
ΜΕΛΕΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

1θ Περίπτωςθ  

Όταν ακολουκείται θ διαδικαςία τθσ § 1 και ακολοφκωσ τθσ § 5β του άρκρου 5 και 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα άρκρα 6 και 7 του Ν. 3316/2005  

Οι μελζτεσ λιμενικϊν ζργων ςτθ περίπτωςθ αυτι περιλαμβάνουν τισ ακόλουκεσ 
τζςςερισ φάςεισ:  

Φάςθ 1θ : Προγραμματιςμόσ και Προετοιμαςία του Ζργου  

Αναφζρεται ςε όλα τα ςτοιχεία τθσ παρ. 1 του άρκρου 4 του Ν. 3316/2005 και 
ςυντάςςεται είτε απευκείασ από τθν Τπθρεςία, είτε μζςω φμβαςθσ Παροχισ Τπθρεςιϊν 
και ςυντίκεται από :  

1.1. Προετοιμαςία Φακζλου ζργου  

Σεφχοσ Σεχνικϊν Δεδομζνων του ζργου, που κα περιλαμβάνει:  

α. Σεχνικι Περιγραφι του προσ μελζτθ ζργου με τα επικυμθτά λειτουργικά 
χαρακτθριςτικά του.  

β. Σθ βυκομετρία και τθν τοπογραφία τθσ κζςεωσ του ζργου και τθσ παρακείμενθσ 
παράκτιασ ηϊνθσ ενδιαφζροντοσ.  

γ. Περιγραφι των τοπικϊν ςυνκθκϊν, των ιδιαιτεροτιτων τθσ περιοχισ και των 
περιβαλλοντικϊν.  

δ. Σισ όποιεσ διακζςιμεσ υποςτθρικτικζσ μελζτεσ, γεωλογικζσ και γεωτεχνικζσ ζρευνεσ 
από τθν ευρφτερθ περιοχι.  

ε. 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.  

Σεκμθρίωςθ τθσ κοπιμότθτασ του ζργου.  

Κατάλογο των απαιτοφμενων μελετϊν, ερευνθτικϊν εργαςιϊν και υπθρεςιϊν.  

Απαιτοφμενθ δαπάνθ για :  

α) τισ εκτιμϊμενεσ αμοιβζσ μελετϊν ερευνϊν και υπθρεςιϊν,  

β) τθν καταςκευι του ζργου.  

Ακολουκοφν οι διαδικαςίεσ:  

Ζγκριςθσ των τευχϊν Προκιρυξθσ τθσ μελζτθσ  

Προκιρυξθσ τθσ μελζτθσ, αξιολόγθςθσ των ενδιαφερομζνων μελετθτϊν.  



Επιλογισ 3-5 Αναδόχων και υπογραφισ ςφμβαςθσ.  

Φάςθ 2θ: Λειτουργικόσ χεδιαςμόσ Ζργου  

Περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ επί μζρουσ υποςτθρικτικζσ και κφριεσ μελζτεσ, ζρευνεσ 
και εργαςίεσ με τα αντίςτοιχα ςτάδια τουσ :  

2.1. Ζλεγχο και ενθμζρωςθ των τοπογραφικϊν – βυκομετρικϊν υποβάκρων ωσ προσ 
τθν επάρκειά τουσ για τισ απαιτιςεισ τθσ μελζτθσ προσ εξαςφάλιςθ τθσ αξιοπιςτίασ τθσ.  

2.2. φνταξθ τεχνικϊν μελετϊν πρϊτου ςταδίου, Αναγνωριςτικϊν Εκκζςεων & 
Προγράμματοσ Τποςτθρικτικϊν μελετϊν και ερευνϊν 

α. φνταξθ 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, Θ/Μ δίκτυα εφόςον 
απαιτοφνται κατά τθν κρίςθ τθσ Τπθρεςίασ και προβλζπονται ςτθν προκιρυξθ.  

τισ οικείεσ Σεχνικζσ Εκκζςεισ των επιμζρουσ μελετϊν, κα γίνεται ςαφισ αναφορά, για 
όλα τα προβλιματα που κα πρζπει να τφχουν περαιτζρω διερεφνθςθσ, (αβεβαιότθτεσ) ςτο 
επόμενο ςτάδιο εκπόνθςισ τουσ και ειδικότερα ςτισ εκτιμϊμενεσ περιβαλλοντικζσ 
επιπτϊςεισ. Ο εκτιμϊμενοσ προχπολογιςμόσ κα περιλαμβάνει το ςφνολο των επί μζρουσ 
ζργων κακϊσ και ποςοτικά ςτοιχεία των τυχόν αναγκαίων απαλλοτριϊςεων.  

β. Εκτζλεςθ γεωλογικισ, ακτομθχανικισ και μακροςκοπικισ ιηθματολογικισ 
αναγνϊριςθσ τθσ παράκτιασ ηϊνθσ (ι / και ςυλλογι ςτοιχείων εξ άλλων πθγϊν), ςφμφωνα 
με τουσ όρουσ τθσ Προκιρυξθσ.  

γ. φνταξθ Ζκκεςθσ αιτιολόγθςθσ των επιλεγειςϊν γεωτεχνικϊν παραμζτρων ςτισ 
μελζτεσ 2.2α με βάςθ τα διατικζμενα γεωλογικά και γεωτεχνικά ςτοιχεία (από 
προθγθκείςεσ μελζτεσ, ιδθ καταςκευαςμζνα ζργα ι άλλεσ πθγζσ).  

Με τθν Ζκκεςθ κα αιτιολογοφνται οι γεωτεχνικοί παράμετροι που επιλζγονται και 
υιοκετοφνται για τισ προτάςεισ κεμελιϊςεων, εκςκαφϊν και επιχϊςεων τθσ μελζτθσ και 
γενικότερα κα τεκμθριϊνονται ςτο μζτρο του δυνατοφ οι παραδοχζσ των προτεινόμενων 
τεχνικϊν λφςεων.  

δ. φνταξθ Προγράμματοσ Τποςτθρικτϊν Μελετϊν, Ερευνϊν και Εργαςιϊν  

φνταξθ Προγράμματοσ των τεκμθριωμζνα απαραίτθτων υποςτθρικτικϊν μελετϊν, 
ςυμπλθρωματικϊν εργαςιϊν και ερευνϊν  

Ακολουκοφν οι διαδικαςίεσ:  

Βακμολόγθςθσ & ανάδειξθσ του Αναδόχου εκπόνθςθσ των υπολοίπων αντικειμζνων 
τθσ παροφςασ Φάςθσ κακϊσ και τθσ επομζνθσ (Γεωμετρικοφ χεδιαςμοφ – Προμελζτθσ).  

Γνωμοδοτιςεων του ΤΕΝ, ΓΕΝ, ΤΠ.Π.Ο και άλλων ςυναρμοδίων φορζων κατά 
περίπτωςθ.  



Γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου Σεχνικοφ υμβοφλου.  

Ζγκριςθσ μελετϊν 2.2α.  

Τπογραφι ςφμβαςθσ εκπόνθςθσ των μελετϊν τθσ επόμενθσ φάςθσ (Γεωμετρικοφ 
χεδιαςμοφ-Προμελζτθσ), κακϊσ και των υπολειπόμενων αντικειμζνων τθσ παροφςασ 
φάςθσ.  

2.3. φνταξθ Π.Π.Ε. και του κατά περίπτωςθ αναγκαίου Φακζλου Αδειοδότθςθσ του 
ζργου 

α. Εκπόνθςθ είτε Προμελζτθσ Περιβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων (Π.Π.Ε.) είτε 
Περιβαλλοντικισ Ζκκεςθσ (ανάλογα με τθν κατθγορία ςτθν οποία υπάγεται το ζργο), 
ςφμφωνα με τθν ΚΤΑ ΘΠ15393/2332/2002.  

Θ Π.Π.Ε. κα περιλαμβάνει, εφόςον τοφτο κρίνεται αναγκαίο, και ειδικό κεφάλαιο με 
προκαταρκτικι ακτομθχανικι εκτίμθςθ τθσ επίδραςθσ των νζων ζργων επί τθσ ευρφτερθσ 
ακτογραμμισ.  

β. φνταξθ Φακζλου Χωροκζτθςθσ Σουριςτικοφ Λιμζνοσ.  

υντάςςεται από τον Ανάδοχο ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του Ν.2160/93 και 
Ν.2636/98, εφόςον απαιτείται.  

γ. φνταξθ Φακζλου Εξομοίωςθσ Ηϊνθσ Λιμζνοσ. 

υντάςςεται από τον Ανάδοχο κατά τισ απαιτιςεισ του άρκρου 28 του Ν.2971/2001 
εφόςον απαιτείται.  

Ακολουκοφν οι διαδικαςίεσ:  

Διαβίβαςθσ τθσ Π.Π.Ε. μετά του αντιςτοίχου Φακζλου ςυμπλθρωματικϊν ςτοιχείων 
από τθν Τπθρεςία . ωσ κατωτζρω :  

i. Εάν το ζργο αφορά μαρίνα ι τουριςτικό καταφφγιο, τότε υπάγεται ςτισ διατάξεισ 
των Ν. 2160/93 και 2636/98 και αρμόδιοσ φορζασ για τθν διεκπεραίωςθ τθσ ζγκριςθσ 
χωροκζτθςισ του είναι θ Δ/νςθ Θαλάςςιου Σουριςμοφ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Σουριςμοφ 
του Τπουργείου Σουριςμοφ.  

ii. Εάν το ζργο αφορά “νζο λιμζνα θ επζκταςθ, βελτίωςθ, εκςυγχρονιςμό 
υφιςτάμενου ι ζργο που ζχει ςχζςθ με τθν κάλαςςα και ναυςιπλοΐα, ι αλιευτικό 
καταφφγιο”, τότε υπάγεται ςτθν κατά περίπτωςθ αρμόδια Δ/νςθ Περιβάλλοντοσ 
Χωροταξίασ ΠΕΧΩ, δθλαδι είτε ςτθν Κεντρικι Τπθρεςία του Τπουργείου (ΕΤΠΕ), είτε ςτθν 
αντίςτοιχο τθσ Περιφζρειασ, ι τθσ Νομαρχίασ είτε ακόμα και του Διμου (ςτισ δφο 
τελευταίεσ περιπτϊςεισ εφόςον το ζργο εντάςςεται ςτθν κατθγορία Γ του Ν. 3010/2002).  

Θ αρμόδια ΠΕΧΩ (εκτόσ και αν το ζργο ιδθ προβλζπεται ςε Γ.Π.. με κακοριςμζνουσ 
όρουσ δόμθςθσ), μετά από ζλεγχο πλθρότθτασ του Φακζλου διαβιβάηει αυτόν με τθν Π.Π.Ε. 
ςτθν ΕΑΛ του ΤΕΝ ςφμφωνα με το άρκρο 19 του Ν. 2932/2001 προσ ζκδοςθ τθσ ςφμφωνθσ 
γνϊμθσ (κατά τισ απαιτιςεισ του άρκρου 35 του Ν.3153/2003 και τθσ Εγκυκλίου 
8216/14/2004 τθσ Γενικισ Γραμματείασ Λιμζνων και Λιμενικισ Πολιτικισ του ΤΕΝ).  



iii. Για λοιπά ζργα ι εγκαταςτάςεισ που δεν εμπίπτουν ςτα παραπάνω και θ 
καταςκευι ι θ εγκατάςταςι τουσ προβλζπονται ςτον “αιγιαλό, τθν παραλία, τον 
ςυνεχόμενο ι παρακείμενο καλάςςιο χϊρο ι τον πυκμζνα”, διαβιβάηεται ο ςχετικόσ 
Φάκελοσ μετά τθσ Π.Π.Ε. ςτθν Κτθματικι Τπθρεςία του Δθμοςίου και ακολουκείται θ 
διαδικαςία του άρκρου 14, παρ. 2 του Ν. 2971/2001 περί Παραχϊρθςθσ του δικαιϊματοσ 
χριςθ αιγιαλοφ και παραλίασ.  

Ζγκριςθσ τθσ Π.Π.Ε.  

Ζγκριςθσ των χριςεων γθσ και χοριγθςθσ των αιτοφμενων όρων δόμθςθσ όπου τοφτο 
ζχει εφαρμογι.  

2.4. φνταξθ μελζτθσ Οικονομικισ κοπιμότθτασ του ζργου  

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

Φάςθ 3θ: Γεωμετρικόσ χεδιαςμόσ Ζργου  

Περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ επί μζρουσ κφριεσ και υποςτθρικτικζσ μελζτεσ με τα 
αντίςτοιχα ςτάδια τουσ :  

3.1. Τποςτθρικτικζσ μελζτεσ και Ερευνθτικζσ Εργαςίεσ :  

Τποςτθρικτικζσ μελζτεσ και εργαςίεσ α. Σοπογραφικι – 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. φνταξθ των πάςθσ φφςεωσ μακθματικϊν ομοιωμάτων (εφόςον απαιτοφνται).  

δ. Διερεφνθςθ των ακτομθχανικϊν διεργαςιϊν, ιηθματομετριςεων, μετριςεων 
ςτερεομεταφοράσ κ.λπ. 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 ςυμβάςεωσ – «πλαίςιο», εκτόσ αν ορίηεται 
διαφορετικά ςτθν Προκιρυξθ. Θ πυκνότθτα των αναγκαίων γεωτριςεων, εφόςον δεν 
προςδιορίηεται ςε ςυγκεκριμζνεσ Προδιαγραφζσ, κα κακορίηεται ςε Πρόγραμμα 
γεωτριςεων και το οποίο πρζπει να γίνεται αποδεκτό από τθν Τπθρεςία.  

ςτ. Καταςκευι φυςικοφ ομοιϊματοσ (εφόςον απαιτείται).  



η. Εκτζλεςθ των πάςθσ φφςεωσ ρευματομετριςεων, κυματομετριςεων κ.λπ. (εφόςον 
απαιτοφνται).  

θ. Μετριςεισ ποιότθτασ νεροφ, ρφπων, ανίχνευςθσ τοξικϊν, βαρζων μετάλλων κ.λπ.  

Ακολουκοφν οι διαδικαςίεσ:  

Ζγκριςθσ και παραλαβισ υποςτθρικτικϊν μελετϊν και ερευνθτικϊν εργαςιϊν.  

3.2. φνταξθ Προμελετϊν 

φνταξθ για κάκε επιμζρουσ ζργο τθσ αντίςτοιχθσ Προμελζτθσ (ι του κατά περίπτωςθ 
αμζςωσ επόμενου ςταδίου μελζτθσ ςε ςχζςθ με αυτό τθσ Φάςθσ 2 (του Λειτουργικοφ 
χεδιαςμοφ).  

3.3. φνταξθ Ζκκεςθσ Διερεφνθςθσ Πθγϊν Λιψεωσ Τλικϊν (εφόςον απαιτείται) 

Θ ςφνταξθ Ζκκεςθσ Διερεφνθςθσ Πθγϊν Τλικϊν, (εφόςον απαιτείται), κα ςτοχεφει 
μετά από ςχετικι ζρευνα πεδίου ςτον εντοπιςμό διακζςιμων και κατάλλθλων λατομικϊν 
χϊρων, χερςαίων και καλαςςίων 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 κ.λπ. Θ ςχετικι ζρευνα κα μπορεί να εκτελείται είτε ςτα πλαίςια ςυμβάςεωσ 
– «πλαίςιο», είτε από τον Ανάδοχο εφόςον ορίηεται ςτθν Προκιρυξθ.  

3.4. φνταξθ Μελζτθσ 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 κ.λπ.  

Ακολουκοφν οι διαδικαςίεσ :  

Ζγκριςθσ Περιβαλλοντικϊν Όρων, μετά τθ γνωμοδότθςθ των εκάςτοτε ςυναρμόδιων 
φορζων κατ’ εφαρμογι του Ν.3010/2002 και των οικείων Κ.Τ.Α.  

Ζλεγχοσ ςυμβατότθτασ των μελετϊν 3.2 με το χζδιο Αςφάλειασ Λιμενικισ 
Εγκατάςταςθσ (.Α.Λ.Ε.) κατά τισ διατάξεισ του ISPS Code, όπου τοφτο απαιτείται.  

Λιψθσ των κατά απαιτοφμενων ςυγνωμοδοτιςεων και ζγκριςθσ των τεχνικϊν 
μελετϊν τθσ 3.2.  

Ζπονται οι διαδικαςίεσ:  

Επικαιροποίθςθσ του Φακζλου τεχνικϊν δεδομζνων επί τθ βάςει των 
ςυγνωμοδοτιςεων και λθφκειςϊν εγκρίςεων.  

Προκιρυξθσ και ανάκεςθσ των μελετϊν τθσ επόμενθσ Φάςθσ 4 (Καταςκευαςτικοφ 
χεδιαςμοφ του ζργου).  



Τπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ εκπόνθςθσ τθσ επόμενθσ Φάςθσ 4 (Καταςκευαςτικοφ 
χεδιαςμοφ του ζργου).  

Ζνταξθσ του ζργου ςτον προγραμματικό ςχεδιαςμό του (άρκρο 4, §3, Ν. 3316/2005).  

Φάςθ 4θ: Καταςκευαςτικόσ χεδιαςμόσ του Ζργου  

Περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ επιμζρουσ μελζτεσ :  

4.1. α. Οριςτικζσ μελζτεσ λιμενικϊν, τεχνικϊν, οδικϊν, υδραυλικϊν, κυκλοφοριακϊν 
κτιριακϊν και Θ/Μ ζργων και εγκαταςτάςεων.  

β. Μελζτεσ Εφαρμογισ όπου προβλζπονται από τισ κείμενεσ διατάξεισ (π.χ. για 
κτιριακά και Θ/Μ ζργα και εγκαταςτάςεισ κ.λπ.).  

ε περίπτωςθ υφιςτάμενων χρονικϊν δεςμεφςεων ι απλϊν ζργων χωρίσ 
αβεβαιότθτεσ, κατά τθν κρίςθ τθσ Τπθρεςίασ, υπάρχει θ δυνατότθτα δθμοπράτθςθσ των 
υποςτθρικτικϊν ζργων (π.χ. χερςαίων χϊρων του λιμζνα,οδοποιίασ, κυκλοφοριακϊν, 
υδραυλικϊν, κτιριακϊν κ.λπ.) μετά τθν ολοκλιρωςθ του αμζςωσ προγενζςτερου, του 
τελευταίου ςταδίου μελζτθσ. 


