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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ.ΛΙ.Κ.Υ. 
(Γ.Δ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΚΤHΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ) 

Δ ΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Λ ΙΜΕΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ (Δ20) 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

                   Αθήνα         11- 11 - 2019  
                          Αρ. Πρωτ.: Δ20/οικ.2198/Φ.29/Μ-Ε            

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ταχ. Δ/νση  

  
Τ. Κ.                 
Πληροφορίες  
Τηλέφωνο       
FAX                  
E-mail                

 : 
 : 
 : 
 : 
 : 
 : 

Σεβαστουπόλεως 1 & 
Φειδιππίδου 
115 26 Αμπελόκηποι  
Ουρανία Δόξα 
210.77.55.758 
210.77.90.185 
d4@ggde.gr 

ΘΕΜΑ: 1. Έγκριση δέσμευσης ποσού επτακοσίων δεκατριών χιλιάδων ευρώ (713.000,00 €)  
(συμπεριλαμβανομένων απροβλέπτων 15%, ΦΠΑ 24% και στρογ/σης), σε βάρος του 
Ενάριθμου Έργου 2019ΣΜ07000000 της ΣΑΜ 070 του ΠΔΕ και διάθεσης ισόποσης 
πίστωσης για την δημοπράτηση της μελέτης με τίτλο: «Εκπόνηση προκαταρκτικής 
μελέτης, προμελέτης και ΣΜΠΕ για την κατασκευή νέου λιμένα στην Ν. ΘΗΡΑ» 

 2. Έγκριση επιλογής της Ανοικτής Διαδικασίας Δημοπράτησης (Άρθρο 27 του Ν.4412/16) 
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά 
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής (Άρθρο 86 παρ.2 και 4 του Ν.4412/16). 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  

Σύμφωνα με τις διατάξεις: 

1. Του Ν.4412/16 (ΦΕΚ147 Α΄/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως διορθώθηκε, 

συμπληρώθηκε και ισχύει. 

2. Του Ν.4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/07-08-2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση λειτουργία και 

διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 

3. Του Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 Α’/22-09-2015) περί της ανασύστασης του Υπουργείου Υποδομών 

Μεταφορών και Δικτύων.  

4. Του Π.Δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/A/4-11-2016) περί της μετονομασίας του Υπουργείου Υποδομών 

Μεταφορών και Δικτύων σε Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.  

5. Του Π.Δ. 123/2017 (ΦΕΚ151/Α/12-10-17) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και 

Μεταφορών» και ειδικότερα του άρθρου 40 που αφορά στη σύσταση και τις αρμοδιότητες της 

Δ/νσης Λιμενικών Υποδομών. 

6. 6. Του Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121 Α΄/09-07-2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 

Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».  

7. Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ204Α΄/2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
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Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», όπως 

τροποποιήθηκε  και ισχύει. 

8. Του Ν.3861/2010(ΦΕΚ112Α΄/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο 

«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» και τα σχετικά έγγραφα εφαρμογής. 

9. Του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ160Α΄/8-8-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής 

οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», κατά το τμήμα 

που διατηρήθηκε σε ισχύ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4403/16 και του Ν. 4412/16. 

10. Της με α.π. ΔΝΣγ/οικ 37834/ΦΝ 466/06.04.2017 Απόφασης Υπουργού Υποδομών και 

Μεταφορών  (ΦΕΚ 1980 Β΄/08.06.2017) «Αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα όργανα της 

Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κατά την ανάθεση 

και εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών & λοιπών 

συναφών επιστημονικών».     

11. Της με α.π. Δ16α/04/773/29-11-90 (ΦΕΚ 746 Β΄/30-11-90) Κοινής Απόφασης Υπουργού 

Προεδρίας και Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Περί εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων ή 

εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών». 

12. Της λοιπής νομοθεσίας περί ανάθεσης και εκπόνησης μελετών. 

 

Αφού λάβαμε υπόψη: 

1. Ότι το λιμάνι της Θήρας, το οποίο έχει χαρακτηρισθεί με την ΚΥΑ 8315.2/2007(ΦΕΚ202Β/2007) 

Εθνικής Σημασίας, αποτελεί την κύρια πύλη σύνδεσης της νήσου με την υπόλοιπη χώρα και 

πρέπει να πληροί συνθήκες ασφαλούς λειτουργίας και να καλύπτει τις απαιτήσεις ασφάλειας 

κυκλοφορίας των διακινούμενων οχημάτων και πεζών, ειδικότερα κατά την θερινή περίοδο, λόγω 

του αυξημένου πλήθους διακινούμενων παραθεριστών. 

2. Ότι κατά την πρόσφατη χειμερινή περίοδο δημιουργήθηκαν σοβαρά προβλήματα στο λιμάνι της 

Θήρας, γεγονός που έχει δημιουργήσει μείζονα προβλήματα στην οικονομική και κοινωνική ζωή 

της περιοχής και επιβάλλεται η αποκατάσταση των ζημιών να γίνει το συντομότερο δυνατό. 

3. Ότι για την αντιμετώπιση των αναγκών εξυπηρέτησης της Σαντορίνης, ήδη από το 1994 

ξεκίνησαν διαδικασίες εκπόνησης μελέτης που αφορούσε σε έρευνα - επιλογή θέσης νέου λιμένα 

Θήρας. Στα πλαίσια των συμβάσεων εκπόνησης μελετών εξετάσθηκαν εναλλακτικές θέσεις για τη 

δημιουργία νέου λιμένα, από τις οποίες επιλέχθηκαν και μελετήθηκαν σε προκαταρκτικό στάδιο οι 

θέσεις Μονόλιθος και Βλυχάδα. Ως καταλληλότερη θέση δημιουργίας του νέου λιμένα Θήρας 

προτάθηκε και εγκρίθηκε η Προέγκριση Χωροθέτησης του νέου λιμένα στη Βλυχάδα. Στα πλαίσια 

διαβούλευσης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) η Διεύθυνση Χωροταξίας του 

ΥΠΕΚΑ, παρά το ότι είχε γνωμοδοτήσει θετικά κατά τη διαδικασία Προέγκρισης Χωροθέτησης 

του έργου, γνωμοδότησε αρνητικά, με συνέπεια τη διακοπή της διαδικασίας περιβαλλοντικής 

αδειοδότησης του έργου 

4. Ότι μετά τις ζημιές που παρουσιάσθηκαν στο λιμάνι του Αθηνιού, και για την αποκατάσταση των 

οποίων υπάρχει εγκατεστημένη εργολαβία, και με δεδομένα α) την οδική σύνδεση του λιμανιού με 
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την ενδοχώρα που παρουσιάζει αρκετά προβλήματα, β) τη συνεχώς αυξανόμενη τουριστική 

κίνηση και γ) το ότι το λιμάνι του Αθηνιού προσβάλλεται συχνά από έντονους κυματισμούς, 

κρίνεται υποχρεωτική η εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών για την κατασκευή ενός νέου 

λιμένα στη Σαντορίνη που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις. 

5. Την με αρ. πρωτ. 3122.1-Τ26/46332/2019/26-06-2019 (ΦΕΚ 2598/Β/28-06-2019) Απόφαση του 

Αναπληρωτή Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με την οποία ορίστηκε η Διεύθυνση 

Λιμενικών Υποδομών (Δ20) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ως Προϊσταμένη Αρχή 

και το Τμήμα Μελετών και  Προγραμματισμού αυτής ως Διευθύνουσα Υπηρεσία, για την 

εκπόνηση της μελέτης «Μελέτη νέου Λιμένα Ν. Θήρας (Σαντορίνη)» 

6. Η δαπάνη για την ανάθεση της υπόψη μελέτης, σύμφωνα με την προεκτίμηση των αμοιβών, που 

έκανε η Υπηρεσία μας ανέρχεται σε 713.000,00€ (συμπεριλαμβανομένων απροβλέπτων 15%, 

ΦΠΑ 24% και στρογ/σης). 

7. Τη με αριθμ. πρωτ. 60471/06-06-2019 (ΑΔΑ: 7ΧΓΛ465ΧΙ8-0ΚΓ) απόφαση Υφυπουργού 

Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη στο ΠΔΕ 2019 και στη ΣΑΜ 070 του 

ενάριθμου έργου 2019ΣΜ07000000 με προϋπολογισμό 2.000.000,00 € και τίτλο: «Μελέτη νέου 

Λιμένα Ν. Θήρας (Σαντορίνη)».  

 

Κι επειδή: 

1.  Μέχρι και σήμερα η Σαντορίνη εξυπηρετείται τόσο επιβατικά όσο και εμπορικά από τον Λιμένα 

του Αθηνιού, ο οποίος ανήκει στην κατηγορία των λιμένων Εθνικής σημασίας και είναι η κύρια 

πύλη εισόδου στο νησί οχημάτων και επισκεπτών που φτάνουν δια θαλάσσης. Η εκρηκτική 

αύξηση των τουριστικών αφίξεων τα τελευταία χρόνια καθιστούν προβληματική τη λειτουργία 

του λιμένα του Αθηνιού, ο οποίος παρουσιάζει και σοβαρά προβλήματα πρόσβασης λόγω του 

στενού και φιδωτού δρόμου, ο οποίος δεν μπορεί να βελτιωθεί τόσο για τεχνικούς όσο και 

περιβαλλοντικούς λόγους. Η κατασκευή νέου λιμένα θα αποσυμφορήσει τον λιμένα του Αθηνιού 

και θα παρέχει την δυνατότητα ασφαλούς διαφυγής των κατοίκων και επισκεπτών του νησιού σε 

περίπτωση φυσικής καταστροφής. 

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε  

 

1. Εγκρίνουμε την δέσμευση  επτακοσίων δεκατριών χιλιάδων ευρώ (713.000,00 €) 

(συμπεριλαμβανομένων απροβλέπτων 15%, ΦΠΑ 24% και στρογ/σης), σε βάρος του 

Ενάριθμου Έργου 2019ΣΜ07000000 της ΣΑΜ 070 του ΠΔΕ και τη διάθεση ισόποσης 

πίστωσης, για την δημοπράτηση της μελέτης με τίτλο: «Εκπόνηση προκαταρκτικής μελέτης, 

προμελέτης και ΣΜΠΕ για την κατασκευή νέου λιμένα στην Ν. ΘΗΡΑ»  

2. H παραπάνω πίστωση που εγκρίνεται με την απόφαση αυτή περιορίζεται αυτομάτως στο 

συνολικό ποσό του συμφωνητικού της Μελέτης που θα προκύψει, με αντίστοιχη προσαρμογή 

του ΦΠΑ και των απρόβλεπτων στο ποσό της σύμβασης. 
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3. Την ένταξη στον προγραμματικό σχεδιασμό της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του 

Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών του έργου με τίτλο: «Κατασκευή νέου λιμένα στη ν. 

Θήρα», σύμφωνα με την παράγραφο 2.α του Άρθρου 49 του Ν.4412/2016. 

4. Εγκρίνουμε τη διενέργεια ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 27 του Ν.4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής σύμφωνα με τις παρ. 2 και 4 του 

άρθρου 86 του Ν.4412/2016. 

5. Ορίζουμε ως Αναθέτουσα και Προϊσταμένη Αρχή τη Δ/νση Λιμενικών Υποδομών της Γενικής 

Διεύθυνσης Υδραυλικών Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας 

Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και ως Διευθύνουσα Υπηρεσία το 

Τμήμα Μελετών και Προγραμματισμού αυτής. 

6. Εξουσιοδοτούμε τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Λιμενικών Υποδομών για την έγκριση των 

τευχών δημοπράτησης της μελέτης του θέματος, τη διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού και τις 

τυχόν επαναλήψεις του. 

 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  

1. Γραφείο Υπουργού  Υποδομών 
και Μεταφορών (κ. Κων. Αχ. Καραμανλή) 

2. Γρ. Γενικού Γραμματέα Υποδομών  
(κ. Γ. Καραγιάννη) 

3. Γρ. Γεν. Δ/ντή Υ.ΛΙ.Κ.Υ. (κ. Α.Κοτσώνη) 
4. Δ/νση Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών 
5. Γεν. Δ/ση Στρατηγικού Σχεδιασμού Υποδομών 
6. Δ/νση Σχεδιασμού Προγραμ/σμου και Ηλεκτρονικής 

Παρακολούθησης Τεχν. Έργων(Δ10/Τμ. α')                                                                       

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. κ. Δ/ντή 
2. Τμήμα Δ20/α' 
3. Χρον. Αρχείο  
4. Ουρανία Δόξα 
5. Φάκελο Έργου 

 
                      

 
 
 
 
 
  

 

Ο 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  

 
 
 
 

ΚΩΝ. ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 
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