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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

Λευκάδα, 8/5/2018
Αριθμ. Πρωτ.: 574

Ταχ. Δ/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υπ. Αθ. Κατωπόδη
311 00 Λευκάδα
Τηλέφωνο : 26453 60508
Fax

: 26453 60540

e-mail

: dltl@lefkada.gov.gr

ΘΕΜΑ :

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση της μελέτης
«Περιβαλλοντική μελέτη λιμένων Βασιλικής και Περιγιαλίου Δήμου
Λευκάδας» προϋπολογισμού € 12.400,00 συμπ/νου Φ.Π.Α.

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδος ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκπόνηση
της μελέτης «Περιβαλλοντική μελέτη λιμένων Βασιλικής και Περιγιαλίου Δήμου
Λευκάδας» προϋπολογισμού 12.400,00€ με Φ.Π.Α., σύμφωνα με την από 26/3/2018
μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας που επισυνάπτεται.
Η ανάθεση της μελέτης θα διενεργηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των αρ. 232 και 328 του
Βιβλίου ΙΙ.
Μαζί με την οικονομική προσφορά, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν επί
ποινή αποκλεισμού και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Μελετητικό πτυχίο σε ισχύ, στην κατηγορία «Περιβαλλοντικές Μελέτες (27)»,
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 προσκόμισης των εξής δικαιολογητικών, σε
περίπτωση που τους ανατεθεί η σύμβαση: α) απόσπασμα ποινικού μητρώου, β )
φορολογική ενημερότητα, γ) ασφαλιστική ενημερότητα.
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με την οποία να δηλώνεται ότι αποδέχονται
πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της από 26/3/2018
μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας.
Προσφορές θα υποβάλλονται στα γραφεία του Δ.Λ.Τ.Λ. είτε ιδιοχείρως είτε
ταχυδρομικώς έως την 22/5/2018.

Ο Πρόεδρος

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ

Συνημμένα:
1. Μελέτη
2. Έντυπο οικονομικής προσφοράς
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Περιβαλλοντική μελέτη λιμένων ΒασιλικήςΠεριγιαλίου Δήμου Λευκάδας

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.400,00€ με Φ.Π.Α.
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΟΣ
Κ.Α. 10-7413.019
ΧΡΗΣΗ: 2018
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

«Περιβαλλοντική μελέτη λιμένων Βασιλικής -

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Περιγιαλίου Δήμου Λευκάδας»

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
Αντικείμενο της υπόψη μελέτη ς είναι η σύνταξη των αναγκαίων περιβαλλοντικών
μελετών των λιμένων Βασιλικής και Περιγιαλίου του Δήμου Λευκάδας, ώστε να ολοκληρωθεί
η διαδικασία νομιμοποίησης των υφιστάμενων λιμένων με τις λιμενικές τους εγκαταστάσεις.
Η μελέτη θα εκπονηθεί στις ακόλουθ ες δύο φάσεις:
η

Φάση 1 - Συλλογή στοιχείων
η

Φάση 2 -Σύνταξη του τεύχους της περιβαλλοντικής μελέτης.
2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Σκοπός της μελέτης είναι η ολοκλήρωση των διαδικασιών νομιμοποίησης των
λιμενικών εγκαταστάσεων των λιμένων Βασιλικής κα ι Περιγιαλίου.
Στο Νόμο 1650 της 15/16.10.86, Για την προστασία του περιβάλλοντος(ΦΕΚ Α`
160), με τη μορφή που αυτός ισχύει (και κυρίως μετά την έκδοση του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ
209Α') «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, …» ) αναγράφονται τα
ακόλουθα :
Τα έργα και οι δραστηριότητες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, των οποίων η
κατασκευή ή λειτουργία δύναται να έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον, κατατάσσονται σε δύο
κατηγορίες (Α και Β) ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον.
Η πρώτη κατηγορία (Α) περιλαμβάνει τα έργα και τις δραστηριότητες τα οποία
ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και για τα οποία
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απαιτείται η διεξαγωγή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) προκειμένου να
επιβάλλονται ειδικοί όροι και περιορισμοί για την προστασία του περιβάλλοντος σχετικά με
το συγκεκριμένο έργο ή δραστηριότητα. Τα έργα και οι δραστηριότητες της κατηγορίας Α
κατατάσσονται: α) σε αυτά που ενδέχεται να προκαλέσουν πολύ σημαντικές επιπτώσεις στο
περιβάλλον και αποτελούν την υποκατηγορία Α1 και β) σε αυτά που ενδέχεται να
προκαλέσουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και αποτελούν την υποκατηγορία Α2.
Η

δεύτερη

κατηγορία

(Β)

περιλαμβάνει

έργα

και

δραστηριότητες

τα

οποία

χαρακτηρίζονται από τοπικές και μη σημαντικές μόνο επιπτώσεις στο περιβάλλον και
υπόκεινται σε γενικές προδιαγραφές, όρους και περιορισμούς που τίθενται για την
προστασία του περιβάλλοντος.
Για την πραγματοποίηση νέων έργων ή δραστηριοτήτων κατηγορίας Α ή τη
μετεγκατάσταση ήδη υφισταμένων απαιτείται διαδι κασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης με
τη διεξαγωγή ΜΠΕ και έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) .
Με την ΑΕΠΟ επιβάλλονται προϋποθέσεις, όροι, περιορισμοί και διαφοροποιήσεις για
την πραγματοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας, ιδίως ως πρ ος τη θέση, το μέγεθος, το
είδος, την εφαρμοζόμενη τεχνολογία και τα γενικά τεχνικά χαρακτ ηριστικά. Επίσης,
επιβάλλονται τυχόν αναγκαία επανορθωτικά ή

προληπτικά

μέτρα και

δράσεις

παρακολούθησης των περιβαλλοντικών μέσων και παραμέτρων ή και αντισ ταθμιστικά μέτρα.
Οι όροι αφορούν κατά σειρά προτεραιότητας στην αποφυγή ή ελαχιστοποίηση των
επιπτώσεων ή στην επανόρθωση ή αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Σε περιπτώσεις όπου,
παρά την εφαρμογή όλων των ανωτέρω όρων, διαπιστώνονται επιπτώσεις στο περιβάλ λον και
εφόσον αυτές αξιολογηθούν ως σημαντικές, δύναται να επιβάλλονται συμπληρωματικά
αντισταθμιστικά μέτρα ή και τέλη.
Η ΑΕΠΟ αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση κάθε διοικητικής πράξης που
απαιτείται κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την πραγματοποίηση ή
λειτουργία του έργου ή της δραστηριότητας.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
Όπως ορίζεται στο Νόμο 1650 της 15/16.10.86, για την πραγματοποίηση νέων έργων ή
δραστηριοτήτων (στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα λιμενικά έργ α), απαιτείται η έγκριση
όρων για την προστασία του περιβάλλοντος .
Στο άρθρο 27, παρ. 9,10 του Ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285 Α) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες
διατάξεις», με τη μορφή που ισχύει, αναγράφονται :
«9.Για έργα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 και έχουν γίνει πριν από την
ισχύ του παρόντος νόμου στον αιγιαλό, την παραλία ή τη θάλασσα, χωρίς άδεια ή με
υπέρβαση αυτής, είναι δυνατόν μετά από αιτιολογημένη κρίση της Διοίκησης, να εκδοθεί γι'
αυτά η σχετική άδεια κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 του παρόντος νόμου, εφόσον δεν
παραβιάζονται οι ισχύουσες σχετικές διατάξεις, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις

18PROC003058374 2018-05-08

έκδοσης της άδειας αυτής και υποβληθεί προς τούτο αίτηση στην αρμόδια Κτηματική
Υπηρεσία εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από την ισχύ του παρόντος
νόμου. Η αίτηση αυτή συνοδεύεται από τεχνική περιγραφή του έργου, τοπογραφικό
διάγραμμα 1:500, φωτογραφίες και χάρτη της ευρύτερης περιοχής με την ακριβή θέση του
έργου. Εντός περαιτέρω αποκλειστικής προθεσμίας ενός έτους απαιτείτ αι, για την έκδοση
απόφασης του Υπουργού Οικονομικών επί

της πιο

πάνω

αίτησης,

η

υποβολή των

δικαιολογητικών, που προβλέπονται από το άρθρο 14. Για τη νομιμοποίηση των πιο πάνω
έργων καταβάλλεται προηγουμένως η αποζημίωση για την αυθαίρετη χρήση του αιγιαλ ού ή
παραλίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
10. Προκειμένου για έργα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 τα οποία
έχουν κατασκευαστεί στον αιγιαλό, την παραλία ή τη θάλασσα μέχρι την ισχύ του παρόντος
νόμου από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ. Α., η κατά την προηγούμενη παράγραφο αίτηση
έκδοσης της σχετικής άδειας μπορεί να υποβληθεί μέσα σε δύο (2) έτη από την έναρξη ισχύος
αυτού του νόμου».
Στην παρ. 5 του άρθρου 113 του ν. 3978/2011 ΦΕΚ Α 137/16.6.2011 ορίζεται ότι :" 5. Η
προθεσμία που ορίζε ται στην παράγραφο 10 του άρθρου 27 του ν. 2971/2001 (Α' 80)
παρατείνεται μέχρι 31.12.2011 από τη δημοσίευση του παρόντος.
Στο άρθρο 1, παρ. 7,8,9 του Ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285 Α) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες
διατάξεις», με τη μορφή που ισχύει, ορίζονται :
«7. "Λιμένας" είναι ζώνη ξηράς και θάλασσας μαζί με έργα και εξοπλισμό, που επιτρέπουν
κυρίως την υποδοχή κάθε είδους πλωτών μέσων και σκαφών αναψυχής, τη φορτοεκφόρτωση,
αποθήκευση, παραλαβή και προώθηση των φορτίων τους, την εξυπηρέτηση επιβατών και
οχημάτων και την ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, που συνδέονται άμεσα ή
έμμεσα

με

τις

θαλάσσιες

μεταφορές.

8."Λιμενικά έργα" είναι εκείνα, που εκτελούνται ολικώς ή μερικώς στον αιγιαλό, την όχθη,
την παραλία ή την παρόχθια ζώνη, μέσα στη θάλασσα, στον πυθμένα της θάλασσας και στο
υπέδαφος του βυθού, καθώς και εκείνα που επιφέρουν διαμόρφωση ή αλλοίωση των χώρων
αυτών ή που προβλέπονται από τις διατάξεις περί Λιμενικών Ταμείων.
9. "Φορέας διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα" είναι κάθε δημόσιος φορέας ή φορέας της
Αυτοδιοίκησης ή ιδιωτικός ή μικτός φορέας που έχει, κατά νόμο, την ευθύνη της διοίκησης
και της εκμετάλλευσης λιμένα.»
Στην ΚΥΑ 8315.2/02/07/02-02-2007 «Κατάταξη λιμένων», όπως ισχύει ορίζονται:
«1. Καθορίζουμε ως Λιμένες Διεθνούς Ενδιαφέροντος τους λιμένες: ΠΕΙΡΑΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,
ΒΟΛΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΚΑΒΑΛΑΣ, ΚΕΡΚΥΡΑΣ ,
ΛΑΥΡΙΟΥ, ΠΑΤΡΩΝ, ΡΑΦΗΝΑΣ, ΜΥΚΟΝΟΥ, ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΡΟΔΟΥ και ΣΟΥΔΑΣ -ΧΑΝΙΩΝ.
2. Καθορίζουμε ως Λιμένες Εθνικής Σημασίας τους λιμένες: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΘΗΡΑΣ,
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ, ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΚΥΛΛΗΝΗΣ, ΚΩ, ΛΑΓΟΣ, ΠΑΡΟΥ, ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΡΕΘΥΜΝΟΥ,
ΒΑΘΕΩΣ ΣΑΜΟΥ, ΣΥΡΟΥ, ΧΑΛΚΙΔΟΣ και ΧΙΟΥ.
3. Καθορίζουμε ως Λιμένες Μείζονος Ενδιαφέροντος (διανομαρχιακού επιπέδου) τους
λιμένες: ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ, ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ), ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ, ΑΙΓΙΝΑΣ, ΑΙΓΙΟΥ, ΓΥΘΕΙΟΥ, ΘΑΣΟΥ, ΙΤΕΑΣ, ΚΥΜΗΣ, ΛΕΥΚΑΔΟΣ, ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ,
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ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥ, ΝΑΞΟΥ, ΝΑΥΠΛΙΟΥ, Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ, ΠΑΤΜΟΥ, ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ, ΠΟΡΟΥ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, ΣΚΙΑΘΟΥ, ΣΚΟΠΕΛΟΥ, ΣΗΤΕΙΑΣ, ΣΠΕΤΣΩΝ, ΣΤΥΛΙΔΑΣ, ΤΗΝΟΥ, και ΥΔΡΑΣ.
4. Καθορίζουμε ως Λιμένες Τοπικής Σημασίας (νομαρχιακού επιπέδου) όλους τους
υπόλοιπους λιμένες της Χώρας .»
Σύμφωνα με την ΥΑ με αριθμ. 1958/ΦΕΚ 21Β’/13-01-2012 «Κατάταξη δημόσιων και
ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο
1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (ΦΕΚ Α’ 209/2011)»

Παράρτημα ΙΙΙ Ομάδα 3η Λιμενικά έργα
α /α

Ε ίδο ς έργου

Υ πο κα τηγορ ία Α1

Υ πο κα τηγορ ία Α2

Κα τηγορ ία Β

Π αρα τηρ ήσει ς

1

Ε μπ ορ ικοί κα ι επ ιβ ατ ικοί

Λιμέ νες δ ιεθ ν ούς

Λιμέ νες με ίζον ος

(α ) Λιμέ νας κα τά την

λιμέ νες (α )

ε νδ ιαφέρ ον τος ή

ε νδ ιαφέρ ον τος ή

έ ν νοια του Ν297 1/20 01 (Α’

εθ ν ικής σ ημ ασ ίας (β ) τοπ ικής σημ ασ ίας (β)

2 85 ), όπως ισχ ύε ι

ή νέ οι λιμ ένες με

ή νέ οι λιμ ένες με L(γ )

(β ) Σ ύμφων α με την ΚΥΑ

L (γ ) >10 0m

< 1 00m

υ π ’ αρ .
8 31 5.2/02/07/2 .2 .2 007
«Κ ατάτ α ξη Λιμένω ν » (Β’
2 02 ), όπως ισχ ύε ι. (γ ) L:
Ολικό μ ή κος π λοίου
σ χεδ ιασμού

5

Λιμέ νες σκαφών αν α ψυχ ής
(μα ρ ίνε ς) κα ι καταφ ύγ ια

Δ > 20 0 σκάφη

Δ < 20 0 σκάφη

Δ : Δ υν αμ ικότ ητα

Λ ιμένε ς ε ξυπ ηρέ τησης

Λ > 50 .00 0 m2

Λ < 50 .00 0 m2

Λ: έ κτ ασ η λιμεν ολε κάν ης

αλ ιευ τικών σκαφών ή μ ικ τής

ή

ή

Μ : Σ υ ν ολικό μ ή κος μώλων

Μ <1. 00 0 m

κα ι κρ ηπ ιδωμ άτω ν

του ρ ισ τ ικών σ καφών
6

χ ρ ήσης μ ε τουρ ι σ τι κά σκά φ η , Μ >1. 00 0 m
ε ξυπ ηρέ τησ ης ν αυ ταθλ ητ ικών
δ ρ ασ τ ηρ ιοτήτω ν, ιχθ υ όσ καλες
κα ι σ υ ναφε ίς εγ κατ ασ τ άσε ις

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω αναγραφόμενα και την τεχνική περιγραφή που
παρατίθεται σε επόμενο τμήμα της παρούσας προκύπτει ότι το εξεταζό μενο έργο (λιμένες
Βασιλικής και Περιγιαλίου) κατατάσσεται στην υποκατηγορία Α2.
Η

σκοπιμότητα

περιβαλλοντικής

της

παρούσας

αδειοδότησης

του

μελέτης

προκύπτει

εξεταζόμενου

ευθέως

λιμενικού

έργου,

από

την

απαίτηση

σύμφωνα

με

τις
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προαναγραφόμενες διατάξεις τ ης κείμενης νομοθεσίας, ώστε στη συνέχεια να αξιολογηθεί η
δυνατότητα νομιμοποίησής του.
3. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Τα περιεχόμενα της ΜΠΕ καθορίζονται :
→ Από τα άρθρα 9,10 & 11 του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ Α’ 209):
Άρθρο: 9
Υφιστάμενα έργα και δραστηρ ιότητες στερούμενα περιβαλλοντικών όρων

1. Σε περίπτωση αιτήματος φορέα υφιστάμενου έργου ή δραστηριότητας κατηγορίας Α ή Β για

την τροποποίηση, βελτίωση, εκσυγχρονισμό ή επέκτασή του, και το οποίο δεν διαθέτει
περιβαλλοντικούς
όρους
ή
έχει
κατασκευαστεί
κατά
παράβαση
εγκεκριμένων
περιβαλλοντικών όρων αποδεδειγμένα μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, μπορεί να
αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά, στο σύνολό του, με βάση τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
Τυχόν μη συμμόρφωση με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου συνεπά γεται αφαίρεση
της άδειας λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας.
2. Για έργα και δραστηριότητες Α κατηγορίας της παραγράφου 1 και προκειμένου να εκδοθεί
ΑΕΠΟ απαιτείται σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης σε
επίπεδο Υπουργείου Περιβ άλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για έργα ή
δραστηριότητες Α1 υποκατηγορίας ή στο επίπεδο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για έργα ή
δραστηριότητες Α2 υποκατηγορίας.
Άρθρο: 10
Διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης για έργα και δραστηριότητες σε π εριοχές που
έχουν ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000

1. Στην περίπτωση έργων και δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα σε προστατευόμενες

περιοχές του δικτύου Natura, η περιβαλλοντική αδειοδότηση διενεργείται με βάση τις
σχετικές πρόνοιες των ειδικότερων προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων
προστασίας. Σε περίπτωση ελλείψεως σχετικών προβλέψεων: α) για έργα κατηγορίας Β
υποβάλλεται ειδική οικολογική αξιολόγηση στην αρμόδια υπηρεσία Περιβάλλοντος της
Περιφέρειας, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 11 και β) για έργα κατηγορίας Α
υποβάλλεται, ως τμήμα της ΜΠΕ, ειδική οικολογική αξιολόγηση στην αρμόδια, κατά
περίπτωση, υπηρεσία, σύμφωνα με τις παραγράφους 9 και 10 του άρθρου 11.
2. Η ειδική οικολογική αξιολόγηση και η ΜΠΕ, όπου αυτή απαιτείται, εστιάζει στις σ υνέπειες
για την περιοχή βάσει των στόχων διατήρησής της. Η σημασία των επιπτώσεων
προσδιορίζεται σε σχέση με τα ειδικά χαρακτηριστικά και τις ειδικές περιβαλλοντικές
συνθήκες που επικρατούν στην προστατευόμενη περιοχή την οποία αφορά το έργο ή η
δραστηριότητα, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τους στόχους διατήρησης της περιοχής.
Βάσει των συμπερασμάτων της ειδικής οικολογικής αξιολόγησης και της ΜΠΕ και
εξαιρουμένης της περίπτωσης των διατάξεων της παραγράφου 4 του παρόντος, η αρμόδια
αρχή συμφωνεί για το οικείο έργο ή δραστηριότητα μόνο αφού βεβαιωθεί ότι δεν θα
παραβλάψει την ακεραιότητα της συγκεκριμένης περιοχής. Ειδικότερα, η εξέταση πιθανών
μέτρων αντιμετώπισης των επιπτώσεων και εναλλακτικών λύσεων μπορεί να επιτρέψει τη
διαπίστωση ότι, βάσει τέτοιων λύ σεων ή μέτρων, το έργο ή η δραστηριότητα δεν θα
παραβλάψει την ακεραιότητα της περιοχής. Η ακεραιότητα μιας περιοχής αναφέρεται στις
οικολογικές της λειτουργίες. Η απόφαση για το κατά πόσον παραβλάπτεται πρέπει να
εστιάζεται και να περιορίζεται στους στόχο υς διατήρησης της περιοχής. Οι προδιαγραφές
της ειδικής οικολογικής αξιολόγησης και η διαδικασία δημοσιοποίησης ανάλογα με την
κατηγορία ή υποκατηγορία του έργου ή της δραστηριότητας καθορίζονται με Απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματι κής Αλλαγής, εντός τριών μηνών.
3. Για έργα ή δραστηριότητες της κατηγορίας Β, και εφόσον από την ειδική οικολογική
αξιολόγηση προκύπτει ότι ενδέχεται να κινδυνεύει η ακεραιότητα της προστατευόμενης
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περιοχής, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, με απόφαση του Περι φερειάρχη, εκδίδει
πρόσθετους όρους στις ΠΠΔ, προκειμένου να διασφαλίζει ότι δεν παραβλάπτεται η
ακεραιότητα της προστατευόμενης περιοχής.
4. Εάν, παρά τα αρνητικά συμπεράσματα της εκτίμησης των επιπτώσεων με βάση τη διαδικασία
των παραγράφων 1 και 2 του παρό ντος άρθρου και ελλείψει εναλλακτικών λύσεων, ένα έργο
ή δραστηριότητα πρέπει να πραγματοποιηθεί για άλλους επιτακτικούς λόγους σημαντικού
δημόσιου συμφέροντος, περιλαμβανομένων λόγων κοινωνικής ή οικονομικής φύσεως,
λαμβάνεται κάθε αναγκαίο αντισταθμιστικό μέτρο ώστε να εξασφαλισθεί η προστασία της
συνολικής συνοχής των περιοχών του δικτύου Natura 2000. Εντός δύο μηνών από την
έκδοση ΑΕΠΟ του έργου ή της δραστηριότητας, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επι τροπή για τις επιπτώσεις που ενδέχεται
να προκύψουν και τα αντισταθμιστικά μέτρα που ελήφθησαν. Όταν στη συγκεκριμένη
περιοχή ευρίσκονται ένας τύπος φυσικού οικοτόπου προτεραιότητας ή ένα είδος
προτεραιότητας, είναι δυνατόν να προβληθούν μόνον επιχειρήματα σχετικά με την υγεία
ανθρώπων και τη δημόσια ασφάλεια ή σχετικά με θετικές συνέπειες πρωταρχικής σημασίας
για το περιβάλλον ή, κατόπιν γνωμοδοτήσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, άλλοι επιτακτικοί
λόγοι σημαντικού δημόσιου συμφέροντος. Η απόφαση σχετικά μ ε το αν ένα έργο ή
δραστηριότητα πρέπει να πραγματοποιηθεί για επιτακτικούς λόγους σημαντικού δημόσιου
συμφέροντος, κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, λαμβάνεται από τον Υπουργό
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
5. Για κάθε έργο ή δραστηριότητα, το οποίο βρίσκεται εκτός προστατευόμενων περιοχών του
δικτύου Natura αλλά όμως είναι δυνατόν να επηρεάζει σημαντικά την εν λόγω περιοχή, καθ'
εαυτό ή από κοινού με άλλα έργα ή δραστηριότητες, εφαρμόζεται η διαδικασία του
παρόντος άρθρου, με τά από αιτιολογημένη εντολή της αδειοδοτούσας αρχής, προκειμένου
να εκτιμηθεί δεόντως ως προς τις επιπτώσεις του στην προστατευόμενη περιοχή.
6. Τα έργα και δραστηριότητες που αναπτύσσονται σε περιοχές που βρίσκονται εντός
εγκεκριμένων σχεδίων πόλεως ή εντός ορίων οικισμών νομίμως προϋφιστάμενων του 1923 ή
εντός ορίων οικισμών με πληθυσμό μέχρι δύο χιλιάδες (2.000) κατοίκους ή σε
οργανωμένους υποδο χείς παραγωγικών δραστηριοτήτων όπως ήδη χωροθετημένες
βιομηχανικές περιοχές και ζώνες ή βιοτεχνικές περιοχές και πάρκα, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία, εξαιρούνται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
Άρθρο: 11
Περιεχόμενο φακέλων περιβαλλοντικής αδ ειοδότησης
1.Οι δημόσιες αρχές παρέχουν στον φορέα του έργου ή της δραστηριότητας όλες τις
πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την
εκπόνηση των προβλεπόμενων μελετών. Αυτός οφείλει να παραδώσει στην αρμόδια
περιβαλλοντική αρχή τις μελέτες και το σύνολο των πληροφοριών, ιδίως των
περιβαλλοντικών, που έχει συλλέξει για την πραγματοποίησή των ανωτέρω μελετών, με ρητή
αναφορά στις πηγές από τις οποίες προήλθε η πληροφορία αυτή.
2.Όπου απαιτείται τοπογραφικό διάγραμμα αυτό υ ποβάλλεται, επιπλέον, και σε ψηφιακή
μορφή και περιλαμβάνει: α) περίγραμμα του προς πραγματοποίηση έργου, μονοσήμαντα
ορισμένο, με ορθογώνιες συντεταγμένες στο κρατικό σύστημα συντεταγμένων, β)
φωτογραφική αποτύπωση.
3. Τα περιεχόμενα του φακέλου της ΜΠΕ α νά υποκατηγορία έργου ή δραστηριότητας, τυχόν
απαιτούμενες γνωμοδοτήσεις φορέων, το περιεχόμενο της ΜΠΕ και τα λοιπά συνοδευτικά
στοιχεία καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής, ανάλογα με το είδος του έργου ή της δραστηριότητας. Τα περιεχόμενα της μελέτης
εμπεριέχουν τουλάχιστον τα αναφερόμενα στο Παράρτημα ΙΙ.
4.Ο φάκελος τροποποίησης ΑΕΠΟ περιλαμβάνει, τουλάχιστον, τη μελέτη τροποποίησης ΑΕΠΟ
του έργου ή της δραστηριότητας. Οι προδιαγραφές και το ειδικότερο π εριεχόμενο των
φακέλων τροποποίησης ΑΕΠΟ δύναται να εξειδικεύονται με απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ενώ τα περιεχόμενα της μελέτης
εμπεριέχουν τουλάχιστον: α) Την τεχνική περιγραφή του αδειοδοτημένου και προτεινόμενο υ
τροποποιημένου έργου ή της δραστηριότητας, εστιάζοντας στις προτεινόμενες τροποποιήσεις
και συνοδευόμενη από σχετικά τεχνικά σχέδια και τοπογραφικά διαγράμματα, με σαφή
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ένδειξη των προτεινόμενων τροποποιήσεων και του σκοπού της τροποποίησης. β) Τα στοιχε ία
περιγραφής της υφιστάμενης κατάστασης του φυσικού και του ανθρωπογενούς
περιβάλλοντος, μόνο σε σχέση με την αιτούμενη τροποποίηση του έργου ή της
δραστηριότητας. γ) Συνοπτική περιγραφή των στοιχείων που έχουν προκύψει από την
εφαρμογή του προγράμματος παρακολούθησης και ελέγχων. δ) Την εκτίμηση και αξιολόγηση
ενδεχόμενων επιπτώσεων στο περιβάλλον που συνδέονται με την αιτούμενη τροποποίηση. ε)
Την περιγραφή προτάσεων, όρων και μέτρων για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων επιπτώσεων
που συνδέονται με την αιτούμενη τροποποίηση, καθώς και το σχετικό με την τροποποίηση
πρόγραμμα παρακολούθησης.
5.Ο φάκελος Συμμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού έργων και δραστηριοτήτων περιλαμβάνει
τουλάχιστον: α) την τεχνική περιγραφή του τελικού σχεδιασμού του αδειοδοτημένου έργου ή
δραστηριότητας, συνοδευόμενη από σχετικά τεχνικά σχέδια και τοπογραφικά διαγράμματα,
με σαφή ένδειξη των προτεινόμενων τροποποιήσεων, β) την τεκμηρίωση της μη
διαφοροποίησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον που συνδέονται με τις διαφοροποιήσεις
που έχουν προκύψει κατά τον τελικό σχεδιασμό.
6.Η Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Β περιλαμβάνει
την καταγραφή στοιχείων φυσικού περιβάλλοντος με έμφαση στα προστατευτέα αντικείμενα
της περιοχής Natura που δύναται να επηρεαστούν και την εκτίμηση των πιθανών επιπτώσεων,
μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με άλλα έργα ή δραστηριότητες, λαμβανομένων υπόψη των
στόχων διατήρησης των συγκεκριμένων περιοχών Natura.
7.Η Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α εντάσσεται σε
παράρτημα της ΜΠΕ, ως αναπόσπαστο μέρος της, παρουσιάζοντας, επιπρόσθετα των
προβλεπομένων στο άρθρο 10 του παρόντος νόμου: α) αναλυτική καταγραφή στοιχείων
φυσικού περιβάλλοντος με έμφαση στα προστατευτέα αντικείμενα των περιοχών Natura όπως
αναφέρονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 9 του ν. 3937/2011 (Α' 60), που δύναται να
επηρεαστούν από το έργο ή τη δραστηριότητα και β) δέουσα εκτίμηση επιπτώσεων, σύμφωνα
με την παράγραφο 10 του παρόντος άρθρου.
8.Η δέουσα εκτίμηση επιπτώσεων πρέπει να περιλαμβάνει ανάλυση και αξιολόγηση των
εκτιμώμενων επιπτώσεων με ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία επί: α) των τύπων οικοτόπων του
Παραρτήματος Ι της κ.υ.α. Η.Π.14849/853/Ε103/4.4.2008 (Β' 645), ιδίως ως προς την
αντιπροσωπευτικότητα, τη σχετική επιφάνεια και το καθεστώς διατήρ ησής τους, β) των ειδών
χλωρίδας και πανίδας του Παραρτήματος ΙΙ της κ.υ.α. Η.Π.14849/853/Ε103/4.4.2008 (Β' 645),
ιδίως ως προς το μέγεθος και την πυκνότητα των πληθυσμών, την κατάσταση διατήρησής τους
και την απομόνωσή τους, γ) των ειδών ορνιθοπανίδας του Παραρτήματος Ι της κ.υ.α. Η.Π.
37338/1807/Ε.103 (Β' 1495), καθώς και άλλων ειδών μεταναστευτικής ορνιθοπανίδας με
σημαντική παρουσία στην περιοχή Natura 2000, ιδίως ως προς το μέγεθος και την πυκνότητα
των πληθυσμών, την κατάσταση διατήρησής τους και την απομόνωσή τους, δ) ποιοτικά και
ποσοτικά στοιχεία σχετικά με το αν διασφαλίζεται η ακεραιότητα των περιοχών. Σε
περίπτωση εκτίμησης πιθανών σημαντικών αρνητικών επιπτώσεων, παρατίθενται με ανάλογη
τεκμηρίωση τα αναγκαία μέτρα για την αποτροπή και ελαχιστοπ οίηση ώστε να διασφαλίζεται
η ακεραιότητα της περιοχής. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να διασφαλιστεί η
ακεραιότητα της περιοχής παρατίθενται, με ανάλογη τεκμηρίωση και σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του παρόντος, τα αναγκαία μέτρα αντιστάθμι σης των αρνητικών
επιπτώσεων.
9.Η Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΤΕΠΕΜ) περιλαμβάνει τουλάχιστον: α) τεχνική
περιγραφή του ειδικού τεχνικού αντικειμένου που πραγματεύεται, β) ειδικούς τεχνικούς
υπολογισμούς και μοντέλα προσομοίωσης όπου απαιτούνται για το λεπτομερή προσδιορισμό
εκπομπών ή επιπέδων περιβαλλοντικής διαφοροποίησης σε σχέση με την υφιστάμενη
κατάσταση του περιβάλλοντος, γ) εξειδίκευση στις τεχνικές τους λεπτομέρειες των έργων,
μέτρων και περιορισμών για την προστασία του περιβάλλοντος, δ) τη συ μμόρφωση της
Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης με την ΑΕΠΟ του έργου ή της δραστηριότητας, ε)
τοπογραφικό διάγραμμα και φωτογραφική τεκμηρίωση όπου βρίσκει τέτοια εφαρμογή.

18PROC003058374 2018-05-08

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Ελάχιστα περιεχόμενα φακέλου ΜΠΕ

1) Επιτρεπόμενες χρήσεις γης στην περ ιοχή του έργου ή της δραστηριότητας.
2) Περιγραφή της θέσης του έργου, του σχεδιασμού και των τεχνικών χαρακτηριστικών του

3)

4)

5)

6)
7)

8)
9)

συνόλου του έργου κατά τα στάδια της κατασκευής και της λειτουργίας. Επίσης, την
περιγραφή των κυριότερων χαρακτηριστικών των μεθόδων κα τασκευής, τη φύση και τις
ποσότητες των χρησιμοποιούμενων υλικών, καθώς και την περιγραφή των προβλεπόμενων
τύπων και ποσότητας καταλοίπων και εκπομπών, ιδίως στα νερά, ατμόσφαιρα, έδαφος,
θόρυβο, δονήσεις, ακτινοβολίες, που αναμένεται να προκύψουν από την κατασκευή και
λειτουργία του προτεινόμενου έργου ή της δραστηριότητας.
Περιγραφή και αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων, ιδίως ως προς τη θέση, το μέγεθος
ή/και την τεχνολογία αυτών, συμπεριλαμβανομένης της μηδενικής λύσης, που εξετάστηκαν
από τον φορέα του έργου ή της δραστηριότητας και παρουσίαση των κύριων λόγων της
επιλογής της προτεινόμενης λύσης σχετικά με τις επιπτώσεις στο περιβάλλον.
Περιγραφή των στοιχείων του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος που ενδέχεται να
θιγούν σημαντικά από το προτει νόμενο έργο ή δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων
ειδικότερα του πληθυσμού, της πανίδας, της χλωρίδας, των οικοτόπων, του εδάφους, του
νερού, του αέρα, των κλιματικών παραγόντων, των υλικών αγαθών, μεταξύ των οποίων η
αρχιτεκτονική, πολιτιστική και αρχαιολο γική κληρονομιά, το τοπίο, καθώς και η περιγραφή
της αλληλεπίδρασης των στοιχείων αυτών.
Περιγραφή, εκτίμηση και αξιολόγηση των πιθανά σημαντικών επιπτώσεων που το
προτεινόμενο έργο ή δραστηριότητα ενδέχεται να προκαλέσει στο περιβάλλον από τη χρήση
των φυσικών πόρων, την εκπομπή ρυπαντών, τη δημιουργία οχλήσεων και τη διάθεση των
αποβλήτων, το σύνολο των δεδομένων και την περιγραφή των μεθόδων που
χρησιμοποιήθηκαν για την πρόβλεψη και εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, με
αναφορά στην αξιοπιστία των μ εθόδων, καθώς και επισήμανση των ενδεχόμενων δυσκολιών
που προέκυψαν κατά τη συλλογή των απαιτούμενων πληροφοριών.
Αναλυτική περιγραφή των μέτρων που προβλέπονται για να αποφευχθούν, μειωθούν,
αποκατασταθούν και αντισταθμιστούν οι σημαντικές δυσμενείς επιπ τώσεις του έργου ή της
δραστηριότητας στο περιβάλλον.
Σχέδιο περιβαλλοντικής διαχείρισης που θα εφαρμοστεί για τη διασφάλιση της
αποτελεσματικής προστασίας του περιβάλλοντος και εφαρμογής των προτεινόμενων μέτρων,
το οποίο θα περιλαμβάνει και το προτεινόμε νο πρόγραμμα παρακολούθησης. Το πρόγραμμα
παρακολούθησης στην εφαρμογή του οποίου δεσμεύεται ο φορέας του έργου ή της
δραστηριότητας περιλαμβάνει τουλάχιστον: α) τις παραμέτρους, τα στοιχεία και τους
δείκτες του περιβάλλοντος που παρακολουθούνται, β) τις μ εθόδους, τον τόπο, τον χρόνο και
τη συχνότητα καταγραφής, γ) τα μέτρα διασφάλισης της ποιότητας και αξιοπιστίας των
καταγραφών, δ) το χρονοδιάγραμμα ενημέρωσης του ΗΠΜ.
Μη τεχνική περίληψη των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην ΜΠΕ.
Εξειδικευμένες μελέτες οι οποίες τυχόν προέκυψαν κατά το στάδιο της διαδικασίας ΠΠΠΑ
(εφόσον ακολουθήθηκε) και παρατίθενται σε παράρτημα της ΜΠΕ.

→ Από την Υ.Α. με Α.Π. οικ. 170225/20 -01-2014 Υ.ΠΕ.Κ.Α. (ΦΕΚ 135 Β΄/27-01-2014)
«Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων περιβαλλ οντικής 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. »
Η προθεσμία παράδοσης της μελέτης, με όλα τα σχετικά σχέδια, τεύχη, έγγραφα κ.λ.π. που
θα τη συνοδεύουν, είναι τρείς (3) μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Ο προϋπολογισμός δαπάνης ανέρχεται σε 12.400,00€ με Φ.Π.Α., για την ο ποία υπάρχει
εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 του Δημοτικού
Λιμενικού Ταμείου Λευκάδος.
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ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ιδιαιτέρως των αρ. 232 και 328 του Βιβλίου ΙΙ.
2. Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης −
Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Του Ν. 3463/2006 «Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα», όπως ισχύει.
4. Του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ)-Δημόσιο Λογιστικό».
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΛΕΥΚΑΔΑ 26 / 3 /2018

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΛΕΥΚΑΔΑ 26 / 3 /2018
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ.Δ.Λ.

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΒΡΑΧΝΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

«Περιβαλλοντική μελέτη λιμένων Βασιλικής -

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Περιγιαλίου Δήμου Λευκάδας»

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ
Για τον υπολογισμό της αμοιβής της μελέτης λαμβάνονται υπόψη:
1. Το Π.Δ. 696/74 (Προδιαγραφές)
2. Το Π.Δ. 515/89
3. Η Υπ. Απόφαση ΔΜΕΟ/α/ο/1257/2005 (Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών
μελετών και υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/2005)
4. Η Υπ. Απόφαση ΔΜΕΟ/α/ο/2361/2005 (Έγκριση της Α' Βελτίωσης Κανονισμού
Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου
4 του Ν. 3316/2005)
5. Η Υπ. Απόφαση ΔΜΕΟ/α/ο/2229/2006 (Έγκριση της Β' Βελτίωσης Κανονισμού
Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου
4 του Ν. 3316/2005)
6. Ο Νόμος 3316/2005 (Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και
παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις).
7. Ο Νόμος 4412/2016
Η συνολική αμοιβή της μελέτης συνοψίζεται στον πίνακα που ακολουθεί:
Συγκεντρωτικός πίνακας προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών
Είδος Μελέτης
1. Περιβαλλοντικές Μελέτες (27)
Σύνολο Προεκτιμώμενων Αμοιβών:
ΦΠΑ 24%:
Σύνολο Δαπάνης (με Φ.Π.Α.):

Προεκτιμώμενη Αμοιβή Μελέτης
10.000,00 €
10.000,00 €
2.400,00 €
12.400,00 €
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Στην ανωτέρω αμοιβή περιλαμβάνεται η αποζημίωση του Μελετητή για την εν λόγω Μελέτη,
οι κάθε είδους δαπάνες για την πλήρη εκπόνησή της και για γενικά έξοδα, οι φόροι που
αναλογούν και κάθε νόμιμη εισφορά που αναλογεί και ισχύει την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης. Το
σύνολο της αμοιβής θα καταβληθεί μετά την έγκριση και οριστική παραλαβή της Μελέτης.
Η μελέτη θα ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το αρ. 328
του Βιβλίου ΙΙ του Ν.4412/2016, καθώς ο προϋπολογισμός δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι
χιλιάδων (20.000,00) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α..
Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2018 του Δημοτικού
Λιμενικού Ταμείου Λευκάδος (Κ.Α. 10 -7413.019).

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΛΕΥΚΑΔΑ 26 /03 /2018

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΛΕΥΚΑΔΑ 26 / 03 /2018
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ.Δ.Λ.

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΡΑΧΝΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

«Περιβαλλοντική μελέτη λιμένων Βασιλικής -

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Περιγιαλίου Δήμου Λευκάδας»

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο - Αντικείμενο της παρούσης
Αντικείμενο της παρούσης είναι η σύνταξη μελέτης πειβαλλοντικών επιπτώσεων για τις υφιστάμενς
λιμενικές εγκαταστάσεις Περιγιαλίου και Βασιλικής Δήμου Λευκάδας.
Η προθεσμία εκπόνησης της μελέτης ορίζεται σε τρείς (3) μήνες. Ο συνολικός
προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 12.400,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).
Εργοδότης στα παρακάτω θα ονομάζεται το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδος και
Ανάδοχος θα ονομάζεται ο Μελετητής που θα εκπονήσει τη μελέτη.
Άρθρο 2ο - Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια της απευθείας ανάθεση υπηρεσιών διέπεται από τις διατάξεις:





Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έρ γων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» - ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016
Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης −
Πρόγραμμα Καλλικράτης»
Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» - ΦΕΚ 114 Β΄/08-06-2006.
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-Δημόσιο Λογιστικό» - ΦΕΚ 143Α/28.6.2014.

Άρθρο 3ο – Συμβατικά Στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης είναι :
1. Τεχνική έκθεση
2. Προϋπολογισμός
3. Συγγραφή υποχρεώσεων
Άρθρο 4ο - Τρόπος εκτέλεσης
Η εκπόνηση της μελέτης θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση.
Άρθρο 5ο - Σύμβαση
Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία
που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία περί ανάθεσης υπηρεσιών.
Άρθρο 6ο - Ποινικές ρήτρες
Εάν ο Ανάδοχος καθυστερήσει για οποιονδήποτε λόγο την έναρξη των εργασιών πέρα
της ορισθείσης προθεσμίας των τριών (3) εργάσιμων ημερών, υποχρεούται για την
καθυστέρηση αυτή και μόνο να πληρώσει προς τον Εργοδότη ως ποινική ρήτρα ποσοστό δύο
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τοις χιλίοις (2% 0 ) του συμβατικού προϋπολογισμού για κάθε μέρα καθυστέρησης της
εκκίνησης.
Άρθρο 7ο - Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και
κρατήσεις που ισχύουν.
Άρθρο 8ο - Παραλαβή Υπηρεσιών -Πληρωμή
Η παραλαβή της μελέτης πραγματοποιείται από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου Λευκάδας μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. Εάν κατά την παραλαβή
διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές υποχρεώσεις, η ΔΤΥ μπορεί να προτείνει μερική ή
ολική απόρριψη και να ζητήσει υλοποίηση των απαιτούμενων τροποποιήσεων ώστε η
παρεχόμενη υπηρεσία να ταυτιστεί με τις προδιαγραφές. Αν αυτό δε συμβεί, ο Εργοδότης
δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου,
κατά τον προσφερότερο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο.
Άρθρο 9ο - Επίλυση διαφορών
Οι τυχόν διαφωνίες που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της σύμβασης επιλύονται
κατά τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τις διατάξεις του Ν.3463/2006
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΛΕΥΚΑΔΑ 26 / 03 /2018

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΛΕΥΚΑΔΑ 26 / 3 /2018
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ.Δ.Λ.

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΒΡΑΧΝΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

Περιβαλλοντική
μελέτη
λιμένων
Βασιλικής και Περιγιαλίου Δήμου
Λευκάδας
Πρ/σμού 12.400,00 € (με Φ.Π.Α. 24%)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Του/Της εταιρείας

……………………..………………………………………………………………………….………………….……

με έδρα τ…... ……………………………………………………, οδός …………………………, αριθμ. …….., Τ.Κ. …………..,
τηλέφωνο επικοινωνίας ………………………………………. και fax ……………………………………
Αφού έλαβα γνώση της αριθμ. …/8-5-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδος για τη μελέτη που αναγράφεται στην επικεφαλίδα,
υποβάλλω την παρούσα προσφορά:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α/Α
1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Περιβαλλοντική μελέτη λιμένων Βασιλικής και
Περιγιαλίου Δήμου Λευκάδας
Φ.Π.Α. 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ………………………………………………………………………………………………………
………….., …… – 5 – 2018
Ο Προσφέρων

