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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
 
ΡΤΘΜΙΣΙΚΗ  ΑΡΧΗ  ΛΙΜΕΝΩΝ 

REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS 
Γρ. Λαμπράκθ 150, 18535 Πειραιάσ 
Σθλ.: 210- 4191966  Fax: 210-4191888 
e-mail : info@raports.gr  
                                                              

ΑΠΟΦΑΗ   11/2016 
 

     Τ Ν Ε Δ Ρ Ι Α  Η  9θ 
 

ΘΕΜΑ 6ο: Καταγγελίεσ (αρ. πρωτ. ΡΑΛ 264/2.6.2016, 269/6.6.2016, 130/22.9.2016) τθσ 
εταιρείασ ΔΟΜΟΠΟΡΣ Α.Ε. 
 
τισ  31 Οκτωβρίου 2016, θμζρα Δευτζρα, ώρα 11:00,  τα Μζλθ τθσ Ανεξάρτθτθσ Διοικθτικισ 
Αρχισ «Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων» (Ρ.Α.Λ.) ςυνιλκαν ςτθ 9θ υνεδρίαςι τουσ ςτα γραφεία 
τθσ Ρ.Α.Λ. επί τθσ οδοφ Γρ. Λαμπράκθ 150, Πειραιάσ, φςτερα από πρόςκλθςθ του Προζδρου 
τθσ Κακ. Κωνςταντίνου Μουτηοφρθ, προκειμζνου να ςυηθτιςουν και να λάβουν απόφαςθ επί 
των κεμάτων τθσ Θμεριςιασ Διάταξθσ. 
 
 
ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΕΛΘ: 
 

1. Μουτηοφρθσ Κωνςταντίνοσ του Ιωάννθ Πρόεδροσ 
2. Μπαντιάσ Δθμιτριοσ του Παραςκευά 
3. Παπαδόπουλοσ Γεώργιοσ του Σριαντάφυλλου 

4. Μακρυγιάννθ Αφροδίτθ-Ευαγγελία του ταματίου 

5. ζργθ Αντωνία του Ιακώβου 

6. Χλωμοφδθσ Κωνςταντίνοσ του Ιωάννθ 
7. Αμοφργθσ Παντελισ του πυραγγζλου 
 
 
 
ΑΠΟΝΣΑ ΜΕΛΘ : 
 
Βαλλεράσ Κρίτων-Ακανάςιοσ του τεφάνου 
 
 
Η Ρ.Α.Λ. ΒΡΙΚΕΣΑΙ Ε ΑΠΑΡΣΙΑ 

Χρζθ γραμματζωσ εκτελεί θ Επικςτισ Λ.. ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ Αφ. 

Αντιπρόεδροσ 
Ειςθγθτισ 
Ειςθγιτρια 
Μζλοσ 
Μζλοσ 
Μζλοσ 
 
 
 
 
 
Μζλοσ 
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Ο Πρόεδροσ αναφζρει ςτα Μζλθ , ότι θ καταςκευαςτικι εταιρεία ΔΟΜΟΠΟΡΣ Α.Ε. υπζβαλε 

ςε μεγάλο αρικμό δθμοςίων και δικαςτικϊν αρχϊν, μεταξφ των οποίων και θ Ρ.Α.Λ., τζςςερισ 

αναφορζσ (αρ. πρωτ. ΡΑΛ 264/2.6.2016,269/6.6.2016,83/9.8.2016 και 130/22.9.2016), με τισ 

οποίεσ καταγγζλλει τθν καταςκευαςτικι εταιρεία ΣΕΚΑΛ Α.Ε. για απόρριψθ ρυπαςμζνων 

βυκοκορθμάτων από το ζργο ΚΑΣΑΚΕΤΘ ΝΕΟΤ ΚΡΘΠΙΔΟΣΟΙΧΟΤ ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΘ 

ΚΡΟΤΑΗΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΘ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΚΕΝΣΡΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑ, αρμοδιότθτασ 

Ο.Λ.Π. ΑΕ, ςτθν περιοχι του υπό καταςκευιν ζργου του ΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΒΛΘΣΑ III ςτο Ν. Ικόνιο, 

αρμοδιότθτασ τθσ παραχωρθςιοφχου εταιρείασ C.T.P. Θ καταςκευι των δφο ζργων γίνεται με 

επίβλεψθ τθσ Διεφκυνςθσ Ζργων του Ο.Λ.Π. Α.Ε. από τθν εταιρεία ΣΕΚΑΛ Α.Ε. Κατά τισ 

καταγγελίεσ, επειδι τα caissons, από τα οποία κα διαμορφωκεί ο κρθπιδότοιχοσ του δυτικοφ 

μετϊπου του Προβλιτα ΙΙΙ και εντόσ των οποίων προβλζπεται από εγκεκριμζνεσ μελζτεσ να 

εγκιβωτιςτοφν τα ρυπαςμζνα βυκοκοριματα  δεν είναι ζτοιμα, τα βυκοκοριματα 

εναποτίκενται ελεφκερα ςτον καλάςςιο πυκμζνα όπιςκεν του κρθπιδότοιχου, με 

αποτζλεςμα να προκαλείται ςοβαρότατθ καλάςςια ρφπανςθ. 

 

Σο Τπουργείο Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ / Διεφκυνςθ Περιβαλλοντικισ Αδειοδότθςθσ με 

τα ζγγραφά του με αρικμ. πρωτ. του 15877/20.4.2016 και 32165/30.6.2016 ανζφερε προσ 

τον Ο.Λ.Π. ΑΕ, ότι δεν ζχει αντίρρθςθ για τθν προςωρινι εναπόκεςθ των βυκοκορθμάτων 

από το πρϊτο ζργο ςτον χϊρο, που κα επιχωματωκεί για τθ διαμόρφωςθ του δυτικοφ 

μετϊπου του δεφτερου ζργου και ζωσ ότου καταςτεί εφικτι θ τελικι τοποκζτθςθ τουσ εντόσ 

των caissons.   

 

Ο Πρόεδροσ με το ζγγραφό του με αρικμ. πρωτ. ΡΑΛ 13/9.6.2016 και ςυνθμμζνεσ τισ μζχρι 

αυτι τθν θμερομθνία δφο πρϊτεσ καταγγελίεσ ανζκεςε ςτθν Ειςθγιτρια κα Α. Μακρυγιάννθ  

τθν μελζτθ του κζματοσ και τθν υποβολι γραπτισ ειςιγθςθσ. τθν Ειςθγιτρια διαβίβαςε και 

τισ εν ςυνεχεία δφο λθφκείςεσ καταγγελίεσ. Θ ειςιγθςθ υποβλικθκε με το με υπ’αρ. πρωτ. 

ΡΑΛ 185/26.10.2016 ζγγραφο τθσ  Ειςθγιτριασ και διανεμικθκε ςτα Μζλθ. 

 

Ο Πρόεδροσ με διαδοχικά ζγγραφα του προσ τον Ο.Λ.Π. ΑΕ (αρ. πρωτ. ΡΑΛ 57/14.7.2016, 

57/18.7.2016, 57/10.8.2016,76/16.8.2016 κ.α.), Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ και των δφο ζργων, 

ηιτθςε τισ απόψεισ του επί των καταγγελλομζνων. Ο Ο.Λ.Π. ΑΕ απζςτειλε τισ απόψεισ του με 
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το ζγγραφό του με αρικμ. πρωτ. ΡΑΛ 179/20.10.2016, επειδι θ ΡΑΛ του απζςτελλε  ςυνεχϊσ 

τισ διαδοχικϊσ λαμβανόμενεσ καταγγελίεσ και επειδι μεςολάβθςε θ παραχϊρθςθ του Ο.Λ.Π. 

Α.Ε. από το ΣΑΙΠΕΔ ςτθν CHINA COSCO SHIPPING. το ζγγραφο του ο Ο.Λ.Π. αναφζρει, ότι θ 

αρμόδια Διεφκυνςθ Περιβαλλοντικισ Αδειοδότθςθσ του Τπουργείου Περιβάλλοντοσ και 

Ενζργειασ ςτο παραπάνω αναφερκζν ζγγραφο τθσ κρίνει, ότι θ απόκεςθ των 

βυκοκορθμάτων δεν ζχει τα πάγια χαρακτθριςτικά τθσ απόρριψθσ και για αυτό επιτρζπει τθν  

προςωρινι απόκεςθ. 

 

Θ Ειςθγιτρια ανζφερε , ότι ςτισ 7.7.2017 ηιτθςε εγγράφωσ από το Κεντρικό Λιμεναρχείο 

Πειραιά να τθσ χορθγθκεί το πόριςμα του ςχετικά με τθν καταγγελία τθσ ΔΟΜΟΠΟΡΣ ΑΕ, το 

οποίο τθσ απεςτάλθ με το ζγγραφο με αρικμ. πρωτ. ΡΑΛ 88/23.8.2016. Επίςθσ ανζφερε ότι 

ςτισ αρχζσ Οκτωβρίου 2016 είχε ςυνάντθςθ εργαςίασ επί του κζματοσ με τον κ. Παππά, 

Διευκυντι Ζργων του Ο.Λ.Π. ΑΕ.  Εν ςυνζχεια ανζπτυξε προφορικά τθν ειςιγθςθ και τισ 

απόψεισ τθσ . 

 

Ακολοφκθςε διαλογικι ςυηιτθςθ μεταξφ των Μελϊν και δόκθκαν επεξθγιςεισ. 

 

Ομόφωνα τα μζλθ ζκριναν ότι, ςφμφωνα με το ςκεπτικό τθσ ειςιγθςθσ , το υπό εξζταςθ 

αίτθμα του Ο.Λ.Θ. Α.Ε., άπτεται των ρυκμιςτικϊν αρμοδιοτιτων τθσ Ρ.Α.Λ. που προβλζπονται 

από το άρκρο 113 παρ. 1 εδ.α,β,γ,και ε του Ν.4389/2016 και ςυνεπϊσ είναι παραδεκτι θ 

εξζταςι του. 

 

Κατόπιν των παραπάνω τα Μζλθ τθσ Ρ.Α.Λ. 

 

                                                      ΑΠΟΦΑΙΖΟΤΝ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Θ εταιρεία ΔΟΜΟΠΟΡΣ Α.Ε. με επανειλθμμζνεσ αναφορζσ τθσ προσ δθμόςιεσ και δικαςτικζσ 

αρχζσ , μεταξφ των οποίων και θ Ρ.Α.Λ., καταγγζλλει τθν καταςκευαςτικι εταιρεία ΣΕΚΑΛ ΑΕ , 

ανάδοχο καταςκευισ των ζργων ΚΑΣΑΚΕΤΘ ΝΕΟΤ ΚΡΘΠΙΔΟΣΟΙΧΟΤ ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΘ 

ΚΡΟΤΑΗΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΘ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΚΕΝΣΡΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑ και ΔΤΣΙΚΟΤ  

ΠΡΟΒΛΘΣΑ ΙΙΙ, ότι αποκζτει ρυπαςμζνα βυκοκοριματα από το πρϊτο ζργο ςτθν περιοχι 

καταςκευισ του δεφτερου ζργου. 
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Σο Τπουργείο Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ / Διεφκυνςθ Περιβαλλοντικισ Αδειοδότθςθσ ζχει 

αποφανκεί, ότι θ απόκεςθ αυτι, θ οποία ζχει προςωρινό χαρακτιρα ζωσ ότου 

τοποκετθκοφν οριςτικά ςτα υπό καταςκευι caissons του κρθπιδότοιχου του δεφτερου ζργου, 

δεν είναι απόρριψθ και ότι δεν ζχει αντίρρθςθ. Σθν ίδια άποψθ διατφπωςε γραπτϊσ και το 

Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά. Σζλοσ και ο Ο.Λ.Π. ΑΕ, Διευκφνουςα Τπθρεςία και των δφο 

ζργων, ζχει όμοια άποψθ, βαςιηόμενοσ και ςτθν πιςτοποίθςθ του Σμιματοσ Ελζγχου τθσ 

Περιφερειακισ Αττικισ (ζγγραφο τθσ με αρικμ. πρωτ. του 121323/4906/16/29.7.2016) για 

τιρθςθ τθσ εγκεκριμζνθσ διαδικαςίασ προςωρινισ απόκεςθσ. 

 

Κατόπιν των παραπάνω, θ Ρ.Α.Λ. διαπιςτϊνει ότι οι αρμόδιεσ κρατικζσ υπθρεςίεσ και θ 

Διευκφνουςα Τπθρεςία των ζργων ζχουν αποφανκεί αρνθτικά ωσ προσ τθν φπαρξθ 

παρατυπίασ ςτθν εγκεκριμζνθ προςωρινι αυτι απόκεςθ των βυκοκορθμάτων. Κατά 

ςυνζπεια, κζτει τισ καταγγελίεσ ςτο αρχείο.  

 

Θ Ρ.Α.Λ. υπογραμμίηει εδϊ, ότι ο  ΔΤΣΙΚΟ ΠΡΟΒΛΘΣΑ ΙΙΙ είναι ζνα μεγάλο και απαραίτθτο  

ζργο του Ελλθνικοφ κράτουσ, το οποίο καταςκευάηεται με ανάκεςθ ςε καταςκευαςτι και με 

δαπάνεσ τθσ παραχωρθςιοφχου εταιρείασ, ςτο πλαίςιο τθσ παραχϊρθςθσ δραςτθριοτιτων 

του λιμζνα Πειραιά. Θ Διεφκυνςθ Ζργων του Ο.Λ.Π. Α.Ε.  είναι θ Διευκφνουςα Τπθρεςία του 

ζργου και αςκεί τθν επίβλεψθ του. Για τθν άρτια καταςκευι το ζργου ςφμφωνα με τουσ 

κανόνεσ τθσ τζχνθσ και τθσ τεχνικισ και τισ προβλζψεισ των μελετϊν του, κακϊσ και προσ 

αποφυγιν αρνθτικϊν περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων του, απαιτείται ςυνεχισ και εντατικι 

επίβλεψθ τθσ καταςκευισ του. 

 

 

                                    

                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΘ Ρ.Α.Λ.      
                                                                                                            
                                        

                                                                                                                          Κ.Ι. Μουτηοφρθσ 
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