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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το 1999, θ Μ.Ο.Δ.  Α.Ε., είχε προχωριςει ςτθν ζκδοςθ του «Οδθγοφ Ωρίμανςθσ ‘Ζργων 

Τουριςτικϊν Λιμζνων», με ςτόχο ο οδθγόσ : 

 

(α) να αποτελζςει ζνα βοικθμα για όςουσ αςχολοφνται είτε με τον ςχεδιαςμό είτε με τθν 

υλοποίθςθ είτε με τθν παρακολοφκθςθ ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων τουριςτικϊν 

λιμζνων, ϊςτε να περιορίηεται, όςο είναι δυνατόν, ο χρόνοσ ωρίμανςθσ των ζργων. 

 

(β) να καταςτεί ςαφζσ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ να υλοποιιςουν ζναν τουριςτικό λιμζνα – 

οποιαςδιποτε μορφισ – ότι πρόκειται για μια «ςφνκετθ επζνδυςθ» και όχι απλϊσ για 

ζνα ςφνολο λιμενικϊν και χερςαίων ζργων. Ζνασ τουριςτικόσ λιμζνασ είναι 

ςυνυφαςμζνοσ με ηθτιματα λειτουργίασ-διαχείριςθσ, βιωςιμότθτασ, ανταγωνιςμοφ 

και παροχισ υπθρεςιϊν προσ τουσ γιϊτμεν-πελάτεσ. 

 

Η διαδικαςία χωροκζτθςθσ, αδειοδότθςθσ και παραχϊρθςθσ προσ εκμετάλλευςθ των 

Τουριςτικϊν Λιμζνων διαφζρει από εκείνθ των λοιπϊν λιμενικϊν ζργων, δεδομζνου ότι 

διενεργείται αποκλειςτικά μζςω τθσ Διεφκυνςθσ Τουριςτικϊν Λιμζνων τθσ Γενικισ 

Γραμματείασ Τουριςμοφ του Υπουργείου Πολιτιςμοφ-Τουριςμοφ, με βάςθ τισ διατάξεισ του 

Ν.2160/93. 

 

Κατά τθν δεκαετία 1999-2009, επιλκαν κάποιεσ – ςχετικά περιοριςμζνεσ – τροποποιιςεισ 

ςτο νομοκετικό πλαίςιο που διζπει τθν αδειοδότθςθ και λειτουργία των τουριςτικϊν 

λιμζνων, παρ’ όλο ότι το δίπολο τθσ ςυγκεκριμζνθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ 

(καλάςςιοσ τουριςμόσ-γιϊτινγκ, τουριςτικόσ λιμζνασ) διζπεται από διαρκϊσ 

μεταβαλλόμενουσ «κανόνεσ», που εξαρτϊνται από τθν παγκόςμια οικονομικι κατάςταςθ 

και απαιτοφν τθν κατά διαςτιματα αντίςτοιχθ προςαρμογι του νομοκετικοφ πλαιςίου. 

Στον παρόντα επικαιροποιθμζνο οδθγό ζχουν λθφκεί υπόψθ οι τροποποιιςεισ τθσ 

νομοκεςίασ που επθρεάηουν τον ςχεδιαςμό, τθν μελζτθ και τθν αδειοδότθςθ των 

τουριςτικϊν λιμζνων. Στον οδθγό γίνεται λεπτομερισ καταγραφι όλων των απαιτουμζνων 

διαδικαςιϊν ςτο χαμθλότερο δυνατό επίπεδο ανάλυςθσ, ςε ςυςχετιςμό με τουσ 

αντίςτοιχουσ αρμόδιουσ φορείσ και τθ ςχετικι νομοκεςία. 

 

Ο νζοσ «Οδθγόσ Ωρίμανςθσ ‘Ζργων Τουριςτικϊν Λιμζνων» ςτοχεφει να δϊςει μία πλιρθ 

εικόνα των διαδικαςιϊν ωρίμανςθσ και να βοθκιςει τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ, κεντρικζσ ι 

περιφερειακζσ, αλλά και τουσ ιδιϊτεσ επενδυτζσ, ςτθν λιψθ αποφάςεων και ςτθν 

ςυςτθματοποίθςθ των ενεργειϊν τουσ για τθν ωρίμανςθ των ζργων τουριςτικϊν λιμζνων. 
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ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ 
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2.  ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ 
ΛΙΜΕΝΑ 

Ένασ Τουριςτικόσ Λιμζνασ (Τ.Λ.) αποτελεί μία ςφνκετθ επζνδυςθ υψθλοφ κόςτουσ, κυρίωσ 

λόγω του ςυνικωσ αυξθμζνου κόςτουσ των λιμενικϊν ζργων. Στον ςχεδιαςμό του (αρχικι 

επζνδυςθ), αλλά και ςτθ λειτουργία και διαχείριςι του, πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ μία 

ςειρά από παραμζτρουσ – πολλζσ από τισ οποίεσ μεταβάλλονται αρκετά ςυχνά, οι οποίεσ 

επθρεάηουν τθν βιωςιμότθτα και τθν αναταποδοτικότθτα τθσ επζνδυςθσ. 

 

Κάκε Τουριςτικόσ Λιμζνασ πρζπει να παρζχει κάποιεσ απολφτωσ απαραίτθτεσ υπθρεςίεσ 

ςτουσ χριςτεσ-πελάτεσ του. Πζραν από αυτζσ, ςτο χϊρο του Τ.Λ., μποροφν να 

αναπτυχκοφν πρόςκετεσ λειτουργίεσ και δραςτθριότθτεσ, οι οποίεσ αφζνοσ κα κάνουν τον 

Τ.Λ. πιο ελκυςτικό για τουσ χριςτεσ και αφετζρου κα αποφζρουν πρόςκετα ζςοδα. Τα 

παραπάνω αφοροφν λειτουργίεσ και δραςτθριότθτεσ τόςο ςτθ καλάςςια όςο και ςτθ 

χερςαία ηϊνθ του Τ.Λ. Σθμαντικό ςτοιχείο επομζνωσ είναι ο ορκολογικόσ ςχεδιαςμόσ των 

δραςτθριοτιτων (κυρίων και δευτερευουςϊν), με ςτόχο πάντοτε τθν εξαςφάλιςθ τθσ 

βιωςιμότθτασ τθσ επζνδυςθσ. 

 

Οι παράμετροι που επθρρεάηουν τθν επιλογι τθσ κζςθσ, τον τεχνικό και λειτουργικό 

ςχεδιαςμό ενόσ Τ.Λ., κακϊσ και τθν λειτουργία του είναι πολλζσ και ποικίλεσ και δεν 

αποτελοφν το κφριο αντικείμενο αυτοφ του Οδθγοφ. Για τθν πλθρζςτερθ όμωσ ενθμζρωςθ 

του αναγνϊςτθ παρατίκενται ςτθ ςυνζχεια οριςμζνα βαςικά ςτοιχεία. 

 

Οι Τ.Λ. υλοποιοφνται κατά κφριο λόγο είτε ςε περιοχζσ με αυξθμζνθ ηιτθςθ για μόνιμο 

ελλιμενιςμό ςκαφϊν αναψυχισ (π.χ. κοντά ςε μεγάλα αςτικά κζντρα) είτε ςε περιοχζσ 

όπου αναπτφςςονται ζντονεσ δραςτθριότθτεσ ναυςιπλοϊασ αναψυχισ - ηιτθςθ για κζςεισ 

ελλιμενιςμοφ από διερχόμενα ςκάφθ - λόγω τοπικϊν γεωγραφικϊν, φυςικϊν και λοιπϊν 

παραγόντων (π.χ. κατάλλθλεσ μετεωρολογικζσ ςυνκικεσ, περιοχζσ φυςικοφ κάλλουσ ι/και 

πολιτιςτικοφ ενδιαφζροντοσ, γειτνίαςθ με ξενοδοχιακζσ μονάδεσ, ςυνεδριακό κζντρο, 

κζντρο εναλλακτικοφ τουριςμοφ κλπ.). Παράλλθλα, ο Τ.Λ. κα πρζπει να είναι εφκολα 

προςβάςιμοσ από μεγάλουσ οδικοφσ άξονεσ, αλλά και κοντά ςε διεκνζσ αεροδρόμιο, όπου 

εκτελοφνται πτιςεισ κανονικζσ ι τςάρτερ, κακϊσ θ πλειοψθφία των πελατϊν των 

επαγγελματικϊν ςκαφϊν αναψυχισ φκάνει ςτθν Ελλάδα με αεροπλάνο για να ενοικιάςει 

το ςκάφοσ – ςυνικωσ χωρίσ πλιρωμα – για μία ι δφο εβδομάδεσ.  

 

Πολφ ςθμαντικό ςτοιχείο για τθν χωροκζτθςθ και υλοποίθςθ ενόσ Τ.Λ. είναι θ 

περιβαλλοντικι του ζνταξθ, θ ςυμβατότθτα τθσ επζνδυςθσ με τισ χριςεισ γθσ τθσ 

ευρφτερθσ περιοχισ και θ αποδοχι από τθν τοπικι κοινωνία. 

 

Από τεχνικι άποψθ: 
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Α) Στθ καλάςςια ηϊνθ του Τ.Λ. κα πρζπει να παρζχεται  

o αςφαλζσ αγκυροβόλιο υπό οποιεςδιποτε καιρικζσ ςυνκικεσ 

o αςφάλεια ςτα ςκάφθ από ζκνομεσ ενζργειεσ (24ωρθ φφλαξθ) 

o παροχζσ ςτα ςκάφθ (θλεκτρικό ρεφμα, νερό, τθλζφωνο, καλωδιακι τθλεόραςθ) 

o δυνατότθτα παραλαβισ λυμάτων, ελαιωδϊν καταλοίπων και ςεντινόνερων, 

ςτερεϊν απορριμάτων 

o δυνατότθτα παροχισ καυςίμων 

 

Β) Στθ χερςαία ηϊνθ του Τ.Λ. κα πρζπει να υπάρχουν κατϋελάχιςτον  

o κτίριο διοίκθςθσ με γραφεία διοίκθςθσ, λογιςτιριο, μετεωρολογικζσ πλθροφορίεσ, 

τουριςτικζσ πλθροφορίεσ, τελωνείο, ιατρείο κλπ. 

o καταςτιματα ναυτιλιακϊν ειδϊν πρϊτθσ ανάγκθσ (ανταλλακτικά για τα ςκάφθ, 

μικροεξοπλιςμόσ κλπ.) 

o καταςτιματα γενικοφ εμπορίου (τρόφιμα, τφποσ, πλυντιριο-κακαριςτιριο κλπ.) 

o κτίρια αναψυχισ (αναψυκτιρια, εςτιατόρια) 

o γραφεία εταιριϊν ενοικίαςθσ ςκαφϊν αναψυχισ (chartering) 

o εγκαταςτάςεισ υγιεινισ (τουαλζτεσ, ντουσ) 

o εγκαταςτάςεισ αποκικευςθσ μικροχλικϊν των ςκαφϊν (ςχοινιά, ιςτία κλπ.) 

o ναυπθγοεπιςκευαςτικι μονάδα με κλειςτοφσ και ανοικτοφσ χϊρουσ για τθν 

επιςκευι ςκαφϊν 

o χϊρο διαχείμαςθσ ςκαφϊν με δυνατότθτα κίνθςθσ βαρζων οχθμάτων μεταφοράσ 

ςκαφϊν 

 

Γ) Στθ χερςαία ηϊνθ του Τ.Λ. κα μποροφν να υπάρχουν πρόςκετα  

o ξενοδοχειακι μονάδα 

o εγκαταςτάςεισ άκλθςθσ 

o πιςίνα 

o καταςτιματα πϊλθςθσ ςκαφϊν αναψυχισ (καινοφριων/μεταχειριςμζνων) 

o καταςτιματα γενικοφ εμπορίου (π.χ. ζνδυςθ, υπόδθςθ) 
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ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΙΔΡΤΗ ΚΑΙ 
ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ 
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3.  ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΙΔΡΤΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 
ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ 

Η χωροκζτθςθ, αδειοδότθςθ και λειτουργία των τουριςτικϊν λιμζνων κάκε μορφισ 

διζπεται από τα παρακάτω νομοκετιματα και διατάξεισ: 

 

 Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118/Α/19.7.1993) «Ρυθμίςεισ για τον Τουριςμό και άλλεσ 

διατάξεισ», Κεφάλαιο Γϋ «Δθμιουργία και λειτουργία τουριςτικϊν λιμζνων», άρκρα 

29 ζωσ 37. 

 

 Ν.2636/98 (ΦΕΚ 198/Α/27.8.1998). Με το άρκρο 27 τροποποιικθκαν τα άρκρα 6, 30, 

31 και 34 του Ν.2160/93 (αφοροφν ςτθν αδειοδότθςθ ραμπϊν μικρϊν ςκαφϊν και 

ςτθ δθμιουργία ηωνϊν αγκυροβολίου και καταφυγίων τουριςτικϊν ςκαφϊν). 

 

 Ν.3105/03 (ΦΕΚ 29/Α/10.2.2003) «Τουριςτική εκπαίδευςη και κατάρτιςη, ρυθμίςεισ 

για τον τουριςμό και άλλεσ διατάξεισ». Άρκρο 38 «Ρυκμίςεισ κεμάτων τουριςτικϊν 

λιμζνων» και άρκρο 52, παρ. 6 (αφορά κζματα επιδοτιςεων τουριςτικϊν λιμζνων). 

 

3.1. Προ της ισχφος του Ν.2160/93 

 

Προ τθσ ιςχφοσ του Ν.2160/93 θ αδειοδότθςθ για τθν καταςκευι ενόσ Σ.Λ. γινόταν με βάςθ 

τθν κείμενθ νομοκεςία που αφοροφςε τα κάκε είδουσ λιμενικά ζργα. Ο Σ.Λ. 

αντιμετωπιηόταν ωσ ζνα λιμενικό ζργο χωρίσ να γίνεται διάκριςθ από τουσ κακαρά 

εμπορικοφσ ι επιβατικοφσ λιμζνεσ και χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ θ ανάγκθ για χερςαίεσ 

εγκαταςτάςεισ εξυπθρζτθςθσ και ςτθ ςυνζχεια θ ανάγκθ για διοίκθςθ και διαχείριςθ του 

Σ.Λ.  

 

Ο χαρακτθριςμόσ ενόσ λιμζνα ωσ "Μαρίνασ" γινόταν με τριμερι Τπουργικι Απόφαςθ των 

Τπουργϊν ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Εμπορικισ Ναυτιλίασ και Σουριςμοφ, οπότε οι λιμζνεσ αυτοί είχαν το 

δικαίωμα να διακζτουν τιμολόγιο χρεϊςεων υπθρεςιϊν και να ειςπράττουν τζλθ 

ελλιμενιςμοφ. Σζτοιοι λιμζνεσ ιταν αυτι του Ξενοδοχειακοφ υγκροτιματοσ Porto Carras 

Χαλκιδικισ, θ Olympic Marine ςτο Λαφριο, θ Δθμοτικι Μαρίνα Μεκάνων και οι Δθμοτικζσ 

Μαρίνεσ Γλυφάδασ Αττικισ. 
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3.2. Μετά την ισχφ του Ν.2160/93 

 

Η δθμιουργία και λειτουργία Σουριςτικϊν Λιμζνων ςτθ χϊρα μασ διζπεται από τισ 

διατάξεισ του Ν.2160/93 (άρκρα 29 ζωσ και 37), όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 27 του 

Ν.2636/98 και ιςχφει ςιμερα. Ο Ν.2160/93 επζφερε ριηικζσ αλλαγζσ ςτθ διαδικαςία 

χωροκζτθςθσ, αδειοδότθςθσ και παραχϊρθςθσ προσ εκμετάλλευςθ των Σ.Λ. φμφωνα με 

τισ διατάξεισ του Νόμου αυτοφ κακορίςκθκαν: 

 

 τι είναι "Σουριςτικόσ Λιμζνασ" και ποιοί οι διάφοροι τφποι Σ.Λ. 

 ποιά είναι τα ςυςτατικά ςτοιχεία (τμιματα) ενόσ Σ.Λ. 

 ποιζσ καλάςςιεσ και χερςαίεσ εγκαταςτάςεισ πρζπει να υπάρχουν κατϋελάχιςτον ςε ζνα 

Σ.Λ. και ποιζσ μποροφν να δθμιουργθκοφν προαιρετικά 

 ποιά είναι θ διαδικαςία για τθν χωροκζτθςθ και ςτθ ςυνζχεια χοριγθςθ αδείασ 

καταςκευισ και λειτουργίασ ενόσ Σ.Λ. 

 τι είναι "Φορζασ Διαχείριςθσ" ενόσ Σ.Λ. και με ποιζσ διαδικαςίεσ παραχωρείται θ 

διαχείριςθ και εκμετάλλευςθ ενόσ Σ.Λ. ς'  αυτόν. 

 

Η μεγάλθ καινοτομία του Ν.2160/93 ιταν θ δθμιουργία τθσ τότε Γραμματείασ τιριξθσ 

Σουριςτικϊν Λιμζνων (ςιμερα Δ/νςθ Σουριςτικϊν Λιμζνων) και τθσ Διεφκυνςθσ Θαλάςςιου 

Σουριςμοφ ςτο τότε Τπουργείο Ανάπτυξθσ (ςιμερα Τπουργείο Πολιτιςμοφ-Σουριςμοφ), 

ςτθν οποία ανατζκθκαν οι αρμοδιότθτεσ για τθν διοίκθςθ, διαχείριςθ, εκμετάλλευςθ και 

ζλεγχο των Σ.Λ.      

 

Για τθν χωροκζτθςθ, τθν ζγκριςθ των χριςεων γθσ και των όρων και περιοριςμϊν δόμθςθσ 

Σ.Λ. ι για τθν μετατροπι υπάρχοντοσ λιμζνα ςε τουριςτικό απαιτείται θ γνϊμθ τθσ 

λεγόμενθσ "Επιτροπισ Σουριςτικϊν Λιμζνων". Η Επιτροπι αυτι αρχικά ιταν εννεαμελισ, 

ςτθ ςυνζχεια είχε δεκατρία μζλθ (άρκρο 38 του Ν.3105/03) και ςιμερα εκ νζου είναι 

εννεαμελισ (άρκρο 8 του Ν.3270/04) και ςυγκροτείται από τουσ εξισ: 

 τον Γενικό Γραμματζα Σουριςμοφ του Τπουργείου Πολιτιςμοφ-Σουριςμοφ, ωσ Πρόεδρο 

 τον Προϊςτάμενο τθσ Διεφκυνςθσ Σουριςτικϊν Λιμζνων τθσ Γενικισ Γραμματείασ 

Σουριςμοφ του Τπουργείου Πολιτιςμοφ-Σουριςμοφ 

 ζναν εκπρόςωπο του Τπουργείου Οικονομίασ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ 

 ζναν εκπρόςωπο του Τπουργείου Οικονομικϊν 

 ζναν εκπρόςωπο του Τπουργείου Πολιτιςμοφ-Σουριςμοφ  

 ζναν εκπρόςωπο του Τπουργείου Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων 

 ζναν εκπρόςωπο του Τπουργείου Εκνικισ Άμυνασ (Γ.Ε.Ν.) 

 ζναν εκπρόςωπο του Ε.Ο.Σ.  

 ζνα πτυχιοφχο Α.Ε.Ι.  
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Η λειτουργία τθσ Επιτροπισ Σουριςτικϊν Λιμζνων, ωσ ενόσ ενιαίου οργάνου, ςτο οποίο 

ςυμμετζχουν εκπρόςωποι όλων των ςυναρμοδίων Τπθρεςιϊν που γνωμοδοτοφν για τθν 

ζγκριςθ μίασ πρόταςθσ Σ.Λ., ζχει ςαν αποτζλεςμα τθν επίςπευςθ των διαδικαςιϊν 

χωροκζτθςθσ και αδειοδότθςθσ ενόσ Σ.Λ. που τελικά αποβαίνει προσ όφελοσ των ίδιων των 

ζργων. ε αυτό ςυμβάλλει και ο κακοριςμόσ, από τον Ν.2160/93, αυςτθρϊν προςκεςμιϊν 

για τθν εξζταςθ και απάντθςθ ςτα ςχετικά αιτιματα των ενδιαφερομζνων  φορζων, 

ανεξάρτθτα από το εάν πρόκειται περί φορζων του δθμοςίου τομζα ι περί ιδιωτϊν 

επενδυτϊν. 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ 
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4.  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ 

Οι διάφορεσ κατθγορίεσ λιμενικϊν εγακαταςτάςεων που προορίηονται αποκλειςτικά για 

τον ελλιμενιςμό ςκαφϊν αναψυχισ, όπωσ αυτζσ προβλζπονται ςτον Ν.2160/93, όπωσ 

τροποποιικθκε με τον Ν.2636/98, παρουςιάηονται ςτισ παραγράφουσ που ακολουκοφν. 

 

4.1. Τουριςτικόσ λιμζνασ 

 

Η ζννοια του "τουριςτικοφ λιμζνα" αναλφεται και περιγράφεται ςτο άρκρο 29 του 

Ν.2160/93. "Τουριςτικόσ Λιμζνασ" ςκαφϊν αναψυχισ είναι ο χερςαίοσ και καλάςςιοσ 

χϊροσ που προορίηεται κατά κφριο λόγο για τθν εξυπθρζτθςθ ςκαφϊν αναψυχισ, είτε για 

αγκυροβόλθμα, είτε για μακροχρόνια ι παροδικι χερςαία εναπόκεςθ είτε για 

εξυπθρζτθςθ των διερχομζνων ςκαφϊν. 

 

Σε κάκε τουριςτικό λιμζνα κακορίηεται τμιμα ξθράσ (χερςαία ηϊνθ) και κάλαςςασ 

(καλάςςια ηϊνθ), ςτθν οποία επιτρζπεται θ καταςκευι λιμενικϊν και πάςθσ φφςεωσ 

χερςαίων κτιριακϊν και λοιπϊν εγκαταςτάςεων, που απαιτοφνται για τθ δθμιουργία, τθ 

λειτουργία, τθν τουριςτικι ανάπτυξθ, τθν εκμετάλλευςθ, τθν αξιοποίθςθ και τθν 

οικονομικι βιωςιμότθτα του Τ.Λ. 

 

Πρόκειται για εγκατάςταςθ εξυπθρζτθςθσ ςκαφϊν αναψυχισ που περιλαμβάνει, κατ’ 

ελάχιςτον, ςφμφωνα με τθ νομοκεςία, τα ακόλουκα: 

 

 Εγκαταςτάςεισ για τθν διοίκθςθ του Τ.Λ., περιλαμβανομζνων λιμενικοφ ςτακμοφ, 

τελωνείου και λοιπϊν ςυναφϊν αρχϊν 

 Ιατρείο 

 Στακμό ανεφοδιαςμοφ των ςκαφϊν με καφςιμα 

 Εγκαταςτάςεισ τεχνικισ εξυπθρζτθςθσ ςκαφϊν 

 Δίκτυα παροχισ νεροφ και θλεκτρικοφ ρεφματοσ 

 Παροχζσ τθλεφωνικϊν γραμμϊν 

 Εγκαταςτάςεισ υποδοχισ λυμάτων και επεξεργαςίασ αυτϊν 

 Χϊρουσ ςτάκμευςθσ αυτοκινιτων και ρυμουλκϊν ςκαφϊν αναψυχισ 

 Συγκροτιματα τουαλεττϊν και ντουσ 

 Συςτιματα αςφαλείασ τθσ ηϊνθσ του Τ.Λ. 

 Εγκαταςτάςεισ αποκθκϊν 

 Καταςτιματα διάκεςθσ ειδϊν πρϊτθσ ανάγκθσ 

 Θζςεισ πρόςδεςθσ ςκαφϊν του Λιμενικοφ Σϊματοσ και άλλων αρχϊν. 

 



 

8 

 

Ο Τ.Λ. μπορεί να δθμιουργθκεί με πρωτοβουλία οποιουδιποτε φυςικοφ ι νομικοφ 

προςϊπου δθμοςίου ι ιδιωτικοφ δικαίου ι ακόμα και τθσ Διεφκυνςθσ Τουριςτικϊν 

Λιμζνων. Το φυςικό ι νομικό πρόςωπο πρζπει απαραίτθτα να είναι κφριοσ ι επικαρπωτισ 

του παράκτιου ακινιτου μπροςτά από το οποίο ενδιαφζρεται να χωροκετιςει και 

καταςκευάςει τον Τ.Λ., είτε να ζχει με ςυμβολαιογραφικό προςφμφωνο τθν κυριότθτα ι 

επικαρπία του παράκτιου ακινιτου. 

 

4.2. Καταφφγιο τουριςτικών ςκαφών 

 

Η ζννοια του "καταφυγίου τουριςτικϊν ςκαφϊν" ορίηεται ςτο άρκρο 34 του Ν.2160/93, 

όπωσ τροποποιικθκε με τον Ν.2636/98. Καταφφγιο τουριςτικϊν ςκαφϊν δθμιουργείται 

εντόσ λιμζνων θ προςτατευμζνων όρμων και ςϋ αυτό παρζχονται κατϋελάχιςτον οι παροχζσ 

και εξυπθρετιςεισ νεροφ, ρεφματοσ, κοινοχριςτου τθλεφϊνου, παροχισ καυςίμων, 

περιςυλλογισ καταλοίπων και απορριμάτων, πυρόςβεςθσ και χϊρων υγιεινισ. 

 

Μπορεί να δθμιουργθκεί με πρωτοβουλία οποιουδιποτε φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου 

δθμοςίου ι ιδιωτικοφ δικαίου ι ακόμα και τθσ Διεφκυνςθσ Τουριςτικϊν Λιμζνων και δεν 

απαιτείται το φυςικό ι νομικό πρόςωπο να είναι κφριοσ ι επικαρπωτισ του παράκτιου 

ακινιτου μπροςτά από το οποίο ενδιαφζρεται να χωροκετιςει και καταςκευάςει το 

καταφφγιο. 

 

Το καταφφγιο τουριςτικϊν ςκαφϊν αποτελεί είδοσ Τ.Λ.  Η χερςαία ηϊνθ του μπορεί να 

περιλαμβάνει αιγιαλό, παραλία, τμιμα χερςαίασ ηϊνθσ, λιμζνα και ενδεχόμενεσ 

προςχϊςεισ που ζχουν καταγραφεί ωσ δθμόςιο κτιμα. 

 

4.3. Ζώνη αγκυροβολίου  

 

Σφμφωνα με το άρκρο 34 του Ν.2160/93, όπωσ τροποποιικθκε με τον Ν.2636/98, ηϊνθ 

αγκυροβολίου με ελαφρφ εξοπλιςμό δθμιουργείται εντόσ προςτατευμζνων όρμων, όταν 

δεν κεωρείται ςκόπιμθ θ δθμιουργία εγκαταςτάςεων που μπορεί να επιφζρουν οριςτικι 

αλλοίωςθ του περιβάλλοντοσ.  Στισ ηϊνεσ αυτζσ προβλζπεται ελαφρφσ εξοπλιςμόσ για τθν 

εξυπθρζτθςθ των ςκαφϊν (παροχζσ νεροφ, καυςίμων, κοινοχριςτου τθλεφϊνου 

περιςυλλογι απορριμάτων κλπ.). 

 

4.4. Λιμζνασ ξενοδοχειακήσ μονάδασ 

 

Σφμφωνα με το άρκρο 35 του Ν.2160/93, οι ξενοδοχειακζσ μονάδεσ επιτρζπεται να 

δθμιουργοφν, ςτον αιγιαλό και τθν παραλία που βρίςκεται μπροςτά από τισ εγκαταςτάςεισ 

τουσ, Τ.Λ. για τθν εξυπθρζτθςθ τθσ πελατείασ τουσ, με τθν προχπόκεςθ ότι θ δυναμικότθτα 

ελλιμενιςμοφ ςκαφϊν αναψυχισ δεν κα υπερβαίνει το 10% του αρικμοφ των δωματίων τθσ 
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ξενοδοχειακισ μονάδασ. Η δυνατότθτα αυτι παρζχεται μόνον ςε ξενοδοχειακζσ μονάδεσ 

που διακζτουν περιςςότερα από 200 δωμάτια και βρίςκονται ςε απόςταςθ πζραν του 1 

χλμ. από υφιςτάμενο Τ.Λ. 

 

4.5. Μετατροπή  υπάρχοντοσ λιμζνα ςε τουριςτικό 

 

Υφιςτάμενοι λιμζνεσ μποροφν να μετατραποφν ςε τουριςτικοφσ, εφαρμοηομζνων των 

διατάξεων του άρκρου 31 του Ν.2160/93. 
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ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 
ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ 
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5.  ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ 

 

5.1.  Εθνικό φστημα Λιμζνων Αναψυχής 

 

Από τα μζςα τθσ δεκαετίασ του '70, ο Ελλθνικόσ Οργανιςμόσ Τουριςμοφ (Ε.Ο.Τ.) άρχιςε τον 

προγραμματιςμό και τθν καταςκευι λιμενικϊν εγκαταςτάςεων αποκλειςτικά για τθν 

εξυπθρζτθςθ ςκαφϊν αναψυχισ. Η άνοδοσ του βιοτικοφ επιπζδου ςτθν Ελλάδα, που είχε 

ςαν αποτζλεςμα τθν απόκτθςθ ςθμαντικοφ αρικμοφ ςκαφϊν αναψυχισ, κυρίωσ από 

Ελλθνεσ, αλλά και θ γενικότερθ προςπάκεια ανάπτυξθσ του τουριςμοφ ςτθν Ελλάδα και 

προςζλκυςθσ αλλοδαπϊν τουριςτϊν υψθλοφ ειςοδθματικοφ επιπζδου, προκάλεςε τθν 

ανάγκθ για καταςκευι καταλλιλων λιμενικϊν εγκαταςτάςεων είτε για τθν μόνιμθ 

παραμονι των ςκαφϊν είτε για τθν εξυπθρζτθςθ των διερχομζνων. 

 

Στθ περίοδο 1981-82, θ τότε Εδρα Λιμενικϊν Εργων του Ε.Μ.Π. εκπόνθςε για λογαριαςμό 

του Ε.Ο.Τ. το Σχζδιο Εκνικοφ Συςτιματοσ Λιμζνων Αναψυχισ (ΣΕΣΥΛΑ). Πρόκειται 

ουςιαςτικά για τθν πρϊτθ προςπάκεια χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ λιμζνων αναψυχισ, που 

ζγινε με βάςθ πολλαπλά κριτιρια (κοινωνικοοικονομικά, γεωγραφικά, πολιτιςμικά, 

γεωμορφολογικά, λειτουργικά, ςυγκοινωνιακά, τουριςτικά κλπ.). Το ΣΕΣΥΛΑ προζβλεπε τθν 

διαίρεςθ του Ελλαδικοφ καλάςςιου χϊρου ςε οκτϊ Ζϊνεσ Ναυςιπλοϊασ Αναψυχισ και τθν 

δθμιουργία ςυνολικά 380 εγκαταςτάςεων υποδοχισ και εξυπθρζτθςθσ ςκαφϊν αναψυχισ. 

Από τισ εγκαταςτάςεισ αυτζσ 26 ιταν "Μαρίνεσ", 106 "Σκάλεσ" και 248 "Καταφφγια". Ο 

διαχωριςμόσ ςτισ τρεισ παραπάνω κατθγορίεσ ζγινε με βάςθ το δυναμικό τθσ λιμενικισ 

εγκατάςταςθσ και τισ παρεχόμενεσ εξυπθρετιςεισ. 

 

Το Συμβοφλιο τθσ Επικρατείασ (Ε’ Τμιμα), με το υπ’ αρικμ. 668/95 πρακτικό του, κακόριςε 

τισ προχποκζςεισ για τθν νόμιμθ ίδρυςθ Τ.Λ. ςτθ χϊρα. Σφμφωνα με αυτζσ, νόμιμοσ 

κεωρείται ζνασ Τ.Λ. μόνον εάν προβλζπεται ςε ζνα ςυνολικό ςχεδιαςμό ενόσ εκνικοφ 

δικτφου Τ.Λ. και κατά ςυνζπεια "... θ ίδρυςθ τουριςτικϊν λιμζνων εκτόσ του ςχεδιαςμοφ 

τοφτου και δθ επϋ ευκαιρία ι τθ απλθ αιτιςει ενδιαφερομζνου δεν είναι νόμιμοσ". 

 

Για να καλυφκεί αυτό θ ζλλειψθ ςυνολικοφ ςχεδιαςμοφ ενόσ δικτφου Τ.Λ. ςε εκνικό 

επίπεδο, ςυντάχκθκε τθν περίοδο 2000-2001 από ιδιωτικι εταιρία μελετϊν το "Εκνικό 

Σφςτθμα Λιμζνων Αναψυχισ" (Ε.ΣΥ.Λ.Α.), ςτο οποίο καταγράφθκαν οι ανάγκεσ τθσ Χϊρασ 

ςε εγκαταςτάςεισ ελλιμενιςμοφ και εξυπθρζτθςθσ ςκαφϊν αναψυχισ, ελιφκθ υπόψθ θ 

υφιςτάμενθ υποδομι και ζγιναν προτάςεισ για τισ αναγκαίεσ νζεσ λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ. 

Σφμφωνα με τθ μελζτθ αυτι, επελζγθςαν 7 περιοχζσ δθμιουργίασ "Λιμζνων Σκαφϊν 

Αναψυχισ (ΛΙ.Σ.Α.)" και 220 κζςεισ διαμόρφωςθσ "Ζωνϊν Αναψυχισ εντόσ υφιςταμζνων 

λιμενικϊν εγκαταςτάςεων (ΖΩ.Σ.Α.Υ.Λ.Ε.)", που κάλυπταν όλουσ τουσ Νομοφσ τθσ Χϊρασ. 

Οι περιςςότερεσ ΖΩ.Σ.Α.Υ.Λ.Ε. προβλζπονται ςτουσ Νομοφσ Αττικισ (17), Δωδεκανιςου 
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(21), Καβάλασ (10), Κζρκυρασ (11), Κυκλάδων (25), Λζςβου (8), Σάμου (9)και Χαλκιδικισ 

(10). 

 

Και αυτόσ ο ςχεδιαςμόσ όμωσ ουδζποτε κεςμοκετικθκε, πλθν όμωσ λαμβάνεται υπόψθ 

από τθν Διεφκυνςθ Τουριςτικϊν Λιμζνων κατά τισ διαδικαςίεσ χωροκζτθςθσ Τ.Λ. Επιπλζον, 

ςτα πλαίςια του Γϋ Κ.Π.Σ., ζνταξθ καταφυγίων τουριςτικϊν ςκαφϊν ςε 

ςυγχρθματοδοτοφμενο επιχειρθςιακό πρόγραμμα γινόταν μόνον εάν αυτά είχαν 

περιλθφκεί ςτον κατάλογο του Ε.ΣΥ.Λ.Α. 

 

5.2.  Ιδιοκτησιακό καθεστϊς  

 

Αρχικά οι Τ.Λ. (μαρίνεσ) που λειτοφργθςαν ςτθ Χϊρα ανικαν, ωσ επί το πλείςτον, ςτον 

Ελλθνικό Οργανιςμό Τουριςμοφ.  Οριςμζνοι από αυτοφσ τουσ Τ.Λ. ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ 

"Τουριςτικά Δθμόςια Κτιματα" και επομζνωσ ζχουν περιζλκει ςτθν περιουςία του Ε.Ο.Τ. 

Για οριςμζνουσ όμωσ Τ.Λ. το ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ είναι ακόμα ςυγκεχυμζνο, δεδομζνου 

ότι ςχετικό ςχζδιο Προεδρικοφ Διατάγματοσ για χαρακτθριςμό ςυγκεκριμζνων Τ.Λ. 

(αποπερατωκζντων ι υπό καταςκευι) ωσ "Τουριςτικϊν Δθμόςιων Κτιματων" 

απορρίφκθκε από το Σ.τ.Ε. λόγω ζλλειψθσ ενιαίου εκνικοφ ςχεδιαςμοφ δικτφου Τ.Λ. 

(πρακτικό 668/95). Οι λιμζνεσ αυτοί ζχουν καταςκευαςκεί είτε ςε εκτάςεισ 

χαρακτθριςμζνεσ ωσ Δθμόςια Κτιματα είτε ςτον αιγιαλό μετά από ςχετικζσ άδειεσ.   

 

Μετά το 1995, αλλά ειδικότερα τα τελευταία 5-6 χρόνια, δθμόςιεσ μαρίνεσ (του Ε.Ο.Τ. ι 

άλλεσ) παραχωρικθκαν ςε ιδιϊτεσ επενδυτζσ, μζςα από ςχετικζσ διαγωνιςτικζσ 

διαδικαςίεσ. Ενδεικτικά αναφζρονται αυτζσ των Γουβιϊν Κζρκυρασ, Λευκάδασ, Καλαμάτασ, 

Αγ. Νικολάου Κριτθσ, Ζζασ Πειραιά, Φλοίςβου Αττικισ, μαρίνα ςτο Σ.Ε.Φ., Ολυμπιακι 

Μαρίνα Αγ. Κοςμά, Σφρου, Πρζβεηασ, Αργοςτολίου, Ζακφνκου, κλπ. Θδθ βρίςκονται ςε 

εξζλιξθ διαγωνιςμοί για τθν παραχϊρθςθ τθσ νζασ μαρίνασ μζςα ςτον λιμζνα Κζρκυρασ 

(για mega και gigayachts) ςε ςυνδυαςμό με το καταφφγιο τουριςτικϊν ςκαφϊν ςτθ κζςθ 

«Σπθλιά» τθσ Κζρκυρασ, τθσ νζασ μαρίνασ Ηρακλείου Κριτθσ κ.α. 

 

Ο Ν.2160/93 ζδωςε ςθμαντικι ϊκθςθ ςτθν χωροκζτθςθ και δθμιουργία μαρινϊν από 

ιδιϊτεσ επενδυτζσ τα τελευταία δζκα περίπου χρόνια. 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 
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6.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ 
 
Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ 
 

6.1.  Νομικά στοιχεία 

 

Στθν παράγραφο αυτό παρουςιάηονται και αναλφονται οι δυνατότθτεσ που δίνονται από 

τον Ν.2160/93 ςε φορείσ του Δθμοςίου τομζα ι Ν.Ρ.Δ.Δ. ι Ν.Ρ.Λ.Δ. ι, τζλοσ, ςτουσ ιδιϊτεσ, 

να αιτοφνται τθν ζγκριςθ χωροκζτθςθσ Τ.Λ., τισ ελάχιςτεσ απαιτοφμενεσ προχποκζςεισ, 

κακϊσ και τα νομικά ζγγραφα που απαιτοφνται να υποβλθκοφν ςτθν αρμόδια Δ/νςθ 

Τουριςτικϊν Λιμζνων 

  

 

6.1.1. Τουριςτικοί Λιμζνεσ χωροκετοφμενοι με πρωτοβουλία Ε.Ο.Τ. 

 

Τουριςτικοί Λιμζνεσ που αναφζρονται ςτο Ν.2160/93 

 

Για τουσ 16 Τ.Λ. ("Μαρίνεσ") που αναφζρονται ςτο άρκρο 30 του Ν.2160/93 ζχουν εγκρικεί 

από τθσ ιςχφοσ του Νόμου θ κζςθ των ζργων, τα όρια τθσ χερςαίασ και καλάςςιασ ηϊνθσ, 

οι τυχόν προςχϊςεισ, οι χριςεισ γθσ και οι όροι και περιοριςμοί δόμθςθσ, όπωσ ακριβϊσ 

αναφζρονται ςτο Ραράρτθμα 2 του άρκρου  41 του Ν.2160/93. Επομζνωσ δεν απαιτοφνται 

εκ νζου διαδικαςίεσ για τθν χωροκζτθςι τουσ και κα γίνει μόνον θ διαδικαςία ανάδειξθσ 

φορζα διαχείριςθσ. Οι Μαρίνεσ αυτζσ είναι: Αρετςοφ Καλαμαριάσ, Φλοίςβοσ Αττικισ, 

Γουβιά Κζρκυρασ, Χίοσ, Θράκλειο Κριτθσ, Αγιά Ράτρασ, Ρφλοσ Μεςςθνίασ, ζκυμνο 

Κριτθσ, όδοσ, Κωσ, Λουτράκι Κορινκίασ, Αγ. Χαράλαμποσ Μυκόνου, Αγ. Νικόλαοσ  Κριτθσ, 

Ρυκαγόρειο Σάμου, Ηάκυνκοσ, Τοφρλοσ Μυκόνου. 

 

Ιδθ ζχουν παραχωρθκεί ςε ιδιϊτεσ οι μαρίνεσ Φλοίςβου, Γουβιϊν, όδου, Κω (ζχει 

παραχωρθκεί ςτον Διμο), Αγ. Νικολάου και Ηακφνκου. 

 

Τουριςτικοί Λιμζνεσ ςε Τουριςτικό Δημόςιο Κτήμα 

 

Για χωροκζτθςθ Τ.Λ. ςε Τουριςτικό Δθμόςιο Κτιμα του Ε.Ο.Τ. απαιτείται να γίνει θ 

διαδικαςία χωροκζτθςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 31 του Ν.2160/93. Στθν περίπτωςθ που 

ςτο ςυγκεκριμζνο Τουριςτικό Δθμόςιο Κτιμα υπάρχει ξενοδοχείο με δυναμικότθτα άνω 

των 200 δωματίων και ηθτείται θ χωροκζτθςθ ξενοδοχειακοφ Τ.Λ. εφαρμόηονται οι 

διατάξεισ του άρκρου 34 του Ν.2160/93. 
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6.1.2. Τουριςτικοί Λιμζνεσ χωροκετοφμενοι με πρωτοβουλία Οργανιςμοφ Τοπικισ 

Αυτοδιοίκθςθσ ι Νομαρχιακισ Αυτοδιοίκθςθσ 

 

Οργανιςμοί Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (Ο.Τ.Α.) ι Νομαρχιακζσ Αυτοδιοικιςεισ (Ν.Α.) μποροφν 

να ηθτιςουν τθν χωροκζτθςθ Τ.Λ., αρκεί να ικανοποιείται μία από τισ παρακάτω 

προχποκζςεισ ςχετικά με το παράκτιο ακίνθτο μπροςτά από το οποίο κα καταςκευαςκεί ο 

Τ.Λ.: 

 

 ο Ο.Τ.Α. ι θ Ν.Α. πρζπει να είναι ιδιοκτιτθσ του παράκτιου ακινιτου ι να το αγοράςει 

από τθν Κτθματικι Εταιρία του Δθμοςίου (Κ.Ε.Δ.) ι από οποιοδιποτε  ιδιϊτθ ιδιοκτιτθ 

του ακινιτου 

 

 αν το παράκτιο ακίνθτο ζχει χαρακτθριςκεί ωσ Δθμόςιο Κτιμα κα πρζπει ο Ο.Τ.Α. ι θ 

Ν.Α. να το εξαγοράςει 

 

 ςε περίπτωςθ Ο.Τ.Α. θ παράκτια ζκταςθ μπορεί να είναι δθμοτικι 

 

 να παραχωρθκεί ςτον Ο.Τ.Α. ι τθ Ν.Α. θ κυριότθτα του παράκτιου ακινιτου με 

αποκλειςτικό ςκοπό τθν δθμιουργία Τ.Λ. 

 

Απαραίτθτθ προχπόκεςθ επίςθσ είναι το παράκτιο ακίνθτο να είναι ελεφκερο βαρϊν και οι 

τίτλοι του ακινιτου να είναι μεταγεγραμμζνοι ςτο Υποκθκοφυλάκειο. 

 

Στθν αρχικι φάςθ τθσ ζγκριςθσ χωροκζτθςθσ γίνεται δεκτό και ςυμβολαιογραφικό 

προςφμφωνο μεταβίβαςθσ τθσ κυριότθτασ ι τθσ επικαρπίασ του παράκτιου ακινιτου, 

εντόσ όμωσ οκταμινου από τθν δθμοςίευςθ τθσ απόφαςθσ ζγκριςθσ χωροκζτθςθσ πρζπει 

να υποβλθκοφν τα οριςτικά ςυμβόλαια. 

 

Ο Ο.Τ.Α. ι θ Ν.Α. ωσ κφριοσ ι ο επικαρπωτισ του παράκτιου ακινιτου κα πρζπει να 

ςυμμετζχει ςτον φορζα που αιτείται τθν χωροκζτθςθ Τ.Λ., διότι το τμιμα του παράκτιου 

ακινιτου που κα ενταχκεί ςτθν ηϊνθ λιμζνα - και όπου κα καταςκευαςκεί το ςφνολο ι 

τμιμα των χερςαίων ζργων του Τ.Λ. - κα δεςμευκεί ςτθν όλθ επζνδυςθ του Τ.Λ. και κα 

περιζλκει ςτθν κυριότθτα του Δθμοςίου μετά τθν λιξθ τθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ. 

 

Επίςθσ οι Ο.Τ.Α. ι οι Ν.Α. ζχουν δικαίωμα να ηθτιςουν τθν χωροκζτθςθ καταφυγίου 

τουριςτικϊν ςκαφϊν ι ηϊνθσ αγκυροβολίου, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 34 του 

Ν. 2160/93, όπωσ τροποποιικθκε με τον Ν. 2636/98. Ηϊνθ αγκυροβολίου μπορεί να 

χωροκετθκεί εντόσ  προςτατευμζνου όρμου, με τθν προχπόκεςθ ότι δεν επιφζρει μόνιμεσ 

αλλοιϊςεισ ςτο περιβάλλον. Καταφφγιο τουριςτικϊν ςκαφϊν μπορεί να χωροκετθκεί είτε 

εντόσ προςτατευμζνου όρμου είτε εντόσ ηϊνθσ υφιςτάμενου εμπορικοφ λιμζνα, μετά από 
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ςφμφωνθ γνϊμθ του Υπουργείου Οικονομίασ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ  είναι δε 

απαραίτθτο τα προτεινόμενα ζργα να είναι μικρισ κλίμακασ.    

Απαιτοφμενα δικαιολογητικά 

 

α) Αίτηςη για χωροθζτηςη Τουριςτικοφ Λιμζνα 

α1) Τίτλοι κυριότθτασ ι τίτλοι δικαιωμάτων επικαρπίασ ι ςυμβολαιογραφικό προςφμφωνο 

αγοράσ του παράκτιου ακινιτου από τον Ο.Τ.Α. ι τθ Ν.Α. 

α2) Φ.Ε.Κ. κακοριςμοφ αιγιαλοφ και παραλίασ (εφ’ όςον υπάρχει) 

α3) Απόςπαςμα Γενικοφ Ρολεοδομικοφ Σχεδίου με τισ κεςμοκετθμζνεσ χριςεισ γθσ τθσ 

περιοχισ (εφ’ όςον υπάρχει). 

 

β) Αίτηςη για χωροθζτηςη Καταφυγίου Τουριςτικών Σκαφών 

β1) Φ.Ε.Κ. κακοριςμοφ αιγιαλοφ και παραλίασ (εφ’ όςον υπάρχει) 

β2) Απόφαςθ οικείου Δθμοτικοφ Συμβουλίου για τθν ςκοπιμότθτα του ζργου. 

 

 

6.1.3. Τουριςτικοί Λιμζνεσ χωροκετοφμενοι με πρωτοβουλία Ξενοδοχειακισ Μονάδασ 

 

Χωροκζτθςθ Τ.Λ. ςτον αιγιαλό και τθν παραλία προ των εγκαταςτάςεων ξενοδοχειακισ 

μονάδασ (ξενοδοχειακόσ λιμζνασ) μπορεί να γίνει με πρωτοβουλία του ιδιοκτιτθ τθσ 

μονάδασ και με τισ παρακάτω προχποκζςεισ: 

 

 θ περιοχι να μθν προςτατεφεται από τισ διατάξεισ του Ν. 1650/85 (προςταςία 

περιβάλλοντοσ) 

 

 θ ξενοδοχειακι μονάδα να διακζτει περιςςότερα από 200 δωμάτια (με βάςθ το ςιμα 

λειτουργίασ του Ε.Ο.Τ. ι τα εγκεκριμζνα από τον Ε.Ο.Τ. ςχζδια τθσ μονάδασ-

«καταλλθλότθτα») 

 

 να βρίςκεται  ςε απόςταςθ μεγαλφτερθ των 1.000 μ. από υφιςτάμενο Τ.Λ. 

 

 ο Τ.Λ. κα προορίηεται αποκλειςτικά και μόνον για τθν εξυπθρζτθςθ τθσ πελατείασ τθσ 

μονάδασ, διότι το πνεφμα του Νόμου είναι θ ποιοτικι αναβάκμιςθ των παρεχομζνων 

υπθρεςιϊν. 

 

Απαιτοφμενα δικαιολογητικά 

 

α1) Τίτλοι κυριότθτασ και άδεια λειτουργίασ τθσ Ξενοδοχειακισ μονάδασ (ςιμα 

λειτουργίασ του Ε.Ο.Τ. ι  εγκεκριμζνα από τον Ε.Ο.Τ. ςχζδια καταςκευισ) 

α2)    Φ.Ε.Κ. κακοριςμοφ αιγιαλοφ και παραλίασ (εφ’ όςον υπάρχει). 
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6.1.4. Τουριςτικοί Λιμζνεσ χωροκετοφμενοι με πρωτοβουλία ιδιϊτθ 

 

Για τθν χωροκζτθςθ Τ.Λ. με πρωτοβουλία ιδιϊτθ απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι αυτόσ να 

είναι ιδιοκτιτθσ ι επικαρπωτισ του παράκτιου ακινιτου μπροςτά από το οποίο κα 

καταςκευαςκοφν τα λιμενικά ζργα του Τ.Λ.  

 

Στθν αρχικι φάςθ τθσ ζγκριςθσ χωροκζτθςθσ γίνεται δεκτό και ςυμβολαιογραφικό 

προςφμφωνο μεταβίβαςθσ τθσ κυριότθτασ ι τθσ επικαρπίασ του παράκτιου ακινιτου, 

εντόσ όμωσ οκταμινου από τθν δθμοςίευςθ τθσ απόφαςθσ ζγκριςθσ χωροκζτθςθσ πρζπει 

να υποβλθκοφν τα οριςτικά ςυμβόλαια. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ επίςθσ είναι το παράκτιο 

ακίνθτο να είναι ελεφκερο βαρϊν και οι τίτλοι του ακινιτου να είναι μεταγεγραμμζνοι ςτο 

Υποκθκοφυλάκειο. 

 

Ο κφριοσ ι ο επικαρπωτισ του παράκτιου ακινιτου κα πρζπει να ςυμμετζχει ςτον φορζα 

που αιτείται τθν χωροκζτθςθ Τ.Λ., διότι το τμιμα του παράκτιου ακινιτου που κα ενταχκεί 

ςτθν ηϊνθ λιμζνα - και όπου κα καταςκευαςκοφν τα χερςαία ζργα του Τ.Λ. - κα δεςμευκεί 

ςτθν όλθ επζνδυςθ του Τ.Λ. και κα περιζλκει ςτθν κυριότθτα του Δθμοςίου μετά τθν λιξθ 

τθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ.  

 

Επίςθσ οι ιδιϊτεσ ζχουν δικαίωμα να ηθτιςουν τθν χωροκζτθςθ καταφυγίου τουριςτικϊν 

ςκαφϊν ι ηϊνθσ αγκυροβολίου, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 34 του Ν. 2160/93, 

όπωσ τροποποιικθκε με τον Ν. 2636/98. Το αίτθμα του ιδιϊτθ ανακοινϊνεται και 

αναρτάται ςτθν οικεία Νομαρχία και ςτον οικείο Ο.Τ.Α. επί 40 θμζρεσ. Σε περίπτωςθ 

υποβολισ και άλλων αιτιςεων για το ίδιο καταφφγιο τουριςτικϊν ςκαφϊν ι τθν ίδια ηϊνθ 

αγκυροβολίου διενεργείται δθμόςιοσ πλειοδοτικόσ διαγωνιςμόσ. 

 

Απαιτοφμενα δικαιολογητικά 

 

α) Αίτηςη για χωροθζτηςη Τουριςτικοφ Λιμζνα 

α1) Τίτλοι κυριότθτασ ι τίτλοι δικαιωμάτων επικαρπίασ ι ςυμβολαιογραφικό προςφμφωνο 

αγοράσ του παράκτιου ακινιτου από τον ιδιϊτθ 

α2) Φ.Ε.Κ. κακοριςμοφ αιγιαλοφ και παραλίασ (εφ’ όςον υπάρχει) 

α3) Απόςπαςμα Γενικοφ Ρολεοδομικοφ Σχεδίου με τισ κεςμοκετθμζνεσ χριςεισ γθσ τθσ 

περιοχισ (εφ’ όςον υπάρχει). 

 

β) Αίτηςη για χωροθζτηςη Καταφυγίου Τουριςτικών Σκαφών ή Ζώνησ Αγκυροβολίου 

β1) Φ.Ε.Κ. κακοριςμοφ αιγιαλοφ και παραλίασ (εφ’ όςον υπάρχει) 

β2) Απόφαςθ οικείου Δθμοτικοφ Συμβουλίου για τθν ςκοπιμότθτα του ζργου. 
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6.1.5. Τουριςτικοί Λιμζνεσ χωροκετοφμενοι με πρωτοβουλία τθσ Διεφκυνςθσ Τουριςτικϊν 

Λιμζνων  

 

Για τθν χωροκζτθςθ Τ.Λ. με πρωτοβουλία τθσ Διεφκυνςθσ Τουριςτικϊν Λιμζνων 

ακολουκείται θ ίδια διαδικαςία που περιγράφεται ςτο άρκρο 31, παρ.2 του Ν.2160/93. 

Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν χωροκζτθςθ Τ.Λ. με πρωτοβουλία τθσ Διεφκυνςθσ είναι θ 

φπαρξθ εγκεκριμζνου και κεςμοκετθμζνου χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ. 

 

Επίςθσ θ Διεφκυνςθ Τουριςτικϊν Λιμζνων ζχει το δικαίωμα να ηθτιςει τθν χωροκζτθςθ 

καταφυγίου τουριςτικϊν ςκαφϊν ι ηϊνθσ αγκυροβολίου, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 

άρκρου 34 του Ν.2160/93, όπωσ τροποποιικθκε με τον Ν.2636/98. Θ εκμετάλλευςθ και 

διαχείριςθ του καταφυγίου τουριςτικϊν ςκαφϊν ι τθσ ηϊνθσ αγκυροβολίου που 

χωροκετοφνται με πρωτοβουλία τθσ Διεφκυνςθσ ανατίκεται μετά από  δθμόςιο 

πλειοδοτικό διαγωνιςμό. 

 

 

6.1.6. Τουριςτικοί Λιμζνεσ χωροκετοφμενοι με πρωτοβουλία Λιμενικϊν Ταμείων 

 

Χωροκζτθςθ Τ.Λ. με πρωτοβουλία του οικείου Λιμενικοφ Ταμείου (Δθμοτικοφ ι μθ) μπορεί 

να γίνει μόνον αν ο υπό χωροκζτθςθ Τ.Λ. ευρίςκεται εντόσ των ορίων τθσ Ηϊνθσ Λιμζνα 

ευκφνθσ του υπόψθ Λιμενικοφ Ταμείου. Για τθν χωροκζτθςθ απαιτείται ςχετικι απόφαςθ 

τθσ Λιμενικισ Επιτροπισ ι του Διοικθτικοφ Συμβουλίου (αν το Λιμενικό Ταμείο είναι 

Δθμοτικό), ςτθν οποία κα οριοκετείται θ περιοχι μπροςτά από τθν οποία κα 

καταςκευαςκεί ο Τ.Λ. Κα πρζπει επίςθσ να υπάρχει θ ςφμφωνθ γνϊμθ του τ. Υπουργείου 

Εμπορικισ Ναυτιλίασ, Αιγαίου και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ, ϊςτε ο υπό χωροκζτθςθ Τ.Λ. να 

μθν  παρακωλφει τθν λειτουργία του εμπορικοφ λιμζνα ι τισ μελλοντικζσ επεκτάςεισ των 

ζργων του λιμζνα. Σχετικι είναι και θ Γνωμοδότθςθ 473/96 του Νομικοφ Συμβουλίου του 

Κράτουσ (Ν.Σ.Κ.). 

 

Τα Λιμενικά Ταμεία ζχουν επίςθσ το δικαίωμα να ηθτιςουν τθν χωροκζτθςθ καταφυγίου 

τουριςτικϊν ςκαφϊν ι ηϊνθσ αγκυροβολίου εντόσ τθσ ηϊνθσ του εμπορικοφ λιμζνα, 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 34 του Ν.2160/93, όπωσ τροποποιικθκε με τον Ν. 

2636/98.  

 

Απαιτοφμενα δικαιολογητικά 

 

α) Αίτηςη για χωροθζτηςη Τουριςτικοφ Λιμζνα 

α1)  Φ.Ε.Κ. κακοριςμοφ Ηϊνθσ Λιμζνα 

α2)  Φ.Ε.Κ. κακοριςμοφ αιγιαλοφ και παραλίασ (εφϋ όςον υπάρχει) 
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α3) Απόςπαςμα Γενικοφ Ρολεοδομικοφ Σχεδίου με τισ κεςμοκετθμζνεσ χριςεισ γθσ τθσ 

περιοχισ (εφ’ όςον υπάρχει). 

α4) Απόφαςθ Λιμενικισ Επιτροπισ ι του Διοικθτικοφ Συμβουλίου (αν το Λιμενικό Ταμείο 

είναι Δθμοτικό) για τθν ςκοπιμότθτα του ζργου. 

 

β) Αίτηςη για χωροθζτηςη Καταφυγίου Τουριςτικών Σκαφών ή Ζώνησ Αγκυροβολίου 

β1) Φ.Ε.Κ. κακοριςμοφ αιγιαλοφ και παραλίασ (εφϋ όςον υπάρχει) 

β2) Απόφαςθ Λιμενικισ Επιτροπισ για τθν ςκοπιμότθτα του ζργου. 

 

 

6.2.  Τεχνικά και οικονομικά στοιχεία 

 

Στθν παράγραφο αυτι παρουςιάηονται οι απαραίτθτεσ τεχνικζσ μελζτεσ και λοιπά ςτοιχεία  

που απαιτοφνται να υποβλθκοφν ςτθ Διεφκυνςθ Τουριςτικϊν Λιμζνων για τθν ζγκριςθ 

χωροκζτθςθσ ενόσ Τ.Λ.  

 

Πταν ο ενδιαφερόμενοσ για τθν χωροκζτθςθ είναι φορζασ του Δθμοςίου τομζα 

ακολουκοφνται υποχρεωτικά, όςον αφορά ςτθν ανάκεςθ και εκπόνθςθ των μελετϊν, οι 

διατάξεισ του Ν.3316/05 “Ρερί μθτρϊου μελετθτϊν και ανακζςεωσ και εκπονιςεωσ 

μελετϊν” και του Ρ.Δ.696/74, όςον αφορά ςτισ προδιαγραφζσ εκπόνθςθσ των μελετϊν, 

κακϊσ και τθσ Εγκφκλιου 38/15.11.05 του τ. Υ.ΡΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Με βάςθ τθν Εγκφκλιο αυτι 

ανατίκεται θ μελζτθ και υλοποιοφνται κατϋαρχιν θ Φάςθ 1 «Ρρογραμματιςμόσ και 

προετοιμαςία ζργου» και θ Φάςθ 2 «Λειτουργικόσ Σχεδιαςμόσ ζργου». Θ 2θ φάςθ 

καταλιγει ςτθν ςφνταξθ του Φακζλου Χωροκζτθςθσ του Τ.Λ. 

 

Ακολουκεί θ παράκεςθ του περιεχομζνου των τεχνικϊν μελετϊν που απαιτοφνται να 

υποβλθκοφν  ςτο ςτάδιο τθσ ζγκριςθσ χωροκζτθςθσ, με ανάλυςθ ανά κατθγορία Τ.Λ., 

ςφμφωνα με τον Ν.2160/93 και τθν μζχρι ςιμερα 15ετι εμπειρία από τθν λειτουργία τθσ 

Διεφκυνςθσ Τουριςτικϊν Λιμζνων, αλλά και τθσ Επιτροπισ Τουριςτικϊν Λιμζνων  

 

6.2.1. Χωροκζτθςθ Τουριςτικοφ Λιμζνα 

 

Θ αίτθςθ χωροκζτθςθσ Τ.Λ. ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 31 του Ν.2160/93, 

πρζπει να ςυνοδεφεται απαραίτθτα από τα παρακάτω τεχνικά ςτοιχεία, ανεξάρτθτα από 

τον φορζα ο οποίοσ αιτείται τθν χωροκζτθςθ. 

 

α) Σχζδια 

 

α1) Γενικό τοπογραφικό διάγραμμα ι απόςπαςμα χάρτθ ςε κλίμακα 1:10.000, ςτον οποίο 

κα ςθμειϊνονται: 
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 θ ακριβισ κζςθ του προτεινόμενου Τ.Λ.  

 οι χριςεισ γθσ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ. 

 

α2) Τοπογραφικό διάγραμμα ςε κλίμακα 1:1.000 ι 1:2.000, ςτο οποίο κα ςθμειϊνονται: 

 θ αιτοφμενθ ηϊνθ λιμζνα  

 τα όρια τθσ ιδιοκτθςίασ 

 οι κακοριςμζνεσ ιδθ οριογραμμζσ αιγιαλοφ και παραλίασ και τυχόν παλαιοφ 

αιγιαλοφ 

 οι προτεινόμενεσ νζεσ οριογραμμζσ αιγιαλοφ και παραλίασ. 

 

α3) Σχζδιο Γενικισ Διάταξθσ Ζργων (Master Plan) ςε κλίμακα 1:1.000 ι 1:500, ςτο οποίο κα 

ςθμειϊνονται: 

 θ αιτοφμενθ ηϊνθ λιμζνα  

 τα όρια τθσ ιδιοκτθςίασ 

 οι κακοριςμζνεσ ιδθ οριογραμμζσ αιγιαλοφ και παραλίασ και τυχόν παλαιοφ 

αιγιαλοφ 

 οι προτεινόμενεσ νζεσ οριογραμμζσ αιγιαλοφ και παραλίασ 

 τα προτεινόμενα ζργα και καταςκευζσ (λιμενικά και χερςαία) 

 οριοκζτθςθ και εμβαδομζτρθςθ των προτεινομζνων επιχϊςεων 

 οριοκζτθςθ και εμβαδομζτρθςθ τθσ καλάςςιασ ηϊνθσ 

 οριοκζτθςθ και εμβαδομζτρθςθ τθσ χερςαίασ ηϊνθσ 

 οι προτεινόμενεσ χριςεισ γθσ 

 οι όροι και περιοριςμοί δόμθςθσ 

 το προτεινόμενο ρυμοτομικό ςχζδιο 

 οι κζςεισ ελλιμενιςμοφ των ςκαφϊν. 

 

β) Τεφχοσ μελζτησ 

 

β1)  Τεχνικι Ζκκεςθ 

Ρεριλαμβάνει τθν γενικι περιγραφι των λιμενικϊν και χερςαίων ζργων και 

εγκαταςτάςεων εξυπθρζτθςθσ των ςκαφϊν, κακϊσ και ςτοιχεία για τθν λειτουργία, 

εκμετάλλευςθ και οικονομικι βιωςιμότθτα του Τ.Λ., για τθν καλάςςια και χερςαία 

ηϊνθ του Τ.Λ., για τισ προτεινόμενεσ χριςεισ γθσ και για τουσ όρουσ και περιοριςμοφσ 

δόμθςθσ.  

 

β2)  Ερωτθματολόγιο Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων 

Υποβάλλεται ςυμπλθρωμζνοσ ο Ρίνακασ 3 του άρκρου 16 τθσ ΚΥΑ 69269/ 5387/90 

(ΦΕΚ 678 Β’).  

Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το υπϋαρ. πρωτ. 9332/28.2.2006 ζγγραφο τθσ 

Διεφκυνςθσ Νομοκετικοφ Ζργου του τ. Υ.ΡΕ.ΧΩ.Δ.Ε., τα ζργα των τουριςτικϊν λιμζνων 
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δεν εξαιροφνται από τθν διαδικαςία τθσ Ρροκαταρκτικισ Ρεριβαλλοντικισ Εκτίμθςθσ 

και Αξιολόγθςθσ [Ν.3010/02 (ΦΕΚ 91/Α/25.4.2002) «Εναρμόνιση του Ν.1650/86 με τις 

Οδηγίες 97/11 ΕΕ 96/61 ΕΕ, διαδικασία οριοθζτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα 

υδατορζματα και άλλες διατάξεις» και  ΚΥΑ Θ.Ρ.11014/703/Φ.104/2003 (ΦΕΚ 

332/Β/20.3.2003) «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και 

Αξιολόγησης και Ζγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων»].  

 

β3) Ρροβλεπόμενο φψοσ επζνδυςθσ. 

 

 

6.2.2. Χωροκζτθςθ Καταφυγίου Τουριςτικϊν Σκαφϊν 

 

Θ αίτθςθ χωροκζτθςθσ Καταφυγίου Τουριςτικϊν Σκαφϊν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 

άρκρου 34 του Ν.2160/93, όπωσ τροποποιικθκε με τον Ν. 2636/98, πρζπει να 

ςυνοδεφεται απαραίτθτα από τα παρακάτω τεχνικά ςτοιχεία, ανεξάρτθτα από τον φορζα ο 

οποίοσ αιτείται τθν χωροκζτθςθ. 

 

α) Σχζδια 

 

α1) Γενικό τοπογραφικό διάγραμμα ι απόςπαςμα χάρτθ ςε κλίμακα 1:10.000, ςτον οποίο 

κα ςθμειϊνεται θ ακριβισ κζςθ του προτεινόμενου ζργου εντόσ προςτατευμζνου 

όρμου ι εντόσ λιμζνα. 

 

α2) Σχζδιο Γενικισ Διάταξθσ Ζργων (Master Plan) ςε κλίμακα 1:1.000 ι 1:500, ςτο οποίο κα 

ςθμειϊνονται: 

 οι κακοριςμζνεσ ιδθ οριογραμμζσ αιγιαλοφ και παραλίασ και τυχόν παλαιοφ 

αιγιαλοφ 

 οι προτεινόμενεσ νζεσ οριογραμμζσ αιγιαλοφ και παραλίασ 

 τα προτεινόμενα ζργα και καταςκευζσ (λιμενικά και χερςαία) 

 οριοκζτθςθ και εμβαδομζτρθςθ τθσ καλάςςιασ ηϊνθσ 

 οριοκζτθςθ και εμβαδομζτρθςθ τθσ χερςαίασ ηϊνθσ 

 οι κζςεισ ελλιμενιςμοφ των ςκαφϊν 

 θ πρόβλεψθ των ελαχίςτων εξυπθρετιςεων, δθλαδι παροχι καυςίμων, 

περιςυλλογι απορριμμάτων, περιςυλλογι βιολογικϊν και ελαιωδϊν καταλοίπων, 

εγκαταςτάςεισ ενδιαίτθςθσ και εγκαταςτάςεισ υγιεινισ. 

 

β) Τεφχοσ μελζτησ 

 

β1) Τεχνικι Ζκκεςθ 

Θ ζκκεςθ αυτι κα πρζπει να περιλαμβάνει, τουλάχιςτον: 
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 τθν ονομαςία και το είδοσ του ζργου 

 όνομα και διεφκυνςθ αρμοδίου 

 περιγραφι του υπάρχοντοσ περιβάλλοντοσ και γεωγραφικι κζςθ και ζκταςθ του 

ζργου 

 ςφντομθ περιγραφι των λιμενικϊν και χερςαίων ζργων και εγκαταςτάςεων 

εξυπθρζτθςθσ των ςκαφϊν  

 αναφορά ςτισ πθγζσ των υλικϊν καταςκευισ 

 εντοπιςμό και αξιολόγθςθ των βαςικϊν επιπτϊςεων ςτο περιβάλλον και 

περιγραφι των μζτρων για τθν πρόλθψθ ι τθν μείωςι τουσ ι τθν αποκατάςταςθ 

του περιβάλλοντοσ 

 εξζταςθ εναλλακτικϊν λφςεων και υπόδειξθ των κυρίων λόγων επιλογισ τθσ 

προτεινομζνθσ λφςθσ 

 απλι περίλθψθ του ςυνόλου τθσ μελζτθσ. 

 

β2) Ερωτθματολόγιο Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων 

Υποβάλλεται ςυμπλθρωμζνοσ ο Ρίνακασ 3 του άρκρου 8 τθσ ΚΥΑ 69269/ 5387/90 

(ΦΕΚ 678 Β’). 

Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το υπϋαρ. πρωτ. 9332/28.2.2006 ζγγραφο τθσ 

Διεφκυνςθσ Νομοκετικοφ Ζργου του τ. Υ.ΡΕ.ΧΩ.Δ.Ε., τα ζργα των τουριςτικϊν λιμζνων 

δεν εξαιροφνται από τθν διαδικαςία τθσ Ρροκαταρκτικισ Ρεριβαλλοντικισ Εκτίμθςθσ 

και Αξιολόγθςθσ *Ν.3010/02 (ΦΕΚ 91/Α/25.4.2002) «Εναρμόνιση του Ν.1650/86 με τις 

Οδηγίες 97/11 ΕΕ 96/61 ΕΕ, διαδικασία οριοθζτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα 

υδατορζματα και άλλες διατάξεις» και  ΚΥΑ Θ.Ρ.11014/703/Φ.104/2003 (ΦΕΚ 

332/Β/20.3.2003) «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και 

Αξιολόγησης και Ζγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων»]. 

 

β3) Ρροβλεπόμενο φψοσ επζνδυςθσ. 

 

Σθμείωςθ: Ολα τα ςχζδια και τεφχθ πρζπει να είναι υπογεγραμμζνα από διπλωματοφχο 

μθχανικό ανάλογθσ ειδικότθτασ, υποβάλλονται δε ςε 7 αντίτυπα. 

 

 

6.2.3. Χωροκζτθςθ Ξενοδοχειακοφ Λιμζνα 

 

Θ αίτθςθ χωροκζτθςθσ ξενοδοχειακοφ λιμζνα ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 35 

του Ν.2160/93, πρζπει να ςυνοδεφεται απαραίτθτα από τα παρακάτω τεχνικά ςτοιχεία. 

 

α) Σχζδια 
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α1) Γενικό τοπογραφικό διάγραμμα ι απόςπαςμα χάρτθ ςε κλίμακα 1:10.000, ςτον οποίο 

κα ςθμειϊνεται θ ακριβισ κζςθ του προτεινόμενου λιμζνα  

 

α2) Τοπογραφικό διάγραμμα ςε κλίμακα 1:1.000 ι 1:2.000, ςτο οποίο κα ςθμειϊνονται: 

 θ αιτοφμενθ ηϊνθ λιμζνα  

 τα όρια τθσ ιδιοκτθςίασ 

 οι κακοριςμζνεσ ιδθ οριογραμμζσ αιγιαλοφ και παραλίασ και τυχόν παλαιοφ 

αιγιαλοφ 

 οι προτεινόμενεσ νζεσ οριογραμμζσ αιγιαλοφ και παραλίασ. 

 

α3) Σχζδιο Γενικισ Διάταξθσ Ζργων (Master Plan) ςε κλίμακα 1:1.000 ι 1:500, ςτο οποίο κα 

ςθμειϊνονται: 

 θ αιτοφμενθ ηϊνθ λιμζνα  

 τα όρια τθσ ιδιοκτθςίασ 

 οι κακοριςμζνεσ ιδθ οριογραμμζσ αιγιαλοφ και παραλίασ και τυχόν παλαιοφ 

αιγιαλοφ 

 οι προτεινόμενεσ νζεσ οριογραμμζσ αιγιαλοφ και παραλίασ 

 τα προτεινόμενα ζργα και καταςκευζσ (λιμενικά και χερςαία) 

 οριοκζτθςθ και εμβαδομζτρθςθ των προτεινομζνων επιχϊςεων 

 οριοκζτθςθ και εμβαδομζτρθςθ τθσ καλάςςιασ ηϊνθσ 

 οριοκζτθςθ και εμβαδομζτρθςθ τθσ χερςαίασ ηϊνθσ 

 οι κζςεισ ελλιμενιςμοφ των ςκαφϊν. 

 

β) Τεφχοσ μελζτησ 

 

β1) Τεχνικι Ζκκεςθ 

Ρεριλαμβάνει τθν γενικι περιγραφι των λιμενικϊν ζργων και εγκαταςτάςεων 

εξυπθρζτθςθσ των ςκαφϊν, κακϊσ και ςτοιχεία για τθν λειτουργία και εκμετάλλευςθ 

του ξενοδοχειακοφ λιμζνα. 

 

β2) Ερωτθματολόγιο Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων 

Υποβάλλεται ςυμπλιρωμζνοσ ο Ρίνακασ 3 του άρκρου 16 τθσ ΚΥΑ 69269/ 5387/90 

(ΦΕΚ 678 Β’). 

Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το υπϋαρ. πρωτ. 9332/28.2.2006 ζγγραφο τθσ 

Διεφκυνςθσ Νομοκετικοφ Ζργου του τ. Υ.ΡΕ.ΧΩ.Δ.Ε., τα ζργα των τουριςτικϊν λιμζνων 

δεν εξαιροφνται από τθν διαδικαςία τθσ Ρροκαταρκτικισ Ρεριβαλλοντικισ Εκτίμθςθσ 

και Αξιολόγθςθσ *Ν.3010/02 (ΦΕΚ 91/Α/25.4.2002) «Εναρμόνιση του Ν.1650/86 με τις 

Οδηγίες 97/11 ΕΕ 96/61 ΕΕ, διαδικασία οριοθζτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα 

υδατορζματα και άλλες διατάξεις» και  ΚΥΑ Θ.Ρ.11014/703/Φ.104/2003 (ΦΕΚ 
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332/Β/20.3.2003) «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και 

Αξιολόγησης και Ζγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων»]. 

 

β3) Ρροβλεπόμενο φψοσ επζνδυςθσ. 

 

Σθμείωςθ: Ολα τα ςχζδια και τεφχθ πρζπει να είναι υπογεγραμμζνα από διπλωματοφχο 

μθχανικό ανάλογθσ ειδικότθτασ, υποβάλλονται δε ςε 5 αντίτυπα. 

 

 

6.3. Διαδικασία ζγκρισης χωροθζτησης 

 

Θ αίτθςθ του ενδιαφερομζνου, ςυνοδευόμενθ από τα παραπάνω αναφερκζντα κατά 

περίπτωςθ ςτοιχεία (νομικά, τεχνικά και οικονομικά) υποβάλλεται ςτθ Διεφκυνςθ 

Τουριςτικϊν Λιμζνων τθσ Γ.Γ. Τουριςμοφ του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ-Τουριςμοφ. Με 

μζριμνα τθσ Διεφκυνςθσ το αίτθμα προωκείται ςτθν Επιτροπι Τουριςτικϊν Λιμζνων, θ 

οποία γνωμοδοτεί για τθν χωροκζτθςθ ι μθ του Τ.Λ. Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του 

Ν.2160/93 θ Επιτροπι, εντόσ προκεςμίασ δφο μθνϊν, αποφαίνεται για τθν ςκοπιμότθτα 

δθμιουργίασ του αιτοφμενου Τ.Λ. και εγκρίνει ι απορρίπτει το αίτθμα του 

ενδιαφερομζνου. Αν παρζλκει άπρακτθ θ παραπάνω δίμθνθ προκεςμία θ αιτθκείςα 

χωροκζτθςθ κεωρείται αυτοδικαίωσ εγκεκριμζνθ. 

 

Μετά τθν ζγκριςθ χωροκζτθςθσ από τθν Επιτροπι ςυντάςςεται θ ςχετικι απόφαςθ 

χωροκζτθςθσ, που αφοφ υπογραφεί από τον αρμόδιο Υπουργό, προωκείται ςτο Εκνικό 

Τυπογραφείο για δθμοςίευςθ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ.  
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Β΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ 
 

6.4. Γενικά 

 

Εντόσ οκταμινου από τθν δθμοςίευςθ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ τθσ Υπουργικισ 

Απόφαςθσ χωροκζτθςθσ του Τ.Λ., ο ενδιαφερόμενοσ φορζασ πρζπει να υποβάλει ςτθ 

Διεφκυνςθ Τουριςτικϊν Λιμζνων τα παρακάτω: 

 

 τθν οριςτικι μελζτθ των λιμενικϊν ζργων 

 τθν οριςτικι μελζτθ των κτιριακϊν και λοιπϊν χερςαίων ζργων 

 τθν οριςτικι μελζτθ των Θ/Μ εγκαταςτάςεων και δικτφων για τθν παροχι 

διευκολφνςεων ςτα ςκάφθ 

 χρονοδιάγραμμα καταςκευισ των ζργων 

 κανονιςμό λειτουργίασ του Τ.Λ. 

 Μελζτθ Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων. 

 

Θ εκπόνθςθ των παραπάνω μελετϊν γίνεται πάντοτε ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, 

δθλαδι τισ πάςθσ φφςεωσ προδιαγραφζσ μελετϊν (π.χ. Ρ.Δ.696/74). Οι μελζτεσ αυτζσ 

ουςιαςτικά αντιςτοιχοφν ςτθν Φάςθ 3 «Γεωμετρικόσ Σχεδιαςμόσ ζργου» και ςτθν Φάςθ 4 

«Καταςκευαςτικόσ Σχεδιαςμόσ ζργου» τθσ Εγκυκλίου 38/05 του τ.Υ.ΡΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

 

Ο Ν.2160/93 προβλζπει δυνατότθτα παράταςθσ για οκτϊ επιπλζον μινεσ τθσ οκτάμθνθσ 

προκεςμίασ για τθν υποβολι των οριςτικϊν μελετϊν. 

  

 

6.5. Μελζτη βιωσιμότητας 

 

Θ μελζτθ βιωςιμότθτασ ενόσ Τ.Λ. δεν απαιτείται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.2160/93. 

Θ μελζτθ αυτι είναι όμωσ απαραίτθτθ ςε δφο περιπτϊςεισ: 

 

 όταν ο ενδιαφερόμενοσ φορζασ επικυμεί να υπαχκεί ςτισ διατάξεισ του αναπτυξιακοφ 

νόμου, ϊςτε να τφχει χρθματοδότθςθσ από το Ρρόγραμμα Λδιωτικϊν Επενδφςεων του τ. 

Υπουργείου Οικονομίασ και Οικονομικϊν. 

 

 όταν θ καταςκευι του Τ.Λ. ςυγχρθματοδοτείται από κονδφλια τθσ Ευρωπαϊκισ Ενωςθσ, 

τμιμα δε των ζργων του Τ.Λ. (ςυνικωσ τα χερςαία) ηθτείται να χρθματοδοτθκεί από 

ιδιϊτθ επενδυτι, ο οποίοσ ςτθ ςυνζχεια κα αναλάβει και τθν διαχείριςθ (ι 

ςυνδιαχείριςθ) του Τ.Λ. για ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα. Από τθν ςχετικι μελζτθ 

πρζπει να τεκμθριϊνεται θ αποδοτικότθτα τθσ επζνδυςθσ του Τ.Λ., ζτςι ϊςτε να 
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προκφψει θ κλίμακα του μιςκϊματοσ που ο υποψιφιοσ επενδυτισ κα είναι 

διατεκειμζνοσ να καταβάλει, τόςο ςε ςχζςθ με το φψοσ των ιδίων κεφαλαίων που κα 

επενδφςει, όςο και ςε ςχζςθ με τον χρόνο παραχϊρθςθσ ςϋ αυτόν τθσ εκμετάλλευςθσ 

του Τ.Λ. 

 

 

6.6. Διαδικασία ζγκρισης οριστικών μελετών 

 

Οι οριςτικζσ μελζτεσ τθσ παραγράφου 6.4 υποβάλλονται ςτθ Διεφκυνςθ Τουριςτικϊν 

Λιμζνων και αφοφ ελεγχκοφν ωσ προσ τθ ςυμφωνία τουσ με τθν απόφαςθ χωροκζτθςθσ, με  

μζριμνα τθσ Διεφκυνςθσ προωκοφνται ςτισ παρακάτω υπθρεςίεσ για ζλεγχο και ζγκριςθ: 

 

 θ μελζτθ των λιμενικϊν ζργων ςτθν Διεφκυνςθ Δθμοςίων Ζργων τθσ οικείασ 

Ρεριφζρειασ 

 

 θ μελζτθ των κτιριακϊν ζργων ςτθν αρμόδια Υπθρεςία Ρολεοδομίασ τθσ περιοχισ του 

Τ.Λ. 

 

 θ Μελζτθ Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων ςτθν Διεφκυνςθ Ρεριβάλλοντοσ-Χωροταξίασ 

τθσ οικείασ Ρεριφζρειασ. 

  

Τζλοσ, ο Κανονιςμόσ Λειτουργίασ του Τ.Λ. και το χρονοδιάγραμμα των εργαςιϊν 

εγκρίνονται από τθν Επιτροπι Τουριςτικϊν Λιμζνων.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΚΠΟΝΗΗ ΜΕΛΕΣΩΝ- 
ΩΡΙΜΑΝΗ ΕΡΓΩΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ 
ΛΙΜΕΝΩΝ 
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7.  ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΚΠΟΝΗΗ ΜΕΛΕΣΩΝ-ΩΡΙΜΑΝΗ ΕΡΓΩΝ 
ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ 

Οι διαδικαςίεσ ανάκεςθσ και εκπόνθςθσ των μελετϊν λιμενικϊν και χερςαίων ζργων για 

τουριςτικοφσ λιμζνεσ προβλζπονται ςτο άρκρο 5 του Ν.3316/05 και ςτθν Εγκφκλιο 38/05 

του τ. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ακολουκεί θ παράκεςθ τθσ πλιρουσ διαδικαςίασ (χωρίσ παράλειψθ 

ενδιαμζςου ςταδίου), δθλαδι θ διαδικαςία τθσ παρ.1 και ακολοφκωσ τθσ παρ. 5β του 

άρκρου 5 του Ν.3316/05. Επίςθσ, για τθν επίςπευςθ των διαδικαςιϊν ωρίμανςθσ μπορεί 

να εφαρμοςκεί και θ διαδικαςία θ διαδικαςία τθσ παρ.4 του άρκρου 5 του Ν.3316/0, 

δθλαδι ενιαία προκιρυξθ προκαταρκτικισ και οριςτικισ μελζτθσ, με παράλειψθ του 

ενδιάμεςου ςταδίου τθσ προμελζτθσ.  

 

Στθ ςυνζχεια παρατίκεται θ περιγραφι των διαφόρων δραςτθριοτιτων για τισ δφο 

παραπάνω περιπτϊςεισ. 
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 1
θ
 περίπτωςθ:  

Διαδικαςία παρ.1 και ακολοφκωσ παρ. 5β του άρκρου 5 του Ν.3316/05  

Η περίπτωςθ αυτι αφορά ςε μελζτεσ ςφνκετων ζργων που επιδζχονται εναλλακτικζσ 

λφςεισ και περιζχονται ςτο φάκελο του ζργου επαρκι τεχνικά ςτοιχεία (ιδιαίτερα μελζτεσ 

προθγοφμενων ςταδίων). Αρχικά ανατίκενται με τθν ίδια προκιρυξθ θ προκαταρκτικι 

μελζτθ και θ προμελζτθ (ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 6 του Ν. 3316/2005) και 

ςτθ ςυνζχεια, με άλλθ προκιρυξθ, θ οριςτικι μελζτθ (ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 

άρκρο 7 του Ν. 3316/2005).   

Οι μελζτεσ λιμενικϊν ζργων που υπάγονται ςτθν πρϊτθ περίπτωςθ περιλαμβάνουν τισ 

ακόλουκεσ τζςςερισ φάςεισ: 

 Φάςθ 1θ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΕΡΓΟΤ 

 
1.1.1 Προετοιμαςία Φακζλου Ζργου 

Η διαδικαςία για ςφναψθ ςφμβαςθσ μελζτθσ προχποκζτει τθ δθμιουργία φακζλου ζργου, 

με μζριμνα τθσ υπθρεςίασ που ζχει τθν ευκφνθ τθσ διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ. Ο 

φάκελοσ του ζργου ςυμπλθρϊνεται και επικαιροποιείται ςε όλα τα ςτάδια ζγκριςθσ των 

μελετϊν και ακολουκεί το ζργο ζωσ τθν οριςτικι παραλαβι του και περιλαμβάνει: 

α)  Τεφχοσ Τεχνικϊν Δεδομζνων του ζργου που περιλαμβάνει: 

i)  Τεχνικι περιγραφι του προσ μελζτθ ζργου με τα κφρια λειτουργικά του 

χαρακτθριςτικά 

ii)   Τθ βυκομετρία και τθν τοπογραφία τθσ κζςθσ του ζργου και τθσ παρακείμενθσ 

παράκτιασ ηϊνθσ ενδιαφζροντοσ 

iii)  Περιγραφι των τοπικϊν ςυνκθκϊν, των ιδιαιτεροτιτων του ζργου και τθσ 

ευρφτερθσ περιοχισ, κακϊσ και αναφορά ςτισ υφιςτάμενεσ περιβαλλοντικζσ, 

αρχαιολογικζσ και άλλεσ δεςμεφςεισ ωσ προσ το ςχεδιαςμό του ζργου 

iv)  Τισ όποιεσ υποςτθρικτικζσ μελζτεσ (γεωλογικζσ, γεωτεχνικζσ κ.λπ.) που 

απαιτοφνται για τθν προϊκθςθ τθσ μελζτθσ 

v)  Ποςοτικά ςτοιχεία του φυςικοφ αντικειμζνου που κατά τθν εκτίμθςθ του Κ.τ.Ε. 

απαιτοφνται για τθν υλοποίθςθ αυτοφ και κα χρθςιμοποιθκοφν για τον 

υπολογιςμό των προεκτιμϊμενων αμοιβϊν. 

β)  Τεκμθρίωςθ τθσ ςκοπιμότθτασ του ζργου 
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γ)  Πρόγραμμα των απαιτοφμενων μελετϊν και υπθρεςιϊν 

δ)  Απαιτοφμενθ δαπάνθ για :  - τισ εκτιμϊμενεσ αμοιβζσ μελετϊν ερευνϊν και υπθρεςιϊν 

                 - τθν καταςκευι του ζργου 

Εμπλεκόμενοι φορείσ: 
 Εργοδότθσ 

 Προϊςταμζνθ Αρχι 

Σχετικι Νομοκεςία: 
 Ν. 3316/2005, άρκρο 4 

 Εγκφκλιοσ ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05        

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 2 μήνες 

 
1.1.2  Ζγκριςη τευχϊν προκήρυξησ μελζτησ 

Για τθ διεξαγωγι του διαγωνιςμοφ θ Ανακζτουςα Αρχι εγκρίνει τα αντίςτοιχα ςυμβατικά 

τεφχθ που περιλαμβάνουν το Φάκελο Ζργου και τθ Συγγραφι Υποχρεϊςεων.  Προχπόκεςθ 

για τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ οριςτικισ μελζτθσ είτε μεμονωμζνα είτε με άλλα 

ςτάδια μελετϊν είναι θ ζνταξθ του ζργου ςτον προγραμματικό ςχεδιαςμό του φορζα. 

Εμπλεκόμενοι φορείσ: 
 Προϊςταμζνθ Αρχι 

Σχετικι Νομοκεςία: 
 Ν. 3316/2005, άρκρο 6 

 Εγκφκλιοσ ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05        

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 1 μήνας 

 

 

1.1.3 Προκήρυξη μελζτησ και αξιολόγηςη των ενδιαφερομζνων μελετητϊν 

 Στθν προκιρυξθ ορίηονται τουλάχιςτον: 

α)  ο Κφριοσ του Ζργου, θ ανακζτουςα Αρχι και τα αρμόδια 

αποφαινόμενα όργανα 

β)  το αντικείμενο τθσ μελζτθσ 

γ)  θ κατθγορία πτυχίου και θ αντίςτοιχθ τάξθ που απαιτοφνται για κάκε 

επί μζρουσ μελζτθ τθσ ςφμβαςθσ 

δ)  θ προεκτιμϊμενθ αμοιβι τθσ προμελζτθσ 
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ε)  ο αρικμόσ των υποψθφίων (μεταξφ 3-5) 

ςτ)  θ κατ’ αποκοπι αμοιβι τθσ προκαταρκτικισ μελζτθσ 

η)  ο πίνακασ περιεχομζνων του φακζλου του ζργου 

θ)  θ προκεςμία και ο τρόποσ υποβολισ των αιτιςεων εκδιλωςθσ 

ενδιαφζροντοσ 

κ)  τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και λοιπά ςτοιχεία κακϊσ και οι 

προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία 

ι)  τα τεφχθ που ςυνοδεφουν τθν προκιρυξθ και θ ςειρά ιςχφοσ τουσ 

ια)  θ προκεςμία παράδοςθσ τθσ προκαταρκτικισ μελζτθσ 

ιβ)  τα κριτιρια επιλογισ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ των προκαταρκτικϊν 

μελετϊν και τθσ προμελζτθσ  

ιγ)  τα κριτιρια ανάκεςθσ των προκαταρκτικϊν μελετϊν και τθσ 

προμελζτθσ και ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ κάκε κριτθρίου 

ιδ)  θ προκεςμία παράδοςθσ τθσ προμελζτθσ 

ιε)  θ προκεςμία και ο τρόποσ πρόςβαςθσ ςτο φάκελο του ζργου και 

παραλαβισ των τευχϊν και λοιπϊν ςτοιχείων εκδιλωςθσ 

ενδιαφζροντοσ 

ιςτ)  ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ οικονομικισ προςφοράσ για τθ προμελζτθ και θ 

απαιτοφμενθ εγγφθςθ ςυμμετοχισ 

ιη)  τα προσ ανάκεςθ ςτάδια και οι προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ 

ιθ)  θ δυνατότθτα υποβολισ και εναλλακτικισ προςφοράσ ςτο ςτάδιο τθσ 

προκαταρκτικισ μελζτθσ. 

 Η ανάκεςθ τθσ προκαταρκτικισ μελζτθσ γίνεται ςτουσ υποψθφίουσ που 

υποβάλλουν τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. Για τθν 

ανάκεςθ υποβάλλεται τεχνικι προςφορά, θ οποία περιλαμβάνει: 

α)  Τεχνικι ζκκεςθ (εκτίμθςθ του γενικοφ και ειδικοφ αντικειμζνου τθσ 

μελζτθσ, ανάλυςθ των επί μζρουσ ηθτθμάτων και προτεινόμενεσ λφςεισ) 
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β)  Το οργανόγραμμα με τθν ομάδα μελζτθσ και τον ςυντονιςτι τθσ 

(κατανομι ευκυνϊν μεταξφ των μελϊν τθσ και ςτοιχεία για τθν 

αποτελεςματικότθτα τθσ δράςθσ τθσ ςε εκπονθκείςεσ μελζτεσ) 

γ)  Πρόταςθ μεκοδολογίασ (γενικό πρόγραμμα εκπόνθςθσ μελζτθσ, 

κατάτμθςθ ςε δραςτθριότθτεσ, εςωτερικζσ διαδικαςίεσ παραγωγισ τθσ 

μελζτθσ και χρονοδιάγραμμα που παρουςιάηεται θ χρονικι κλιμάκωςθ 

των δραςτθριοτιτων) 

 Τα κριτιρια ανάκεςθσ προκαταρκτικισ μελζτθσ κατά φκίνουςα ςειρά βαρφτθτασ 

είναι: 

α)  θ πλθρότθτα και θ διεξοδικότθτα τθσ εκτίμθςθσ του γενικοφ και ειδικοφ 

αντικειμζνου τθσ μελζτθσ 

β)  θ αποτελεςματικότθτα τθσ ομάδασ εκπόνθςθσ τθσ μελζτθσ 

γ)  θ πλθρότθτα και θ αξιοπιςτία τθσ μεκοδολογίασ 

δ)  θ αποτελεςματικότθτα και θ αξιοπιςτία του προτακζντοσ χρονοδια-

γράμματοσ 

 Οι φάκελοι των υποψθφίων  υποβάλλονται ι αποςτζλλονται με οποιοδιποτε 

τρόπο ςτθν Αρχι που διεξάγει τον διαγωνιςμό μζχρι τθν κακοριςμζνθ από τθν 

προκιρυξθ μζρα και ϊρα κατά τθν οποία ςυνεδριάηει δθμοςίωσ θ Επιτροπι 

Διαγωνιςμοφ.  

 Οι φάκελοι ελζγχονται για τθν πλθρότθτα και αποκλείονται όςοι υποψιφιοι δεν 

πλθροφν τισ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ, καταλλθλότθτασ και ποιοτικισ επιλογισ. 

 Κατά του πρακτικοφ επιλογισ και ανάκεςθσ υποβάλλονται ενςτάςεισ ςτον 

Πρόεδρο τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, μζςα ςε 5 εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν 

κοινοποίθςθ.  Επί των ενςτάςεων αποφαςίηει θ Προϊςταμζνθ Αρχι μετά από γνϊμθ 

τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.  

 Σε κλειςτζσ ςυνεδριάςεισ τθσ Επιτροπισ οι τεχνικζσ προςφορζσ αξιολογοφνται, 

βακμολογοφνται και οι υποψιφιοι κατατάςςονται ςε πίνακα. 

Εμπλεκόμενοι φορείσ: 
 Προϊςταμζνθ Αρχι 

 Επιτροπι Διαγωνιςμοφ 

 Μελετθτισ 
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Σχετικι Νομοκεςία: 
 Ν. 3316/2005, άρκρο 6 

 Εγκφκλιοσ ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05        

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 6 μήνες 

 
1.1.4 Επιλογή 3-5 Αναδόχων και υπογραφή ςφμβαςησ 

 Μετά από χρονικό διάςτθμα 5 θμερϊν μετά από τθν κοινοποίθςθ τθσ κατάταξθσ 

των τεχνικϊν προςφορϊν των υποψθφίων υποβάλλονται ςτον Πρόεδρο τθσ 

Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ ενςτάςεισ.  Επί των ενςτάςεων αποφαςίηει θ Προϊςταμζνθ 

Αρχι μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. 

 Ο αρικμόσ των υποψθφίων ςτουσ οποίουσ κα ανατεκοφν οι προκαταρκτικζσ 

μελζτεσ κυμαίνεται μεταξφ τριϊν και πζντε. 

 Μετά τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ ανάκεςθσ ςυνάπτεται θ ςφμβαςθ (άρκρο 23 Ν. 

3316/2005) εκπόνθςθσ προκαταρκτικισ μελζτθσ (εκπόνθςθ και κατάκεςθ τθσ 

μελζτθσ και των ςτοιχείων που ςυγκροτοφν τθ τεχνικι προςφορά για τθν εκπόνθςθ 

τθσ προμελζτθσ και τθν οικονομικι τουσ προςφορά).  

Εμπλεκόμενοι φορείσ: 
 Προϊςταμζνθ Αρχι 

 Επιτροπι Διαγωνιςμοφ 

 Μελετθτζσ 

Σχετικι Νομοκεςία: 
 Ν. 3316/2005, άρκρα 4,6 

 Εγκφκλιοσ ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05        

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 2 μήνες 

     

 Φάςθ 2θ: ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΡΓΟΤ 

Περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ επί μζρουσ υποςτθρικτικζσ και κφριεσ μελζτεσ, ζρευνεσ και 

εργαςίεσ με τα αντίςτοιχα ςτάδιά τουσ: 
 

 

1.2.1  Ζλεγχοσ και ενημζρωςη των τοπογραφικϊν – βυθομετρικϊν υποβάθρων  

Ελζγχονται τα τοπογραφικά και βυκομετρικά υπόβακρα που χρθςιμοποιικθκαν ςε 

προθγοφμενα ςτάδια ωσ προσ τθν επάρκειά τουσ για τισ απαιτιςεισ τθσ μελζτθσ προσ 

εξαςφάλιςθ τθσ αξιοπιςτίασ τθσ. 
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Εμπλεκόμενοι φορείσ: 
 Μελετθτζσ 

Σχετικι Νομοκεςία: 
 Ν. 3316/2005, άρκρο 6 

 Εγκφκλιοσ ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05        

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 1 μήνας 

 
1.2.2 φνταξη τεχνικϊν μελετϊν πρϊτου ςταδίου, αναγνωριςτικϊν εκθζςεων & 

προγράμματοσ υποςτηρικτικϊν μελετϊν και ερευνϊν 
 

Συγκεκριμζνα: 

α)  Σφνταξθ του πρϊτου ςταδίου των αναγκαίων τεχνικϊν μελετϊν, ιτοι του 

ςταδίου τθσ Προκαταρκτικισ μελζτθσ των λιμενικϊν ζργων κακϊσ και του 

πρϊτου, κατά τισ οικείεσ κατθγορίεσ ςταδίου μελετϊν χερςαίων χϊρων που 

απαιτοφνται για τθ λειτουργία των λιμενικϊν ζργων (οδοποιία, κυκλοφοριακά, 

τεχνικά, κτιριακά, Η/Μ δίκτυα εφόςον απαιτοφνται κατά τθν κρίςθ τθσ 

Υπθρεςίασ και προβλζπονται ςτθν προκιρυξθ) 

β)  Εκτζλεςθ γεωλογικισ, ακτομθχανικισ και μακροςκοπικισ ιηθματολογικισ 

αναγνϊριςθσ τθσ παράκτιασ ηϊνθσ (ι/και ςυλλογι ςτοιχείων από άλλεσ πθγζσ 

γ)  Σφνταξθ ζκκεςθσ αιτιολόγθςθσ των επιλεγειςϊν γεωτεχνικϊν παραμζτρων ςτισ 

μελζτεσ 1.2.2α με βάςθ τα διατικζμενα γεωλογικά και γεωτεχνικά ςτοιχεία 
 

δ)  Σφνταξθ Προγράμματοσ Υποςτθρικτικϊν Μελετϊν, Ερευνϊν και Εργαςιϊν 

Σφνταξθ Προγράμματοσ των τεκμθριωμζνα απαραιτιτων υποςτθρικτικϊν 

μελετϊν, ςυμπλθρωματικϊν εργαςιϊν και ερευνϊν  

Εμπλεκόμενοι φορείσ: 
 Μελετθτζσ 

Σχετικι Νομοκεςία: 
 Ν. 3316/2005, άρκρο 6 

 Εγκφκλιοσ ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05 

 Απόφαςθ ΥΠΕΧΩΔΕ Δ17γ/06/157/Φ.Ν. 439.3/18.10.06        

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 3 μήνες 
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1.2.3 Βαθμολόγηςη και ανάδειξη του Αναδόχου εκπόνηςησ των υπολοίπων 
αντικειμζνων τησ παροφςασ φάςησ καθϊσ και τησ επόμενησ 

Οι υποψιφιοι κατακζτουν τεχνικι και οικονομικι προςφορά για τθ διεξαγωγι τθσ 

διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ προμελζτθσ.   
 

 Η τεχνικι προςφορά ςυντάςςεται ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ και τουσ ειδικοφσ 

όρουσ τθσ πρόςκλθςθσ και ςυνοδεφεται από επαρκϊσ τεκμθριωμζνο 

προχπολογιςμό τθσ τεχνικισ λφςθσ που προκρίνει ο υποψιφιοσ και τθσ 

εναλλακτικισ λφςθσ 

 Η αναλυτικι οικονομικι προςφορά περιλαμβάνει τθν ανάλυςθ των επί μζρουσ 

αμοιβϊν για :  
 

i) τον προγραμματιςμό, τθν επίβλεψθ και τθν αξιολόγθςθ των αναγκαίων 

ερευνθτικϊν εργαςιϊν πάςθσ φφςεωσ 

ii) τθν εκπόνθςθ υποςτθρικτικϊν μελετϊν 

iii) τθν εκπόνθςθ τθσ Προμελζτθσ 

iv) τθν εκπόνθςθ τθσ Μελζτθσ Περιβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων (αν απαιτείται) 

v) κάκε άλλθ αμοιβι προβλεπόμενθ από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ 
 

 Τα κριτιρια ανάκεςθσ τθσ προμελζτθσ είναι: 

α)  θ ποιότθτα τθσ τεχνικισ προςφοράσ (πλθρότθτα τθσ διερεφνθςθσ 

εναλλακτικισ λφςθσ και  χαρακτθριςτικά τθσ προτεινόμενθσ λφςθσ) με 

βαρφτθτα 85% 

β)  οικονομικι προςφορά του υποψθφίου, με βαρφτθτα 15% 

 Οι φάκελοι των τεχνικϊν προςφορϊν ανοίγονται ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ ςε 

κακοριςμζνθ θμζρα και ϊρα. Οι φάκελοι αξιολογοφνται και βακμολογοφνται 

ςφμφωνα με τα κριτιρια που προαναφζρκθκαν.  
 

 Η βακμολογία των φακζλων των τεχνικϊν προςφορϊν ανακοινϊνεται ςτουσ 

υποψθφίουσ οι οποίοι μποροφν να υποβάλλουν ζνςταςθ ςτον Πρόεδρο τθσ 

Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ μζςα ςε διάςτθμα 10 θμερϊν.  Επί των ενςτάςεων 

αποφαςίηει θ Προϊςταμζνθ Αρχι μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. 
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 Οι οικονομικζσ προςφορζσ αποςφραγίηονται μετά τθν οριςτικοποίθςθ του πίνακα 

βακμολογίασ των τεχνικϊν προςφορϊν, ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ τθσ Επιτροπισ 

Διαγωνιςμοφ.  Η Επιτροπι εξετάηει και βακμολογεί τισ προςφορζσ που κρίνει 

αποδεκτζσ, ςτακμίηοντασ τθ βακμολογία τουσ με τθ βακμολογία των τεχνικϊν 

προςφορϊν και υποβάλλει ςτθν Προϊςταμζνθ Αρχι το πρακτικό με ειςιγθςθ για 

τον υποψιφιο που υπζβαλλε τθν πιο ςυμφζρουςα προςφορά. 

 Κατά του πρακτικοφ υποβάλλονται ενςτάςεισ ςτον Πρόεδρο τθσ Επιτροπισ 

Διαγωνιςμοφ μζςα ςε διάςτθμα 10 θμερϊν.  Επί των ενςτάςεων αποφαςίηει θ 

Προϊςταμζνθ Αρχι μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.  

Εμπλεκόμενοι φορείσ: 
 Προϊςταμζνθ Αρχι 

 Επιτροπι Διαγωνιςμοφ 

 Μελετθτζσ 

Σχετικι Νομοκεςία: 
 Ν. 3316/2005, άρκρο 6 

 Εγκφκλιοσ ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05        

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 4 μήνες 

 

1.2.4 Γνωμοδοτήςεισ του Τπ.Οι.Α.Ν., Γ.Ε.Ν., ΤΠ.ΠΟ. και άλλων ςυναρμόδιων φορζων, 
γνωμοδοτήςεισ του αρμόδιου Σεχνικοφ υμβουλίου και εγκρίςεισ μελετϊν 

Με τθν απόφαςθ τθσ Προϊςταμζνθσ Αρχισ για τθν ανάκεςθ τθσ προμελζτθσ, εγκρίνεται 

ταυτόχρονα και θ προκαταρκτικι μελζτθ με τισ υποςτθρικτικζσ μελζτεσ που τθν 

ςυνοδεφουν μετά από γνϊμθ του αρμόδιου Τεχνικοφ Συμβουλίου, όταν αυτι προβλζπεται 

(και μετά από γνωμοδοτιςεισ των ςυναρμόδιων φορζων) 

Εμπλεκόμενοι φορείσ: 
 Τεχνικό Συμβοφλιο 

 Υπ.Οι.Α.Ν., Γ.Ε.Ν., ΥΠ.ΠΟ. και ςυναρμόδιοι φορείσ 

Σχετικι Νομοκεςία: 
 Ν. 3316/2005, άρκρο 6 

 Εγκφκλιοσ ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05        

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 3 μήνες 
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1.2.5 Τπογραφή ςφμβαςησ εκπόνηςησ των μελετϊν τησ επόμενησ φάςησ (Γεωμετρικοφ 
χεδιαςμοφ – Προμελζτησ), καθϊσ και των υπολειπόμενων αντικειμζνων τησ 
παροφςασ φάςησ 

Εμπλεκόμενοι φορείσ: 
 Προϊςταμζνθ Αρχι 

 Μελετθτισ 

Σχετικι Νομοκεςία: 
 Ν. 3316/2005, άρκρο 6 

 Εγκφκλιοσ ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05        

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 1 μήνας 

 
1.2.6 φνταξη Προμελζτησ Περιβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων και του Φακζλου 

Χωροθζτηςησ Σουριςτικοφ Λιμζνα 

Μετά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ υποβάλλει τθ Προμελζτθ Περιβαλλοντικϊν 

Επιπτϊςεων (Π.Π.Ε.) για τθν εξαςφάλιςθ κετικισ γνωμοδότθςθσ για τθν Προκαταρκτικι 

Περιβαλλοντικι Εκτίμθςθ και Αξιολόγθςθ (Π.Π.Ε.Α.) και τον Φάκελο Χωροκζτθςθσ του 

Τουριςτικοφ Λιμζνα. 
 

Εμπλεκόμενοι φορείσ: 
 Μελετθτισ 

Σχετικι Νομοκεςία: 
 Ν. 3316/2005, άρκρο 6 

 Εγκφκλιοσ ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05 

 ΚΥΑ ΗΠ1593/2332/2002 

  Ν. 2160/93, Ν.2636/98, Ν. 2971/01      

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 2 μήνες 

 

 

1.2.7 Διαδικαςίεσ αξιολόγηςησ και ζγκριςησ του Φακζλου Χωροθζτηςησ 

Η Διευκφνουςα Υπθρεςία διαβιβάηει τον Φάκελο Χωροκζτθςθσ ςτθ Διεφκυνςθ 

Τουριςτικϊν Λιμζνων τθσ Γενικισ Γραμματείασ Τουριςμοφ του Υπουργείου Πολιτιςμοφ-

Τουριςμοφ. Ο Φάκελοσ Χωροκζτθςθσ (με ςτοιχεία εκτίμθςθσ των περιβαλλοντικϊν 

επιπτϊςεων των ζργων, ςφμφωνα με το άρκρο 31 του Ν.2160/93) ελζγχεται και 

αξιολογείται από τθν “Επιτροπι Τουριςτικϊν Λιμζνων” και εκδίδεται θ απόφαςθ 

χωροκζτθςθσ. 
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Οι διαδικαςίεσ αυτζσ οδθγοφν ςτθν χωροκζτθςθ του Τ.Λ., κακϊσ επίςθσ και ςτθν ζγκριςθ 

των χριςεων γθσ και τθν χοριγθςθ των απαιτοφμενων όρων δόμθςθσ. 

Εμπλεκόμενοι φορείσ: 
 Διευκφνουςα Υπθρεςία 

 Γενικι Γραμματεία Τουριςμοφ του Υπουργείου Πολιτιςμοφ-Τουριςμοφ   

Σχετικι Νομοκεςία: 
 Ν. 3316/2005, άρκρο 6 

 Εγκφκλιοσ ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05 

 Ν. 2160/93, Ν.2636/98 

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 3 μήνες 

 
1.2.8 φνταξη μελζτησ Οικονομικήσ κοπιμότητασ του ζργου 

Συντάςςεται από τον Ανάδοχο, εφόςον απαιτείται, και προβλζπεται από τθν Προκιρυξθ. 

Εμπλεκόμενοι φορείσ: 
 Μελετθτισ 

Σχετικι Νομοκεςία: 
 Ν. 3316/2005, άρκρο 6 

 Εγκφκλιοσ ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05 

 *Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 1 μήνας 

 

 

 Φάςθ 3θ: ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΡΓΟΤ 

Περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ επί μζρουσ κφριεσ και υποςτθρικτικζσ μελζτεσ με τα 

αντίςτοιχα ςτάδιά τουσ: 
 

 

1.3.1 Τποςτηρικτικζσ μελζτεσ και ερευνητικζσ εργαςίεσ 

Υποςτθρικτικζσ μελζτεσ και εργαςίεσ: 

α)  Τοπογραφικι – βυκομετρικι αποτφπωςθ τθσ περιοχισ του ζργου, ςτισ 

κατάλλθλεσ κατά περίπτωςθ κλίμακεσ. Κτθματογραφικι αποτφπωςθ κα 

εκτελείται μόνον εφόςον απαιτοφνται απαλλοτριϊςεισ 

β)  Εκτζλεςθ των πάςθσ φφςεωσ υποκαλάςςιων αυτοψιϊν και αποτυπϊςεων 

(εφόςον απαιτοφνται) 
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γ)   Σφνταξθ των πάςθσ φφςεωσ μακθματικϊν ομοιωμάτων (εφόςον απαιτοφνται). 

δ)  Διερεφνθςθ των ακτομθχανικϊν διεργαςιϊν, ιηθματομετριςεων, μετριςεων 

ςτερεομεταφοράσ κλπ. και ςφνταξθ Ακτομθχανικισ μελζτθσ εφόςον απαιτείται.  

Μποροφν να εκτελεςκοφν είτε ςτα πλαίςια ςυμβάςεωσ – «πλαίςιο» είτε από 

τον Ανάδοχο εφόςον ορίηεται ςτθν προκιρυξθ. 

Ερευνθτικζσ εργαςίεσ 

ε)  Εκτζλεςθ του Προγράμματοσ Γεωτεχνικϊν και Γεωλογικϊν Ερευνϊν, οι οποίεσ  

μποροφν να εκτελοφνται ςτα πλαίςια ςφμβαςθσ – «πλαίςιο», εκτόσ αν ορίηεται 

διαφορετικά ςτθν Προκιρυξθ.   

ςτ)  Καταςκευι φυςικοφ ομοιϊματοσ (εφόςον απαιτείται) 

η)  Εκτζλεςθ των πάςθσ φφςεωσ  ρευματομετριςεων, κυματομετριςεων κλπ. 

(εφόςον απαιτοφνται) 

θ)  Μετριςεισ ποιότθτασ νεροφ, ρφπων, ανίχνευςθσ τοξικϊν, βαρζων μετάλλων κλπ 

Ακολουκοφν οι διαδικαςίεσ ζγκριςθσ και παραλαβισ υποςτθρικτικϊν μελετϊν και 

ερευνθτικϊν εργαςιϊν 

 Εμπλεκόμενοι φορείσ: 
 Μελετθτισ 

 Διευκφνουςα Υπθρεςία 

Σχετικι Νομοκεςία: 
 Ν. 3316/2005, άρκρο 7 

 Εγκφκλιοσ ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05 

 *Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 3 μήνες 

 
1.3.2 φνταξη Προμελετϊν 

Σφνταξθ για κάκε επιμζρουσ ζργο τθσ αντίςτοιχθσ Προμελζτθσ (ι του κατά περίπτωςθ 

αμζςωσ επόμενου ςταδίου μελζτθσ ςε ςχζςθ με αυτό τθσ Φάςθσ 2 (του Λειτουργικοφ 

Σχεδιαςμοφ). 
 

Εμπλεκόμενοι φορείσ: 
 Μελετθτισ 

Σχετικι Νομοκεςία: 
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 Ν. 3316/2005, άρκρο 7 

 Εγκφκλιοσ ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05 

 *Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 3 μήνες 

 
1.3.3 φνταξη Ζκθεςησ Διερεφνηςησ Πηγϊν Λήψησ Τλικϊν (εφόςον απαιτείται) 

Η ςφνταξθ Ζκκεςθσ Διερεφνθςθσ Πθγϊν Υλικϊν, εφόςον απαιτείται), κα ςτοχεφει μετά από 

ςχετικι ζρευνα πεδίου ςτον εντοπιςμό διακζςιμων και κατάλλθλων λατομικϊν χϊρων, 

χερςαίων και καλάςςιων δανειοκαλάμων, πυκμζνιων αποκζςεων για λιψθ λεπτόκοκκων 

υλικϊν ι αλίευςθ ογκολίκων, προςδιοριςμό κατάλλθλων χϊρων διακζςεωσ προϊόντων τθσ 

εργολαβίασ (καλάςςιων και χερςαίων), μεκοδολογία μεταφοράσ και απόκεςισ τουσ κλπ. Η 

ςχετικι ζρευνα κα μπορεί να εκτελείται είτε ςτα πλαίςια ςυμβάςεωσ – «πλαίςιο», είτε από 

τον Ανάδοχο εφόςον ορίηεται ςτθν Προκιρυξθ. 

Εμπλεκόμενοι φορείσ: 
 Μελετθτισ 

Σχετικι Νομοκεςία: 
 Ν. 3316/2005, άρκρο 7 

 Εγκφκλιοσ ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05 

 *Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 1 μήνας 

 

1.3.4 φνταξη Μελζτησ Περιβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων (Μ.Π.Ε.) 

Θα αφορά ςτο υπό μελζτθ ζργο και, εφόςον προβλζπεται ςτθν Προκιρυξθ, κα μπορεί να 

περιλαμβάνει και τυχόν επιλεγμζνεσ κζςεισ δανειοκαλάμων, λατομείων, καλάςςιων 

επιφανειϊν διάκεςθσ προϊόντων εκςκαφϊν κλπ. 

Εμπλεκόμενοι φορείσ: 
 Μελετθτισ 

Σχετικι Νομοκεςία: 
 Ν. 3316/2005, άρκρο 7 

 Εγκφκλιοσ ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05 

 *Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 2 μήνες 

 

1.3.5 Διαδικαςίεσ ζγκριςησ 

 Ζγκριςθ Περιβαλλοντικϊν Όρων (απόφαςθ Γεν. Γραμματζα οικείασ Περιφζρειασ), 

μετά τθ γνωμοδότθςθ των εκάςτοτε ςυναρμόδιων φορζων κατ’ εφαρμογι του Ν. 

3010/2002 και των οικείων Κ.Υ.Α (Γενικό Επιτελείο Ναυτικοφ, Υπουργείο 
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Οικονομίασ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ/Διεφκυνςθ  Λιμενικϊν Υποδομϊν, 

Υπουργείο Πολιτιςμοφ-Τουριςμοφ/Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτιτων, Υπουργείο 

Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ/Διεφκυνςθ Περιβαλλοντικοφ 

Σχεδιαςμοφ, Διεφκυνςθ Χωροταξίασ και Τμιμα Φυςικοφ Περιβάλλοντοσ (για ζργα 

ςε περιοχζσ NATURA), Υπουργείο Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων/Διεφκυνςθ 

Λιμενικϊν Ζργων, οικείο Νομαρχιακό Συμβοφλιο.  

 Λιψθ των απαιτοφμενων γνωμοδοτιςεων και ζγκριςθσ των τεχνικϊν μελετϊν τθσ 

παραγράφου 1.3.2 

 Επικαιροποίθςθ του φακζλου τεχνικϊν δεδομζνων ςτθ βάςθ γνωμοδοτιςεων και 

λθφκειςϊν εγκρίςεων 

Εμπλεκόμενοι φορείσ: 
 Συναρμόδιοι φορείσ 

 Διευκφνουςα Υπθρεςία 

Σχετικι Νομοκεςία: 
 Ν. 3316/2005, άρκρο 7 

 Εγκφκλιοσ ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05 

 Ν. 3010/2002 

 *Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 6 μήνες 

 
1.3.6 Προκήρυξη για την ανάθεςη Οριςτικήσ μελζτησ, επιλογή Αναδόχου και υπογραφή 

ςφμβαςησ 

 Προκιρυξθ και ανάκεςθ των μελετϊν τθσ επόμενθσ Φάςθσ 4 (Καταςκευαςτικοφ 

Σχεδιαςμοφ του ζργου). Στθν προκιρυξθ ορίηονται τουλάχιςτον: 
 

α)  ο Κφριοσ του Ζργου, θ ανακζτουςα Αρχι και τα αρμόδια 

αποφαινόμενα όργανα 

β)  το αντικείμενο τθσ μελζτθσ με κάκε δυνατι λεπτομζρεια και οι προ-

διαγραφζσ τθσ μελζτθσ 

γ)  θ κατθγορία πτυχίου που απαιτείται για κάκε επί μζρουσ μελζτθ τθσ 

ςφμβαςθσ και θ αντίςτοιχθ τάξθ 

δ)  θ προεκτιμϊμενθ από τθν υπθρεςία αμοιβι των προσ ανάκεςθ 

ςταδίων τθσ μελζτθσ 

ε)   ο πίνακασ περιεχομζνων του φακζλου του ζργου 
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ςτ)  θ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ (ανοικτι ι κλειςτι), θ 

προκεςμία και ο τρόποσ υποβολισ των προςφορϊν, θ διεφκυνςθ που 

γίνεται θ αποςτολι κακϊσ και ο τρόποσ κοινοποίθςθσ των εγγράφων 

τθσ διαδικαςίασ 

η)   οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ, τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και 

λοιπά ςτοιχεία, το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ προςφοράσ κακϊσ και ο 

τρόποσ ςφνταξθσ τθσ οικονομικισ προςφοράσ 

θ)   τα τεφχθ που ςυνοδεφουν τθν προκιρυξθ και θ ςειρά ιςχφοσ τουσ 

κ)   θ προκεςμία παράδοςθσ τθσ μελζτθσ 

ι)  θ προκεςμία και ο τρόποσ πρόςβαςθσ ςτο φάκελο του ζργου και 

παραλαβισ των τευχϊν και λοιπϊν ςτοιχείων εκδιλωςθσ 

ενδιαφζροντοσ  

ια)  τα κριτιρια επιλογισ και τα κριτιρια ανάκεςθσ τθσ μελζτθσ  

ιβ)  ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτο διαγω-

νιςμό 

ιγ)  ςτθν περίπτωςθ κλειςτισ διαδικαςίασ τον αρικμό των υποψθφίων που 

προτίκεται να καλζςει για τθν υποβολι προςφορϊν (μεταξφ 5 και 10) 

 Στο διαγωνιςμό μποροφν να λάβουν μζροσ όςοι ζχουν νόμιμο δικαίωμα 

ςυμμετοχισ κατακζτοντασ προςφορά που περιλαμβάνει: 

α)  υπεφκυνθ διλωςθ κατά το άρκρο 15 και τα λοιπά δικαιολογθτικά 

ςφμφωνα με τα άρκρα 15,16 και 17 του Ν. 3316/05 

β) φάκελο τεχνικισ προςφοράσ 

γ) φάκελο οικονομικισ προςφοράσ 

 Η ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ γίνεται ςτον υποψιφιο που υποβάλλει τθν πλζον 

ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.  Για το ςκοπό τθσ ανάκεςθσ 

υποβάλλονται τεχνικζσ και οικονομικζσ προςφορζσ.   

 - Ο φάκελοσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ περιζχει: 

α)  Τεχνικι ζκκεςθ ςτθριηόμενθ ςτα υπάρχοντα ςτοιχεία του επικαιρο-

ποιθμζνου φακζλου του ζργου 

β) Οργανόγραμμα με τθν ομάδα μελζτθσ και τον ςυντονιςτι τθσ 
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γ)  Ζκκεςθ με περιγραφι τθσ μεκοδολογίασ  

       - Ο φάκελοσ οικονομικισ προςφοράσ : 

Συντίκεται για κάκε επί μζρουσ κατθγορία μελζτθσ και περιλαμβάνει τισ αμοιβζσ 

για: 

i) τθν εκπόνθςθ των μελετϊν 

ii) τον προγραμματιςμό, τθν επίβλεψθ και τθν αξιολόγθςθ των αναγκαίων 

ερευνθτικϊν εργαςιϊν πάςθσ φφςεωσ 

ενϊ δεν περιλαμβάνει αμοιβζσ για τθν εκτζλεςθ ερευνθτικϊν εργαςιϊν που 

ανατίκενται με ιδιαίτερθ ςφμβαςθ. 

 Τα κριτιρια ανάκεςθσ οριςτικϊν μελετϊν είναι τα εξισ: 

α) θ πλθρότθτα και θ αρτιότθτα τθσ εκτίμθςθσ του γενικοφ και ειδικοφ 

αντικειμζνου τθσ μελζτθσ  

β) θ οργανωτικι αποτελεςματικότθτα τθσ ομάδασ εκπόνθςθσ τθσ μελζτθσ  

γ) θ οικονομικι προςφορά  

Στθν περίπτωςθ που θ ςυνολικι προεκτιμϊμενθ αμοιβι τθσ μελζτθσ είναι 

μικρότερθ των εκατόν είκοςι χιλιάδων ευρϊ (120.000€) ςτα κριτιρια ανάκεςθσ 

περιλαμβάνεται υποχρεωτικά και θ γνϊςθ των ιδιαίτερων ςυνκθκϊν του τόπου 

εκτζλεςθσ του προσ μελζτθ ζργου.  

Μετά τθν αξιολόγθςθ των φακζλων των υποψθφίων και τθν επιλογι των 

καταλλθλότερων, μποροφν να υποβλθκοφν ενςτάςεισ κατά του πρακτικοφ μζςα 

ςε προκεςμία 5 θμερϊν.  Επί των ενςτάςεων αποφαςίηει θ Προϊςταμζνθ Αρχι, 

φςτερα από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ μζςα ςε προκεςμία 10 εργάςιμων θμερϊν από 

τθν υποβολι τουσ. 

 Μετά τθν οριςτικοποίθςθ τθσ βακμολογίασ των τεχνικϊν προςφορϊν 

αποςφραγίηονται οι οικονομικζσ προςφορζσ.   

 Η Επιτροπι Διαγωνιςμοφ βακμολογεί τισ οικονομικζσ προςφορζσ και ειςθγείται τθν 

ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ ςτον υποψιφιο που υπζβαλλε τθν πλζον ςυμφζρουςα 

προςφορά με ςτάκμιςθ τθσ βακμολογίασ των τεχνικϊν και οικονομικϊν 

προςφορϊν.  

 Κατά του πρακτικοφ μποροφν να υποβλθκοφν ενςτάςεισ εντόσ 5 εργάςιμων 

θμερϊν. Επί των ενςτάςεων αποφαςίηει θ Προϊςταμζνθ Αρχι με τθν γνϊμθ τθσ 
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Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. 

 Υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ εκπόνθςθσ τθσ επόμενθσ Φάςθσ 4 (Καταςκευαςτικοφ 

Σχεδιαςμοφ του ζργου) 

 Ζνταξθ του ζργου ςτον προγραμματικό ςχεδιαςμό του φορζα (άρκρο 4, §3, 

Ν.3316/2005) 

Εμπλεκόμενοι φορείσ: 
 Συναρμόδιοι φορείσ 

 Διευκφνουςα Υπθρεςία 

 Μελετθτισ 

Σχετικι Νομοκεςία: 
 Ν. 3316/2005, άρκρα 4,7 

 Εγκφκλιοσ ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05 

 Ν. 3010/2002 

 *Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 6 μήνες 

  

 Φάςθ 4θ: ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

Περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ επιμζρουσ μελζτεσ: 
 

 
1.4.1 Μελζτεσ: 

α) Οριςτικζσ μελζτεσ λιμενικϊν, τεχνικϊν, οδικϊν, υδραυλικϊν, κυκλοφοριακϊν, 

κτιριακϊν και Η/Μ ζργων και εγκαταςτάςεων 

β) Μελζτεσ εφαρμογισ όπου προβλζπονται από τισ κείμενεσ διατάξεισ (π.χ. για τα 

κτιριακά και Η/Μ ζργα και εγκαταςτάςεισ κλπ) 
 

Εμπλεκόμενοι φορείσ: 
 Μελετθτισ 

Σχετικι Νομοκεςία: 
 Ν. 3316/2005, άρκρο 7 

 Εγκφκλιοσ ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05 

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 3 μήνες 
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1.4.2 φνταξη χεδίου Αςφάλειασ και Τγείασ (.Α.Τ.) και Φακζλου Αςφάλειασ και 
Τγείασ (Φ.Α.Τ.) 

Εμπλεκόμενοι φορείσ: 
 Μελετθτισ 

Σχετικι Νομοκεςία: 
 Ν. 3316/2005, άρκρο 7 

 Εγκφκλιοσ ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05 

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 1 μήνας 

 
1.4.3 φνταξη Φακζλου Πολεοδομικήσ Αδείασ 

Ο Φάκελοσ ςυντάςςεται από τον Ανάδοχο για όλα τα προβλεπόμενα κτιριακά ζργα και 

εγκαταςτάςεισ. 

Εμπλεκόμενοι φορείσ: 
 Μελετθτισ 

Σχετικι Νομοκεςία: 
 Ν. 3316/2005, άρκρο 7 

 Εγκφκλιοσ ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05 

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 1 μήνας 

 
1.4.4 Διαδικαςίεσ ζγκριςησ 

 Ζγκριςθ των μελετϊν των παραγράφων 1.4.1 και 1.4.2 

 Ζκδοςθ Πολεοδομικϊν Αδειϊν 
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 Διαδικαςίεσ πρόςκτθςθσ ηϊνθσ κατάλθψθσ ζργων (απαλλοτριϊςεισ) 

 Διαδικαςίεσ ςφνταξθσ τευχϊν δθμοπράτθςθσ για τθν υλοποίθςθ του ζργου και 

ζγκριςθ αυτϊν 

Εμπλεκόμενοι φορείσ: 
 Διευκφνουςα Υπθρεςία 

 Πολεοδομία 

Σχετικι Νομοκεςία: 
 Ν. 3316/2005, άρκρο 7 

 Εγκφκλιοσ ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05 

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 5 μήνες 
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 2θ περίπτωςθ:  

Διαδικαςία παρ.4 του άρκρου 5 του Ν.3316/05  

ε περιπτϊςεισ όπου θ φφςθ τθσ κατθγορίασ τθσ μελζτθσ το επιτρζπει και ο κφριοσ του 

ζργου εκτιμά ότι με τθ ςφνταξθ τθσ προκαταρκτικισ μελζτθσ και τθν αξιολόγθςθ των 

αποτελεςμάτων βοθκθτικϊν μελετϊν και ερευνϊν κα καταςτεί ςαφισ ο προςδιοριςμόσ 

του τεχνικοφ αντικειμζνου τθσ μελζτθσ, είναι δυνατι θ ενιαία προκιρυξθ προκαταρκτικισ 

και οριςτικισ μελζτθσ, με παράλειψθ του ενδιάμεςου ςταδίου. τθν περίπτωςθ αυτι 

εφαρμόηεται αναλόγωσ θ διαδικαςία του άρκρου 6 του Ν. 3316/05 και ωσ προμελζτθ 

ορίηεται αντίςτοιχα θ οριςτικι μελζτθ.   

Οι μελζτεσ λιμενικϊν ζργων που υπάγονται ςτθν τζταρτθ περίπτωςθ περιλαμβάνουν τισ 

ακόλουκεσ τζςςερισ φάςεισ: 

 Φάςθ 1θ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΕΡΓΟΤ 

 
2.1.1 Προετοιμαςία Φακζλου Ζργου 

Η διαδικαςία για ςφναψθ ςφμβαςθσ μελζτθσ προχποκζτει τθ δθμιουργία φακζλου ζργου, 

με μζριμνα τθσ υπθρεςίασ που ζχει τθν ευκφνθ τθσ διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ. Ο 

φάκελοσ του ζργου ςυμπλθρϊνεται και επικαιροποιείται ςε όλα τα ςτάδια ζγκριςθσ των 

μελετϊν και ακολουκεί το ζργο ζωσ τθν οριςτικι παραλαβι του και περιλαμβάνει: 

α)  Τεφχοσ Τεχνικϊν Δεδομζνων του ζργου που περιλαμβάνει: 

i)  Τεχνικι περιγραφι του προσ μελζτθ ζργου με τα κφρια λειτουργικά του 

χαρακτθριςτικά 

ii)   Τθ βυκομετρία και τθν τοπογραφία τθσ κζςθσ του ζργου και τθσ παρακείμενθσ 

παράκτιασ ηϊνθσ ενδιαφζροντοσ 

iii)  Περιγραφι των τοπικϊν ςυνκθκϊν, των ιδιαιτεροτιτων του ζργου και τθσ 

ευρφτερθσ περιοχισ, κακϊσ και αναφορά ςτισ υφιςτάμενεσ περιβαλλοντικζσ, 

αρχαιολογικζσ και άλλεσ δεςμεφςεισ ωσ προσ το ςχεδιαςμό του ζργου 

iv)  Τισ όποιεσ υποςτθρικτικζσ μελζτεσ (γεωλογικζσ, γεωτεχνικζσ κ.λπ.) που 

απαιτοφνται για τθν προϊκθςθ τθσ μελζτθσ 

v)  Ποςοτικά ςτοιχεία του φυςικοφ αντικειμζνου που κατά τθν εκτίμθςθ του Κ.τ.Ε. 

απαιτοφνται για τθν υλοποίθςθ αυτοφ και κα χρθςιμοποιθκοφν για τον 

υπολογιςμό των προεκτιμϊμενων αμοιβϊν. 
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β)  Τεκμθρίωςθ τθσ ςκοπιμότθτασ του ζργου 

γ)  Πρόγραμμα των απαιτοφμενων μελετϊν και υπθρεςιϊν 

δ)  Απαιτοφμενθ δαπάνθ για :  - τισ εκτιμϊμενεσ αμοιβζσ μελετϊν ερευνϊν και υπθρεςιϊν 

                 - τθν καταςκευι του ζργου 

Εμπλεκόμενοι φορείσ: 
 Εργοδότθσ 

 Προϊςταμζνθ Αρχι 

Σχετικι Νομοκεςία: 
 Ν. 3316/2005, άρκρο 4 

 Εγκφκλιοσ ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05        

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 2 μήνες 

 

2.1.2 Ζγκριςη τευχϊν προκήρυξησ μελζτησ 

Για τθ διεξαγωγι του διαγωνιςμοφ θ Ανακζτουςα Αρχι εγκρίνει τα αντίςτοιχα ςυμβατικά 

τεφχθ που περιλαμβάνουν το Φάκελο Ζργου και τθ Συγγραφι Υποχρεϊςεων.  Προχπόκεςθ 

για τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ οριςτικισ μελζτθσ είτε μεμονωμζνα είτε με άλλα 

ςτάδια μελετϊν είναι θ ζνταξθ του ζργου ςτον προγραμματικό ςχεδιαςμό του φορζα. 

Εμπλεκόμενοι φορείσ: 
 Προϊςταμζνθ Αρχι 

Σχετικι Νομοκεςία: 
 Ν. 3316/2005, άρκρο 6 

 Εγκφκλιοσ ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05        

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 1 μήνας 

 

2.1.3 Προκήρυξη μελζτησ και αξιολόγηςη των ενδιαφερομζνων μελετητϊν 

 Στθν προκιρυξθ ορίηονται τουλάχιςτον: 

α)  ο Κφριοσ του Ζργου, θ ανακζτουςα Αρχι και τα αρμόδια αποφαινόμενα 

όργανα 

β)  το αντικείμενο τθσ μελζτθσ 

γ)  θ κατθγορία πτυχίου και θ αντίςτοιχθ τάξθ που απαιτοφνται για κάκε 

επί μζρουσ μελζτθ τθσ ςφμβαςθσ 
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δ)  θ προεκτιμϊμενθ αμοιβι τθσ οριςτικισ μελζτθσ 

ε)  ο αρικμόσ των υποψθφίων (μεταξφ 3-5) 

ςτ)  θ κατ’ αποκοπι αμοιβι τθσ προκαταρκτικισ μελζτθσ 

η)  ο πίνακασ περιεχομζνων του φακζλου του ζργου 

θ)  θ προκεςμία και ο τρόποσ υποβολισ των αιτιςεων εκδιλωςθσ 

ενδιαφζροντοσ 

κ)  τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και λοιπά ςτοιχεία κακϊσ και οι προχ-

ποκζςεισ ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία 

ι)   τα τεφχθ που ςυνοδεφουν τθν προκιρυξθ και θ ςειρά ιςχφοσ τουσ 

ια)  θ προκεςμία παράδοςθσ τθσ προκαταρκτικισ μελζτθσ 

ιβ)  τα κριτιρια επιλογισ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ των προκαταρκτικϊν με-

λετϊν και τθσ οριςτικισ μελζτθσ 

ιγ)  τα κριτιρια ανάκεςθσ των προκαταρκτικϊν μελετϊν και τθσ οριςτικισ 

μελζτθσ και ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ κάκε κριτθρίου 

ιδ)  θ προκεςμία παράδοςθσ τθσ οριςτικισ μελζτθσ 

ιε)  θ προκεςμία και ο τρόποσ πρόςβαςθσ ςτο φάκελο του ζργου και 

παραλαβισ των τευχϊν και λοιπϊν ςτοιχείων εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ 

ιςτ)  ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ οικονομικισ προςφοράσ για τθν οριςτικι μελζτθ και 

θ απαιτοφμενθ εγγφθςθ ςυμμετοχισ 

ιη)  τα προσ ανάκεςθ ςτάδια και οι προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ 

ιθ)  θ δυνατότθτα υποβολισ και εναλλακτικισ προςφοράσ ςτο ςτάδιο τθσ 

προκαταρκτικισ μελζτθσ. 

 Η ανάκεςθ τθσ προκαταρκτικισ μελζτθσ γίνεται ςτουσ υποψθφίουσ που 

υποβάλλουν τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.  Για τθν 

ανάκεςθ υποβάλλεται τεχνικι προςφορά, θ οποία περιλαμβάνει: 

α)  Τεχνικι ζκκεςθ (εκτίμθςθ του γενικοφ και ειδικοφ αντικειμζνου τθσ 

μελζτθσ, ανάλυςθ των επί μζρουσ ηθτθμάτων και προτεινόμενεσ λφςεισ) 



 

47 

 

β)  Το οργανόγραμμα με τθν ομάδα μελζτθσ και τον ςυντονιςτι τθσ 

(κατανομι ευκυνϊν μεταξφ των μελϊν τθσ και ςτοιχεία για τθν 

αποτελεςματικότθτα τθσ δράςθσ τθσ ςε εκπονθκείςεσ μελζτεσ) 

γ)  Πρόταςθ μεκοδολογίασ (γενικό πρόγραμμα εκπόνθςθσ μελζτθσ, 

κατάτμθςθ ςε δραςτθριότθτεσ, εςωτερικζσ διαδικαςίεσ παραγωγισ τθσ 

μελζτθσ και χρονοδιάγραμμα που παρουςιάηεται θ χρονικι κλιμάκωςθ 

των δραςτθριοτιτων) 

 Τα κριτιρια ανάκεςθσ τθσ προκαταρκτικισ μελζτθσ κατά φκίνουςα ςειρά 

βαρφτθτασ είναι: 

α) θ πλθρότθτα και θ διεξοδικότθτα τθσ εκτίμθςθσ του γενικοφ και ειδικοφ 

αντικειμζνου τθσ μελζτθσ 

β) θ αποτελεςματικότθτα τθσ ομάδασ εκπόνθςθσ τθσ μελζτθσ 

γ) θ πλθρότθτα και θ αξιοπιςτία τθσ μεκοδολογίασ 

δ) θ αποτελεςματικότθτα και θ αξιοπιςτία του προτακζντοσ χρονοδια-

γράμματοσ 

 Οι φάκελοι των υποψθφίων υποβάλλονται ι αποςτζλλονται με οποιοδιποτε 

τρόπο ςτθν Αρχι που διεξάγει τον διαγωνιςμό μζχρι τθν κακοριςμζνθ από τθν 

προκιρυξθ μζρα και ϊρα κατά τθν οποία ςυνεδριάηει δθμοςίωσ θ Επιτροπι 

Διαγωνιςμοφ.  

 Οι φάκελοι ελζγχονται για τθν πλθρότθτα και αποκλείονται όςοι υποψιφιοι δεν 

πλθροφν τισ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ, καταλλθλότθτασ και ποιοτικισ επιλογισ. 

 Κατά του πρακτικοφ επιλογισ και ανάκεςθσ υποβάλλονται ενςτάςεισ ςτον 

Πρόεδρο τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, μζςα ςε 5 εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν 

κοινοποίθςθ.  Επί των ενςτάςεων αποφαςίηει θ Προϊςταμζνθ Αρχι μετά από γνϊμθ 

τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.  

 Σε κλειςτζσ ςυνεδριάςεισ τθσ Επιτροπισ οι τεχνικζσ προςφορζσ αξιολογοφνται, 

βακμολογοφνται και οι υποψιφιοι κατατάςςονται ςε πίνακα. 

Εμπλεκόμενοι φορείσ: 
 Προϊςταμζνθ Αρχι 

 Επιτροπι Διαγωνιςμοφ 

 Μελετθτζσ 
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Σχετικι Νομοκεςία: 
 Ν. 3316/2005, άρκρα 4,6 

 Εγκφκλιοσ ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05        

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 6 μήνες 

 
2.1.4 Επιλογή 3-5 Αναδόχων και υπογραφή ςφμβαςησ 
 

 Μετά από χρονικό διάςτθμα 5 θμερϊν μετά από τθν κοινοποίθςθ τθσ κατάταξθσ 

των τεχνικϊν προςφορϊν των υποψθφίων υποβάλλονται ςτον Πρόεδρο τθσ 

Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ ενςτάςεισ.  Επί των ενςτάςεων αποφαςίηει θ Προϊςταμζνθ 

Αρχι μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. 

 Ο αρικμόσ των υποψθφίων ςτουσ οποίουσ κα ανατεκοφν οι προκαταρκτικζσ 

μελζτεσ κυμαίνεται μεταξφ τριϊν και πζντε. 

 Μετά τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ ανάκεςθσ ςυνάπτεται θ ςφμβαςθ (άρκρο 23 Ν. 

3316/2005) εκπόνθςθσ προκαταρκτικισ μελζτθσ (εκπόνθςθ και κατάκεςθ τθσ 

μελζτθσ και των ςτοιχείων που ςυγκροτοφν τθ τεχνικι προςφορά για τθν εκπόνθςθ 

τθσ οριςτικισ μελζτθσ και τθν οικονομικι τουσ προςφορά)  

Εμπλεκόμενοι φορείσ: 
 Προϊςταμζνθ Αρχι 

 Επιτροπι Διαγωνιςμοφ 

 Μελετθτζσ 

Σχετικι Νομοκεςία: 
 Ν. 3316/2005, άρκρα 4,6 

 Εγκφκλιοσ ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05        

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 2 μήνες 

    

 Φάςθ 2θ: ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΡΓΟΤ 

Περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ επί μζρουσ υποςτθρικτικζσ και κφριεσ μελζτεσ, ζρευνεσ και 

εργαςίεσ με τα αντίςτοιχα ςτάδιά τουσ: 

 
2.2.1 Ζλεγχοσ και ενημζρωςη των τοπογραφικϊν – βυθομετρικϊν υποβάθρων  
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Ελζγχονται τα τοπογραφικά και βυκομετρικά υπόβακρα που χρθςιμοποιικθκαν ςε 

προθγοφμενα ςτάδια ωσ προσ τθν επάρκειά τουσ για τισ απαιτιςεισ τθσ μελζτθσ προσ 

εξαςφάλιςθ τθσ αξιοπιςτίασ τθσ 

Εμπλεκόμενοι φορείσ: 
 Μελετθτζσ 

Σχετικι Νομοκεςία: 
 Ν. 3316/2005, άρκρο 6 

 Εγκφκλιοσ ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05        

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 1 μήνας 

 

2.2.2 φνταξη τεχνικϊν μελετϊν πρϊτου ςταδίου, αναγνωριςτικϊν εκθζςεων & 
προγράμματοσ υποςτηρικτικϊν μελετϊν και ερευνϊν 

Συγκεκριμζνα: 

α) Σφνταξθ του πρϊτου ςταδίου των αναγκαίων τεχνικϊν μελετϊν, ιτοι του 

ςταδίου τθσ Προκαταρκτικισ μελζτθσ των λιμενικϊν ζργων κακϊσ και του 

πρϊτου, κατά τισ οικείεσ κατθγορίεσ ςταδίου μελετϊν χερςαίων χϊρων που 

απαιτοφνται για τθ λειτουργία των λιμενικϊν ζργων (οδοποιία, κυκλοφοριακά, 

τεχνικά, κτιριακά, Η/Μ δίκτυα εφόςον απαιτοφνται κατά τθν κρίςθ τθσ 

Υπθρεςίασ και προβλζπονται ςτθν προκιρυξθ) 

β) Εκτζλεςθ γεωλογικισ, ακτομθχανικισ και μακροςκοπικισ ιηθματολογικισ 

αναγνϊριςθσ τθσ παράκτιασ ηϊνθσ (ι/και ςυλλογι ςτοιχείων από άλλεσ πθγζσ) 

γ)   Σφνταξθ ζκκεςθσ αιτιολόγθςθσ των επιλεγειςϊν γεωτεχνικϊν παραμζτρων 

ςτισ μελζτεσ 4.2.2α με βάςθ τα διατικζμενα γεωλογικά και γεωτεχνικά 

ςτοιχεία 

δ) Σφνταξθ Προγράμματοσ Υποςτθρικτικϊν Μελετϊν, Ερευνϊν και Εργαςιϊν 

Σφνταξθ Προγράμματοσ των τεκμθριωμζνα απαραιτιτων υποςτθρικτικϊν 

μελετϊν, ςυμπλθρωματικϊν εργαςιϊν και ερευνϊν  

Εμπλεκόμενοι φορείσ: 
 Μελετθτζσ 

Σχετικι Νομοκεςία: 
 Ν. 3316/2005, άρκρο 6 

 Εγκφκλιοσ ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05 

 Απόφαςθ ΥΠΕΧΩΔΕ Δ17γ/06/157/Φ.Ν. 439.3/18.10.06        

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 3 μήνες 
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2.2.3 Βαθμολόγηςη και ανάδειξη του Αναδόχου εκπόνηςησ των υπολοίπων 
αντικειμζνων τησ παροφςασ φάςησ καθϊσ και τησ επόμενησ 

Οι υποψιφιοι κατακζτουν τεχνικι και οικονομικι προςφορά για τθ διεξαγωγι τθσ 

διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ οριςτικισ μελζτθσ.   

 Η τεχνικι προςφορά ςυντάςςεται ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ και τουσ ειδικοφσ 

όρουσ τθσ πρόςκλθςθσ και ςυνοδεφεται από επαρκϊσ τεκμθριωμζνο 

προχπολογιςμό τθσ τεχνικισ λφςθσ που προκρίνει ο υποψιφιοσ και τθσ 

εναλλακτικισ λφςθσ 

 Η αναλυτικι οικονομικι προςφορά περιλαμβάνει τθν ανάλυςθ των επί μζρουσ 

αμοιβϊν για :  

i) τον προγραμματιςμό, τθν επίβλεψθ και τθν αξιολόγθςθ των αναγκαίων 

ερευνθτικϊν εργαςιϊν πάςθσ φφςεωσ 

ii) τθν εκπόνθςθ υποςτθρικτικϊν μελετϊν 

iii) τθν εκπόνθςθ τθσ οριςτικισ μελζτθσ 

iv) τθν εκπόνθςθ τθσ Μελζτθσ Περιβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων (αν απαιτείται) 

v) κάκε άλλθ αμοιβι προβλεπόμενθ από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ 

 Τα κριτιρια ανάκεςθσ τθσ οριςτικισ μελζτθσ είναι: 

α) θ ποιότθτα τθσ τεχνικισ προςφοράσ (πλθρότθτα τθσ διερεφνθςθσ εναλλακτικισ 

λφςθσ και  χαρακτθριςτικά τθσ προτεινόμενθσ λφςθσ)  

β) οικονομικι προςφορά του υποψθφίου 

 Οι φάκελοι των τεχνικϊν προςφορϊν ανοίγονται ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ ςε 

κακοριςμζνθ θμζρα και ϊρα. Οι φάκελοι αξιολογοφνται και βακμολογοφνται 

ςφμφωνα με τα κριτιρια που προαναφζρκθκαν.  

 Η βακμολογία των φακζλων των τεχνικϊν προςφορϊν ανακοινϊνεται ςτουσ 

υποψθφίουσ οι οποίοι μποροφν να υποβάλλουν ζνςταςθ ςτον Πρόεδρο τθσ 

Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ μζςα ςε διάςτθμα 10 θμερϊν. Επί των ενςτάςεων 

αποφαςίηει θ Προϊςταμζνθ Αρχι μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. 
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 Οι οικονομικζσ προςφορζσ αποςφραγίηονται μετά τθν οριςτικοποίθςθ του πίνακα 

βακμολογίασ των τεχνικϊν προςφορϊν, ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ τθσ Επιτροπισ 

Διαγωνιςμοφ.  Η Επιτροπι εξετάηει και βακμολογεί τισ προςφορζσ που κρίνει 

αποδεκτζσ, ςτακμίηοντασ τθ βακμολογία τουσ με τθ βακμολογία των τεχνικϊν 

προςφορϊν και υποβάλλει ςτθν Προϊςταμζνθ Αρχι το πρακτικό με ειςιγθςθ για 

τον υποψιφιο που υπζβαλλε τθν πιο ςυμφζρουςα προςφορά. 

 Κατά του πρακτικοφ υποβάλλονται ενςτάςεισ ςτον Πρόεδρο τθσ Επιτροπισ 

Διαγωνιςμοφ μζςα ςε διάςτθμα 10 θμερϊν. Επί των ενςτάςεων αποφαςίηει θ 

Προϊςταμζνθ Αρχι μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.  

Εμπλεκόμενοι φορείσ: 
 Προϊςταμζνθ Αρχι 

 Επιτροπι Διαγωνιςμοφ 

 Μελετθτζσ 

Σχετικι Νομοκεςία: 
 Ν. 3316/2005, άρκρο 6 

 Εγκφκλιοσ ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05        

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 4 μήνες 

 
2.2.4 Γνωμοδοτήςεισ του Τπ.Οι.Α.Ν., Γ.Ε.Ν., ΤΠ.ΠΟ. και άλλων ςυναρμόδιων φορζων, 

γνωμοδοτήςεισ του αρμόδιου Σεχνικοφ υμβουλίου και εγκρίςεισ μελετϊν 

Με τθν απόφαςθ τθσ Προϊςταμζνθσ Αρχισ για τθν ανάκεςθ τθσ οριςτικισ μελζτθσ, 

εγκρίνεται ταυτόχρονα και θ προκαταρκτικι μελζτθ με τισ υποςτθρικτικζσ μελζτεσ που τθν 

ςυνοδεφουν μετά από γνϊμθ του αρμόδιου Τεχνικοφ Συμβουλίου, όταν αυτι προβλζπεται 

(και μετά από γνωμοδοτιςεισ των ςυναρμόδιων φορζων) 

Εμπλεκόμενοι φορείσ: 
 Τεχνικό Συμβοφλιο 

 Υπ.Οι.Α.Ν., ΓΕΝ, ΥΠ.ΠΟ και ςυναρμόδιοι φορείσ 

Σχετικι Νομοκεςία: 
 Ν. 3316/2005, άρκρο 6 

 Εγκφκλιοσ ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05        

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 3 μήνες 
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2.2.5 φνταξη Προμελζτησ Περιβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων και του Φακζλου 

Χωροθζτηςησ Σουριςτικοφ Λιμζνα 

Μετά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ υποβάλλει τθ Προμελζτθ Περιβαλλοντικϊν 

Επιπτϊςεων (Π.Π.Ε.) για τθν εξαςφάλιςθ κετικισ γνωμοδότθςθσ για τθν Προκαταρκτικι 

Περιβαλλοντικι Εκτίμθςθ και Αξιολόγθςθ (Π.Π.Ε.Α.) και τον Φάκελο Χωροκζτθςθσ του 

Τουριςτικοφ Λιμζνα. 

Εμπλεκόμενοι φορείσ: 
 Μελετθτισ 

Σχετικι Νομοκεςία: 
 Ν. 3316/2005, άρκρο 6 

 Εγκφκλιοσ ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05 

 ΚΥΑ ΗΠ1593/2332/2002 

  Ν. 2160/93, Ν.2636/98, Ν. 2971/01      

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 2 μήνες 

 

2.2.6 Διαδικαςίεσ αξιολόγηςησ και ζγκριςησ του Φακζλου Χωροθζτηςησ 

Η Διευκφνουςα Υπθρεςία διαβιβάηει τον φάκελο χωροκζτθςθσ ςτθ Διεφκυνςθ Τουριςτικϊν 

Λιμζνων τθσ Γενικισ Γραμματείασ Τουριςμοφ του Υπουργείου Πολιτιςμοφ-Τουριςμοφ. Ο 

φάκελοσ χωροκζτθςθσ (με ςτοιχεία εκτίμθςθσ των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων των 

ζργων, ςφμφωνα με το άρκρο 31 του Ν.2160/93) ελζγχεται και αξιολογείται από τθν 

“Επιτροπι Τουριςτικϊν Λιμζνων” και εκδίδεται θ απόφαςθ χωροκζτθςθσ. 

Οι διαδικαςίεσ αυτζσ οδθγοφν ςτθν χωροκζτθςθ του Τ.Λ., κακϊσ επίςθσ και ςτθν ζγκριςθ 

των χριςεων γθσ και τθν χοριγθςθ των απαιτοφμενων όρων δόμθςθσ. 

Εμπλεκόμενοι φορείσ: 
 Διευκφνουςα Υπθρεςία 

 Γενικι Γραμματεία Τουριςμοφ του Υπουργείου Πολιτιςμοφ-Τουριςμοφ   

Σχετικι Νομοκεςία: 
 Ν. 3316/2005, άρκρο 6 

 Εγκφκλιοσ ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05 

 Ν. 2160/93, Ν.2636/98 

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 3 μήνες 
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2.2.7 φνταξη μελζτησ Οικονομικήσ κοπιμότητασ του ζργου 

Συντάςςεται από τον Ανάδοχο, εφόςον απαιτείται, και προβλζπεται από τθν Προκιρυξθ. 

Εμπλεκόμενοι φορείσ: 
 Μελετθτισ 

Σχετικι Νομοκεςία: 
 Ν. 3316/2005, άρκρο 6 

 Εγκφκλιοσ ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05 

 *Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 1 μήνας 

 

 Φάςθ 3θ: ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΡΓΟΤ 

Περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ επί μζρουσ κφριεσ και υποςτθρικτικζσ μελζτεσ με τα 

αντίςτοιχα ςτάδιά τουσ: 

 
2.3.1 Τποςτηρικτικζσ μελζτεσ και ερευνητικζσ εργαςίεσ 

Υποςτθρικτικζσ μελζτεσ και εργαςίεσ: 

α) Τοπογραφικι – βυκομετρικι αποτφπωςθ τθσ περιοχισ του ζργου, ςτισ κατάλλθλεσ 

κατά περίπτωςθ κλίμακεσ. Κτθματογραφικι αποτφπωςθ κα εκτελείται μόνον 

εφόςον απαιτοφνται απαλλοτριϊςεισ 

β) Εκτζλεςθ των πάςθσ φφςεωσ υποκαλάςςιων αυτοψιϊν και αποτυπϊςεων 

(εφόςον απαιτοφνται) 

γ)  Σφνταξθ των πάςθσ φφςεωσ μακθματικϊν ομοιωμάτων (εφόςον απαιτοφνται). 

δ) Διερεφνθςθ των ακτομθχανικϊν διεργαςιϊν, ιηθματομετριςεων, μετριςεων 

ςτερεομεταφοράσ κλπ. και ςφνταξθ ακτομθχανικισ μελζτθσ εφόςον απαιτείται.  

Μποροφν να εκτελεςκοφν είτε ςτα πλαίςια ςυμβάςεωσ – «πλαίςιο» είτε από τον 

Ανάδοχο εφόςον ορίηεται ςτθν προκιρυξθ. 

Ερευνθτικζσ εργαςίεσ 

ε) Εκτζλεςθ του Προγράμματοσ Γεωτεχνικϊν και Γεωλογικϊν Ερευνϊν, οι οποίεσ  

μποροφν να εκτελοφνται ςτα πλαίςια ςφμβαςθσ – «πλαίςιο», εκτόσ αν ορίηεται 

διαφορετικά ςτθν Προκιρυξθ.   

ςτ) Καταςκευι φυςικοφ ομοιϊματοσ (εφόςον απαιτείται) 
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η)  Εκτζλεςθ των πάςθσ φφςεωσ ρευματομετριςεων, κυματομετριςεων κλπ. 

(εφόςον απαιτοφνται) 

θ) Μετριςεισ ποιότθτασ νεροφ, ρφπων, ανίχνευςθσ τοξικϊν, βαρζων μετάλλων κλπ 

Ακολουκοφν οι διαδικαςίεσ ζγκριςθσ και παραλαβισ υποςτθρικτικϊν μελετϊν και 

ερευνθτικϊν εργαςιϊν 

 Εμπλεκόμενοι φορείσ: 
 Μελετθτισ 

 Διευκφνουςα Υπθρεςία 

Σχετικι Νομοκεςία: 
 Ν. 3316/2005, άρκρο 7 

 Εγκφκλιοσ ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05 

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 3 μήνες 

 
2.3.2 φνταξη Ζκθεςησ Διερεφνηςησ Πηγϊν Λήψησ Τλικϊν (εφόςον απαιτείται) 

Η ςφνταξθ Ζκκεςθσ Διερεφνθςθσ Πθγϊν Υλικϊν, εφόςον απαιτείται, κα ςτοχεφει μετά από 

ςχετικι ζρευνα πεδίου ςτον εντοπιςμό διακζςιμων και κατάλλθλων λατομικϊν χϊρων, 

χερςαίων και καλάςςιων δανειοκαλάμων, πυκμζνιων αποκζςεων για λιψθ λεπτόκοκκων 

υλικϊν ι αλίευςθ ογκολίκων, προςδιοριςμό κατάλλθλων χϊρων διακζςεωσ προϊόντων τθσ 

εργολαβίασ (καλάςςιων και χερςαίων), μεκοδολογία μεταφοράσ και απόκεςισ τουσ κλπ. Η 

ςχετικι ζρευνα κα μπορεί να εκτελείται είτε ςτα πλαίςια ςυμβάςεωσ – «πλαίςιο», είτε από 

τον Ανάδοχο εφόςον ορίηεται ςτθν Προκιρυξθ. 

Εμπλεκόμενοι φορείσ: 
 Μελετθτισ 

Σχετικι Νομοκεςία: 
 Ν. 3316/2005, άρκρο 7 

 Εγκφκλιοσ ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05 

 *Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 1 μήνας 

 

 

2.3.3 φνταξη Μελζτησ Περιβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων (Μ.Π.Ε.) 

Θα αφορά ςτο υπό μελζτθ ζργο και, εφόςον προβλζπεται ςτθν Προκιρυξθ, κα μπορεί να 

περιλαμβάνει και τυχόν επιλεγμζνεσ κζςεισ δανειοκαλάμων, λατομείων, καλάςςιων 

επιφανειϊν διάκεςθσ προϊόντων εκςκαφϊν κλπ. 
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Εμπλεκόμενοι φορείσ: 
 Μελετθτισ 

Σχετικι Νομοκεςία: 
 Ν. 3316/2005, άρκρο 7 

 Εγκφκλιοσ ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05 

 *Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 2 μήνες 

 

2.3.4 Διαδικαςίεσ ζγκριςησ 

 Ζγκριςθ Περιβαλλοντικϊν Όρων (απόφαςθ Γεν. Γραμματζα οικείασ Περιφζρειασ), 

μετά τθ γνωμοδότθςθ των εκάςτοτε ςυναρμόδιων φορζων κατ’ εφαρμογι του Ν. 

3010/2002 και των οικείων Κ.Υ.Α (Γενικό Επιτελείο Ναυτικοφ, Υπουργείο 

Οικονομίασ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ/Διεφκυνςθ  Λιμενικϊν Υποδομϊν, 

Υπουργείο Πολιτιςμοφ και Τουριςμοφ/Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτιτων, Υπουργείο 

Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ/Διεφκυνςθ Περιβαλλοντικοφ 

Σχεδιαςμοφ, Διεφκυνςθ Χωροταξίασ και Τμιμα Φυςικοφ Περιβάλλοντοσ (για ζργα 

ςε περιοχζσ NATURA), Υπουργείο Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων/ Διεφκυνςθ 

Λιμενικϊν Ζργων, οικείο Νομαρχιακό Συμβοφλιο.  

 Ζλεγχοσ ςυμβατότθτασ των μελετϊν 4.3.2 με το Σχζδιο Αςφαλείασ Λιμενικισ 

Εγκατάςταςθσ (Σ.Α.Λ.Ε.) κατά τισ διατάξεισ του ISPS Κϊδικα, όπου τοφτο απαιτείται 

 Λιψθ των απαιτοφμενων γνωμοδοτιςεων και ζγκριςθσ των τεχνικϊν μελετϊν τθσ 

παραγράφου 4.3.2 

 Επικαιροποίθςθ του φακζλου τεχνικϊν δεδομζνων ςτθ βάςθ γνωμοδοτιςεων και 

λθφκειςϊν εγκρίςεων 
 

Εμπλεκόμενοι φορείσ: 
 Συναρμόδιοι φορείσ 

 Διευκφνουςα Υπθρεςία 

Σχετικι Νομοκεςία: 
 Ν. 3316/2005, άρκρο 7 

 Εγκφκλιοσ ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05 

 Ν. 3010/2002 

 *Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 6 μήνες  
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 Φάςθ 4θ: ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

Περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ επιμζρουσ μελζτεσ: 
 

2.4.1 Μελζτεσ: 

α) Οριςτικζσ μελζτεσ λιμενικϊν, τεχνικϊν, οδικϊν, υδραυλικϊν, κυκλοφοριακϊν, 

κτιριακϊν και Η/Μ ζργων και εγκαταςτάςεων 

β) Μελζτεσ εφαρμογισ όπου προβλζπονται από τισ κείμενεσ διατάξεισ (π.χ. για τα 

κτιριακά και Η/Μ ζργα και εγκαταςτάςεισ κλπ) 

Εμπλεκόμενοι φορείσ: 
 Μελετθτισ 

Σχετικι Νομοκεςία: 
 Ν. 3316/2005, άρκρο 7 

 Εγκφκλιοσ ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05 

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 3 μήνας  

 
2.4.2 φνταξη χεδίου Αςφάλειασ και Τγείασ (.Α.Τ.) και Φακζλου Αςφάλειασ και 

Τγείασ (Φ.Α.Τ.) 

Εμπλεκόμενοι φορείσ: 
 Μελετθτισ 

Σχετικι Νομοκεςία: 
 Ν. 3316/2005, άρκρο 7 

 Εγκφκλιοσ ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05 

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 1 μήνας 

 
2.4.3 φνταξη Φακζλου Πολεοδομικήσ Αδείασ 

Ο Φάκελοσ ςυντάςςεται από τον Ανάδοχο για όλα τα προβλεπόμενα κτιριακά ζργα και 

εγκαταςτάςεισ 

Εμπλεκόμενοι φορείσ: 
 Μελετθτισ 

Σχετικι Νομοκεςία: 
 Ν. 3316/2005, άρκρο 7 

 Εγκφκλιοσ ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05 
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*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 1 μήνας 

 
2.4.4 Διαδικαςίεσ ζγκριςησ 

 Ζγκριςθ των μελετϊν των παραγράφων 4.4.1 και 4.4.2 

 Ζκδοςθ Πολεοδομικϊν Αδειϊν 

 Διαδικαςίεσ πρόςκτθςθσ ηϊνθσ κατάλθψθσ ζργων (απαλλοτριϊςεισ) 

 Διαδικαςίεσ ςφνταξθσ τευχϊν δθμοπράτθςθσ για τθν υλοποίθςθ του ζργου και 

ζγκριςθ αυτϊν 

Εμπλεκόμενοι φορείσ: 
 Διευκφνουςα Υπθρεςία 

 Πολεοδομία 

Σχετικι Νομοκεςία: 
 Ν. 3316/2005, άρκρο 7 

 Εγκφκλιοσ ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05 

                                                                           *Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 5 μήνες



ΦΑΣΗ 2η: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥΦΑΣΗ 1η: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ

  1η περίπτωση: Διαδικασία παρ.1 και ακολούθως παρ. 5β του άρθρου 5 του Ν.3316/05

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΩΝ & ΣΤΑΔΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7.1

Ο
ΙΗ
ΣΗ

Σ 

[1.1.1]
Προετοιμασία Φακέλου Έργου:
Τεύχος τεχνικών δεδομένων

[1.1.2]

Έγκριση τευχών

[1.1.3]

Προκήρυξη

[1.1.4]

Επιλογή 3‐5

Η
Σ 
ΕΡ

ΓΟ
Υ)

Σ

ΥΠ
Η
ΡΕ
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Α
 (Φ

Ο
ΡΕ

Α
Σ 
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Ο
Π
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Μ
ΕΛ

ΕΤ
Η
Σ)

[1.1.1]
Προετοιμασία Φακέλου Έργου:
‐ Τεύχος τεχνικών δεδομένων
‐ Τεκμηρίωση σκοπιμότητας
‐ Κατάλογος των απαιτούμενων μελετών,   
ερευνητικών εργασιών & υπηρεσιών
‐ Απαιτούμενη δαπάνη για    
προεκτιμώμενες αμοιβες μελετών ,
ερευνών και υπηρεσιών & για την 
κατασκευή του έργου

[1.1.2]

Έγκριση τευχών
Προκήρυξης 
Μελέτης

[1.1.3]

Προκήρυξη 
Μελέτης. 
Αξιολόγηση των 
ενδιαφερομένων 
μελετητών

[1.1.4]

Επιλογή 3‐5 
Αναδόχων 
μελετητών. 
Υπογραφή 
σύμβασης

[1.2.1]

Έλ & Ε έ

[1.2.2]
Σύνταξη μελετών πρώτου σταδίου, ήτοι:
α) Προκαταρκτική μελέτη λιμενικών έργων και πρώτα στάδια  

μελετών των έργων χερσαίων χώρων, εφόσον απαιτούνται για τη  
λειτουργία των λιμενικών έργων (οδοποιία, κυκλοφοριακά,

Μ
ΕΛ

ΕΤ
Η
ΤΕ

Σ 
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Ο
ΡΕ
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ΕΛ
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Μ
Μ
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Ο
Ν
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Σ 
Φ
Ο
ΡΕ

ΙΣ

[1.1.1]
Προετοιμασία Φακέλου Έργου:
‐ Τεύχος τεχνικών δεδομένων
‐ Τεκμηρίωση σκοπιμότητας
‐ Κατάλογος των απαιτούμενων μελετών,   
ερευνητικών εργασιών & υπηρεσιών
‐ Απαιτούμενη δαπάνη για    
προεκτιμώμενες αμοιβες μελετών ,
ερευνών και υπηρεσιών & για την 
κατασκευή του έργου

[1.1.2]

Έγκριση τευχών
Προκήρυξης 
Μελέτης

[1.1.3]

Προκήρυξη 
Μελέτης. 
Αξιολόγηση των 
ενδιαφερομένων 
μελετητών

[1.1.4]

Επιλογή 3‐5 
Αναδόχων 
μελετητών. 
Υπογραφή 
σύμβασης

[1.2.1]

Έλεγχος& Ενημέρωση 
Τοπογραφικών και 
Βυθομετρικών υποβάθρων

[1.2.2]
Σύνταξη μελετών πρώτου σταδίου, ήτοι:
α) Προκαταρκτική μελέτη λιμενικών έργων και πρώτα στάδια  

μελετών των έργων χερσαίων χώρων, εφόσον απαιτούνται για τη  
λειτουργία των λιμενικών έργων (οδοποιία, κυκλοφοριακά, 
τεχνικά, κτιριακά, Η/Μ δικτύων, υδραυλικά)

β) Γεωλογική, ακτομηχανική & ιζηματολογική αναγνώριση παράκτιας 
ζώνης

γ) Έκθεση αιτιολόγησης των επιλεγεισών γεωτεχνικών παραμέτρων
δ) Σύνταξη Προγράμματος αναγκαίων Ερευνών και Εργασιών 

ΣΥ
Ν
Α
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Ο
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Ο
Ι Φ

Ο
ΡΕ

ΙΣ



ΦΑΣΗ 2η: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7.1

1η περίπτωση: Διαδικασία παρ.1 και ακολούθως παρ. 5β του άρθρου 5 του Ν.3316/05

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΩΝ & ΣΤΑΔΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

[1.2.3]
Β θ λό & άδ ξ

[1.2.4β]
‐ Γνωμοδότηση του

[1.2.5]
Υπογραφή σύμβασης [1.2.7]

[1.2.3]
Βαθμολόγηση& ανάδειξη 
του Αναδόχου εκπόνησης 
των υπολοίπων 
αντικειμένων της παρούσας 
Φάσης καθώς και της 
επόμενης

[1.2.4β]
‐ Γνωμοδότηση του 
αρμόδιου Τεχνικού  
Συμβουλίου για τις 
μελέτες 1.2.2α
‐ Έγκριση των   μελετών 
1.2.2α

[1.2.5]
Υπογραφή σύμβασης 
εκπόνησης των μελετών 
της επόμενης φάσης & των 
υπολειπόμενων 
αντικειμένων της 
παρούσας φάσης

[1.2.6]
Σύνταξη Π.Π.Ε. & του Φακέλου Χωροθέτησης Τουριστικού Λιμένα

α) Εκπόνηση είτε Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

[1.2.7]
Διαβίβαση Φακέλου Χωροθέτησης Τουριστικού Λιμένα  στη 
Διεύθυνση Τουριστικών Λιμένων της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού 
του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού

[1.2.8]

[1.2.3]
Βαθμολόγηση& ανάδειξη 
του Αναδόχου εκπόνησης 
των υπολοίπων 
αντικειμένων της παρούσας 
Φάσης καθώς και της 
επόμενης

[1.2.4α]
Γνωμοδοτήσεις του 
Γ.Ε.Ν., Yπ.Oι.A.N,

[1.2.4β]
‐ Γνωμοδότηση του 
αρμόδιου Τεχνικού  
Συμβουλίου για τις 
μελέτες 1.2.2α
‐ Έγκριση των   μελετών 
1.2.2α

[1.2.5]
Υπογραφή σύμβασης 
εκπόνησης των μελετών 
της επόμενης φάσης & των 
υπολειπόμενων 
αντικειμένων της 
παρούσας φάσης

[1.2.6]
Σύνταξη Π.Π.Ε. & του Φακέλου Χωροθέτησης Τουριστικού Λιμένα

α) Εκπόνηση είτε Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(Π.Π.Ε.) είτε Περιβαλλοντικής Έκθεσης
β) Σύνταξη Φακέλου Χωροθέτησης Τουριστικού Λιμένος

[1.2.7]
Διαβίβαση Φακέλου Χωροθέτησης Τουριστικού Λιμένα  στη 
Διεύθυνση Τουριστικών Λιμένων της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού 
του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού

[1.2.8]

Μελέτη οικονομικής 
σκοπιμότητας (εφόσον 
απαιτείται)

Διϋπουργική Επιτροπή 
Τουριστικών Λιμένων

Έγκριση Χωροθέτησης

[1.2.3]
Βαθμολόγηση& ανάδειξη 
του Αναδόχου εκπόνησης 
των υπολοίπων 
αντικειμένων της παρούσας 
Φάσης καθώς και της 
επόμενης

[1.2.4α]
Γνωμοδοτήσεις του 
Γ.Ε.Ν., Yπ.Oι.A.N, 
ΥΠ.Π.Ο και άλλων 
συναρμόδιων 
φορέων

[1.2.4β]
‐ Γνωμοδότηση του 
αρμόδιου Τεχνικού  
Συμβουλίου για τις 
μελέτες 1.2.2α
‐ Έγκριση των   μελετών 
1.2.2α

[1.2.5]
Υπογραφή σύμβασης 
εκπόνησης των μελετών 
της επόμενης φάσης & των 
υπολειπόμενων 
αντικειμένων της 
παρούσας φάσης

[1.2.6]
Σύνταξη Π.Π.Ε. & του Φακέλου Χωροθέτησης Τουριστικού Λιμένα

α) Εκπόνηση είτε Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(Π.Π.Ε.) είτε Περιβαλλοντικής Έκθεσης
β) Σύνταξη Φακέλου Χωροθέτησης Τουριστικού Λιμένος

[1.2.7]
Διαβίβαση Φακέλου Χωροθέτησης Τουριστικού Λιμένα  στη 
Διεύθυνση Τουριστικών Λιμένων της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού 
του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού

[1.2.8]

Μελέτη οικονομικής 
σκοπιμότητας (εφόσον 
απαιτείται)

Διϋπουργική Επιτροπή 
Τουριστικών Λιμένων

Έγκριση Χωροθέτησης



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΦΑΣΗ 3η: ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7.1

1η περίπτωση: Διαδικασία παρ.1 και ακολούθως παρ. 5β του άρθρου 5 του Ν.3316/05

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΩΝ & ΣΤΑΔΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

[1 3 5]

[1.3.6]
Προκήρυξη και ανάθεση 
των μελετών της επόμενης 
Φάσης

[1.3.6β]
Ένταξη του έργου στο
προγραμματικό 
σχεδιασμό του φορέα

[1.3.1α]
Υποστηρικτικές μελέτες και εργασίες
α) Τοπογραφικές ‐ βυθομετρικές αποτυπώσεις
β) Εκτέλεση υποθαλάσσιων αυτοψιών και αποτυπώσεις
γ) Σύνταξη πάσης φάσεως μαθηματικών ομοιωμάτων
δ) Εκτέλεση ακτομηχανικής έρευνας και σύνταξη ακτομηχανικής μελέτης

Έγκριση και 
παραλαβη των 
μελετών, ερευνών & 
εργασιών 1.3.1

[1 3 2]

[1.3.3]
Σύνταξη Έκθεσης 
Διερεύνησης Πηγών 
Λήψεως Υλικών
(εφόσον απαιτείται)

[1.3.5]
Έγκριση της Μ.Π.Ε.
Έκδοση 
Περιβαλλοντικών 
Όρων (από Γ.Γ.
Περιφέρειας) [1.3.6α]

Επικαιροποίηση του 
Φακέλου τεχνικών 
δεδομένων

[1.3.6]
Προκήρυξη και ανάθεση 
των μελετών της επόμενης 
Φάσης

Υπογραφή της σύμβασης 
εκπόνησης της επόμενης 
Φάσης

[1.3.6β]
Ένταξη του έργου στο
προγραμματικό 
σχεδιασμό του φορέα

[1.3.1α]
Υποστηρικτικές μελέτες και εργασίες
α) Τοπογραφικές ‐ βυθομετρικές αποτυπώσεις
β) Εκτέλεση υποθαλάσσιων αυτοψιών και αποτυπώσεις
γ) Σύνταξη πάσης φάσεως μαθηματικών ομοιωμάτων
δ) Εκτέλεση ακτομηχανικής έρευνας και σύνταξη ακτομηχανικής μελέτης    
(εφόσον απαιτηθούν)

[1.3.1β]
Ερευνητικές εργασίες
α) Εκτέλεση του Προγράμματος Γεωτεχνικών και Γεωλογικών Ερευνών
β) Κατασκευή φυσικού ομοιώματος
γ) Εκτέλεση των πάσης φύσεως ρευματομετρήσεων, κυματομετρήσεων
δ) Μετρήσεις ποιότητας νερού, ρύπων, ανίχνευσης τοξικών, βαρέων 
μετάλλων κ.λ.π. (εφόσον απαιτηθούν)

Έγκριση και 
παραλαβη των 
μελετών, ερευνών & 
εργασιών 1.3.1

[1.3.2]
Σύνταξη Προμελετών
Σύνταξη  για κάθε επιμέρους 
έργο της αντίστοιχης 
Προμελέτης (ή του κατά 
περίπτωση αμέσως επόμενου 
σταδίου μελέτης σε σχέση με 
αυτό της Φάσης 2 (Λειτουργικός 
Σχεδιασμός)

[1.3.3]
Σύνταξη Έκθεσης 
Διερεύνησης Πηγών 
Λήψεως Υλικών
(εφόσον απαιτείται)

[1.3.4]
Σύνταξη  Μελέτης 
Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)

[1.3.5]
Έγκριση της Μ.Π.Ε.
Έκδοση 
Περιβαλλοντικών 
Όρων (από Γ.Γ.
Περιφέρειας)

Λήψη των απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων και έγκριση 

[1.3.6α]
Επικαιροποίηση του 
Φακέλου τεχνικών 
δεδομένων

[1.3.6]
Προκήρυξη και ανάθεση 
των μελετών της επόμενης 
Φάσης

Υπογραφή της σύμβασης 
εκπόνησης της επόμενης 
Φάσης

Λήψη των  απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων:
‐ Γενικό Επιτελείο Ναυτικού
‐ Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας/     

[1.3.6β]
Ένταξη του έργου στο
προγραμματικό 
σχεδιασμό του φορέα

[1.3.1α]
Υποστηρικτικές μελέτες και εργασίες
α) Τοπογραφικές ‐ βυθομετρικές αποτυπώσεις
β) Εκτέλεση υποθαλάσσιων αυτοψιών και αποτυπώσεις
γ) Σύνταξη πάσης φάσεως μαθηματικών ομοιωμάτων
δ) Εκτέλεση ακτομηχανικής έρευνας και σύνταξη ακτομηχανικής μελέτης    
(εφόσον απαιτηθούν)

[1.3.1β]
Ερευνητικές εργασίες
α) Εκτέλεση του Προγράμματος Γεωτεχνικών και Γεωλογικών Ερευνών
β) Κατασκευή φυσικού ομοιώματος
γ) Εκτέλεση των πάσης φύσεως ρευματομετρήσεων, κυματομετρήσεων
δ) Μετρήσεις ποιότητας νερού, ρύπων, ανίχνευσης τοξικών, βαρέων 
μετάλλων κ.λ.π. (εφόσον απαιτηθούν)

Έγκριση και 
παραλαβη των 
μελετών, ερευνών & 
εργασιών 1.3.1

[1.3.2]
Σύνταξη Προμελετών
Σύνταξη  για κάθε επιμέρους 
έργο της αντίστοιχης 
Προμελέτης (ή του κατά 
περίπτωση αμέσως επόμενου 
σταδίου μελέτης σε σχέση με 
αυτό της Φάσης 2 (Λειτουργικός 
Σχεδιασμός)

[1.3.3]
Σύνταξη Έκθεσης 
Διερεύνησης Πηγών 
Λήψεως Υλικών
(εφόσον απαιτείται)

[1.3.4]
Σύνταξη  Μελέτης 
Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)

[1.3.5]
Έγκριση της Μ.Π.Ε.
Έκδοση 
Περιβαλλοντικών 
Όρων (από Γ.Γ.
Περιφέρειας)

Λήψη των απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων και έγκριση 
των τεχνικών μελετών της 1.3.2:
‐ Γενικό Επιτελέιο Ναυτικού
‐ Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας
‐ Υπουργείο Πολιτισμού και 
Τουρισμού

[1.3.6α]
Επικαιροποίηση του 
Φακέλου τεχνικών 
δεδομένων

[1.3.6]
Προκήρυξη και ανάθεση 
των μελετών της επόμενης 
Φάσης

Υπογραφή της σύμβασης 
εκπόνησης της επόμενης 
Φάσης

Λήψη των  απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων:
‐ Γενικό Επιτελείο Ναυτικού
‐ Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας/     
Διεύθυνση  Λιμενικών Υποδομών

‐ Υπουργείο Πολιτισμού/Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων
‐ Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής/ 
Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού 
‐ Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής,/Διεύθυνση Χωροταξίας 
‐ Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, 
Τμήμα Φυσικού Περιβάλλοντος (για έργα σε περιοχές NATURA)
‐ Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων/ Διεύθυνση 
Λιμενικών Έργων
‐ οικείο Νομαρχιακό Συμβούλιο

[1.3.6β]
Ένταξη του έργου στο
προγραμματικό 
σχεδιασμό του φορέα



1η περίπτωση: Διαδικασία παρ.1 και ακολούθως παρ. 5β του άρθρου 5 του Ν.3316/05

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΩΝ & ΣΤΑΔΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
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ΡΕΣ

ΦΑΣΗ 4η: ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7.1

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΣΙΑ
 (Φ

Ο
ΡΕΑ

Σ ΥΛ
Ο
Π
Ο
ΙΗ
ΣΗ

Σ 
Μ
ΕΛ

ΕΤΗ
Σ)

Μ
ΕΛ

ΕΤΗ
ΤΕ Σ

[1.4.1]
Οριστική μελέτη λιμενικών έργων [ ]

Έγκριση των μελετών 1.4.1 &1.4.2

ΤΕΣ (Φ
Ο
ΡΕΙΣ Μ

ΕΛ
ΕΤΗ

Σ ΕΡΓΟ
Υ)

ΣΥΜ
Μ
ΕΤΕΧΟ

Ν
ΤΕΣ Φ

Ο
ΡΕΙΣ

[1.4.1]
Οριστική μελέτη λιμενικών έργων
α. Οριστικές μελέτες λιμενικών, τεχνικών, οδικών, 
υδραυλικών, κυκλοφοιακών κτιριακών και Η/Μ έργων 
και εγκαταστάσεων
β. Μελέτες Εφαρμογής όπου προβλέπονται από τις 
κείμενες διατάξεις (π.χ. για κτιριακά και Η/Μ έργα και 

[1.4.2]

Μελέτη ΣΑΥ & ΦΑΥ

[1.4.3]
Σύνταξη Φακέλου 
Πολεοδομικής Αδείας

Έγκριση των μελετών 1.4.1 &1.4.2

[1.4.4]
Σύνταξη και έγκριση Τευχών 
Δημοπράτησης για τη Δημοπράτηση 
του Έργου

Γνωμοδοτήσεις:
‐ Γενικό Επιτελέιο Ναυτικού

‐ Απόφαση Εκτέλεσης έργων από Γ.Γ. Περιφέρειας 
(έργα εντός Ζώνης Λιμένα)

ΣΥΝ
Α
ΡΜ

Ο
ΔΙΟ

Ι Φ
Ο
ΡΕΙΣ

[1.4.1]
Οριστική μελέτη λιμενικών έργων
α. Οριστικές μελέτες λιμενικών, τεχνικών, οδικών, 
υδραυλικών, κυκλοφοιακών κτιριακών και Η/Μ έργων 
και εγκαταστάσεων
β. Μελέτες Εφαρμογής όπου προβλέπονται από τις 
κείμενες διατάξεις (π.χ. για κτιριακά και Η/Μ έργα και 

[1.4.2]

Μελέτη ΣΑΥ & ΦΑΥ

[1.4.3]
Σύνταξη Φακέλου 
Πολεοδομικής Αδείας

Έγκριση των μελετών 1.4.1 &1.4.2

[1.4.4]
Σύνταξη και έγκριση Τευχών 
Δημοπράτησης για τη Δημοπράτηση 
του Έργου

Γνωμοδοτήσεις:
‐ Γενικό Επιτελέιο Ναυτικού
‐ Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας
‐ Υπουργείο Πολιτισμού και 
Τουρισμού

‐ Απόφαση Εκτέλεσης έργων από Γ.Γ. Περιφέρειας 
(έργα εντός Ζώνης Λιμένα)
ή
‐ Παραχώρηση χρήσης αιγιαλού από Κτηματική 
Υπηρεσία (έργα εκτός Ζώνης Λιμένα)



ΦΑΣΗ 2η: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥΦΑΣΗ 1η: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ

2η περίπτωση: Διαδικασία παρ.4 του άρθρου 5 του Ν.3316/05
Ο
ΙΗ
ΣΗ

Σ 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΩΝ & ΣΤΑΔΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7.2

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

[2.1.1]
Προετοιμασία Φακέλου Έργου:
Τεύχος τεχνικών δεδομένων

[2.1.2]

Έγκριση τευχών

[2.1.3]

Προκήρυξη

[2.1.4]

Επιλογή 3‐5

Η
Σ 
ΕΡ

ΓΟ
Υ)

Σ

ΥΠ
Η
ΡΕ

ΣΙ
Α
 (Φ

Ο
ΡΕ

Α
Σ 
ΥΛ

Ο
Π
Ο

Μ
ΕΛ

ΕΤ
Η
Σ)

[2.1.1]
Προετοιμασία Φακέλου Έργου:
‐ Τεύχος τεχνικών δεδομένων
‐ Τεκμηρίωση σκοπιμότητας
‐ Κατάλογος των απαιτούμενων μελετών,   
ερευνητικών εργασιών & υπηρεσιών
‐ Απαιτούμενη δαπάνη για    
προεκτιμώμενες αμοιβες μελετών ,
ερευνών και υπηρεσιών & για την 
κατασκευή του έργου

[2.1.2]

Έγκριση τευχών
Προκήρυξης 
Μελέτης

[2.1.3]

Προκήρυξη 
Μελέτης. 
Αξιολόγηση των 
ενδιαφερομένων 
μελετητών

[2.1.4]

Επιλογή 3‐5 
Αναδόχων 
μελετητών. 
Υπογραφή 
σύμβασης

[2.2.1]

Έλ & Ε έ

[2.2.2]
Σύνταξη μελετών πρώτου σταδίου, ήτοι:
α) Προκαταρκτική μελέτη λιμενικών έργων και πρώτα στάδια  

μελετών των έργων χερσαίων χώρων, εφόσον απαιτούνται για τη  
λειτουργία των λιμενικών έργων (οδοποιία, κυκλοφοριακά,

Μ
ΕΛ

ΕΤ
Η
ΤΕ

Σ 
(Φ

Ο
ΡΕ

ΙΣ
 Μ
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Η

ΣΥ
Μ
Μ
ΕΤ
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Ο
Ν
ΤΕ
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Φ
Ο
ΡΕ

ΙΣ

[2.1.1]
Προετοιμασία Φακέλου Έργου:
‐ Τεύχος τεχνικών δεδομένων
‐ Τεκμηρίωση σκοπιμότητας
‐ Κατάλογος των απαιτούμενων μελετών,   
ερευνητικών εργασιών & υπηρεσιών
‐ Απαιτούμενη δαπάνη για    
προεκτιμώμενες αμοιβες μελετών ,
ερευνών και υπηρεσιών & για την 
κατασκευή του έργου

[2.1.2]

Έγκριση τευχών
Προκήρυξης 
Μελέτης

[2.1.3]

Προκήρυξη 
Μελέτης. 
Αξιολόγηση των 
ενδιαφερομένων 
μελετητών

[2.1.4]

Επιλογή 3‐5 
Αναδόχων 
μελετητών. 
Υπογραφή 
σύμβασης

[2.2.1]

Έλεγχος& Ενημέρωση 
Τοπογραφικών και 
Βυθομετρικών υποβάθρων

[2.2.2]
Σύνταξη μελετών πρώτου σταδίου, ήτοι:
α) Προκαταρκτική μελέτη λιμενικών έργων και πρώτα στάδια  

μελετών των έργων χερσαίων χώρων, εφόσον απαιτούνται για τη  
λειτουργία των λιμενικών έργων (οδοποιία, κυκλοφοριακά, 
τεχνικά, κτιριακά, Η/Μ δικτύων, υδραυλικά)

β) Γεωλογική, ακτομηχανική & ιζηματολογική αναγνώριση παράκτιας 
ζώνης

γ) Έκθεση αιτιολόγησης των επιλεγεισών γεωτεχνικών παραμέτρων
δ) Σύνταξη Προγράμματος αναγκαίων Ερευνών και Εργασιών 

ΣΥ
Ν
Α
ΡΜ

Ο
ΔΙ
Ο
Ι Φ

Ο
ΡΕ
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΦΑΣΗ 2η: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

2η περίπτωση: Διαδικασία παρ.4 του άρθρου 5 του Ν.3316/05

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7.2

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΩΝ & ΣΤΑΔΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

[2.2.3]
Β θ λό & άδ ξ

[2.2.4β]
‐ Γνωμοδότηση του

[2.2.3]
Βαθμολόγηση& ανάδειξη 
του Αναδόχου εκπόνησης 
των υπολοίπων 
αντικειμένων της παρούσας 
Φάσης καθώς και της 
επόμενης

[2.2.4β]
‐ Γνωμοδότηση του 
αρμόδιου Τεχνικού  
Συμβουλίου για τις 
μελέτες 2.2.2α
‐ Έγκριση των   μελετών 
2.2.2α

[2.2.5]
Σύνταξη Π.Π.Ε. & του Φακέλου Χωροθέτησης Τουριστικού Λιμένα

α) Εκπόνηση είτε Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων [2.2.7]

[2.2.6]
Διαβίβαση Φακέλου Χωροθέτησης Τουριστικού Λιμένα  στη 
Διεύθυνση Τουριστικών Λιμένων της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού 
του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού

[2.2.3]
Βαθμολόγηση& ανάδειξη 
του Αναδόχου εκπόνησης 
των υπολοίπων 
αντικειμένων της παρούσας 
Φάσης καθώς και της 
επόμενης

[2.2.4α]
Γνωμοδοτήσεις του 
Γ.Ε.Ν., Yπ.Oι.A.N,

[2.2.4β]
‐ Γνωμοδότηση του 
αρμόδιου Τεχνικού  
Συμβουλίου για τις 
μελέτες 2.2.2α
‐ Έγκριση των   μελετών 
2.2.2α

[2.2.5]
Σύνταξη Π.Π.Ε. & του Φακέλου Χωροθέτησης Τουριστικού Λιμένα

α) Εκπόνηση είτε Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(Π.Π.Ε.) είτε Περιβαλλοντικής Έκθεσης
β) Σύνταξη Φακέλου Χωροθέτησης Τουριστικού Λιμένος

[2.2.7]

Μελέτη οικονομικής 
σκοπιμότητας (εφόσον 
απαιτείται)

Διϋπουργική Επιτροπή 
Τ ώ Λ έ

Έγκριση Χωροθέτησης

[2.2.6]
Διαβίβαση Φακέλου Χωροθέτησης Τουριστικού Λιμένα  στη 
Διεύθυνση Τουριστικών Λιμένων της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού 
του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού

[2.2.3]
Βαθμολόγηση& ανάδειξη 
του Αναδόχου εκπόνησης 
των υπολοίπων 
αντικειμένων της παρούσας 
Φάσης καθώς και της 
επόμενης

[2.2.4α]
Γνωμοδοτήσεις του 
Γ.Ε.Ν., Yπ.Oι.A.N, 
ΥΠ.Π.Ο και άλλων 
συναρμόδιων 
φορέων

[2.2.4β]
‐ Γνωμοδότηση του 
αρμόδιου Τεχνικού  
Συμβουλίου για τις 
μελέτες 2.2.2α
‐ Έγκριση των   μελετών 
2.2.2α

[2.2.5]
Σύνταξη Π.Π.Ε. & του Φακέλου Χωροθέτησης Τουριστικού Λιμένα

α) Εκπόνηση είτε Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(Π.Π.Ε.) είτε Περιβαλλοντικής Έκθεσης
β) Σύνταξη Φακέλου Χωροθέτησης Τουριστικού Λιμένος

[2.2.7]

Μελέτη οικονομικής 
σκοπιμότητας (εφόσον 
απαιτείται)

Διϋπουργική Επιτροπή 
Τουριστικών Λιμένων

Έγκριση Χωροθέτησης

[2.2.6]
Διαβίβαση Φακέλου Χωροθέτησης Τουριστικού Λιμένα  στη 
Διεύθυνση Τουριστικών Λιμένων της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού 
του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού



ΦΑΣΗ 3η: ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

2η περίπτωση: Διαδικασία παρ.4 του άρθρου 5 του Ν.3316/05

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7.2

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΩΝ & ΣΤΑΔΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

[2.3.1α]
Υποστηρικτικές μελέτες και εργασίες
α) Τοπογραφικές ‐ βυθομετρικές αποτυπώσεις
β) Εκτέλεση υποθαλάσσιων αυτοψιών και αποτυπώσεις
γ) Σύνταξη πάσης φάσεως μαθηματικών ομοιωμάτων
δ) Εκτέλεση ακτομηχανικής έρευνας και σύνταξη ακτομηχανικής μελέτης

Έγκριση και 
παραλαβη των 
μελετών, ερευνών & 
εργασιών 2.3.1

[2 3 2] [2 3 3]

[2.3.4]
Έγκριση της Μ.Π.Ε.
Έκδοση
Περιβαλλοντικών 
Όρων (από Γ.Γ. 
Περιφέρειας)

[2.3.1α]
Υποστηρικτικές μελέτες και εργασίες
α) Τοπογραφικές ‐ βυθομετρικές αποτυπώσεις
β) Εκτέλεση υποθαλάσσιων αυτοψιών και αποτυπώσεις
γ) Σύνταξη πάσης φάσεως μαθηματικών ομοιωμάτων
δ) Εκτέλεση ακτομηχανικής έρευνας και σύνταξη ακτομηχανικής μελέτης    
(εφόσον απαιτηθούν)

[2.3.1β]
Ερευνητικές εργασίες
α) Εκτέλεση του Προγράμματος Γεωτεχνικών και Γεωλογικών Ερευνών
β) Κατασκευή φυσικού ομοιώματος
γ) Εκτέλεση των πάσης φύσεως ρευματομετρήσεων, κυματομετρήσεων
δ) Μετρήσεις ποιότητας νερού, ρύπων, ανίχνευσης τοξικών, βαρέων 
μετάλλων κ.λ.π. (εφόσον απαιτηθούν)

Έγκριση και 
παραλαβη των 
μελετών, ερευνών & 
εργασιών 2.3.1

[2.3.2]
Σύνταξη Έκθεσης 
Διερεύνησης Πηγών 
Λήψεως Υλικών
(εφόσον απαιτείται)

[2.3.3]
Σύνταξη  Μελέτης 
Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)

[2.3.4]
Έγκριση της Μ.Π.Ε.
Έκδοση
Περιβαλλοντικών 
Όρων (από Γ.Γ. 
Περιφέρειας)

Λήψη των  απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων:
‐ Γενικό Επιτελείο Ναυτικού
‐ Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας/     
Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών

[2.3.1α]
Υποστηρικτικές μελέτες και εργασίες
α) Τοπογραφικές ‐ βυθομετρικές αποτυπώσεις
β) Εκτέλεση υποθαλάσσιων αυτοψιών και αποτυπώσεις
γ) Σύνταξη πάσης φάσεως μαθηματικών ομοιωμάτων
δ) Εκτέλεση ακτομηχανικής έρευνας και σύνταξη ακτομηχανικής μελέτης    
(εφόσον απαιτηθούν)

[2.3.1β]
Ερευνητικές εργασίες
α) Εκτέλεση του Προγράμματος Γεωτεχνικών και Γεωλογικών Ερευνών
β) Κατασκευή φυσικού ομοιώματος
γ) Εκτέλεση των πάσης φύσεως ρευματομετρήσεων, κυματομετρήσεων
δ) Μετρήσεις ποιότητας νερού, ρύπων, ανίχνευσης τοξικών, βαρέων 
μετάλλων κ.λ.π. (εφόσον απαιτηθούν)

Έγκριση και 
παραλαβη των 
μελετών, ερευνών & 
εργασιών 2.3.1

[2.3.2]
Σύνταξη Έκθεσης 
Διερεύνησης Πηγών 
Λήψεως Υλικών
(εφόσον απαιτείται)

[2.3.3]
Σύνταξη  Μελέτης 
Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)

[2.3.4]
Έγκριση της Μ.Π.Ε.
Έκδοση
Περιβαλλοντικών 
Όρων (από Γ.Γ. 
Περιφέρειας)

Λήψη των  απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων:
‐ Γενικό Επιτελείο Ναυτικού
‐ Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας/     
Διεύθυνση  Λιμενικών Υποδομών

‐ Υπουργείο Πολιτισμού/Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων
‐ Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής/ 
Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού 
‐ Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής,/Διεύθυνση Χωροταξίας 
‐ Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, 
Τμήμα Φυσικού Περιβάλλοντος (για έργα σε περιοχές NATURA)
‐ Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων/ Διεύθυνση 
Λιμενικών Έργων
‐ οικείο Νομαρχιακό Συμβούλιο
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΩΝ & ΣΤΑΔΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
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[2.4.1]
Οριστική μελέτη λιμενικών έργων [ ]

Έγκριση των μελετών 2.4.1 &2.4.2

ΣΥΜ
Μ
ΕΤΕΧΟ

Ν
ΤΕΣ Φ

Ο
ΡΕΙΣ

ΤΕΣ (Φ
Ο
ΡΕΙΣ Μ

ΕΛ
ΕΤΗ

Σ ΕΡΓΟ
Υ)

[2.4.1]
Οριστική μελέτη λιμενικών έργων
α. Οριστικές μελέτες λιμενικών, τεχνικών, οδικών, 
υδραυλικών, κυκλοφοιακών κτιριακών και Η/Μ έργων 
και εγκαταστάσεων
β. Μελέτες Εφαρμογής όπου προβλέπονται από τις 
κείμενες διατάξεις (π.χ. για κτιριακά και Η/Μ έργα και 

[2.4.2]

Μελέτη ΣΑΥ & ΦΑΥ

[2.4.4]
Σύνταξη Φακέλου 
Πολεοδομικής Αδείας

Έγκριση των μελετών 2.4.1 &2.4.2

[2.4.5]
Σύνταξη και έγκριση Τευχών 
Δημοπράτησης για τη Δημοπράτηση 
του Έργου

Γνωμοδοτήσεις:
‐ Γενικό Επιτελέιο Ναυτικού

‐ Απόφαση Εκτέλεσης έργων από Γ.Γ. Περιφέρειας 
(έργα εντός Ζώνης Λιμένα)

ΣΥΝ
Α
ΡΜ

Ο
ΔΙΟ

Ι Φ
Ο
ΡΕΙΣ

[2.4.1]
Οριστική μελέτη λιμενικών έργων
α. Οριστικές μελέτες λιμενικών, τεχνικών, οδικών, 
υδραυλικών, κυκλοφοιακών κτιριακών και Η/Μ έργων 
και εγκαταστάσεων
β. Μελέτες Εφαρμογής όπου προβλέπονται από τις 
κείμενες διατάξεις (π.χ. για κτιριακά και Η/Μ έργα και 

[2.4.2]

Μελέτη ΣΑΥ & ΦΑΥ

[2.4.4]
Σύνταξη Φακέλου 
Πολεοδομικής Αδείας

Έγκριση των μελετών 2.4.1 &2.4.2

[2.4.5]
Σύνταξη και έγκριση Τευχών 
Δημοπράτησης για τη Δημοπράτηση 
του Έργου

Γνωμοδοτήσεις:
‐ Γενικό Επιτελέιο Ναυτικού
‐ Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας
‐ Υπουργείο Πολιτισμού και 
Τουρισμού

‐ Απόφαση Εκτέλεσης έργων από Γ.Γ. Περιφέρειας 
(έργα εντός Ζώνης Λιμένα)
ή
‐ Παραχώρηση χρήσης αιγιαλού από Κτηματική 
Υπηρεσία (έργα εκτός Ζώνης Λιμένα)
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ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

58 

 

8. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

Στα διαγράμματα που ακολουκοφν παρουςιάηεται θ χρονικι διάρκεια των κφριων και 

επιμζρουσ δραςτθριοτιτων που απαιτοφνται για τθν ωρίμανςθ ενόσ τουριςτικοφ λιμζνα. 

Οι χρόνοι που αναφζρονται είναι ενδεικτικοί και αποτελοφν εκτιμιςεισ από τθν μζχρι 

ςιμερα εμπειρία. 
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ – 
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 
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9. EΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ - ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

τα κεφάλαιο αυτό γίνεται αναφορά και δίνεται μια ςφντομθ επεξιγθςθ των κυριότερων  

όρων του παρόντοσ Οδθγοφ. 
 

Αιγιαλόσ Είναι θ ηϊνθ τθσ ξθράσ, που βρζχεται από τθ κάλαςςα από τισ 
μεγαλφτερεσ και ςυνικεισ αναβάςεισ των κυμάτων τθσ 

 

Παραλία Είναι θ ηϊνθ ξθράσ που προςτίκεται ςτον αιγιαλό, κακορίηεται δε 
ςε πλάτοσ μζχρι και πενιντα (5) μζτρα από τθν οριογραμμι του 
αιγιαλοφ, προσ εξυπθρζτθςθ τθσ επικοινωνίασ τθσ ξθράσ με τθ 
κάλαςςα και αντίςτροφα 

 

Λιμζνασ 

 

Είναι θ ηϊνθ ξθράσ και κάλαςςασ μαηί με ζργα και εξοπλιςμό , 
που επιτρζπουν κυρίωσ τθν υποδοχι κάκε είδουσ πλωτϊν μζςων 
και ςκαφϊν αναψυχισ, τθ φορτοεκφόρτωςθ, αποκικευςθ, 
παραλαβι και προϊκθςθ των φορτίων τουσ, τθν εξυπθρζτθςθ 
επιβατϊν και οχθμάτων και τθν ανάπτυξθ επιχειρθματικϊν 
δραςτθριοτιτων, που ςυνδζονται άμεςα ι ζμμεςα με τισ 
καλάςςιεσ μεταφορζσ 

Λιμενικά Ζργα Είναι εκείνα, που εκτελοφνται ολικϊσ ι μερικϊσ ςτον αιγιαλό, τθν 
όχκθ, τθν παραλία ι τθν παρόχκια ηϊνθ, μζςα ςτθν κάλαςςα, 
ςτον πυκμζνα τθσ κάλαςςασ και ςτο υπζδαφοσ του βυκοφ, κακϊσ 
και εκείνα που επιφζρουν διαμόρφωςθ ι αλλοίωςθ των χϊρων 
αυτϊν ι που προβλζπονται από τισ διατάξεισ περί Λιμενικϊν 
Σαμείων 

 

 

Ανάδοχοσ Εργολήπτησ  Ο Εργολιπτθσ (φυςικό πρόςωπο ι εργολθπτικι επιχείρθςθ), ςτον 
οποίο ζχει ανατεκεί με φμβαςθ θ καταςκευι ενόσ ζργου 

 

Ανάδοχοσ Μελετητήσ  Ο Μελετθτισ (φυςικό πρόςωπο ι μελετθτικι εταιρεία), ςτον 
οποίο ζχει ανατεκεί με φμβαςθ θ μελζτθ ενόσ ζργου 

 

Διεφθυνςη Σουριςτικών Λιμζνων 

 

Διεφκυνςθ του Τπουργείου Πολιτιςμοφ – Σουριςμοφ που 
αντικατζςτθςε τθ Γραμματεία τιριξθσ Σουριςτικϊν Λιμζνων που 
ςυςτάκθκε ςτο Τπουργείο Εκνικισ Οικονομίασ βάςει του άρκρου 
37 του Ν.2160/93, υπαγόμενθ ςτο τότε Τπουργείο Ανάπτυξθσ. 
Ζχει ωσ ζργο, μεταξφ άλλων, τθν υποςτιριξθ τθσ Επιτροπισ 
Σουριςτικϊν Λιμζνων («Επιτροπι»), κακϊσ και τθν προϊκθςθ των 
υποβαλλόμενων από το Φορζα Διαχείριςθσ Σουριςτικοφ Λιμζνα 
μελετϊν και ςχεδίων που αναφζρονται ςτα πάςθσ φφςεωσ ζργα 
του Σουριςτικοφ Λιμζνα. 
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Γενικά, θ διοίκθςθ, διαχείριςθ, εκμετάλλευςθ και ζλεγχοσ των 
Σουριςτικϊν Λιμζνων ανικει ςτο Τπουργείο Πολιτιςμοφ –
Σουριςμοφ. Οι κατά το Ν.2160/93 αρμοδιότθτεσ ανατίκενται ςτθ 
Δ/νςθ Σουριςτικϊν Λιμζνων του Τπουργείου Πολιτιςμοφ-
Σουριςμοφ 

 

Διευθφνουςα Τπηρεςία ή 
Επιβλζπουςα Τπηρεςία 

 

Θ Σεχνικι υπθρεςία του Φορζα Καταςκευισ του Ζργου που είναι 
αρμόδια για τθν παρακολοφκθςθ, ζλεγχο και διοίκθςθ τθσ 
καταςκευισ του ζργου 

 

Διεφθυνςη Δημοςίων Ζργων (ΔΔΕ) 

 

Περιφερειακι Τπθρεςία, οργανικι μονάδα του Νζου Οργανιςμοφ 
Περιφζρειασ, που υπάγεται ςτθν Γενικι Διεφκυνςθ τθσ 
Περιφζρειασ. 

Είναι αρμόδια για τον προγραμματιςμό και τθν μελζτθ τθσ 
περιφερειακισ πολιτικισ καταςκευισ ζργων, κακϊσ και τθν 
εκπόνθςθ ι ανάκεςθ εκπόνθςθσ και τθν ζγκριςθ των μελετϊν των 
ζργων αυτϊν, και για τθν εκτζλεςθ δειγματολθψιϊν και τον 
ζλεγχο καταλλθλότθτασ των εδαφϊν και των υλικϊν καταςκευισ 
των εκτελουμζνων ζργων. Ζχει τοπικι αρμοδιότθτα ολόκλθρθ τθν 
περιφζρεια και ζδρα τθν ζδρα τθσ Περιφζρειασ. 

υγκροτείται από 7 τμιματα: 1) Σμιμα υγκοινωνιακϊν Ζργων, 2) 
Σμιμα Τδραυλικϊν Ζργων, 3) Σμιμα Εγγείων Βελτιϊςεων, 4) 
Σμιμα Θλεκτρολογικϊν και Μθχανολογικϊν Ζργων, 5) Σμιμα 
Οδικισ Κυκλοφορίασ και Σοπογραφιςεων, 6) Σμιμα Εργαςτθρίου 
Δθμοςίων Ζργων και 7) Σμιμα Προγράμματοσ και Μελετϊν 

 

Διεφθυνςη Περιβαλλοντικοφ 
χεδιαςμοφ 

 

 

 

 

Μία από τισ 3 Διευκφνςεισ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Περιβάλλοντοσ 
του Τπουργείου Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ 
Αλλαγισ, με αρμοδιότθτεσ που κατανζμονται ςτα τμιματα: 1) 
Διαχείριςθσ Φυςικοφ Περιβάλλοντοσ, 2) Νερϊν, 3) Διαχείριςθσ 
τερεϊν Αποβλιτων, 4) Γενικϊν Περιβαλλοντικϊν κεμάτων, 5) 
Εργαςτθρίων και 6) Εξοπλιςμοφ και Ελζγχου 

 

 

Διεφθυνςη Περιβάλλοντοσ και 
Χωροταξίασ (ΔΙΠΕΧΩ) 

 

 

 

 

 

  

Περιφερειακι Τπθρεςία, οργανικι μονάδα του Νζου Οργανιςμοφ 
Περιφζρειασ, που υπάγεται ςτθν Γενικι Διεφκυνςθ τθσ 
Περιφζρειασ. 

Είναι αρμόδια για τον προγραμματιςμό και τθν εφαρμογι τθσ 
Περιβαλλοντικισ, Χωροταξικισ και Πολεοδομικισ Πολιτικισ ςτο 
πλαίςιο των αρχϊν και των εκνικϊν κατευκφνςεων για τθν 
βιϊςιμθ ανάπτυξθ. Ζχει τοπικι αρμοδιότθτα ολόκλθρθ τθν 
περιφζρεια και ζδρα τθν ζδρα τθσ Περιφζρειασ. 

υγκροτείται από 2 τμιματα: 1) Σμιμα Περιβαλλοντικοφ και 
Χωροταξικοφ χεδιαςμοφ και 2) Σμιμα Περιβαλλοντικοφ 
χεδιαςμοφ και Εφαρμογϊν 
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Διεφθυνςη Σεχνικών Τπηρεςιών 
Νομαρχιακήσ Αυτοδιοίκηςησ 
(ΔΣΤΝΑ)   

Διεφκυνςθ του Οργανιςμοφ τθσ Νομαρχιακισ Αυτοδιοίκθςθσ, 
όπωσ αυτόσ διαρκρϊνεται δυνάμει του Ν.2218/94, υπεφκυνθ για 
τθν μελζτθ και εκτζλεςθ ζργων ςτα όρια τθσ περιοχισ 
αρμοδιότθτάσ τθσ. Ζχει τον ρόλο Προϊςταμζνθσ Αρχισ και 
Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ, ο οποίοσ υλοποιείται δια των 
τμθμάτων τθσ  

 

Διεφθυνςη Χωροταξίασ 

 

Μία από τισ 3 Διευκφνςεισ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Περιβάλλοντοσ 
του Τπουργείου Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ 
Αλλαγισ, με αρμοδιότθτεσ που κατανζμονται ςτα τμιματα: 1) 
Γενικισ χωροταξικισ πολιτικισ και ςχεδιαςμοφ, 2) Χριςεων γθσ 
και χωρικισ οργάνωςθσ των παραγωγικϊν δραςτθριοτιτων, 3) 
Δικτφων και ςυςτθμάτων τεχνικισ υποδομισ, 4) οικιςτικισ δομισ, 
5) Μελζτθσ ηωνϊν ειδικοφ ςχεδιαςμοφ και 6) Μελζτθσ ςτοιχείων 
δθμογραφικισ, οικοδομικισ και κοινωνικισ ανάλυςθσ 

 

Εγκφκλιοσ Πράξθ τθσ Διοίκθςθσ που εξαντλεί τθν δεςμευτικι ιςχφ τθσ μζςα 
ςτα πλαίςια τθσ Διοίκθςθσ. 

Oι εγκφκλιοι διακρίνονται ςε ερμθνευτικζσ και κανονιςτικζσ. 

Σισ ερμθνευτικζσ εγκυκλίουσ  τισ εκδίδουν οι ιεραρχικϊσ 
προϊςτάμενοι των διαφόρων υπθρεςιακϊν ςχθματιςμϊν του 
κράτουσ και των ΝΠΔΔ (π.χ. Τπουργοί, Νομάρχεσ, Γενικοί 
Γραμματείσ, Διοικθτζσ), κατά τθν άςκθςθ του προλθπτικοφ 
ιεραρχικοφ ελζγχου. Με τισ κανονιςτικζσ εγκυκλίουσ κακορίηονται 
κακικοντα των ιεραρχικϊσ υφιςταμζνων υπαλλιλων ζναντι των 
προϊςταμζνων τουσ  

 

Εργοδότησ ή Κφριοσ του Ζργου 

 

 

Προκειμζνου για δθμόςια ζργα, είναι το Δθμόςιο ι άλλο νομικό 
πρόςωπο του δθμοςίου τομζα, για λογαριαςμό του οποίου 
καταρτίηεται θ φμβαςθ ι καταςκευάηεται το ζργο 

 
 

 

Ηώνη Αγκυροβολίου Ηϊνθ αγκυροβολίου με ελαφρφ εξοπλιςμό δθμιουργείται εντόσ 
προςτατευμζνων όρμων, όταν δεν κεωρείται ςκόπιμθ θ 
δθμιουργία εγκαταςτάςεων και εξοπλιςμϊν που μπορεί να 
επιφζρουν οριςτικι αλλοίωςθ του περιβάλλοντοσ 

 

Καταφφγιο Σουριςτικών καφών Καταφφγιο τουριςτικϊν ςκαφϊν δθμιουργείται εντόσ λιμζνων ι 
προςτατευμζνων όρμων, όταν παρζχονται – κατ’ ελάχιςτον- οι 
παροχζσ και εξυπθρετιςεισ φδατοσ, ρεφματοσ, κοινόχρθςτου 
τθλεφϊνου, παροχισ καυςίμων, περιςυλλογισ καταλοίπων, 
απορριμμάτων, πυρόςβεςθσ και ενδιαίτθςθσ υγιεινισ 
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Κοινή Τπουργική Απόφαςη (ΚΤΑ) Τπουργικι Απόφαςθ που εκδίδεται με ςυνυπογραφι από δφο ι 
περιςςότερουσ Τπουργοφσ - όταν εμπίπτει ςτθν αρμοδιότθτα 
περιςςοτζρων από ζνα Τπουργϊν - κατ’ εξουςιοδότθςθ ςχετικοφ 
νόμου 

 

Δημοτικό και Νομαρχιακό Λιμενικό 
Σαμείο 

Δθμοτικά ι Νομαρχιακά Νομικά Πρόςωπα Δθμοςίου Δικαίου που 
ςυνιςτϊνται με Προεδρικά Διατάγματα και αντικακιςτοφν τα 
υφιςτάμενα Λιμενικά Σαμεία. Εποπτεφονται από το Τπουργείο 
Εςωτερικϊν, Αποκζντρωςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και 
το Τπουργείο Οικονομίασ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ και 
είναι επιφορτιςμζνα με τθν ευκφνθ για τθν εφρυκμθ λειτουργία 
των λιμζνων τθσ χϊρασ. Διοικοφνται από Λιμενικζσ Επιτροπζσ ο 
αρικμόσ των μελϊν των οποίων ποικίλει. 

Πηγή: Ν.2738/1999 και Γνωμοδότηςη υπ. αριθμ. 365/2005  

 

Μελζτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώςεων (ΜΠΕ) 

Θ εμπεριςτατωμζνθ και τεκμθριωμζνθ επιςτθμονικι εργαςία και 
ζρευνα που αποςκοπεί ςτθν εκτίμθςθ των επιπτϊςεων 
οριςμζνων ςχεδίων δθμόςιων και ιδιωτικϊν ζργων ςτο 
περιβάλλον, ϊςτε ςτο πλαίςιο τθσ ιςόρροπθσ ανάπτυξθσ του 
εκνικοφ χϊρου, να καταςτεί ευχερισ και αποτελεςματικι θ 
προςπάκεια για τθν αποτροπι τθσ ρφπανςθσ και τθσ 
υποβάκμιςθσ του περιβάλλοντοσ με τθν αξιολόγθςθ των άμεςων 
και ζμμεςων επιπτϊςεων των ζργων και δραςτθριοτιτων 

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηςη (NA) Αυτοδιοικοφμενα κατά τόπο νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου. 
Οι Νομαρχιακζσ Αυτοδιοικιςεισ ιδρφκθκαν βάςει του Ν.2218/94, 
ωσ θ δεφτερθ βακμίδα οργανιςμϊν τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, με 
προοριςμό τθν οικονομικι, κοινωνικι και πολιτιςτικι ανάπτυξθ 
τθσ περιφζρειάσ τουσ.  

Οι Ν.Α. δεν αςκοφν εποπτεία ςτουσ Οργανιςμοφσ Σοπικισ 
Αυτοδιοίκθςθσ πρϊτθσ βακμίδασ και δεν κίγουν τισ αρμοδιότθτζσ 
τουσ. Μεταξφ των δφο βακμίδων τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ δεν 
υφίςταται ιεραρχικι ςχζςθ. Όργανα των Ν.Α. είναι τα Νομαρχιακά 
υμβοφλια (Ν..), οι Νομαρχιακζσ Επιτροπζσ (Ν.Ε.) και ο 
Νομάρχθσ   

 

Νομαρχιακή Επιτροπή (ΝΕ) Ζνα από τα τρία Όργανα των Νομαρχιακϊν Αυτοδιοικιςεων. Ωσ 
Πρόεδροσ κάκε Νομαρχιακισ Επιτροπισ ορίηεται από τον 
Νομάρχθ ζνα μζλοσ του Νομαρχιακοφ υμβουλίου, ενϊ τα 
υπόλοιπα μζλθ των Νομαρχιακϊν Επιτροπϊν εκλζγονται από το 
Νομαρχιακό υμβοφλιο μεταξφ των μελϊν του 

 

Νομαρχιακό υμβοφλιο (Ν)  Ζνα από τα τρία Όργανα των Νομαρχιακϊν Αυτοδιοικιςεων. Σα 
μζλθ του Ν.. εκλζγονται με άμεςθ και κακολικι ψθφοφορία 

 

Νόμοσ  τθν γενικι του μορφι ορίηεται ωσ “θ αναφερόμενθ ςτο μζλλον 
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γενικι και αφθρθμζνθ ρφκμιςθ τθσ κοινωνικισ ηωισ”.   

Οι νόμοι διακρίνονται ςε ουςιαςτικοφσ και τυπικοφσ 

 

Περιβαλλοντικοί Όροι (ΠΟ) Όροι για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ, θ ζγκριςθ των 
οποίων αποτελεί απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν χοριγθςθ 
αδείασ πραγματοποίθςθσ οριςμζνων νζων ζργων ι 
εκςυγχρονιςμό ι επζκταςθ ι μετεγκατάςταςθ υφιςταμζνων 
ζργων ι δραςτθριοτιτων. Για τθν ζγκριςθ των Περιβαλλοντικϊν 
Όρων για οριςμζνεσ κατθγορίεσ ζργων, απαιτείται υποβολι 
Μελζτθσ Περιβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων. Θ ζγκριςθ των 
Περιβαλλοντικϊν Όρων χορθγείται με κοινι απόφαςθ του 
Τπουργείου ΠΕΧΩΔΕ και των κατά περίπτωςθ ςυναρμοδίων 
Τπουργείων, ι με απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα τθσ 
Περιφζρειασ, ςτισ  περιπτϊςεισ που ζχουν εκχωρθκεί οι ςχετικζσ 
αρμοδιότθτεσ 

 

Ζγκριςη Χωροθζτηςησ (ΠΧ) 

 

Σο 1
ο
 ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ που αφορά ςτθν ζκδοςθ απόφαςθσ 

προζγκριςθσ για τθν πραγματοποίθςθ οριςμζνων κατθγοριϊν 
νζων ζργων ι δραςτθριοτιτων, των οποίων θ χωροκζτθςθ δεν 
είναι νομοκετθμζνθ και των οποίων θ χωροκζτθςθ δεν είναι 
νομοκετθμζνθ  και των οποίων θ καταςκευι μπορεί να 
δθμιουργεί προβλιματα ςτο περιβάλλον 

Ζγκριςθ Χωροκζτθςθσ απαιτείται επίςθσ ςε περίπτωςθ 
παρεμβάςεων εκςυγχρονιςμοφ ι επζκταςθσ υφιςτάμενων ζργων, 
εφόςον επζρχονται ουςιαςτικζσ διαφοροποιιςεισ ςε ςχζςθ με τισ 
επιπτϊςεισ τουσ ςτο περιβάλλον.   

 

Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ) 

 

Πράξθ του Προζδρου τθσ Δθμοκρατίασ, ωσ φορζα τθσ 
εκτελεςτικισ εξουςίασ, ςτθν οποία ςυμπράττει και θ Κυβζρνθςθ ι 
ο κακ’ φλθν αρμόδιοσ Τπουργόσ, και θ οποία ελζγχεται από το 
υμβοφλιο τθσ Επικρατείασ 

Εκδίδεται κατ’ εξουςιουςιοδότθςθ του ςχετικοφ Νόμου και ιςχφει 
από τθν θμερομθνία δθμοςίευςισ τθσ ςτο Φφλλο τθσ Εφθμερίδασ 
τθσ Κυβζρνθςθσ (ΦΕΚ) 

 

Προϊςταμζνη Αρχή ή Εποπτεφουςα 
Αρχή 

 

Θ Αρχι ι Τπθρεςία ι Όργανο του Φορζα Καταςκευισ του Ζργου 
που εποπτεφει τθν καταςκευι του ζργου και ιδίωσ αποφαςίηει για 
κάκε μεταβολι των όρων τθσ φμβαςθσ ι άλλων ςτοιχείων αυτισ, 
όπου αυτό ορίηεται από τον Ν.1418/84 και τα Προεδρικά 
Διατάγματα που εκδίδονται με εξουςιοδότθςι του 

 

Σεφχη Δημοπράτηςησ Κείμενα που ςυνοδεφουν τθν Σεχνικι Μελζτθ ενόσ Ζργου, και ςτα 
οποία κακορίηεται πλιρωσ το τεχνικό και οικονομικό αντικείμενο 
τθσ φμβαςθσ, κακϊσ και οι υποχρεϊςεισ του Αναδόχου ζναντι 
του Εργοδότθ.  
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Σα Σεφχθ Δθμοπράτθςθσ διακρίνονται ςε: 

1) Σεφχοσ Σεχνικισ Περιγραφισ  
2) Σεφχοσ Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 
3) Σεφχοσ Σιμολογίου Μελζτθσ 
4) Σεφχοσ Οικονομικισ Προςφοράσ 
5) Σεφχοσ Γενικισ υγγραφισ Τποχρεϊςεων 
6) Σεφχοσ Ειδικισ υγγραφισ Τποχρεϊςεων 
7) Σεφχοσ Προχπολογιςμοφ Μελζτθσ 
8)     Σεφχοσ Διακιρυξθσ Δθμοπραςίασ 

 
 

Σουριςτικόσ Λιμζνασ Σουριςτικόσ Λιμζνασ ςκαφϊν αναψυχισ (Μαρίνα) είναι ο 
χερςαίοσ και καλάςςιοσ χϊροσ που προορίηεται, κατά κφριο λόγο, 
για τθν εξυπθρζτθςθ ςκαφϊν αναψυχισ, είτε για αγκυροβόλθμα 
είτε για μακροχρόνια ι παροδικι χερςαία εναπόκεςθ είτε για 
εξυπθρζτθςθ των διερχομζνων ςκαφϊν. 

ε κάκε τουριςτικό λιμζνα κακορίηεται, με βάςθ τισ διατάξεισ του 
Ν. 2160/93, τμιμα ξθράσ (χερςαία ηϊνθ) και τμιμα κάλαςςασ 
(καλάςςια ηϊνθ) που ςυναποτελοφν τθ «Ηϊνθ Σουριςτικοφ 
Λιμζνα». 

Γενικά, θ διοίκθςθ, διαχείριςθ, εκμετάλλευςθ και ζλεγχοσ των 
Σουριςτικϊν Λιμζνων ανικει ςτο Τπουργείο Πολιτιςμοφ – 
Σουριςμοφ.  Οι κατά το Ν. 2160/93 αρμοδιότθτεσ ανατίκενται ςτθ 
Δ/νςθ Σουριςτικϊν Λιμζνων του Τπουργείου Πολιτιςμοφ – 
Σουριςμοφ και ςτθ Δ/νςθ Θαλάςςιου Σουριςμοφ του ΕΟΣ. 

Πηγή: Ν.2160/93 «Ρυθμίςεισ για τον Σουριςμό και άλλεσ διατάξεισ» 

 

Τπουργική Απόφαςη (ΤΑ) Πράξθ τθσ Εκτελεςτικισ Εξουςίασ με τθν οποία ζνασ Τπουργόσ 
κοινοποιεί τισ αποφάςεισ του επί κεμάτων τθσ αρμοδιότθτάσ του 

 

Ωρίμανςη Ζργου Διαδικαςία που διατρζχει τισ φάςεισ ενόσ Ζργου/Ενζργειασ από τθ 
ςφλλθψθ του ςχεδίου μζχρι τθν ζναρξθ τθσ υλοποίθςθσ και 
περιλαμβάνει τισ δραςτθριότθτεσ που απαιτοφνται για τθν πλιρθ 
προπαραςκευι του ζργου, προκειμζνου να υπάρξει απρόςκοπτθ 
υλοποίθςι του 

 

Ωριμότητα Όροσ που προςδιορίηει τθ φάςθ ωρίμανςθσ ενόσ Ζργου 

Διακριτά ςτάδια ωριμότθτασ ενόσ Ζργου μπορεί να είναι, π.χ. θ 
ζκδοςθ μίασ Τπουργικισ Απόφαςθσ για τθν ίδρυςθ Οργανιςμοφ 
που κα αναλάβει τθν υλοποίθςθ του Ζργου ι θ υπογραφι μίασ 
φμβαςθσ με τον Φορζα Τλοποίθςθσ ι θ ζγκριςθ τθσ Οριςτικισ 
Μελζτθσ ενόσ Ζργου, κλπ. 
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ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΙΕ 

Γ.Ε.Ν. Γενικό Επιτελείο Ναυτικοφ 

Ε.Ο.Σ. Ελλθνικόσ Οργανιςμόσ Σουριςμοφ 

Ε.Τ.Λ.Α. Εκνικό φςτθμα Λιμζνων Αναψυχισ 

ΗΩ..Α.Τ.Λ.Ε. Ηϊνθ Αναψυχισ εντόσ υφιςτάμενων λιμενικϊν εγκαταςτάςεων 

Κ.Ε.Δ. Κτθματικι Εταιρία του Δθμοςίου 

Κ.Π.. Κοινοτικό πλαίςιο ςτιριξθσ 

Κ.Τ.Α. Κοινι Τπουργικι Απόφαςθ 

ΛΙ..Α. Περιοχι Λιμζνων καφϊν Αναψυχισ 

Μ.Π.Ε. Μελζτθ Περιβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων 

Ν.Α. Νομαρχιακι Αυτοδιοίκθςθ 

Ν.Π.Δ.Δ. Νομικό Πρόςωπο Δθμοςίου Δικαίου 

Ν.Π.Ι.Δ. Νομικό Πρόςωπο Ιδιωτικοφ Δικαίου 

ΠΕ.ΧΩ. Δ/ςθ Περιβάλλοντοσ και Χωροταξίασ 

ΠΕ.ΧΩ. Δ/ςθ Περιβάλλοντοσ και Χωροταξίασ 

Π.Π.Ε. Προμελζτθ Περιβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων 

Π.Π.Ε.Α Προκαταρκτικι Περιβαλλοντικι Εκτίμθςθ και Αξιολόγθςθ 

Ο.Σ.Α. Οργανιςμοί Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ 

.Ε.Τ.Λ.Α. χζδιο Εκνικοφ υςτιματοσ Λιμζνων Αναψυχισ 

.Α.Τ. χζδιο Αςφάλειασ και Τγείασ 

.Α.Λ.Ε. χζδιο Αςφάλειασ Λιμενικισ Εγκατάςταςθσ 

Σ.Λ. Σουριςτικόσ Λιμζνασ 

Τπ.Οι.Α.Ν. Τπουργείο Οικονομίασ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ 

ΤΠ.ΠΟ. Τπουργείο Πολιτιςμοφ - Σουριςμοφ 

Φ.Α.Τ. Φάκελοσ Αςφάλειασ και Τγείασ 
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