
  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       Αθήνα, 25 Νοεµβρίου 2011 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ     Α.Π. οικ. 205482 

ΕΥΠΕ                                                                              (σχ. 133715/10) 
(ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) 

ΤΜΗΜΑ  Α΄ 

Ταχ. ∆/νση : Λ. Αλεξάνδρας 11        
Τ.Κ. : 114 73      
Πληροφορίες : Xρ. ∆ούµα                                       ΠΡΟΣ:  ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
Τηλέφωνο :210 6417956     
F.A.X. :210 6430637  
     

Θέµα : Προκαταρκτική  Περιβαλλοντική Εκτίµηση και Αξιολόγηση του έργου: 
«Επέκταση επιβατικού λιµένα Πειραιά-Νότια Πλευρά» 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α) «Για την προστασία του Περιβάλλοντος» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Το Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209/Α/21.9.11) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 
δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού 
ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιµατικής Αλλαγής». 

3. Το Ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285/Α/19.12.01) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις».  

4. Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/Α/7.6.10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης» 

5. Την  Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π.11014/703/Φ104/14.3.03 (ΦΕΚ 332/Β/20.3.03) 
«∆ιαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και 
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 1650/86 
(Α’160) όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του Ν. 3010/02 ‘Εναρµόνιση του Ν. 1650/86  
µε τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ.....και άλλες διατάξεις (Α’91)’» 

6. Την  Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π.15393/2332/5.8.02 (ΦΕΚ 1022/Β/5.8.02) «Κατάταξη 
δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύµφωνα µε το άρθρο 
3 του Ν. 1650/86 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του Ν. 3010/02 ‘Εναρµόνιση του 
Ν. 1650/86  µε τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.α. (Α’91)’» 

7. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π. 37111/2021/26.9.03 (ΦΕΚ 1391/Β/29.9.03) 
«Καθορισµός τρόπου ενηµέρωσης και συµµετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία 
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύµφωνα µε την 
παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 1650/86 όπως αντικαταστάθηκε µε τις παραγράφους 2 
και 3 του άρθρου 3 του Ν. 3010/02» 

8. Το Ν. 3028/02 (ΦΕΚ 153/Α/28.6.02) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της 
Πολιτιστικής Κληρονοµιάς» 

9. Το Π.∆. 221/2.7.98 (ΦΕΚ 174/Α/98) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος» 
(ΕΥΠΕ) στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Εργων  όπως  
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τροποποιήθηκε  µε το  Π.∆.269/7.8.01 (ΦΕΚ 192/Α/27.8.01) και το Π.∆. 35/2009 (ΦΕΚ 
51/Α/27.3.09). 

10.Την υπ’ αριθµ. 2876/7.10.09  Απόφαση (ΦΕΚ 2234/Β/09)  «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων». 

11.Το Π.∆. 189/09  (ΦΕΚ 221/Α/5.11.09)  «Καθορισµός και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των 
Υπουργείων». 

12.Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 69269/5387/24.10.90 (ΦΕΚ 678/Β/90). 

13.Την Εγκύκλιο 17/94 του ΥΠΕΧΩ∆Ε µε αρ.πρωτ. 59862/1687/21.4.94. 

14.Την Εγκύκλιο 35/95 του ΥΠΕΧΩ∆Ε µε αρ. πρωτ. 68523/3299/10.7.95. 

15.Την Εγκύκλιο 9/96 του ΥΠΕΧΩ∆Ε µε αρ.πρωτ. 1810/458/30.1.96. 

16.Το α.π. οικ. 79663/29.5.97 έγγραφο της Γεν.  ∆/νσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

17.Το µε α.π. 42768/17.12.10 έγγραφο του ΟΛΠ Α.Ε. υποβολής της µελέτης του έργου (α.π. 
ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ/133715/20.12.10). 

18.Το µε α.π. 43547/22.12.10 έγγραφο του ΟΛΠ Α.Ε. διαβίβασης της µελέτης του έργου 
προς το Υπ. Θαλ. Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας (α.π. ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ/133987/24.12.10). 

 
19.Το  µε α.π. 197801/1.4.11 έγγραφο  της  ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ  µε το  οποίο  διαβίβασε  ένα  

τεύχος  της  µελέτης  προς  τον Οργανισµό Αθήνας, για απόψεις. 
 
20.Το  µε α.π. 8216/35/11/20.4.11 έγγραφο  της  ∆/νσης Λιµενικών Υποδοµών του Υπ. Θαλ. 

Υποθέσεων, Νήσων & Αλιείας µε το οποίο διαβιβάστηκε στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ η υπ’ αριθµ. 
02/6.4.11 Απόφαση της Επιτροπής Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Λιµένων σύµφωνα µε την 
οποία αναβάλλεται η λήψη σχετικής απόφασης για το έργο  (α.π. ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ/ 
198617/29.4.11). 

 
21.Το  µε α.π. 8216/55/11/29.4.11 έγγραφο  της  ∆/νσης Λιµενικών Υποδοµών του Υπ. Θαλ. 

Υποθέσεων, Νήσων & Αλιείας µε το οποίο διαβιβάστηκε στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ η υπ’ αριθµ. 
02/18.4.11 Απόφαση της Επιτροπής Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Λιµένων σύµφωνα µε την 
οποία εγκρίνεται, υπό όρους, η µελέτη του έργου  (α.π. ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ/198697/3.5.11). 

 
22.Το γεγονός ότι ο Οργανισµός Αθήνας δεν διαβίβασε στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ τις απόψεις του. 

Γ ν ω µ ο δ ο τ ο ύ µ ε 
 
Θετικά επί της Προµελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της «Επέκτασης επιβατικού 
λιµένα Πειραιά-Νότια Πλευρά», κατόπιν Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και 
Αξιολόγησης αυτού όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στον φάκελο της Προµελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και στα περιεχόµενα σε αυτόν σχέδια, και εµφανίζεται στα 
συνοδεύοντα την  παρούσα γνωµοδότηση τοπογραφικά. 
 
Κατά την παρούσα γνωµοδότηση λήφθηκαν κατ’ αρχήν υπόψη τα ακόλουθα: 
 

1.  Οι γενικές και ειδικές κατευθύνσεις της χωροταξικής πολιτικής, που προκύπτουν από 
εγκεκριµένα χωροταξικά, ρυθµιστικά και πολεοδοµικά  σχέδια ή άλλα σχέδια χρήσεων γης.  
 
Το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης προβλέπει µεταξύ 
άλλων:  
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-‘..Ο κεντρικός λιµένας του Πειραιά θα εξακολουθεί να διατηρεί ακτοπλοϊκές υπηρεσίες, 
κυρίως για την περιοχή του Αργοσαρωνικού. Ωστόσο θα εξειδικευτεί στον κλάδο της 
κρουαζιέρας..’    
-‘Ορθολογική οργάνωση και ανάπτυξη του τοµέα του τουρισµού στο πλαίσιο της 
αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της χώρας’ 
-‘Βελτίωση της απόδοσης και ανταγωνιστικότητας του τοµέα µε την προσαρµογή και τον 
εµπλουτισµό του τουριστικού προϊόντος και του σχεδιασµού στα νέα δεδοµένα και τάσεις 
της τουριστικής αγοράς’ 
 
Το προτεινόµενο έργο είναι συµβατό µε τις παραπάνω κατευθύνσεις αφού αναβαθµίζει τις 
υπηρεσίες εξυπηρέτησης του τοµέα κρουαζιέρας. 

2.  Τα χαρακτηριστικά του έργου (µέγεθος, συσσωρευτική δράση, χρήση φυσικών πόρων, 
παραγωγή αποβλήτων, ρύπανση και οχλήσεις, κίνδυνο ατυχηµάτων µε επίπτωση στο  
περιβάλλον). 

Πρόκειται για την κατασκευή έργων επέκτασης του κεντρικού-επιβατικού λιµένος Πειραιά 
προς τη νότια πλευρά, εξωτερικά του λιµένος, προκειµένου να δηµιουργηθεί η κατάλληλη 
λιµενική υποδοµή για την εξυπηρέτηση µεγάλου µεγέθους κρουαζιερόπλοιων. 

3.  Η περιβαλλοντική ευαισθησία της περιοχής που ενδέχεται να θιγεί από το έργο (χρήσεις 
γης, φυσικοί πόροι, αφοµοιωτική ικανότητα περιβάλλοντος, ευαίσθητες περιοχές). 
 
Το έργο βρίσκεται  εκτός προστατευόµενων περιοχών. 

4.  Τα χαρακτηριστικά των ενδεχόµενων σηµαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την 
κατασκευή και λειτουργία  του έργου (έκταση επιπτώσεων, µέγεθος, πιθανότητα και  
συχνότητα εµφάνισης, αναστρεψιµότητα). 

Τα προτεινόµενα έργα δεν θα δηµιουργήσουν επιπρόσθετες οχλήσεις, καθώς δεν εισάγουν 
µια νέα χρήση στην περιοχή, αφού αφορούν σε έργα επέκτασης της ήδη υφιστάµενης 
υποδοµής εξυπηρέτησης των κρουαζιερόπλοιων. Προβλέπονται επιπτώσεις κυρίως κατά 
την κατασκευή οι οποίες θα αντιµετωπιστούν µε τα κατάλληλα επανορθωτικά µέτρα. 

5.  Τα οφέλη για την εθνική οικονοµία, την εθνική ασφάλεια, τη δηµόσια υγεία και η 
εξυπηρέτηση άλλων λόγων δηµοσίου συµφέροντος. 

Τα προτεινόµενα έργα θα συµβάλλουν στην σηµαντική βελτίωση των προσφερόµενων 
υπηρεσιών του λιµένα στους επιβάτες κρουαζιέρας. 

6.  Οι θετικές επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον σε µία                                                                          
ευρύτερη περιοχή  από εκείνη που επηρεάζεται άµεσα από το έργο ή την δραστηριότητα. 

 
Επίσης η παρούσα γνωµοδότηση δίδεται µε τον όρους: 
  
α)ότι δεν έρχεται σε αντίθεση µε ειδικούς περιορισµούς, που έχουν τεθεί στην περιοχή µε 
ειδικές διατάξεις και που ενδεχοµένως δεν επιτρέπουν την κατασκευή του υπόψη έργου. 
 
β)ότι θα προστατευθούν και θα αναδειχθούν κατάλληλα, το Κονώνειο Τείχος, ο Τάφος του 
Θεµιστοκλή και λοιπά προστατευόµενα µνηµεία της περιοχής του έργου.   
  
γ)ότι θα εκπονηθεί συνολική κυκλοφοριακή µελέτη η οποία θα λαµβάνει υπόψη την 
υφιστάµενη κατάσταση και τα νέα προτεινόµενα έργα του λιµένα Πειραιά, (την επέκταση 
λιµένα στη νότια πλευρά, το ξενοδοχειακό συγκρότηµα στην Ακτή Μιαούλη και το κτιριακό 
συγκρότηµα του κέντρου κρουαζιέρας και του εκθεσιακού- συνεδριακού κέντρου στην θέση 
Παλατάκι).  
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Ο ενδιαφερόµενος φορέας οφείλει στο στάδιο της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων να 
υποβάλει στην αρµόδια Υπηρεσία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, φάκελο ο οποίος θα 
περιέχει τουλάχιστον τα εξής:  

α) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες 
διατάξεις που αφορούν στην περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων,  η 
οποία θα περιλαµβάνει τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες όσον αφορά το έργο της 
παρούσας γνωµοδότησης: 
 
� Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας υλοποίησής του έργου. 
 
� Περιγραφή της θέσης του έργου, του σχεδιασµού και των τεχνικών χαρακτηριστικών του 

συνόλου του έργου κατά τα στάδια της κατασκευής και της λειτουργίας. Περιγραφή των 
κυριότερων χαρακτηριστικών των µεθόδων κατασκευής, της φύσης και των ποσοτήτων 
των χρησιµοποιούµενων υλικών. Περιγραφή των προβλεπόµενων τύπων και ποσότητας 
καταλοίπων και εκποµπών, ιδίως στα νερά, στην ατµόσφαιρα, στο έδαφος, το θόρυβο 
και τις δονήσεις που αναµένεται να προκύψουν από την κατασκευή και λειτουργία του 
προτεινόµενου έργου.    

 
� Περιγραφή και αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων, ιδίως ως προς τη θέση, το 

µέγεθος ή/και την τεχνολογία αυτών, συµπεριλαµβανοµένης της µηδενικής λύσης, που 
εξετάστηκαν από τον κύριο του έργου. Παρουσίαση των κύριων λόγων της επιλογής της 
προτεινόµενης λύσης λαµβανοµένων υπόψη των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον της 
περιοχής.  

 
� Περιγραφή των στοιχείων του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος που ενδέχεται 

να θιγούν σηµαντικά από το προτεινόµενο έργο, συµπεριλαµβανόµενων ειδικότερα του 
πληθυσµού, της πανίδας, της χλωρίδας, των οικοτόπων, του εδάφους, του νερού, του 
αέρα, των κλιµατικών παραγόντων, των υλικών αγαθών, µεταξύ των οποίων η 
αρχιτεκτονική, πολιτιστική και αρχαιολογική κληρονοµιά, το τοπίο καθώς και η περιγραφή 
της αλληλεπίδρασης των στοιχείων αυτών.  

 
� Περιγραφή, εκτίµηση και αξιολόγηση των πιθανά σηµαντικών επιπτώσεων που η 

κατασκευή και λειτουργία του προτεινόµενου έργου ενδέχεται να προκαλέσει στο 
περιβάλλον από τη χρήση των φυσικών πόρων, την εκποµπή ρυπαντών, τη δηµιουργία 
οχλήσεων και τη διάθεση αποβλήτων. Περιγραφή του συνόλου των δεδοµένων και των 
µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν για την πρόβλεψη και εκτίµηση των επιπτώσεων στο 
περιβάλλον, µε αναφορά στην αξιοπιστία των µεθόδων. Επισήµανση των ενδεχόµενων  
δυσκολιών που προέκυψαν  κατά τη συλλογή των απαιτούµενων πληροφοριών.  

 
� Αναλυτική περιγραφή των µέτρων που προβλέπονται για να αποφευχθούν, µειωθούν, 

αποκατασταθούν και αντισταθµιστούν οι σηµαντικές δυσµενείς επιπτώσεις του έργου στο 
περιβάλλον.  

 
� Οριζοντιογραφία και τυπικές διατοµές του έργου. 
 
� Έγχρωµες φωτογραφίες χαρακτηριστικών σηµείων της περιοχής του έργου. 
 
� Αναφορά σε συγκεκριµένες πηγές απόληψης των απαιτούµενων υλικών. Στην 

περίπτωση δηµιουργίας νέου λατοµείου να προβλεφθεί  η θέση ενεργοποίησής του και 
να γίνει σχετική εκτίµηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον. 

 
� Υπόδειξη εργοταξιακών χώρων και χώρων προσωρινής ή µόνιµης απόθεσης υλικών.  
 
� Περιγραφή του τρόπου µεταφοράς των υλικών στο χώρο του έργου από τους χώρους 

απόληψής τους. 
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� Έµφαση να δοθεί στην εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κυκλοφορία 
µε την παράλληλη πρόταση κυκλοφοριακών έργων και ρυθµίσεων καθώς και 
εναλλακτικές λύσεις αυτών. 

 
� ∆ιαµόρφωση της χερσαίας ζώνης. 
 
� Κατ’ αρχήν προϋπολογισµό εργασιών του έργου στον οποίον να περιλαµβάνονται και οι 

δαπάνες που προβλέπονται για τα έργα αποκατάστασης και προστασίας του 
περιβάλλοντος, σύµφωνα µε το α.π.οικ. 79663/29.5.97 έγγραφο Γεν. ∆/νσης 
Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

 
� Πρόταση µε συγκεκριµένα-κωδικοποιηµένα µέτρα, όρους και περιορισµούς πρόληψης ή 

αντιµετώπισης δυσµενών περιβαλλοντικά καταστάσεων. 
 
� Μη τεχνική περίληψη των πληροφοριών που περιλαµβάνονται στην ΜΠΕ. 
 
Όλα τα αντίγραφα της ΜΠΕ θα πρέπει να είναι υπογεγραµµένα και σφραγισµένα από τον 
µελετητή και θεωρηµένα από τον φορέα του έργου. Επίσης ο φάκελος θα συνοδεύεται από 
υπεύθυνη δήλωση του µελετητή που θα αναφέρει ότι είναι κάτοχος Μελετητικού Πτυχίου της 
κατηγορίας 27, µε ηµεροµηνία κτήσης και διάρκεια ισχύος. 
Τα κείµενα και οι χάρτες της ΜΠΕ υποβάλλονται και σε ηλεκτρονική µορφή. 
 

β)Την παρούσα γνωµοδότηση (ΠΠΕΑ) του ΥΠΕΚΑ µαζί µε αντίγραφο του θεωρηµένου από 
την ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ χάρτη και τοπογραφικού σχεδίου από όπου φαίνεται η προεπιλεγείσα 
λύση του έργου σε επτά (7) αντίγραφα. 

 

Η παρούσα αποτελεί µόνο την Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίµηση και Αξιολόγηση του  
προγραµµατιζόµενου έργου, και συνίσταται σε γνωµοδότηση ως προς την θέση, το µέγεθος, 
το είδος, την εφαρµοζόµενη τεχνολογία, τα γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά, τη χρήση των 
φυσικών πόρων, τη συσσωρευτική δράση µε άλλα έργα, την παραγωγή αποβλήτων, την 
ρύπανση και τις οχλήσεις, καθώς και τον κίνδυνο ατυχηµάτων ιδίως από τη χρήση ουσιών 
και τεχνολογίας και  δεν υποκαθιστά πιθανές απαιτούµενες άδειες και εγκρίσεις από άλλους 
φορείς (Αρχαιολογική Υπηρεσία κ.λ.π.) 
 
Η οριστική και δεσµευτική άποψη της ∆ιοίκησης, επί των προαναφεροµένων και συναφών 
θεµάτων, θα δοθεί µε την αξιολόγηση της ΜΠΕ και την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών 
όρων µε την οποία µπορεί να επιβάλλει προϋποθέσεις, όρους, περιορισµούς και 
διαφοροποιήσεις για την πραγµατοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας ή και να 
αποφασίσει τη µη υλοποίησή του, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 
 
Η διάρκεια ισχύος της παρούσας είναι πέντε (5) χρόνια, χρονικό διάστηµα µέσα στο οποίο 
πρέπει να υποβληθεί η Μελέτη Περ/κών Επιπτώσεων του έργου. 
 
Η παρούσα κοινοποιείται στο Περιφερειακό Συµβούλιο Περ. Αττικής συνοδευµένη από ένα 
τεύχος ΠΠΕ προκειµένου να  δηµοσιοποιηθεί σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 2 της 
Η.Π. 37111/2021/26.9.03 (ΦΕΚ 1391/Β/29.9.03). Σύµφωνα µε την προαναφερόµενη ΚΥΑ τα 
έξοδα δηµοσίευσης στον τύπο βαρύνουν τον φορέα του έργου. 
 
 

                                                                       Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

                                                                                              

                                                                                               Ε. ΤΗΛΙΓΑ∆ΑΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 

 

1.  Οργανισµός Αθήνας 
Πανόρµου 2, 11523 Αθήνα 

 

2.  Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας 
∆/νση Λιµενικών Υποδοµών  
Ακτή Βασιλειάδη, 18510  Πειραιάς 
 
3.Περιφερειακό Συµβούλιο Περ. Αττικής 
Λ. Συγγρού 15-17, 11743 Αθήνα 
(συν 1 τ. ΠΠΕ) 
 
4.∆/νση Έργων/ΟΛΠ Α.Ε. 
 Ακτή Μιαούλη 10, 18538 Πειραιάς 
(συν 1 τ. ΠΠΕ) 

 

 

ΕΣΩΤ. ∆ΙΑΝΟΜΗ 

1.  ΕΥΠΕ (συν. 1 τ. ΠΠΕ) 
2.  Χρον. Αρχείο 
3.  Τµήµα Α’ 
4.   Χρ. ∆ούµα 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΡΑΞΗ 
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