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Α1. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Οι παραλίες αποτελούν τους σημαντικότερους φυσικούς πόρους του Αιγαίου
Αρχιπελάγους, η οικονομική ανάπτυξη του οποίου βασίζεται κυρίως στο μοντέλο του
3S (Sea-Sun-Sand) τουρισμού. Την ίδια στιγμή, οι παραλίες χαρακτηρίζονται από
αυξημένο κίνδυνο διάβρωσης, λόγω των καταγραμμένων/προβλεπόμενων αλλαγών
της μέσης θαλάσσιας στάθμης και της εντατικοποίησης των ακραίων καιρικών
φαινομένων. Το πρόβλημα έχει αναγνωρισθεί από τη διεθνή κοινότητα και σχετικά
διεθνή/ευρωπαϊκά νομοθετικά εργαλεία είναι ήδη σε ισχύ (π.χ. το Πρωτόκολλο της
Συνθήκης της Βαρκελώνης για την Ολοκληρωμένη Παράκτια Διαχείριση και η
Οδηγία για το Κίνδυνο Πλημμύρας 2007/60/EC).
Η παράκτια ζώνη της νοτιο-ανατολικής Σαντορίνης αποτελεί μια μεγάλης
οικονομικής αξίας περιοχή λόγω της ύπαρξης τουριστικών παραλιών (Καμάρι,
Περίσσα), της έντονης οικιστικής/τουριστικής ανάπτυξης και της ύπαρξης του
αλιευτικού καταφυγίου Βλυχάδας. Σύμφωνα με πληροφορίες των τοπικών αρχών
αλλά και από τα αποτελέσματα του ερευνητικού προγράμματος Erabeach, εταίροι του
οποίου ήταν το τμήμα επιστημών της θάλασσας της σχολής περιβάλλοντος του
Πανεπιστημίου Αιγαίου και ο Δήμος Θήρας, οι προαναφερθείσες περιοχές
εμφανίζουν φαινόμενα διάβρωσης που απειλούν τις δραστηριότητες αλλά και τις
υποδομές στις περιοχές αυτές. Τα προβλήματα διάβρωσης στην παραλία του
Καμαρίου μελετήθηκαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος Erabeach (για 1 χρόνο)
και τα αποτελέσματα έχουν ήδη δημοσιευτεί σε διεθνή συνέδρια (Hasiotis et al.,
2017, Tsekouras et al., 2017; Velegrakis et al., 2017).
Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η οριστική μελέτη προστασίας της παραλίας
του Καμαρίου και στη συνέχεια η κατασκευή του έργου, το οποίο έχει ενταχθεί στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» με κωδικό Σ.Α.
2019ΕΠ06710007 και κωδικό ΟΠΣ 5030699. Η παραλία του Καμαρίου είναι από τις
πιο πολυσύχναστες παραλίες της Σαντορίνης και παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα
διάβρωσης. Με τα προβλεπόμενα έργα θα προστατευτεί η παραλία από τη διάβρωση
και από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, γεγονός που θα συμβάλλει στη
διατήρηση και αύξηση του τουριστικού ρεύματος του νησιού, που αποτελεί από έναν
από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της χώρας, αλλά και παγκοσμίως.

Α2. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΥ
Α2.1 Τεχνική Περιγραφή με τα επιθυμητά κύρια λειτουργικά χαρακτηριστικά και
τα ποσοτικά στοιχεία του φυσικού αντικειμένου
Η παραλία Καμάρι έχει μήκος 1.7 km με μέγιστο πλάτος ~50m. Χαρακτηρίζεται από
την παρουσία 3 προβόλων και 2 κυματοθραυστών. Από την προμελέτη προτείνεται
να εφαρμοστεί η μέθοδος της τεχνητής αναπλήρωσης με συνοδευτικά έργα τα οποία
θα βοηθούν στην συγκράτηση του προστιθέμενου υλικού. Ως συνοδευτικά έργα
προτείνεται η κατασκευή κυματοθραυστών χαμηλής στέψης.
Συγκεκριμένα προβλέπονται:
 Τοποθέτηση αμμώδους υλικού διαμέτρου κόκκων, d50 > 0.6 mm, με αρχικό
πλάτος παραλίας Δyo=33 m, αρχική κλίση διατομής που διαμορφώνεται 1:4
και απαιτούμενο όγκο υλικού αναπλήρωσης: V = 136 (m3/m). Το ύψος του
παραλιακού αναβαθμού (berm) θα είναι ίσο με Β=1.5 m. Η αναπλήρωση
προτείνεται να εκτείνεται σε μήκος 620 m.
 Κατασκευή 4 ύφαλων κυματοθραυστών σε βάθος 4-5 m, μήκους 80 m,
μεταξύ τους απόσταση 50 m και σε απόσταση 50 m από την ακτή.
Α2.2 Διαθέσιμα στοιχεία και προηγούμενες μελέτες
Η προμελέτη για την προστασία της παραλίας του Καμαρίου νήσου Θήρας
εκπονήθηκε στα πλαίσια της πράξης "Καταγραφή και Μελέτες Αναστροφής των
Φαινομένων Διάβρωσης σε Τουριστικές Παραλίες Νήσων του Αιγαίου (Erabeach)"
του Προγράμματος «GR02 - Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών
Υδάτων του χρηματοδοτικού μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ
ΕΟΧ) 2009 – 2014». Στα πλαίσια της πράξης αυτής μελετήθηκαν παραλίες έξι
νησιών, ανάμεσα στις οποίες και η παραλία του Καμαρίου.
Η μελέτη περιλαμβάνει:
 Πρακτικά συναντήσεων
 Τεχνική έκθεση προόδου στο μέσο του έργου
 Πρωτόκολλο λειτουργίας ιστοσελίδας
 Σύνθεση Αποτελεσμάτων
 Τελική επιλογή πιλοτικών παραλιών
 Δράσεις δημοσιότητας
 Ιστορικές τάσεις διάβρωσης των επιλεγμένων παραλιών μελέτης
 Εργασίες πεδίου
 Πρόγνωση κινδύνου διάβρωσης των επιλεγμένων παραλιών μελέτης κάτω
από σενάρια ανόδου της θαλάσσιας στάθμης
 Χερσαίες ιζηματοπαροχές και παραλιακό ιζηματικό ισοζύγιο
 Τεχνική έκθεση σχεδιασμού/κοστολόγησης έργων ήπιων μεθόδων
παραλιακής αναπλήρωσης
 Σχεδιασμός και κοστολόγηση σκληρών μέτρων προστασίας στις επιλεγμένες
παραλίες μελέτης
 Μεθοδολογία ανάλυσης κόστους –οφέλους προσαρμοστικών μέτρων
παραλιακής διάβρωσης κάτω από Κλιματική Αλλαγή ( Strategies for
adaptation to increased risk of erosion on Santorini beaches)
 Διαχειριστικά σχέδια αντιμετώπισης / αναστροφής της διάβρωσης των
επιλεγμένων παραλιών μελέτης
 Πρωτόκολλο διαχείρισης της διάβρωσης νησιωτικών παραλίων κάτω από
συνθήκες Κλιματικής Αλλαγής

 Ακτομηχανική διερεύνηση για την αντιμετώπιση της διάβρωσης στην παραλία
Καμαρίου Σαντορίνης
 Βυθομετρική-Τοπογραφική και Μορφοδυναμική έρευνα στην παραλία
Καμαρίου ν.Θήρας
Α2.3 Περιγραφή των τοπικών συνθηκών, των ιδιαιτεροτήτων του έργου και
της ευρύτερης περιοχής και λοιπών δεσμεύσεων
Δεν υπάρχουν τυχόν υφιστάμενες περιβαλλοντικές, αρχαιολογικές και λοιπές
δεσμεύσεις, οι οποίες να απαγορεύουν τον σχεδιασμό και την κατασκευή των
προτεινόμενων από την Ακτομηχανική μελέτη συμπληρωματικών έργων προστασίας
της ακτογραμμής έναντι διάβρωσης.
Α2.4 Διαθέσιμες υποστηρικτικές μελέτες
Στον φάκελο της εκπονηθείσας Ακτομηχανικής μελέτης υπάρχει και Τοπογραφικήβυθομετρική μελέτη καθώς και γεωμορφολογική αποτύπωση, οι οποίες θα τεθούν
στη διάθεση των υποψηφίων αναδόχων-διαγωνιζομένων μελετητικών σχημάτων για
τη σύνταξη της προσφοράς τους, αλλά και του αναδόχου μελετητικού σχήματος για
την προώθηση της παρούσας μελέτης. Η τοπογραφική μελέτη χρειάζεται
συμπληρώσεις για το τμήμα των εκτελούμενων έργων. Κατά τη φάση σύνταξης της
Μ.Π.Ε. και έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων ενδεχομένως να απαιτηθούν
συμπληρώσεις ή επικαιροποίηση της ακτομηχανικής μελέτης.

Α3.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ

ΜΕΛΕΤΩΝ

&

Α3.1 Πρόγραμμα εκπόνησης απαιτούμενων μελετών
Η εκπονηθείσα Ακτομηχανική μελέτη κάλυψε την 1η Φάση : Προγραμματισμός και
Προετοιμασία του Εργου και τη 2η Φάση : Λειτουργικός Σχεδιασμός Εργου.
Ακολουθεί η 3η Φάση: Γεωμετρικός Σχεδιασμός Έργου, κατά την οποία θα
εκπονηθούν με την παρούσα μελέτη οι ακόλουθες επί μέρους κύριες και
υποστηρικτικές μελέτες:
•
Σύνταξη Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.).
Σύμφωνα με την απόφαση 1958/13-01-2012 /Υ.ΠΕ.Κ.Α (ΦΕΚ 21Β’/13-01-2016) :
«Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και
υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ
Α’209/2011)», το έργο κατατάσσεται στην Ομάδα 3η «Λιμενικά Εργα» Υποκατηγορία Α1 - α/α 9, διότι Μ ≥ 500 μ., όπου Μ: το συνολικό μήκος
παρέμβασης.
Σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 2β του Ν.4014/2011(ΦΕΚ 209Α’/21-9-2011),
επιλέγεται από την Υπηρεσία η εκπόνηση μόνο της ΜΠΕ.
Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων θα συνταχθεί με βάση τα άρθρα 2 και 3.β
του Ν.4014/2011 και τις προδιαγραφές που ορίζονται στα Παραρτήματα 2 και 4.3 της
ΥΑ 170225/20-01-2014 (ΦΕΚ 135Β/2014).
Σε περίπτωση που κατά τη σύνταξη και έγκριση της Μ.Π.Ε. απαιτηθούν
συμπληρώσεις ή προσαρμογές της ακτομηχανικής μελέτης, αυτές θα
πραγματοποιηθούν από τον μελετητή της μελέτης λιμενικών έργων με αξιοποίηση
μέρους των απροβλέπτων.
•
Σύνταξη Τοπογραφικής Μελέτης
Συμπλήρωση των τοπογραφικών – βυθομετρικών υποβάθρων που είχαν συνταχθεί
στο πλαίσιο της εκπονηθείσας Ακτομηχανικής μελέτης, ως προς την επάρκειά τους
για τις απαιτήσεις της παρούσας προς εξασφάλιση της αξιοπιστίας της. Σύνταξη
τοπογραφικού και βυθομετρικού διαγράμματος σε ΚΛ.: 1:500 και τεύχος με τα
απαραίτητα προς τούτο στοιχεία για την περιοχή παρέμβασης ως εξής : αποτύπωση
ζώνης της παραλίας πλάτους 35 μ. σε μήκος 700 μ. (40 μ. εκατέρωθεν του μήκους
παρέμβασης των 620 μ.) και βυθομέτρηση ζώνης μήκους 700 μ. μέχρι το βάθος των
6,0 μ. και πάντως σε πλάτος τουλάχιστον 70 μ. από την ακτογραμμή.
•
Ακολουθεί η διαδικασία Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, μετά τη
γνωμοδότηση των ΥΕΝ, ΓΕΝ, ΥΠ.Π.Ο και άλλων συναρμοδίων φορέων κατά
περίπτωση, κατ’ εφαρμογή των Ν.3010/2002 , Ν.4014/2011 όπως ισχύουν και των
οικείων Κ.Υ.Α.
•
Γεωτεχνική Ερευνα και Μελέτη
Α. Ερευνητικές Εργασίες - Εκτέλεση του Προγράμματος Γεωτεχνικών Ερευνών
(ΓΤΕ). Στην παρούσα μελέτη 4 (τέσσερις) θαλάσσιες γεωτρήσεις θεωρούνται
επαρκείς για τη μελέτη όλης της περιλαμβάνουσας τα προβλεπόμενα έργα.
Β. Γεωτεχνική Μελέτη (ΓΜΕ)
Αντικείμενο της φάσης αυτής είναι η αποσαφήνιση-διερεύνηση των εδαφικών
συνθηκών της υπό μελέτης περιοχής και ο σαφής και πλήρης προσδιορισμός όλων

των απαραίτητων γεωτεχνικών στοιχείων για την εκπόνηση της μελέτης των
επιμέρους προβλεπόμενων έργων.
Θα γίνουν 2 γεωτρήσεις βάθους 10 μ. στο μέσο των δύο προβλεπόμενων ακραίων
ύφαλων κυματοθραυστών.
Έκθεση Αξιολόγησης Γεωτεχνικών Ερευνών (άρθρο ΓΜΕ.1.3):
Αντικείμενο της Έκθεσης Αξιολόγησης Γεωτεχνικών Ερευνών είναι η αξιολόγηση
και ερμηνεία των στοιχείων της γεωτεχνικής έρευνας συνεκτιμώντας τα σχετικά
στοιχεία από την υπάρχουσα γεωλογική μελέτη με στόχο τον καθορισμό του
γεωτεχνικού προσομοιώματος στην περιοχή του έργου.
Σημ.: Ως προς το περιεχόμενό της, η έκθεση προγράμματος συντάσσεται σύμφωνα με
ανάλογη προσαρμογή των επί μέρους προδιαγραφών που περιέχει το υπόψη άρθρο,
καθότι τούτες είναι τυπικές και όχι περιοριστικές.
Γνωματεύσεις (άρθρο ΓΜΕ.2.9):
Η σύνταξη και υποβολή γνωματεύσεων αφορά ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στις
ακόλουθες περιπτώσεις και προϋποθέτει την γνώση των γεωτεχνικών συνθηκών μέσω
των κατάλληλων ερευνών και αξιολογήσεων ή την εκτίμηση αυτών με βάση τα
διαθέσιμα στοιχεία:
• πρόταση θεμελίωσης
• επάρκεια προτεινόμενης θεμελίωσης από την Οριστική λιμενικών
• πρόταση βελτίωσης εδάφους
• προσδιορισμός πάχους λιθορριπής έδρασης και τυχόν απαιτούμενης εξυγίανσης
Σημ.: Ως προς το περιεχόμενό της, στη γνωμάτευση περιλαμβάνονται (όχι περιοριστικά
και με ανάλογη προσαρμογή της αντίστοιχης παραγράφου του υπόψη άρθρου) τα
ακόλουθα:
• Δεδομένα, ιστορικό έργου, εντολές εργοδότη, όνομα συντάκτη γνωμάτευσης και
ελεγκτή αυτής.
• Τεχνική περιγραφή του έργου και σύντομη περιγραφή των γεωλογικώνγεωτεχνικών συνθηκών.
•
Καθορισμός της χαρακτηριστικής γεωτεχνικής τομής όπως προκύπτει από την
Έκθεση Αξιολόγησης.
• Οι κατά περίπτωση απαιτούμενοι υπολογισμοί που τεκμηριώνουν τις προτάσειςσυμπεράσματα όπως π.χ. υπολογισμός φέρουσας ικανότητας και καθιζήσεων
μεσων-μακροχρόνιων),
ενδεικτικοί
υπολογισμοί
βελτίωσης
εδάφους,
προσδιορισμός μέσω κατάλληλων διαγραμμάτων και πινάκων του πάχους
λιθορριπής έδρας και πιθανόν εξυγίανσής της κλπ.
• Προτάσεις-Συμπεράσματα.
• Σχέδιο της διατομής του έργου που αναλύθηκε/ελέγχθηκε όπου θα δείχνονται
όλα τα κατά περίπτωση απαραίτητα στοιχεία, σε ΚΛ. 1:100.
Ακολουθεί η 4η Φάση: Κατασκευαστικός Σχεδιασμός του Έργου κατά την οποία
θα εκπονηθούν οι λοιπές επιμέρους μελέτες:
•
Οριστική μελέτη λιμενικών έργων
Επικαιροποίηση του Φακέλου τεχνικών δεδομένων από την υπάρχουσα
Ακτομηχανική μελέτη επί τη βάσει των συγνωμοδοτήσεων και ληφθεισών εγκρίσεων.
Εκπόνηση της Οριστικής μελέτης των τεσσάρων (4) προτεινόμενων ύφαλων
κυματοθραυστών και των 620 μ. τοποθέτησης αμμώδους υλικού.
•
Σύνταξη Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ.
Η μελέτη Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας
(ΦΑΥ) του έργου συντάσσεται από τους μελετητές του κυρίως έργου ανά κατηγορία

μελέτης (κατηγορία 11-Λιμενικά έργα) με βάση τα οριζόμενα στο Π. Δ. 305/96 και τα
εκάστοτε ισχύοντα.
•
Ακολουθεί η διαδικασία Έγκρισης της Οριστικής μελέτης, μετά τις
απαραίτητες κατά νόμο Γνωμοδοτήσεις των ΓΕΝ, ΥΕΝ, ΥΠ.Π.Ο και λοιπών
συναρμοδίων φορέων κατά περίπτωση.
•
Σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την υλοποίηση του έργου.
Θα συνταχθεί το σύνολο των τευχών δημοπράτησης για την υλοποίηση του έργου.
Ιδιαιτέρως, ο προϋπολογισμός του συνόλου έργου θα γίνει επί τη βάσει των Ενιαίων
Τιμολογίων Δημοσίων Εργων και του Κανονισμού Περιγραφικών Τιμολογίων (ΦΕΚ
1746Β΄/2017), όπως αυτά ισχύουν.
Για κάθε τιμή μονάδας μη περιεχόμενης στα παραπάνω τιμολόγια συντάσσεται
σχετική ανάλυση για τον υπολογισμό αυτής, με βάση παρεμφερείς αναλύσεις, η
οποία θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.
Τα στοιχεία του προϋπολογισμού και των αναλύσεων τιμών θα δίνονται υποχρεωτικά
και σε ψηφιακή μορφή επιλογής της Υπηρεσίας.
•
Τα τεύχη και τα σχέδια που θα υποβάλει ο Μελετητής στη Διευθύνουσα
Υπηρεσία στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης μελέτης θα είναι εκείνα που
ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία (Ν.4412/2016 και τα αντίστοιχα άρθρα του
Π.Δ. 696/74). Όλοι οι σχεδιασμοί και τα κείμενα που θα πραγματοποιηθούν θα
παραδοθούν εις διπλούν προ εγκρίσεων, εις τετραπλούν συμπληρωματικά μετά την
έγκριση, και υποχρεωτικά ψηφιακά σε επεξεργάσιμη μορφή- αρχεία dwg. doc κτλ.
Όλες οι οριζοντιογραφίες θα υποβάλλονται έγχρωμες.
•
Προκειμένου να ολοκληρωθεί η ωρίμανση του έργου, η Υπηρεσία διαβιβάζει
σχετικό Φάκελο μελέτης μετά της Μ.Π.Ε. στην Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου
και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 14, παρ. 2 του Ν. 2971/2001, όπως ισχύει,
περί Παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού παραλίας και θαλάσσιου
χώρου για την κατασκευή του υπό μελέτη έργου.
Α3.2 Χρονοδιάγραμμα μελέτης
3ος

4ος-9ος

10ος

11ος

12ος

13ος

14ος-15ος
Εγκρίσεις

ΜΠΕ
ΤΟΠ
ΑΚΤΟΜ
ΓΕΩΤ
ΛΙΜ
ΣΑΥ-ΦΑΥ
ΤΕΥΧΗ

2ος

Εγκρίσεις

1ος

Η συνολική προθεσμία ολοκλήρωσης της σύμβασης ορίζεται σε 15 (δεκαπέντε)
μήνες, συμπεριλαμβανομένων των καθαρών χρόνων σύνταξης των μελετών και των
προβλεπόμενων χρόνων εγκρίσεων αυτών, σύμφωνα με το παραπάνω εκτιμώμενο
χρονοδιάγραμμα. Ο καθαρός χρόνος εκπόνησης της μελέτης είναι 7 μήνες.
Το οριστικό χρονοδιάγραμμα θα υποβληθεί από τον ανάδοχο και θα εγκριθεί από τη
Διευθύνουσα Υπηρεσία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρ.184 του Ν.4412/2016.

Α4. ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ
Η προεκτίμηση των αμοιβών έγινε σύμφωνα με την υπ’ αρ. ΔΝΣγ / 32129/ΦΝ 466 /
16-5-2017 /Υ.Μ.Ε. (ΦΕΚ 2519 Β΄/20-7-2017) απόφαση έγκρισης Κανονισμού
Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών
επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ.8δ του άρθρου 53 του
Ν.4412/2016 (Α΄147).
Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 2 με αρ. πρ. ΔΝΣ/οικ.20641/ΦΝ.439.6/19-3-2020-ΑΔΑ:
62Π4465ΧΘΞ-Τ73, του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών για τις αμοιβές του έτους
2020 λαμβάνεται (τκ)=1,223.
Α4.1) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ (Κατηγορία 11)
Σύμφωνα με το συνημμένο πινάκιο, η αμοιβή όλων των σταδίων της μελέτης
λιμενικής έργων ανέρχεται στο ποσό των 30.819,60€. Για την εκπόνηση της
οριστικής μελέτης, αφού παραλείπονται τα στάδια της προκαταρτικής έκθεσης και
της προμελέτης, η αμοιβή σύμφωνα με το άρθρο ΛΙΜ.1 παρ.3-4 διαμορφώνεται στο
72,5% της συνολικής αμοιβής, δηλαδή στο ποσό των 22.344,21€
Α4.2) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
(Κατηγορία 27)
Σύμφωνα με την απόφαση 1958/13-01-2012 /Υ.ΠΕ.Κ.Α (ΦΕΚ 21Β’/13-01-2016) το
έργο κατατάσσεται στην Ομάδα 3η «Λιμενικά Εργα» - Υποκατηγορία Α1 - α/α 9,
διότι Μ ≥ 500 μ., όπου Μ: το συνολικό μήκος παρέμβασης.
Σύμφωνα με το συνημμένο πινάκιο, η αμοιβή της περιβαλλοντικής μελέτης ανέρχεται
στο ποσό των 29.550,82€. Για την εκπόνηση μόνο της ΜΠΕ, η αμοιβή σύμφωνα με
το άρθρο ΠΕΡ.2 παρ.4 διαμορφώνεται στο 80% αυτής, δηλαδή στο ποσό των
23.640,66€
Α4.3) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΒΥΘΟΜΕΤΡΗΣΗΣ (Κατηγορία 16)
Σύμφωνα με το συνημμένο πινάκιο, η αμοιβή της τοπογραφικής αποτύπωσης και
βυθομέτρησης ανέρχεται στο ποσό των 6.518,60€.
Α4.4) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ
(Κατηγορία 21)
Σύμφωνα με το συνημμένο πινάκιο, η αμοιβή της γεωτεχνικής έρευνας και μελέτης
ανέρχεται στο ποσό των 60.381,23€.
Α4.5) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΑΥ-ΦΑΥ (υπολογίζεται για την
Κατηγορία 11)
Σύμφωνα με το συνημμένο πινάκιο, η αμοιβή σύνταξης του ΣΑΥ-ΦΑΥ ανέρχεται
στο ποσό των 573,87€.
Α4.5) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
(υπολογίζεται για την Κατηγορία 11)
Η προεκτιμώμενη αμοιβή για τη σύνταξη τευχών δημοπράτησης ορίζεται, σύμφωνα
με το ΓΕΝ.7, σε ποσοστό 8% της συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής των
κατηγοριών μελετών για τις οποίες συντάσσονται τεύχη δημοπράτησης.
Επομένως η αμοιβή σύνταξης τευχών δημοπράτησης για την κατηγορία των
λιμενικών έργων διαμορφώνεται ως ακολούθως :

Α = 0,08 * 22.344,21€ = 1.787,54€
Α4.6) ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΤΥΧΙΟΥ

Α4.7) ΠΙΝΑΚΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

Α5. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Το έργο με την ΑΠ 1188/5.4.2019 απόφαση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έχει
ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των
πόρων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» με κωδικό
Σ.Α. 2019ΕΠ06710007 και κωδικό ΟΠΣ 5030699. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
Α6. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Η ανάθεση της παρούσας μελέτης θα γίνει με τη διαδικασία του Ανοιχτού
Διαγωνισμού του άρθρου 27 και του άρθρου 86, παρ.6 του Ν.4412/2016 (“Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών”) μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
Α7. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η Αναθέτουσα αρχή πρότεινε τη χρήση της “τιμής ή κόστους” αποκλειστικά ως
μοναδικού κριτηρίου ανάθεσης, βάσει του άρθρου 86, παρ.6 του Ν.4412/2016, αντί
του κριτηρίου “βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής” των παραγράφων 2 & 4 του άρθ.86
(που αφορά στα κριτήρια καθορισμού της πλέον συμφέρουσας από οικονομική
άποψη προσφοράς ειδικά για σύναψη δημόσιας σύμβασης μελέτης),
καθότι στην προκειμένη περίπτωση συντρέχει ο λόγος της παραγράφου 6.γ (“όταν
πρόκειται για μελέτη μικρού ή απλού έργου ή έργου χωρίς αβεβαιότητες ως προς την
τεχνική λύση”), επειδή το αντικείμενο της υπό ανάθεση σύμβασης προέκυψε από
εκπονηθείσα και εγκριθείσα Ακτομηχανική μελέτη, κατά την οποία προτάθηκε η
κατασκευή τεσσάρων ύφαλων αποσπασμένων κυματοθραυστών μήκους 80μ. ο
καθένας αποκλειστικά από φυσικούς λίθους, καθώς και τοποθέτηση αμμώδους
υλικού στην ακτή και σε μήκος 620 μ. Το έργο είναι πράγματι μικρό και απλό, χωρίς
αβεβαιότητες ως προς την τεχνική του λύση.
Η χρήση της “τιμής ή κόστους” αποκλειστικά ως μοναδικού κριτηρίου ανάθεσης,
βάσει του άρθρου 86, παρ.6 του Ν.4412/2016 έγινε αποδεκτή με την 14/28.4.2020
πράξη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
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