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Θέµα:  «Οδηγός εκπόνησης µελετών ∆ηµοσίων Έργων». 

Έχοντας υπόψη: 

1) Το Νόµο 3316/2005 «Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης 
µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», σύµφωνα µε τον οποίο 
καταργείται ο Ν. 716/77, Προεδρικά ∆ιατάγµατα και Υπουργικές Αποφάσεις που εκδόθηκαν 
προς εκτέλεσή του καθώς και η παρ. 10 του άρθρου 4 του Ν. 1418/84. 

2) Την Απόφαση ∆ΜΕΟ/α/0/1257/9.8.2005 Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε µε την οποία εγκρίθηκε ο νέος 
Κανονισµός προεκτιµωµένων αµοιβών µελετών και υπηρεσιών σε αντικατάσταση των 
προβλεποµένων από το Π.∆. 696/1974 όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 515/89. 

3) Την Απόφαση ∆ΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε «Περί καθορισµού α) 
βαρύτητας των κριτηρίων βαθµολόγησης των τεχνικών προσφορών β) του ενιαίου τρόπου 
βαθµολόγησης των οικονοµικών προσφορών και γ) του κατώτατου ορίου αµοιβών και του 
ανώτατου ορίου παραδεκτού των οικονοµικών προσφορών που υποβάλλονται στις 
διαδικασίες του Ν.3316/2005. 

4) Τις κατά καιρούς εκδοθείσες νέες οδηγίες εκπόνησης µελετών. 

5) Τις σχετικές κοινοτικές οδηγίες και ιδιαίτερα τις 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ. 

6) Το γεγονός ότι η Ε37/1995 βασίστηκε στις καταργηθείσες διατάξεις των ως άνω παρ. 1 και 2. 

7) Το σχέδιο οδηγού µελετών που υπέβαλε η προς τούτο συσταθείσα, µε την απόφαση  
∆ΜΕΟ/α/ο/1140/12-7-05, Οµάδα Εργασίας. 

Καταργούµε την Εγκύκλιο 37/1995 και ορίζουµε όπως εφεξής οι µελέτες οδικών, λιµενικών, 
υδραυλικών και κτιριακών έργων, προκηρύσσονται και εκπονούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του Ν. 3316/2005 µε τήρηση των διαδικασιών της παρούσας εγκυκλίου (38/2005).  

Συνηµµένα περιλαµβάνονται παραρτήµατα για την αντιµετώπιση σηµαντικών θεµάτων 
εκπόνησης µελετών ∆ηµοσίων Έργων των εν λόγω κατηγοριών. 
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ΜΕΛΕΤΕΣ Ο∆ΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

1η Περίπτωση 

Όταν ακολουθείται η διαδικασία της § 1 και ακολούθως της § 5β του άρθρου 5 και 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 6 και 7 του Ν. 3316/2005 

Οι µελέτες οδοποιίας στη περίπτωση αυτή περιλαµβάνουν τις  ακόλουθες πέντε  φάσεις: 

 

Φάση  1η:  Προγραµµατισµός  και Προετοιµασία του Έργου 

Αναφέρεται σε όλα τα στοιχεία της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν.3316/2005 και 
συντάσσεται είτε από την Υπηρεσία, είτε µέσω σύµβασης παροχής υπηρεσιών και συντίθεται 
από: 

1.1.   Τεύχος  Τεχνικών  ∆εδοµένων   που  θα περιλαµβάνει : 

α.   Το ιστορικό, τις υφιστάµενες σχετικές µελέτες. 

β.  Την τεχνική περιγραφή του προς µελέτη έργου µε τα επιθυµητά λειτουργικά 
χαρακτηριστικά του. Ειδικότερα θα πρέπει να αναφέρονται: 

− Η κατηγορία της οδού και ο (κατ’ αρχήν) προτεινόµενος αριθµός λωρίδων 
κυκλοφορίας. 

− Το µήκος της οδού και της επιλεγείσας ζώνης διέλευσης. 

− Οι θέσεις και ο τύπος των κόµβων και των µεγάλων τεχνικών έργων. 

− Οι λοιπές απαιτήσεις από το έργο κατά το στάδιο κατασκευής και λειτουργίας του (π.χ. 
διατήρηση κυκλοφορίας κατά την κατασκευή, σταδιακή υλοποίηση κ.λπ.). 

γ.  Τις διαθέσιµες υποστηρικτικές µελέτες.  

δ.    Τα ποσοτικά στοιχεία του φυσικού αντικειµένου που θα χρησιµοποιηθούν για τον 
υπολογισµό των προεκτιµώµενων αµοιβών. 

1.2.   Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας του έργου. 

1.3.   Τον κατάλογο των απαιτούµενων µελετών (µε αναφορά σε  επί µέρους στάδια, σε 
κλίµακες, σε προδιαγραφές και  τυχόν ειδικότερες απαιτήσεις). 

1.4.   Την εκτιµώµενη δαπάνη: 

ι) για αµοιβές µελετών και τυχόν ερευνών ή υπηρεσιών και 

ιι) για την κατασκευή του έργου.     

� Ακολουθούν οι διαδικασίες έγκρισης των τευχών,  προκήρυξης της µελέτης και υπογραφή 
σύµβασης µε 3~5 αναδόχους.  

 

Φάση 2η:    Λειτουργικός Σχεδιασµός του Έργου 

Περιλαµβάνει τις ακόλουθες επί µέρους κύριες και υποστηρικτικές µελέτες µε τα αντίστοιχα 
στάδιά τους και διαδικασίες: 

2.1.  Ενηµέρωση και συµπλήρωση των τοπογραφικών υποβάθρων . 

2.2α. Σύνταξη αναγνωριστικής – προκαταρκτικής µελέτης του συστήµατος των οδικών έργων 
(κύριοι άξονες, κόµβοι, δευτερεύουσες οδοί, µε επισήµανση των θέσεων και των κατά 
προσέγγιση ανοιγµάτων των µεγάλων τεχνικών έργων  Πρόσφορες κλίµακες  (ο ακριβής 
καθορισµός θα πρέπει  να αναφέρεται στην προκήρυξη): 

• για υπεραστικές οδούς  1:5.000 

• για κόµβους/ αστικές οδούς  1:1.000 ~ 1:2.000  
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2.2β. Γεωλογική αναγνώριση (ή ‘στοιχεία’ αυτής σύµφωνα µε τους όρους της προκήρυξης) 

Επισήµανση: σε περίπτωση εκπόνησης ‘στοιχείων’ µόνο της γεωλογικής αναγνώρισης, η 
πλήρης µελέτη θα εκπονείται µαζί  µε την Π.Π.Ε. (εδάφιο 2.3α). 

� Ακολουθούν οι διαδικασίες ανάδειξης του αναδόχου εκπόνησης της προµελέτης και 
ταυτόχρονα η γνωµοδότηση του αρµόδιου Τεχνικού Συµβουλίου και η έγκριση των µελετών 
2.2α~2.2β. 

� Υπογραφή της σύµβασης εκπόνησης της προµελέτης. 

2.3α. Προµελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.), εφόσον απαιτείται από τις κείµενες 
διατάξεις. Η θετική γνωµοδότηση επί των προτεινόµενων έργων δεν µπορεί να 
περιλαµβάνει «επιφυλάξεις» επί της χωροθέτησης του έργου, πλην ίσως τεχνικών 
λεπτοµερειών επί του σχεδιασµού των επιµέρους έργων.  

2.3β. Έγκριση της Π.Π.Ε. (θετική γνωµοδότηση επί της προκαταρκτικής περιβαλλοντικής 
εκτίµησης και αξιολόγησης). 

2.3γ. Μελέτη οικονοµικής σκοπιµότητας (εφόσον απαιτείται) και έγκριση αυτής. 

 

Φάση 3η:   Γεωµετρικός Σχεδιασµός του Έργου  

Περιλαµβάνει τις ακόλουθες επί µέρους κύριες και υποστηρικτικές µελέτες µε τα αντίστοιχα 
στάδιά τους  και διαδικασίες: 

3.1. Τοπογραφική και κτηµατογραφική αποτύπωση των ζωνών του συνόλου των έργων (κύριοι 
άξονες, κόµβοι, δευτερεύουσες οδοί. Η κτηµατογραφική αποτύπωση θα διενεργείται µόνο 
εφόσον απαιτούνται απαλλοτριώσεις. 

3.2α. Προµελέτη του συστήµατος των οδικών έργων    (κύριοι άξονες, κόµβοι, δευτερεύουσες 
οδοί). Πρόσφορες κλίµακες (ο ακριβής καθορισµός θα πρέπει  να αναφέρεται στην 
προκήρυξη): 

• για υπεραστικές οδούς 1:1.000 ~ 1:2.000 

• για κόµβους/ αστικές οδούς 1:500 ~ 1:1.000  

3.2β. Οριστική γεωλογική µελέτη, πρόγραµµα γεωτεχνικών ερευνών οδοποιίας.  

3.2γ. Προµελέτη των αντίστοιχων έργων για αποχέτευση – αποστράγγιση οµβρίων. 

3.2δ. Προκαταρκτική επεξεργασία (µελέτη) τεχνικών έργων (γεφυρών, ανισόπεδων διαβάσεων) 
και  πρόγραµµα των απαραίτητων γεωτεχνικών ερευνών. 

3.2ε. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 

3.3.   Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων. 

3.4. Έγκριση των µελετών 3.2α~ 3.2δ. 

3.5. Εκτέλεση προγράµµατος  γεωτεχνικών ερευνών για την οδό και τα τεχνικά έργα  (οι οποίες 
εκτελούνται κατά κανόνα στα πλαίσια συµβάσεων–‘πλαίσιο’, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά 
στη προκήρυξη). 

3.6α. Αξιολόγηση  γεωτεχνικών ερευνών  για την οδό και τα τεχνικά έργα.  

3.6β. Προµελέτη τεχνικών έργων (γεφυρών – ανισόπεδων διαβάσεων κ.λπ) και προκαταρκτική 
µελέτη υπογείων έργων. 

3.6γ. Προµελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων. 

3.7.   Έγκριση των µελετών 3.6α~ 3.6γ. 

� Ακολουθούν οι διαδικασίες ένταξης σε χρηµατοδοτικό πρόγραµµα κατασκευής – 
συγχρηµατοδότησης για το έργο.( §3, άρθρο 4,  Ν.3316/2005). 

� Έπονται  οι διαδικασίες επικαιροποίησης του φακέλου  τεχνικών δεδοµένων καθώς και οι 
διαδικασίες προκήρυξης και ανάθεσης των µελετών του σταδίου της  οριστικής µελέτης 

� Υπογραφή της σύµβασης εκπόνησης της οριστικής µελέτης  
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Φάση 4η:   Κατασκευαστικός Σχεδιασµός του Έργου    

Περιλαµβάνει τις ακόλουθες επί µέρους κύριες και υποστηρικτικές µελέτες µε τα αντίστοιχα 
στάδιά τους και διαδικασίες: 

4.1α. Οριστική µελέτη οδοποιίας του συστήµατος των οδικών έργων, µε ενσωµατωµένες τις  
τροποποιήσεις που πιθανά προκύψουν από τις ήδη εκπονηµένες λοιπές υποστηρικτικές 
µελέτες. Χρησιµοποιούµενες κατά κανόνα κλίµακες  1:500 (σε εξαιρετικές περιπτώσεις 
µπορεί να ορίζεται διαφορετικά στη προκήρυξη). 

4.1β. Οριστική µελέτη έργων αποχέτευσης–αποστράγγισης οµβρίων. 

4.1γ. Μελέτες Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. 

4.1δ. Σύνταξη κτηµατολογίου και πράξεων αναλογισµού. 

4.2. Έγκριση των µελετών 4.1α ~ 4.1γ και ακολούθως της µελέτης 4.1δ. 

 

Στο στάδιο αυτό είναι δυνατό να ξεκινήσουν οι διαδικασίες σύνταξης των τευχών 
δηµοπράτησης για την υλοποίηση του έργου, εφόσον υφίστανται χρονικές 

δεσµεύσεις ή εφόσον πρόκειται περί απλού έργου χωρίς αβεβαιότητες κατά την 
κρίση της Υπηρεσίας. 

 

4.3.  Οριστική µελέτη τεχνικών έργων (γεφυρών, υπόγειων έργων, ανισόπεδων διαβάσεων, 
κ.λπ.). 

4.4.   Έγκριση της  µελέτης 4.3. 

 

Ακολουθούν (εφόσον δεν έχουν ήδη προηγηθεί µετά το στάδιο 4.2) ενέργειες των αρµόδιων 
Υπηρεσιών που σχετίζονται µε την ωριµότητα του έργου προς υλοποίηση. 

   (Α).  ∆ιαδικασίες απόκτησης ζώνης κατάληψης έργων (απαλλοτριώσεις). 

   (Β).  ∆ιαδικασίες σύνταξης τευχών δηµοπράτησης για την υλοποίηση του έργου. 

 

Φάση 5η:   Κατασκευαστικός Σχεδιασµός Εφαρµογής του Έργου    

Περιλαµβάνει τις ακόλουθες επί µέρους κύριες και υποστηρικτικές µελέτες µε τα αντίστοιχα 
στάδιά τους και συντάσσονται κατά κανόνα από τον ανάδοχο κατασκευής : 

5.1α. Οριστική µελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων. 

5.1β. Μελέτες εγκαταστάσεων (π.χ. σταθµοί διοδίων, ΣΕΑ κ.λπ.). 

5.1γ. Μελέτη σήµανσης–ασφάλισης–φωτεινής σηµατοδότησης(εφόσον απαιτείται) κ.λπ. 

5.1δ. Μελέτη περιβαλλοντικής αποκατάστασης: φύτευση, άρδευση, προστασία από επικίνδυνα 
απόβλητα (εφόσον απαιτείται από τη σηµαντικότητα του έργου και σύµφωνα µε την 
προκήρυξη). 

5.1ε. Μελέτη των φάσεων κατασκευής και αποκατάστασης των υφιστάµενων λειτουργιών 
(περιλαµβανοµένης της εξέτασης των προσβάσεων των παροδίων). 

5.2.  Μελέτες εφαρµογής (εφόσον απαιτούνται από τις κείµενες διατάξεις) και κατασκευαστικά 
σχέδια τυποποιηµένων έργων (οχετοί, τοίχοι µικρού ύψους κ.λπ.). 

5.3.   Έγκριση των µελετών 5.1α ~ 5.1ε και 5.2.   
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Γενικές  Παρατηρήσεις: 

1. Σε περίπτωση υφισταµένων χρονικών δεσµεύσεων υπάρχει δυνατότητα 
δηµοπράτησης των έργων µετά την ολοκλήρωση του εδαφίου 4.2. 

 

2. Για µελέτες που αφορούν αστικές-αστικοποιηµένες περιοχές είναι δυνατόν, πάντα 
σύµφωνα µε του όρους της προκήρυξης, να δίνεται µεγαλύτερη έµφαση σε ειδικότερα 
θέµατα (π.χ. γενικός χωροταξικός σχεδιασµός, ακριβέστερα στοιχεία δικτύων Ο.Κ.Ω.) και 
µικρότερη έµφαση σε άλλα (π.χ. λεπτοµερή γεωλογικά στοιχεία ως τα εδάφια  2.2β και  
3.2β της παρούσης). 

 

3. Η παραπάνω διαδικασία και αλληλουχία των επί µέρους σταδίων αφορά σε έργα 
οδοποιίας µεγάλης σηµασίας και πολυπλοκότητας θεµάτων, που ενυπάρχουν κατά την 
εκπόνηση της µελέτης (π.χ. δίκτυο αυτοκινητόδροµων, πρωτεύον εθνικό δίκτυο,  ελεύθερες 
και ταχείες λεωφόροι). Για έργα απλούστερα και µικρότερης σηµασίας (π.χ. δευτερεύον 
εθνικό δίκτυο, επαρχιακό δίκτυο, οδοί τοπικής σηµασίας, αστικές οδοί, ή έργα σύµφωνα µε 
τις προβλέψεις της §5γ του αρθ.5 του Ν.3316/05), είναι δυνατή η παράλειψη επί µέρους 
σταδίων, σύµφωνα πάντα µε τους όρους της προκήρυξης της µελέτης.    

 

4. Ακόµη και σε έργα οδοποιίας µεγάλης σηµασίας και πολυπλοκότητας είναι δυνατό, 
σύµφωνα πάντα µε τις διατάξεις και τις δεσµεύσεις του Ν.3316/05, να παραλειφθούν 
κάποια ενδιάµεσα στάδια µελετών λαµβανοµένης υπόψη της πληρότητας των τυχόν 
υφισταµένων µελετών σύµφωνα πάντα µε τους όρους  της προκήρυξης της µελέτης. 

     
 

2η Περίπτωση 

Όταν ακολουθείται η διαδικασία της § 2 του άρθρου 5  του Νόµου 3316/2005 

 

Ισχύουν τα αναφερόµενα για την 1η περίπτωση µέχρι και το εδάφιο  2.3γ (χωρίς να 
παρεµβληθούν οι διαδικασίες ανάδειξης αναδόχου για την προµελέτη). Επισηµαίνεται ότι 
εφόσον στα πλαίσια της παραπάνω διαδικασίας περιληφθεί και η σύνταξη Π.Π.Ε. ή και Μελέτη 
Οικονοµικής Σκοπιµότητας από τον ανάδοχο µε τη µεγαλύτερη βαθµολογία, τότε θα 
προβλέπεται µε την προκήρυξη η προς τούτο πρόσθετη αµοιβή του. 

 

3η Περίπτωση 

Όταν ακολουθείται η διαδικασία της § 3 του άρθρου 5  του Νόµου  3316/2005 

 

Ισχύουν όλα τα αναφερόµενα για την 1η περίπτωση (χωρίς να παρεµβληθούν οι διαδικασίες 
ανάδειξης αναδόχου για την οριστική µελέτη). 

 

4η Περίπτωση 

Όταν ακολουθείται η διαδικασία της § 4 του άρθρου 5  του Νόµου  3316/2005 

 

Ισχύουν όλα τα αναφερόµενα για την 1η περίπτωση µε την επισήµανση ότι:  

• όπου στη 3η φάση αναφέρεται προµελέτη οδικών έργων και προµελέτη αποχέτευσης 
οµβρίων, νοείται το στάδιο της οριστικής µελέτης 

• όπου αναφέρεται σε διαδικασίες για την ανάδειξη ανάδόχου εκπόνησης της προµελέτης 
νοούνται οι διαδικασίες για την οριστική µελέτη. 
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5η Περίπτωση 

  Όταν ακολουθείται  η διαδικασία της § 5γ ή  § 5δ του άρθρου 5 του Ν. 3316/2005 

 

Οι µελέτες οδοποιίας στη περίπτωση αυτή περιλαµβάνουν τις  ακόλουθες πέντε  φάσεις   

 

Φάση 1η:   Προγραµµατισµός και Προετοιµασία του Έργου 

Αναφέρεται σε όλα τα στοιχεία της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν.3316/2005 και 
συντάσσεται είτε από την Υπηρεσία, είτε µέσω σύµβασης παροχής υπηρεσιών και συντίθεται 
από: 

1.1.  Τεύχος  Τεχνικών  ∆εδοµένων (ως τα αναφερόµενα στη 1η περίπτωση). 

1.2.   Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας του έργου. 

1.3.   Τον κατάλογο των απαιτούµενων µελετών (µε αναφορά σε  επί µέρους στάδια, σε 
κλίµακες,  σε προδιαγραφές και  τυχόν ειδικότερες απαιτήσεις). 

1.4.   Την εκτιµώµενη δαπάνη: 

ι) για αµοιβές µελετών και τυχόν ερευνών ή υπηρεσιών και 

ιι) για την κατασκευή του έργου.  

� Ακολουθούν οι διαδικασίες έγκρισης των τευχών,  προκήρυξης της µελέτης και υπογραφή 
της σύµβασης. 

 

Φάση 2η:    Λειτουργικός Σχεδιασµός του Έργου 

Περιλαµβάνει τις ακόλουθες επί µέρους κύριες και υποστηρικτικές µελέτες µε τα αντίστοιχα 
στάδιά τους και διαδικασίες: 

2.1.  Ενηµέρωση και συµπλήρωση των τοπογραφικών υποβάθρων  

2.2α. Σύνταξη αναγνωριστικής – προκαταρκτικής µελέτης του συστήµατος των οδικών έργων 
(κύριοι άξονες, κόµβοι, δευτερεύουσες οδοί,) µε επισήµανση των θέσεων και των κατά 
προσέγγιση ανοιγµάτων των µεγάλων τεχνικών έργων Πρόσφορες κλίµακες  (ο ακριβής 
καθορισµός θα πρέπει  να αναφέρεται στην προκήρυξη): 

• για υπεραστικές οδούς: 1:5.000 

• για κόµβους/ αστικές οδούς: 1:1.000 ~ 1:2.000  

2.2β. Μελέτη οικονοµικής σκοπιµότητας (εφόσον απαιτείται). 

2.2γ. Γεωλογική αναγνώριση  

2.2δ. Προµελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε) εφόσον απαιτείται από τις κείµενες 
διατάξεις. Η θετική γνωµοδότηση επί των προτεινόµενων έργων δεν µπορεί να 
περιλαµβάνει «επιφυλάξεις» επί της χωροθέτησης του έργου, πλην ίσως τεχνικών 
λεπτοµερειών επί του σχεδιασµού των επιµέρους έργων.  

2.3.  Έγκριση της Π.Π.Ε. (θετική γνωµοδότηση επί της προκαταρκτικής περιβαλλοντικής 
εκτίµησης και αξιολόγησης). 

2.4.  Ακολουθεί η γνωµοδότηση του αρµόδιου Τεχνικού Συµβουλίου και η έγκριση των µελετών 
2.2α~2.2γ.  
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Φάση 3η:   Γεωµετρικός Σχεδιασµός του Έργου  

Περιλαµβάνει τις ακόλουθες επί µέρους κύριες και υποστηρικτικές µελέτες µε τα αντίστοιχα 
στάδιά τους και διαδικασίες: 

3.1.  Τοπογραφική και κτηµατογραφική αποτύπωση των ζωνών του συνόλου των έργων (κύριοι 
άξονες, κόµβοι, δευτερεύουσες οδοί). Η κτηµατογραφική αποτύπωση θα διενεργείται µόνο 
εφόσον απαιτούνται απαλλοτριώσεις. 

3.2α. Προµελέτη του συστήµατος των οδικών έργων (κύριοι άξονες, κόµβοι, δευτερεύουσες 
οδοί). Πρόσφορες κλίµακες (ο ακριβής καθορισµός θα πρέπει  να αναφέρεται στην 
προκήρυξη): 

• για υπεραστικές οδούς: 1:1.000 ~ 1:2.000 

• για κόµβους/ αστικές οδούς: 1:500 ~ 1:1.000  

3.2β. Οριστική γεωλογική µελέτη, πρόγραµµα γεωτεχνικών ερευνών οδοποιίας.  

3.2γ. Προµελέτη των αντίστοιχων έργων για αποχέτευση – αποστράγγιση οµβρίων  

3.2δ. Προκαταρκτική επεξεργασία (µελέτη) τεχνικών έργων (γεφυρών, ανισόπεδων διαβάσεων) 
των απαραίτητων γεωτεχνικών ερευνών. 

3.2ε. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 

3.3.   Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων. 

3.4.   Έγκριση των µελετών 3.2α~ 3.2δ. 

3.5.  Εκτέλεση προγράµµατος  γεωτεχνικών ερευνών  για την οδό και τα τεχνικά έργα (οι οποίες 
εκτελούνται κατά κανόνα στα πλαίσια συµβάσεων –‘πλαίσιο’, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά 
στη προκήρυξη). 

3.6α. Αξιολόγηση  γεωτεχνικών ερευνών οδού και  τεχνικών έργων.  

3.6β. Προµελέτη τεχνικών έργων (γεφυρών – ανισόπεδων διαβάσεων κλπ) και προκαταρκτική 
µελέτη υπογείων έργων. 

3.6γ. Προµελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων. 

3.7.   Έγκριση των µελετών 3.6α~ 3.6γ. 

� Ακολουθούν οι διαδικασίες ένταξης σε χρηµατοδοτικό πρόγραµµα κατασκευής – 
συγχρηµατοδότησης για το έργο.( §3, άρθρο 4,  Ν.3316/2005). 

 

Φάση 4η:   Κατασκευαστικός Σχεδιασµός του Έργου    

Περιλαµβάνει τις ακόλουθες επί µέρους κύριες και υποστηρικτικές µελέτες µε τα αντίστοιχα 
στάδιά τους και διαδικασίες: 

4.1α. Οριστική µελέτη οδοποιίας του συστήµατος των οδικών έργων, µε ενσωµατωµένες τις  
τροποποιήσεις που πιθανά προκύψουν από τις ήδη εκπονηµένες λοιπές υποστηρικτικές 
µελέτες. Χρησιµοποιούµενες κατά κανόνα κλίµακες  1:500 (σε εξαιρετικές περιπτώσεις 
µπορεί να ορίζεται διαφορετικά στη προκήρυξη). 

4.1β. Οριστική µελέτη έργων αποχέτευσης – αποστράγγισης οµβρίων. 

4.1γ. Μελέτες Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. 

4.1δ. Σύνταξη κτηµατολογίου και πράξεων αναλογισµού. 

4.2. Έγκριση των µελετών 4.1α ~ 4.1γ και ακολούθως της µελέτης 4.1δ. 

Στο στάδιο αυτό είναι δυνατό να ξεκινήσουν οι διαδικασίες σύνταξης των τευχών 
δηµοπράτησης για την υλοποίηση του έργου, εφόσον υφίστανται χρονικές 

δεσµεύσεις ή εφόσον πρόκειται περί απλού έργου χωρίς αβεβαιότητες κατά την 
κρίση της Υπηρεσίας. 
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4.3. Οριστική µελέτη τεχνικών έργων (γεφυρών, υπόγειων έργων, ανισόπεδων διαβάσεων, 
κ.λπ.). 

4.4. Έγκριση της  µελέτης 4.3 

Ακολουθούν (εφόσον δεν έχουν ήδη προηγηθεί µετά το στάδιο 4.2) ενέργειες των αρµόδιων 
Υπηρεσιών που σχετίζονται  µε την ωριµότητα του έργου προς υλοποίηση. 

   (Α).  ∆ιαδικασίες απόκτησης ζώνης κατάληψης έργων (απαλλοτριώσεις). 

   (Β).  ∆ιαδικασίες σύνταξης τευχών δηµοπράτησης για την υλοποίηση του έργου. 

 

Φάση 5η:   Κατασκευαστικός Σχεδιασµός Εφαρµογής του Έργου    

Περιλαµβάνει τις ακόλουθες επί µέρους κύριες και υποστηρικτικές µελέτες µε τα αντίστοιχα 
στάδιά τους και συντάσσονται κατά κανόνα από τον ανάδοχο κατασκευής: 

5.1α. Οριστική µελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων. 

5.1β. Μελέτες εγκαταστάσεων (π.χ. σταθµοί διοδίων, ΣΕΑ κ.λπ.). 

5.1γ. Μελέτη σήµανσης–ασφάλισης φωτεινής σηµατοδότησης(εφόσον απαιτείται)  κ.λπ. 

5.1δ. Μελέτη περιβαλλοντικής αποκατάστασης: φύτευση, άρδευση, προστασία από επικίνδυνα 
απόβλητα (εφόσον απαιτείται από τη σηµαντικότητα του έργου και σύµφωνα µε την 
προκήρυξη). 

5.1ε. Μελέτη των φάσεων κατασκευής και αποκατάστασης των υφιστάµενων λειτουργιών 
(περιλαµβανοµένης  της εξέτασης των προσβάσεων των παροδίων).  

5.2.  Μελέτες εφαρµογής (εφόσον απαιτούνται από τις κείµενες διατάξεις) και κατασκευαστικά 
σχέδια τυποποιηµένων έργων (οχετοί, τοίχοι µικρού ύψους κ.λπ.). 

5.3.   Έγκριση των µελετών 5.1α ~ 5.1ε και 5.2.   

 

Γενικές Παρατηρήσεις: 

1. Σε περίπτωση υφισταµένων χρονικών δεσµεύσεων υπάρχει δυνατότητα 
δηµοπράτησης των έργων µετά την ολοκλήρωση του εδαφίου 4.2. 

 

2. Για µελέτες που αφορούν αστικές-αστικοποιηµένες περιοχές είναι δυνατόν, πάντα 
σύµφωνα µε του όρους της προκήρυξης, να δίνεται µεγαλύτερη έµφαση σε ειδικότερα 
θέµατα (π.χ. γενικός χωροταξικός σχεδιασµός, ακριβέστερα στοιχεία δικτύων Ο.Κ.Ω.) και 
µικρότερη έµφαση σε άλλα (π.χ. λεπτοµερή γεωλογικά στοιχεία ως τα εδάφια  2.2β και  
3.2β της παρούσης). 

 

3. Η παραπάνω διαδικασία και αλληλουχία των επί µέρους σταδίων αφορά σε έργα 
οδοποιίας µεγάλης σηµασίας και πολυπλοκότητας θεµάτων, που ενυπάρχουν κατά την 
εκπόνηση της µελέτης (π.χ. δίκτυο αυτοκινητόδροµων, πρωτεύον εθνικό δίκτυο,  ελεύθερες 
και ταχείες λεωφόροι). Για έργα απλούστερα και µικρότερης σηµασίας (π.χ. δευτερεύον 
εθνικό δίκτυο, επαρχιακό δίκτυο, οδοί τοπικής σηµασίας, αστικές οδοί, ή έργα σύµφωνα µε 
τις προβλέψεις της §5γ του αρθ.5 του Ν.3316/05), είναι δυνατή η παράλειψη επί µέρους 
σταδίων, σύµφωνα πάντα µε τους όρους της προκήρυξης της µελέτης.    

 

4. Ακόµη και σε έργα οδοποιίας µεγάλης σηµασίας και πολυπλοκότητας είναι δυνατό, 
σύµφωνα πάντα µε τις διατάξεις και τις δεσµεύσεις του Ν.3316/05, να παραλειφθούν 
κάποια ενδιάµεσα στάδια µελετών λαµβανοµένης υπόψη της πληρότητας των τυχόν 
υφισταµένων µελετών σύµφωνα πάντα µε τους όρους  της προκήρυξης της µελέτης. 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ   ΕΙ∆ΩΝ   ΚΑΙ   ΣΤΑ∆ΙΩΝ 

ΜΕΛΕΤΩΝ Ο∆ΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
      ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1  

1
η
  Περίπτωση:   Όταν ακολουθείται η διαδικασία της § 1 και ακολούθως της § 5β του άρθρου 

5  και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 6 και 7 του Ν. 3316/2005 
 

        

  [1.1], [1.2], [1.3], [1.4]     

Φάση  1   
Προγραµµατισµός  

και  
Προετοιµασία  του  

Έργου 

 

 

 
 

Σύνταξη φακέλου τεχνικών δεδοµένων- 
τεκµηρίωση σκοπιµότητας- πρόγραµµα 
απαιτουµένων µελετών- εκτίµηση 
δαπάνης µελετών και έργου 

 
 

 

Έγκριση τευχών 
προκήρυξης  της 

µελέτης.  
∆ιαδικασίες 

προκήρυξης  της 
µελέτης 

Συµβάσεις µε 3~5 
αναδόχους 

 

        

        

   [2.1]  [2.2α] [2.2β]  

Φάση  2   
Λειτουργικός 
Σχεδιασµός  

Έργου 

 

 

Ενηµέρωση 
τοπογραφικών 
διαγραµµάτων  

Αναγνωριστική- 
Προκαταρκτική 

Μελέτη του 
συστήµατος των 
Οδικών Έργων 

(περιλαµβάνει και 
στοιχεία 

περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων) 

Αναγνωριστική 
Γεωλογική Μελέτη 
(ή στοιχεία αυτής 
σύµφωνα µε την 

προκήρυξη) 

 

 
 

 
 

 
 

   
 

        
        

  

 

 
 

 

Βαθµολόγηση των 
τεχνικών και 
οικονοµικών 

προσφορών για 
την εκπόνηση της 

προµελέτης- 
Ανάδειξη του 

αναδόχου 
εκπόνησης της 

προµελέτης 

 

Γνωµοδότηση του 
τεχνικού Συµβουλίου 

για τις µελέτες 
[2.2α]~[2.2β] και 
έγκριση αυτών.  

Απόφαση ανάθεσης 
προµελέτης 

Σύµβαση 
ανάθεσης 

προµελέτης και 
λοιπών 

υποστηρικτικών 
µελετών 

 

        

        

   [2.3α]  [2.3β] [2.3γ]  

  

 

 
 

 

 
 

Προµελέτη 
περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων 
(Π.Π.Ε)  

 

Γνωµοδότηση 
Φορέων γία την 

Π.Π.Ε.  
Έγκριση Π.Π.Ε. 

(θετική 
γνωµοδότηση επί 

της προκαταρκτικής 
περιβαλλοντικής 

εκτίµησης και 
αξιολόγησης) 

Μελέτη 
Οικονοµικής 

Σκοπιµότητας 
(εφόσον 

απαιτείται) και 
έγκριση αυτής 

 

        

        

   διαγρ. 2  
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        ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 

  από διαγρ.1       

        

  [3.1]  [3.2α] [3.2β] [3.2γ] [3.2δ] [3.2ε] 

Φάση 3                      
Γεωµετρικός  
Σχεδιασµός  

Έργου 

 

Τοπογραφική και 
κτηµατογραφική 

αποτύπωση 

 

Προµελέτη 
του 

συστήµατος 
των Οδικών 

Έργων 

Οριστική 
Γεωλογική 

Μελέτη 

Προµελέτη 
Αποχέτευ-

σης 
Αποστράγγι

σης 
Οµβρίων 

Προκαταρκτι- 
κή 

Επεξεργασία  
Τεχνικών 

΄Εργων και 
πρόγραµµα 

έρευνων 

Μελέτη 
Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων 
(Μ.Π.Ε.) 

    

    
 

        [3.3] 

      

 

 

Έγκριση της 
Μ.Π.Ε. 

         
      [3.4]   

      

Έγκριση 
των 

µελετών 
[3.2α]~[3.2δ] 

 

 

  

 

 
 

      

         
  [3.5]   [3.6α] [3.6β] [3.6γ] 

  

Εκτέλεση 
Προγράµατος 
Γεωτεχνικών 

Ερευνών 

 

 

Αξιολόγηση 
Γεωτεχνικών 

Ερευνών 

Προµελέτη Τεχνικών Έργων 
(γεφυρών, ανισ.διαβάσεων), 

προκαταρκτική µελέτη 
υπόγειων έργων 

Προµελέτη 
Ηλεκτροµ/κών 

Έργων 

         

         

      [3.7]   

      

Έγκριση των µελετών 
[3.6α]~[3.6γ] 

 

       

 

 

Φάση 4                                  
Μελέτες 

Κατασκευαστικού  
Σχεδιασµού 

 

Επικαιροποίηση 
φακέλου τεχνικών 

δεδοµένων- 
πρόγραµµα 

απαιτουµένων 
µελετών- 
εκτίµηση 
δαπάνης 
Οριστικής 

Μελέτης και 
έργου  

 

 

Έγκριση 
τευχών 

προκήρυξης 
Οριστικής 
Μελέτης 

∆ιαδικασίες 
προκήρυ-

ξης 
Οριστικής 
Μελέτης 

Σύµβαση 
Εκπόνησης 
Οριστικής 

Μελέτης και 
λοιπών 

υποστηρικτι-
κών µελετών 

 

         

 διαγρ. 3  
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    ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 3 

        

        

     [4.1α] [4.1β] [4.1γ] [4.1δ]  

Φάση 4    
Μελέτες 

Κατασκευαστικού  
Σχεδιασµού 

 

Οριστική Μελέτη 
Οδοποιίας 

Οδικών Έργων 

Οριστική Μελέτη Αποχέτευσης, 
Αποστράγγισης Οµβρίων 

καθώς και τυχόν διευθετήσεων 
ρεµάτων, αποκατάστασης –
µετατόπισης δικτύων Ο.Κ.Ω 

Μελέτες   
Σ.Α.Υ.   
 Φ.Α.Υ. 

Σύνταξη 
κτηµατολογίο
υ και πράξεων 
αναλογισµού 

 

    

   

 

  [4.2]  [4.3]  [4.4] 

  

Έγκριση των 
µελετών 

[4.1α]~[4.1δ] 

  
Οριστική Μελέτη Τεχνικών 

Έργων (γεφυρών, 
ανισ.διαβάσεων, υπογείων 

έργων) 

 
Έγκριση των 

µελετών           
[4.3] 

    

  

 

 

  
 

Στο στάδιο αυτό είναι δυνατό να ξεκινήσουν οι διαδικασίες  σύνταξης των τευχών 
δηµοπράτησης για την υλοποίηση του έργου, εφόσον υφίστανται χρονικές 

δεσµεύσεις ή εφόσον πρόκειται περί απλού έργου χωρίς αβεβαιότητες κατά την 
κρίση της Υπηρεσίας.  

        

  [5.1α] [5.1β] [5.1γ] [5.1δ] [5.1ε]    [5.2] 

Φάση 5  
  Μελέτες 

Κατασκευαστικού  
Σχεδιασµού 

Εφαρµογής  του 
Έργου 

 

 
 

Οριστική Μελέτη 
Ηλεκτροµ/κών 
Έργων 

 

Μελέτες 
Εγκάταστάσεων 

(σταθµοί 
διοδίων, ΣΕΑ, 

κλπ) 

Μελέτη 
Σήµανσης -
Ασφάλισης  

κλπ 

Μελέτη 
Περιβαλλοντικής 
Αποκατάστασης 

(φύτευσης) 

Μελέτη 
Φάσεων 

Κατασκευής 

Μελέτες 
Εφαρµογής 

(εφόσον 
απαιτούνται) 

        

  

 

  
 

  

    

Έγκριση των µελετών 
[5.1α]~[5.1ε] και [5.2]   

     

2η Περίπτωση:  όταν ακολουθείται η διαδικασία της § 2 του άρθρου 5  του Ν 3316/2005 ισχύουν τα 
αναφερόµενα για την 1η περίπτωση µέχρι και το εδάφιο [2.3γ],  χωρίς να παρεµβληθούν οι διαδικασίες 
ανάδειξης αναδόχου για την προµελέτη. 

         

3η Περίπτωση:  όταν ακολουθείται η διαδικασία της § 3 του άρθρου 5  του Ν 3316/2005 ισχύουν όλα τα 
αναφερόµενα για την 1η περίπτωση,  χωρίς να παρεµβληθούν οι διαδικασίες  ανάδειξης αναδόχου για 
την οριστική µελέτη. 

         

4η Περίπτωση:  όταν ακολουθείται η διαδικασία της § 4 του άρθρου 5  του Ν 3316/2005 ισχύουν όλα τα 
αναφερόµενα για την 1η περίπτωση µε την επισήµανση ότι:  
--- όπου αναφέρεται προµελέτη οδικών έργων και  προµελέτη αποχέτευσης οµβρίων, νοείται το στάδιο 
της οριστικής µελέτης 
--- όπου αναφέρεται σε διαδικασίες για την ανάδειξη ανάδόχου εκπόνησης της προµελέτης νούνται οι 
διαδικασίες για την οριστική µελέτη. 

από διαγρ.2  
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5
η
  Περίπτωση:  Όταν ακολουθείται απευθείας η διαδικασία της § 5γ ή § 5δ του άρθρου 5 του 

Ν. 3316/2005 

       

      ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 4 

  [1.1], [1.2], [1.3], [1.4]    

Φάση  1  
Προγραµµατισµός 
και Προετοιµασία 

του Έργου  

 

Σύνταξη φακέλου τεχνικών δεδοµένων- 
τεκµηρίωση σκοπιµότητας- πρόγραµµα 
απαιτουµένων µελετών- εκτίµηση 
δαπάνης µελετών και έργου 

 

Έγκριση 
τευχών 

προκήρυξης 
της µελέτης.  
∆ιαδικασίες 
προκήρυξης 

µελέτης 

Σύµβάση µε τον 
ανάδοχο για 

την εκπόνηση 
όλων των ειδών 

και σταδίων 
µελετών 

       

       

       

  [2.1]     

Φάση  2 
Λειτουργικός 
Σχεδιασµός  

Έργου 

 

Ενηµέρωση 
τοπογραφικών 
διαγραµµάτων 

    

 
 

 
 

 

   
 

       

    [2.2δ] [2.3] 

 

[2
.2

α
] Αναγνωριστική 

Προκαταρκτική 
Μελέτη Οδικών 

Εργων 

 
 

Προµελέτη 
περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων 
(Π.Π.Ε) 

Γνωµοδότηση φορέων για Π.Π.Ε. 
Έγκριση Π.Π.Ε. (θετική 
γνωµοδότηση επί της 

προκαταρκτικής περιβαλλοντικής 
εκτίµησης και αξιολόγησης) 

 
 [2

.2
β

] Μελέτη Οικονοµικής 
Σκοπιµότητας 

(εφόσον απαιτείται) 
 [2.4]  

 

 

[2
.2

γ
] 

Αναγνωριστική 
Γεωλογική Μελέτη   

 

Γνωµοδότηση του τεχνικού 
Συµβουλίου για τις µελέτες 

[2.2α]~[2.2γ] και έγκριση αυτών 
 

       

       

       

       

       

  διαγρ. 5  
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       ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 5 

         

  [3.1]  [3.2α] [3.2β] [3.2γ] [3.2δ] [3.2ε] 

Φάση 3  
Γεωµετρικός  
Σχεδιασµός  

Έργου 

 

Τοπογραφική 
και 

κτηµατογραφική 
αποτύπωση 

 

Προµελέτη 
Οδικών Έργων 

Οριστική 
Γεωλογική 

Μελέτη 

Προµελέτη 
Αποχέτευσης 

Αποστράγγισης 
Οµβρίων 

Προκαταρκτική 
Επεξεργασία  

Τεχνικών ΄Εργων 
και πρόγραµµα 

έρευνων 

Μελέτη 
Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων 
(Μ.Π.Ε.) 

 

         

         

        [3.3] 

      

 

 

Έγκριση της 
Μ.Π.Ε. 

      [3.4]  

      
Έγκριση των µελετών [3.2α]~[3.2δ]  

  

 

 
 

      

  [3.5]   [3.6α] [3.6β] [3.6γ] 

  

Εκτέλεση 
Προγράµµατος 
Γεωτεχνικών 

Ερευνών 

 

 

Αξιολόγηση 
Γεωτεχνικών 

Ερευνών 

Προµελέτη Τεχνικών Έργων                   
(γεφυρών, ανισ. διαβάσεων),                     

προκαταρκτική µελέτη υπόγειων 
έργων 

Προµελέτη 
Ηλεκτροµ/κών 

Έργων 

      [3.7]   

      
Έγκριση των µελετών [3.6α]~[3.6γ] 

 

  

 

 
 

   
 

  

         

  [4.1α] [4.1β]     [4.1γ]    [4.1δ]  

Φάση 4     
Μελέτες 

Κατασκευαστικού  
Σχεδιασµού 

 

Οριστική Μελέτη 
Οδοποιίας Οδικών 

Έργων 

Οριστική Μελέτη Αποχέτευσης, 
Αποστράγγισης Οµβρίων 

καθώς και τυχόν διευθετήσεων 
ρεµάτων αποκατάστασης –
µετατόπισης δικτύων Ο.Κ.Ω 

Μελέτες  
Σ.Α.Υ. 
 Φ.Α.Υ. 

 
Σύνταξη 

κτηµατολογίου και 
πράξεων 

αναλογισµού 

 

         

         

  [4.2]    [4.3]  [4.4] 

  

Έγκριση των 
µελετών 
[4.1α]~[4.1δ] 

 

 

Οριστική Μελέτη Τεχνικών 
Έργων (γεφυρών, 

ανισ.διαβάσεων, υπογείων 
έργων) 

 

 
 

Έγκριση των 
µελετών [4.3] 

           

  

Στο στάδιο αυτό είναι δυνατό να ξεκινήσουν οι διαδικασίες σύνταξης των τευχών δηµοπράτησης για την 
υλοποίηση του έργου, εφόσον υφίστανται χρονικές δεσµεύσεις ή εφόσον πρόκειται περί απλού έργου 

χωρίς αβεβαιότητες κατά την κρίση της Υπηρεσίας.  

     [5.1α] [5.1β] [5.1γ] [5.1δ] [5.1ε] [5.2] 

Φάση 5    
 Μελέτες 

Κατασκευαστικού  
Σχεδιασµού 

Εφαρµογής  του 
Έργου  

 
Οριστική Μελέτη 
Ηλεκτροµ/κών 
Έργων 
 

 

Μελέτες 
Εγκαταστάσεων 

(σταθµοί 
διοδίων, ΣΕΑ, 

κλπ) 

Μελέτη 
Σήµανσης -
Ασφάλισης  

κλπ 

Μελέτη 
Περιβαλλοντικής 
Αποκατάστασης 

(φύτευσης) 

 
Μελέτη Φάσεων 

Κατασκευής 

 
Μελέτες 

Εφαρµογής 
(εφόσον 

απαιτούνται) 

         

      [5.3]   

  

 

  
Έγκριση των µελετών [5.1α]~[5.1ε] και [5.2] 

 

από 
διαγρ.4 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙΙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΕΣ  ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οκτώβριος  2005 
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ΜΕΛΕΤΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

1η Περίπτωση 

Όταν ακολουθείται η διαδικασία της § 1 και ακολούθως της § 5β του άρθρου 5 και 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 6 και 7 του Ν. 3316/2005 

 

Οι µελέτες λιµενικών έργων στη περίπτωση αυτή περιλαµβάνουν τις ακόλουθες τέσσερις φάσεις: 

 

Φάση 1η : Προγραµµατισµός και Προετοιµασία του Έργου 

Αναφέρεται σε όλα τα στοιχεία της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 3316/2005 και συντάσσεται είτε 
απευθείας από την Υπηρεσία, είτε µέσω Σύµβασης Παροχής Υπηρεσιών και συντίθεται από : 

1.1. Προετοιµασία Φακέλου έργου 

Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων του έργου, που θα περιλαµβάνει: 

α. Τεχνική Περιγραφή του προς µελέτη έργου µε τα επιθυµητά λειτουργικά χαρακτηριστικά 
του.  

β. Τη βυθοµετρία και την τοπογραφία της θέσεως του έργου και της παρακείµενης παράκτιας 
ζώνης ενδιαφέροντος.  

γ. Περιγραφή των τοπικών συνθηκών, των ιδιαιτεροτήτων της περιοχής και των 
περιβαλλοντικών. 

δ. Τις όποιες διαθέσιµες υποστηρικτικές µελέτες, γεωλογικές και γεωτεχνικές έρευνες από την 
ευρύτερη περιοχή. 

ε. Ποσοτικά στοιχεία του φυσικού αντικειµένου που κατά την εκτίµηση του Κ.τ.Ε., απαιτούνται 
για την υλοποίηση αυτού και θα χρησιµοποιηθούν για τον υπολογισµό των 
προεκτιµώµενων αµοιβών. 

Τεκµηρίωση της Σκοπιµότητας του έργου. 

Κατάλογο των απαιτούµενων µελετών, ερευνητικών εργασιών και υπηρεσιών. 

Απαιτούµενη δαπάνη για : 

α) τις εκτιµώµενες αµοιβές µελετών ερευνών και υπηρεσιών,  

β) την κατασκευή του έργου. 

Ακολουθούν οι διαδικασίες: 

� Έγκρισης των τευχών Προκήρυξης της µελέτης 

� Προκήρυξης της µελέτης, αξιολόγησης των ενδιαφεροµένων µελετητών.  

� Επιλογής 3-5 Αναδόχων και υπογραφής σύµβασης. 

 

Φάση 2η: Λειτουργικός Σχεδιασµός Έργου 

Περιλαµβάνει τις ακόλουθες επί µέρους υποστηρικτικές και κύριες µελέτες, έρευνες και εργασίες 
µε τα αντίστοιχα στάδια τους : 

2.1. Έλεγχο και ενηµέρωση των τοπογραφικών – βυθοµετρικών υποβάθρων ως προς την 
επάρκειά τους για τις απαιτήσεις της µελέτης προς εξασφάλιση της αξιοπιστίας της.  

2.2. Σύνταξη τεχνικών µελετών πρώτου σταδίου, Αναγνωριστικών Εκθέσεων & Προγράµµατος 
Υποστηρικτικών µελετών και ερευνών 
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α. Σύνταξη του πρώτου σταδίου των αναγκαίων τεχνικών µελετών, ήτοι του σταδίου της 
Προκαταρκτικής µελέτης των λιµενικών έργων, καθώς και του πρώτου, κατά τις οικείες 
κατηγορίες σταδίου µελετών χερσαίων χώρων, που απαιτούνται για τη λειτουργία των 
λιµενικών έργων (οδοποιία, κυκλοφοριακά, τεχνικά, κτιριακά, Η/Μ δίκτυα εφόσον 
απαιτούνται κατά την κρίση της Υπηρεσίας και προβλέπονται στην προκήρυξη.  

Στις οικείες Τεχνικές Εκθέσεις των επιµέρους µελετών, θα γίνεται σαφής αναφορά, για όλα 
τα προβλήµατα που θα πρέπει να τύχουν περαιτέρω διερεύνησης, (αβεβαιότητες) στο 
επόµενο στάδιο εκπόνησής τους και ειδικότερα στις εκτιµώµενες περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις. Ο εκτιµώµενος προϋπολογισµός θα περιλαµβάνει το σύνολο των επί µέρους 
έργων καθώς και ποσοτικά στοιχεία των τυχόν αναγκαίων απαλλοτριώσεων.  

β. Εκτέλεση γεωλογικής, ακτοµηχανικής και µακροσκοπικής ιζηµατολογικής αναγνώρισης της 
παράκτιας ζώνης (ή / και συλλογή στοιχείων εξ άλλων πηγών), σύµφωνα µε τους όρους 
της Προκήρυξης.  

γ. Σύνταξη Έκθεσης αιτιολόγησης των επιλεγεισών γεωτεχνικών παραµέτρων στις µελέτες 
2.2α µε βάση τα διατιθέµενα γεωλογικά και γεωτεχνικά στοιχεία (από προηγηθείσες 
µελέτες, ήδη κατασκευασµένα έργα ή άλλες πηγές).  

Με την Έκθεση θα αιτιολογούνται οι γεωτεχνικοί παράµετροι που επιλέγονται και 
υιοθετούνται για τις προτάσεις θεµελιώσεων, εκσκαφών και επιχώσεων της µελέτης και 
γενικότερα θα τεκµηριώνονται στο µέτρο του δυνατού οι παραδοχές των προτεινόµενων 
τεχνικών λύσεων.  

δ. Σύνταξη Προγράµµατος Υποστηρικτών Μελετών, Ερευνών και Εργασιών  

Σύνταξη Προγράµµατος των τεκµηριωµένα απαραίτητων υποστηρικτικών µελετών, 
συµπληρωµατικών εργασιών και ερευνών  

Ακολουθούν οι διαδικασίες: 

� Βαθµολόγησης & ανάδειξης του Αναδόχου εκπόνησης των υπολοίπων αντικειµένων της 
παρούσας Φάσης καθώς και της εποµένης (Γεωµετρικού Σχεδιασµού – Προµελέτης). 

� Γνωµοδοτήσεων του ΥΕΝ, ΓΕΝ, ΥΠ.Π.Ο και άλλων συναρµοδίων φορέων κατά 
περίπτωση. 

� Γνωµοδότησης του αρµοδίου Τεχνικού Συµβούλου. 

� Έγκρισης µελετών 2.2α. 

� Υπογραφή σύµβασης εκπόνησης των µελετών της επόµενης φάσης (Γεωµετρικού 
Σχεδιασµού-Προµελέτης), καθώς και των υπολειπόµενων αντικειµένων της παρούσας 
φάσης. 

2.3. Σύνταξη Π.Π.Ε. και του κατά περίπτωση αναγκαίου Φακέλου Αδειοδότησης του έργου 

α. Εκπόνηση είτε Προµελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.) είτε Περιβαλλοντικής 
Έκθεσης (ανάλογα µε την κατηγορία στην οποία υπάγεται το έργο), σύµφωνα µε την ΚΥΑ 
ΗΠ15393/2332/2002.  

Η Π.Π.Ε. θα περιλαµβάνει, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο, και ειδικό κεφάλαιο µε 
προκαταρκτική ακτοµηχανική εκτίµηση της επίδρασης των νέων έργων επί της ευρύτερης 
ακτογραµµής. 

β. Σύνταξη Φακέλου Χωροθέτησης Τουριστικού Λιµένος.  

Συντάσσεται από τον Ανάδοχο σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Ν.2160/93 και Ν.2636/98, 
εφόσον απαιτείται. 

γ. Σύνταξη Φακέλου Εξοµοίωσης Ζώνης Λιµένος. 

Συντάσσεται από τον Ανάδοχο κατά τις απαιτήσεις του άρθρου 28 του Ν.2971/2001 
εφόσον απαιτείται. 
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Ακολουθούν οι διαδικασίες: 

� ∆ιαβίβασης της Π.Π.Ε. µετά του αντιστοίχου Φακέλου συµπληρωµατικών στοιχείων από 
την Υπηρεσία . ως κατωτέρω : 

i. Εάν το έργο αφορά µαρίνα ή τουριστικό καταφύγιο, τότε υπάγεται στις διατάξεις των Ν. 
2160/93 και 2636/98 και αρµόδιος φορέας για την διεκπεραίωση της έγκρισης 
χωροθέτησής του είναι η ∆/νση Θαλάσσιου Τουρισµού της Γενικής Γραµµατείας 
Τουρισµού του Υπουργείου Τουρισµού. 

ii. Εάν το έργο αφορά “νέο λιµένα η επέκταση, βελτίωση, εκσυγχρονισµό υφιστάµενου ή 
έργο που έχει σχέση µε την θάλασσα και ναυσιπλοΐα, ή αλιευτικό καταφύγιο”, τότε 
υπάγεται στην κατά περίπτωση αρµόδια ∆/νση Περιβάλλοντος Χωροταξίας ΠΕΧΩ, 
δηλαδή είτε στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου (ΕΥΠΕ), είτε στην αντίστοιχο της 
Περιφέρειας, ή της Νοµαρχίας είτε ακόµα και του ∆ήµου (στις δύο τελευταίες 
περιπτώσεις εφόσον το έργο εντάσσεται στην κατηγορία Γ του Ν. 3010/2002).  

Η αρµόδια ΠΕΧΩ (εκτός και αν το έργο ήδη προβλέπεται σε Γ.Π.Σ. µε καθορισµένους 
όρους δόµησης), µετά από έλεγχο πληρότητας του Φακέλου διαβιβάζει αυτόν µε την 
Π.Π.Ε. στην ΕΣΑΛ του ΥΕΝ σύµφωνα µε το άρθρο 19 του Ν. 2932/2001 προς έκδοση 
της σύµφωνης γνώµης (κατά τις απαιτήσεις του άρθρου 35 του Ν.3153/2003 και της 
Εγκυκλίου 8216/14/2004 της Γενικής Γραµµατείας Λιµένων και Λιµενικής Πολιτικής του 
ΥΕΝ).  

iii. Για λοιπά έργα ή εγκαταστάσεις που δεν εµπίπτουν στα παραπάνω και η κατασκευή ή η 
εγκατάστασή τους προβλέπονται στον “αιγιαλό, την παραλία, τον συνεχόµενο ή 
παρακείµενο θαλάσσιο χώρο ή τον πυθµένα”, διαβιβάζεται ο σχετικός Φάκελος µετά της 
Π.Π.Ε. στην Κτηµατική Υπηρεσία του ∆ηµοσίου και ακολουθείται η διαδικασία του 
άρθρου 14, παρ. 2 του Ν. 2971/2001 περί Παραχώρησης του δικαιώµατος χρήση 
αιγιαλού και παραλίας. 

� Έγκρισης της Π.Π.Ε.  

� Έγκρισης των χρήσεων γης και χορήγησης των αιτούµενων όρων δόµησης όπου τούτο έχει 
εφαρµογή. 

2.4. Σύνταξη µελέτης Οικονοµικής Σκοπιµότητας του έργου 

Συντάσσεται από τον Ανάδοχο, εφόσον απαιτείται, και προβλέπεται από την Προκήρυξη. 

 

Φάση 3η: Γεωµετρικός Σχεδιασµός Έργου 

Περιλαµβάνει τις ακόλουθες επί µέρους κύριες και υποστηρικτικές µελέτες µε τα αντίστοιχα 
στάδια τους :  

3.1. Υποστηρικτικές µελέτες και Ερευνητικές Εργασίες : 

Υποστηρικτικές µελέτες και εργασίες 

α. Τοπογραφική – βυθοµετρική αποτύπωση της περιοχής του έργου, στις κατάλληλες κατά 
περίπτωση κλίµακες. 

 Κτηµατογραφική αποτύπωση θα εκτελείται µόνον εφόσον απαιτούνται απαλλοτριώσεις. 

β. Εκτέλεση των πάσης φύσεως υποθαλάσσιων αυτοψιών και αποτυπώσεων (εφόσον 
απαιτούνται).  

γ. Σύνταξη των πάσης φύσεως µαθηµατικών οµοιωµάτων (εφόσον απαιτούνται). 

δ. ∆ιερεύνηση των ακτοµηχανικών διεργασιών, ιζηµατοµετρήσεων, µετρήσεων 
στερεοµεταφοράς κ.λπ. και σύνταξη Ακτοµηχανικής µελέτης εφόσον απαιτείται. Μπορούν 
να εκτελεσθούν είτε στα πλαίσια συµβάσεως – «πλαίσιο», είτε από τον Ανάδοχο εφόσον 
ορίζεται στην Προκήρυξη.  

Ερευνητικές Εργασίες 

ε. Εκτέλεση του Προγράµµατος Γεωτεχνικών και Γεωλογικών Ερευνών, οι οποίες µπορούν 
να εκτελούνται στα πλαίσια συµβάσεως – «πλαίσιο», εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην 
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Προκήρυξη. Η πυκνότητα των αναγκαίων γεωτρήσεων, εφόσον δεν προσδιορίζεται σε 
συγκεκριµένες Προδιαγραφές, θα καθορίζεται σε Πρόγραµµα γεωτρήσεων και το οποίο 
πρέπει να γίνεται αποδεκτό από την Υπηρεσία. 

στ. Κατασκευή φυσικού οµοιώµατος (εφόσον απαιτείται). 

ζ. Εκτέλεση των πάσης φύσεως ρευµατοµετρήσεων, κυµατοµετρήσεων κ.λπ. (εφόσον 
απαιτούνται). 

η. Μετρήσεις ποιότητας νερού, ρύπων, ανίχνευσης τοξικών, βαρέων µετάλλων κ.λπ. 

 

Ακολουθούν οι διαδικασίες: 

� Έγκρισης και παραλαβής υποστηρικτικών µελετών και ερευνητικών εργασιών. 

3.2. Σύνταξη Προµελετών 

Σύνταξη για κάθε επιµέρους έργο της αντίστοιχης Προµελέτης (ή του κατά περίπτωση 
αµέσως επόµενου σταδίου µελέτης σε σχέση µε αυτό της Φάσης 2 (του Λειτουργικού 
Σχεδιασµού).  

3.3. Σύνταξη Έκθεσης ∆ιερεύνησης Πηγών Λήψεως Υλικών (εφόσον απαιτείται) 

Η σύνταξη Έκθεσης ∆ιερεύνησης Πηγών Υλικών, (εφόσον απαιτείται), θα στοχεύει µετά 
από σχετική έρευνα πεδίου στον εντοπισµό διαθέσιµων και κατάλληλων λατοµικών 
χώρων, χερσαίων και θαλασσίων δανειοθαλάµων, πυθµένιων αποθέσεων για λήψη 
λεπτόκοκκων υλικών ή αλίευση ογκολίθων, προσδιορισµό κατάλληλων χώρων διαθέσεως 
προϊόντων της εργολαβίας (θαλάσσιων και χερσαίων), µεθοδολογία µεταφοράς και 
απόθεσής τους κ.λπ. Η σχετική έρευνα θα µπορεί να εκτελείται είτε στα πλαίσια 
συµβάσεως – «πλαίσιο», είτε από τον Ανάδοχο εφόσον  ορίζεται στην Προκήρυξη. 

3.4. Σύνταξη Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.). 

Θα αφορά στο υπό µελέτη έργο και, εφόσον προβλέπεται στην Προκήρυξη, θα µπορεί να 
περιλαµβάνει και τυχόν επιλεγµένες θέσεις δανειοθαλάµων, λατοµείων, θαλάσσιων 
επιφανειών διάθεσης προϊόντων εκσκαφών κ.λπ.  

 

Ακολουθούν οι διαδικασίες : 

� Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, µετά τη γνωµοδότηση των εκάστοτε συναρµόδιων 
φορέων κατ’ εφαρµογή του Ν.3010/2002 και των οικείων Κ.Υ.Α. 

� Έλεγχος συµβατότητας των µελετών 3.2 µε το Σχέδιο Ασφάλειας Λιµενικής Εγκατάστασης 
(Σ.Α.Λ.Ε.) κατά τις διατάξεις του ISPS Code, όπου τούτο απαιτείται. 

� Λήψης των κατά απαιτούµενων συγνωµοδοτήσεων και έγκρισης των τεχνικών µελετών της 
3.2. 

Έπονται οι διαδικασίες: 

� Επικαιροποίησης του Φακέλου τεχνικών δεδοµένων επί τη βάσει των συγνωµοδοτήσεων 
και ληφθεισών εγκρίσεων. 

� Προκήρυξης και ανάθεσης των µελετών της επόµενης Φάσης 4 (Κατασκευαστικού 
Σχεδιασµού του έργου). 

� Υπογραφής της σύµβασης εκπόνησης της επόµενης Φάσης 4 (Κατασκευαστικού 
Σχεδιασµού του έργου). 

� Ένταξης του έργου στον προγραµµατικό σχεδιασµό του (άρθρο 4, §3, Ν. 3316/2005). 

 

Φάση 4η: Κατασκευαστικός Σχεδιασµός του Έργου 

Περιλαµβάνει τις ακόλουθες επιµέρους µελέτες : 

4.1. α. Οριστικές µελέτες λιµενικών, τεχνικών, οδικών, υδραυλικών, κυκλοφοριακών 
κτιριακών και Η/Μ έργων και εγκαταστάσεων. 

β. Μελέτες Εφαρµογής όπου προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις (π.χ. για κτιριακά 
και Η/Μ έργα και εγκαταστάσεις κ.λπ.). 



 20 

Παρατήρηση: Εφόσον προβλέπεται στην Προκήρυξη, είναι δυνατόν για έργα των οποίων το 
τελευταίο στάδιο σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις είναι το της µελέτης Εφαρµογής, να 
εκπονείται Οριστική µελέτη µε πληρότητα µελέτης Εφαρµογής, βασιζόµενη στις ισχύουσες 
προδιαγραφές για τις µελέτες Εφαρµογής. 

4.2. Σύνταξη Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. 

4.3. Σύνταξη Κτηµατολογίου και Πράξεων αναλογισµού. 

(εφόσον απαιτείται) 

4.4. Σύνταξη Φακέλου Πολεοδοµικής Αδείας 

Ο Φάκελος συντάσσεται από τον Ανάδοχο για όλα τα προβλεπόµενα κτιριακά έργα και 
εγκαταστάσεις. 

Ακολουθούν οι διαδικασίες που σχετίζονται µε την ωριµότητα του προς υλοποίηση έργου: 

� Έγκρισης των µελετών 4.1. & 4.2. 

� Έκδοσης Πολεοδοµικών Αδειών. 

� ∆ιαδικασίες πρόσκτησης ζώνης κατάληψης έργων (απαλλοτριώσεις). 

� ∆ιαδικασίες σύνταξης τευχών δηµοπράτησης για την υλοποίηση του έργου. 

 

 

 

2η Περίπτωση 

Όταν ακολουθείται η διαδικασία της §2 του άρθρου 5 του Νόµου 3316/2005 

 

Ισχύουν τα αναφερόµενα για την 1η Περίπτωση µέχρι και το στάδιο 2.3, χωρίς την παρεµβολή 
των διαδικασιών ανάδειξης Αναδόχου για την 3η Φάση (δηλαδή του Γεωµετρικού Σχεδιασµού - 
Προµελέτης). Επισηµαίνεται ότι εφόσον στα πλαίσια της παραπάνω διαδικασίας περιληφθεί και 
η σύνταξη Π.Π.Ε. ή και Μελέτης Οικονοµικής Σκοπιµότητας από τον ανάδοχο µε τη µεγαλύτερη 
βαθµολογία, τότε θα προβλέπεται µε την προκήρυξη η προς τούτο πρόσθετη αµοιβή του.  

 

3η Περίπτωση 

 Όταν ακολουθείται η διαδικασία της §3 του άρθρου 5 του Νόµου 3316/2005 

 

Ισχύουν όλα τα αναφερόµενα για την 1η Περίπτωση χωρίς την παρεµβολή των διαδικασιών 
ανάδειξης Αναδόχου για την 4η Φάση (δηλαδή του Κατασκευαστικού Σχεδιασµού - Οριστικής 
Μελέτης). 

 

4η Περίπτωση 

 Όταν ακολουθείται η διαδικασία της §4 του άρθρου 5 του Νόµου 3316/2005 

 

Ισχύουν όλα τα αναφερόµενα για την 1η Περίπτωση µε τις επισηµάνσεις : 

Σε περίπτωση υφιστάµενων χρονικών δεσµεύσεων ή απλών έργων χωρίς 
αβεβαιότητες, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, υπάρχει η δυνατότητα 

δηµοπράτησης των υποστηρικτικών έργων (π.χ. χερσαίων χώρων του λιµένα, 
οδοποιίας, κυκλοφοριακών, υδραυλικών, κτιριακών κ.λπ.) µετά την 

ολοκλήρωση του αµέσως προγενέστερου, του τελευταίου σταδίου µελέτης. 
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• όπου αναφέρεται στάδιο Προµελέτης, λιµενικών, τεχνικών κυκλοφοριακών, υδραυλικών, 
κτιριακών έργων (§3.2), νοείται το στάδιο της Οριστικής Μελέτης ή µελέτης Εφαρµογής κατά 
περίπτωση (§4.1) και µε εφαρµογή των §4.2, 4.3 & 4.4. 

• όπου αναφέρονται διαδικασίες για την ανάδειξη Αναδόχου εκπόνησης της Προµελέτης 
νοούνται οι διαδικασίες για την Οριστική Μελέτη ή Μελέτη Εφαρµογής κατά περίπτωση. 

 

5η Περίπτωση 

Όταν ακολουθείται η διαδικασία των §5γ, 5δ του άρθρου 5 του Ν.3316/2005 

 

Οι µελέτες λιµενικών έργων περιλαµβάνουν τις ακόλουθες τέσσερις φάσεις (ή και επιµέρους 
στάδια αυτής, όπως ορίζεται στην προκήρυξη). 

 

Φάση 1η : Προγραµµατισµός  και Προετοιµασία του Έργου 

Αναφέρεται σε όλα τα στοιχεία της §1 του άρθρου 4 του Ν. 3316/2005 και συντάσσεται είτε 
απευθείας από την Υπηρεσία, είτε µέσω Σύµβασης Υπηρεσιών και συντίθεται από: 

1.1 Προετοιµασία Φακέλου του Έργου  που θα περιλαµβάνει: 

Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων του έργου. 

Τεκµηρίωση της Σκοπιµότητας του έργου. 

Κατάλογο των απαιτούµενων µελετών, ερευνητικών εργασιών και υπηρεσιών. 

Απαιτούµενη δαπάνη για : 

α) τις εκτιµώµενες αµοιβές µελετών ερευνών και υπηρεσιών,  

β) την κατασκευή του έργου. 

Ακολουθούν οι διαδικασίες έγκρισης των τευχών Προκήρυξης της µελέτης και υπογραφής 
Σύµβασης όλων των κατηγοριών και σταδίων µελετών. 

 

Φάση 2η: Λειτουργικός Σχεδιασµός Έργου 

Περιλαµβάνει τις ακόλουθες επί µέρους υποστηρικτικές και κύριες µελέτες, έρευνες και εργασίες 
µε τα αντίστοιχα στάδια τους µε τα αντίστοιχα στάδιά τους: 

2.1. Έλεγχος και ενηµέρωση των τοπογραφικών – βυθοµετρικών υποβάθρων ως προς την 
επάρκειά τους για τις απαιτήσεις της µελέτης προς εξασφάλιση της αξιοπιστίας της.  

2.2. Σύνταξη τεχνικών µελετών πρώτου σταδίου, Αναγνωριστικών Εκθέσεων & Προγράµµατος 
Υποστηρικτικών µελετών και ερευνών 

α. Σύνταξη του πρώτου σταδίου των αναγκαίων τεχνικών µελετών, ήτοι του σταδίου της 
Προκαταρκτικής µελέτης για των λιµενικών έργων, καθώς και του πρώτου, κατά τις οικείες 
κατηγορίες σταδίου µελετών χερσαίων χώρων, που απαιτούνται για τη λειτουργία των 
λιµενικών έργων (οδοποιία,  κυκλοφοριακά, τεχνικά, κτιριακά, Η/Μ δίκτυα εφόσον 
απαιτούνται κατά την κρίση της Υπηρεσίας και προβλέπονται στην προκήρυξη. 

Στις οικείες Τεχνικές Εκθέσεις των επιµέρους µελετών, θα γίνεται σαφής αναφορά, για όλα 
τα προβλήµατα που θα πρέπει να τύχουν περαιτέρω διερεύνησης, (αβεβαιότητες) στο 
επόµενο στάδιο εκπόνησής τους και ειδικότερα στις εκτιµώµενες περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις. Ο εκτιµώµενος προϋπολογισµός θα περιλαµβάνει το σύνολο των επί µέρους 
έργων καθώς και ποσοτικά στοιχεία των τυχόν αναγκαίων απαλλοτριώσεων.  

β. Εκτέλεση γεωλογικής, ακτοµηχανικής και µακροσκοπικής ιζηµατολογικής αναγνώρισης της 
παράκτιας ζώνης (ή / και συλλογή στοιχείων εξ άλλων πηγών), σύµφωνα µε τους όρους 
της Προκήρυξης.  



 22 

γ. Σύνταξη Έκθεσης αιτιολόγησης των επιλεγεισών γεωτεχνικών παραµέτρων στις µελέτες 
2.2α µε βάση τα διατιθέµενα γεωλογικά και γεωτεχνικά στοιχεία (από προηγηθείσες 
µελέτες, ήδη κατασκευασµένα έργα ή άλλες πηγές).  

Με την Έκθεση θα αιτιολογούνται οι γεωτεχνικοί παράµετροι που επιλέγονται και 
υιοθετούνται για τις προτάσεις θεµελιώσεων, εκσκαφών και επιχώσεων της µελέτης και 
γενικότερα θα τεκµηριώνονται στο µέτρο του δυνατού οι παραδοχές των προτεινόµενων 
τεχνικών λύσεων.  

δ. Σύνταξη Προγράµµατος Υποστηρικτών Μελετών, Ερευνών και Εργασιών  

Σύνταξη Προγράµµατος των τεκµηριωµένα απαραίτητων υποστηρικτικών µελετών, 
συµπληρωµατικών εργασιών και ερευνών (γεωτεχνικών, γεωλογικών, ακτοµηχανικής, 
ρευµατοµετρήσεων, φυσικών ή µαθηµατικών οµοιωµάτων βυθοµετρικών και ταχυµετρικών 
αποτυπώσεων, υποθαλάσσιων αυτοψιών κ.λπ.). 

� Ακολουθεί η διαδικασία αποστολής των σταδίων µελετών 2.2α για λήψη γνωµοδοτήσεων 
από ΥΕΝ, ΓΕΝ, ΥΠΠΟ και άλλων συναρµοδίων φορέων, κατά περίπτωση. 

2.3. Σύνταξη Π.Π.Ε. και του κατά περίπτωση αναγκαίου Φακέλου Αδειοδότησης του έργου. 

α. Εκπόνηση είτε Προµελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.) είτε Περιβαλλοντικής 
Έκθεσης (ανάλογα µε την κατηγορία στην οποία υπάγεται το έργο), σύµφωνα µε την ΚΥΑ 
ΗΠ15393/2332/2002.  

Η Π.Π.Ε. θα περιλαµβάνει, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο, και ειδικό κεφάλαιο µε 
προκαταρκτική ακτοµηχανική εκτίµηση της επίδρασης των νέων έργων επί της ευρύτερης 
ακτογραµµής. 

β. Σύνταξη Φακέλου Χωροθέτησης Τουριστικού Λιµένος.  

Συντάσσεται από τον Ανάδοχο σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Ν.2160/93 και Ν.2636/98, 
εφόσον απαιτείται. 

γ. Σύνταξη Φακέλου Εξοµοίωσης Ζώνης Λιµένος. 

Συντάσσεται από τον Ανάδοχο κατά τις απαιτήσεις του άρθρου 28 του Ν.2971/2001 
εφόσον απαιτείται. 

Ακολουθούν οι διαδικασίες: 

� ∆ιαβίβασης της Π.Π.Ε. µετά του αντιστοίχου Φακέλου συµπληρωµατικών στοιχείων από 
την Υπηρεσία . ως κατωτέρω : 

i. Εάν το έργο αφορά µαρίνα ή τουριστικό καταφύγιο, τότε υπάγεται στις διατάξεις των Ν. 
2160/93 και 2636/98 και αρµόδιος φορέας για την διεκπεραίωση της έγκρισης 
χωροθέτησής του είναι η ∆/νση Θαλάσσιου Τουρισµού της Γενικής Γραµµατείας 
Τουρισµού του Υπουργείου Τουρισµού. 

ii. Εάν το έργο αφορά “νέο λιµένα η επέκταση, βελτίωση, εκσυγχρονισµό υφιστάµενου ή 
έργο που έχει σχέση µε την θάλασσα και ναυσιπλοΐα, ή αλιευτικό καταφύγιο”, τότε 
υπάγεται στην κατά περίπτωση αρµόδια ∆/νση Περιβάλλοντος Χωροταξίας ΠΕΧΩ, 
δηλαδή είτε στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου (ΕΥΠΕ), είτε στην αντίστοιχο της 
Περιφέρειας, ή της Νοµαρχίας είτε ακόµα και του ∆ήµου (στις δύο τελευταίες 
περιπτώσεις εφόσον το έργο εντάσσεται στην κατηγορία Γ του Ν. 3010/2002).  

Η αρµόδια ΠΕΧΩ (εκτός και αν το έργο ήδη προβλέπεται σε Γ.Π.Σ. µε καθορισµένους 
όρους δόµησης), µετά από έλεγχο πληρότητας του Φακέλου διαβιβάζει αυτόν µε την 
Π.Π.Ε. στην ΕΣΑΛ του ΥΕΝ σύµφωνα µε το άρθρο 19 του Ν. 2932/2001 προς έκδοση 
της σύµφωνης γνώµης (κατά τις απαιτήσεις του άρθρου 35 του Ν.3153/2003 και της 
Εγκυκλίου 8216/14/2004 της Γενικής Γραµµατείας Λιµένων και Λιµενικής Πολιτικής του 
ΥΕΝ).  

iii. Για λοιπά έργα ή εγκαταστάσεις που δεν εµπίπτουν στα παραπάνω και η κατασκευή ή η 
εγκατάστασή τους προβλέπονται στον “αιγιαλό, την παραλία, τον συνεχόµενο ή 
παρακείµενο θαλάσσιο χώρο ή τον πυθµένα”, διαβιβάζεται ο σχετικός Φάκελος µετά της 
Π.Π.Ε. στην Κτηµατική Υπηρεσία του ∆ηµοσίου και ακολουθείται η διαδικασία του 
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άρθρου 14, παρ. 2 του Ν. 2971/2001 περί Παραχώρησης του δικαιώµατος χρήσης 
αιγιαλού και παραλίας. 

� Έγκρισης της Π.Π.Ε.  

� Έγκρισης των χρήσεων γης και χορήγησης των αιτούµενων όρων δόµησης όπου τούτο έχει 
εφαρµογή. 

� Γνωµοδότηση του αρµοδίου Τεχνικού Συµβούλου και έγκρισης των µελετών 2.2. 

2.4. Σύνταξη µελέτης Οικονοµικής Σκοπιµότητας του έργου 

Συντάσσεται από τον Ανάδοχο, εφόσον  προβλέπεται από την Προκήρυξη. 

 

Φάση 3η:    Γεωµετρικός Σχεδιασµός Έργου 

Περιλαµβάνει τις ακόλουθες επί µέρους κύριες και υποστηρικτικές µελέτες µε τα αντίστοιχα 
στάδια τους :  

3.1. Υποστηρικτικές µελέτες και Ερευνητικές Εργασίες : 

Υποστηρικτικές µελέτες και εργασίες 

Σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην 1η Περίπτωση (Φάση 3 §3.1). 

 

Ακολουθούν οι διαδικασίες: 

� Έγκρισης και παραλαβής υποστηρικτικών µελετών και ερευνητικών εργασιών. 

3.2. Σύνταξη Προµελετών 

Σύνταξη για κάθε επιµέρους έργο της αντίστοιχης Προµελέτης (ή του κατά περίπτωση 
αµέσως επόµενου σταδίου µελέτης σε σχέση µε αυτό της Φάσης 2 (του Λειτουργικού 
Σχεδιασµού).  

3.3. Σύνταξη Έκθεσης ∆ιερεύνησης Πηγών Λήψεως Υλικών (εφόσον απαιτείται) 

Η σύνταξη Έκθεσης ∆ιερεύνησης Πηγών Υλικών, (εφόσον απαιτείται), θα στοχεύει µετά 
από σχετική έρευνα πεδίου στον εντοπισµό διαθέσιµων και κατάλληλων λατοµικών 
χώρων, χερσαίων και θαλασσίων δανειοθαλάµων, πυθµένιων αποθέσεων για λήψη 
λεπτόκοκκων υλικών ή αλίευση ογκολίθων, προσδιορισµό κατάλληλων χώρων διαθέσεως 
προϊόντων της εργολαβίας (θαλάσσιων και χερσαίων), µεθοδολογία µεταφοράς και 
απόθεσής τους κ.λπ. Η σχετική έρευνα θα µπορεί να εκτελείται είτε στα πλαίσια 
συµβάσεως – «πλαίσιο», είτε από τον Ανάδοχο εφόσον ορίζεται στην Προκήρυξη. 

3.4. Σύνταξη Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.). 

Θα αφορά στο υπό µελέτη έργο και, εφόσον προβλέπεται στην Προκήρυξη, θα µπορεί να 
περιλαµβάνει και τυχόν επιλεγµένες θέσεις δανειοθαλάµων, λατοµείων, θαλάσσιων 
επιφανειών διάθεσης προϊόντων εκσκαφών κ.λπ.  

Ακολουθούν οι διαδικασίες : 

� Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, µετά τη γνωµοδότηση των εκάστοτε συναρµόδιων 
φορέων κατ’ εφαρµογή του Ν.3010/2002 και των οικείων Κ.Υ.Α. 

� Έλεγχος συµβατότητας των µελετών 3.2 µε το Σχέδιο Ασφάλειας Λιµενικής Εγκατάστασης 
(Σ.Α.Λ.Ε.) κατά τις διατάξεις του ISPS Code, όπου τούτο απαιτείται. 

� Λήψης των κατά απαιτούµενων συγνωµοδοτήσεων και έγκρισης των τεχνικών µελετών της 
3.2. 

� Ένταξης του έργου στον προγραµµατικό σχεδιασµό του φορέα (άρθρο 4, §3, Ν. 
3316/2005). 
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Φάση 4η: Κατασκευαστικός Σχεδιασµός του Έργου 

Περιλαµβάνει τις ακόλουθες επιµέρους µελέτες : 

4.1. α. Οριστικές µελέτες λιµενικών, τεχνικών, οδικών, υδραυλικών, κυκλοφοριακών 
κτιριακών και Η/Μ έργων και εγκαταστάσεων. 

β. Μελέτες Εφαρµογής όπου προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις (π.χ. για κτιριακά 
και Η/Μ έργα και εγκαταστάσεις κ.λπ.). 

Παρατήρηση: Εφόσον προβλέπεται στην Προκήρυξη, είναι δυνατόν για έργα των οποίων το 
τελευταίο στάδιο σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις είναι το της µελέτης Εφαρµογής, να 
εκπονείται Οριστική µελέτη µε πληρότητα µελέτης Εφαρµογής, βασιζόµενη στις ισχύουσες 
προδιαγραφές για τις µελέτες Εφαρµογής. 

4.2. Σύνταξη Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. 

4.3. Σύνταξη Κτηµατολογίου και Πράξεων αναλογισµού. 

(εφόσον απαιτείται) 

4.4. Σύνταξη Φακέλου Πολεοδοµικής Αδείας 

Ο Φάκελος συντάσσεται από τον Ανάδοχο για όλα τα προβλεπόµενα κτιριακά έργα και 
εγκαταστάσεις. 

Ακολουθούν οι διαδικασίες που σχετίζονται µε την ωριµότητα του προς υλοποίηση έργου: 

� Έγκρισης των µελετών 4.1. & 4.2. 

� Έκδοσης Πολεοδοµικών Αδειών. 

� ∆ιαδικασίες πρόσκτησης ζώνης κατάληψης έργων (απαλλοτριώσεις). 

� ∆ιαδικασίες σύνταξης τευχών δηµοπράτησης για την υλοποίηση του έργου. 

 

Σε περίπτωση υφιστάµενων χρονικών δεσµεύσεων ή απλών έργων χωρίς 
αβεβαιότητες, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, υπάρχει η δυνατότητα 

δηµοπράτησης των υποστηρικτικών έργων (π.χ. χερσαίων χώρων του λιµένα, 
οδοποιίας, κυκλοφοριακών, υδραυλικών, κτιριακών κ.λπ.) µετά την 

ολοκλήρωση του αµέσως προγενέστερου, του τελευταίου σταδίου µελέτης. 
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∆ Ι Α Γ Ρ Α Μ Μ Α  Ε Ι ∆ Ω Ν  &  Σ Τ Α ∆ Ι Ω Ν  

Μ Ε Λ Ε Τ Ω Ν  Λ Ι Μ Ε Ν Ι Κ Ω Ν  Ε Ρ Γ Ω Ν  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Από ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 

Φάση 1η 
 

Προγραµµα-
τισµός 

 και 
Προετοιµασία 

του Έργου 

[1.1] 
 

Προετοιµασία Φακέλου Έργου: 

- Τεύχος τεχνικών δεδοµένων. 

- Τεκµηρίωση σκοπιµότητας. 

- Κατάλογος των απαιτούµενων µελετών, 

ερευνητικών εργασιών & υπηρεσιών 

- Απαιτούµενη δαπάνη για προεκτιµώµενες 

αµοιβές µελετών ερευνών και υπηρεσιών & 

για την κατασκευή του έργου. 

 

Έγκριση 

τευχών  

Προκήρυξης 

Μελέτης.  

 

 

Προκήρυξη 

Μελέτης.  
Αξιολόγησης των 

ενδιαφεροµένων 

µελετητών. 

 

Επιλογή 3-5 

Αναδόχων 
µελετητών. 

Υπογραφή 

σύµβασης. 

Φάση 2η: 
 

Λειτουργικός 
Σχεδιασµός  

Έργου 

[2.1] 

 

Έλεγχος & 

Ενηµέρωση 

Τοπογραφικών και  

Βυθοµετρικών 

υποβάθρων. 

[2.2] 

 

Σύνταξη µελετών πρώτου σταδίου, ήτοι: 

α) Προκαταρκτική µελέτη λιµενικών έργων και πρώτα στάδια µελετών, 

των έργων χερσαίων χωρών, εφόσον απαιτούνται για τη λειτουργία 

των λιµενικών έργων (οδοποιία, κυκλοφοριακά, τεχνικά, κτιριακά, 

Η/Μ δικτύων, υδραυλικά). 

β) Γεωλογική, ακτοµηχανική & ιζηµατολογική αναγνώριση παράκτιας 

ζώνης. 

γ) Έκθεση αιτιολόγησης των επιλεγεισών γεωτεχνικών παραµέτρων. 

δ) Σύνταξη Προγράµµατος αναγκαίων Ερευνών και Εργασιών. 

Βαθµολόγηση & ανάδειξη 

του Αναδόχου εκπόνησης 

των υπολοίπων 

αντικειµένων της παρούσας 

Φάσης καθώς και της 

εποµένης 

-  Γνωµοδότηση του 

αρµοδίου Τεχνικού 

Συµβούλου γα τις µελέτες 

2.2α. 

- Έγκριση των µελετών 

2.2α. 

Υπογραφή σύµβασης 

εκπόνησης των 

µελετών της 

επόµενης φάσης & 

των υπολειπόµενων 

αντικειµένων της 

παρούσας φάσης. 

Γνωµοδοτήσεις του 

ΓΕΝ, ΥΕΝ, ΥΠ.Π.Ο 

και άλλων 

συναρµοδίων φορέων 

κατά περίπτωση. 

 

[2.3] 
 

Σύνταξη Π.Π.Ε. & του κατά περίπτωση αναγκαίου Φακέλου Αδειοδότησης του έργου 

α) Εκπόνηση είτε Προµελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.) είτε  

Περιβαλλοντικής Έκθεσης. 

β) Σύνταξη Φακέλου Χωροθέτησης Τουριστικού Λιµένος. 

γ)  Σύνταξη Φακέλου Εξοµοίωσης Ζώνης Λιµένος. 

 (εφόσον απαιτείται) 

[2.4] 

Μελέτη οικονοµικής σκοπιµότητας 

(εφόσον απαιτείται) 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 

1
η
 Περίπτωση: Όταν ακολουθείται η διαδικασία της § 1 και ακολούθως της § 5β και σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στα άρθρα 6 και 7 του Ν. 3316/2005. 

- ∆ιαδικασία γνωµοδοτήσεων. 

- Έγκριση Π.Π.Ε. 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 
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[3.1] 

Υποστηρικτικές µελέτες & ερευνητικές εργασίες: 

Υποστηρικτικές µελέτες και εργασίες 

α) Τοπογραφικές - βυθοµετρικές αποτυπώσεις. 

β) Εκτέλεση υποθαλάσσιων αυτοψιών και αποτυπώσεις 

και αποτυπώσεων 

γ) Σύνταξη πάσης φάσεως µαθηµατικών οµοιωµάτων 

δ) Εκτέλεση ακτοµηχανικής έρευνας και σύνταξη 

Ακτοµηχανικής µελέτης. 

(εφόσον απαιτηθούν) 

Ερευνητικές εργασίες: 

ε) Εκτέλεση του Προγράµµατος Γεωτεχνικών 

και Γεωλογικών Ερευνών 

στ) Κατασκευή φυσικού οµοιώµατος 

ζ) Εκτέλεση των πάσης φύσεως 

ρευµατοµετρήσεων, κυµατοµετρήσεων 

η) Μετρήσεις ποιότητας νερού, ρύπων, 

ανίχνευσης τοξικών, βαρέων µετάλλων κ.λπ. 

(εφόσον απαιτηθούν) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 

 

Φάση 3η  
 

Γεωµετρικό
ς 

Σχεδιασµός 

Έργου 

Έγκριση και παραλαβή των µελετών, ερευνών & εργασιών 3.1. 

[3.2] 

Σύνταξη Προµελετών 

Σύνταξη για κάθε επιµέρους έργο της αντίστοιχης Προµελέτης (ή του κατά 

περίπτωση αµέσως επόµενου σταδίου µελέτης σε σχέση µε αυτό της Φάσης 

2 (του Λειτουργικού Σχεδιασµού).  

 

Έγκριση της 

Μ.Π.Ε. 

 
Λήψη των κατά απαιτούµενων 

συγνωµοδοτήσεων και έγκριση των τεχνικών 

µελετών της 3.2. 

 

 

Επικαιροποίηση του Φακέλου τεχνικών 

δεδοµένων. 

 

 

Προκήρυξη και 

ανάθεση των 

µελετών της 

επόµενης Φάσης 

 

Υπογραφή της 

σύµβασης 

εκπόνησης της 

επόµενης Φάσης 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 3 

[3.3] 

 

Σύνταξη Έκθεσης 

∆ιερεύνησης Πηγών 

Λήψεως Υλικών 

(εφόσον απαιτείται) 

[3.4] 

 

Σύνταξη Μελέτης 

Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.). 
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Από ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 

 

Φάση 4η  
 

Μελέτες 
Κατασκευαστικο

ύ Σχεδιασµού 

[4.1] 

 

Οριστική µελέτη λιµενικών έργων. 

α. Οριστικές µελέτες λιµενικών, τεχνικών, 

οδικών, υδραυλικών, κυκλοφοριακών 

κτιριακών και Η/Μ έργων και 

εγκαταστάσεων. 

β. Μελέτες Εφαρµογής όπου προβλέπονται 

από τις κείµενες διατάξεις (π.χ. για κτιριακά 

και Η/Μ έργα και εγκαταστάσεις κ.λπ.). 

 

Έγκριση των µελετών 4.1. & 4.2. 

 

2
η
 Περίπτωση: Όταν ακολουθείται η διαδικασία της §2 του άρθρου 5 του Νόµου 3316/2005, ισχύουν τα 

αναφερόµενα για την 1
η
 Περίπτωση µέχρι και το στάδιο 2.3, χωρίς την παρεµβολή των 

διαδικασιών ανάδειξης Αναδόχου για την 3
η
 Φάση (δηλαδή του Γεωµετρικού Σχεδιασµού - 

Προµελέτης). 

3
η
 Περίπτωση: Όταν ακολουθείται η διαδικασία της §3 του άρθρου 5 του Νόµου 3316/2005, ισχύουν όλα 

τα αναφερόµενα για την 1
η
 Περίπτωση χωρίς την παρεµβολή των διαδικασιών ανάδειξης 

Αναδόχου για την 4
η
 Φάση (δηλαδή του Κατασκευαστικού Σχεδιασµού - Οριστικής Μελέτης). 

 

4
η
 Περίπτωση: Όταν ακολουθείται η διαδικασία της §4 του άρθρου 5 του Νόµου 3316/2005, ισχύουν όλα 

τα αναφερόµενα για την 1
η
 Περίπτωση µε τις επισηµάνσεις : 

• όπου αναφέρεται στάδιο Προµελέτης, λιµενικών, τεχνικών κυκλοφοριακών, υδραυλικών, 
κτιριακών έργων (παρ. 3.2), νοείται το στάδιο της Οριστικής Μελέτης ή µελέτης Εφαρµογής 
κατά περίπτωση (παρ. 4.1) και µε εφαρµογή των παρ. 4.2, 4.3 & 4.4 

• όπου αναφέρονται διαδικασίες για την ανάδειξη Αναδόχου εκπόνησης της Προµελέτης 
νοούνται οι διαδικασίες για την Οριστική Μελέτη ή Μελέτη Εφαρµογής κατά περίπτωση. 

[4.2] 

 

Μελέτη 

ΣΑΥ & 

ΦΑΥ 

[4.3] 

 

Σύνταξη 

Κτηµατολογίου 

και Πράξεων 

αναλογισµού. 

(εφόσον 

απαιτείται) 

 

[4.4] 

 

Σύνταξη 

Φακέλου 

Πολεοδοµικής 

Αδείας 

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 3 

Σε περίπτωση υφιστάµενων χρονικών δεσµεύσεων ή απλών έργων χωρίς αβεβαιότητες, κατά την 
κρίση της Υπηρεσίας, υπάρχει η δυνατότητα δηµοπράτησης των υποστηρικτικών έργων (π.χ. 

χερσαίων χώρων του λιµένα, οδοποιίας, κυκλοφοριακών, υδραυλικών, κτιριακών κ.λπ.) µετά την 
ολοκλήρωση του αµέσως προγενέστερου, του τελευταίου σταδίου µελέτης. 
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5
η
 Περίπτωση: Όταν ακολουθείται η διαδικασία των §5γ, 5δ του άρθρου 5 του Ν.3316/2005. Οι 

µελέτες λιµενικών έργων περιλαµβάνουν τις ακόλουθες τέσσερις φάσεις : 

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 4 

Φάση 1η  
 

Προγραµµα-
τισµός 

και  
Προετοιµασία 

του Έργου 

Από ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 3 

 

Έγκριση 

τευχών  

Προκήρυξης 

Μελέτης.  

 

 

Προκήρυξη 

Μελέτης.  
Αξιολόγησης των 

ενδιαφεροµένων 

µελετητών. 

 

Σύµβαση µε 

τον ανάδοχο 

για την 

εκπόνηση 

όλων των 

κατηγοριών 

και σταδίων 

µελετών 

[1.1] 
 

Προετοιµασία Φακέλου Έργου: 

- Τεύχος τεχνικών δεδοµένων. 

- Τεκµηρίωση σκοπιµότητας. 

- Κατάλογος των απαιτούµενων 

µελετών, ερευνητικών εργασιών & 

υπηρεσιών 

- Απαιτούµενη δαπάνη για 

προεκτιµώµενες αµοιβές µελετών 

Φάση 2η  
 

Λειτουργικός 
Σχεδιασµός 

Έργου 

[2.1] 

 

Έλεγχος & 

Ενηµέρωση 

Τοπογραφικών και  

Βυθοµετρικών 

υποβάθρων. 

Γνωµοδοτήσεις του 

ΓΕΝ, ΥΕΝ, ΥΠ.Π.Ο 

και άλλων 

συναρµοδίων φορέων 

κατά περίπτωση. 

 

[2.3] 

 

Σύνταξη Π.Π.Ε. και του 

κατά περίπτωση 

αναγκαίου Φακέλου 

Αδειοδότησης του έργου 

 

[2.2] 

 

Σύνταξη µελετών πρώτου σταδίου, ήτοι: 

α) Προκαταρκτική µελέτη λιµενικών έργων και πρώτα στάδια µελετών, 

των έργων χερσαίων χωρών, εφόσον απαιτούνται για τη λειτουργία 

των λιµενικών έργων (οδοποιία, κυκλοφοριακά, τεχνικά, κτιριακά, 

Η/Μ δικτύων, υδραυλικά). 

β) Γεωλογική, ακτοµηχανική & ιζηµατολογική αναγνώριση παράκτιας 

ζώνης. 

γ) Έκθεση αιτιολόγησης των επιλεγεισών γεωτεχνικών παραµέτρων. 

δ) Σύνταξη Προγράµµατος αναγκαίων Ερευνών και Εργασιών. 

 

 

∆ιαδικασίες 

γνωµοδοτήσεων 

Έγκριση Π.Π.Ε 

 

 

- Γνωµοδότηση του 

αρµοδίου Τεχνικού 

Συµβούλου γα τις 

µελέτες 2.2α. 

- Έγκριση των µελετών 

2.2α. 

 

[2.4] 

Μελέτη οικονοµικής σκοπιµότητας εφόσον 

απαιτείται. 

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 5 
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[3.1] 

Υποστηρικτικές µελέτες & ερευνητικές εργασίες: 

Υποστηρικτικές µελέτες και εργασίες 

α) Τοπογραφικές - βυθοµετρικές αποτυπώσεις. 

β) Εκτέλεση υποθαλάσσιων αυτοψιών και αποτυπώσεις 

και αποτυπώσεων 

γ) Σύνταξη πάσης φάσεως µαθηµατικών οµοιωµάτων 

δ) Εκτέλεση ακτοµηχανικής έρευνας και σύνταξη 

Ακτοµηχανικής µελέτης. 

 (εφόσον απαιτηθούν) 

Ερευνητικές εργασίες: 

ε) Εκτέλεση του Προγράµµατος Γεωτεχνικών 

και Γεωλογικών Ερευνών 

στ) Κατασκευή φυσικού οµοιώµατος 

ζ) Εκτέλεση των πάσης φύσεως 

ρευµατοµετρήσεων, κυµατοµετρήσεων 

η) Μετρήσεις ποιότητας νερού, ρύπων, 

ανίχνευσης τοξικών, βαρέων µετάλλων κ.λπ. 

(εφόσον απαιτηθούν) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 5 
ΑΠΟ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 4 

[3.2] 

Σύνταξη Προµελετών 

Σύνταξη για κάθε επιµέρους έργο της αντίστοιχης Προµελέτης (ή του κατά 

περίπτωση αµέσως επόµενου σταδίου µελέτης σε σχέση µε αυτό της Φάσης 2 

(του Λειτουργικού Σχεδιασµού).  

 

 

Έγκριση της 

Μ.Π.Ε. 

[3.3] 

 

Σύνταξη Έκθεσης 

∆ιερεύνησης Πηγών 

Λήψεως Υλικών 

(εφόσον απαιτείται) 

[3.4] 

 

Σύνταξη Μελέτης 

Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.). 

 

 

Φάση 3η  
 

Γεωµετρικός 
Σχεδιασµός 

Έργου 

 
Λήψη των κατά απαιτούµενων 

συγνωµοδοτήσεων και έγκριση των 

τεχνικών µελετών της 3.2. 

 

Έγκριση και παραλαβή των µελετών, ερευνών & εργασιών 3.1. 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 6 
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Φάση 4η  
 

Μελέτες 
Κατασκευαστικού 

Σχεδιασµού 

[4.1] 

 

Οριστική µελέτη λιµενικών έργων. 

α. Οριστικές µελέτες λιµενικών, τεχνικών, 

οδικών, υδραυλικών, κυκλοφοριακών 

κτιριακών και Η/Μ έργων και 

εγκαταστάσεων. 

β. Μελέτες Εφαρµογής όπου προβλέπονται 

από τις κείµενες διατάξεις (π.χ. για κτιριακά 

και Η/Μ έργα και εγκαταστάσεις κ.λπ.). 

[4.2] 

 

Μελέτη 

ΣΑΥ & 

ΦΑΥ 

[4.3] 

 

Σύνταξη 

Κτηµατολογίου 

και Πράξεων 

αναλογισµού. 

(εφ’ όσον 

απαιτείται) 

 

[4.4] 

 

Σύνταξη 

Φακέλου 

Πολεοδοµικής 

Αδείας 

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 6 

ΑΠΟ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 5 

 

Έγκριση των µελετών 4.1. & 4.2. 

 

Σύνταξη και έγκριση Τευχών 

∆ηµοπράτησης για τη ∆ηµοπράτηση 

του Έργου 

Σε περίπτωση υφιστάµενων χρονικών δεσµεύσεων ή απλών έργων χωρίς αβεβαιότητες, κατά την 
κρίση της Υπηρεσίας, υπάρχει η δυνατότητα δηµοπράτησης των υποστηρικτικών έργων (π.χ. 

χερσαίων χώρων του λιµένα, οδοποιίας, κυκλοφοριακών, υδραυλικών, κτιριακών κ.λπ.) µετά την 
ολοκλήρωση του αµέσως προγενέστερου, του τελευταίου σταδίου µελέτης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙΙΙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΕΣ  Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
                 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οκτώβριος  2005 
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ΜΕΛΕΤΕΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

1η Περίπτωση 

Όταν ακολουθείται η διαδικασία της §1 και ακολούθως της §5β του άρθρου 5 και 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 6 και 7 του Ν 3316/2005 

 

Οι µελέτες υδραυλικών έργων στη περίπτωση αυτή  περιλαµβάνουν τις ακόλουθες πέντε φάσεις: 

 

Φάση 1η: Προγραµµατισµός και  Προετοιµασία του Έργου 

Τεύχος τεχνικών δεδοµένων του έργου [1] 

Το τεύχος αυτό, ανάλογα µε το είδος του έργου θα περιλαµβάνει: 

Μ ε λ έ τ ε ς  Ε γ γ ε ι ο β ε λ τ ι ω τ ι κ ώ ν  έ ρ γ ω ν  

α.  Τα στάδια εκπόνησης της µελέτης και προσδιορισµός του περιεχοµένου εκάστου εξ’ 
αυτών, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας. 

β. Περιγραφή για την περιοχή, το προτεινόµενο κατ΄ αρχήν σχέδιο ανάπτυξης και τα 
σχεδιαζόµενα γενικά εγγειοβελτιωτικά έργα. 

γ. Σχέδια διαχείρισης των υδατικών πόρων της περιοχής, τα οποία προβλέπονται από τις 
διατάξεις του Ν.3199/2003, εφ’ όσον έχουν εκπονηθεί. 

δ. Γενικές κατευθύνσεις της γεωργικής ανάπτυξης  

ε. Βασικά στοιχεία σχεδιασµού  

στ. Περιγραφή των περιβαλλοντικών δεδοµένων  

ζ. Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας κατασκευής του έργου. 

η.  Κατάλογος µε απαιτούµενες συµπληρωµατικές µελέτες και υπηρεσίες 

θ.  Προεκτίµηση της απαιτούµενης δαπάνης για την αµοιβή της µελέτης (παράγρ. 2 του 
άρθρου 4 του Ν 3316/05) και την κατασκευή του έργου. 

ι.  Κάθε υφιστάµενη µελέτη ή έρευνα σχετική µε το έργο ή µελέτες άλλων έργων της περιοχής 
που επηρεάζουν το σχεδιασµό. 

Μ ε λ έ τ ε ς  Φ ρ α γ µ ά τ ω ν   

α.  Περιγραφή για το αντικείµενο, το σκοπό, τον αρχικό σχεδιασµό του έργου,   

β. Γενικές κατευθύνσεις διάρθρωσης της µελέτης ως προς την έκταση και τη µορφή του 
έργου. 

γ. Σχέδια διαχείρισης των υδατικών πόρων της περιοχής, τα οποία προβλέπονται από τις 
διατάξεις του Ν.3199/2003, εφ’ όσον έχουν εκπονηθεί. 

δ. Απαριθµούνται και πλαισιώνουν το φάκελο του έργου (εφ’ όσον έχουν ήδη εκπονηθεί):  

� η πλήρης Γεωλογική µελέτη του ταµιευτήρα και του φράγµατος  

� η πλήρης Υδρογεωλογική µελέτη του ταµιευτήρα και του φράγµατος  

� η Υδρολογική µελέτη 

� η Εδαφολογική µελέτη της εξυπηρετούµενης από τον ταµιευτήρα περιοχής 

� η Γεωργοοικονοµική – Γεωργοτεχνική µελέτη 

ε. Βασικά στοιχεία της υφιστάµενης κατάστασης αρδευτικών και υδρευτικών αναγκών της 
περιοχής. 

στ. Περιγραφή και καθορισµός των όποιων περιορισµών για τη διαχείριση της λεκάνης 
κατάκλυσης του ταµιευτήρα, λόγω περιβαλλοντικών, οικονοµικών, αρχαιολογικών και 
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κοινωνικών δεδοµένων. Τα περιβαλλοντικά στοιχεία δίνονται περιληπτικά και 
υποδεικνύεται η µεθόδευση απόκτησης µελετών περιβαλλοντικής προστασίας. 

ζ. Τεκµηριώνεται η σκοπιµότητα κατασκευής του έργου. 

η.  Κατάλογος µε απαιτούµενες συµπληρωµατικές µελέτες και υπηρεσίες, µε προσεγγιστική 
εκτίµηση της δαπάνης για την εκπόνηση κάθε µιας από αυτές. 

θ.  Προεκτίµηση της απαιτούµενης δαπάνης για την αµοιβή της µελέτης (παράγρ. 2 του 
άρθρου 4 του Ν 3316/05) και την κατασκευή του έργου. 

ι.  Κάθε υφιστάµενη µελέτη ή έρευνα σχετική µε το έργο ή µελέτες άλλων έργων της περιοχής 
που επηρεάζουν το σχεδιασµό. 

Υ δ ρ ο λ ο γ ι κ έ ς  µ ε λ έ τ ε ς  

α.  Περιγράφεται το αντικείµενο, ο σκοπός, το περιεχόµενο και οι µέθοδοι εκπόνησης της 
µελέτης και προσδιορίζεται το περιεχόµενό της, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και τις 
απαιτήσεις της Υπηρεσίας. 

β. Αναφέρονται οι υφιστάµενοι µετεωρολογικοί και υδροµετρικοί σταθµοί της ευρύτερης 
περιοχής της µελέτης και αυτοί που είναι δυνατό να χρησιµεύσουν για την εκπόνησή της. 
Συλλέγονται όσα από τα µετεωρολογικά και υδροµετρικά στοιχεία αυτά είναι δυνατόν. 

γ. Σχέδια διαχείρισης των υδατικών πόρων της περιοχής, τα οποία προβλέπονται από τις 
διατάξεις του Ν.3199/2003, εφ’ όσον έχουν εκπονηθεί. 

δ. Καθορίζεται η απαιτούµενη δαπάνη για την αµοιβή της µελέτης. 

Μ ε λ έ τ ε ς  Ύ δ ρ ε υ σ η ς   

α.  Περιγράφεται το αντικείµενο και ο σκοπός της µελέτης. Καθορίζονται τα στάδια εκπόνησης 
και προσδιορίζεται το περιεχόµενο εκάστου εξ’ αυτών, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις 
και τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας. 

β. Συλλέγονται όσα συµπληρωµατικά στοιχεία υφίστανται όπως τοπογραφικά, 
υδρογεωλογικά, γεωλογικά και περιβαλλοντικά  

γ. Σχέδια διαχείρισης των υδατικών πόρων της περιοχής, τα οποία προβλέπονται από τις 
διατάξεις του Ν.3199/2003, εφ’ όσον έχουν εκπονηθεί. 

δ. Συλλέγονται οι διάφορες προϋπάρχουσες µελέτες και περιλαµβάνονται στο φάκελο του 
έργου κατά το δυνατό επικαιροποιηµένες 

ε. Περιγράφονται οι ενδεχόµενες επιθυµητές κατευθύνσεις της µελέτης και ορίζονται οι 
περιοριστικοί παράγοντες – π.χ. σε ό,τι αφορά τις καταναλώσεις – που πρέπει να ληφθούν 
υπόψη. 

στ.  Αναφέρονται στοιχεία της υφιστάµενης κατάστασης όπως π.χ. όγκοι αποθηκευτικών ή 
αναρρυθµιστικών δεξαµενών, παλαιότητα δικτύων, αντλιοστάσια, υλικό κατασκευής, 
µέγεθος διατοµών κ.λπ. 

ζ.  Κάθε υφιστάµενη µελέτη ή έρευνα σχετική µε το έργο ή µελέτες άλλων έργων της περιοχής 
που επηρεάζουν το σχεδιασµό. 

Μ ε λ έ τ ε ς  Α π ο χ έ τ ε υ σ η ς  Ο µ β ρ ί ω ν  κ α ι  Α κ α θ ά ρ τ ω ν  

α.  Περιγράφεται το αντικείµενο και ο σκοπός της µελέτης. Καθορίζονται τα στάδια εκπόνησης 
και προσδιορίζεται το περιεχόµενο εκάστου εξ’ αυτών, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις 
και τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας. 

β. Συλλέγονται όσα συµπληρωµατικά στοιχεία υφίστανται από παλιότερες µελέτες και την 
υπάρχουσα κατάσταση. 

γ. Σχέδια διαχείρισης των υδατικών πόρων της περιοχής, τα οποία προβλέπονται από τις 
διατάξεις του Ν.3199/2003, εφ’ όσον έχουν εκπονηθεί. 

δ. Περιγράφονται οι επιθυµητές κατευθύνσεις της µελέτης όπως π.χ. οι βασικοί αποδέκτες 
των όµβριων παροχών ή η απόληξη των αγωγών διάθεσης των καθαρισµένων λυµάτων, 
οι διατιθέµενες και πιθανές θέσεις των εγκαταστάσεων καθαρισµού κ.λπ. 
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ε. ∆ίνονται όσα τοπογραφικά υπόβαθρα υφίστανται από προηγούµενες παρεµφερείς µελέτες. 
Ιδιαίτερης σπουδαιότητας στοιχεία κρίνονται στο στάδιο αυτό τα ρυµοτοµικά σχέδια και 
επεκτάσεις τους.  

στ.  Τεκµηριώνεται η σκοπιµότητα κατασκευής του έργου. 

ζ. Παρέχονται οι ενδεχόµενα υφιστάµενες περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις. 

η.  Κατάλογος µε απαιτούµενες συµπληρωµατικές µελέτες και υπηρεσίες, µε προσεγγιστική 
εκτίµηση της δαπάνης για την εκπόνηση κάθε µιας από αυτές. 

θ.  Προεκτίµηση της απαιτούµενης δαπάνης για την αµοιβή της µελέτης (παράγρ. 2 του 
άρθρου 4 του Ν 3316/05) και την κατασκευή του έργου. 

ι.  Κάθε υφιστάµενη µελέτη ή έρευνα σχετική µε το έργο ή µελέτες άλλων έργων της περιοχής 
που επηρεάζουν το σχεδιασµό. 

Ε γ κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς  Κ α θ α ρ ι σ µ ο ύ  Λ υ µ ά τ ω ν  κ α ι  
Ε γ κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς  Ε π ε ξ ε ρ γ α σ ί α ς  Ν ε ρ ο ύ  

α.  Περιγράφεται το αντικείµενο και ο σκοπός της µελέτης. Καθορίζονται τα στάδια εκπόνησης 
και προσδιορίζεται το περιεχόµενο εκάστου εξ’ αυτών, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις 
και τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας. 

β. Συλλέγονται όλα τα υφιστάµενα συµπληρωµατικά και συναφή στοιχεία από παλιότερες 
µελέτες αποχέτευσης ή εγκαταστάσεων καθαρισµού λυµάτων. 

γ. Σχέδια διαχείρισης των υδατικών πόρων της περιοχής, τα οποία προβλέπονται από τις 
διατάξεις του Ν.3199/2003, εφ’ όσον έχουν εκπονηθεί. 

δ. Οι µελέτες που περιλαµβάνονται στο φάκελο του έργου επικαιροποιούνται µε ενδεχόµενα 
πρόσθετα στοιχεία  

ε. Περιγράφονται οι επιθυµητές κατευθύνσεις της µελέτης και υποδεικνύονται οι πιθανές 
θέσεις των εγκαταστάσεων καθώς και οι πιθανοί αποδέκτες των καθαρισµένων λυµάτων. 

στ. ∆ίνονται όσα τοπογραφικά υπόβαθρα υφίστανται. 

ζ. Παρέχονται όλα τα περιβαλλοντικά δεδοµένα, µελέτες και ενδεχόµενες αδειοδοτήσεις. 

η.  Προεκτίµηση της απαιτούµενης δαπάνης για την αµοιβή της µελέτης (παράγρ. 2 του 
άρθρου 4 του Ν 3316/05) και την κατασκευή του έργου. 

θ.  Κάθε υφιστάµενη µελέτη ή έρευνα σχετική µε το έργο ή µελέτες άλλων έργων της περιοχής 
που επηρεάζουν το σχεδιασµό. 

Στο φάκελο του υδραυλικού έργου κάθε είδους θα συµπεριλαµβάνονται όλα τα 
διαθέσιµα δεδοµένα που χρειάζονται για την εκπόνηση των µελετών. 

� Έγκριση τευχών προκήρυξης µελέτης [2] 

� ∆ιαδικασίες προκήρυξης-επιλογή αναδόχων [3] 

� Υπογραφή συµβάσεων για εκπόνηση προκαταρκτικών µελετών [4] 

 

Φάση 2η : Λειτουργικός Σχεδιασµός Έργου 

Αναζήτηση-Ενηµέρωση υφιστάµενων τοπογραφικών διαγραµµάτων [5] 

Εκπόνηση µελετών 2ης φάσης 

Συντάσσονται οι απαραίτητες µελέτες προκαταρκτικού ή αναγνωριστικού σταδίου, και 
συγκεκριµένα: 

− Προκαταρκτική Μελέτη Υδραυλικών Έργων [6α] 

− Αναγνωριστική Γεωλογική Μελέτη ή στοιχεία αυτής [6β], όπου απαιτείται και σε 
έκταση που εξαρτάται από το είδος του έργου.  

− Στοιχεία Υδρολογικής Μελέτης [6γ], όπου απαιτείται.  
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− Αναγνωριστική Γεωργική Μελέτη, ή στοιχεία αυτής [6δ], όπου απαιτείται και σε έκταση 
που εξαρτάται από το είδος του έργου.  

− Αναγνωριστική Μελέτη Οδοποιίας [6ε], όπου απαιτείται και σε έκταση που εξαρτάται 
από το είδος και από τις ιδιαίτερες συνθήκες του έργου.  

Ακολουθούν οι διαδικασίες αξιολόγησης και ανάθεσης της µελέτης: 

� Βαθµολόγηση προσφορών και λοιπές διαδικασίες ανάδειξης Αναδόχου [7] 

� Γνωµοδότηση του αρµόδιου Τεχνικού Συµβουλίου [8] 

� Έγκριση προκαταρκτικών και αναγνωριστικών µελετών [8] 

� Απόφαση ανάθεσης µελέτης [8] 

� Υπογραφή σύµβασης ανάθεσης προµελέτης και λοιπών υποστηρικτικών µελετών [9] 

Σύνταξη Π.Π.Ε. [10α] 

Η σύνταξη της Π.Π.Ε. γίνεται µε βάση την προκριθείσα λύση. 

� ∆ιαβίβαση και κατόπιν γνωµοδότηση των αρµόδιων βάσει της σχετικής νοµοθεσίας, 
φορέων για την Π.Π.Ε. [10β] 

� Οριοθέτηση ποταµού ή ρέµατος [10γ], όπου απαιτείται και ανάλογα µε τις ιδιαίτερες 
απαιτήσεις του έργου.  

� Έγκριση Π.Π.Ε [10δ] 

� Μελέτη Οικονοµικής Σκοπιµότητας [10ε], όπου απαιτείται σύµφωνα µε το πρόγραµµα 
χρηµατοδότησης, στο οποίο πρόκειται να ενταχθεί το έργο.  

� Έγκριση της  οριοθέτησης [10ζ], για τις περιπτώσεις στις οποίες ακολουθήθηκε η 
διαδικασία [10γ]. 

 

Φάση 3η: Γενική ∆ιάταξη των Έργων 

� Έναρξη Προµελέτης Υδραυλικών έργων [11] 

Για την εκπόνηση της προµελέτης υδραυλικών έργων γενικά απαιτείται η προηγούµενη ή 
παράλληλη εκπόνηση των αντίστοιχων βοηθητικών εργασιών και όπου απαιτούνται 
υποστηρικτικών µελετών. Για το λόγο αυτό ο Ανάδοχος συντάσσει σχετικά προγράµµατα 
λαµβάνοντας υπόψη και τυχόν υπάρχοντα βοηθητικά στοιχεία, ανάλογα µε τις ανάγκες του 
έργου. Το πρόγραµµα εγκρίνεται από τον Κύριο του έργου (Κ.τ.Ε.). 

� Έγκριση προγράµµατος βοηθητικών εργασιών [12] 

Στις εργασίες και µελέτες αυτές περιλαµβάνονται τα αναφερόµενα στο Π.∆. 696/74: 

− Τοπογραφική αποτύπωση [13α] 

− Γεωλογική Προµελέτη [13β] 

− Οριστική Υδρολογική Μελέτη [13γ] 

− Οριστική Γεωργοτεχνική-Γεωργοοικονοµική µελέτη [13δ] 

− Εκτέλεση Γεωτεχνικών Ερευνών [13ε] 

− Αξιολόγηση βοηθητικών εργασιών (Ερευνών και Μελετών) [13στ], η οποία γίνεται σε 
όλες τις περιπτώσεις στις οποίες έχουν πραγµατοποιηθεί κάποια ή κάποιες από τις 
προαναφερόµενες  εργασίες [13α] έως [13ε]. 

− Μελέτη σεισµικής επικινδυνότητας [13ζ], σε µελέτες φραγµάτων. 

− Μελέτη θραύσης φράγµατος και πληµµυρικού κύµατος [13η], σε µελέτες φραγµάτων. 

Οι εκπονηθείσες ανωτέρω βοηθητικές εργασίες και µελέτες εγκρίνονται από τον Κ.τ.Ε. 



 36 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) [13θ] 

Η Μ.Π.Ε. συντάσσεται βάσει της γενικής διάταξης του έργου που θα γίνει στα πλαίσια της 
προµελέτης υδραυλικών έργων και θα µπορεί να περιλάβει πέρα από την περιοχή του έργου και 
άλλες θέσεις ειδικού ενδιαφέροντος, όπως δανειοθαλάµων, λατοµείων, θαλάµων απόθεσης, 
βοηθητικών οδών προσπέλασης, κ.λπ. όπως σε περιπτώσεις φραγµάτων,. καθώς και την 
περιοχή εξυπηρέτησης του έργου, όπως σε περιπτώσεις έργων ύδρευσης, και την κατάντη 
περιοχή επιρροής του έργου, όπως σε περιπτώσεις φραγµάτων ή άλλων έργων 
αντιπληµµυρικής προστασίας 

� Έγκριση βοηθητικών εργασιών και υποστηρικτικών µελετών [14] 

Ολοκλήρωση της προµελέτης υδραυλικών έργων [15α]  

Γίνεται µετά την ολοκλήρωση των απαιτούµενων βοηθητικών εργασιών και µε βάση τα 
συµπεράσµατα που προέκυψαν από αυτές. 

Προµελέτη Η/Μ έργων [15β] 

Εφ’ όσον απαιτείται.  

Τεχνικοικονοµική µελέτη σκοπιµότητας [15γ] 

Εφ’ όσον απαιτείται, σύµφωνα µε το είδος του έργου και το χρηµατοδοτικό πρόγραµµα του 
έργου και σε συνέχεια ή ανεξάρτητα από το στάδιο [10ε].  

� Έκδοση Απόφασης έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και έγκριση Μ.Π.Ε. [15δ] 

� Έγκριση προµελέτης υδραυλικών έργων και, εφόσον έχουν συνταχθεί της 
προµελέτης Η/Μ έργων και της Τεχνικοοικονοµικής µελέτης σκοπιµότητας [16] 

 

 

 

 

 

 

� Σύνταξη τευχών ∆ηµοπράτησης [16α] 

� Σύνταξη ΣΑΥ-ΦΑΥ [16β] 

� Σύνταξη Κτηµατολογίου [16γ] 

Σηµειώνεται ότι για τη σύνταξη κτηµατολογίου σε αυτό το στάδιο, απαιτείται ύπαρξη 
εγκεκριµένης Μ.Π.Ε. και περιβαλλοντικών όρων. 

� Έγκριση Τ.∆., ΣΑΥ-ΦΑΥ και Κτηµατολογίου [17] 

 

Φάση 4η: Μελέτες Κατασκευαστικού Σχεδιασµού 

Επικαιροποίηση φακέλου τεχνικών δεδοµένων [18] 

Πριν την έναρξη των Οριστικών µελετών και µε βάση τα διαθέσιµα στοιχεία των γνωµοδοτήσεων 
και των εγκεκριµένων µελετών, γίνεται επικαιροποίηση φακέλου τεχνικών δεδοµένων, του 
προγράµµατος των απαιτούµενων µελετών, η εκτίµηση της δαπάνης Οριστικής Μελέτης και η 
σύνταξη φακέλου προκήρυξης. Τα τεύχη προκήρυξης που συντάσσονται, εγκρίνονται από τον 
Κ.τ.Ε.  

� Έγκριση τευχών προκήρυξης [19] 

� ∆ιαδικασίες προκήρυξης Οριστικής µελέτης-Απόφαση ανάθεσης [20] 

� Υπογραφή σύµβασης ανάθεσης Οριστικής µελέτης [21] 

Στο στάδιο αυτό είναι δυνατή η δηµοπράτηση έργων που αφορούν σε 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού ή λυµάτων, σήραγγες, περιπτώσεις 

κατασκευής έργων ειδικών τεχνικών και µεθόδων καθώς και κάθε απλού έργου 

χωρίς αβεβαιότητα κατά την κρίση της υπηρεσίας. 
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Έναρξη Οριστικής µελέτης υδραυλικών έργων [22] 

Εφόσον απαιτείται η πραγµατοποίηση νέων ή συµπληρωµατικών βοηθητικών εργασιών, 
συντάσσεται σχετικό πρόγραµµα. Το πρόγραµµα εγκρίνεται από τον Κ.τ.Ε. 

� Έγκριση προγράµµατος βοηθητικών εργασιών [23] 

Στις εργασίες αυτές γενικά περιλαµβάνονται τα αναφερόµενα στο Π.∆. 696/74: 

− Τοπογραφική αποτύπωση [24α]  

− Γεωλογική Οριστική Μελέτη [24β] 

− Εκτέλεση Γεωτεχνικών Ερευνών [24γ]  

− Αξιολόγηση βοηθητικών εργασιών (Ερευνών και Μελετών) [24δ], η οποία γίνεται σε 
όλες τις περιπτώσεις, στις οποίες έχουν πραγµατοποιηθεί τέτοιες εργασίες. 

Οι εκπονηθείσες ανωτέρω βοηθητικές εργασίες και µελέτες εγκρίνονται από τον Κ.τ.Ε. 

� Έγκριση βοηθητικών εργασιών [25] 

Ολοκλήρωση της οριστικής µελέτης υδραυλικών έργων [26α]  

Γίνεται µετά την ολοκλήρωση των απαιτούµενων βοηθητικών εργασιών και µε βάση τα 
συµπεράσµατα που προέκυψαν από αυτές. 

Οριστική µελέτη Η/Μ έργων [26β] 

Εφ’ όσον απαιτείται και σε συνέχεια της µελέτης προηγούµενου σταδίου [15β]. 

� Έγκριση Οριστικών Μελετών [27] 

Εφ’ όσον ο Κ.τ.Ε. σκοπεύει να προωθήσει τη δηµοπράτηση του έργου µε βάση τις οριστικές 
µελέτες, ανεξαρτήτως του είδους του έργου παρεµβάλλονται και οι ακόλουθες διαδικασίες: 

� Σύνταξη Τευχών ∆ηµοπράτησης [28α] 

� Σύνταξη ΣΑΥ-ΦΑΥ [28β] 

� Σύνταξη Κτηµατολογίου [28γ] 

Εφόσον δεν έχει ήδη πραγµατοποιηθεί σε προηγούµενο στάδιο [16γ]. 

� Έγκριση Τ.∆., ΣΑΥ-ΦΑΥ και Κτηµατολογίου [29] 

 

Φάση 5η: Μελέτες Εφαρµογής 

Η διαδικασία εκπόνησης των Μελετών Εφαρµογής, εφ’ όσον αυτές απαιτούνται, περιλαµβάνει τα 
ίδια στάδια µε τις Οριστικές Μελέτες. Μελέτες εφαρµογής ενδεικτικά αναφέρεται ότι εκπονούνται 
κυρίως για κτιριακά έργα που συνοδεύουν εγγειοβελτιωτικά έργα (π.χ. αντλιοστάσια), σήραγγες 
(π.χ. κέντρο ελέγχου σηράγγων), εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού και λυµάτων, 
υποθαλάσσιους αγωγούς µεταφοράς υγρών πάσης φύσεως ή διάθεσης λυµάτων, για δίκτυα 
εγγειοβελτιωτικών έργων καθώς και περιπτώσεις κατασκευής έργων µε εφαρµογή ειδικών 
τεχνικών και µεθόδων κ.λπ. 

Έναρξη µελέτης εφαρµογής υδραυλικών έργων [30] 

Εφ’ όσον απαιτείται η πραγµατοποίηση νέων ή συµπληρωµατικών βοηθητικών εργασιών, 
συντάσσεται σχετικό πρόγραµµα. Το πρόγραµµα εγκρίνεται από τον Κ.τ.Ε. 

� Έγκριση προγράµµατος βοηθητικών εργασιών [31] 

− Τοπογραφική αποτύπωση [31α  

− Γεωλογική Οριστική Μελέτη [31β] 

− Εκτέλεση Γεωτεχνικών Ερευνών [31γ]  

− Αξιολόγηση βοηθητικών εργασιών (Ερευνών και Μελετών) [31δ], η οποία γίνεται σε 
όλες τις περιπτώσεις στις οποίες έχουν πραγµατοποιηθεί κάποια ή κάποιες από τις ως 
άνω εργασίες [31α] έως [31γ]. 
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� Έγκριση βοηθητικών εργασιών [32], εφόσον  έχουν πραγµατοποιηθεί κάποια ή κάποιες 
από τις ως άνω εργασίες [31α] έως [31γ]. 

Ολοκλήρωση µελέτης εφαρµογής υδραυλικών έργων [33α] 

Γίνεται µετά την ολοκλήρωση των απαιτούµενων βοηθητικών εργασιών και µε βάση τα 
συµπεράσµατα που προέκυψαν από αυτές. 

Μελέτη εφαρµογής Η/Μ έργων [33β] 

Εφ’ όσον απαιτείται και σε συνέχεια των µελετών προηγούµενων σταδίων [15β]. 

� Έγκριση Μελετών Εφαρµογής [34] 

Σύνταξη τευχών ∆ηµοπράτησης [35α] 

Εφόσον δεν έχουν συνταχθεί σε προηγούµενο στάδιο [28α], ή εφόσον απαιτείται αναθεώρηση 
και συµπλήρωση των υφιστάµενων. 

Σύνταξη ΣΑΥ-ΦΑΥ [35β] 

Εφόσον δεν έχουν συνταχθεί σε προηγούµενο στάδιο [28β], ή εφόσον απαιτείται αναθεώρηση 
και συµπλήρωση των υφιστάµενων. 

Σύνταξη Κτηµατολογίου [35γ] 

Εφόσον δεν έχουν συνταχθεί σε προηγούµενο στάδιο [28γ], ή εφόσον απαιτείται αναθεώρηση 
και συµπλήρωση του υφιστάµενου. 

� Έγκριση Τ.∆., ΣΑΥ-ΦΑΥ και Κτηµατολογίου [36] 

Παρατήρηση: Σε περίπτωση υφιστάµενων χρονικών δεσµεύσεων υπάρχει η δυνατότητα 
δηµοπράτησης των υποστηρικτικών έργων (π.χ. οδοποιίας, κυκλοφοριακών, κτιριακών 
κ.λπ.) µετά την ολοκλήρωση του αµέσως προγενέστερου, του τελευταίου σταδίου 
µελέτης. 

 

2η Περίπτωση 

Όταν ακολουθείται η διαδικασία της §2 του άρθρου 5 του Ν 3316/2005 

 

Ισχύουν τα αναφερόµενα για την 1η Περίπτωση µέχρι  τη 2η Φάση «Λειτουργικός Σχεδιασµός 
Έργου», στοιχείο [10ζ] του ∆ιαγράµµατος 1, χωρίς την παρεµβολή των διαδικασιών ανάθεσης 
και σύναψης σύµβασης.  

Επισηµαίνεται ότι εφόσον στα πλαίσια της παραπάνω διαδικασίας περιληφθεί και η σύνταξη 
Π.Π.Ε. ή και Μελέτη Οικονοµικής Σκοπιµότητας από τον ανάδοχο µε τη µεγαλύτερη βαθµολογία, 
τότε θα προβλέπεται µε την προκήρυξη η προς τούτο πρόσθετη αµοιβή του. 

 

3η Περίπτωση 

Στην περίπτωση αυτή ακολουθείται η διαδικασία της §3 του άρθρου 5 του Ν 3316/2005 

 

Ενδεικτικά και µη περιοριστικά αναφέρεται ότι η διαδικασία αυτή ενδέχεται να τύχει εφαρµογής 
σε περιπτώσεις µελέτης, η οποία κρίνεται πρωτότυπη ή παρίσταται επείγουσα ανάγκη 
διεκπεραίωσής της, όπως, ενδεικτικά και µη περιοριστικά, σε περιπτώσεις  κατεπειγόντων 
έργων αντιπληµµυρικής προστασίας µετά από πυρκαγιά ή ανάγκης αποκατάστασης δικτύων 
µετά από θεοµηνία ή άλλη ανθρωπογενή καταστροφή κ.α. Σε κάθε περίπτωση, για την 
εφαρµογή της απαιτείται σχετική απόφαση της Προϊσταµένης Αρχής που εκδίδεται µετά από 
γνώµη του αρµόδιου τεχνικού συµβουλίου, ως §3 του άρθρου 5 του Ν 3316/2005.  

Ισχύουν όλα τα αναφερόµενα για την 1η Περίπτωση, µε τις ακόλουθες τροποποιήσεις: 

• Οι διαδικασία Επικαιροποίηση φακέλου τεχνικών δεδοµένων [18] τροποποιείται ως 
εξής: 
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Πριν την έναρξη των Οριστικών µελετών και µε βάση τα διαθέσιµα στοιχεία των γνωµοδοτήσεων 
και των εγκεκριµένων µελετών, γίνεται επικαιροποίηση του προγράµµατος των απαιτούµενων 
ερευνητικών εργασιών. Προϋπόθεση για την έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης Οριστικής 
µελέτης είναι η ένταξη του έργου στον προγραµµατικό σχεδιασµό του Κ.τ.Ε. 

• ∆εν παρεµβάλλονται οι διαδικασίες [19], [20] και [21] ανάδειξης αναδόχου για την οριστική 
µελέτη. 

 

4η Περίπτωση 

Όταν ακολουθείται η διαδικασία της §4 του άρθρου 5 του Ν 3316/2005 

 

Ισχύουν όλα τα αναφερόµενα για την 1η Περίπτωση, έως και την 3η Φάση, µε τις ακόλουθες 
επισηµάνσεις: 

• Όπου αναφέρεται «προµελέτη», νοείται αντίστοιχα η «οριστική µελέτη». 

• Όπου αναφέρονται οι διαδικασίες ανάδειξης του αναδόχου εκπόνησης της προµελέτης 
νοούνται οι διαδικασίες ανάδειξης του αναδόχου για την οριστική µελέτη. 

• Η 3η φάση αφορά στις «Μελέτες Κατασκευαστικού Σχεδιασµού». 

 

5η Περίπτωση 

Όταν ακολουθείται η διαδικασία της §5γ και  §5δ του άρθρου 5 του Ν 3316/2005 

 

Οι µελέτες υδραυλικών έργων στη περίπτωση αυτή περιλαµβάνουν τις ακόλουθες πέντε  φάσεις 
(ή και επιµέρους στάδια αυτής, όπως ορίζεται στην προκήρυξη): 

 

Φάση 1η: Προγραµµατισµός και  Προετοιµασία του Έργου 

Ο Φάκελος του έργου συντάσσεται είτε απευθείας από την Υπηρεσία, είτε µέσω Σύµβασης 
Υπηρεσιών και περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία, όπως ορίζονται στην §1 του άρθρου 4 του 
Ν.3316/2005 [1]: 

α) Τεύχος τεχνικών δεδοµένων του έργου 

Το τεύχος αυτό περιλαµβάνει, ανάλογα µε το είδος του έργου, ό,τι ορίζεται στην 1η 
Περίπτωση, Φάση 1, §1.1.1 έως §1.1.6. 

β) Τεκµηρίωση της Σκοπιµότητας του Έργου 

γ) Κατάλογο των απαιτούµενων µελετών, ερευνητικών εργασιών και υπηρεσιών 

δ) Την απαιτούµενη δαπάνη, η οποία περιλαµβάνει: 

i. Τις επιµέρους προεκτιµώµενες αµοιβές των µελετών και συναφών υπηρεσιών  

ii. Την προεκτίµηση της δαπάνης κατασκευής του έργου  

 

Φάση 2η: Λειτουργικός Σχεδιασµός Έργου 

Αναζήτηση-Ενηµέρωση υφιστάµενων τοπογραφικών διαγραµµάτων [5] 

Σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην 1η Περίπτωση (Φάση 2) 

Εκπόνηση µελετών 1ου σταδίου [6] 

Συντάσσονται οι απαραίτητες µελέτες προκαταρκτικού ή/και αναγνωριστικού σταδίου, και 
συγκεκριµένα: 

− Προκαταρκτική Μελέτη Υδραυλικών Έργων [6α],  
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− Μελέτη Οικονοµικής Σκοπιµότητας [6β], εφόσον απαιτείται, ως [6α] 1ης Περίπτωσης 

− Αναγνωριστική Γεωλογική Μελέτη [6γ], εφόσον απαιτείται 

− Αναγνωριστική Γεωργική Μελέτη, ή στοιχεία αυτής [6δ] , εφόσον απαιτείται 

− Στοιχεία Υδρολογικής Μελέτης [6ε], εφόσον απαιτείται 

− Αναγνωριστική Μελέτη Οδοποιίας [6στ], εφόσον απαιτείται 

Στις Τεχνικές Εκθέσεις των επιµέρους, ως άνω, µελετών θα γίνεται σαφής αναφορά σε όλα τα 
προβλήµατα και τις αβεβαιότητες, τα οποία θα πρέπει να τύχουν περαιτέρω διερεύνησης στο 
επόµενο στάδιο εκπόνησης.  

Με βάση τις ως άνω προκαταρκτικές και αναγνωριστικές µελέτες συντάσσονται οι µελέτες: 

�  Π.Π.Ε. [7α] 

Η σύνταξη της Π.Π.Ε. γίνεται µε βάση την προκριθείσα λύση, και µε σύντοµη αναφορά στις 
υπόλοιπες προτάσεις. Προβλέπονται οι εξής διαδικασίες: 

� Οριοθέτησης ποταµού ή ρέµατος  [7β], εφ’ όσον απαιτείται 

Στη συνέχεια εξελίσσονται οι ακόλουθες διαδικασίες: 

� ∆ιαβίβαση και κατόπιν γνωµοδότηση των αρµόδιων, βάσει της σχετικής νοµοθεσίας, 
φορέων για την Π.Π.Ε. [7γ] 

� Έγκριση Π.Π.Ε [8α] 

� Έγκριση της  οριοθέτησης [8β], εφ’ όσον απαιτείται 

Η 2η Φάση ολοκληρώνεται µε  

� Τη Γνωµοδότηση του τεχνικού Συµβουλίου [9] 

� Την Έγκριση των Προκαταρκτικών και Αναγνωριστικών µελετών [10] 

 

Φάση 3η: Γενική ∆ιάταξη των Έργων 

� Έναρξη Προµελέτης Υδραυλικών έργων [11] 

Για την εκπόνηση της προµελέτης υδραυλικών έργων γενικά απαιτείται η προηγούµενη ή 
παράλληλη εκπόνηση των αντίστοιχων βοηθητικών εργασιών και υποστηρικτικών µελετών. Για 
το λόγο αυτό ο Ανάδοχος συντάσσει σχετικό πρόγραµµα, ανάλογα µε τις ανάγκες του έργου και 
τις υποδείξεις που θα έχουν επισηµανθεί στις Τεχνικές Εκθέσεις των Μελετών της 
προηγούµενης Φάσης 2ης . Το πρόγραµµα εγκρίνεται από την Υπηρεσία . 

� Το πρόγραµµα βοηθητικών εργασιών εγκρίνεται από την Υπηρεσία  [12] 

Στις εργασίες και µελέτες αυτές γενικά περιλαµβάνονται, όπως απαιτείται κατά περίπτωση: 

� Τοπογραφική αποτύπωση [13α] 

� Γεωλογική Προµελέτη [13β] 

� Οριστική Υδρολογική Μελέτη [13γ] 

� Οριστική Γεωργοτεχνική-Γεωργοοικονοµική µελέτη [13δ] 

� Εκτέλεση Γεωτεχνικών Ερευνών [13ε] 

� Αξιολόγηση βοηθητικών εργασιών (Ερευνών και Μελετών) [13στ] 

Ακόµη περιλαµβάνονται στις περιπτώσεις µελετών φραγµάτων: 

� Μελέτη σεισµικής επικινδυνότητας [13ζ] 

� Μελέτη θραύσης φράγµατος και πληµµυρικού κύµατος  [13η] 

Οι εκπονηθείσες ανωτέρω βοηθητικές εργασίες και µελέτες εγκρίνονται από τον Κ.τ.Ε. [14] 

� Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) [13θ] 
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Η Μ.Π.Ε. συντάσσεται παράλληλα µε τις ως άνω µελέτες, βάσει της γενικής διάταξης του έργου 
που θα γίνει στα πλαίσια της προµελέτης υδραυλικών έργων και λαµβάνοντας υπόψη την 
Προκαταρκτική περιβαλλοντική Εκτίµηση του έργου. Στην περιοχή µελέτης περιλαµβάνονται, 
κατά περίπτωση, πέρα από την περιοχή του έργου και άλλες θέσεις (δανειοθαλάµων, 
λατοµείων, θαλάµων απόθεσης, βοηθητικών οδών προσπέλασης, περιοχή λεκάνης απορροής, 
περιοχή εξυπηρέτησης κ.λπ.).  

� Ολοκλήρωση της προµελέτης υδραυλικών έργων [15α]  

Γίνεται µετά την ολοκλήρωση των απαιτούµενων βοηθητικών εργασιών και µε βάση τα 
συµπεράσµατα που προέκυψαν από αυτές. 

� Προµελέτη Η/Μ έργων [15β], εφόσον απαιτείται. 

� Τεχνικοοικονοµική µελέτη σκοπιµότητας [15γ], εφόσον απαιτείται. 

Ακολουθούν οι διαδικασίες: 

� Έκδοση Απόφασης Έγκρισης σχετικών Περιβαλλοντικών Όρων και έγκριση Μ.Π.Ε. 
[15δ] 

� Έγκριση προµελέτης υδραυλικών έργων, προµελέτης Η/Μ έργων και 
Τεχνικοοικονοµικής µελέτης σκοπιµότητας [16] 

 

 

 

 

 

� Σύνταξη τευχών ∆ηµοπράτησης [16α] 

� Σύνταξη ΣΑΥ-ΦΑΥ [16β] 

� Σύνταξη Κτηµατολογίου [16γ] 

� Έγκριση Τ.∆., ΣΑΥ-ΦΑΥ και Κτηµατολογίου [17] 

Με δεδοµένες τις χορηγηθείσες εγκρίσεις,  παρέχεται η δυνατότητα, εφόσον συντρέχουν και οι 
λοιπές κατά περίπτωση προϋποθέσεις, να ενταχθεί το έργο  

• Στον Αναπτυξιακό Νόµο 3229/2004 

• Σε χρηµατοδοτικό πρόγραµµα κατασκευής-συγχρηµατοδότησης 

Τότε, µπορεί, σύµφωνα µε την §3 του Άρθρου 4 του Ν 3316/05, να ξεκινήσει η Φάση 4η. 

 

Φάση 4η: Μελέτες Κατασκευαστικού Σχεδιασµού 

� Επικαιροποίηση φακέλου τεχνικών δεδοµένων [18] 

Πριν την έναρξη των Οριστικών µελετών και µε βάση τα διαθέσιµα στοιχεία των γνωµοδοτήσεων 
και των εγκεκριµένων µελετών, γίνεται επικαιροποίηση φακέλου τεχνικών δεδοµένων, του 
προγράµµατος των απαιτούµενων µελετών και η εκτίµηση της δαπάνης της Οριστικής Μελέτης 
καθώς και του έργου. 

� Έναρξη Οριστικής µελέτης υδραυλικών έργων [22] 

Με την υπογραφή της σύµβασης ξεκινά η εκπόνηση της Οριστικής µελέτης. 

Εφ’ όσον απαιτείται η πραγµατοποίηση νέων ή συµπληρωµατικών βοηθητικών εργασιών, 
συντάσσεται σχετικό πρόγραµµα.  

� Έγκριση προγράµµατος βοηθητικών εργασιών [23] από τον Κ.τ.Ε. 

Στις εργασίες αυτές γενικά περιλαµβάνονται, όπως απαιτείται κατά περίπτωση : 

� Τοπογραφική αποτύπωση [24α] 

Στο στάδιο αυτό είναι δυνατή η δηµοπράτηση έργων που αφορούν σε 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού ή λυµάτων, σήραγγες, περιπτώσεις 

κατασκευής έργων ειδικών τεχνικών και µεθόδων καθώς και κάθε απλού έργου 

χωρίς αβεβαιότητα κατά την κρίση της υπηρεσίας. 
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� Γεωλογική Οριστική Μελέτη [24β] 

� Εκτέλεση Γεωτεχνικών Ερευνών [24γ] 

� Αξιολόγηση βοηθητικών εργασιών (Ερευνών και Μελετών) [24δ] 

Οι εκπονηθείσες ανωτέρω βοηθητικές εργασίες και µελέτες εγκρίνονται από τον Κ.τ.Ε. 

� Έγκριση βοηθητικών εργασιών [25] 

� Ολοκλήρωση της οριστικής µελέτης υδραυλικών έργων [26α]  

Γίνεται µετά την ολοκλήρωση των απαιτούµενων βοηθητικών εργασιών και µε βάση τα 
συµπεράσµατα που προέκυψαν από αυτές. 

� Οριστική µελέτη Η/Μ έργων [26β], εφόσον απαιτείται. 

Ακολουθούν οι διαδικασίες: 

� Έγκριση Οριστικών Μελετών [27] 

� Σύνταξη τευχών ∆ηµοπράτησης [28α], εφόσον απαιτείται. 

� Σύνταξη ΣΑΥ-ΦΑΥ [28β], εφόσον απαιτείται. 

� Σύνταξη Κτηµατολογίου [28γ], εφόσον απαιτείται. 

� Έγκριση Τ.∆., ΣΑΥ-ΦΑΥ και Κτηµατολογίου [29], εφόσον  έχουν συνταχθεί. 

Παρατήρηση: Εφόσον προβλέπεται στην προκήρυξη, είναι δυνατόν για έργα των οποίων το 
τελευταίο στάδιο, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις είναι το της Μελέτης Εφαρµογής, να 
εκπονείται Οριστική µελέτη µε πληρότητα Μελέτης Εφαρµογής. 

 

Φάση 5η: Μελέτες Εφαρµογής 

Οι περιπτώσεις και η διαδικασία είναι κατ’ αναλογία µε τις περιπτώσεις και τη διαδικασία της 
Φάσης 5 της 1ης Περίπτωσης. 

Η διαδικασία εκπόνησης των Μελετών Εφαρµογής, εφ’ όσον αυτές απαιτούνται, περιλαµβάνει τα 
ίδια στάδια µε τις Οριστικές Μελέτες (∆ιάγραµµα 8). 

� Έναρξη µελέτης εφαρµογής υδραυλικών έργων [30] 

Εφόσον απαιτείται η πραγµατοποίηση νέων ή συµπληρωµατικών βοηθητικών εργασιών, 
συντάσσεται σχετικό πρόγραµµα. 

Το πρόγραµµα εγκρίνεται από τον Κ.τ.Ε. 

� Έγκριση προγράµµατος βοηθητικών εργασιών [31] 

Οι εργασίες αυτές γίνονται ανάλογα µε τις ανάγκες του έργου, στις οποίες γενικά 
περιλαµβάνονται, όπως απαιτείται κατά περίπτωση: 

� Τοπογραφική αποτύπωση [31α] 

� Γεωλογική Οριστική Μελέτη [31β] 

� Εκτέλεση Γεωτεχνικών Ερευνών [31γ] 

� Αξιολόγηση βοηθητικών εργασιών (Ερευνών και Μελετών) [31δ] 

Οι εκπονηθείσες ανωτέρω βοηθητικές εργασίες και µελέτες εγκρίνονται από τον Κ.τ.Ε. 

� Έγκριση βοηθητικών εργασιών [32] 

Μετά την ολοκλήρωση των απαιτούµενων βοηθητικών εργασιών και µε βάση τα συµπεράσµατα 
που προέκυψαν από αυτές συντάσσονται: 

� Ολοκλήρωση µελέτης εφαρµογής υδραυλικών έργων [33α] 

� Μελέτη εφαρµογής Η/Μ έργων [33β], εφόσον απαιτείται. 

Οι εκπονηθείσες µελέτες εφαρµογής εγκρίνονται από τον Κ.τ.Ε. 

� Έγκριση Μελετών Εφαρµογής [34] 

Εφ’ όσον απαιτείται από την Προκήρυξη συντάσσονται όλες ή µέρος από τα ακόλουθα: 

� Σύνταξη τευχών ∆ηµοπράτησης [35α], εφόσον απαιτείται. 
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� Σύνταξη ΣΑΥ-ΦΑΥ [35β], εφόσον απαιτείται. 

� Σύνταξη Κτηµατολογίου [35γ], εφόσον απαιτείται. 

Ακολουθεί η:  

� Έγκριση Τ.∆., ΣΑΥ-ΦΑΥ και Κτηµατολογίου [36], εφόσον  έχουν συνταχθεί. 

Με βάση τα ως άνω µπορούν να προχωρήσουν οι διαδικασίες πρόσκτησης ζώνης κατάληψης 
όπου απαιτείται. 

 

Παρατήρηση: Σε περίπτωση υφιστάµενων χρονικών δεσµεύσεων υπάρχει η δυνατότητα 
δηµοπράτησης των υποστηρικτικών έργων (π.χ. οδοποιίας, κυκλοφοριακών, κτιριακών 
κ.λπ.) µετά την ολοκλήρωση του αµέσως προγενέστερου, του τελευταίου σταδίου 
µελέτης.  
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ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

Στα κτιριακά έργα, το αρχικό στάδιο µε το οποίο προσδιορίζεται επαρκώς ο σχεδιασµός του 
έργου, είναι το στάδιο της προµελέτης. Ακολουθούν τα στάδια της οριστικής µελέτης και της 
µελέτης εφαρµογής. 

 

1η Περίπτωση 

Όταν ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 3 του άρθρου 5 και σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στο άρθρο 6 

 

Οι µελέτες κτιριακών έργων στη περίπτωση αυτή περιλαµβάνουν τις  ακόλουθες τέσσερις  
φάσεις: 

 

Φάση 1η:   Προγραµµατισµός και Προετοιµασία του Έργου 

Αναφέρεται σε όλα τα στοιχεία της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν 3316/2005 και συντάσσεται είτε 
από την Υπηρεσία είτε µέσω σύµβασης Παροχής Υπηρεσιών. Ανάλογα µε το αντικείµενο, τέτοια 
στοιχεία είναι ιδίως: 

1.1. Το Τεύχος Τεχνικών δεδοµένων του έργου, στο οποίο θα περιλαµβάνονται ενδεικτικά και 
όχι περιοριστικά : 

α. Τα προβλήµατα στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της έκτασης του έργου. 

β. Η διαδικασία αποµάκρυνσης τυχόν υφιστάµενων δραστηριοτήτων έπ’ αυτής. 

γ. Οι επιτρεπόµενες χρήσεις γης καθώς και ενδεχόµενοι γενικοί ή ειδικοί περιορισµοί 
(οριοθέτηση ορίων δασικής έκτασης, γραµµών αιγιαλού και παραλίας, αρχαιολογική 
περιοχή, όροι δόµησης, δουλείες κ.λπ.) . 

δ. Η εξασφάλιση των απαιτούµενων όρων για τη χωροθέτηση και τη δόµηση σύµφωνα µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία (Γ.Ο.Κ., Κτιριοδοµικός Κανονισµός, Κανονισµοί Ειδικών Κτιριακών 
έργων κλπ). 

ε. Η εξασφάλιση του χώρου από δεσµεύσεις και επιρροές από προγραµµατιζόµενα ή 
εκτελούµενα έργα τρίτων φορέων. (π.χ. Φορείς ∆ηµοσίου, Οργανισµοί Κοινής Ωφέλειας, 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Οργανισµοί µεταφορών κλπ). 

στ. Οι τοπικές συνθήκες και η σεισµικότητα της περιοχής του έργου. 

ζ. Ο εντοπισµός πιθανών προβληµάτων σε όµορες ιδιοκτησίες κατά τη κατασκευή. 

η. Ο προσδιορισµός των προσπελάσεων στο έργο κατά τη κατασκευή και τη λειτουργία του  

θ. Ο προσδιορισµός τυχόν νέων απαιτούµενων επεκτάσεων έργων υποδοµής . 

ι. Ο σαφής προσδιορισµός, για κάθε στάδιο µελέτης, των απαραίτητων για όλα τα 
παραπάνω, εγκρίσεων και αδειών από όλους τους αρµόδιους φορείς  

ια. Η τοπογραφική αποτύπωση του οικοπέδου και γενικά της ευρύτερης έκτασης του έργου, 
µαζί µε τυχόν υφιστάµενες εγκαταστάσεις. 

ιβ. Τυχόν προσχέδια ή προκαταρτική µελέτη κτιριακού έργου. 

ιγ. Το κτιριολογικό πρόγραµµα. 

ιδ. Στην περίπτωση που έχουν εκπονηθεί ήδη ορισµένες από τις απαιτούµενες µελέτες, 
αναφέρεται το είδος και η κατηγορία τους, το στάδιο εκπόνησής τους, µαζί µε την απόφαση 
έγκρισής τους και τις σχετικές γνωµοδοτήσεις αρµοδίων οργάνων.  
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Επίσης, στο στάδιο αυτό, της προετοιµασίας του φακέλου για την σύναψη σύµβασης 
προµελέτης, µπορεί να συλλέγονται όσες πληροφορίες και τεχνικά στοιχεία είναι εφικτό (από 
άλλα γειτονικά έργα, από επιτόπου επισκέψεις, κ.λπ.) και εντοπίζουν: 

- Γεωλογικά στοιχεία της έκτασης του έργου. 

- Γεωτεχνικά χαρακτηριστικά του εδάφους της. 

1.2. Η τεκµηρίωση της σκοπιµότητας του έργου. 

Σε ειδικές περιπτώσεις (έργα µε µερική ή ολική αυτοχρηµατοδότηση, κ.λπ.) ενδείκνυται  η 
εκπόνηση οικονοµοτεχνικής µελέτης, η οποία θα εντάσσεται στις υποστηρικτικές µελέτες  

1.3. Το πρόγραµµα απαιτουµένων µελετών και υπηρεσιών. 

Προσδιορίζονται οι κατ’ αρχήν υποστηρικτικές µελέτες και υπηρεσίες που θα απαιτηθούν, όταν 
δεν είναι εφικτό να εκπονηθούν ή να παρασχεθούν από τον κύριο του έργου. Τέτοιες µελέτες 
µπορεί να είναι ενδεικτικά : 

- Η υψοµετρική αποτύπωση του οικοπέδου. 

- Η γεωλογική χαρτογράφηση και σύνταξη γεωλογικής έκθεσης.  

- Γεωτεχνική έκθεση, γεωτεχνικές έρευνες, αξιολόγηση – προτάσεις. 

- Ενδεχόµενα προσχέδια που δεν µπορεί να εκπονηθούν από την Υπηρεσία. 

- Το πλήρες Κτιριολογικό Πρόγραµµα. 

- Η Προµελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.). 

- Ο έλεγχος και η επικαιροποίηση παλαιότερων µελετών. 

Σύµφωνα µε τα προηγούµενα στοιχεία, και ιδιαίτερα το κτιριολογικό πρόγραµµα, 
προσδιορίζονται και οι απαιτούµενες µελέτες και υπηρεσίες για την ολοκλήρωση του έργου.  

- Πέραν των βασικών µελετών (Αρχιτεκτονική, Στατική, Η/Μ Μελέτες, έργων υποδοµής και 
τυχόν κτηµατογραφικών αποτυπώσεων) πρέπει να προσδιορίζονται και όλες οι ειδικές 
µελέτες που τυχόν απαιτούνται, ανάλογα µε τη χρήση του κτιρίου, σε κάθε στάδιο. 

Ειδικά όσον αφορά στην επικαιροποίηση παλαιότερων µελετών που έχουν εκπονηθεί, εφόσον 
έχουν ενδιαµέσως µεταβληθεί προδιαγραφές, περιορισµοί και οποιοιδήποτε όροι, πρέπει να 
προσδιορίζεται η διαδικασία επικαιροποίησής τους ή τροποποίησής τους ή, εφόσον έχουν 
καταστεί ανεφάρµοστες, η ανάγκη επανεκπόνησής τους. 

Ιδιαίτερα πρέπει να επισηµαίνονται και όσες συναφείς υπηρεσίες πρέπει να προσφερθούν, σε 
κάθε στάδιο, προκειµένου να ολοκληρωθεί η έγκριση των µελετών µε εκτίµηση του χρόνου 
παροχής τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν 3316/2005. 

1.4. Η απαιτούµενη δαπάνη έργου και µελετών. 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, ακολουθεί εκτίµηση του κόστους του έργου, τόσο από ανάλογα 
έργα µε επικαιροποίηση του τελικού προϋπολογισµού τους, όσο και µετά από ποσοτική 
ενδεικτική εκτίµηση. 

Προσδιορίζονται οι  προεκτιµώµενες αµοιβές µελετών, µετά από προσδιορισµό του φυσικού 
αντικειµένου (εµβαδόν κτιρίου για κάθε χρήση και εκτίµηση λοιπών συναφών έργων). 

► Ακολουθεί η σύνταξη των συµβατικών τευχών για τη Προκήρυξη της µελέτης, η έγκρισή 
τους από την Προϊσταµένη Αρχή και η Προκήρυξη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν 
3316/2005. 

► Ακολουθεί η διαδικασία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο 
άρθρο 6 και η επιλογή 3 έως 5 αναδόχων. 

► Υπογράφεται η σύµβαση µε τους αναδόχους, για την εκπόνηση προµελέτης. 
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Φάση 2η: Προµελέτη 

2.1. Ενηµέρωση και συµπλήρωση τοπογραφικών υποβάθρων και των αντίστοιχων σχεδίων 
υφιστάµενων δικτύων Ο.Κ.Ω. Αποτύπωση και καταγραφή επηρεαζόµενων γειτονικών 
κατασκευών. 

 Οι παραπάνω τοπογραφικές εργασίες αποτελούν υποστηρικτική µελέτη και µπορεί να 
ανατίθενται µε ιδιαίτερη σύµβαση. 

► Εκτέλεση γεωλογικών, γεωτεχνικών  κ.λπ. ερευνών, µε ιδιαίτερη σύµβαση. 

2.2. Εντολή εκπόνησης των Προµελετών του κτιριακού έργου: 

2.2.α. Αρχιτεκτονική Προµελέτη 

 Περιλαµβάνει τουλάχιστον: 

- Έκθεση που περιέχει την ανάλυση του προγράµµατος του έργου, µε τα τοπογραφικά, 
εδαφολογικά και κλιµατολογικά δεδοµένα µε όλες τις τυχόν δεσµεύσεις τις οποίες 
επιβάλλει. 

- Την εκπόνηση προσχεδίων αρχιτεκτονικής λύσης. 

- Την γενική Τεχνική Περιγραφή και έκθεση αιτιολόγησης της λύσης. 

- Προσεγγιστικό προϋπολογισµό. 

- Πρόπλασµα απλών όγκων, εφόσον ζητηθεί από τα συµβατικά τεύχη. 

- Οι κλίµακες ορίζονται µε την προκήρυξη σε 1:100 ή 1:200 ή 1:500 για τα τοπογραφικά 
σχέδια, για δε τα λοιπά σε 1:100 ή 1:200. 

2.2.β. Στατική Προµελέτη,  σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές. 

2.2.γ. Προµελέτες εγκαταστάσεων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές. 

2.3.   Στο στάδιο αυτό θα εκπονούνται επίσης και οι προµελέτες των λοιπών έργων που τυχόν 
απαιτούνται 

► Οι επιλεγέντες ανάδοχοι υποβάλλουν τις παραπάνω προµελέτες σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στη παρ. 2.2.α., αφού ληφθούν υπόψη ο φάκελος του έργου και οι 
προαναφερόµενες υποστηρικτικές µελέτες. 

Όλες οι µελέτες. στις Τεχνικές Εκθέσεις τους εντοπίζουν τα κοινά προβλήµατα, καθώς και όσα 
προκύπτουν από τον φάκελο του έργου και προτείνουν την επίλυσή τους. 

► Ακολουθεί η αξιολόγηση και βαθµολόγηση των προµελετών.  

► Ακολουθούν οι διαδικασίες ανάδειξης του αναδόχου εκπόνησης της οριστικής µελέτης. 

► Μετά από Γνωµοδότηση του αρµόδιου Τεχνικού Συµβουλίου, εγκρίνονται οι Προµελέτες 
του αναδόχου και όλες οι προαναφερόµενες υποστηρικτικές µελέτες του αναδόχου.  

► Υπογραφή σύµβασης εκπόνησης Οριστικών µελετών. 

2.4. Γεωλογική αναγνώριση 

► Έγκριση εκπόνησης Γεωλογικής Μελέτης ή και υδρογεωλογικής µελέτης εφόσον 
απαιτείται. 

2.5. Πρόγραµµα Γεωτεχνικών µελετών και τυχόν πρόσθετων ερευνών 

► Έγκριση Προγράµµατος Γεωτεχνικών ερευνών και µελετών και τυχόν πρόσθετων ερευνών. 

2.6. Εκτέλεση τυχόν πρόσθετων ερευνών και αξιολόγηση γεωτεχνικών ερευνών.  

2.7. Προµελέτη περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (εφόσον απαιτείται από τις ισχύουσες διατάξεις). 
Η θετική γνωµοδότηση επί των προτεινόµενων έργων. 

► Μετά την ενηµέρωση (σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις) των σχετιζόµενων µε το έργο 
τοπικών φορέων και Υπηρεσιών, εγκρίνεται η Π.Π.Ε. (θετική γνωµοδότηση). 

2.8. Μελέτη οικονοµικής σκοπιµότητας εφόσον απαιτείται. 
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► Ακολουθεί η διαδικασία επικαιροποίησης του φακέλου τεχνικών κ.λπ. δεδοµένων του 
έργου. 

► Ακολουθούν οι διαδικασίες ένταξης σε χρηµατοδοτικό πρόγραµµα κατασκευής του έργου, 
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στη παρ. 3 του άρθρου 4. 

 

Φάση  3η:   Οριστική Μελέτη 

3.1. Εκπόνηση Οριστικών µελετών. 

3.1.α. Αρχιτεκτονική Οριστική µελέτη, σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές. 

3.1.β. Στατική Οριστική Μελέτη, σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές. 

3.1.γ. Οριστικές Μελέτες εγκαταστάσεων. σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές. 

 

 

 

 

 

 

3.2. Στο στάδιο αυτό θα εκπονούνται και όλες οι ειδικές οριστικές µελέτες που απαιτούνται,  

3.3. Εφόσον απαιτούνται απαλλοτριώσεις, θα συντάσσονται Κτηµατολόγιο και Πράξεις 
αναλογισµού. 

3.4. Μελέτες Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. 

3.5. Οριστική Γεωλογική µελέτη (και Υδρογεωλογική εφόσον απαιτείται) 

3.6. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και µελέτη περιβαλλοντικής αποκατάστασης. 

► Έγκριση περιβαλλοντικών όρων. 

► Ο ανάδοχος υποβάλλει τις οριστικές µελέτες. 

► Έγκριση των µελετών. 

► Ακολουθεί η διαδικασία επικαιροποίησης του φακέλου τεχνικών κ.λπ. δεδοµένων του 
έργου. 

3.7. Ακολουθούν ενέργειες απόκτησης του γηπέδου (απαλλοτριώσεις). 

3.8. Σε ορισµένα σύνθετα έργα για τα οποία µπορεί να κρίνει η Υπηρεσία ότι είναι απαραίτητη η 
εκπόνηση και ορισµένων εκ των µελετών της παραγρ. 3.2. έως 3.6 ακολουθούν οι 
διαδικασίες σύνταξης τευχών δηµοπράτησης. 

 

Φάση 4η:    Μελέτη Εφαρµογής 

Εκπονείται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που ισχύουν και προσδιορίζει επακριβώς το προς 
κατασκευή αντικείµενο, αν έχει αποφασίσει σχετικά ο κύριος του έργου. 

Παρατηρήσεις: 

1. Όταν πρόκειται για απλής µορφής έργα, µπορεί ο κύριος του έργου να επισπεύδει 
τη διαδικασία δηµοπράτησης µετά την εκπόνηση των προµελετών, µόνον εφόσον 
διασφαλίζει την µη διαφοροποίηση του συµβατικού αντικειµένου. 

2. Τα κτιριακά έργα είναι εν γένει σύνθετα έργα και επιδέχονται εναλλακτικές λύσεις και ως εκ 
τούτου, µπορεί να επιλέγεται και η διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου 5, όπως αναλύεται 
παρακάτω. 

Στο στάδιο αυτό µπορεί να δηµοπρατηθεί το έργο εφόσον υφίσταται χρονική 
δέσµευση ή εφόσον πρόκειται περί απλού έργου χωρίς αβεβαιότητες ως προς 

την τεχνική αρτιότητα, κατά την κρίση της υπηρεσίας. 
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3. Για τα έργα µε µερική ή ολική αυτοχρηµατοδότηση, ο κύριος του έργου προσδιορίζει την 
διαδικασία µε προσαρµογή των προαναφεροµένων, σύµφωνα µε τις εκάστοτε 
ιδιαιτερότητες του έργου και της προβλεπόµενης σύµβασης. 

4. Μετά την εφαρµογή της διαδικασίας επιλογής των 3 έως 5 αναδόχων, η αµοιβή που θα 
καταβάλλεται για την αποζηµίωση των προµελετών που θα εκπονηθούν από τους ως άνω 
επιλεγέντες, θα αντιστοιχεί στο 30% της αντίστοιχης προεκτιµώµενης αµοιβής του σταδίου 
της προµελέτης. 

 

2η Περίπτωση 

Όταν ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου 5 µε τις διαδικασίες του άρθρου 6  

 

Στην περίπτωση αυτή, προβλέπεται η ανάθεση µόνον δύο σταδίων (προµελέτης και οριστικής 
µελέτης) και ακολουθείται πλήρως η προαναφερόµενη διαδικασία µέχρι την ολοκλήρωση της 
φάσης 3. 

 

3η Περίπτωση 

Όταν ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 5 και σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στο άρθρο 6 

 

Στην περίπτωση αυτή, µπορεί να προβλέπεται η ανάθεση µόνον του σταδίου της προκαταρτικής 
µελέτης (όπως για τη συµπλήρωση του φακέλου του έργου) ή η ανάθεση µόνον του σταδίου της 
προµελέτης (αφού στα κτιριακά έργα, το αρχικό στάδιο µε το οποίο προσδιορίζεται επαρκώς ο 
σχεδιασµός του έργου, είναι το στάδιο της προµελέτης). Στην τελευταία περίπτωση 
ακολουθούνται οι προαναφερόµενες διαδικασίες της φάσης 2, χωρίς τη διαδικασία ανάδειξης 
αναδόχου εκπόνησης των µελετών των µετέπειτα σταδίων. Οι προµελέτες αξιολογούνται και 
βαθµολογούνται, κατατάσσονται και καταβάλλεται η ορισθείσα από την προκήρυξη αµοιβή (στον 
ανάδοχο µε τη µεγαλύτερη βαθµολογία καταβάλλεται προσαυξηµένη κατά 50%). Επισηµαίνεται 
ότι εφόσον στα πλαίσια της παραπάνω διαδικασίας περιληφθεί και η σύνταξη Π.Π.Ε. ή και 
Μελέτης Οικονοµικής Σκοπιµότητας από τον ανάδοχο µε τη µεγαλύτερη βαθµολογία, τότε θα 
προβλέπεται µε την προκήρυξη η προς τούτο πρόσθετη αµοιβή του. 

Η ανάθεση της Οριστικής µελέτης, µπορεί να γίνεται στη συνέχεια, σύµφωνα µε τη διαδικασία 
του άρθρου 7. 

 

4η Περίπτωση 

Όταν ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 5 του άρθρου 5 και σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στο άρθρο 7 

 

Στην περίπτωση αυτή, όπως και για την ανάθεση της οριστικής µελέτης χωρίς αξιολόγηση 
προηγούµενου σταδίου, επιλέγεται η διαδικασία, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 7, και οι 
σχετικές διοικητικές ενέργειες προσαρµόζονται σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις, χωρίς 
µεταβολή των τεχνικών στοιχείων και τεχνικών διαδικασιών. 
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               ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑ∆ΙΩΝ 
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                                                                ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1  (σελ α) 

                                                                                     

 
1η Περίπτωση: Όταν ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 3 του άρθρου 5 και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 

άρθρο 6 του Ν 3316/2005 
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[1.1. – 1.4.] 
Προγραµµατισµός και 
Προετοιµασία του Έργου 
-Τεύχος Τεχνικών δεδοµένων  
του έργου. 
-τεκµηρίωση σκοπιµότητας  
-πρόγραµµα µελετών  
-απαιτούµενη δαπάνη  

► 

Έγκριση  
συµβατικών 
τευχών ανάθεσης 

της προµελέτης 
 

∆ιαδικασίες 
προκήρυξης της 
µελέτης, διενέργεια 
διαγωνισµού 
 

Συµβάσεις µε 
3-5 αναδόχους για 
εκπόνηση 
προµελέτης 

 

▼    

  
     ▼  

Σύνταξη του πρακτικού 
αξιολόγησης από την  
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 
 

 
► 
 
 

Γνωµοδότηση 
Τεχνικού 
Συµβουλίου για τις 
µελέτες. 

► 
 

-Έγκριση προµελέτης 
-Απόφαση ανάθεσης Οριστικής µελέτης.  
Υπογραφή σύµβασης εκπόνησης Οριστικών 
µελετών. 

      
 ▼              ▼ ▼                ▼   

[2.4.] 
Γεωλογική 
Αναγνώριση. 

 
[2.5.] 

Πρόγραµµα Γεωτεχνικών 
µελετών. 

 

[2.7.] 
Προµελέτη 
Περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων (Π.Π.Ε.) 

 

[2.8.] 
Μελέτη Οικονοµικής 
σκοπιµότητας 
(εφόσον απαιτείται) 

 ▼            ▼           ▼ 

Έγκριση εκπόνησης 
Γεωλογικής 
µελέτης,(εφόσον 
απαιτείται). 

 
Έγκριση προγράµµατος 
γεωτεχνικών µελετών και 
τυχόν πρόσθετων ερευνών. 

 

 
Γνωµοδότηση φορέων για 
την Π.Π.Ε. 
 

  
             ▼           ▼ 

   

[2.6.] 

Εκπόνηση τυχόν πρόσθετων 
γεωτεχνικών µελετών και 
εκτέλεση γεωτεχνικών 
ερευνών.    

 
Έγκριση Π.Π.Ε. (θετική 
γνωµοδότηση). 

        

 ▼       

Επικαιροποίηση 
φακέλου του έργου. 

► 
∆ιαδικασίες ένταξης σε 
χρηµατοδοτικό πρόγραµµα. 

►   ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 (σελ β) 
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[2.1.] 
Εκτέλεση γεωλογικών , γεωτεχνικών  κλπ 
ερευνών µε ιδιαίτερη σύµβαση. 

 
Ενηµέρωση τοπογραφικών υποβάθρων,  
αποτύπωση γειτονικών κατασκευών. 

 
► 

[2.2.-2.3.] 
Εκπόνηση 
προµελετών 
από 
αναδόχους. 

 
► 

Υποβολή προµελετών 
που έχουν λάβει υπόψη 
τους τον φάκελο του 
έργου και τις 
υποστηρικτικές µελέτες. 
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ΑΠΟ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 (σελ α)                                                                                                     ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1   (σελ β) 
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[3.1.] 
Εκπόνηση    
Οριστικών 
µελετών. 
(Αρχιτεκτονική, 
Στατική, Η/Μ 
Εγκαταστάσεων) 

► 

Στο στάδιο αυτό 
µπορεί να 

δηµοπρατηθεί το 
έργο εφόσον 

υφίσταται χρονική 
δέσµευση ή 

εφόσον πρόκειται 
περί απλού έργου 

χωρίς 
αβεβαιότητες ως 
προς την τεχνική 
αρτιότητα, κατά 
την κρίση της 

υπηρεσίας 

► 

[3.4.] 

Μελέτες 
Σ.Α.Υ. και 
Φ.Α.Υ. 

 
 

 

Έγκριση 
Οριστικών 
µελετών 

 ►  

 
 
► 

 

► 
 
 
 
 
► 
 
 
 
► 

[3.2.] 
Εκπόνηση Οριστικών µελετών λοιπών 
έργων. 
(λοιπών τεχνικών έργων, προσπελάσεων, 
διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου κ.λπ. 

  

  

[3.3.] 
Σύνταξη Κτηµατολογίου και Πράξεων 
αναλογισµού. 

  

[3.5.] 
Οριστική Γεωλογική µελέτη ή και 

Υδρολογεωλογική (εφόσον απαιτείται)  

 

     ►
 

 

 

 

► 

[3.6.] 
Μελέτη 
Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων και 
µελέτη 
περιβαλλοντικής 
αποκατάστασης 

► 

Έγκριση 
περιβαλλοντι-

κών όρων. 

 

 
 
 
 

 Φάση 4 
Μελέτη Εφαρµογής   
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                  ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑ∆ΙΩΝ 
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                                                             ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 2  (σελ α) 

                                                                                     

 
2η Περίπτωση: Όταν ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου 5του Ν 3316/2005 και σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στο άρθρο 6 
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[1.1.-1.4.] 
Προγραµµατισµός και 
Προετοιµασία Έργου 

-Τεύχος Τεχνικών δεδοµένων 
του έργου 
-τεκµηρίωση σκοπιµότητας  
-πρόγραµµα µελετών  
-απαιτούµενη δαπάνη  

► 

Έγκριση  
συµβατικών 
τευχών ανάθεσης 
της προµελέτης 
 

∆ιαδικασίες 
προκήρυξης της 

µελέτης, διενέργεια 
διαγωνισµού 
 

Συµβάσεις µε 

3-5 αναδόχους για 
εκπόνηση 
προµελέτης 

 

▼    

  
 ▼  

Σύνταξη του πρακτικού 
αξιολόγησης από την  
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. 
 

 
► 
 
 

Γνωµοδότηση 
Τεχνικού 
Συµβουλίου για τις 
µελέτες. 

► 
 

-Έγκριση προµελέτης 
-Απόφαση ανάθεσης Οριστικής µελέτης.  
-Υπογραφή σύµβασης εκπόνησης Οριστικών 
µελετών. 

      
 ▼              ▼ ▼                        ▼   

[2.4.] 
Γεωλογική 
Αναγνώριση. 
 

 
[2.5.] 

Πρόγραµµα Γεωτεχνικών 
µελετών. 

 

[2.7.] 
Προµελέτη 
Περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων (Π.Π.Ε.) 

 

[2.8.] 
Μελέτη Οικονοµικής 
σκοπιµότητας 
(εφόσον απαιτείται) 

 ▼            ▼           ▼ 

 
Έγκριση εκπόνησης 
Γεωλογικής µελέτης, 
(εφόσον απαιτείται). 
 

 
Έγκριση προγράµµατος 
γεωτεχνικών µελετών και 
τυχόν πρόσθετων ερευνών. 

 
Γνωµοδότηση φορέων για 
την Π.Π.Ε. 
 

  
             ▼           ▼ 

   

[2.6.] 
Εκπόνηση τυχόν πρόσθετων 
γεωτεχνικών µελετών και 
εκτέλεση γεωτεχνικών 
ερευνών.    

 
Έγκριση Π.Π.Ε. (θετική 
γνωµοδότηση). 

        

 ▼       

Επικαιροποίηση 
φακέλου του έργου. 

► 
∆ιαδικασίες ένταξης σε 
χρηµατοδοτικό πρόγραµµα. 

►   ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ  2  (σελ β) 
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[2.1.] 
Εκτέλεση γεωλογικών , γεωτεχνικών  κλπ 
ερευνών µε ιδιαίτερη σύµβαση. 
Ενηµέρωση τοπογραφικών υποβάθρων,  
αποτύπωση γειτονικών κατασκευών. 

► 

[2.2.-2.3.] 

Εκπόνηση 
προµελετών 
από 
αναδόχους. 

► 

Υποβολή προµελετών 

που έχουν λάβει υπόψη 
τους τον φάκελο του 
έργου και τις 
υποστηρικτικές µελέτες. 
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ΑΠΟ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ  2  (σελ. α)                                                                                                 ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 2   (σελ. β) 
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[3.1.] 
Εκπόνηση    
Οριστικών 
µελετών. 

(Αρχιτεκτονι
κή, Στατική, 
Η/Μ 
Εγκαταστά-
σεων 

► 

Στο στάδιο αυτό 
µπορεί να 

δηµοπρατηθεί το 
έργο εφόσον 

υφίσταται χρονική 
δέσµευση ή εφόσον 

πρόκειται περί 
απλού έργου χωρίς 

αβεβαιότητες ως 
προς την τεχνική 

αρτιότητα, κατά την 
κρίση της 
υπηρεσίας 

► 

[3.4.] 

Μελέτες 
Σ.Α.Υ. και 
Φ.Α.Υ. 

 
 

 

 

 ►  

 
 
 

 
 
 
► 
 
 
 
 
► 
 
 
 
 
► 

[3.2.] 
Εκπόνηση Οριστικών µελετών 

λοιπών έργων. 
(λοιπών τεχνικών έργων, 
προσπελάσεων, διαµόρφωσης 
περιβάλλοντος χώρου κλπ. 

 

 

[3.3.] 
Σύνταξη Κτηµατολογίου και Πράξεων 

αναλογισµού. 

 

[3.5.] 
Οριστική Γεωλογική µελέτη ή και 
Υδρολογεωλογική (εφόσον απαιτείται)  

 

 

 

► 

[3.6] 
Μελέτη 
Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων και 
µελέτη 
περιβαλλοντικής 
αποκατάστασης 

► 

Έγκριση 
περιβαλλοντικών 
όρων. 

 

 

 
 
 
 
 
► 
 

Έγκριση 
Οριστικών 
µελετών    

 

 

          

 

 

  ▼         

 

 

  

Επικαιροποίηση 
φακέλου του έργου. 

     

 

 

 

         

Φ
ά

σ
η

 4
 

Μ
ε
λ

έτ
η

 Ε
φ

α
ρ

µ
ο

γ
ή

ς
 

  

Προκήρυξη – 
∆ιαδικασία 

διαγωνισµού –
Ανάδειξη αναδόχου. 

► 
Εκπόνηση 
Μελέτης 

εφαρµογής. 
► 

Έγκριση 
µελέτης 

εφαρµογής. 
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    ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑ∆ΙΩΝ 
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                                                                ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 3  (σελ α) 

                                                                                     

 
3η Περίπτωση: Όταν ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 5του Ν 3316/2005 και σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στο άρθρο 6 
 

 
                                

Φ
ά

σ
η

 1
 

Π
ρ

ο
γ

ρ
α

µ
µ

α
τι

σ
µ

ό
ς
 

Έ
ρ

γ
ο

υ
 

 
 
 
 
 
 

[1.1.-1.4.] 
Προγραµµατισµός και 
Προετοιµασία Έργου 
-Τεύχος Τεχνικών δεδοµένων 
του έργου. 
-τεκµηρίωση σκοπιµότητας  
-πρόγραµµα µελετών  
-απαιτούµενη δαπάνη  

► 

Έγκριση  
συµβατικών 
τευχών 
ανάθεσης της 
προµελέτης 
 

∆ιαδικασίες προκήρυξης 
της µελέτης, µε πρόβλεψη 
αµοιβής προµελέτης, 
διενέργεια διαγωνισµού 
 

Συµβάσεις µε 
3-5 αναδόχους 
για εκπόνηση 
προµελέτης 

 

▼    

  
 ▼  

Σύνταξη του πρακτικού 
αξιολόγησης από την  
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. 

 
► 
 
 

-Απόφαση Έγκρισης διαγωνισµού και 
καταβολή αµοιβής των προµελετών, οι 
οποίες περιέχονται στη κυριότητα της 
Προϊσταµένης Αρχής. 
-Έγκριση Προµελέτης µετά από γνώµη του 
Τεχνικού Συµβουλίου. 

► 

Εντολή εκπόνησης από τον ανάδοχο µε 
την υψηλότερη βαθµολογία:  

- Π.Π.Ε., 
- µελέτης Οικονοµικής 

Σκοπιµότητας (εφόσον απαιτείται)  
- και Γεωλογικής Αναγνώρισης. 

       

        

 
► 
 

[2.4.] 
Γεωλογική 
Αναγνώριση.  
 ► 

 
 
 
 
 
► 
 
 
 
 
 
 
► 

Έγκριση εκπόνησης Γεωλογικής µελέτης, (εφόσον 
απαιτείται).  
 
 

 
 

 
 

 

► 
 

[2.5.] 
Πρόγραµµα 
Γεωτεχνικών 
µελετών. 

Έγκριση 
προγράµµατος 
γεωτεχνικών µελετών 
και τυχόν πρόσθετων 
ερευνών. 

► 

[2.6.] 
Εκπόνηση τυχόν 
πρόσθετων γεωτεχνικών 
µελετών και εκτέλεση 
γεωτεχνικών ερευνών.    

 
 

► 
 [2.7.] 

Προµελέτη 
Περιβαλλοντι-
κών 
επιπτώσεων 
(Π.Π.Ε.) 

Γνωµοδότηση φορέων 
για την Π.Π.Ε. 

► 
 Έγκριση Π.Π.Ε. (θετική 
γνωµοδότηση). 

 

 
  

 

Φ
ά

σ
η

 2
  

Π
ρ

ο
µ

ε
λ

έτ
η

 

 
 
 

[2.1.] 
Εκτέλεση γεωλογικών , γεωτεχνικών  
κ,λπ. ερευνών µε ιδιαίτερη σύµβαση. 

 
Ενηµέρωση τοπογραφικών υποβάθρων,  
αποτύπωση γειτονικών κατασκευών. 

► 

[2.2.-2.3.] 
Εκπόνηση 
προµελετών 
από 
αναδόχους. 

 
 
► 

Υποβολή προµελετών 
που έχουν λάβει υπόψη 
τους τον φάκελο του 
έργου και τις 
υποστηρικτικές µελέτες. 
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                 ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑ∆ΙΩΝ 
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                                                             ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 4  (σελ α) 

                                                                                     

 
4η Περίπτωση: Όταν ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 5 του άρθρου 5  και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 

άρθρο 7 

 
                                

Φ
ά

σ
η

 1
 

Π
ρ

ο
γ

ρ
α

µ
µ

α
τι

σ
µ

ό
ς
 

Έ
ρ

γ
ο

υ
 

 
 
 
 
 
 [1.1.-1.4.] 

Προγραµµατισµός 
και Προετοιµασία 
Έργου 

-Τεύχος Τεχνικών 
δεδοµένων του 
έργου. 
-τεκµηρίωση 
σκοπιµότητας  
-πρόγραµµα 
µελετών  
-απαιτούµενη 
δαπάνη. 

► 

Περιπτώσεις 
α) και ε) της 
παρ. 5 του 
άρθρου 5. 

 

Απόφαση 
Προϊσταµένης Αρχής 
Έγκρισης  
συµβατικών τευχών 
και Προκήρυξης 
ανάθεσης µελετών. 

  

 
 
 
► 

  

  

Περιπτώσεις 
β) και γ) της 
παρ. 5 του 
άρθρου 5. 

Γνώµη Τεχνικού 
Συµβουλίου 

Απόφαση 
Προϊσταµένης 
Αρχής Έγκρισης  
συµβατικών 
τευχών και 
Προκήρυξης 
ανάθεσης 
µελετών. 

 

 

  
Περίπτωση δ)  
της παρ. 5 
του άρθρου 5. 

Απόφαση Υπουργού 
ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. Έγκρισης  
συµβατικών τευχών 
και Προκήρυξης 
ανάθεσης µελετών. 

  

  

     

► 

Υποβολή 
τεχνικής και 
οικονοµικής 
προσφοράς 
από τους 
διαγωνιζόµενους 

► 

Σύνταξη Πρακτικού 
ποιοτικής επιλογής από την 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 

► 

Απόφαση Προϊσταµένης 
Αρχής Έγκρισης ανάθεσης 
της µελέτης και τυχόν 
υποστηρικτικών µελετών 
σε έναν ανάδοχο. 

      

► 
Σύµβαση µε τον ανάδοχο για 

εκπόνηση µελετών. 
► ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 4  (σελ β) 
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ΑΠΟ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ  4  (σελ. α)                                                                                                 ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 4   (σελ. β) 
 

▼   

  
      ▼  

 

 
 
 
 

Γνωµοδότηση 
Τεχνικού 
Συµβουλίου για τις 
µελέτες. 

► Έγκριση προµελέτης. 

      
 ▼              ▼ ▼                        ▼   

[2.4.] 
Γεωλογική 
Αναγνώριση. 

 
[2.5.] 

Πρόγραµµα Γεωτεχνικών 
µελετών. 

 

[2.7.] 
Προµελέτη 
Περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων (Π.Π.Ε.) 

 

[2.8.] 
Μελέτη Οικονοµικής 
σκοπιµότητας 
(εφόσον απαιτείται) 

 ▼            ▼           ▼ 

Έγκριση εκπόνησης 
Γεωλογικής µελέτης. 
(εφόσον απαιτείται). 
 

 
Έγκριση προγράµµατος 
γεωτεχνικών µελετών και 
τυχόν πρόσθετων ερευνών. 

 
Γνωµοδότηση φορέων για 
την Π.Π.Ε. 
 

  
             ▼           ▼ 

   

[2.6.] 
Εκπόνηση τυχόν πρόσθετων 
γεωτεχνικών µελετών και 
εκτέλεση γεωτεχνικών 
ερευνών.    

 
Έγκριση Π.Π.Ε. (θετική 
γνωµοδότηση). 

        

 ▼       

Επικαιροποίηση 
φακέλου του έργου. 

► 
∆ιαδικασίες ένταξης σε 
χρηµατοδοτικό πρόγραµµα. 

►   ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ  4  (σελ γ) 

 
 
 
 
 

Φ
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[2.1.] 
Εκτέλεση γεωλογικών, γεωτεχνικών  
κ.λπ. ερευνών µε ιδιαίτερη σύµβαση. 
Ενηµέρωση τοπογραφικών 
υποβάθρων,  αποτύπωση γειτονικών 

κατασκευών. 

► 

[2.2.-2.3.] 

Εκπόνηση 
προµελετών 
από 
αναδόχους. 

► 

Υποβολή προµελετών που 
έχουν λάβει υπόψη τους τον 
φάκελο του έργου και τις 
υποστηρικτικές µελέτες. 



 66 

ΑΠΟ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ  4  (σελ. β)                                                                                                ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 4   (σελ. γ) 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Φ
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[3.1.] 
Εκπόνηση    
Οριστικών 
µελετών. 
(Αρχιτεκτονι-
κή, Στατική, 
Η/Μ 
Εγκαταστά-
σεων) 

► 

Στο στάδιο αυτό 
µπορεί να 

δηµοπρατηθεί το 
έργο εφόσον 

υφίσταται χρονική 
δέσµευση ή εφόσον 

πρόκειται περί 
απλού έργου χωρίς 

αβεβαιότητες ως 
προς την τεχνική 

αρτιότητα, κατά την 
κρίση της 
υπηρεσίας 

► 

[3.4.] 
Μελέτες 
Σ.Α.Υ. και 
Φ.Α.Υ. 

 
 

 

Έγκριση 
Οριστικών 
µελετών 

 ►  

 
 
► 

 

 
► 
 
 
 
 
► 
 
 
 
 
► 

[3.2.] 
Εκπόνηση Οριστικών µελετών 
λοιπών έργων. 
(λοιπών τεχνικών έργων, 
προσπελάσεων, διαµόρφωσης 
περιβάλλοντος χώρου κ.λπ. 

 
 

 

 

[3.3.] 
Σύνταξη Κτηµατολογίου και Πράξεων 

αναλογισµού. 

 

 

[3.5.] 
Οριστική Γεωλογική µελέτη ή και 

Υδρολογεωλογική (εφόσον απαιτείται)  

     ►
 

 

 

 

► 

[3.6.] 
Μελέτη 
Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων και 

µελέτη 
περιβαλλοντικής 
αποκατάστασης 

► 
Έγκριση περιβαλλοντικών 

όρων. 

 

  

  Φάση 4 
Μελέτη 

Εφαρµογής 

   


