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 Πειραιάς        
  
  Φ101ΔΡΑ36/20

             

Προς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
          (με συνημμένα)
 

Κοιν.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

 

ΘΕΜΑ : Σχετικά με τα έργα στον χώρο του πρώην εργοστασίου Λιπασμάτων στον Δήμο 

    Κερατσινίου- Δραπετσώνας . 

ΣΧΕΤ.: 

1. Το Π.Δ.145/2010 (ΦΕΚ238Α/27-12-2010) “Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής” όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση-επικαιροποίηση με την 

με αρ. 37419/13479/2018 (ΦΕΚ 1661/Β/11-5-18).

2. Ο Ν.1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε με τον 

Ν.3010/02 και τον Ν.4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 

δραστηριοτήτων…».…»

3. Ο Ν. 4685/2020 « Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην  

ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ 
ΑΛΛΑΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ & 
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Αιγάλεω 5 & Κάστορος,
Τ.Κ. : 185 45 Πειραιάς              
Πληροφορίες : Κ. Μέρμηγκας –Ν. Σφαλτού – 
Σ. Καλαφάτη 
Τηλ. :  213 160 2100-213 160 2122
FAX : 213 1602106
Email : perivpeir@patt.gov.gr
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4. Ο Ν. 4504/2017 ΦΕΚ 184/Α/29-11-2017  « Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε

θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής…».

5.  Η ΚΥΑ 3113.10-12/85580/2017/29-11-2017 σχετικά με την «Ρύθμιση της χρονικής 

διάρκειας και των όρων παραχώρησης, των συνεπειών της παράβασής τους, των 

επιβαλλόμενων κυρώσεων και των λόγων ανάκλησης της παραχώρησης της έκτασης της 

περιοχής Λιπασμάτων της οποίας η αποκλειστική χρήση αποδόθηκε στον Δήμο 

Κερατσινίου – Δραπετσώνας με την διάταξη του άρθρου 19 του Νόμου 4404/2016 (ΦΕΚ 

126Α')….».

6. Η Υ.Α. Αριθμ.ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016 (ΦΕΚ 2471 Β') «Τροποποίηση και κωδικοποίηση 

της υπουργικής απόφασης 1958/2012-Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και 

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

4014/2011», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

7. Το με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/64268/4380/30-7-2020 έγγραφο του ΥΠΕΝ με το οποίο 

ζητείται από την Υπηρεσία μας η εξέταση τυχόν παραβάσεων της περιβαλλοντικής 

νομοθεσίας σε σχέση με έργα που έχουν εκτελεστεί στον χώρο του πρώην εργοστασίου 

Λιπασμάτων στον Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας.

8. Το με αρ. πρωτ. 73562 ΑΠΑ 2020/21-9-2020 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας 

Πειραιά, Νήσων και Δυτικής Αττικής με το οποίο ενημερώνει ότι για το σύνολο των 

έργων της παραλιακής περιοχής «Λιπάσματα» του Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας τα 

οποία εμπίπτουν στην ισχύουσα οριογραμμή αιγιαλού, έχει εκδοθεί το με αριθμό 260/17-

12-2019 πρωτόκολλο άρσης και απομάκρυνσης κτισμάτων, κατασκευών και έργων σε 

χώρους αιγιαλού-παραλίας και θάλασσας.

9. Το με αρ. πρωτ. 82907 ΑΠΑ 2020/2-10-2020 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας 

Πειραιά, Νήσων και Δυτικής Αττικής με το οποίο διαβιβάστηκαν το με αριθμό 260/17-12-

2019 πρωτόκολλο άρσης και απομάκρυνσης κτισμάτων, κατασκευών και έργων σε 

χώρους αιγιαλού-παραλίας και θάλασσας, η από 16-12-2019 Έκθεση Ελέγχου, η με 

αριθμό 354/15-10-2018 Τεχνική Έκθεση – Έκθεση Αυτοψίας με φωτογραφικό υλικό, 

Τοπογραφικό Διάγραμμα και απόσπασμα από χάρτη ΓΥΣ.

10. Το με αρ. πρωτ.  871005/10-11-2020 έγγραφο της Υπηρεσίας μας σχετικά με αυτοψία 

στον χώρο του πρώην εργοστασίου Λιπασμάτων στον Δήμο Κερατσινίου- Δραπετσώνας – 
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έναρξη διαδικασίας επιβολής διοικητικών κυρώσεων με συνημμένη την από 29 

Οκτωβρίου 2020 Έκθεση Αυτοψίας.

11. Το με αρ. πρωτ. 37600/19-11-2020 έγγραφο απόψεων σχετικά με το παραπάνω (10) από 

τον Δήμο Κερατσινίου- Δραπετσώνας. 

12. 455/4-11-2020 έγγραφο από το 2ο Προανακριτικό Τμήμα του Πταισματοδικείου Πειραιά.

Σε εκτέλεση του (7) σχετικού εγγράφου του ΥΠΕΝ, η Υπηρεσία μας προκειμένου να 

προβεί σε έλεγχο τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, πραγματοποίησε αυτοψία στις 29 

Οκτωβρίου 2020 στην περιοχή του πρώην εργοστασίου των Λιπασμάτων του Δήμου 

Κερατσινίου-Δραπετσώνας. Μετά την αυτοψία εκδόθηκε το (10) σχετικό έγγραφο για τις 

διαπιστώσεις της Υπηρεσίας και την έναρξη διαδικασίας επιβολής διοικητικών κυρώσεων προς 

τον Δήμο αποκλειστικά για τα έργα εντός της ζώνης του διοικητικά καθορισμένου αιγιαλού, 

σύμφωνα με το 260/17-12-2019 πρωτόκολλο άρσης και απομάκρυνσης κτισμάτων, κατασκευών 

και έργων σε χώρους αιγιαλού-παραλίας και θάλασσας που περιλαμβάνεται στο (9) σχετικό 

έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Πειραιά, Νήσων και Δυτικής Αττικής και για τα έργα που 

αναλυτικά περιγράφονται στις (9) σχετικές εκθέσεις και έχουν διαπιστωθεί από την Υπηρεσία 

μας με το (10) σχετικό έγγραφο. Για τα έργα αυτά, τα οποία περιλαμβάνονται στην Ομάδα 3: 

Λιμενικά έργα, α/α 9α της (6) σχετικής ΥΑ, απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση αρμοδίως, 

ανάλογα με το μήκος επέμβασης. Για τα λοιπά έργα της ανάπλασης στον χώρο των Λιπασμάτων 

που περιγράφονται στο (10) σχετικό δεν απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση σύμφωνα με 

την προαναφερόμενη ΥΑ.

Μετά το (11) σχετικό έγγραφο απόψεων από τον Δήμο Κερατσινίου- Δραπετσώνας, 

διαπιστώθηκε από την Υπηρεσία μας ότι έχει εφαρμογή το άρθρο 93 του Ν.4504/2017 

αναφορικά με την αδειοδότηση έργων σε περιοχές Ο.Τ.Α. σύμφωνα με το οποίο: «Κατά 

παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, έργα εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα επί εκτάσεων των οποίων η 

χρήση έχει αποδοθεί με νόμο ή με Σύμβαση Παραχώρησης σε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

αδειοδοτούνται και υλοποιούνται από την, κατά περίπτωση, αρμόδια Διεύθυνση του οικείου δήμου 

ή της οικείας Περιφέρειας» καθώς και η ΚΥΑ 3113.10-12/85580/2017/29-11-2017 από την οποία 

επισημαίνουμε τον όρο 7 «Ο Δήμος για την υλοποίηση των σκοπών της παραχώρησης , 

υποχρεούται να λαμβάνει από τις αρμόδιες Αρχές, όλες τις κατά Νόμο απαιτούμενες άδειες και 

εγκρίσεις για την καταλληλότητα των εγκαταστάσεων του παραχωρούμενου χώρου και την ασφαλή 
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λειτουργία τους..», τον όρο 11 «O Δήμος υποχρεούται στην λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για 

την τήρηση των όρων της ισχύουσας περιβαλλοντικής Νομοθεσίας..» και τον όρο 17 «Προς 

εξασφάλιση της τήρησης των διατάξεων της παρούσας, το Δημόσιο δικαιούται να προβαίνει δια 

των αρμοδίων οργάνων του σε τακτικές επιθεωρήσεις του χώρου προκειμένου να διαπιστώνει την 

ορθή τήρηση των υποχρεώσεων του δήμου που προβλέπονται στην παρούσα…Αρμόδιες Υπηρεσίες 

για τους ελέγχους και επιθεωρήσεις καθορίζονται κατά περίπτωση η Περιφερειακή Διεύθυνση 

Δημόσιας Περιουσίας Αττικής, οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

και η Λιμενική Αρχή.»

Μετά τα παραπάνω και όσον αφορά το συγκεκριμένο έργο που περιλαμβάνεται στο με 

αριθμό 260/17-12-2019 πρωτόκολλο άρσης και απομάκρυνσης κτισμάτων, κατασκευών και 

έργων σε χώρους αιγιαλού-παραλίας και θάλασσας της Κτηματικής Υπηρεσίας Πειραιά, Νήσων 

και Δυτικής Αττικής και τις διαπιστώσεις της Υπηρεσίας μας (10 σχετικό), επισημαίνουμε τα 

εξής :

1. Η Διεύθυνση Λιμενικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής και η Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας παρακαλούνται να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες 

σχετικά με την απαίτηση περιβαλλοντικής αδειοδότησης σύμφωνα με την (6) σχετική 

Υ.Α., αποκλειστικά και μόνο για τα έργα εντός αιγιαλού όπως περιγράφονται στο 

πρωτόκολλο άρσης και απομάκρυνσης κτισμάτων, κατασκευών και έργων σε χώρους 

αιγιαλού-παραλίας και θάλασσας της Κτηματικής Υπηρεσίας Πειραιά, Νήσων και 

Δυτικής Αττικής, σε συνδυασμό με τα αναφερόμενα στο άρθρο 93 του Ν. 4504/2017 

και την ΚΥΑ 3113.10-12/85580/2017. 

2. Αποστέλλεται στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής, το (10) σχετικό έγγραφο της Υπηρεσίας μας για ενέργειες σε εφαρμογή 

των όρων 11 και 17 της ΚΥΑ 3113.10-12/85580/2017/29-11-2017, καθ’ όσον 

καθορίζονται ως αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου και επιθεωρήσεων.

3. Στο Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος/Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, 

αποστέλλεται το (10) σχετικό έγγραφο της Υπηρεσίας μας για ενέργειες όσον αφορά 

την (7) σχετική εντολή ελέγχου, καθ’ όσον δεν καθορίζεται η Υπηρεσία μας ως 

αρμόδια για την επιθεώρηση του έργου στον όρο 17 της (5) σχετικής ΚΥΑ.



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5fbcd765f236cbeec2a67506 στις 24/11/20 13:16
5

Στον Δήμο Κερατσινίου- Δραπετσώνας που αποστέλλεται το παρόν, επισημαίνεται η 

εφαρμογή του όρου 11 της (5) σχετικής ΚΥΑ «O Δήμος υποχρεούται στην λήψη όλων των 

αναγκαίων μέτρων για την τήρηση των όρων της ισχύουσας περιβαλλοντικής Νομοθεσίας..» και 

παρακαλείται για τις σχετικές δικές του ενέργειες.

Συνημμένα
Σχετικά (9) και (10) έγγραφα με τα συνημμένα τους

ΕΔ
- Χ.Α. 
- Τμήμα Περιβάλλοντος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  
-Δ/ΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
 Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1, 18510 Πειραιάς

 Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 
Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής

          

Κ.ΦΛΩΡΟΣ
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 -Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1, Ε2, 18510 Πειραιάς

          -Β’ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
  keratsini@hcg.gr

2. ΥΠΕΝ
    Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΔΙΠΑ)
    Λεωφ. Αλεξάνδρας 11, 114 73 Αθήνα 
3. ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ 
    ΤΜΗΜΑ  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
    Λεωφ. Μεσογείων 119, 10192 Αθήνα 
4.ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
   Ελ. Βενιζέλου 200,18756 Κερατσίνι

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΝ
2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
3. ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΝ
4. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
5. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΙΡΑΙΑ
6. ΓΡΑΦΕΙΟ  ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
7. ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
8. ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
    2ο ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
    Νοταρά 93-95, 185 35 Πειραιάς ( Αριθμός Δικογρ. 265 ΠΕ.)
9. ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΝΗΣΩΝ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
    ΤΜΗΜΑ Β’-ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΠΑΡΑΛΙΑΣ
     Νικήτα 15, 18531 Πειραιάς
10. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
     greekportwatch@gmail.com
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