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ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΚΑΗ ΝΖΗΧΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΛΗΜΔΝΧΝ, ΛΗΜΔΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ & ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΧΝ 

ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ 

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΥΔΓΗΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΛΗΜΔΝΧΝ ( Δ..Α.Λ.) 

 

ΠΡΑΚΣΗΚΟ 71
εο

 /15-12-2017 ΤΝΔΓΡΗΑΖ  

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΛΗΜΔΝΧΝ ( Δ..Α.Λ.) 

 

1.- ηνλ Πεηξαηά ηελ 15
ε 

Γεθεκβξίνπ 2017, εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα 10:00 κ.κ., ζπλήιζαλ ζηελ 

αίζνπζα (512) ζηνλ 5
ν
 φξνθν ηνπ λένπ θηηξίνπ ηνπ Τ.Ν.Α.Ν.Π. (Αθηή Βαζηιεηάδε – Πεηξαηά) ηα 

κέιε ηεο Δ..Α.Λ., θαηφπηλ ηεο ππ’ αξηζ. 3121.6/85135/2017/28-11-2017 Πξφζθιεζεο ηνπ 

Πξνέδξνπ ηεο Δ..Α.Λ., γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ επί ησλ ζεκάησλ: 

 

1. ΖΡΑΚΛΔΗΟ: Δπηθαηξνπνίεζε Γεληθνχ Πξνγξακκαηηθνχ ρεδίνπ (Master Plan) ηνπ ιηκέλα 

Ζξαθιείνπ σο πξνο ηνπο φξνπο δφκεζεο θαη ηηο ρξήζεηο γεο. 

2. ΑΘΖΝΗΟ ΘΖΡΑ: Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (Μ.Π.Δ.) ηνπ έξγνπ: 

«Ληκέλαο Αζεληνχ Θήξαο». 

3. ΖΡΑΗΟ ΑΜΟΤ: Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (Μ.Π.Δ.) ηνπ έξγνπ: «Δπέθηαζε 

αιηεπηηθνχ θαηαθπγίνπ Ζξαίνπ, ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Ππζαγνξείνπ, ηνπ Γήκνπ άκνπ, 

ηνπ Ν. άκνπ, ηεο Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ» (Δπαλεμέηαζε). 

4. ΜΑΡΜΑΡΗ ΚΧ: Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (Μ.Π.Δ.) ηνπ έξγνπ: «Καηαζθεπή 

εμέδξαο ζηελ παξαιία Μαξκαξίνπ Κσ ζηε Γ.Κ. Γηθαίνπ, Γήκνπ Κσ, Π.Δ. Κσ, Πεξηθέξεηαο 

Ννηίνπ Αηγαίνπ, γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Γήκνπ Κσ». 

5. ΤΓΡΑ: «Πιαίζην Έξγσλ Αλάπηπμεο Ληκέλα (Π.Δ.Α.Λ.) Ύδξαο θαη Μειέηε 

Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (Μ.Π.Δ.) Ληκέλα Ύδξαο» (Δπαλεμέηαζε). 

6. ΜΠΑΛΟ ΑΜΟΤ: «Σερληθέο κειέηεο έξγσλ επέθηαζεο Αιηεπηηθνχ Καηαθπγίνπ 

Μπάινπ Ν. άκνπ, Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ». 

7. ΠΛΖΜΜΤΡΗ ΡΟΓΟΤ: Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ Έξγσλ Αληηκεηψπηζεο  

Πξνζάκκσζεο ηνπ Αιηεπηηθνχ Καηαθπγίνπ Νφηηαο Ρφδνπ. 

8. ΚΑΡΑΒΟΣΑΗ ΦΟΛΔΓΑΝΓΡΟΤ: Πξνθαηαξθηηθφο Πξνζδηνξηζκφο  Πεξηβαιινληηθψλ 

Απαηηήζεσλ (Π.Π.Π.Α.) Καηαθπγίνπ Αιηεπηηθψλ θαθψλ Καξαβνζηαζίνπ Φνιέγαλδξνπ. 

9. ΠΑΡΟΗΚΗΑ ΠΑΡΟΤ: Όξνη Γφκεζεο θαη Υξήζεηο Γεο εληφο Υεξζαίαο Εψλεο Ληκέλα 

Παξνηθηάο Πάξνπ (Δπαλεμέηαζε). 

10. ΚΑΜΗΝΑΚΗ ΠΑΡΟΤ: Πξνθαηαξθηηθφο Πξνζδηνξηζκφο Πεξηβαιινληηθψλ Απαηηήζεσλ 

(Π.Π.Π.Α.) ηνπ έξγνπ: «Πξνγξακκαηηθφ ρέδην (Master Plan) Νένπ Δκπνξηθνχ Ληκέλα ζηε 

ζέζε Κακηλάθη Γήκνπ Πάξνπ λ. Πάξνπ Ν. Κπθιάδσλ» (Δπαλεμέηαζε). 
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2.- Απφ ηα νξηδφκελα ζηελ αξηζ. πξση. 2901.01/7538/2016/16/29-01-2016 (Φ.Δ.Κ. 45 

Σ.Τ.Δ.Θ.Ο.Γ.Φ.Γ.Δ.Γ.Σ./29-01-2016) Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη ηνπ Τπνπξγνχ Ναπηηιίαο 

θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο: «Παχζε θαη Γηνξηζκφο Γεληθνχ Γξακκαηέα Ληκέλσλ, Ληκεληθήο 

Πνιηηηθήο θαη Ναπηηιηαθψλ Δπελδχζεσλ ζην Τπνπξγείν Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο.» 

θαη ηελ ππ’ αξηζ. 3121.6/45530/2017/22-06-2017 (Φ.Δ.Κ. 329/Τ.Ο.Γ.Γ./06-07-2017) Απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο «Αλαζπγθξφηεζε ηεο Δπηηξνπήο ρεδηαζκνχ θαη 

Αλάπηπμεο Ληκέλσλ (Δ..Α.Λ.)», πξφεδξνο θαη κέιε ηεο Δπηηξνπήο παξφληα ηελ 15-12-2017, ήηαλ 

νη παξαθάησ: 

1. ΛΑΜΠΡΗΓΖ Υξήζηνο, Γεληθφο Γξακκαηέαο Ληκέλσλ, Ληκεληθήο Πνιηηηθήο θαη 

Ναπηηιηαθψλ Δπελδχζεσλ, Πξφεδξνο Δ..Α.Λ. 

2. ΜΠΔΡΚΔΣΖ Ησάλλα, εθπξφζσπνο Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο 

3. Αληηπινίαξρνο Λ.. ΜΤΣΗΛΖΝΑΗΟ Ησάλλεο, εθπξφζσπνο Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη 

Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο 

4. ΥΑΗΧΣΟΤ Ησάλλα, εθπξφζσπνο Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ 

5. ΜΑΡΚΑΣΟΤ-ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ Αλαζηαζία, εθπξφζσπνο Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνχ 

6. ΚΛΖΡΖ Βαζηιηθή, εθπξφζσπνο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ 

7. Πινίαξρνο Π.Ν. ΚΑΜΠΟΛΖ Ησάλλεο, εθπξφζσπνο Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο 

8. ΓΟΤΜΑ Υξπζνχια, εθπξφζσπνο Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο 

9. ΠΔΣΡΟΤ Μαξίλα, εθπξφζσπνο Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ 

10. ΓΑΣΟΠΟΤΛΟΤ Δπγελία, εθπξφζσπνο Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ 

11. ΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟ Παλαγηψηεο - Ηάζσλ, πξφεδξνο Ρπζκηζηηθήο Αξρήο Ληκέλσλ 

ηελ ζπλεδξίαζε δελ παξαβξέζεθαλ εθπξφζσπνη ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο θαη 

ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ.  

 

ηε ζπλεδξίαζε παξεπξίζθνλην επίζεο νη παξαθάησ: 

1. ΠΑΠΑΓΟΠΟΛΖ - ΓΔΣΕΧΡΣΕΖ Αξηζηνηέιεο - Νηθφιανο (Τ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Γ.Λ.Λ.Π.Ν.Δ./ 

ΓΗ.ΛΗ.Κ.ΤΠ.-α΄), Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο 

2. Μ.Π.Τ. ΚΤΠΑΡΗΖ Υξπζή (Τ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Γ.Λ.Λ.Π.Ν.Δ./ΓΗ.ΛΗ.Κ.ΤΠ.-α΄), Δηζεγήηξηα 

3. Μ.Π.Τ. ΠΔΣΡΗΓΖ Πέηξνο (Τ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Γ.Λ.Λ.Π.Ν.Δ./ΓΗ.ΛΗ.Κ.ΤΠ.-α΄), Δηζεγεηήο 

4. Μ.Π.Τ. ΠΑΡΑΚΔΤΑ Αλαηνιή (Τ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Γ.Λ.Λ.Π.Ν.Δ./ΓΗ.ΛΗ.Κ.ΤΠ.-α΄), Δηζεγήηξηα 

5. Μ.Π.Τ. ΑΓΑ Κσλζηαληίλνο (Τ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Γ.Λ.Λ.Π.Ν.Δ./ΓΗ.ΛΗ.Κ.ΤΠ.-α΄), Δηζεγεηήο 

6. ΣΗΚΑΛΑΚΖ Δκκαλνπήι, Πξφεδξνο Π.Δ.Π.Δ.Ν. 

7. ΜΑΡΗΝΑΚΖ Αληψληνο, Γεληθφο Γξακκαηέαο Π.Δ.Π.Δ.Ν. 

8. ΒΑΗΛΗΚΟ Ησάλλεο,, πλεξγάηεο θ. Τθ.ΝΑ.Ν.Π. 

9. ΒΑΛΔΡΑ Κξίησλ, χκβνπινο θ. Γ.Γ.Λ.Λ.Π.Ν.Δ. 

10. Κειεπζηήο Λ.. ΗΓΔΡΖ Διεπζεξία 

11. ΓΗΑΝΣΖ Θενδψξα, Ρπζκηζηηθή Αξρή Ληκέλσλ 

 

3.- Καηά ηε πλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο παξεπξέζεθαλ γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ κειψλ ηεο 

Δπηηξνπήο επί ησλ ζεκάησλ ηεο πλεδξίαζεο νη παξαθάησ: 

α. Γηα ην ζέκα 01:  
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1. Φηιηππήο Απφιισλαο, Πξφεδξνο Οξγαληζκνχ Ληκέλνο Ζξαθιείνπ Α.Δ. 

2. Μπνπηάηεο Αληψληνο, Πνιηηηθφο Μεραληθφο, Ρνγθάλ Α. θαη πλεξγάηεο Α.Δ. 

β. Γηα ην ζέκα 02: 

1. Πειέθεο Ζιίαο, Πξφεδξνο Γεκνηηθνχ Ληκεληθνχ Σακείνπ Θήξαο 

2. Κνληδάξεο Αλαζηάζηνο, ΤΑΛΔ Γεκνηηθνχ Ληκεληθνχ Σακείνπ Θήξαο 

γ. Γηα ην ζέκα 04: 

1. Γηακίλ Αιβέξηνο, Πνιηηηθφο Μεραληθφο, Μειεηεηήο CN WAY 

δ. Γηα ην ζέκα 10: 

1. Μειάρξεο Θεφδσξνο, Μειεηεηήο ECOS Μειεηεηηθή Α.Δ. 

ε. Γηα ηα ζέκαηα 02 θαη 08: 

1. Υξηζηφπνπινο Γεψξγηνο, Μειεηεηήο 

2. Αλησλφπνπινο Υαξίιανο, Πνιηηηθφο Μεραληθφο Μειεηεηήο ΜΑΡΝΔΣ Α.Σ.Δ. 

3. Βιαρνγηάλλε ηέιια, Πνιηηηθφο Μεραληθφο Μειεηήηξηα ΜΑΡΝΔΣ Α.Σ.Δ. 

ζη. Γηα ηα ζέκαηα 03 θαη 06: 

1. εβαζηάθεο Γεκήηξηνο, Βνπιεπηήο άκνπ 

2. Μέκνο Κσλζηαληίλνο, νκφηηκνο Καζεγεηήο Δζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ 

3. Βαζηιείνπ Γεψξγηνο, Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. άκνπ 

4. Παληειαίνπ Κπξηαθή, Μειεηήηξηα 

δ. Γηα ηα ζέκαηα 09 θαη 10: 

1. Κσβαίνο Μάξθνο, Γήκαξρνο Πάξνπ 

2. Καξαράιηνο ηαχξνο, Πξφεδξνο Γεκνηηθνχ Ληκεληθνχ Σακείνπ Πάξνπ – Αληηπάξνπ 

3. Κππξαίνο Νηθεθφξνο, πνιηηηθφο κεραληθφο Γεκνηηθνχ Ληκεληθνχ Σακείνπ Πάξνπ –     

    Αληηπάξνπ 

4. Ραγθνχζεο Ησάλλεο, πνιηηηθφο κεραληθφο Γήκνπ Πάξνπ 

 

Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία, ν Πξφεδξνο ηεο Δ..Α.Λ. θήξπμε ηελ έλαξμε 

ηεο πλεδξίαζεο θαη ζπδεηήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο, φπσο παξνπζηάδνληαη ζην 

παξάξηεκα κε ηηο Απνθάζεηο πνπ επηζπλάπηνληαη, ην νπνίν θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ 

παξφληνο πξαθηηθνχ.  

Μεηά ηε ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ θαη ηε ιήςε ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ, ν Πξφεδξνο ηεο 

Δπηηξνπήο θήξπμε ηε ιήμε απηήο. 

 Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ Δ..Α.Λ. 

 

 

ΛΑΜΠΡΗΓΖ ΥΡΖΣΟ 

ΔΠΗΤΝΑΠΣΟΜΔΝΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

Απνθάζεηο εμεηαζζέλησλ ζεκάησλ (θ. 93)  

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ 71εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΑΛ 

                                 15-12-2017 

 

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΔΑΛ 

 

 

Α.Ν. ΠΑΠΑΓΟΠΟΛΖ – ΓΔΣΕΧΡΣΕΖ 
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ΘΔΜΑ 10  ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 71εο / 15-12-2017  ΤΝΔΓΡΗΑΖ 

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΛΗΜΔΝΧΝ (Δ..Α.Λ.) 

 

ΘΔΜΑ: «Πξνθαηαξθηηθόο Πξνζδηνξηζκόο Πεξηβαιινληηθώλ Απαηηήζεσλ ηνπ έξγνπ 

«Πξνγξακκαηηθό ρέδην Νένπ Δκπνξηθνύ Ληκέλα ζηε ζέζε Κακηλάθη Γήκνπ 

Πάξνπ λ. Πάξνπ Ν. Κπθιάδσλ»  

 

1. εκαζία ηεο Πξόηαζεο ηνπ Έξγνπ - θνπηκόηεηα  

χκθσλα κε ηελ ΚΤΑ ππ. αξ. 8315.2/ 02-2007, ν ιηκέλαο Πάξνπ είλαη ιηκέλαο εζληθήο ζεκαζίαο. 

Υσξίο απηφ λα πξνζδηνξίδεηαη ζαθψο ζηελ πξναλαθεξζείζα ΚΤΑ ζεσξείηαη φηη ν ραξαθηεξηζκφο 

αθνξά ηνλ ιηκέλα ηεο Παξνηθηάο. Ο λένο ππφ εμέηαζε ιηκέλαο βξίζθεηαη ζε απφζηαζε απφ ηνλ 

ιηκέλα Παξνηθηάο.  

Ζ ζθνπηκφηεηα ηνπ έξγνπ έγθεηηαη ζηελ δπλαηφηεηα εμππεξέηεζεο ηεο ζεκεξηλήο θαη κειινληηθήο  

εκπνξηθήο θίλεζεο ηεο λήζνπ πνπ κέρξη ζήκεξα γίλεηαη απφ ηνλ ιηκέλα ηεο Παξνηθηάο καδί κε ηελ 

κε εκπνξηθή.    

 

2. ρεηηθή Ννκνζεζία 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ  παξ. 7  θαη 8 ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ.4150/2013 (ΦΔΚ Α΄102): «Γηα 

ηελ απνδνρή ηνπ Πξνθαηαξθηηθνχ Πξνζδηνξηζκνχ Πεξηβαιινληηθψλ Απαηηήζεσλ (Π.Π.Π.Α.) ή 

ηεο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (Μ.Π.Δ.) γηα ηελ αδεηνδφηεζε φισλ ησλ ιηκεληθψλ 

έξγσλ, θαηεγνξίαο Α1 θαη Α2, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ 

άξζξνπ 3 θαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 4014/2011, φπσο ηζρχνπλ, απαηηείηαη ε 

πξνεγνχκελε ζεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο Δ..Α.Λ.. Ζ σο άλσ γλσκνδφηεζε δελ απαηηείηαη ζην 

πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο γηα ηε λνκηκνπνίεζε πθηζηάκελσλ έξγσλ, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 27 ηνπ λ. 2971/2001, φπσο ηζρχεη. Ζ γλσκνδφηεζε απηή 

ππνθαζηζηά ηηο γλσκνδνηήζεηο ησλ ζπλαξκφδησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 14 ηνπ λ. 2971/2001 θαη ζηα άξζξα 3 θαη 4 ηνπ λ. 4014/2011, φπσο ηζρχνπλ, γηα ηε 

ζπιινγή γλσκνδνηήζεσλ ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ θαη θνξέσλ δηνίθεζεο θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ 

Πξνθαηαξθηηθνχ Πξνζδηνξηζκνχ Πεξηβαιινληηθψλ Απαηηήζεσλ ή ηεο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ 

Δπηπηψζεσλ αληηζηνίρσο». 

Ζ βαζηθή ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη:  

Ο Νφκνο 1650/1986 (ΦΔΚ 160/Α) «Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο» φπσο ηξνπνπνηήζεθε 

κε ηνλ Ν. 3010/2002 (ΦΔΚ 91/Α/ 25-04-2002). 

Ο λ. 2971/2001, «Αηγηαιφο, παξαιία θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α’ 285 /19-12-2001), φπσο ηζρχεη 

κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ.    

Ο Νφκνο 4014/2011 (ΦΔΚ 209/Α) κε ηνλ νπνίν θαζνξίδεηαη ε πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε έξγσλ 

θαη δξαζηεξηνηήησλ. 

Ζ Τ.Α. 1958/ 13-01-2012 κε ηελ νπνία θαηαηάζζνληαη ηα δεκφζηα θαη ηδησηηθά έξγα ζε θαηεγνξίεο 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 1, παξ. 4 ηνπ Ν. 4014/2011. 

Ο λ. 1650/1986, «Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο» (ΦΔΚ Α’ 160 /15, 16-10-1986). 

 

3. Ηζηνξηθό 

Ζ Απφθαζε «Καζνξηζκφο νξίσλ αηγηαινχ, παξαιίαο ζηε ζέζε «Κακηλάθη» λήζνπ Πάξνπ» (ΦΔΚ 

55 Γ’ /17-02-2009). 
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                  Σν έγγξαθν κε ΑΠ 55552/ 03-08-2016 ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηγαίνπ, ΓΗ.ΠΔ.ΥΧ.. 

Ννηίνπ Αηγαίνπ κε ζέκα «Γηαβίβαζε θαθέινπ Πξνθαηαξθηηθνχ Πξνζδηνξηζκνχ Πεξηβαιινληηθψλ 

Απαηηήζεσλ ηνπ έξγνπ «Πξνγξακκαηηθφ ρέδην Νένπ Δκπνξηθνχ Ληκέλα ζηε ζέζε Κακηλάθη 

Γήκνπ Πάξνπ λ. Πάξνπ Ν. Κπθιάδσλ» γηα γλσκνδφηεζε.  

                  Σν έγγξαθν κε ΑΠ 63513/ 09-09-2016 θαη 21010/ 07-04-2017 ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

Αηγαίνπ, ΓΗ.ΠΔ.ΥΧ.. Ννηίνπ Αηγαίνπ κε ην ίδην ζέκα. 

                  Σν έγγξαθν κε ΑΠ 730/ 24-01-2017 ηνπ Γήκνπ Πάξνπ, Γξαθείν Γεκάξρνπ, κε ζέκα ηελ 

αλαγθαηφηεηα επίζπεπζεο πξνψζεζεο πξνο εμέηαζε ζηελ Δ..Α.Λ. ηεο ΠΠΠΑ θαη απνζηνιήο ησλ 

εθθξεκνπζψλ γλσκνδνηήζεσλ γηα ην πξψην ζηάδην πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ. 

Ζ κειέηε ηνπ Πξνγξακκαηηθνχ ρεδίνπ ηνπ εκπνξηθνχ ιηκέλα Πάξνπ μεθίλεζε απφ ην 1996 κε 

θνξέα ην Τ.ΠΔ.ΥΧ.ΓΔ. Φνξέαο ηνπ έξγνπ ζήκεξα είλαη ε Γηεχζπλζε Ληκεληθψλ Έξγσλ θαη Έξγσλ 

Αεξνδξνκίσλ ηεο Γ.Γ. πγθνηλσληαθψλ Έξγσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ, Τπνδνκψλ θαη 

Γηθηχσλ.                   

H ππ’ αξηζ. 68/06/ 31-05-2017 Απφθαζε ηεο 68
εο

 ΔΑΛ. 

 

4. Λεηηνπξγία Έξγνπ 

Σν έξγν ζα ιεηηνπξγήζεη απνθιεηζηηθά ζαλ εκπνξηθφ ιηκάλη. ήκεξα ε ιεηηνπξγία απηή επηηειείηαη 

απφ ην ιηκάλη ηεο Παξνηθίαο καδί κε ηηο άιιεο ρξήζεηο.   

 

5. Τθηζηάκελε Καηάζηαζε  

 

5.1 Γεληθά 

χκθσλα κε ηελ Τ.Α. 1958/ 13-01-2012 ην πξνηεηλφκελν έξγν θαηαηάζζεηαη ζηελ ηξίηε νκάδα 

έξγσλ (ιηκεληθά έξγα) ελψ ην ζχλνιν ησλ έξγσλ θαηαηάζζεηαη ζηελ ππνθαηεγνξία Α2 κε α/α 1 

«Δκπνξηθνί θαη Δπηβαηηθνί Ληκέλεο, Ληκέλεο κείδνλνο  ελδηαθέξνληνο ή ηνπηθήο ζεκαζίαο ή λένη 

ιηκέλεο κε L<100m» επεηδή πξφθεηηαη γηα λέν εκπνξηθφ ιηκέλα θαη ην νιηθφ κήθνο ηνπ πινίνπ 

ζρεδηαζκνχ δελ θηάλεη ηα 100 κέηξα.   

Ζ εκπνξηθή θίλεζε ηνπ λεζηνχ εμππεξεηείηαη θπξίσο απφ ηνλ ιηκέλα ηεο Παξνηθηάο πνπ είλαη θαηά 

θχξην ιφγν επηβαηηθφο.  

 

5.2 Τθηζηάκελν ιηκεληθό εκπνξηθό θνξηίν 

Οη αθίμεηο εκπνξηθψλ πινίσλ ζην ιηκάλη ηεο Παξνηθηάο θπκαίλνληαη απφ πεξίπνπ 300 σο πεξίπνπ 

500 απφ ην 1993 κέρξη ην 2012. Με κέγηζην ην 2006 (513) αθνινπζεί κηα πεξίνδνο θάκςεο κε 

δηαθπκάλζεηο πνπ ην 2012 αξηζκεί πεξίπνπ 400 αθίμεηο. Ο κέζνο κεληαίνο αξηζκφο αθίμεσλ κεηαμχ 

2005-2012 είλαη 36 πινία ηνλ κήλα. Σα θχξηα θνξηνεθθνξησλφκελα πιηθά είλαη ακκνράιηθν, 

νηθνδνκηθά πιηθά θαη θαχζηκα. Σν κέγεζφο ηνπο πέθηeη απφ πάλσ απφ 500.000 ηφλνπο ην 2007 ζε 

θάησ απφ 200.000 ηφλνπο ην 2012, πηψζε πνπ νθείιεηαη ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε.   

 

5.3  Τθηζηάκελεο ππνδνκέο 

Οη πθηζηάκελεο ιηκεληθέο ππνδνκέο είλαη απηέο ηνπ ιηκέλα ηεο Παξνηθίαο Πάξνπ αθνχ απηφο 

εμππεξεηεί θαη ηελ εκπνξηθή θίλεζε κέρξη ζήκεξα. Ο ιηκέλαο απνηειείηαη απφ ηα αλαηνιηθά πξνο 

ηα δπηηθά απφ έλαλ πξνβιήηα Ο/Γ, έλα ιηκάλη θηινμελίαο αιηεπηηθψλ ζθαθψλ θαη ζθαθψλ 

αλαςπρήο κε δχν εμσηεξηθνχο ιηκελνβξαρίνλεο θαη έλα ιηκελίζθν γηα κηθξφηεξα ζθάθε κε 

πξνζήλεκν θπκαηνζξαχζηε απφ Φ.Ο.    
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Ζ πξνζπέιαζε ηνπ ιηκέλα γίλεηαη απφ ηνλ αζηηθφ ηζηφ ηεο πφιεο πνπ θαηά πεξηφδνπο θνξηίδεηαη 

ηδηαίηεξα εηδηθά απφ ηελ δηέιεπζε βαξέσλ νρεκάησλ.   

 

6. Αμηνιόγεζε Τθηζηάκελεο Καηάζηαζεο 

Ζ θνξηνεθθφξησζε ησλ εκπνξεπκάησλ ζην ιηκάλη ηεο Παξνηθηάο ζπλαληά είηε δεκηνπξγεί ηα 

αθφινπζα πξνβιήκαηα: 

(α) Έιιεηςε θξεπηδσκάησλ θαη πξνζπέιαζεο. Ζ έιιεηςε πξνζπέιαζεο ζπλεπάγεηαη ηελ θφξηηζε 

ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ θαη πςειφηεξε ξχπαλζε.   

(β) Κίλδπλνπο απφ ηελ εθθφξησζε θαπζίκσλ ζηα παξαθείκελα ζθάθε θαη ηελ γχξσ πεξηνρή. 

(γ) Δπηβάξπλζε απφ αησξνχκελα ζσκαηίδηα θαηά ηελ θφξησζε ρχδελ πιηθψλ (πρ. 

καξκαξφζθνλεο). 

(δ) Αηζζεηηθή επηβάξπλζε ηεο πεξηνρήο.  

Γηαθξίλεηαη κηα θαζαξή αληίθαζε θαη ζχγθξνπζε ζηηο ρξήζεηο θαη παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Αλαςπρή θαη ηνπξηζηηθφ πξνηφλ έλαληη εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηξνθνδνζίαο ησλ αλαγθψλ.   

 

Όζνλ αθνξά ηελ εμέιημε ηεο εκπνξηθήο δηαθίλεζεο απηή εμαξηάηαη απφ ηελ εμέιημε ησλ 

καθξννηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ ζηελ ρψξα θαη απφ ηελ εμέιημε ηνπ ηνπξηζκνχ. ε ρξνληθφ νξίδνληα 

25εηίαο ζεσξνχληαη 3 ζελάξηα γηα ηελ δηαθίλεζε. Σν επκελέο πξνβιέπεη ζαθή αλάπηπμε κεηά ην 

2015κε αξγφ ξπζκφ κέρξη ην 2020 θαη επηηαρπλφκελν κεηά κέρξη ην 2030. Σν δπζκελέο ζελάξην 

πξνβιέπεη θίλεζε ζηαζεξή ζηα ζεκεξηλά επίπεδα κέρξη ην 2020. Σν κέζν ζελάξην πξνβιέπεη κηθξή 

αλάπηπμε κέρξη ην 2020 πνπ θάπσο επηηαρχλεηαη κεηά θαη κέρξη ην 2030. Βάζεη απηνχ ηνπ 

ζελαξίνπ ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ κειέηεο πξνβιέπεηαη ν αξηζκφο αθίμεσλ εηεζίσο λα  είλαη ηεο 

ηάμεο ησλ 500.  ε ζρέζε κε ηα κεγέζε ησλ πινίσλ ζεσξείηαη ην κέζν πινίν φηη ζα έρεη εθηφπηζκα 

2000 DWT, κε κήθνο 70 κ., πιάηνο 12,5 κ. θαη βχζηζκα 4,5 κ. θαη ην κέγηζην πινίν εθηφπηζκα 

4000 DWT,  κε κήθνο 95 κ., πιάηνο 15 κ. θαη βχζηζκα 5,5 κ.    

 

7. Πεξηγξαθή Δλαιιαθηηθώλ Λύζεσλ θαη Πξνηεηλόκελε Λύζε 

 

7.1 Βαζηθά κεγέζε ζρεδηαζκνύ  

Ζ καζεκαηηθή αλάιπζε γηα ην ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αλαγθαίσλ ζέζεσλ παξαβνιήο κε βάζε ην 

κέζν ζελάξην έδσζε απαίηεζε 2 ζέζεσλ παξαβνιήο. Θεσξψληαο έλα κέζν θαη έλα κέγηζην πινίν  

ζρεδηαζκνχ κε αληίζηνηρα κήθε 70 κ θαη 95 κ, ζεσξείηαη φηη κε ηα απαηηνχκελα πεξηζψξηα ην 

ζπλνιηθφ απαηηνχκελν κήθνο θξεπηδσκάησλ πξέπεη λα είλαη 240 κ.  ηελ αξρηθή δηάηαμε ηεο 

ππνβιεζείζαο κειέηεο πξνβιεπφηαλ ειάρηζηε δηάζηαζε ιηκελνιεθάλεο (ζηελ δηεχζπλζε Β-Ν) 200 

κ δειαδή  ηνπιάρηζηνλ ίζε θαη ειαθξά κεγαιχηεξε απφ ην δηπιάζην ηνπ κήθνπο ηνπ κέγηζηνπ 

πινίνπ. ηελ λέα ηξνπνπνηεκέλε δηάηαμε ε αληίζηνηρε δηάζηαζε έρεη γίλεη 250 κ. Σν πιάηνο 

ζηνκίνπ ηνπ ιηκέλα ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 120 κ.  

 

7.2 Κξηηήξηα επηινγήο ζέζεο  

Θεσξήζεθε ε θαηαιιειφηεηα ζε ζρέζε κε ηελ πξνζβνιή απφ θπκαηηζκνχο, ε επίδξαζε ζην 

θπζηθφ πεξηβάιινλ, ε ιεηηνπξγηθφηεηα, ε απνπζία ζπγθξνπφκελσλ θαη αιιειναλαηξνχκελσλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ε απνδνρή απφ ηνπο θαηνίθνπο. Δμεηάζηεθαλ δχν ζέζεηο – απνθιεηνκέλεο ηεο 

κεδεληθήο ιχζεο – πνπ είλαη ε ζέζε «Μψινο» ηεο θνηλφηεηαο Αξρηιφρνπ θαη ε ζέζε «Κακηλάθη» 

ηεο θνηλφηεηαο Μάξπεζζαο. 
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7.3 Δλαιιαθηηθέο ζέζεηο θαη ιύζεηο  

α’  Δλαιιαθηηθή ζέζε «Μψινο» 

Ζ ζέζε «Μψινο» βξίζθεηαη ζηνλ φξκν Μάξκαξα ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ λεζηνχ , βφξεηα ηεο 

Μάξπεζζαο. Ο φξκνο έρεη πξνζαλαηνιηζκφ πξνο ηελ αλαηνιή. Ζ αθηή είλαη πινχζηα ζε άκκν θαη 

νη θιηζεηο ηνπ ππζκέλα είλαη πάξα πνιχ κηθξέο. Ζ εμεηαδφκελε ζέζε ηνπ έξγνπ είλαη ζηελ βφξεηα 

πιεπξά κε αλάγιπθν ζρεηηθά επίπεδν θαη βάζε θνληά ζηελ αθηή πεξί ηα 4 κ. Σν κέγηζην χςνο 

θχκαηνο ζην εζσηεξηθφ ηνπ φξκνπ απφ Ν-ΝΑ δηεχζπλζε θηάλεη ηα 2 κ. ΄ελψ απφ ηα ΒΑ ηα 3 κ. Ζ 

δπλακηθή ηεο αθηήο δείρλεη ζηεξενκεηαθνξά ηφζν θαηά κήθνο φζν θαη εγθάξζηα πξνο απηήλ. Σν 

αιηεπηηθφ θαηαθχγην ζην λφηην άθξν ηνπ φξκνπ άζθεζε πξνζρσκαηηθή ζην λφηην άθξν θαη 

δηαβξσηηθή βνξεηφηεξα επίδξαζε κηθξνχ βαζκνχ ιφγσ ηνπ κηθξνχ κεγέζνπο ηνπ έξγνπ. Δθηηκάηαη 

απφ κειέηε αθηνκεραληθήο φηη ε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζην βφξεην ηκήκα ηνπ φξκνπ κε πξνζήλεκν 

κψιν ηεο ηάμεο ησλ 350 κ. ζα επηθέξεη ζην κέζν ηνπ φξκνπ δηάβξσζε ηεο ηάμεο ησλ 10 κ κέζα ζε 

5 ρξφληα. Δπηπιένλ ιφγσ ηεο εηζεξρφκελεο ζεκαληηθήο ζηεξενπαξνρήο θαη ησλ κηθξψλ βαζψλ ζα 

είλαη απαξαίηεηε ε πεξηνδηθή εθβάζπλζε γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ιηκέλα. Αθφκε ζην βφξεην κέξνο 

ηνπ φξκνπ φπνπ θαη ε ζέζε ηνπ ππφ εμέηαζε ιηκέλα ππάξρεη έινο – βηφηνπνο ηνπ νπνίνπ ε θπζηθή 

ιεηηνπξγία ζα επεξεαζηεί απφ ην έξγν. Ζ πεξηνρή δελ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε 

αιιά απφ άπνςε θπζηθνχ πεξηβάιινληνο έρεη ηηο πξνππνζέζεηο γηα απηήλ.  Αληίζηνηρεο επηδξάζεηο 

ζην πεξηβάιινλ δελ πθίζηαληαη ζηελ άιιε ππφ εμέηαζε ζέζε νχηε αλάγθε βπζνθνξήζεσλ. 

Δπηπιένλ νη ρξήζεηο γεο εθεί (δηάζεζε απνξξηκάησλ θαη εγθαηάζηαζε βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ) ηελ 

θαζηζηνχλ ππνβαζκηζκέλε θαη αθαηάιιειε γηα ηνπξηζηηθή αλάπηπμε. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο ε 

ζέζε «Μψινο» απνθιείεηαη σο ελαιιαθηηθή ζέζε θαη πξνθξίλεηαη ε ζέζε «Κακηλάθη».       

 

β’. Δλαιιαθηηθή ζέζε «Κακηλάθη» 

Ζ ζέζε «Κακηλάθη» βξίζθεηαη 400 κ βφξεηα απφ ην Πίζσ Λεηβάδη ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ 

λεζηνχ , βφξεηα ηεο Μάξπεζζαο. Ζ ζέζε έρεη πξνζαλαηνιηζκφ πξνο ηα ΝΑ. Ζ αθηή είλαη θπξίσο 

βξαρψδεο κε έληνλν αλάγιπθν. Με ζρεηηθά κεγάιεο  θιηζεηο ππζκέλα Κνληά ζηελ αθηή ηα βάζε 

είλαη ζρεηηθά κηθξά θαη ζε απφζηαζε 200 κ. είλαη ηεο ηάμεο ησλ 10 κ. Σν χςνο θχκαηνο 

ζρεδηαζκνχ γηα πξνζβνιή απφ  Ν-ΝΑ θαη Ν-ΝΓ δηεχζπλζε θηάλεη ηα 7 κ. ελψ απφ ηα ΝΑ ηα 3,5 κ. 

Οη ΒΑ θπκαηηζκνί πεξηζιψληαη πεξί ην αθξσηήξην Κξάηδη θαη ην εθηηκψκελν χςνο θχκαηνο ζηελ 

ζέζε ηνπ έξγνπ είλαη 5 κ.  

Ζ είζνδνο ηνπ ιηκέλα πξνζαλαηνιίδεηαη πξνο ηα αλαηνιηθά γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ αλαπηχγκαηνο 

πειάγνπο θαη άξα ηνπ χςνπο θχκαηνο ιφγσ ηεο παξνπζίαο ηεο λήζνπ Νάμνπ.  Τπάξρνπλ δχν κψινη 

κε πξαλή απφ Φ.Ο., ν βφξεηνο (αλαηνιηθφο) κε δηεχζπλζε Β-Ν θαη ν λφηηνο κε δηεχζπλζε Γ-Α. Ο 

βφξεηνο (αλαηνιηθφο) κψινο εμαζθαιίδεη πξνζηαζία απφ ηνπο ΒΑ θπκαηηζκνχο. Έρεη κήθνο 

160/180 κ (αλάινγα κε ηελ ελαιιαθηηθή δηάηαμε Α, Β (βι. παξαθάησ) ζηελ αξρηθά πξνηεηλφκελε 

δηάηαμε. ηελ ηξνπνπνηεκέλε δηάηαμε (πνπ αληηζηνηρεί ζηελ επηιερζείζα ελαιιαθηηθή Α’) ην 

κήθνο ηνπ (φπσο θαηά πξνζέγγηζε κπνξεί λα ιεθζεί απφ ην ππνβιεζέλ ζρέδην αλ αθαηξεζεί ην 

κήθνο ηνπ ηκήκαηνο θαηά ην νπνίν κεηψλεηαη ν βφξεηνο (αλαηνιηθφο) κψινο) είλαη 147,6 κ. 

Καηαζθεπάδεηαη κε ζηάζκε ζηέςεο ζηα +4.6 κ. πιάηνο ζηελ ζηέςε 7 κ. θαη θιίζεηο πξαλψλ 1:2 

εμσηεξηθά θαη 1:1,5 εζσηεξηθά. Ζ ζηξψζε εμσηεξηθήο ζσξάθηζεο είλαη Φ.Ο. 6-10 ηφλσλ εμσηεξηθά 

θαη 4-6 ηφλσλ εζσηεξηθά. Ζ ππνθείκελε ζηξψζε είλαη απφ Φ.Ο. βάξνπο 0,2-1.5 ηφλσλ θαη ν 

ππξήλαο ιηζνξξηπή 0-200 θηιψλ.   

Ο λφηηνο κψινο εμαζθαιίδεη πξνζηαζία απφ ηνπο Ν-ΝΑ, Ν-ΝΓ θπκαηηζκνχο. Έρεη  ζπλνιηθφ 

κήθνο 380/320 κ (αλάινγα κε ηελ ελαιιαθηηθή δηάηαμε Α, Β) ζηελ αξρηθά πξνηεηλφκελε δηάηαμε  

θαη απνηειείηαη απφ ηξία επζχγξακκα ηκήκαηα εθ ησλ νπνίσλ ην πξνο ηελ μεξά έρεη δηεχζπλζε 
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ΓΒΓ-ΑΝΑ θαη κήθνο 173,8  κ, ην ελδηάκεζν έρεη δηεχζπλζε Γ-Α θαη κήθνο 132,4 κ θαη ην πξνο ην 

ζηφκην ηνπ ιηκέλα έρεη δηεχζπλζε ΓΝΓ-ΑΒΑ θαη κήθνο 101,4 κ. Σα κήθε είλαη θαη’ εθηίκεζε 

βάζεη ηνπ ππνβιεζέληνο ζρεδίνπ. Σν ζπλνιηθφ κήθνο είλαη 407,6 κ Καηαζθεπάδεηαη κε ζηάζκε 

ζηέςεο ζηα +5.2 κ. Ζ ζηξψζε εμσηεξηθήο ζσξάθηζεο πξνβιέπεηαη απφ ηεηξάπνδα ησλ 16 ηφλσλ 

ελψ ε ζσξάθηζε ηεο ππήλεκεο πιεπξάο απφ Φ.Ο. βάξνπο 6-10 ηφλσλ.   

ηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ θαη θνληά ζηελ βάζε ηνπ λφηηνπ κψινπ ππάξρεη παιαηφο ππνζαιάζζηνο 

αγσγφο δηάζεζεο ιπκάησλ πνπ επηθαιχπηεηαη ελ κέξεη απφ ηνλ κψιν. Σφζν γηα ιφγνπο 

θαηαζθεπαζηηθνχο φζν θαη ιεηηνπξγηθνχο ε ράξαμε ηνπ αγσγνχ πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί. 

Πξνηείλεηαη λέα ράξαμε ψζηε λα κελ ππάξρεη επηθάιπςε θαη ν δηαρπηήξαο λα βξίζθεηαη ζε ηθαλή 

απφζηαζε απφ ην έξγν ψζηε λα ιεηηνπξγεί απξφζθνπηα. Ζ ηξνπνπνηεκέλε δηάηαμε ηνπ λφηηνπ 

κψινπ δελ επεξεάδεη ηελ ζέζε ηνπ ππνζαιάζζηνπ αγσγνχ δηάζεζεο ιπκάησλ.  

Σα θξεπηδψκαηα ζα έρνπλ ζηάζκε ζην +1,5 κ. θαη ην βάζνο ηνπο ζα είλαη 6 κ απφ ΚΡ. Σα 

θξεπηδψκαηα πξνβιέπνληαη βαξχηεηαο απφ Σ.Ο.   

Οη ρεξζαίνη ρψξνη ζα είλαη επηθαλείαο 16-17 ζηξεκκάησλ θαη ζε απηνχο ζα θαηαζθεπαζηεί ε 

θηηξηαθή ππνδνκή, νη Ζ/Μ εγθαηαζηάζεηο θαη ζα γίλεηαη ε πξνζσξηλή ελαπφζεζε-απνζήθεπζε ησλ 

εκπνξεπκάησλ.  

Ζ θαηαζθεπή ηνπ ιηκέλα πξνβιέπεηαη ζε δχν θάζεηο. ηελ πξψηε θάζε ζα θαηαζθεπαζηνχλ φια ηα 

έξγα πιελ ηνπ λφηηνπ κψινπ θαη ζηελ δεχηεξε θάζε ζα θαηαζθεπαζηεί ν λφηηνο κψινο.   

ηελ επηιεγείζα ζέζε ιηκέλα δηαθξίλνληαη δχν ελαιιαθηηθέο δηαηάμεηο Α, Β πνπ δηαθξίλνληαη σο 

πξνο ηελ ζέζε ηεο ρεξζαίαο δψλεο θαη κφλνλ.  

 

Α Δλαιιαθηηθή δηάηαμε 

’ απηήλ ε ρεξζαία δψλε ηνπνζεηείηαη ζηνλ κπρφ ζην βφξεην κέξνο ηεο ζέζεο ηνπ έξγνπ. Απηή 

πεξηιακβάλεη:  

1. Γηακφξθσζε επηθάλεηαο  έθηαζεο 17 ζηξεκκάησλ πνπ πεξηιακβάλεη: 

  - πιαηψκαηα εηζφδνπ ιηκέλα (1 ζηξ), ησλ θηηξηαθψλ ππνδνκψλ (1,5 ζηξ), ηνπ ρψξνπ   ζηάζκεπζεο 

επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ (1 ζηξ) θαη θνξηεγψλ (1 ζηξ).  

  - παξφρζηα δψλε θνξηνεθθφξησζεο 4 ζηξ. κε ειάρηζην πιάηνο 22 κ. 

  - εζσηεξηθή δψλε θνξηνεθθφξησζεο 5,5 ζηξ. 

  - επηθάλεηα θχηεπζεο κε ρισξίδα ηνπ λεζηνχ 1,5 ζηξ.  

2. Καηαζθεπή εηζφδνπ ζηελ ΝΓ πιεπξά ηεο ρεξζαίαο δψλεο πιάηνπο 10 κ.  

3. Οξηνζέηεζε εζσηεξηθνχ δξφκνπ γηα ηελ θίλεζε ησλ νρεκάησλ θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ ρψξνπ 

θνξηνεθθφξησζεο θαη ηεο ζηάζκεπζεο.     

4. Καηαζθεπή 4 θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ σο αθνινχζσο: 

   - Κηίξην 1 (ΚΣ1) εκβαδνχ 50 ηκ ζε κία ζηάζκε ζηελ είζνδν ηνπ ιηκαληνχ πνπ   ζηεγάδεη ην 

θπιάθην ηνπ εκπνξηθνχ ιηκέλα. 

   -  Κηίξην 2 (ΚΣ2) εκβαδνχ 300 ηκ ζε δχν ζηάζκεο πνπ ζηεγάδεη ηνλ ιηκεληθφ ζηαζκφ, ηελ 

ιηκεληθή δηνίθεζε θαη ην ηεισλείν θαη αλαπηχζζεηαη παξάιιεια κε ηελ αθηνγξακκή.   

   - Κηίξην 3 (ΚΣ3) εκβαδνχ 80 ηκ ζε κία ζηάζκε πνπ ζηεγάδεη θπιηθείν θαη  ηνπαιέηεο. 

ρσξνζεηνχκελν ζε ζπλέρεηα ηνπ θηηξίνπ 2. 

   - Κηίξην 4 (ΚΣ4) εκβαδνχ 100 ηκ ζε κία ζηάζκε πνπ ζηεγάδεη ηηο Ζ/Μ εγθαηαζηάζεηο 

ρσξνζεηνχκελν ζε ζπλέρεηα ηνπ θηηξίνπ 3.  

 

Β Δλαιιαθηηθή δηάηαμε 

’ απηήλ ε ρεξζαία δψλε ηνπνζεηείηαη ζην δπηηθφ κέξνο ηεο ιηκελνιεθάλεο. Απηή πεξηιακβάλεη:  
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1. Γηακφξθσζε επηθάλεηαο  έθηαζεο 16 ζηξεκκάησλ πνπ πεξηιακβάλεη: 

  - πιαηψκαηα εηζφδνπ ιηκέλα (1 ζηξ), ησλ θηηξηαθψλ ππνδνκψλ (1,5 ζηξ), ηνπ ρψξνπ   ζηάζκεπζεο 

επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ (1 ζηξ) θαη θνξηεγψλ (1 ζηξ).  

  - παξφρζηα δψλε θνξηνεθθφξησζεο 4 ζηξ. κε ειάρηζην πιάηνο 22 κ. 

  - εζσηεξηθή δψλε θνξηνεθθφξησζεο 5,5 ζηξ. 

  - επηθάλεηα θχηεπζεο κε ρισξίδα ηνπ λεζηνχ 1,5 ζηξ.  

2. Καηαζθεπή εηζφδνπ ζηελ ΝΓ πιεπξά ηεο ρεξζαίαο δψλεο πιάηνπο 10 κ.  

3. Οξηνζέηεζε εζσηεξηθνχ δξφκνπ γηα ηελ θίλεζε ησλ νρεκάησλ θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ ρψξνπ 

θνξηνεθθφξησζεο θαη ηεο ζηάζκεπζεο.     

4. Καηαζθεπή 4 θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ σο αθνινχζσο: 

   - Κηίξην 1 (ΚΣ1) εκβαδνχ 50 ηκ ζε κία ζηάζκε ζηελ είζνδν ηνπ ιηκαληνχ πνπ   ζηεγάδεη ην 

θπιάθην ηνπ εκπνξηθνχ ιηκέλα. 

   - Κηίξην 2 (ΚΣ2) εκβαδνχ 80 ηκ ζε κία ζηάζκε πνπ ζηεγάδεη θπιηθείν θαη  ηνπαιέηεο. 

ρσξνζεηνχκελν ζε ζπλέρεηα ηνπ θηηξίνπ 1. 

   - Κηίξην 3 (ΚΣ3) εκβαδνχ 300 ηκ ζε δχν ζηάζκεο πνπ ζηεγάδεη ηνλ ιηκεληθφ ζηαζκφ, ηελ ιηκεληθή 

δηνίθεζε θαη ην ηεισλείν θαη αλαπηχζζεηαη παξάιιεια κε ηελ αθηνγξακκή.   

   - Κηίξην 4 (ΚΣ4) εκβαδνχ 100 ηκ ζε κία ζηάζκε πνπ ζηεγάδεη ηηο Ζ/Μ εγθαηαζηάζεηο 

ρσξνζεηνχκελν πίζσ απφ ην θηηξίν 3.  

 

Οη δχν ιχζεηο γηα ηελ δηάηαμε ηεο ρεξζαίαο δψλεο ζεσξνχληαη ηερληθά θαη   πεξηβαιινληηθά 

ηζνδχλακεο θαη ε ηειηθή επηινγή βαζίζηεθε ζε θαζαξά νηθνλνκηθά θξηηήξηα. Δπηιέρζεθε ε 

ελαιιαθηηθή δηάηαμε Α κε ηελ ρεξζαία δψλε ζην βφξεην κέξνο ηεο ζέζεο ηνπ έξγνπ.   

 

ηελ 68
ε
 ΔΑΛ έγηλαλ παξαηεξήζεηο φζνλ αθνξά ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ εμσηεξηθψλ ιηκεληθψλ έξγσλ 

θαη ζπγθεθξηκέλα ην πεξηνξηζκέλν εχξνο εηζφδνπ ηνπ ιηκέλα θαη ηηο δηαζηάζεηο ηεο ιηκελνιεθάλεο. 

Δπηπιένλ ην ΓΛΣ Πάξνπ - Αληηπάξνπ δήηεζε ηελ δηεξεχλεζε ηεο δπλαηφηεηαο  ειιηκεληζκνχ 

εκπνξηθψλ πινίσλ Ro-Ro κήθνπο 125 κ. κε δπλαηφηεηα φρη κφλνλ πιαγηνδέηεζεο αιιά θαη 

πξπκλνδέηεζεο δχν πινίσλ. Καηφπηλ απηψλ ηξνπνπνηήζεθε ν ζρεδηαζκφο ηνπ λφηηνπ κψινπ νχησο 

ψζηε ην πιάηνο εηζφδνπ λα απμεζεί θαηά 30 κ θαη λα γίλεη 110 κ θαη ην εχξνο ηεο ιηκελνιεθάλεο 

θαηά ηελ δηεχζπλζε Β-Ν απμήζεθε θαηά 55 κ θαη έγηλε 250 κ. Έηζη ην κέγεζφο ηεο δηακνξθψζεθε 

ζε 250 κ x 300 κ.  Μφλνλ ε ζέζε, ην κέγεζνο θαη ην ζρήκα ηνπ λφηηνπ κψινπ κεηαβιήζεθαλ. Απφ 

ηα ηξία επζχγξακκα ηκήκαηα ηεο ιχζεο Α απμήζεθαλ ζεκαληηθά ηα κήθε ηνπ πξψηνπ θαη ηξίηνπ 

ηκήκαηνο κε αληίζηνηρεο δεηπζχλζεηο ΒΓ-ΝA θαη ΝΓ-ΒΑ θαη κεηψζεθε ην κήθνο ηνπ κεζαίνπ 

ηκήκαηνο κε δηεχζπλζε Γ-Α ηνπ νπνίνπ ν άμνλαο κεηαηνπίζηεθε πξνο Νφην. Σν ζπλνιηθφ κήθνο 

ηνπ κψινπ απμήζεθε ζε 395 κ απφ 380 κ αξρηθά. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή ζπληζηά παξαιιαγή ηεο Α’ 

ιχζεο.  Ζ ρεξζαία δψλε ηνπνζεηείηαη βφξεηα φπσο θαη ζηελ Α’ ελαιιαθηηθή.  Σειηθά πξνηεηλφκελε 

ιχζε είλαη απηή νλνκαδφκελε ελαιιαθηηθή ιχζε Γ’. 

 

8. Πξνϋπνινγηζκόο   

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ησλ έξγσλ πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο δηάηαμεο ηνπ έξγνπ εθηηκήζεθε 

ζε 14.600.000 € ελψ ησλ έξγσλ ηεο Α’ θάζεο (φια ηα έξγα πιελ λφηηνπ κψινπ) ζε 7.000.000 €. 

Μεηά ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο δηάηαμεο ην ζπλνιηθφ θφζηνο γηα ηελ ελαιιαθηηθή ιχζε Α’ 

επαλεθηηκήζεθε ζε 15.700.000 € ελψ ηεο Α’ θάζεο ζε 7.200.000 €. Γηα ηελ πξνθξηλφκελε 

ελαιιαθηηθή Γ’ ην ζπλνιηθφ θφζηνο αλέξρεηαη ζε 16.100.000 € ελψ ηεο Α’ θάζεηο ηεο ζε 7.200.000 

€.  
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Μεηά ηελ ππνβνιή ηεο ηξνπνπνηεκέλεο ιχζεο δεηήζεθε επ’ απηήο ε γλψκε ηεο Παλειιήληαο 

Έλσζεο Πινηάξρσλ Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ (ΠΔΠΔΝ) ε νπνία ήηαλ ζεηηθή.  

 

Με βάζεη ηα αλσηέξσ θαη ιακβάλνληαο ππ’ φςε νξηζκέλεο παξαηεξήζεηο επί ηεο αξρηθήο κειέηεο 

πνπ ηζρχνπλ θαη γηα ηελ ελαιιαθηηθή ιχζε Γ’, ε ΔΑΛ νκφθσλα απνθαζίδεη: 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Σ.Α.Λ. 71/10/15-12-2017 

 

Ζ ΔΑΛ γλσκνδνηεί ζεηηθά επί ηνπ Πξνθαηαξθηηθνχ Πξνζδηνξηζκνχ Πεξηβαιινληηθψλ 

Απαηηήζεσλ (ΠΠΠΑ) ηνπ Πξνγξακκαηηθνχ ρεδίνπ Νένπ Δκπνξηθνχ Ληκέλα Πάξνπ ζηελ Θέζε 

Κακηλάθη  κε ηηο αθφινπζεο παξαηεξήζεηο: 

(1) Ζ κεησπηθή πξνζβνιή ησλ θξεπηδσκάησλ απφ ηνπο λφηηαο δηεχζπλζεο θπκαηηζκνχο θαηά ηελ 

πξνβιεπφκελε Α’ θάζε, θαη ε αλάθιαζή ηνπο, ελδέρεηαη λα δεκηνπξγήζεη ζπλζήθεο ππνζθαθήο 

ησλ έλαληη θξεπηδσκάησλ θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα ππάξμεη πξφλνηα πξνζηαζίαο ηνπ 

πνδφο ηνπο.  

(2) Θα πξέπεη ζηελ ΑΔΠΟ λα αλαθέξεηαη κε ζαθήλεηα φηη φια ηα εκπνξηθά θνξηία ζα δηαθηλνχληαη 

κεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ λένπ ιηκαληνχ απνθιεηζηηθά απφ απηφ, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 

δηαθίλεζεο θαπζίκσλ κε βπηία πνπ ζεσξνχληαη επηθίλδπλα θνξηία.  Καηά ζπλέπεηα ζα πξέπεη λα 

ιεθζνχλ φια ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθαιείαο  έλαληη δηαξξνψλ θαη αηπρήκαηνο θαη λα εληαρζνχλ 

ζηνπο Πεξηβαιινληηθνχο Όξνπο (ΑΔΠΟ).   

(3) Απφ πιεπξάο ΤΠΠΟΑ ε έγθξηζε ρνξεγείηαη κε ηνπο παξαθάησ φξνπο:  

-Nα ηεξεζνχλ νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3028/2002 «Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ Αξραηνηήησλ θαη ελ  γέλεη 

ηεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο» θαη ηνπ Ν. 2971/2001 «Αηγηαιφο, παξαιία θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

-Ο θνξέαο ηνπ έξγνπ νθείιεη λα εηδνπνηήζεη ηελ Δθνξεία Δλαιίσλ Αξραηνηήησλ, αιιά θαη ηελ 

αξκφδηα ΔΦΑ Κπθιάδσλ εγθαίξσο θαη εγγξάθσο ηνπιάρηζηνλ είθνζη (20) εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε 

ησλ ελ ιφγσ εξγαζηψλ, πξνθεηκέλνπ λα απνζηαινχλ εληεηαικέλνη εθπξφζσπνη απφ ηελ Δθνξεία 

Αξραηνηήησλ Κπθιάδσλ θαη Δθνξεία Δλαιίσλ Αξραηνηήησλ, πνπ ζα επηβιέπνπλ ηηο εξγαζίεο, ησλ 

νπνίσλ ηα έμνδα κεηαθίλεζεο θαη εθηφο έδξαο απνδεκίσζεο ζα βαξχλνπλ ηηο πηζηψζεηο ηνπ έξγνπ. 

Δηδηθφηεξα, φιεο νη ππνζαιάζζηεο εθζθαθηθέο εξγαζίεο λα γίλνπλ ππφ ηελ επνπηεία αξκνδίσλ 

ππαιιήισλ ηεο Δθνξείαο Δλαιίσλ Αξραηνηήησλ. 

-ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ αλεπξεζνχλ αξραηφηεηεο ή αθίλεηα ή θηλεηά 

λεψηεξα πνιηηηζηηθά αγαζά ππαγφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 3028/2002 ή 

νπνηεζδήπνηε ηζηνξηθέο θαηαζθεπέο, ην έξγν ζα δηαθνπεί θαη ζα αθνινπζήζεη ζσζηηθή 

αλαζθαθηθή έξεπλα, ηα έμνδα  ηεο νπνίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ακνηβήο ηνπ απαξαίηεηνπ 

πξνζσπηθνχ, θαη αθνινχζσο ε πξνβνιή θαη δεκνζίεπζε ησλ επξεκάησλ, ζα βαξχλνπλ επίζεο ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ Νφκνπ 3028/02 «Πεξί 

Πξνζηαζίαο ησλ Αξραηνηήησλ θαη ελ γέλεη ηεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο» (ΦΔΚ153/Α/28-6-

2002) θαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο ζα εμαξηεζεί ε κεηέπεηηα πνξεία ηνπ έξγνπ. 

 

 Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ Δ..Α.Λ. 

  

    

                             

 ΛΑΜΠΡΗΓΖ ΥΡΖΣΟ 

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ 71εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΑΛ 

71/10/15-12-2017 

 

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΔΑΛ 
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