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ΘΔΜΑ: Αλάθιεζε ηεο κε αξηζκό 3122.1-Τ11/22673/2019 απόθαζεο ηνπ 

Γεληθνύ Γξακκαηέα Ληκέλωλ, Ληκεληθήο Πνιηηηθήο θαη Ναπηηιηαθώλ 

Δπελδύζεωλ θ. Φξήζηνπ Λακπξίδε κε ζέκα «Εκηέλεζη ηος έπγος 

«Επέκηαζη Επιβαηικού Λιμένα (νόηια πλεςπά – Φάζη Α’) ζηον Πειπαιά»» 

 

ΑΔ Πξωζππνπξγέ ηεο Διιάδαο 

 

Αμηόηηκε θ. Υπνπξγέ Ναπηηιίαο θαη Νεζηωηηθήο Πνιηηηθήο 

 

Τν Παξαηεξεηήξην Γηαθάλεηαο Ληκεληθνύ Σπζηήκαηνο είλαη –πξνο ην 

παξόλ- έλωζε πξνζώπωλ ρωξίο λνκηθή πξνζωπηθόηεηα, κε ζθνπνύο 

κεηαμύ άιιωλ ηελ άζθεζε δεκόζηνπ, δεκνθξαηηθνύ, θνηλωληθνύ ειέγρνπ 

ζην ειιεληθό ιηκεληθό ζύζηεκα θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Σεκαληηθόο αξηζκόο κειώλ ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Γηαθάλεηαο Ληκεληθνύ 

Σπζηήκαηνο δνπλ θαη εξγάδνληαη ζηνλ Πεηξαηά.  

Με ηελ κε αξηζκό 3122.1-Τ11/22673/2019 απόθαζε ηνπ Γεληθνύ 

Γξακκαηέα Ληκέλωλ, Ληκεληθήο Πνιηηηθήο θαη Ναπηηιηαθώλ Δπελδύζεωλ θ. 

Παρατηρητήριο Διαυάνειας  

Λιμενικού Σσστήματος 
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Φξήζηνπ Λακπξίδε κε ζέκα «Εκηέλεζη ηος έπγος «Επέκηαζη Επιβαηικού 

Λιμένα (νόηια πλεςπά – Φάζη Α’) ζηον Πειπαιά»» εγθξίζεθε ππό 

πξνϋπνζέζεηο ε εθηέιεζε ηνπ ελ ζέκαηη έξγνπ, θαηά ηα αλαιπηηθά ζε 

απηήλ αλαθεξόκελα.  

 

Ήδε κε ηελ παξνύζα καο δεηάκε ηελ αλάθιεζε ηεο αλωηέξω απόθαζεο 

γηα ηνπο θάηωζη λόκηκνπο, βάζηκνπο θαη αιεζείο ιόγνπο θαη όζνπο 

επηθπιαζζόκαζηε λα πξνζζέζνπκε: 

 

Δπεηδή ζηελ παξ. 1 πεξ. ε αλωηέξω απόθαζεο αλαγξάθνληαη θαηά ιέμεη 

ηα εμήο: 

«Να ηηπηθούν οι όποι και οι πποϋποθέζειρ ηηρ παπαγπάθος Α1 ηος 

αποθαζιζηικού μέποςρ ηος (ιγ) ζσεηικού.» 

 

Δπεηδή ην (ηγ) ζρεηηθό είλαη ε αξηζ.78/19-2-2019 απόθαζε ηεο Δ.Σ.Α.Λ 

(ΑΓΑ:Ω6Υ04653ΠΩ-Σ7Κ), ε παξάγξαθνο Α1 ηνπ απνθαζηζηηθνύ κέξνπο 

ηεο νπνίαο θαζηζηά ζαθέο όηη ε έγθξηζε εθηέιεζεο ηνπ ελ ζέκαηη έξγνπ 

δόζεθε ππό ηελ πξνϋπόζεζε ηήξεζεο ηωλ Πεξηβαιινληηθώλ Όξωλ ηεο 

αξ. πξ. 104050/17.5.06 ΚΥΑ Έγθξηζεο Πεξ/θώλ Όξωλ ηνπ έξγνπ 

‘Επενδςηικό αναπηςξιακό ππόγπαμμα ΟΛΠ Α.Ε.’, όπωο ηξνπνπνηήζεθε 

θαη ηζρύεη 

Δπεηδή κε ηελ κε αξ.πξ. 170400/11-9-2013 ΥΑ ηξνπνπνηήζεθε ε κε αξ. 

πξ. 104050/17.5.06 ΚΥΑ Έγθξηζεο Πεξ/θώλ Όξωλ ηνπ έξγνπ ‘Επενδςηικό 

αναπηςξιακό ππόγπαμμα ΟΛΠ Α.Ε.’ θαη ζπγθεθξηκέλα ηέζεθαλ κεηαμύ 

άιιωλ θαη νη θάηωζη όξνη: 

«66. Η µεηαθοπά ηυν αδπανών ςλικών πος θα απαιηηθούν για ηην 

καηαζκεςή ηος έπγος, λόγυ ηος ζηµανηικού όγκος ηοςρ, να γίνει καηά ηο 

δςναηόν δια θαλάζζηρ… 72.Σηη διάπκεια ηηρ ημέπαρ, βαπύηηηα θα ππέπει 

να δίνεηαι ζηον ζσεδιαζμό κίνηζηρ ηυν βαπέυν οσημάηυν έηζι ώζηε να 

μην δημιοςπγούνηαι αισμέρ με πολύ ςτηλούρ κςκλοθοπιακούρ θόπηοςρ 

και ςτηλά επίπεδα θοπύβος. Ο θοπέαρ ηος έπγος θα ππέπει να 

εκπονήζει ζσέδιο κςκλοθοπιακών πςθμίζευν καηά ηη θάζη καηαζκεςήρ, 
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ηο οποίο θα ππέπει να εγκπιθεί από ηιρ Τεσνικέρ Υπηπεζίερ ηος οικείος 

Δήμος…» 

Δπεηδή από όζα έιαβαλ ρώξα ζην Γεκνηηθό Σπκβνύιην Γήκνπ Πεηξαηά 

ηελ 20-11-2020 θαηέζηε ζαθέο όηη νπδέπνηε ν Γήκνο Πεηξαηά ελέθξηλε 

ζρέδην θπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεωλ ηεο ΟΛΠ ΑΔ, όπωο πέξαλ πάζεο 

ακθηβνιίαο απαηηεί ε κε αξηζκό κε αξ.πξ. 170400/11-9-2013 Υπνπξγηθή 

Απόθαζε.  

Δπεηδή, επνκέλωο, δελ πιεξνύηαη ηνπιάρηζηνλ έλαο (1) από ηνπο όξνπο, 

πνπ ηέζεθαλ κε ηελ ελ ζέκαηη απόθαζε, ε νπνία γηα ην ιόγν απηό πξέπεη 

πιένλ λα αλαθιεζεί.  

ΓΗΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Καη όζνπο επηθπιαζζόκαζηε λα πξνζζέζνπκε θαη κε ηελ επηθύιαμε θάζε 

λνκίκνπ δηθαηώκαηόο καο  

ΕΖΤΑΜΔ 

Να αλαθιεζεί ε ελ ζέκαηη απόθαζε.  

  

 

 

 Γηαηειώλ κεηά ηηκήο 

 

Γηα ην Παξαηεξεηήξην Γηαθάλεηαο Ληκεληθνύ Σπζηήκαηνο 

Γ Π Μπαθόπνπινο 


