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Α. ΜΕΛΕΤΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
Η μελέτη λιμενικών έργων θα εκπονηθεί σύμφωνα με το ΠΔ696/74. Θα παραδοθούν όλα τα 
απαραίτητα για την υλοποίηση του έργου Σχέδια και Τεύχη, σύμφωνα τα διαλαμβανόμενα στην 
απόφαση υπ’ αριθμ. ΔΝΣβ/1732/ΦΝ466 του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο 
«Εξειδίκευση του είδους των παραδοτέων στοιχείων ανά στάδιο και ανά κατηγορία μελέτης σε 
ό,τι αφορά τα συγκοινωνιακά (οδικά) έργα, τα υδραυλικά, τα λιμενικά και τα κτιριακά έργα» 
(ΦΕΚ 1047Β’/29.03.2019). 
Η μελέτη αποσκοπεί στον σχεδιασμό των νέων έργων που προβλέπονται στους λιμένες 
Σκοπέλου και Λουτρακίου.  

 
Τα λιμενικά έργα για το λιμένα της Σκοπέλου είναι τα εξής: 

 Ενίσχυση θωράκισης προσήνεμου μόλου 
 Επέκταση προσήνεμου μόλου 
 Κατασκευή αντιπροσαμμωτικού βραχίονα 
 Κατασκευή εξέδρας εξυπηρέτησης υδροπλάνων 
 Κατασκευή συστήματος αγκυροβολίας 
 Κατασκευή κρηπιδωμάτων επί βάθρων 
 Κατασκευή προβλήτα επί πασσάλων για το τουριστικό καταφύγιο 

 
 

 
Εικόνα 1 Προτεινόμενα έργα στο λιμένα της Σκοπέλου 
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Τα λιμενικά έργα για το λιμένα Λουτρακίου Γλώσσης Σκοπέλου είναι τα εξής: 

 Επέκταση προσήνεμου μόλου 
 Νέο κρηπίδωμα εξυπηρέτησης Ο/Γ και Ε/Γ 
 Διαπλάτυνση κρηπιδώματος προσέγγισης 
 Νέο κρηπίδωμα εξυπηρέτησης αλιευτικών σκαφών 
 Νέος πλωτός προβλήτας εξυπηρέτησης αλιευτικών σκαφών 
 Νέος πλωτός εποχιακός προβλήτας από σκυρόδεμα 
 Νέο βαθμιδωτό μέτωπο από σκυρόδεμα 
 Νέος εσωτερικός μόλος με θωράκιση Φ.Ο. 
 Νέο πλωτός προβλήτας εξυπηρέτησης τουριστικών σκαφών 

 

 
 
Η μελέτη λιμενικών έργων θα εκπονηθεί σε ένα (1) Στάδιο : 
 

1. Α’ Στάδιο: Οριστική Μελέτη Λιμενικών Έργων – Κατασκευαστικός Σχεδιασμός 
 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΑΝΑ ΣΤΑΔΙΟ: 

 

1. Α’ ΣΤΑΔΙΟ – ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ: 

 

Ο κατασκευαστικός σχεδιασμός των λιμενικών έργων περιλαμβάνει την εκπόνηση όλων  των 
αναγκαίων επιμέρους μελετών που απαιτούνται για την εξασφάλιση της ωριμότητας του έργου 

Εικόνα 2. Προτεινόμενα έργα στο λιμένα Γλώσσης Σκοπέλου 



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ :Οριστικές Μελέτες Έργων Λιμένων Νήσου Σκοπέλου 

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 

4 

 

 

και καθορίζουν με ακρίβεια τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τα οικονομικά στοιχεία, όπως αυτό 
διαμορφώθηκε, κατά το προηγούμενο στάδιο του γεωμετρικού σχεδιασμού. Επίσης στο παρόν 
στάδιο, εφόσον οι περιβαλλοντικοί όροι το απαιτούν, γίνεται προσαρμογή των μελετών του 
προηγούμενου σταδίου στις απαιτήσεις των περιβαλλοντικών όρων. 
 
Τα παραδοτέα της Οριστικής Μελέτης Λιμενικών Έργων θα περιλαμβάνουν την Τεχνική 
Έκθεση, Σχέδια και Τεύχη. 

 
Α) Η Τεχνική Έκθεση θα περιλαμβάνει: 
 

 Σύντομο ιστορικό της αναθέσεως και τα δεδομένα σύνταξης της οριστικής μελέτης ως και 

τυχόν ειδικές οδηγίες της υπηρεσίας, την αναλυτική τεχνική περιγραφή των μελετώμενων 

έργων, ήτοι μορφή, υλικά και τρόπους κατασκευής των διαφόρων επί μέρους έργων μετά 

λεπτομερειών και σχετικής αιτιολόγησης αυτών.  

 Κανονισμοί, προδιαγραφές, οδηγίες και συστάσεις που λαμβάνονται υπόψη για την 

διαστασιολόγηση των έργων. Κριτήρια και παράμετροι σχεδιασμού των έργων. Τεκμηρίωση 

εναλλακτικών τρόπων μόρφωσης διατομών. 

 Περιγραφή των θέσεων λήψεως αδρανών υλικών, μετά της αποστάσεως, τρόπου και 

ευκολιών προσπελάσεως αυτών, της επαρκείας των εις ποσότητα ως και επισήμου 

εργαστηριακού ελέγχου της καταλληλότητας αυτών, και  

 Τεχνική περιγραφή με τον τρόπο εκτέλεσης των έργων. Περιγραφή των υφισταμένων 

έργων, με αιτιολόγηση της σκοπιμότητας διατήρησης και ένταξης αυτών στο πλαίσιο των 

νέων έργων. 

Β) Σχέδια: 

 

 Τα στη προμελέτη προβλεπόμενα σχέδια, με έλεγχο των βυθομέτρων στην περιοχή 

εκτελέσεως των έργων με τις απαιτούμενες βυθομετρήσεις, εξαρτημένα υψομετρικά και σε 

οριζοντιογραφία στο σύστημα ΕΓΣΑ ‘87  

 Τα απαραίτητα πάσης φύσεως κατασκευαστικά σχέδια και σχέδια λεπτομερειών (οριζόντιες 

και κατακόρυφες τομές, διατομές, όψεις κλπ.) σε κατάλληλη για κάθε έργο κλίμακα, μετά 

των απαραιτήτων επί των έργων διαφόρων στοιχείων και εξοπλισμών αυτών (δέστρες, 

κρίκοι προσδέσεως, κλίμακες επιβιβάσεως και αποβιβάσεως, προσκρουστήρες κλπ.) για τα 

επί μέρους προς κατασκευή προτεινόμενα έργα.  

 Σχέδιο του ακρομωλίου και του επ' αυτού κατασκευαζόμενου καθοδηγητικού φανού 

είσπλου των σκαφών. 

 Σχέδιο λεπτομερειών πάσης φύσεως επιμέρους στοιχείων (τεχνητών ογκολίθων,  

προκατασκευασμένων στοιχείων κλπ.). 
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Γ) Τεύχη: 

 

 Τεύχος Υπολογισμών ευστάθειας διατομών των κρηπιδοτοίχων και των μώλων μετά 
κατακόρυφων μετώπων στις ενδεικνυόμενες διατομές, λαμβανομένων υπ' όψη όλων των 
στατικών και δυναμικών επενεργειών, λαμβανομένης υπ' όψη της ποιότητας του εδάφους 
θεμελιώσεως. Στο Τεύχος Υπολογισμών, όταν τα έργα περιλαμβάνουν caissons,  θα 
περιλαμβάνονται και υδροστατικοί υπολογισμοί. 

 Τεύχος Υπολογισμών καθορισμού των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των εκ λιθορριπών 

μετά πρανών μώλων και κυματοθραυστών και των στρώσεων  Θωράκισης (πρωτεύουσα 

θωράκιση και στρώση φίλτρου) με βάση παραδεδεγμένων αναλυτικών μοντέλων και 

μεθοδολογιών, διαθέσιμες σε Διεθνείς Συστάσεις και Κανονισμούς αξιόπιστων Οργανισμών 

και Οίκων.  

 Τεύχος Προμετρήσεων που περιλαμβάνει και διατομές προμέτρησης των γενικών 

εκσκαφών, αυλάκων θεμελιώσεως και των λοιπών τεχνικών εν γένει θαλασσίων έργων και 

έργων ανωδομής των θαλασσίων έργων, μετά των αντιστοίχων υπολογισμών για τον 

καθορισμό των επί μέρους ποσοτήτων.  

 Τεύχος Περιγραφικού Τιμολογίου με τα άρθρα των εγκεκριμένων Ενιαίων Τιμολογίων και  

με τα νέα άρθρα  με λεπτομερή περιγραφή των εργασιών, ως προς τα υπεισερχόμενα υλικά 

και ως προς τον τρόπο κατασκευής αυτών, που δεν καλύπτονται από τα εγκεκριμένα Ενιαία 

Τιμολόγια.  

 Τεύχος Προϋπολογισμού κατασκευής έργων κατά τμήματα αυτοτελή και στο σύνολο καθώς 
και κόστους ετήσιας συντήρησης τους. 

 Τεύχος προϋπολογισμού των έργων με βάσει  τις τιμές μονάδας των  εγκεκριμένων άρθρων 

των Ενιαίων Τιμολογίων και για τις εργασίες που δεν καλύπτονται τις νέες τιμές μονάδας 

που συντάσσονται από το μελετητή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  

 Χρονοδιάγραμμα του προς εκτέλεση έργου, εκπονούμενο βάσει των ανωτέρω στοιχείων.  

Β. ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 
Αντικείμενο της τοπογραφικής μελέτης αποτελεί η χερσαία και βυθομετρική αποτύπωση της 
περιοχής ανάπτυξης των νέων έργων, με σκοπό τη σύνταξη κατάλληλων τοπογραφικών 
διαγραμμάτων, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν ως υπόβαθρο για την εκπόνηση των υπολοίπων 
μελετών. Τα διαγράμματα θα είναι εξαρτημένα στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 
(ΕΓΣΑ 87), η αναφορά των υψομέτρων θα είναι ως προς τη μέση στάθμη της θάλασσας και η 
σύνταξη των σχεδίων θα γίνει υπό κλίμακα 1:500. 
 
Λιμένας Σκοπέλου: 
Η επίγεια αποτύπωση θα περιλαμβάνει συνολική έκταση 35στρ. περίπου και συγκεκριμένα, τον 
υπήνεμο μόλο του λιμένα στον οποίο προβλέπεται ενίσχυση της θωράκισης, την κεντρική 
αποβάθρα, τα παραλιακά κρηπιδώματα στην νοτιοδυτική πλευρά του λιμένα, τα βορειοδυτικά 
κρηπιδώματα, τον τουριστικό προβλήτα και τον προσήνεμο μώλο, στον οποίο προβλέπεται 
επέκταση κατά μήκος του άξονα του. Η αποτύπωση θα είναι πλήρης και θα περιλαμβάνει όλα τα 
χαρακτηριστικά σημεία που είναι απαραίτητα για την πληρέστερη οριζοντιογραφική και 
υψομετρική απεικόνιση της υφιστάμενης κατάστασης. Στα διαγράμματα επίσης θα 
απεικονίζονται οι γραμμές αιγιαλού, παραλίας (ΦΕΚ 222Δ/07-07-1977) και χερσαίας ζώνης 
λιμένα (ΦΕΚ 191Β/20-06-1961). 
Η βυθομετρική αποτύπωση θα περιλαμβάνει τις θαλάσσιες περιοχές κατασκευής των νέων 
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έργων, όλη την περιοχή στο εσωτερικό του λιμένα, καθώς και περιοχές εξωτερικά του 
περιγράμματος των υφιστάμενων λιμενικών έργων. Θα αποτυπωθεί θαλάσσια έκταση 
επιφάνειας 70στρ. περίπου, σε βάθη που κυμαίνονται από 0 μ έως -3,0μ. περίπου και 140στρ. 
περίπου, σε βάθη από -3,0μ έως -12,0μ. 
Ιδιαίτερη προσοχή  θα δοθεί στην ενδελεχή αποτύπωση των περιοχών συναρμογής των  
υφιστάμενων  έργων με τις προβλεπόμενες επεκτάσεις αυτών.   
Η εκπόνηση των ως άνω εργασιών θα είναι σύμφωνη με τις ισχύουσες προδιαγραφές (Π.Δ. 
696/74, όπως ισχύει σήμερα) και με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και θα 
εκπονηθούν με τη χρήση νέων τεχνολογιών. 

 
Λιμένας Λουτρακίου Γλώσσης Σκοπέλου: 
Η επίγεια αποτύπωση θα περιλαμβάνει συνολική έκταση 40στρ. περίπου και συγκεκριμένα, τον 
υπήνεμο μόλο του λιμένα και τον προσήνεμο μόλο στον οποίο προβλέπεται επέκταση κατά 
μήκος του άξονα του καθώς και κατασκευή νέου κρηπιδώματος εξυπηρέτησης Ο/Γ και Ε/Γ και 
διαπλάτυνση του κρηπιδώματος προσέγγισης. Η αποτύπωση θα είναι πλήρης και θα 
περιλαμβάνει όλα τα χαρακτηριστικά σημεία που είναι απαραίτητα για την πληρέστερη 
οριζοντιογραφική και υψομετρική απεικόνιση της υφιστάμενης κατάστασης. Στα διαγράμματα 
επίσης θα απεικονίζονται οι γραμμές αιγιαλού, παραλίας (ΦΕΚ 222Δ/07-07-1977) και χερσαίας 
ζώνης λιμένα (ΦΕΚ 191Β/20-06-1961). 
Η βυθομετρική αποτύπωση θα περιλαμβάνει τις θαλάσσιες περιοχές κατασκευής των νέων 
έργων, όλη την περιοχή στο εσωτερικό του λιμένα, καθώς και περιοχές εξωτερικά του 
περιγράμματος των υφιστάμενων λιμενικών έργων. Θα αποτυπωθεί θαλάσσια έκταση 
επιφάνειας 40στρ. περίπου, σε βάθη που κυμαίνονται από 0 μ έως -3,0μ. περίπου και 45στρ. 
περίπου, σε βάθη από -3,0μ έως -12,0μ. 
Ιδιαίτερη προσοχή  θα δοθεί στην ενδελεχή αποτύπωση των περιοχών συναρμογής των  
υφιστάμενων  έργων με τις προβλεπόμενες επεκτάσεις αυτών.   
Οι προτεινόμενες ειδικότερες χρήσεις γης που αφορούν στα επιμέρους τμήματα της χερσαίας 
ζώνης Λιμένα Λουτρακίου νήσου Σκοπέλου συμφωνούν με τις αντίστοιχες γενικότερες 
επιτρεπόμενες κατηγορίες χρήσεων γης, όπως αναφέρονται στο ΠΔ/23-2/6-3-87, Αρθ-1 και στο 
ΠΔ-8/19-12-90, Αρθ-1 παρ.1. 
 

Γ. ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
Οι μελέτες συγκοινωνιακών έργων αφορούν μόνο το λιμένα Σκοπέλου:  
Στην μελέτη της εσωτερικής οδοποιίας του λιμένα, των χώρων στάθμευσης στον λιμένα, των 
προσβάσεων κτιρίων, της εισόδου και εξόδου του λιμένα κλπ. Η κυκλοφοριακή διαμόρφωση και 
οδοποιία θα παρουσιαστούν σε οριζοντιογραφία κλίμακας 1:2.000 όπου θα εμφαίνονται, πέραν 
της προτεινόμενης χάραξης της οδού (με χιλιομέτρηση, στοιχεία καμπυλών κλπ.), οι πιθανόν 
απαιτούμενοι κόμβοι και ιδιαίτερα: 
 

 Οι θέσεις και η μορφή των κόμβων. 

 Πιθανά τεχνικά έργα και τα κατά προσέγγιση μήκη αυτών. 

 Επιπλέον θα δοθούν τυπικές διατομές των μελετώμενων οδών και των πιθανών 
τεχνικών έργων/ κόμβων.   

 Θα δοθεί τεκμηρίωση της κυκλοφοριακής ικανότητας των προτεινόμενων διευθετήσεων, 
τα στάδια ανάπτυξης των κόμβων, εφόσον είναι δυνατόν κάτι τέτοιο - την προσαρμογή 
της προτεινόμενης λύσης ως προς το έδαφος, το τοπίο και εν γένει  τον περιβάλλοντα 
χώρο και τη δυνατότητα εφαρμογής της όσον αφορά στις επιπτώσεις της στην 
υφισταμένη κατάσταση. 

 Τεχνική Έκθεση η οποία θα περιλαμβάνει τεκμηρίωση της κυκλοφοριακής ικανότητας του 
προτεινόμενου συστήματος των οδικών έργων, αναφορά στα απαιτούμενα σημαντικά 
τεχνικά έργα. 

 Εκτίμηση της δαπάνης της κατασκευής του προτεινόμενου έργου και των εναλλακτικών 
λύσεων, βασιζόμενη  σε μονάδες φυσικού αντικειμένου κατά τρέχον ή τετραγωνικό μέτρο 
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κλπ ανάλογα με το είδος των προϋπολογιζόμενων εργασιών και τιμές μονάδας από 
παρεμφερή έργα (χωρίς έκπτωση). 

 

Δ. ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

 
Οι γεωλογικές μελέτες αφορούν μόνο το λιμένα Σκοπέλου: 
 
ΓΕΝΙΚΑ – ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 
Στη σημερινή του μορφή ο κεντρικός λιμένας της Σκοπέλου έχει λιμενολεκάνη διαστάσεων 
περίπου 360x270 μ περίπου και έκταση περί τα 100 στρέμματα, με την είσοδο, πλάτους 140 μ 
περίπου, στραμμένη στα ανατολικά. 
Στα υφιστάμενα λιμενικά έργα του κεντρικού λιμένα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα : 
 

 Προσήνεμος Μόλος 
 Υπήνεμος Μόλος 
 Αποβάθρα Πρυμνοδέτησης Επιβατηγών 
 Προβλήτας Τουριστικών σκαφών  
 Παραλιακά Κρηπιδώματα 

 
Οι δραστηριότητες της ακτοπλοΐας συγκεντρώνονται στον κεντρικό προβλήτα, το συνολικό 
εμβαδόν του οποίου ανέρχεται σε 14 στρέμματα περίπου. Τα κρηπιδώματα του έχουν συνολικό 
μήκος 215 μ. και βάθος 11 μ. Ο κεντρικός προβλήτας εξυπηρετεί Ε/Γ και Ο/Γ πλοία που 
δραστηριοποιούνται στις γραμμές των Σποράδων και ταχύπλοα flyingcat.  

 
Πιο αναλυτικά οι γεωλογικές – γεωφυσικές εργασίες θα επικεντρωθούν στα κάτωθι  
 

 Προσήνεμος Μόλος: Το έργο αυτό βρίσκεται στα βόρεια του λιμένα και αποτελεί το κύριο 

προστατευτικό έναντι κυματισμών έργο, προστατεύοντάς τον από κυματισμούς 

προωθούμενους από τον Β-ΒΑ τομέα. Έχει τη μορφή κεκαμμένου προβόλου μήκους 450 

περίπου μ. με προσανατολισμό Α-Δ. Στην εξωτερική του πλευρά είναι θωρακισμένος  με 

φυσικούς ογκολίθους μεγάλου ατομικού βάρους, ενώ στην εσωτερική του πλευρά είναι 

κρηπιδωμένος σε όλο το μήκος του. 

Θα πραγματοποιηθούν γεωφυσικές οδεύσεις καθ’ όλο το μήκος του κεκαμμένου προβόλου 

μήκους 450 μέρων περίπου.    

  

 Υπήνεμος Μόλος: Ο υπήνεμος μόλος χωροθετείται στην  ανατολική πλευρά του λιμένα και 

νότια του προσήνεμου. Έχει συνολικό μήκος 235 μ και είναι στο μεγαλύτερό του μήκος 

τραπεζοειδούς διατομής αποτελούμενος από ογκόλιθους θωράκισης. Στα πρώτα του 80 

μέτρα είναι κρηπιδωμένος στην εσωτερική του πλευρά ενώ υπάρχει ράμπα καθέλκυσης 

σκαφών στο πέρας των κρηπιδωμάτων αυτών. 

Θα πραγματοποιηθούν γεωφυσικές οδεύσεις καθ’ όλο το μήκος του υπήνεμου μόλου 

μήκους 235 μέτρων περίπου.     

 

 Αποβάθρα Πρυμνοδέτησης Επιβατηγών: Σε επαφή με τον υπήνεμο μόλο από την 

εσωτερική του πλευρά έχει σχηματιστεί χερσαίος χώρος / αποβάθρα τραπεζοειδούς 

κάτοψης με διαστάσεις 165 μ επί  85 μ συνολικού εμβαδού 15.000 τ.μ.. 

Θα πραγματοποιηθούν γεωφυσικές οδεύσεις καθ’ όλο το μήκος των κρηπιδωμάτων της 

αποβάθρας. Κύριος στόχος ο συσχετισμός των κάτω από τον πυθμένα  πρώτων 

γεωλογικών στρωμάτων με τα γεωτεχνικά στοιχεία των παρακειμένων εδαφοτεχνικών 

γεωτρήσεων. 
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 Προβλήτας Τουριστικών Σκαφών: Στην δυτική πλευρά της λιμενολεκάνης χωροθετείται ο 

προβλήτας τουριστικών σκαφών τραπεζοειδούς κάτοψης γενικών διαστάσεων 70 μ επί 30 
μ.  
Θα πραγματοποιηθούν γεωφυσικές οδεύσεις εκατέρωθέν της προβλήτας τουριστικών 

σκαφών εκτός των άλλων θα δοθούν εκτιμήσεις για την εκσκασφιμότητα των ιζημάτων του 

πυθμένα (πρώτα μέτρα) βασισμένα στην ταχύτητα διάδοσης των ακουστικών κυμάτων 

όπως αυτά θα αποτυπωθούν στις σεισμικές τομές του θαλασσίου πυθμένα.       

 

 Παραλιακά Κρηπιδώματα: Σε όλο το μήκος του παραλιακού μετώπου του οικισμού σε 
επαφή με το λιμένα υπάρχουν παραλιακά κρηπιδώματα. Το συνολικό αυτό μήκος 
υπερβαίνει τα 400 μ  
Θα πραγματοποιηθούν γεωφυσικές οδεύσεις καθ όλο το μήκος των παραλιακών 

κρηπιδωμάτων. Εκτός  των άλλων θα δοθούν εκτιμήσεις για την εκσκασφιμότητα των 

ιζημάτων του πυθμένα (πρώτα μέτρα) βασισμένα στην ταχύτητα διάδοσης των ακουστικών 

κυμάτων όπως αυτά θα αποτυπωθούν στις σεισμικές τομές του θαλασσίου πυθμένα.       

 
Εργασίες μελέτης Εκτίμηση της κατάστασης των πρώτων κάτω από τον πυθμένα 
γεωλογικών στρωμάτων 
  
Διερεύνηση των τοπικών παραγόντων που επηρεάζουν την διαμόρφωση και εξέλιξη της 
παράκτιας ζώνης και αφορούν σε χαρακτηριστικά γεωμορφολογικά, υδροδυναμικά, και 
κλιματολογικά. Στο πλαίσιο αυτό θα συλλεχθούν και θα αξιολογηθούν τα δεδομένα της 
περιοχής, συμπεριλαμβανομένων παλαιοτέρων μελετών και θα εκπονηθούν οι ακόλουθες 
έρευνες πεδίου:  
 
- Γεωφυσική έρευνα με χρήση οργάνων θαλάσσιων γεωφυσικών διασκοπήσεων με σκοπό 

την λεπτομερή αποτύπωση των πρώτων (κάτω από τον πυθμένα) γεωλογικών στρωμάτων. 
- Εκτίμηση των κύριων γεωτεχνικών παραμέτρων και συσχετισμό των γεωλογικών 

στρωμάτων με τα δεδομένα γειτονικών εδαφοτεχνικών γεωτρήσεων. 
- Αξιολόγηση και ιεράρχηση των προβλημάτων διάβρωσης σημαντικών υποδομών, και την 

υποβάθμιση του περιβάλλοντος λαμβάνοντας υπόψη την επίδραση τους στην τουριστική 
αξία. 

- Τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά στις θέσεις έρευνας ώστε να εντοπιστούν πιθανές 
απότομες κλίσεις του πυθμένα και πιθανές βραχώδεις εξάρσεις. 

- Την δομή και την φύση των επιφανειακών ιζημάτων, την κατά βάθος μεταβολή τους, την 
δομή του συνεκτικού ή βραχώδους υποβάθρου. 

- Τις συνθήκες ευστάθειας του θαλάσσιου πυθμένα και των ανώτερων ιζημάτων. 
- Εκτιμήσεις για την εκσκαφσιμότητα των ιζημάτων του πυθμένα (πρώτα μέτρα) βασισμένα 

στην ταχύτητα διάδοσης των ακουστικών κυμάτων όπως αυτά θα αποτυπωθούν στις 
σεισμικές τομές του θαλασσίου πυθμένα. 

 
Γεωλογική - γεωφυσική μελέτη. Γεωφυσικές διασκοπήσεις στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι 
ερευνητικές εργασίες, οι σταλίες καθώς και η εισκόμιση/αποκόμιση στην περιοχή μελέτης και η 
μετακίνηση συνεργείων προσωπικού & εξοπλισμού από θέση σε θέση για έρευνα σε θαλάσσια 
έκταση σε περίπου 100 στρεμμάτων (καθ’ όλη την έκταση  της λιμενολεκάνης ). 
 
Τελικά παραδοτέα της μελέτης. Μετά την επεξεργασία των στοιχείων και τις εργαστηριακές 

αναλύσεις των ιζημάτων θα παραδοθούν σε τουλάχιστον τρία (3) αντίγραφα τα παρακάτω:  
1. Γεωμορφολογικό χάρτη κλίμακας 1: 2000 (σε UTM, WGS84 και ΕΓΣΑ 87)  
2. Οριζοντιογραφία – Χάρτης πληροφόρησης όπου θα φαίνεται το βάθος, το πάχος (και οι 

εμπίξεις των αυτοδυτών) και η υφή των επιφανειακών ιζημάτων καθώς.  
3. Σχέδια οριζοντιογραφιών (Κλ. 1/2000 ή καλύτερη εφόσον απαιτείται για την εποπτική 
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απόδοση των ευρημάτων πχ 1/1000) στα οποία θα απεικονίζονται: α) ευδιάκριτα τα όρια 
των γεωλογικών σχηματισμών (π.χ. χαλαρή άμμος, βράχος) και των πιθανών γεω-
επικινδυνοτήτων και β) πιθανοί σημαντικοί οικότοποι όπως posidonia oceanica.  

4. Σχέδια αντιπροσωπευτικών μηκοτομών στα οποία θα απεικονίζεται η στρωματογραφία 
κάτω από την επιφάνεια του πυθμένα της θάλασσας,  

5. Τελική έκθεση με την μεθοδολογία που ακολουθήθηκε και τα αποτελέσματα όλων των 
επιμέρους ερευνητικών εργασιών που περιγράφηκαν ανωτέρω. Στην ίδια έκθεση θα 
περιλαμβάνονται παραρτήματα με τις σεισμικές τομογραφίες και πίνακες των 
αποτελεσμάτων όλων των γεωτεχνικών αναλύσεων των ιζημάτων.  

 
Όλα τα σχέδια θα παραδοθούν υποχρεωτικά σε ψηφιακή και σε διανυσματική (επεξεργάσιμη 
τύπου Autocad) μορφή. 
 
 

Ε. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
Με το πρόγραμμα γεωτεχνικών εργασιών εκτελούνται οι απαραίτητες έρευνες στις θέσεις 
θεμελίωσης των νέων έργων (κυρίως κτιριακών) και στους δύο λιμένες της νήσου Σκοπέλου 
(Κεντρικός Λιμένας και Λιμένας Λουτρακίου).  
Σκοπός του προγράμματος είναι να διερευνηθούν τα φυσικά και μηχανικά χαρακτηριστικά των 
εδαφικών στρώσεων που απαντώνται στο υπέδαφος θεμελίωσης των νέων έργων . 
Για τον σκοπό αυτό προβλέπεται η εκτέλεση γεωτεχνικών ερευνητικών εργασιών υπαίθρου και 
εργαστηρίου με συνεχή δειγματοληψία και εκτέλεση επιτόπου δοκιμών που παρουσιάζονται 
παρακάτω. 
 
2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 
 
2.1 Γεωτεχνική Έρευνα - Γεωτρήσεις 
 
Οι ερευνητικές εργασίες εκτιμάται καταρχήν ότι θα εκτελεστούν με ένα γεωτρητικό συγκρότημα. 
Ο Ανάδοχος όμως θα πρέπει να κάνει πρόβλεψη εισκόμισης και δεύτερου συγκροτήματος στην 
περίπτωση που είτε λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών στο θαλάσσιο χώρο είτε λόγω 
παρεμποδιζόντων σκαφών είτε λόγω βλαβών δημιουργηθούν υπέρμετρες καθυστερήσεις στο 
χρονοδιάγραμμα εργασιών. Το γεωτρητικό συγκρότημα θα πρέπει να είναι κατάλληλο για την 
εκτέλεση γεωτρήσεων στο εγγύς θαλάσσιο περιβάλλον. Στα πλαίσια του παρόντος πάντως έχει 
προεκτιμηθεί η χρήση μόνο ενός γεωτρυπάνου. 
Οι γεωτρήσεις θα εκτελεστούν είτε στη περιοχή των χερσαίων χώρων όπου προβλέπονται νέα 
κτιριακά έργα είτε εν προβόλω του μετώπου των υφιστάμενων κρηπιδωμάτων. Στη τελευταία 
περίπτωση (αφορά στο Κεντρικό Λιμένα) τα αποτελέσματα των γεωτρήσεων θα συσχετιστούν 
με τα αποτελέσματα της προβλεπόμενης γεωφυσικής έρευνας, ούτως ώστε να γίνει εκτίμηση 
των συνθηκών θεμελίωσης και για τα νέα θαλάσσια έργα. 
 
2.1.1 Χερσαίες γεωτρήσεις 
 
Με το παρόν Πρόγραμμα προβλέπεται συνολικά η εκτέλεση εννέα (9) δειγματοληπτικών 
γεωτρήσεων βάθους διάτρησης εκάστης από το έδαφος 15-20μ, ήτοι συνολικού βάθους 150m, 
οι οποίες θα διαταχθούν χωροταξικά κατά τέτοιο τρόπο ώστε να καλυφθεί στο στάδιο της 
οριστικής μελέτης, όλη η περιοχή των νέων έργων. 
Οι γεωτρήσεις θα καλύψουν τα βάθη εκείνα όπου προβλέπεται επηρεασμός των εδαφικών 
στρώσεων από τον βολβό επιρροής των υπό κατασκευή έργων είτε για επιφανειακή είτε για 
βαθιά θεμελίωση. 
Αναλυτικότερα προβλέπονται να εκτελεστούν: 
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α) Περιοχή Κεντρικού Λιμένα 
 
Τέσσερεις (4) γεωτρήσεις (Γ-1, Γ-2, Γ-3,Γ-6) βάθους διάτρησης εκάστης 15μ.για την εκτίμηση 
των συνθηκών θεμελίωσης των κτιριακών έργων. 
Δύο (2) γεωτρήσεις (Γ-4,Γ-5) βάθους διάτρησης εκάστης 20μ, για τα νέα θαλάσσια έργα. 
 

 
 

Εικόνα 3 Προτεινόμενα γεωτεχνικά έργα στο λιμένα της Σκοπέλου 

β) Περιοχή Λιμένα Λουτρακίου  
 
Δύο (2) γεωτρήσεις (Γ-7,Γ-8) βάθους διάτρησης εκάστης 15μ. 
Μια (1) γεώτρηση (Γ-9) βάθους διάτρησης 20μ, όλες για την εκτίμηση των συνθηκών 
θεμελίωσης κτιριακών έργων, 
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Εικόνα 4 Προτεινόμενα γεωτεχνικά έργα στο λιμένα της Γλώσσας Σκοπέλου 

Σε περίπτωση απαντήσεως σταθερού υποβάθρου οι γεωτρήσεις θα περατώνονται μετά από 
διάτρηση 3μ. τουλάχιστον εντός αυτών ή όπως αλλιώς διατάξει η Επίβλεψη. 
 
 
2.1.2 Δειγματοληψία - Επί τόπου δοκιμές 
 
Η διάτρηση θα είναι συνεχής και θα διακόπτεται μόνο για την εκτέλεση επί τόπου δοκιμών. 
Παράλληλα θα προωθείται και η επένδυση της οπής σε μη αυτοσυγκρατούμενα εδάφη. 
 
Τα είδη δειγμάτων που θα αποληφθούν θα είναι: 
 
α. Αδιατάρακτα δείγματα με τη χρήση κατάλληλου δειγματολήπτη με μεταλλικό ή πλαστικό 
“πουκάμισο” (τύπου PISTON ή SHELBY). 
 
β. Ημιδιαταραγμένα δείγματα με τη χρήση του διαιρετού δειγματολήπτη Terzaghi κατά την 
εκτέλεση της επί τόπου δοκιμής SPT. 
 
γ. Διαταραγμένα δείγματα φραγμού είτε με συνεχή δειγματοληψία είτε με διακοπή της 
κυκλοφορίας υδάτων και προώθηση εν ξηρώ. 
 
Παράλληλα με τις ερευνητικές γεωτρήσεις προβλέπεται η εκτέλεση επί τόπου Πρότυπης 
Δοκιμής Διείσδυσης (SPT). 
 
3. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ 
 
Μετά το πέρας κάθε γεωτρήσεως τα δείγματα θα συσκευάζονται σε κατάλληλα κιβώτια, θα 
φωτογραφίζονται και το σύνολο των δειγμάτων θα αποστέλλεται στο εργαστήριο 
εδαφομηχανικής, προκειμένου να εκτελεσθούν οι σχετικές δοκιμές βάσει προγράμματος που θα 
εγκριθεί από την Επίβλεψη. 
Οι εργαστηριακές δοκιμές που θα γίνουν σε δείγματα από εδαφικούς σχηματισμούς είναι 
ενδεικτικά οι εξής: 
 
Α. Δοκιμές κατατάξεως 
 
α. Προπαρασκευές σε ξηρή κατάσταση εδαφικών δειγμάτων  
β. Κοκκομετρικές αναλύσεις με κόσκινα σε ξηρή κατάσταση εδαφικών δειγμάτων 
γ. Κοκκομετρικές αναλύσεις με αραιόμετρο 
δ. Όρια Atterberg (όριο υδαρότητας LL και όριο πλαστικότητας PL)  
ε.  Δοκιμές προσδιορισμού φυσικής υγρασίας  
 
Β.  Δοκιμές Προσδιορισμού Μηχανικών Χαρακτηριστικών 
 
Οι δοκιμές που προτείνονται να εκτελεσθούν είναι ενδεικτικά οι εξής: 
 
α. Δοκιμές ανεμπόδιστης θλίψης σε δείγματα συνεκτικού εδάφους για προσδιορισμό της 

αντοχής σε ανεμπόδιστη θλίψη qu (και έμμεσα της αστράγγιστης διατμητικής αντοχής Cu) 
καθώς και της αντίστοιχης αξονικής παραμόρφωσης, ε κατά την αστοχία. 

β.  Τριαξονικές δοκιμές σε προστερεοποιημένα δείγματα συνεκτικού εδάφους, διατεμνόμενα 
μέχρι την αστοχία υπό αστράγγιστες συνθήκες, με μετρήσεις πίεσης νερού των πόρων, 
δοκιμές CUPP για προσδιορισμό τόσο των παραμέτρων αντοχής σε ολικές τάσεις Ccu, φcu, 
καθώς και των αστράγγιστων καμπυλών τάσεων- παραμορφώσεων. 

γ. Τριαξονικές δοκιμές σε προστερεοποιημένα δείγματα συνεκτικού εδάφους, διατεμνόμενα 
μέχρι την αστοχία υπό στραγγιζόμενες συνθήκες, χωρίς μέτρηση πιέσεως πόρων, δοκιμές 
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CD για προσδιορισμό των ενεργών τάσεων και των ενεργών παραμέτρων στη θραύση (c’ 
και φ’). 

δ. Δοκιμές μονοδιάστατης στερεοποίησης (με τις ισάριθμες δοκιμές προσδιορισμού του ειδικού 
βάρους). 

 

4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
- Οι παρειές των γεωτρήσεων θα σωληνώνονται για την αποφυγή καταπτώσεων. 
- Οι γεωτρήσεις θα ελέγχονται ως προς την κατακορυφότητά τους και θα  επισημαίνονται οι 

κεφαλές τους από τοπογραφικό συνεργείο με ακρίβεια. 
- Οι κεφαλές θα χωροθετούνται  
- Οι στάθμες νερού των γεωτρήσεων θα μετρώνται σε δύο περιόδους κάθε μέρα και θα 

εξαρτώνται από σταθερό Reper. 
 
Όλες οι εργασίες που αναφέρθηκαν θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τις οικείες προδιαγραφές του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.  
 
Πιο συγκεκριμένα : 
 
- Οι γεωτρήσεις και η δειγματοληψία σύμφωνα με τις προδιαγραφές που δημοσιεύθηκαν στο 

ΦΕΚ : 363/24-6-1983. 
- Οι επί τόπου δοκιμές σύμφωνα με τις προδιαγραφές που δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ: 955/31-

12-1986. 
- Οι επί τόπου δοκιμές βραχομηχανικής σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές  Ε-102-84. 
- Οι εργαστηριακές δοκιμές εδαφομηχανικής σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές Ε105-

86. 
- Οι εργαστηριακές δοκιμές βραχομηχανικής σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές Ε103-

84. 
- Οι μελέτες σύμφωνα με τις προδιαγραφές Ο.Μ.Ο.Ε., Τεύχος 11. 
 

5. ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 
 
Θα τηρείται ημερήσιο δελτίο γεωτρήσεων στο οποίο θα καταγράφονται αναλυτικά οι 
εκτελεσθείσες εργασίες τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά. Στα ημερήσια δελτία θα καταγράφονται 
επίσης όλες οι μακροσκοπικές παρατηρήσεις επί των δειγμάτων (στρωματογραφία κλπ.). Τα 
ημερήσια δελτία θα αποτελέσουν τα επιμετρικά φύλλα των γεωτεχνικών εργασιών υπαίθρου.  
Οι επιμετρήσεις των επί τόπου και εργαστηριακών δοκιμών θα γίνονται βάσει Φύλλου 
Αποτελεσμάτων κάθε εκτελεσθείσας δοκιμής.  
Ο Ανάδοχος θα διαθέσει επιτόπου του έργου έμπειρο Γεωλόγο ή Γεωτεχνικό Μηχανικό, ο 
οποίος θα παρίσταται καθ' όλη την διάρκεια των εργασιών και θα υπογράφει τα δελτία και τα 
ημερολόγια του έργου.  
Το τελικό βάθος κάθε γεώτρησης θα παραλαμβάνεται με το πέρας αυτής από την Υπηρεσία, η 
οποία θα ειδοποιείται για τον λόγο αυτόν από την προηγούμενη ημέρα περαίωσης των 
εργασιών. 
 
6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 
 
Μετά το πέρας των εργασιών υπαίθρου και  εργαστηρίου θα συνταχθεί: 
 
Α) Έκθεση Παρουσίασης και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων των ερευνών, η οποία θα 
περιλαμβάνει: 
i.  Εδαφοτεχνικές τομές γεωτρήσεων με την στρωματογραφία και τα αποτελέσματα των επί 

τόπου και εργαστηριακών δοκιμών  
ii.  Αξιολόγηση εδαφοτεχνικών παραμέτρων  
iii.  Στρωματογραφία υπολογισμού  
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iv.  Τομές κατά μήκος των γεωτρήσεων 
v.  Άλλες πληροφορίες, παρατηρήσεις κλπ., χρήσιμες για τις μελέτες θεμελιώσεως που θα 

ακολουθήσουν την έρευνα. 
 
Β) Γνωμάτευση θεμελίωσης: Θα ακολουθήσει την Έκθεση Αξιολόγησης με βάση τα στοιχεία της 
οποίας θα προσδιοριστούν οι συνθήκες θεμελίωσης των νέων έργων.  
 
 
ΣΤ. ΜΕΛΕΤΕΣ Η/Μ ΕΡΓΩΝ 

 
Η μελέτη των Η/Μ έργων θα εκπονηθεί σε επίπεδο Μελέτης Εφαρμογής, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες προδιαγραφές συντάξεως μελετών Η/Μ εγκαταστάσεων του ΠΔ696/74, και 
ακολούθως θα συνταχθούν τα Τεύχη Δημοπράτησης.  
 
Η μελέτη των Η/Μ έργων περιλαμβάνει τις ακόλουθες επιμέρους μελέτες:  

[1] Μελέτη δικτύων διανομής ηλεκτρικού ρεύματος  
[2] Μελέτη εγκατάστασης πυρόσβεσης της χερσαίας ζώνης του λιμένα 
[3] Μελέτη δικτύου ασθενών ρευμάτων στην περιοχή της χερσαίας ζώνης του λιμένα  
[4] Μελέτη του φωτισμού της χερσαίας ζώνης του λιμένα  
[5] Μελέτη δικτύου ύδρευσης της χερσαίας ζώνης του λιμένα  
[6] Μελέτη εγκατάστασης αποχέτευσης της χερσαίας ζώνης του λιμένα 
[7] Μελέτη κτιρίου Η/Μ εγκαταστάσεων και διοικητικών κτιρίων.  

 
Στο στάδιο της μελέτης εφαρμογής των Η/Μ έργων θα συνταχθεί επίσης η μελέτη ενεργητικής 
πυροπροστασίας (έκδοση άδειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία) για την περιοχή των 
επικίνδυνων φορτίων. Η μελέτη της ενεργητικής πυροπροστασίας συντάσσεται σε ένα στάδιο. 
 
Η μελέτη των Η/Μ έργων αφορά στο σχεδιασμό των Η/Μ δικτύων και εγκαταστάσεων (βλ. 
ισχυρά ρεύματα, ηλεκτροφωτισμός, πυρόσβεση, ύδρευση, απορροή ομβρίων κλπ.) των νέων 
έργων στους λιμένες Σκοπέλου και Λουτρακίου. 

 
Ζ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

 
Τα μελετούμενα λιμενικά έργα λαμβάνουν υπόψη τους παρακάτω ειδικούς κανονισμούς και 
αποφάσεις: 

 το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986) “Περί Προστασίας Περιβάλλοντος”. 

 το N. 3010/2002 (ΦΕΚ 168/A/2002) περί "Εναρμόνισης του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 

97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κλπ." 

 το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α’/21-9-2011): Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 

δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού 
ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/07-05-2020): «Εκσυγχρονισμός 

περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 
2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές 
διατάξεις. 

 το Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011) "Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις". 

 την Υ.Α. 167563/ΕΥΠΕ/2013 (ΦΕΚ 964/Β’/2013): "Εξειδίκευση των διαδικασιών και των 

ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων των 
άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του Ν. 4014/2011, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 
παράγραφος 13 αυτού, των ειδικών εντύπων των ανωτέρω διαδικασιών, καθώς και κάθε 
άλλου σχετικού με τις διαδικασίες αυτές θέματος". 

 την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/13-01-2012): "Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και 

δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 
του Ν. 4014/21.9.11 (ΦΕΚ 209/Α/2011)", όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε στα 
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ΦΕΚ 2471/Β/2016, ΦΕΚ 439/Β/2018, ΦΕΚ 4420/Β/2018 & ΦΕΚ 5798/Β/2018. 

 την Υ.Α. 170225/20-01-2014 (ΦΕΚ 135/Β/27-01-2014): "Εξειδίκευση των περιεχομένων των 

φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α' της 
απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. 
1958/2012 (Β' 21) όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4014/2011 (Α' 209), καθώς 
και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας", όπως τροποποιήθηκε στο ΦΕΚ 304/Β/2018. 

 την Κ.Υ.Α. 50743/11-12-2017 (ΦΕΚ 4432/Β/15-12-2017): “Αναθεώρηση εθνικού καταλόγου 

περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000”. 

 την Κ.Υ.Α. 5688 (ΦΕΚ 988/Β/21-03-2018): “ Τροποποίηση των παραρτημάτων του Ν. 

4014/2011 (Α΄ 209), σύμφωνα με το άρθρο 36Α του νόμου αυτού, σε συμμόρφωση με την 
Οδηγία 2014/52/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ σχετικά με την εκτίμηση 
των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον» του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014. 

 
Λιμένας Σκοπέλου: 
Για το λιμένα της Σκοπέλου έχει προηγηθεί Προκαταρκτικός Προσδιορισμός Περιβαλλοντικών 
Απαιτήσεων (Π.Π.Π.Α.), ο οποίος βρίσκεται εν αναμονή για έγκριση από την Επιτροπή 
Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.). Εν συνεχεία θα ακολουθήσει η Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) και η έκδοση των Περιβαλλοντικών όρων. 
 
Σκοπός της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) είναι η προστασία του φυσικού και 
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος από πιθανές συνέπειες που θα προκαλέσει η κατασκευή και η 
λειτουργία των υπό μελέτη έργων. Στα πλαίσια αυτά καταγράφονται και αξιολογούνται οι 
πιθανές επιπτώσεις, θετικές ή αρνητικές, στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της άμεσης 
και της ευρύτερης περιοχής, από την κατασκευή των προβλεπόμενων λιμενικών έργων, καθώς 
και εν συνεχεία από τη μόνιμη λειτουργία των λιμενικών εγκαταστάσεων. 
 
Πέραν της καταγραφής των επιπτώσεων, στα πλαίσια της μελέτης, προτείνονται μέτρα με στόχο 
τον περιορισμό της έκτασης των τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον, αλλά και την 
επανόρθωση ή αντιστάθμισή τους, όπου αυτό είναι εφικτό. Τα μέτρα αυτά αφορούν τόσο στη 
φάση κατασκευής, όσο και στη φάση μόνιμης λειτουργίας των έργων. 
 
Λιμένας Λουτρακίου Γλώσσης Σκοπέλου: 
Για το λιμένα Λουτρακίου Γλώσσης Σκοπέλου έχει πραγματοποιηθεί Μ.Π.Ε., ωστόσο δεν έχουν 
εκδοθεί οι περιβαλλοντικοί όροι. 
 
Η. ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
Τα μελετούμενα κτιριακά έργα λαμβάνουν υπόψη τους παρακάτω ειδικούς κανονισμούς και 
αποφάσεις: 
 
 Ν1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/18-12-1985) «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/13-06-2000) «Τροποποίηση 
διατάξεων του Ν1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές 
ρυθμίσεις» 

 Ν1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/16-10-1986) «Για την Προστασία του Περιβάλλοντος» 
 Απόφαση αρ. 3046/304/30-01-1988 (ΦΕΚ 59/Δ/03-02-1989) «Κτιριοδομικός Κανονισμός», 

όπως αυτή τροποποιήθηκε με την απόφαση 49977/3068/1989 
 Π.Δ. 71/1988 (ΦΕΚ 32/Α/17-02-1988) «Κανονισμός Πυροπροστασίας των Κτιρίων» όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα 
 Ν3316/05 (ΦΕΚ 42/Α/22-2-05) «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης 

μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» 
 Ν1418/1984 (ΦΕΚ 23/Α/29-02-1984) «Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 

όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν2229/1994 (ΦΕΚ 138/Α/31-08-1994) και τον 
Ν3316/05 (ΦΕΚ 42/Α/22-2-05) 
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 Π.Δ. 609/85Μ (ΦΕΚ 223/Α/31-12-1994) «Κατασκευή των Δημοσίων Έργων» 
 Ν3263/2004 (ΦΕΚ 179/Α/28-09-2004) «Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης δημοσίων έργων και 

συναφείς διατάξεις» 
 Εγκύκλιος αρ. πρωτ. ΔΙΑΔΠ/26534/02-12-1996 «Εξασφάλιση πρόσβασης εμποδιζόμενων 

ατόμων -  εφαρμογή των Οδηγιών Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ γιά την άρση των 
αρχιτεκτονικών εμποδίων» 

 Π.Δ. 305/1996 (ΦΕΚ 212/Α/29-08-1996) «Ελάχιστες Προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας» 
που πρέπει να εφαρμόζονται σε προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σύμφωνα με την 92/57/EEC 
οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 Ευρωκώδικες σύμφωνα με την παράγραφο 4.β της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΙΠΑΔ 
οικ 372 ΦΕΚ 1457Β -5/06/2014 

 ΥΑ ΔΝΣγ/34033/ΠΕ/ΦΝ275 – ΦΕΚ 350Β -17/02/2016 για τις επεκτάσεις 
 Όλες οι σχετικές διατάξεις, εγκύκλιοι και αποφάσεις που δεν αναφέρονται παραπάνω αλλά 

έχουν άμεση σχέση με τη μελέτη. 
 
Α) ΛΙΜΕΝΑΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 
 
Κτιριακά έργα Κεντρικής Αποβάθρας 
 
Η Στατική μελέτη περιλαμβάνει την εκπόνηση της μελέτης του φέροντος οργανισμού των 
ακόλουθων κτιριακών εγκαταστάσεων του λιμένα της Σκοπέλου: 
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Εικόνα 3 Διάταξη κτιριακού συγκροτήματος Κεντρικής Αποβάθρας 

ΚΤΙΡΙΟ 1:  
ΑΝΑΜΟΝΗ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΥΔΡΟΠΤΕΡΥΓΩΝ – ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ WC (ισόγειο):     115,00 μ2 
ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΑΝΑΜΟΝΗΣ (ισόγειο):     55,00 μ2 
 
ΚΤΙΡΙΟ 2: 
ΦΥΛΑΚΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ:     6,00 μ2 
 
ΚΤΙΡΙΟ 3: 
ΑΝΑΜΟΝΗ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΩΝ – ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ για υδροπτέρυγα, οχηματαγωγά, 
υδροπλάνα, κλπ – ΑΤΜ Τράπεζας – ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ/ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ/ΒΙΒΛΙΑ – WC/WC AμεA  
(ισόγειο):  170,00 μ2 
Πέργκολα  (ισόγειο):   42.00 μ2 
 
ΚΤΙΡΙΟ 7: 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ – ΦΥΛΑΞΗ ΜΗΧΑΝ. & ΑΝΤΙΡΥΠ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  (ισόγειο): 
            85,00 μ2 
ΧΩΡΟΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ισόγειο):                                 30,00 μ2 
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ΚΤΙΡΙΟ 15:  

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ – ΧΩΡΟΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (υπόγειο):     35,00 μ2 
 
ΚΤΙΡΙΟ 16:  
ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΟ ΠΑΛΙΡΡΟΙΟΓΡΑΦΟΥ (ισόγειο):         19,00 μ2 
 
 
Κτιριακά έργα τουριστικού καταφυγίου 
 

 
Εικόνα 4 Διάταξη κτιριακού συγκροτήματος τουριστικού καταφυγίου 

 
Η Στατική μελέτη περιλαμβάνει την εκπόνηση της μελέτης του φέροντος οργανισμού των 
ακόλουθων κτιριακών εγκαταστάσεων του τουριστικού καταφυγίου: 
 
ΚΤΙΡΙΟ 9: 
ΥΠΟΔΟΧΗ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ – ΤΑΜΕΙΟ – 
ΑΠΟΘΗΚΗ – WC  (ισόγειο):  35,00 μ2 
Πέργκολα  (ισόγειο):   60,00 μ2 
 
ΚΤΙΡΙΟ 10:  

ΛΟΥΤΡΑ ΑΝΤΡΩΝ & ΓΥΝΑΙΚΩΝ – ΛΟΥΤΡΟ ΑΜΕΑ:  35,00 μ2 
Πέργκολα  (ισόγειο):   33,00 μ2 
 
ΚΤΙΡΙΟ 11: 
WC & DOUCHES ΑΝΤΡΩΝ – WC & DOUCHES ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ισόγειο):  35,00 μ2 
Πέργκολα  (ισόγειο):  33,00 μ2 
 
ΚΤΙΡΙΟ 12: 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ – ΧΩΡΟΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ισόγειο):  35,00 μ2 
Πέργκολα  (ισόγειο):  33,00 μ2 
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ΚΤΙΡΙΟ 13: 

ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ / ΚΑΘΙΣΤΙΚΑ (ισόγειο):  35,00 μ2 
Πέργκολα  (ισόγειο):  44,00 μ2 

 

Β) ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΓΛΩΣΣΗΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 
 
Οι λειτουργίες και οι δραστηριότητες οι οποίες σχετίζονται με την ακτοπλοϊα προτείνεται να 
εξυπηρετηθούν σε τρία μικρότερα ισόγεια κτίσματα, για να διατηρηθεί το «μέτρο» που 
υπαγορεύεται από τον παραλιακό οικισμό Λουτρακίου αλλά και αυτόν της Γλώσσας πιο επάνω.  
 
ΚΤΙΡΙΟ 1α: 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 1α, ΤΟΜΕΑ 1 (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΙΜΕΝΟΛΕΚΑΝΗΣ) 
ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑ (ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ, ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, 
ΤΕΛΩΝΕΙΟ κλπ.):                                                   70,00μ2 
ΚΤΙΡΙΟ 1β: 

ΚΤΙΡΙΟ 1β, ΤΟΜΕΑ 1 (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΙΜΕΝΟΛΕΚΑΝΗΣ) ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 
ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΟ, ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟ, ΧΩΡΟΥΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥΣ 
κλπ.) ΜΕ ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ ΚΑΙ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ                 140,00μ2 
ΚΤΙΡΙΟ 2: 

ΚΤΙΡΙΟ 2, ΤΟΜΕΑ 2 (ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΙΜΕΝΟΛΕΚΑΝΗΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΒΑΘΡΑ ΛΙΜΕΝΑ 
ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ) ΓΙΑ ΧΩΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ / ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
ΕΚΔΟΤΗΡΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ, ΑΤΜ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΧΩΡΟΙ 
ΥΓΙΕΙΝΗΣ κλπ., ΜΕ ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ ΚΑΙ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ:           200,00μ2 
ΚΤΙΡΙΟ 3: 
ΚΤΙΡΙΟ 3, ΤΟΜΕΑ  2 (ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΙΜΕΝΟΛΕΚΑΝΗΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΒΑΘΡΑ ΛΙΜΕΝΑ 
ΑΚΤΟΠΛΟΙΑΣ) ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΥΔΡΟΠΤΕΡΥΓΩΝ, ΜΕ ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ ΚΑΙ 
ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ:                                                                                72,00μ2 
ΚΤΙΡΙΟ 4: 
ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 4 (6 ΚΤΙΡΙΑ, 16 ΕΩΣ 26μ2 ΕΚΑΣΤΟ) ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ 3 (ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ 
ΤΜΗΜΑ ΛΙΜΕΝΟΛΕΚΑΝΗΣ, ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ) ΓΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗ, ΓΡΑΦΕΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΑΝΑΜΟΝΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΧΩΡΟΥΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ 
ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ, ΜΕ ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ ΚΑΙ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ:   200,00μ2 
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Εικόνα 4 Διάταξη κτιριακού συγκροτήματος Λιμένα Λουτρακίου 

 
Θ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
Η Μελέτη θα περιλαμβάνει την εκπόνηση όλων των απαραίτητων σχεδίων, Γενικών και 
Οικοδομικών Λεπτομερειών, Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές για την κατασκευή των 
κτιρίων, καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία αρχιτεκτονικής μελέτης για την σύνταξη των Τευχών 
Δημοπράτησης και της Μελέτης ΣΑΥ-ΦΑΥ.  
 
Η μελέτη θα εκπονηθεί βάσει των κτιριολογικών προγραμμάτων και λειτουργικών διαγραμμάτων 
που περιλαμβάνονται στην Τεχνική Έκθεση του Προγραμματικού Σχεδίου του Νέου Λιμένα και 
σε συνεργασία με τις άλλες μελετητικές ειδικότητες, ιδιαίτερα με τους στατικούς και Η/Μ 
μελετητές του έργου. 
 
Στις αρχές που θα διέπουν την μελέτη θα περιλαμβάνονται: 

 Η πλήρης λειτουργική εξυπηρέτηση των στόχων της Αναθέτουσας Αρχής και της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

 Η βέλτιστη οικονομοτεχνική λύση. 

 Η συμμόρφωση με τις αρχές της ενεργειακής οικονομίας και της βιοκλιματικής 
Αρχιτεκτονικής. 

 Η ένταξη των κτιρίων στο περιβάλλον. 

 Η πλήρης προσβασιμότητα των κτιρίων από ΑμεΑ. 

 Η μορφολογική προσαρμογή των κτιρίων στις υποδείξεις των εγκρινουσών Υπηρεσιών. 

 Η αντοχή των κατασκευών στον χρόνο και σε μακροχρόνια χρήση εν μέσω διαβρωτικού 
περιβάλλοντος. 

 Η οικονομική λειτουργία των κτιρίων. 

 Η πλήρης ασφάλεια των χρηστών των κτιρίων σε ομαλή λειτουργία αλλά και σε έκτακτες 
περιπτώσεις κινδύνου (πυρκαγιά, σεισμός κλπ.). 
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 Θα ληφθεί υπόψη το άρθρο 70 του  Ν. 4602/2019 όπου αναφέρεται ότι: "Κάθε νέο ή 
ανακαινιζόμενο δημόσιο κτίριο θα πρέπει να ανήκει στη γενιά των κτιρίων σχεδόν μηδενικής 
ενεργειακής απαίτησης (ΝΖΕΒ)”   

 Η συμμόρφωση με όλες τις ισχύουσες διατάξεις, προδιαγραφές, πρότυπα και οδηγίες. 
 
 

 
Α) ΛΙΜΕΝΑΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 

 
Το αντικείμενο της Αρχιτεκτονικής Μελέτης αποτελεί ο σχεδιασμός των παρακάτω 
κτιρίων: 
 

ΚΤΙΡΙΟ 1:  
ΑΝΑΜΟΝΗ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΥΔΡΟΠΤΕΡΥΓΩΝ – ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ WC (ισόγειο):     115,00 μ2 
ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΑΝΑΜΟΝΗΣ (ισόγειο):     55,00 μ2 
 
ΚΤΙΡΙΟ 2: 
ΦΥΛΑΚΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ:     6,00 μ2 
 
ΚΤΙΡΙΟ 3: 

ΑΝΑΜΟΝΗ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΩΝ – ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ για υδροπτέρυγα, οχηματαγωγά, 
υδροπλάνα, κλπ – ΑΤΜ Τράπεζας – ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ/ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ/ΒΙΒΛΙΑ – WC/WC AμεA  
(ισόγειο):  170,00 μ2 
Πέργκολα  (ισόγειο):   42.00 μ2 
 
ΚΤΙΡΙΟ 7: 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ – ΦΥΛΑΞΗ ΜΗΧΑΝ. & ΑΝΤΙΡΥΠ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ   
(ισόγειο):  85,00 μ2 
ΧΩΡΟΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ισόγειο):                                30,00 μ2 

 
ΚΤΙΡΙΟ 9: 
ΥΠΟΔΟΧΗ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ – ΤΑΜΕΙΟ – 
ΑΠΟΘΗΚΗ – WC  (ισόγειο):  35,00 μ2 
Πέργκολα  (ισόγειο):   60,00 μ2 
 
ΚΤΙΡΙΟ 10:  

ΛΟΥΤΡΑ ΑΝΤΡΩΝ & ΓΥΝΑΙΚΩΝ – ΛΟΥΤΡΟ ΑΜΕΑ:  35,00 μ2 
Πέργκολα  (ισόγειο):   33,00 μ2 
 
ΚΤΙΡΙΟ 11: 

WC & DOUCHES ΑΝΤΡΩΝ – WC & DOUCHES ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ισόγειο):  35,00 μ2 
Πέργκολα  (ισόγειο):  33,00 μ2 
 
ΚΤΙΡΙΟ 12: 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ – ΧΩΡΟΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ισόγειο):  35,00 μ2 
Πέργκολα  (ισόγειο):  33,00 μ2 
 
ΚΤΙΡΙΟ 13: 

ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ / ΚΑΘΙΣΤΙΚΑ (ισόγειο):  35,00 μ2 
Πέργκολα  (ισόγειο):  44,00 μ2 
 
ΚΤΙΡΙΟ 15:  

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ – ΧΩΡΟΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (υπόγειο): 35,00 μ2 
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ΚΤΙΡΙΟ 16:  
ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΟ ΠΑΛΙΡΡΟΙΟΓΡΑΦΟΥ (ισόγειο):         19,00 μ2 
 
Β) ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΓΛΩΣΣΗΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 

 
ΚΤΙΡΙΟ 1α: 
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 1α, ΤΟΜΕΑ 1 (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
ΛΙΜΕΝΟΛΕΚΑΝΗΣ) ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑ (ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ, 
ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΤΕΛΩΝΕΙΟ κλπ.):                                        70,00μ2 
 
ΚΤΙΡΙΟ 1β: 
ΚΤΙΡΙΟ 1β, ΤΟΜΕΑ 1 (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΙΜΕΝΟΛΕΚΑΝΗΣ) ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 
ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΟ, ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟ, ΧΩΡΟΥΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥΣ κλπ.) ΜΕ ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ ΚΑΙ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ         140,00μ2 
 
ΚΤΙΡΙΟ 2: 
ΚΤΙΡΙΟ 2, ΤΟΜΕΑ 2 (ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΙΜΕΝΟΛΕΚΑΝΗΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΒΑΘΡΑ ΛΙΜΕΝΑ 
ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ) ΓΙΑ ΧΩΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ / ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
ΕΚΔΟΤΗΡΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ, ΑΤΜ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΧΩΡΟΙ 
ΥΓΙΕΙΝΗΣ κλπ., ΜΕ ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ ΚΑΙ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ:           200,00μ2 
 
ΚΤΙΡΙΟ 3: 
ΚΤΙΡΙΟ 3, ΤΟΜΕΑ  2 (ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΙΜΕΝΟΛΕΚΑΝΗΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΒΑΘΡΑ 
ΛΙΜΕΝΑ ΑΚΤΟΠΛΟΙΑΣ) ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΥΔΡΟΠΤΕΡΥΓΩΝ, ΜΕ ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ ΚΑΙ 
ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ:                                                                                72,00μ2 
 
ΚΤΙΡΙΟ 4: 

ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 4 (6 ΚΤΙΡΙΑ, 16 ΕΩΣ 26μ2 ΕΚΑΣΤΟ) ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ 3 (ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ 
ΤΜΗΜΑ ΛΙΜΕΝΟΛΕΚΑΝΗΣ, ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ) ΓΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗ, ΓΡΑΦΕΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΑΝΑΜΟΝΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΧΩΡΟΥΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ 
ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ, ΜΕ ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ ΚΑΙ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ:   200,00μ2 
 
 
 
 
 

ΣΚΟΠΕΛΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                    ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

                                                     

Η ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ ΔΛΤΣ       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΛΤΣ                     

ΡΗΓΙΝΑ ΚΑΣΣΑΝΔΡΙΑΝΟΥ                                                               ΑΓΓΕΛΟΣ ΞΗΝΤΑΡΗΣ 
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