωλόγων με Α’ βαθμό 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
Ενδιαφερόμενος 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (Ο.Α.Κ.). 
Γολγοθά 2 
Τ.Κ. 73100   ΧΑΝΙΑ 

 
             ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
             ΚΩΝ/ΝΟΥ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ 2 
             71500 ΦΟΙΝΙΚΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

 
              ΔΕΥΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
              ΛΑΤΟΥΣ 8 
              72100 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 
              ΔΕΥΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 
              ΛΟΥΤΡΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΜΑΛΙΩΝ 
              70007 ΜΑΛΙΑ 

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
 
Γραφείο Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
Δ/νση  Περιβάλλοντος  & Χωρικού  Σχεδιασμού 
Τμήμα Υδροοικονομίας 
Μάρκου Μουσούρου 15 
Τ.Κ. 712 01  ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
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