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1. Σην περύοδο 2017 – 2020 υπόρξα Διοικητόσ τησ Δημόςιασ Αρχόσ Λιμϋνων 
(ΔΑΛ). Με την ανωτϋρω ιδιότητϊ μου, υπϋβαλα τισ με αριθμό πρωτοκόλλου 
6000/402/2019 και 6000/412/2019 ανακοινώςεισ αξιόποινων πρϊξεων 
αναφορικϊ με το ζότημα τησ παρουςύασ ραδιενεργού φωςφογύψου ςτην περιοχό 
«Λιπϊςματα», η οπούα βρύςκεται ςτον Δόμο Κερατςινύου – Δραπετςώνασ Αττικόσ.  
 
2. Μετϊ την αποχώρηςό μου από τη Δημόςια Αρχό Λιμϋνων, ςυνϋχιςα την ϋρευνα 
για την υπόθεςη αυτό, ωσ επικεφαλόσ πλϋον του υπό ύδρυςη ςωματεύου με την 
επωνυμύα «Παρατηρητόριο Διαφϊνειασ Λιμενικού υςτόματοσ». όμερα, το 
Παρατηρητόριο θϋτει υπόψιν ασ τα εξόσ ςυμπερϊςματϊ του όχι μόνο για την 
παρουςύα τησ ραδιενεργού φωςφογύψου ςτην ϋκταςη των «Λιπαςμϊτων», αλλϊ 
και για την εν γϋνει διαχεύριςη τησ ϋκταςησ αυτόσ από το Δόμο Κερατςινύου – 
Δραπετςώνασ: 
 
3. Για την παρουςύα τησ ραδιενεργού, τοξικόσ και επικύνδυνησ για τον ϊνθρωπο  
φωςφογύψου ςτην ϋκταςη των «Λιπαςμϊτων» η με αριθμό 133/2019 απόφαςη 
του Περιφερειακού υμβουλύου Αττικόσ δεν καταλεύπει καμύα αμφιβολύα. 
Ειδικώτερα, ςτην με ημερομηνύα 7/5/2019 ςυνεδρύαςη του Περιφερειακού 
υμβουλύου Αττικόσ ο τότε αρμόδιοσ Αντιπεριφερειϊρχησ Πειραιϊ κ. Γ. Γαβρύλησ 
ειςηγόθηκε μεταξύ ϊλλων και τον κϊτωθι λόγο απαλλοτρύωςησ ϋκταςησ ςτην 
περιοχό των «Λιπαςμϊτων»: 
 
«Σ) Εξυγύανςη του εδϊφουσ / υπεδϊφουσ από τα παραπροώόντα που εναποτύθεντο 
κατϊ την περύοδο λειτουργύασ του εργοςταςύου και τα οπούα ςόμερα 
εξακολουθούν να ρυπαύνουν την ευρύτερη περιοχό δημιουργώντασ 
ςυνθόκεσ επικινδυνότητασ για την υγεύα των κατούκων.» 
 
Με την με αριθμό 133/2019 κατϊ πλειοψηφύα απόφαςό του, το Περιφερειακό 
υμβούλιο Αττικόσ ϋκανε δεκτό την ανωτϋρω ειςόγηςη του κ. Γ. Γαβρύλη. Από τη 
λόψη τησ απόφαςησ αυτόσ και μετϊ, ουδείσ δικαιούται να κλείνει τα μάτια και 
να μην ερευνά ςε βάθοσ τόςο την παρουςύα τησ ραδιενεργού, τοξικόσ και 
επικύνδυνησ για τον ϊνθρωπο φωςφογύψου ςτην ϋκταςη των «Λιπαςμϊτων»,  
όςο και τισ επιβλαβεύσ για το περιβϊλλον και την υγεύα των κατούκων ςυνϋπειεσ.  
 
4. Πλόρησ επιςτημονικό τεκμηρύωςη για την επικινδυνότητα τησ φωςφογύψου 
παρϋχεται από ςχετικό τεχνικό ϋκθεςη πραγματογνωμοςύνησ των Μιχαόλ 
Καλογιαννϊκη, Φρύςανθου τειακϊκη, Ιωϊννη μϋρου, ςτην οπούα αναφϋρονται 
τα εξόσ : 
 
«[ςελ. 71 επ.] Η φωςφογύψοσ εύναι ϋνα παραπροώόν τησ διαδικαςύασ 
παραγωγόσ φωςφορικού οξϋοσ, το οπούο χρηςιμοποιεύται ςτην παραγωγό 
φωςφορικού λιπϊςματοσ και το βρύςκουμε με την μορφό ςκόνησ. Εύναι ϋνα 
ανόργανο ςτερεό υπόλειμμα, που περιϋχει βαρϋα μϋταλλα και ραδιενεργϊ ςτοιχεύα, 
τα οπούα ςε μεγϊλεσ ποςότητεσ μπορούν να προκαλϋςουν χημικό και ραδιενεργό 
ρύπανςη. Σο παραπροώόν εύναι εμπλουτιςμϋνο με ραδιοώςότοπα ςε μεγϊλο ποςοςτό, 
εξαιτύασ τησ επεξεργαςύασ που ϋχει προηγηθεύ αλλϊ και τησ ςυγκϋντρωςησ φυςικού 
ουρανύου ςτουσ φωςφορύτεσ. Η φωςφογύψοσ παρουςιϊζει οριςμϋνεσ 
ενδιαφϋρουςεσ ιδιότητεσ, που την καθιςτούν ϊριςτο οικοδομικό υλικό ςτη θϋςη του 
κοινού γύψου με την προώπόθεςη ότι ϋχουν ληφθεύ τα απαραύτητα μϋτρα για τη 
ςωςτό και αςφαλό χρόςη του. Τα αποθϋματα φωςφογύψου επιβαρύνουν το 
περιβϊλλον με την αυξημϋνη οξύτητα των απορροών τουσ, τη μεταφορϊ 
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φθοριούχων, θειικών, ιχνοςτοιχεύων και ραδιονουκλιδύων τησ ςειρϊσ 
διϊςπαςησ του ουρανύου ςτα γειτνιϊζοντα υδατικϊ ςυςτόματα και την 
εκπομπό ραδονύου που αποτελεύ προώόν αποςύνθεςησ του ραδύου, το οπούο 
μπορεύ να προκαλϋςει προβλόματα υγεύασ ςε ανθρώπουσ που ζουν ςε 
περιοχϋσ κοντϊ ςτα αποθϋματα φωςφογύψου. Σο μϋγεθοσ τησ ζημιϊσ που 
μπορεύ να προκληθεύ ςτον ανθρώπινο οργανιςμό εξαρτϊται από την ποςότητα, η 
οπούα θα ειςϋλθει ςτο ςώμα αλλϊ και από τη ςυχνότητα τησ επαφόσ, όποιασ 
μορφόσ και αν εύναι αυτό. Αςθϋνειεσ ςτον ϊνθρωπο μπορούν να προκληθούν 
από τη ςτιγμό που θα ϋρθει ςε επαφό και αν ειςϋλθει ςτο ανθρώπινο ςώμα 
μϋςω τησ αναπνοόσ και ςυχνότητασ επαφόσ του, ωσ αιωρούμενο ςωματύδιο. 
Εκτόσ από τουσ κινδύνουσ υγεύασ εξαιτύασ τησ ακτινοβολύασ, η φωςφογύψοσ μπορεύ 
να περιϋχει κϊποια μεταλλικϊ ιχνοςτοιχεύα, όπωσ αρςενικό, μόλυβδο, κϊδμιο, 
χρώμιο, φθόριο, ψευδϊργυρο, αντιμόνιο, χαλκό, ςε ςυγκεντρώςεισ που ςύμφωνα με 
την Αμερικανικό Τπηρεςύα Προςταςύασ Περιβϊλλοντοσ (ΕΡΑ) μπορούν να 
αποτελϋςουν χημικό κύνδυνο για την ανθρώπινη υγεύα και το περιβϊλλον. Σα 
μεταλλικϊ αυτϊ ςτοιχεύα μπορούν επύςησ να μεταφερθούν ςε παρακεύμενουσ 
επιφανειακούσ και υπόγειουσ υδατικούσ πόρουσ. Σο μϋγεθοσ τησ επιβϊρυνςησ του 
περιβϊλλοντοσ αλλϊ και του κινδύνου για τη δημόςια υγεύα ςχετύζεται με 
ςυγκεντρώςεισ των ιχνοςτοιχεύων ςτη φωςφορούχο, οι οπούεσ διαφϋρουν κατϊ 
περύπτωςη για αυτό και οι μελϋτεσ που πρϋπει να πραγματοποιούνται πριν τη 
χρόςη του εύναι πολύ ςημαντικϋσ για την ςωςτό ϋκβαςη τησ αςφαλούσ 
τοποθϋτηςόσ του. Επύςησ, απαραύτητη εύναι η εκπόνηςη ραδιολογικόσ μελϋτησ 
ώςτε να εκτιμηθούν οι ραδιολογικϋσ επιπτώςεισ ςτο περιβϊλλον και η λόψη ειδικών 
μϋτρων για την ελαχιςτοπούηςη των κινδύνων αυτών. Η φωςφογύψοσ 
κατατϊςςεται ςτα υλικϊ που εμπεριϋχουν φυςικό ραδιενϋργεια 
(NaturallyOccurringRadioactiveMaterials - NORM).» 
 
5. όμερα, ςτην ϋκταςη των «Λιπαςμϊτων», για την οπούα το Περιφερειακό 
υμβούλιο Αττικόσ, κατόπιν ειςήγηςησ του κατά τόπω αρμόδιου 
Αντιπεριφερειάρχη κ. Γ. Γαβρίλη, αποφϊςιςε ότι εύναι ρυπαςμϋνη, ςε βαθμό 
που να εξακολουθούν να δημιουργούνται ςυνθόκεσ επικινδυνότητασ για την 
υγεύα των κατούκων, λειτουργούν υποδομϋσ αναψυχόσ του Δόμου Κερατςινύου - 
Δραπετςώνασ, χρηςιμοποιούμενεσ  και από ευπαθεύσ ομϊδεσ.  Ειδικώτερα, ςτην εν 
λόγω ϋκταςη ο Δόμοσ Κερατςινύου – Δραπετςώνασ προϋβη ςτην εκτϋλεςη 
οικοδομικών εργαςιών καταςκευόσ γηπϋδων 5Φ5 και θεϊτρου χωρητικότητασ 
750 ατόμων, κατεδαφύςεισ μικρών κτιςμϊτων, τοποθϋτηςη Τ/ ΔΕΗ, διϊνοιξη 
οδών, δενδροφύτευςη, ςτρώςιμο αδρανών υλικών κ.α.  
 
Βαςικό προώπόθεςη για την χρόςη τϋτοιων εγκαταςτϊςεων από το κοινό εύναι να 
μην εύναι επικύνδυνεσ για τη δημόςια υγεύα. Λειτουργύα τϋτοιων εγκαταςτϊςεων 
ςε χώρουσ ρυπαςμϋνουσ και επικύνδυνουσ για την υγεύα των κατούκων δεν εύναι 
νοητό. Παρόλα αυτϊ, ςτην ύδια ϋκταςη, την οπούα το Περιφερειακό υμβούλιο 
Αττικόσ χαρακτόριςε ρυπαςμϋνη με τοξικό, ραδιενεργό και επικύνδυνη για την 
υγεύα φωςφογύψο, ο Δόμοσ Κερατςινύου – Δραπετςώνασ λειτουργεύ ςα να μην 
τρϋχει τύποτα γόπεδα, θϋατρα ϊλλεσ εγκαταςτϊςεισ αναψυχόσ.  
 
Από τα παραπάνω διαπιςτώνουμε μια πολύ ιδιαίτερη κατάςταςη: 
 
την προκειμϋνη περύπτωςη η διαπύςτωςη τησ ύπαρξησ τησ τοξικόσ, ραδιενεργού 
και επικύνδυνησ για την υγεύα φωςφογύψου ςτην ϋκταςη των «Λιπαςμϊτων» δεν 
προϋρχεται από κϊποιον ιδιώτη ό επιχειρηματύα, που ϋλκει ϋννομο ςυμφϋρον, 
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αλλϊ αρχικά από τον κατά τόπω αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη και βαθύ 
γνώςτη των πειραΰκών θεμάτων κ. Γ. Γαβρίλη και ςτη ςυνέχεια από το 
Περιφερειακό υμβούλιο Αττικήσ, δηλ. από δημόςια αρχό. Παρϊ τισ 
επικύνδυνεσ για την υγεύα των κατούκων διαπιςτώςεισ του Περιφερειακού 
υμβουλύου Αττικόσ (οι οπούεσ από τη δικό μασ ϋρευνα δεν προκύπτει να ϋχουν 
ανακληθεύ από το νϋο Περιφερειακό υμβούλιο Αττικόσ που προϋκυψε μετϊ τισ 
Περιφερειακϋσ Εκλογϋσ του 2019), κανεύσ δεν αςχολόθηκε ούτε να αναςτεύλει, 
ϋςτω προςωρινϊ, τη λειτουργύα των ελεύθερα προςβϊςιμων ςε γονεύσ – παιδιϊ 
και παππούδεσ / γιαγιϊδεσ και εγγόνια εγκαταςτϊςεων αναψυχόσ, που 
βρύςκονται, αν όχι ακριβώσ πϊνω, οπωςδόποτε πληςύον  τησ τοξικόσ, ραδιενεργού 
και επικύνδυνησ για την υγεύα φωςφογύψου, ούτε να ερευνόςει ουςιαςτικϊ την 
υπόθεςη αυτό και να αποδώςει τισ ευθύνεσ εκεύ που πραγματικϊ ανόκουν: εύτε 
ςτο Δόμο Κερατςινύου – Δραπετςώνασ, που φϋρεται από την Περιφϋρεια Αττικόσ 
να λειτουργεύ προςβϊςιμεσ ςτο κοινό εγκαταςτϊςεισ αναψυχόσ ςε μια ρυπαςμϋνη 
και επικύνδυνη για την υγεύα περιοχό, εύτε ςτο Περιφερειακό υμβούλιο Αττικόσ, 
εϊν τόλμηςε να βεβαιώςει ψευδώσ όλα τα ανωτϋρω για οποιοδόποτε λόγο.  
 
6. Πϋραν τησ περιβαλλοντικόσ τησ διϊςταςησ, η διαχεύριςη τησ ϋκταςησ των 
«Λιπαςμϊτων»  από το Δόμο Κερατςινύου – Δραπετςώνασ διαπιςτώςαμε ότι 
γεννϊ και ςοβαρϊ ερωτηματικϊ διαχειριςτικόσ – γραφειοκρατικόσ φύςησ.  
 
υγκεκριμϋνα: 
 
7. τισ 9/6/2017 η εταιρεύα με την επωνυμύα ΠΡΟΣΤΠΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ 
ΚΣΗΜΑΣΙΚΗ ΑΕ, θυγατρικό τησ ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΑΕ, 
κατϋθεςε ενώπιον του Ειρηνοδικεύου Πειραιϊ αύτηςη αςφαλιςτικών μϋτρων με 
αριθμό κατϊθεςησ 4456/2017, με την οπούα ιςχυρύςτηκε ότι ο Δόμοσ Κερατςινύου 
– Δραπετςώνασ καταπϊτηςε τμόμα ευρύτερησ ϋκταςησ ιδιοκτηςύασ τησ με 
εμβαδόν 37.179,10 τ.μ, καθώσ και ότι επύ τησ καταπατημϋνησ ϋκταςησ εκτϋλεςε 
οικοδομικϋσ εργαςύεσ καταςκευόσ τςιμεντϋνιων πλακών για βϊςεισ γηπϋδων 5Φ5 
και θεϊτρου χωρητικότητασ 750 ατόμων, κατεδαφύςεισ μικρών κτιςμϊτων, 
τοποθϋτηςη Τ/ ΔΕΗ, διϊνοιξη οδών, δενδροφύτευςη, ςτρώςιμο αδρανών υλικών 
κ.α.  
 
Η καταγγελλόμενη από την προαναφερόμενη εταιρεύα καταπϊτηςη ιδιωτικόσ 
ϋκταςησ δεν αποτελεύ μόνο αςτικό διαφορϊ, αλλϊ, εφόςον η καταγγελύα 
ευςταθεύ, ςτοιχειοθετεύ και το αυτεπαγγϋλτωσ διωκόμενο ποινικό αδύκημα του 
ϊρθρου 378 παρ. 1 εδ. α’, ενώ ταυτόχρονα θϋτει και ζότημα νομιμότητασ των 
γενόμενων δαπανών.  
 
8. Επιπρόςθετα, πρόςφατο (20/6/2020) δημοςύευμα τησ ιςτοςελύδασ e-
peiraias.gr ιςχυρύζεται ότι τα προαναφερόμενα κτύςματα ϋχουν κτιςτεύ χωρύσ την 
προςόκουςα ϋκδοςη οικοδομικόσ ϊδειασ. Σα αναφερόμενα ςτο εν λόγω 
δημοςύευμα καθιςτούν αναγκαύα τη διεξαγωγό αυτεπϊγγελτησ ϋρευνασ αφενόσ  
για ενδεχόμενη τϋλεςη του ποινικού αδικόματοσ τησ καταςκευόσ και διατόρηςησ 
αυθαιρϋτου από το Δόμο Κερατςινύου – Δραπετςώνασ, που τα ϋχτιςε, τουσ 
εργολϊβουσ και τουσ επιβλϋποντεσ μηχανικούσ, αφετϋρου για ενδεχόμενη τϋλεςη 
του ποινικού αδικόματοσ τησ παρϊβαςησ καθόκοντοσ από τισ δημόςιεσ 
υπηρεςύεσ, που ϋχουν την ιδιαύτερη νομικό υποχρϋωςη να προβούν ςτην επιβολό 
προςτύμων και ςτην κατεδϊφιςό τουσ και ενδεχομϋνωσ δεν το ϋχουν πρϊξει.  
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9. Περαιτϋρω:  
 
Κατϊ παγύα νομολογύα του Ελεγκτικού υνεδρύου, η ανϊθεςη των δημοςύων 
ςυμβϊςεων προμηθειών διενεργεύται, κατϊ κανόνα, κατόπιν τακτικού 
διαγωνιςμού (ανοικτού ό κλειςτού), δοθϋντοσ ότι με την κατϊ νόμο απαιτούμενη 
ευρύτερη δημοςιότητα και την τόρηςη των πλϋον ςύνθετων διαδικαςιών 
επιτυγχϊνεται η επιλογό τησ πρϊγματι καλύτερησ για τουσ ενδιαφερόμενουσ 
φορεύσ προςφορϊσ και, ςυνεπώσ, διαςφαλύζεται το δημόςιο ςυμφϋρον. 
Περαιτϋρω, επιτρϋπεται και προςφυγό ςτη διαδικαςύα τησ διαπραγμϊτευςησ 
(απευθεύασ ανϊθεςη), μεταξύ ϊλλων, όταν λόγω επεύγουςασ ανϊγκησ 
οφειλόμενησ ςε απρόβλεπτεσ περιςτϊςεισ, για την οπούα καμύα υπαιτιότητα δεν 
δύναται να αποδοθεύ ςτην αναθϋτουςα αρχό, καθύςταται ανϋφικτη η τόρηςη των 
προθεςμιών για τη διενϋργεια διαγωνιςμού, όταν, για λόγουσ τεχνικούσ ό 
ςχετιζόμενουσ με την προςταςύα δικαιωμϊτων αποκλειςτικότητασ, τα ζητούμενα 
προώόντα δύνανται - με βϊςη αιτιολογημϋνη απόφαςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ - 
να παραςχεθούν μόνο από οριςμϋνο προμηθευτό, υπό την ϋννοια τησ μη ύπαρξησ 
ςτην αγορϊ ανταγωνιςτών που να παρϋχουν προώόντα με αντύςτοιχα τεχνικϊ 
χαρακτηριςτικϊ (πρβλ. ΔΕΚ απόφαςη τησ 3.5.1994 ςτην υπόθεςη C-328/1992, I-
1569), καθώσ και όταν η δαπϊνη τησ προμόθειασ δεν υπερβαύνει, ςε ετόςια βϊςη, 
το ποςό των 20.000 ευρώ ϊνευ ΥΠΑ. Ειδικώσ δε, ςτην περύπτωςη που η αξύα των 
προσ ανϊθεςη προμηθειών δεν υπερβαύνει, ςε ετόςια βϊςη, το ποςό των 60.000 
ευρώ ϊνευ ΥΠΑ, επιτρϋπεται η προςφυγό ςτη διαδικαςύα του πρόχειρου 
διαγωνιςμού. Σϋλοσ, προκειμϋνου να διαπιςτωθεύ το ποςό ςτο οπούο ανϋρχεται η 
δαπϊνη ςυγκεκριμϋνησ προμόθειασ και, ςυναφώσ, η δυνατότητα ανϊθεςόσ τησ 
απευθεύασ ό με πρόχειρο διαγωνιςμό, λαμβϊνεται υπόψη η ςυνολικό δαπϊνη που 
απαιτεύται για να καλυφθούν οι ετόςιεσ ανϊγκεσ του φορϋα ςε όμοια ό ομοειδό, 
κατϊ την αντύληψη των ςυναλλαγών και τη φύςη του πρϊγματοσ, αγαθϊ. Σούτων 
ϋπεται ότι απαγορεύεται ο επιμεριςμόσ τησ ςυνολικόσ ποςότητασ ομοειδών 
αγαθών ςε περιςςότερεσ μικρότερεσ ποςότητεσ και η διενϋργεια αντύςτοιχων 
τμηματικών προμηθειών, αντύ μιασ ενιαύασ, ςτο μϋτρο που, με τον τρόπο αυτό, τησ 
κατϊτμηςησ, δηλαδό, τησ δαπϊνησ, επιχειρεύται, κατϊ περιγραφό των οικεύων 
διατϊξεων, η μη τόρηςη τησ διαδικαςύασ του τακτικού ό πρόχειρου, κατϊ 
περύπτωςη, διαγωνιςμού (βλ. πρϊξ. IV Σμ. 67/2010, 107, 116, 119/2011, 
101/2013 κ.ϊ.). 
 
την προκειμϋνη περύπτωςη: 
 
Α. Αυτό που δημοςιοποιόθηκε ωσ «ανϊπλαςη» των «Λιπαςμϊτων» δεν 
προκηρύχθηκε ποτϋ ωσ δημόςιο ϋργο, αν και εμπύπτει ςαφώσ ςτον οριςμό του 
δημόςιου ϋργου ςύμφωνα με το ν. 4412/2016, δεν υλοποιόθηκε με αυτεπιςταςύα, 
αλλϊ αποτϋλεςε πρόγραμμα κοινωφελούσ εργαςύασ. Μακροχρόνια ϊνεργοι, 
όμηροι χαμηλών μιςθών και ςυμβϊςεων οριςμϋνου χρόνου, οι οπούοι ϋφεραν 
τεχνικϋσ ειδικότητεσ ςόκωςαν το βϊροσ του τεχνικού ϋργου τησ «ανϊπλαςησ». 
 
τισ 9/6/2017 ο Δόμοσ Κερατςινύου - Δραπετςώνασ υπϋγραψε προγραμματικό 
ςύμβαςη αξύασ 245.520 ΕΤΡΨ με την ανόκουςα ςτον ύδιο ΚΔΒΜ 2 ΚΕΡΑΣΙΝΙΟΤ - 
ΔΡΑΠΕΣΨΝΑ ΠΡΟΟΠΣΙΚΗ ΑΕ ΟΣΑ, με αντικεύμενο το ςχεδιαςμό, την 
οργϊνωςη και παρουςύαςη 40 πολιτιςτικών, ψυχαγωγικών και αθλητικών 
δρϊςεων. Σην ύδια ημερομηνύα (9/6/2017) ο Δόμοσ Κερατςινύου - Δραπετςώνασ 
υπϋγραψε δεύτερη, χωριςτό προγραμματικό ςύμβαςη αξύασ 196.000 ΕΤΡΨ με την 
ανόκουςα ςτον ύδιο ΚΔΒΜ 2 ΚΕΡΑΣΙΝΙΟΤ - ΔΡΑΠΕΣΨΝΑ ΠΡΟΟΠΣΙΚΗ ΑΕ 
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ΟΣΑ, με αντικεύμενο την πρόςληψη εκτόσ ΑΕΠ 37 εργαζόμενων μη 
εκπαιδευτικών ειδικοτότων με ςυμβϊςεισ οριςμϋνου χρόνου, προκειμϋνου να 
απαςχοληθούν ςτισ πολιτιςτικϋσ εκδηλώςεισ του Δόμου ςτα «Λιπϊςματα». 
Αθροιςτικϊ, το ϋτοσ 2017 ο Δόμοσ Κερατςινύου - Δραπετςώνασ κατϋβαλε ςτο 
ιδιοκτηςύασ του ΚΔΒΜ ποςό 441.520 ΕΤΡΨ για αντικεύμενα ςυναφό με τη 
διοργϊνωςη ςυναυλιών και λοιπών «πολιτιςμικών δραςτηριοτότων» ςτα 
«Λιπϊςματα». 
 
τισ 4/6/2018 ο Δόμοσ Κερατςινύου - Δραπετςώνασ υπϋγραψε προγραμματικό 
ςύμβαςη αξύασ 245.520 ΕΤΡΨ με την ανόκουςα ςτον ύδιο ΚΔΒΜ 2 ΚΕΡΑΣΙΝΙΟΤ - 
ΔΡΑΠΕΣΨΝΑ ΠΡΟΟΠΣΙΚΗ ΑΕ ΟΣΑ, με αντικεύμενο το ςχεδιαςμό, την 
οργϊνωςη και παρουςύαςη 40 πολιτιςτικών, ψυχαγωγικών και αθλητικών 
δρϊςεων. τισ 29/10/2018 ο Δόμοσ Κερατςινύου - Δραπετςώνασ υπϋγραψε 
προγραμματικό ςύμβαςη αξύασ 264.000 ΕΤΡΨ με την ανόκουςα ςτον ύδιο ΚΔΒΜ 2 
ΚΕΡΑΣΙΝΙΟΤ - ΔΡΑΠΕΣΨΝΑ ΠΡΟΟΠΣΙΚΗ ΑΕ ΟΣΑ, με αντικεύμενο την 
πρόςληψη εκτόσ ΑΕΠ 22 ατόμων μη εκπαιδευτικών ειδικοτότων με ςυμβϊςεισ 
οριςμϋνου χρόνου, προκειμϋνου να απαςχοληθούν ςτισ πολιτιςτικϋσ εκδηλώςεισ 
του Δόμου ςτα «Λιπϊςματα». τισ 10/12/2018 ο Δόμοσ Κερατςινύου - 
Δραπετςώνασ υπϋγραψε προγραμματικό ςύμβαςη αξύασ 150.000 ΕΤΡΨ με 
αντικεύμενο την πρόςληψη εκτόσ ΑΕΠ 19 ατόμων μη εκπαιδευτικών 
ειδικοτότων με ςυμβϊςεισ οριςμϋνου χρόνου. Αθροιςτικϊ, το ϋτοσ 2018 ο Δόμοσ 
Κερατςινύου - Δραπετςώνασ κατϋβαλε ςτο ιδιοκτηςύασ του ΚΔΒΜ ποςό 659.520 
ΕΤΡΨ για αντικεύμενα ςυναφό με τη διοργϊνωςη ςυναυλιών και λοιπών 
«πολιτιςμικών δραςτηριοτότων» ςτα «Λιπϊςματα». 
 
τισ 22/4/2019 το Δημοτικό υμβούλιο Δόμου Κερατςινύου - Δραπετςώνασ 
ενϋκρινε την ςύναψη προγραμματικόσ ςύμβαςησ αξύασ 248.000 ΕΤΡΨ με την 
ανόκουςα ςτον ύδιο ΚΔΒΜ 2 ΚΕΡΑΣΙΝΙΟΤ - ΔΡΑΠΕΣΨΝΑ ΠΡΟΟΠΣΙΚΗ ΑΕ 
ΟΣΑ, με αντικεύμενο το ςχεδιαςμό, την οργϊνωςη και παρουςύαςη εκδηλώςεων 
ςτα «Λιπϊςματα». 
 
υνολικϊ, την περύοδο 2017 - 2019 ο Δόμοσ Κερατςινύου - Δραπετςώνασ 
υπϋγραψε προγραμματικϋσ ςυμβϊςεισ αξύασ 1.349.040 ΕΤΡΨ με την ανόκουςα 
ςτον ύδιο ΚΔΒΜ 2 ΚΕΡΑΣΙΝΙΟΤ - ΔΡΑΠΕΣΨΝΑ ΠΡΟΟΠΣΙΚΗ ΑΕ ΟΣΑ με 
αντικεύμενο διϊφορεσ εκδηλώςεισ ςτα «Λιπϊςματα». 
 
Σο ανωτϋρω ποςό αναλώθηκε ςε εκτόσ ΑΕΠ καταρτιζόμενεσ ςυμβϊςεισ 
οριςμϋνου χρόνου μη εκπαιδευτικών ειδικοτότων και ςτη διοργϊνωςη 
ψυχαγωγικών εκδηλώςεων, οι οπούεσ δεν εμπύπτουν ςτην κύρια αποςτολό ενόσ 
ΚΔΒΜ, ότοι την παροχό υπηρεςιών ςτο πλαύςιο τησ μη τυπικόσ εκπαύδευςησ, οι 
οπούεσ απευθύνονται ςε ΕΝΗΛΙΚΟΤ (18+) και μόνον και αφορούν τισ ακόλουθεσ 
κατηγορύεσ: 
 
α) υνεχιζόμενη Επαγγελματικό Κατϊρτιςη 
 
β) Γενικό Εκπαύδευςη Ενηλύκων 
 
γ) Επαγγελματικόσ Προςανατολιςμόσ 
 
δ) Επαγγελματικό υμβουλευτικό. 
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Διατυπώνουμε τισ αμφιβολύεσ μασ για την κανονικότητα και νομιμότητα των 
ανωτϋρω δαπανών.  
 
Β. Aπό την ϋρευνα του Παρατηρητηρύου ςτη ΔΙΑΤΓΕΙΑ, προκύπτει ότι για τα ϋργα 
του Δόμου Κερατςινύου – Δραπετςώνασ ϋχει ςτηθεύ μια βιομηχανύα πολυϊριθμων 
κατατμόςεων, κατϊ ςαφό παρϊβαςη τησ νομολογύασ του Ελεγκτικού υνεδρύου.  
 
Ενδεικτικϊ αναφϋρονται τα εξόσ: 
 
-το ϋτοσ 2018 η ΚΡΑΜΠΟΒΙΣΗ ΕΕ ϋχει ειςπρϊξει μϋςω εννϋα (9) διαφορετικών 
ενταλμϊτων ποςό 82.275,00 ΕΤΡΨ, ότοι ποςό υπερτετραπλϊςιο του ορύου 
επιτρεπόμενησ απευθεύασ ανϊθεςησ, χωρύσ από την ϋρευνϊ μασ ςτο ΔΙΑΤΓΕΙΑ να 
προκύπτει η ςυμμετοχό τησ ςε διαγωνιςμό 
 
-το ϋτοσ 2018 η εταιρεύα ΔΙΓΨΝΗ ΟΕ ϋχει ειςπρϊξει μϋςω πϋντε (5) διαφορετικών 
ενταλμϊτων ποςό 97.986,00 ΕΤΡΨ, ότοι ποςό ςχεδόν πενταπλϊςιο του ορύου 
επιτρεπόμενησ απευθεύασ ανϊθεςησ, χωρύσ από την ϋρευνϊ μασ ςτο ΔΙΑΤΓΕΙΑ να 
προκύπτει η ςυμμετοχό τησ ςε διαγωνιςμό. Σο ϋτοσ 2019 η εταιρεύα ΔΙΓΨΝΗ ΟΕ 
ϋχει ειςπρϊξει μϋςω εννϋα (9) διαφορετικών ενταλμϊτων ποςό 167.815,50 ΕΤΡΨ, 
ότοι ποςό υπεροκταπλϊςιο του ορύου επιτρεπόμενησ απευθεύασ ανϊθεςησ. 
Αθροιςτικϊ, τα ϋτη 2018 - 2019 η ΔΙΓΨΝΗ ΟΕ ειςϋπραξε ποςό 265.801,50 ΕΤΡΨ, 
χωρύσ από την ϋρευνϊ μασ ςτο ΔΙΑΤΓΕΙΑ να προκύπτει η ςυμμετοχό τησ ςε 
διαγωνιςμό. 
 
Για το λόγο αυτό εύναι αναγκαύα η αυτεπϊγγελτη διοικητικό και ποινικό 
διερεύνηςη τησ νομιμότητασ των ανωτϋρω κατατμόςεων, τησ νομιμότητασ και 
κανονικότητασ των ανωτϋρω δαπανών, καθώσ και τυχόν διϊπραξησ του ποινικού 
αδικόματοσ τησ απιςτύασ, διότι, δια τησ παρϊλειψησ διεξαγωγόσ διαγωνιςμών ο 
Δόμοσ Κερατςινύου – Δραπετςώνασ δεν εύναι απύθανο τελικϊ να μην εξαςφϊλιςε 
την προμόθεια αγαθών και υπηρεςιών ςτισ χαμηλότερεσ τιμϋσ, με αντύςτοιχη 
πρόκληςη τυχόν οικονομικόσ ζημύασ ςτον εν λόγω Δόμο. 
 
10. την αναφερόμενη και ανωτϋρω τεχνικό ϋκθεςη πραγματογνωμοςύνησ των 
Μιχαόλ Καλογιαννϊκη, Φρύςανθου τειακϊκη, Ιωϊννη μϋρου, αναφϋρονται τα 
εξόσ αναφορικϊ με την εκτϋλεςη εργαςιών ςε περιοχϋσ ρυπαςμϋνεσ με τοξικό, 
ραδιενεργό και επικύνδυνη για την υγεύα φωςφογύψο : 
 
«Η Ελληνικό Επιτροπό Ατομικόσ Ενϋργειασ (ΕΕΑΕ) ϋχει εκδώςει ςχετικό εγκύκλιο 
ςτην οπούα καθορύζονται θϋματα που αφορούν ςτα επύπεδα αποδϋςμευςησ υλικών 
που περιϋχουν φυςικό ραδιενϋργεια. Οι οδηγύεσ τησ ΕΕΑΕ για ελαχιςτοπούηςη των 
πιθανών επιπτώςεων από την απόρριψη φωςφογύψου εύναι: 
 
-ύςταςη για κϊλυψη με χώμα των ακϊλυπτων εναποθϋςεων φωςφογύψου 
 
-Δεν επιτρϋπεται η οικοδόμηςη οικημϊτων επύ τησ εναπόθεςησ φωςφογύψου 
(καλυμμϋνησ ό ακϊλυπτησ), χωρύσ την ϋκδοςη ειδικόσ ϊδειασ από την ΕΕΑΕ 
 
-Καταγραφό των περιοχών, όπου υπϊρχουν εναποθϋςεισ φωςφογύψου 
 
-Απαύτηςη για ςχετικό μελϋτη και αδειοδότηςη από την ΕΕΑΕ για τη 
δημιουργύα δημόςιων χώρων επύ των εναποθϋςεων φωςφογύψου 
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-Διενϋργεια ςυςτηματικού ελϋγχου τησ ςυγκϋντρωςησ Ra-226 ςτα υπόγεια και 
επιφανειακϊ ύδατα τησ περιοχόσ όπου υπϊρχει η εναπόθεςη 
 
-Η εναπόθεςη του φωςφογύψου θα γύνεται με επιςτημονικϊ ενδεδειγμϋνουσ 
τρόπουσ και μετϊ από την εκπόνηςη ςχετικόσ μελϋτησ και ϋγκριςόσ τησ από την 
ΕΑΑΕ 
 
-Οριςμόσ των προώποθϋςεων υπό τισ οπούεσ μπορεύ να γύνει η αδειοδότηςη 
απόρριψησ τησ φωςφογύψου με τη μορφό ςτοιβών καθώσ και για τη χρόςη του ωσ 
βελτιωτικού εδϊφουσ.» 
 
Από την ϋρευνα του Παρατηρητηρύου, δεν προκύπτει οι ανωτϋρω οδηγύεσ να 
ϋχουν τηρηθεύ.  
 
Ειδικώτερα, από τη δικό μασ ϋρευνα δεν προκύπτει η ϋκδοςη ειδικόσ ϊδειασ από 
την ΕΕΑΕ ΠΡΙΝ την εκτϋλεςη εργαςιών από το Δόμο Κερατςινύου – Δραπετςώνασ 
πϊνω από τη ραδιενεργό φωςφογύψο, ούτε και η ΠΡΟΓΕΝΕΣΕΡΗ ΣΩΝ 
ΕΡΓΑΙΩΝ ειδικό μελϋτη και αδειοδότηςη τησ ΕΕΑΕ για τη δημιουργύα δημόςιων 
χώρων ϊθληςησ και αναψυχόσ ςτα γεμϊτα με ςυγκαλυμμϋνη φωςφογύψο 
οικόπεδα τησ ϋκταςησ των «Λιπαςμϊτων». Επιπρόςθετα, από τη δικό μασ ϋρευνα 
προϋκυψε ότι η ΕΕΑΕ ουδϋποτε κατόγγειλε την εκτϋλεςη εργαςιών πϊνω από την 
καρκινογόνο φωςφογύψο χωρύσ την ειδικό μελϋτη και ϊδειϊ τησ, και ανϋχτηκε 
ςαν να μην τρϋχει τύποτα το γεγονόσ ότι ο Δόμοσ Κερατςινύου – Δραπετςώνασ ϋχει 
χτύςει μϋςα ςε ϋνα οικόπεδο, το οπούο μια μεγϊλη τρϊπεζα ιςχυρύζεται με 
δικόγραφο ότι τησ ανόκει και το Περιφερειακό υμβούλιο Αττικόσ ότι βρύςκεται 
εντόσ ϋκταςησ επικύνδυνησ για τη δημόςια υγεύα, και πϊνω από την καρκινογόνο 
φωςφογύψο εγκαταςτϊςεισ, που χρηςιμοποιούνται από ευπαθεύσ ομϊδεσ 
(παιδιϊ, ηλικιωμϋνουσ), αρκούμενη [η ΕΕΑΕ] απλϊ να επικαλεςτεύ μετρόςεισ που 
εύχε κϊνει το 2006, δηλ. πριν δεκατρύα (13) χρόνια, και χωρύσ κανεύσ από την ΕΕΑΕ 
να ξεκολλόςει από την καρϋκλα του για να εξετϊςει επιτόπου τι πραγματικϊ 
ςυνϋβη ςτην ϋκταςη των «Λιπαςμϊτων» 
 
11. Για τουσ παραπϊνω λόγουσ, παρακαλούμε για τισ δικϋσ ςασ νόμιμεσ ενϋργειεσ.  
 
 
 
 
 

Με εκτίμηςη 

Για το Παρατηρητήριο Διαφάνειασ Λιμενικού υςτήματοσ 

Δ Π Μπακόπουλοσ 


