
∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ: ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

Ταχ. ∆/νση: Ζαγορά, Μαγνησίας                                             

Πληροφορίες: ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ∆.  

Tηλ.  24263-50105 

FAX 24260 - 23128 

ΤΚ 37001    

Email: kopatsarisd.dim.z.m@gmail.com                                                 

 ----- 
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«ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΧΟΡΕΥΤΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ, ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΣΤΟ ΚΑ: 00-6117.01: ΑΜΟΙΒΕΣ 

ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ» 

 

 

Ο ∆ήµος µας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή των παρακάτω υπηρεσιών 

σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 1067/06.02.2020 Τεχνική Έκθεση του Τµήµατος 

Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδοµίας & Περιβάλλοντος, η οποία επισυνάπτεται 

συνηµµένα παρακάτω: 

 

 

Προς απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού από διαδικασίες σύναψης 

δηµοσίων συµβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, 

παρακαλούµε, µαζί µε την προσφορά σας, να µας αποστείλετε τα παρακάτω 

δικαιολογητικά: 

 

α. Απόσπασµα ποινικού µητρώου (η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις 

εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον 

∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου) ή 

υπεύθυνη δήλωση σε αντικατάσταση του ποινικού µητρώου σύµφωνα µε το άρθρο 43 

παρ.7αβ του Ν. 4605/09  που τροποποιεί το άρθρο 80 του Ν.4412/16. 

β. Φορολογική ενηµερότητα 

γ. Ασφαλιστική ενηµερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) και Βεβαίωση 

ΕΦΚΑ ή βεβαίωση ότι δεν δύναται να τους χορηγηθεί το εν λόγω Πιστοποιητικό. 

δ. Εφόσον πρόκειται για  νοµικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του 

νοµικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016) . 

ε.  Βεβαίωση µη πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης 

 

ΠΡΟΣ 

 

ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

Ζαγορά, 19.02.2020 

Αριθ. Πρωτ.: 1463 



∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ζ. Βεβαίωση ΓΕΜΗ 

 

 

Παρακαλούµε, όπως µας αποστείλετε την οικονοµική σας προσφορά σε σφραγισµένο 

φάκελο στο Τµήµα Πρωτοκόλλου του ∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου,  µέχρι και στις 

24/02/2020 και ώρα 12:00 µ.µ. 

 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 2, παρ. 1, εδ. 31 του ν. 4412/2016, ως απευθείας ανάθεση 

νοείται η διαδικασία ανάθεσης χωρίς εκ των προτέρων δηµοσιότητα, στο πλαίσιο της 

οποίας οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς αναθέτουν σύµβαση στο φορέα της 

επιλογής τους, κατόπιν έρευνας αγοράς και διαβούλευσης µε έναν ή περισσότερους 

οικονοµικούς φορείς.  

Συνεπώς, οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς έχουν την ευχέρεια να 

απευθύνονται σε συγκεκριµένους οικονοµικές φορείς της επιλογής τους.  

Περαιτέρω, η ευχέρεια αυτή δεν αποκλείει την πιθανότητα άλλος  οικονοµικός 

φορέας να υποβάλει προσφορά στο πλαίσιο της διαδικασίας της απευθείας 

ανάθεσης. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας θα 

πρέπει να εξετάσει και την εν λόγω προσφορά. 

 

 

 

 

 

Συνηµµ.: Η υπ’ αριθµ. πρωτ. 1067/06.02.2020 Τεχνική έκθεση του Τµήµατος 

Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδοµίας & Περιβάλλοντος 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για το Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών 

Περιβάλλοντος και Πολεοδοµίας 

Ο Προϊστάµενος 

ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ∆ΗΜΟΣ 

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
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 ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
Πληροφορίες: Κοπατσάρης ∆. 

Ταχ. ∆/νση: Ζαγορά Πηλίου 

Τηλέφωνο: 24263 50105 

Fax: 24260 23128 

Τ.Κ.: 37001 ΖΑΓΟΡΑ 

     Email: kopatsarisd.dim.z.m@gmail.com 

 

 

 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

«ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΧΟΡΕΥΤΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ, ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΣΤΟ ΚΑ: 00-6117.01: ΑΜΟΙΒΕΣ 

ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ» 
 

 

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: 

 

«Καταγραφή υφιστάµενης κατάστασης 

και διερεύνηση προοπτικών του 

αλιευτικού καταφυγίου Χορευτού του 

∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου» 

 

Κ.Α 00-6117.01 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4.960,00 € 

 

 

 

 

 

Ζαγορά, 06.02.2020 

 
Αριθµ Πρωτ. : 1067 
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1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Περιγραφή Αντικειµένου 

 

«ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ 

ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΧΟΡΕΥΤΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» 
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ΦΥΛΛΟ ΛΕΞΕΩΝ - ΚΛΕΙ∆ΙΩΝ 

Τίτλος Έργου ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ 

ΧΟΡΕΥΤΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ 

Τίτλος Υπηρεσίας Καταγραφή υφιστάµενης κατάστασης και διερεύνηση 

προοπτικών του αλιευτικού καταφυγίου του ∆ήµου 

Ζαγοράς - Μουρεσίου» 

 

Λέξεις - Κλειδιά Αλιευτικό Καταφύγιο – Προοπτικές – Περιβάλλον 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η παρούσα δαπάνη αφορά υπηρεσία που θα εκτελεσθεί στο πλαίσιο του έργου 

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΧΟΡΕΥΤΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ». Η 

υπηρεσία έγινε από στελέχη της Εταιρίας Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε (Ε.Α.Π Α.Ε) – 

Αναπτυξιακή Α.Ε Ο.Τ.Α και σύµφωνα µε το άρθρ. 2 παρ.9β. του Ν. 4412/2016. 

 

Σκοπός της υπηρεσίας είναι η καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης και διερεύνηση 

προοπτικών του αλιευτικού καταφυγίου Χορευτού του ∆ήµου Ζαγοράς – Μουρεσίου. Τα 

έργα της κατασκευής του ξεκίνησαν το 1980 και µετά το 1994 έγιναν, κατά διαστήµατα, 

συµπληρωµατικές εργασίες. Η εξέταση της σκοπιµότητας του έργου έγινε µε βάση την 

κάλυψη των αναγκών της περιοχής για ελλιµενισµό σκαφών ενώ εξετάστηκαν και οι 

ανάγκες για κυµατική προστασία και δηµιουργία χερσαίων υποδοµών. 

Για τον λόγο αυτό έγινε αρχικά µια παρουσίαση περιοχής του έργου µε αναφορά σε 

γεωγραφικά, ιστορικά, πολιτιστικά και δηµογραφικά στοιχεία.  

Στην συνέχεια δόθηκαν στοιχεία για το ιστορικό του έργου, αναλύθηκε η υφιστάµενη 

κατάσταση και παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι προτεινόµενες τεχνικές παρεµβάσεις. Τέλος 

έγινε παρουσίαση των συµπερασµάτων και αναλύθηκε η ανάγκη πραγµατοποίησης των 

έργων και ολοκλήρωσης του αλιευτικού καταφυγίου. 

Για την σύνταξη, διάρθρωση και αποτύπωση των κειµένων έγινε συλλογή και επεξεργασία 

στοιχείων από µελέτες, έρευνες και δηµοσιεύσεις από την Ελληνική και διεθνή 

βιβλιογραφία και χρησιµοποιήθηκαν πηγές από το διαδίκτυο. 
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1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
Ο ∆ήµος Ζαγοράς - Μουρεσίου είναι δήµος της περιφέρειας Θεσσαλίας µε έκταση 150,54 

τ.χλµ και πληθυσµό 5.809 κατοίκους (6.936 κάτοικους σύµφωνα µε την απογραφή του 

2001). Έδρα του δήµου είναι η Ζαγορά. 

       

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΟΝΙΜΟΥ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

2001 - 2011 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΚΤΑΣΗ 

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ 
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 

2011 2001 2011 2001 

∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ 

ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
5 809 6 449 -9.92% 150.3 38.65 42.90 

∆.Κ.Ζαγοράς 2 251 2 555 -11.90% 37.4 60.21 68.34 

Τ.Κ.Μακρυρράχης 658 641 2.65% 8.9 74.17 72.25 

Τ.Κ.Πουρίου 425 563 -24.51% 49.8 8.53 11.30 

Τ.Κ. Αγίου ∆ηµητρίου Πηλίου 422 447 -5.59% 2.8 150.71 159.64 

Τ.Κ.Ανηλίου 382 437 -12.59% 7.8 48.67 55.68 

Τ.Κ.Κισσού 332 390 -14.87% 11.0 30.12 35.39 

Τ.Κ.Μουρεσίου 548 514 6.61% 13.8 39.65 37.19 

Τ.Κ.Ξορυχτίου 248 299 -17.06% 6.6 37.85 45.63 

Τ.Κ.Τσαγκαράδας 543 603 -9.95% 12.2 44.61 49.54 

Πίνακας 1.1 ∆ηµογραφική Εξέλιξη 

 

Προέκυψε από την συνένωση µε το Πρόγραµµα Καλλικράτης των προϋπαρχόντων δήµων 

Ζαγοράς και Μουρεσίου. 

Ο ∆ήµος Ζαγοράς - Μουρεσίου διαιρείται σε 2 «δηµοτικές ενότητες», οι οποίες 

αντιστοιχούν στους 2 συγχωνευθέντες δήµους. Κάθε δηµοτική ενότητα διαιρείται σε 

«κοινότητες», οι οποίες αντιστοιχούν στα διαµερίσµατα των καταργηθέντων ΟΤΑ. Οι 

σηµερινές τοπικές κοινότητες του ∆ήµου, ήταν αυτόνοµες κοινότητες και δήµοι πριν την 

εφαρµογή του προγράµµατος Καποδίστρια. 

Η δηµοτική ενότητα (πρώην δήµος) Ζαγοράς έχει πληθυσµό 3.829 κατοίκους και 

καταλαµβάνει έκταση 96,1 τ.χλµ. Ο πρώην δήµος λειτούργησε από το 1999 έως το 2010 

µε έδρα τη Ζαγορά. 

Η δηµοτική ενότητα (πρώην δήµος) Μουρεσίου έχει πληθυσµό 2690 κατοίκους. Η έκτασή 

της είναι περί τα 53,8 τετραγωνικά χιλιόµετρα και έχει ελάχιστο υψόµετρο 0 µέτρα και 

µέγιστο υψόµετρο τα 1320 µέτρα κοντά στην κορυφή "Αγριόλευκες". Βρίσκεται στο 

βορειο-ανατολικό τµήµα της χερσονήσου που δηµιουργείται από το όρος Πήλιο και 

συνορεύει βόρεια µε την ενότητα Ζαγοράς, ανατoλικά βρέχεται από το Αιγαίο πέλαγος, 

νότια µε το ∆ήµο Νοτίου Πηλίου. 

 

 
Ηλικιακή ∆ιάρθρωση Πληθυσµού 
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Γεωγραφική Περιγραφή 
Σύνολο 

0 - 34 
ετών 

35-55 
ετών 

56 
ετών 
και 
άνω 

0 - 34 
ετών 

35-55 
ετών 

56 ετών 
και 
άνω 

Αριθµός Ποσοστό 

∆ΗΜΟΣ 

ΖΑΓΟΡΑΣ 

ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

∆.Κ. Ζαγοράς 2 251 807 662 782 35.85% 29.41% 34.74% 

Τ.Κ. Μακρυρράχης 658 255 188 215 38.75% 28.57% 32.67% 

Τ.Κ. Πουρίου 425 130 127 168 30.59% 29.88% 39.53% 

Τ.Κ. Αγίου 

∆ηµητρίου Πηλίου 
422 155 125 142 36.73% 29.62% 33.65% 

Τ.Κ. Ανηλίου 382 125 119 138 32.72% 31.15% 36.13% 

Τ.Κ. Κισσού 332 126 94 112 37.95% 28.31% 33.73% 

Τ.Κ. Μουρεσίου 548 204 166 178 37.23% 30.29% 32.48% 

Τ.Κ. Ξορυχτίου 248 99 67 82 39.92% 27.02% 33.06% 

Τ.Κ. Τσαγκαράδας 543 190 154 199 34.99% 28.36% 36.65% 

Πίνακας 1.2  Ηλικιακή ∆ιάρθρωση Πληθυσµού 

 

∆ιδακτορικό 
 

2 

Μεταπτυχιακό 
 

18 

Πτυχίο Παν/µίου-Πολ/χνείου και ισότιµων σχολών 
 

247 

Πτυχίο ΑΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ και ισότιµων σχολών 
 

110 

Πτυχίο ανώτερων επαγγελµατικών σχολών 
 

62 

Πτυχίο µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ, Κολέγια κλπ.) 
 

183 

Απολυτήριο Λυκείου (Γενικού,Εκκλησιαστικού κλπ.) 
 

861 

Πτυχίο Επαγγελµατικού Λυκείου 
 

82 

Πτυχίο Επαγγελµατικών Σχολών 
 

99 

Απολυτήριο τριτάξιου Γυµνασίου 
 

855 

Απολυτήριο ∆ηµοτικού 
 

2 084 

Εγκατέλειψε το ∆ηµοτικό, αλλά γνωρίζει γραφή και ανάγνωση 
 

417 

Ολοκλήρωσε την προσχολική αγωγή 
 

355 



 
 

  8 

∆εν γνωρίζει γραφή και ανάγνωση 
 

136 

Μη κατατασσόµενοι (άτοµα γεννηθέντα µετά την 1/1/2005) 
 

296 

Σύνολα Πληθυσµού 
 

5 807 

Πίνακας 1.3  Επίπεδο Εκπαίδευσης Σύνολο Πληθυσµού 

 

Βασικότερη  απασχόληση  των  κατοίκων  της  Ζαγοράς  είναι  η  γεωργία,  στην  οποία  

απασχολούνται  1.029  άτοµα,  δηλαδή  σε  ποσοστό  το  39 %  του  συνολικού  

πληθυσµού  της  περιοχής,  αλλά  και  η  κτηνοτροφία,  ενώ  αρκετοί  κάτοικοι  

ασχολούνται  µε  την  βιοµηχανία – βιοτεχνία,  σε  ποσοστό  4 %  επί  του  συνολικού  

πληθυσµού,  και  µε  τον  τουρισµό – εµπόριο,  σε  αντίστοιχο  ποσοστό  4,2 %. 
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Γεωγραφική Περιγραφή 
 

Αρ.Ατόµων Ποσοστό 

          
∆ήµος  Ζαγοράς 

Μουρεσίου  
1 052 269 726 2 047 

51.39

% 

13.14

% 

35.47

% 
100% 

Πίνακας 1.4 Απασχόληση 2011 

Η  έκταση  της  καλλιεργήσιµης  γης  της  περιοχής  της  Ζαγοράς,  ανέρχεται  σε  13.700  

στρέµµατα,  το  µεγαλύτερο  ποσοστό  (62 %)  της  οποίας  καταλαµβάνουν  οι  µηλιές  

και  οι  ελιές,  που  αποτελούν  και  πιο  συµφέρουσες  οικονοµικά  παραγωγές. 

Η  κτηνοτροφία  της  περιοχής  είναι  ιδιαίτερα  αναπτυγµένη,  το  κτηνοτροφικό  

κεφάλαιο  της  ανέρχεται  σε  1.650  αιγοπρόβατα,  και  οι  βοσκότοποι  καταλαµβάνουν  

έκταση  1.338  στρεµµάτων. 

 Οι  δασικές  εκτάσεις  της  περιοχής  καταλαµβάνουν  έκταση  19.000  στρεµµάτων,  και  

προσφέρουν  την  σηµαντικότερη  ποσότητα  καυσόξυλων  και  κάρβουνων  οξιάς  στο  

Πήλιο,  που  ετησίως  εκτιµούνται  αντίστοιχα  σε  400,8  και  102,5  τόνους. 

Ιδιαίτερη δραστηριότητα αποτελεί η αλιεία, λόγω παράδοσης και γειτνίασης µε τη 

θάλασσα, που καταγράφεται σαν ένας µοναδικός τοµέας πρωτογενούς παραγωγής. 

 

Αλιεία 
 

7 

Γεωργία, κτηνοτροφία, θήρα, δασοκοµία. 
 

1 616 

∆ηµόσια διοίκηση και άµυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση. 
 

46 
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∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκµισθώσεις και επιχειρηµατικές 

δραστηριότητες.  
28 

∆ραστηριότητες παροχής υπηρεσιών υπέρ του κοινωνικού ή 

ατοµικού χαρακτήρα.  
26 

Εκπαίδευση 
 

55 

Ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί 
 

3 

Ιδιωτικά νοικοκυριά που απασχολούν οικιακό προσωπικό. 
 

7 

Κατασκευές 
 

163 

Μεταποιητικές βιοµηχανίες. 
 

78 

Μεταφορές αποθήκευση και επικοινωνίες 
 

75 

Μη δυνάµενοι να καταταγούν κατά κλάδο. 
 

117 

Ξενοδοχεία και εστιατόρια 
 

157 

Ορυχεία και λατοµεία 
 

157 

Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού αερίου και νερού. 
 

7 

Υγεία και κοινωνική µέριµνα. 
 

17 

Χονδρικό και λιανικό εµπόριο, επισκευή αυτοκινήτων οχηµάτων, 

µοτοσυκλετών και ειδών ατοµικής και οικιακής χρήσης.  
138 

Πίνακας 1.5 Απασχόληση κατά κλάδο σε αριθµό εργαζοµένων 

 

Για  τις  ποσότητες  αλιευµάτων  στο  Αιγαίο  πέλαγος  δεν  υπάρχουν  επίσηµα  στοιχεία. 

Υπάρχουν  30  έως  40  σκάφη  παράκτιας  αλιείας,  των  οποίων  βέβαια  ο  αριθµός  κατά  

την  καλοκαιρινή  περίοδο  αυξάνει,  και  δεν  υπάρχουν  σκάφη  µέσης  αλιείας  στην  

περιοχή. 

 

 

2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  
2.1. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Η  περιοχή  του  Χορευτού βρίσκεται στις βορειοανατολικές  ακτές του Πηλίου,  και 

διοικητικά υπάγεται  στην ∆ηµοτική Ενότητα Ζαγοράς, του  ∆ήµου  Ζαγοράς Μουρεσίου,  

του  Νοµού  Μαγνησίας,  που  υπάγεται  στην  Περιφέρεια  Θεσσαλίας. 

 Η  οδική  σύνδεση  της  περιοχής  γίνεται  κατά  κύριο  λόγο  από  την  εθνική  οδό  

Βόλου – Πορταριάς - Χορευτού  µέσω  Χανίων,   και  εναλλακτικά  από  την   εθνική  οδό  

Βόλου – Νεοχωρίου – Τσαγκαράδας – Χορευτού.  Επίσης  υπάρχει  αρκετά  πυκνό  

εσωτερικό  δίκτυο  δρόµων,  οι  περισσότεροι  των  οποίων  είναι  αγροτικοί  

(χωµατόδροµοι),  που  συνδέουν  τους  διάφορους  οικισµούς  µεταξύ  τους,  αλλά  και  µε  

την  ευρύτερη  περιοχή  του  ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου. Στην  περιοχή  δεν υπάρχει 
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ανεπτυγµένο  σιδηροδροµικό  δίκτυο,  δεν υπάρχει αεροδρόµιο (πλην της Ν. Αγχιάλου) 

και  το  λιµάνι  που υπάρχει σήµερα δεν καλύπτει τις ανάγκες των κατοίκων. 

Η  ευρύτερη περιοχή  ανήκει  στον  Εθνικό  κατάλογο  του  Ευρωπαϊκού  Οικολογικού  

∆ικτύου  NATURA  2000  (Όρος  Πήλιο,  κωδικός  GR 1430001,  Έκταση  31.751  ha.  

και  θεωρείται  σαν  περιοχή  ιδιαίτερου  φυσικού  κάλλους,  ορεινή  µε  µεγάλες  κλίσεις  

και  ιδιαίτερα  πλούσια  βλάστηση.  Στο  χερσαίο  τµήµα  επικρατούν  γεωργικές  

καλλιέργειες  µε  κυρίαρχα  είδη  µηλιές,  αχλαδιές,  κερασιές,  καστανιές,  και  ελιές,  ενώ  

η  φυσική  βλάστηση  επικρατεί  στα  µεγαλύτερα  υψόµετρα. 

 

2.2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ 

Η  παράκτια  περιοχή  του  Χορευτού  αποτελούσε  από  παλιά το  επίνειο της  Ζαγοράς.  

Από  τα  µέσα  του  18ου  αιώνα  έως  το  τέλος  του  19ου  αιώνα  η  ανάπτυξη  της  

βιοτεχνίας  ενδυµάτων  και  µεταξιού,  µε  την  παράλληλη  ανάπτυξη  της  ναυτιλίας,  

έδωσαν  προνοµιακή  θέση  στην  οικονοµία  της  Ζαγοράς. Τα Ζαγοριανά καράβια   

κουβαλούσαν προϊόντα και ξυλεία σε όλα τα νησιά του Αιγαίου και την Αίγυπτο. Εκείνη  

την  περίοδο  χτίστηκαν  και  µεγάλα  µαγαζιά,  αποθήκες  και  σπίτια  στο  Χορευτό,  

δεδοµένου ότι εξυπηρετούσε  το  εισαγωγικό  και  εξαγωγικό  εµπόριο  όχι  µόνο  της  

Ζαγοράς,  αλλά  και  των  άλλων  χωριών  του  ανατολικού  Πηλίου.  Η  Ζαγορά  έγινε  

σταδιακά µεγάλο και πλούσιο χωριό, που η  οικονοµική  του  ακµή  έγινε γνωστή  από την 

Κωνσταντινούπολη, την Σµύρνη, την Θεσσαλονίκη έως τα εµπορικά  κέντρα  της  

Ευρώπης. 

Από τα παραπάνω γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η παράκτια  περιοχή  του  Χορευτού,  

αποτελεί  σηµείο  αναφοράς  και  µνήµης  της  σηµαντικής  ναυτικής  παράδοσης  της 

περιοχής και  είναι  απόλυτα  συνδεδεµένη  µε  την  πολιτιστική  κληρονοµιά  της 

Ζαγοράς. 

 

2.3. ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ  

Οι φυσικές παράµετροι που εξετάζονται και επηρεάζουν τα λιµενικά έργα είναι η ένταση 

των ανέµων, οι δηµιουργούµενοι κυµατισµοί, η παλίρροια και οι γεωτεχνικές συνθήκες 

της περιοχής του έργου. 

2.3.1 Άνεµοι 
Οι πλησιέστεροι σταθµοί της Ε.Μ.Υ. στην περιοχή του έργου βρίσκεται στο σταθµό της 

Σκιάθου (Στατιστικά στοιχεία 1986-1997), και στον σταθµό της Σκοπέλου (Στατιστικά 

στοιχεία 1956-1997) που θεωρούνται αντιπροσωπευτικοί σταθµοί για τη θαλάσσια 

περιοχή του Βορείου Αιγαίου κοντά στο σύµπλεγµα των Σποράδων. Τα ανεµολογικά 

στοιχεία παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες: 
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Πίνακας 1.6 . Ετήσια Ανεµολογικά δεδοµένα Σκιάθου 
 

Ένταση 

(BF) 
Β ΒΑ Α ΝΑ Ν Ν∆ ∆ Β∆ 

ΝΗΝΕΜΙ
Α 

ΑΘΡΟΙΣΜ
Α 

0         47,49 47,488 

1 0,569 0,167 0,022 0,033 0,201 0,089 0,022 0,045  1,148 

2 5,108 2,888 0,201 0,368 1,506 0,491 0,145 0,580  11,287 

3 4,818 3,847 0,290 0,558 1,662 0,848 0,167 1,316  13,506 

4 3,836 2,799 0,123 0,401 0,970 0,680 0,167 1,316  10,292 

5 3,401 2,197 0,089 0,245 0,613 0,379 0,100 0,937  7,961 

6 2,509 1,282 0,022 0,112 0,379 0,145 0,056 0,636  5,141 

7 1,349 0,468 0,011 0,045 0,112 0,056 0,022 0,268  2,331 

8 0,357 0,089 0,000 0,011 0,033 0,011 0,011 0,045  0,557 

Ένταση 

(BF) 
Β ΒΑ Α ΝΑ Ν Ν∆ ∆ Β∆ 

ΝΗΝΕΜΙ
Α 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 

0         38,15 38,15 

1 0,340 0,316 0,070 0,105 0,305 0,434 0,211 0,211  1,992 

2 6,421 5,343 0,726 1,113 2,648 2,308 0,726 2,601  21,886 

3 8,905 7,780 0,691 0,539 1,359 1,277 0,398 3,351  24,300 

4 4,066 3,445 0,269 0,152 0,375 0,340 0,117 1,957  10,721 

5 0,797 0,844 0,070 0,035 0,105 0,082 0,00 0,316  2,249 

6 0,246 0,211 0,023 0,023 0,035 0,012 0,00 0,070  0,620 

7 0,023 0,035 0,00 0,012 0,00 0,00 0,00 0,012  0,082 

8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 20,798 17,974 1,849 1,979 4,827 4,453 1,452 8,518 38,15 100 
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9 0,123 0,011 0,000 0,000 0,011 0,011 0,011 0,011  0,178 

10 0,067 0,011 0,000 0,000 0,000 0,011 0,011 0,011  0,111 

ΑΘΡΟΙΣΜ
Α 22,137 13,759 0,758 1,773 5,487 2,721 0,712 5,165 47,49 100 

Πίνακας 1.7. Ετήσια Ανεµολογικά δεδοµένα Σκοπέλου 

2.3.2 Κυµατισµοί 
Οι κυµατισµοί υπολογίζονται αναλυτικά στο τεύχος υπολογισµών. Για τον προσήνεµο 

µώλο λαµβάνεται σαν κύµα σχεδιασµού ο ΒΑ κυµατισµός µε στοιχεία σηµαντικού ύψους 

Hs=3,90m και µέσης περιόδου Tz=6,40 sec µπροστά από την κατασκευή. Για τον υπήνεµο 

µώλο λαµβάνεται σαν κύµα σχεδιασµού ο Α κυµατισµός µε στοιχεία σηµαντικού ύψους 

Hs=1,74m και µέσης περιόδου Tz=5,79 sec µπροστά από την κατασκευή. 

 

2.3.3 Παλίρροια 
Η παλίρροια είναι µικρή, όπως άλλωστε σε ολόκληρο το Αιγαίο και τη Μεσόγειο 

γενικότερα. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του παλιρροιογράφου της Σκιάθου, που είναι  

ο πλησιέστερος προς την περιοχή (Παλίρροιαι & τιµαί Παλίρροιας Ελληνικών λιµένων. 

Υδρογραφική Υπηρεσία. 1991).  

• µέσο πλάτος παλίρροιας 0.07 µ 

• µέγιστη πλήµµη  0.48 µ πάνω από τη µέση στάθµη 

• κατώτατη ρηχία  0.57 µ κάτω από τη µέση στάθµη 

• µέση πλήµµη   0.03 µ πάνω από τη µέση στάθµη 

• µέση ρηχία    0.04 µ κάτω από τη µέση στάθµη 

 

2.3.4 Γεωτεχνικές συνθήκες 
Για την εκτίµηση των γεωτεχνικών συνθηκών διεξήχθη γεωτεχνική έρευνα. η οποία 

περιελάµβανε µια γεώτρηση βάθους 30.0m στην άκρη του υφιστάµενου κρηπιδώµατος και 

µία κρουστική πενετροµέτρηση στη θαλάσσια περιοχή κατασκευής της προτεινόµενης 

επέκτασης του υπήνεµου κρηπιδώµατος (Γ. Μαυρίδης. Σεπτ. 2006). 

Με βάση τα αποτελέσµατα της έρευνας η στρωµατογραφία του υπεδάφους είναι: 

Επίστρωση –  

- 9.1 µ Τεµάχη και κροκάλες µαρµάρων και σχιστολίθων. µέσης πυκνότητας αµµοχάλικο 

και αργιλοϊλυώδης άµµος  

- 9.1 µ - 22.4µ Άµµος καστανού χρώµατος. πυκνή-πολύ πυκνή. µε ελάχιστο ποσοστό 

λεπτοκόκκων  

- 22.4µ - 28.7µ Ιλυώδης - αργιλώδης άµµος. µέσης πυκνότητας έως πυκνή. 

Με βάση τους εδαφοτεχνικούς ελέγχους στη θέση του προσήνεµου µώλου πέραν της 

εκσκαφής και αφαίρεσης των επιφανειακών χαλαρών ιζηµάτων του πυθµένα σε βάθος της 

τάξης του 1.0 -2.0m. δεν χρειάζεται λήψη άλλων ιδιαίτερων µέτρων βελτίωσης. Στη θέση 

του αντιπροσαµµωτικού υπήνεµου µώλου µπορεί να ακολουθηθεί η ίδια µικρή εξυγίανση 

ή και επειδή πρόκειται για κατασκευή χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις να µην προηγηθεί 

καθόλου εξυγίανση. 
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2.4. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το  αλιευτικό  καταφύγιο  Χορευτού  είναι  κατασκευασµένο  στην  nοτιοανατολική  άκρη  

της  παραλίας  του  Χορευτού,  εκεί  όπου  τελειώνει  η  αµµώδης  παραλία,  µετά  την  

εκβολή  χειµάρρου  και  στην  θέση  «Κιόσια». Από  την  έρευνα  προέκυψε  ότι  το  

αλιευτικό  καταφύγιο  Χορευτού,  άρχισε  να  κατασκευάζεται  γύρω  στο  1980.  Στην  

αρχή  κατασκευάστηκε  µόνο  βραχίονας  από  λιθορριπές  σαν  εξωτερικό  λιµενικό  έργο,  

που  σύµφωνα  µε  τις  µαρτυρίες  συγκεντρώθηκαν  από  την  τριγύρω  βραχώδη  ακτή  

και  τον  πυθµένα  της  θάλασσας. 

Τα  επόµενα  χρόνια  µετά  την  κατασκευή  του  πρώτου  τµήµατος  του  βραχίονα,  

σύµφωνα  και  µε  τις  µαρτυρίες  των  ντόπιων  αλλά  και  από  την  Τεχνική  έκθεση  της  

∆/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  (Ιούλιος 1994),  κατά  διαστήµατα  γινόταν  επεµβάσεις  

συµπλήρωσης  των  λιθορριπών,  αφού  υπήρχαν  συνεχείς  αλλοιώσεις  του,  αλλά  και  

επεµβάσεις  επέκτασης  του  προς  το  πέλαγος. 

Τα  εσωτερικά  έργα  του  κρηπιδώµατος  άρχισαν  να  κατασκευάζονται  το  1993,  όπως  

αναφέρεται  και  στην  παραπάνω  Τεχνική  έκθεση. 

Από  το  1994  και  µετά  έγιναν  εργασίες  επέκτασης  του  κρηπιδώµατος  σύµφωνα  µε  

την  υπάρχουσα  µελέτη  της  ∆/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών,  και  σχεδόν  κάθε  χρόνο  

µέχρι  σήµερα  γίνονται  συµπληρωµατικές  λιθορριπές  και  λιθοπληρώσεις  για  την  

ενίσχυση  του  µώλου,  αλλά  και  εργασίες  εκβάθυνσης  της  λιµενολεκάνης  για  την  

αποµάκρυνση  των  ιζηµάτων  που  εισέρχονται  κάθε  χρόνο  σε  αυτή. 

Στις  φωτογραφίες που επισυνάπτονται και απεικονίζουν την σηµερινή κατάσταση 

παρατηρούνται τα εξής: 

- Το λιµάνι περιλαµβάνει προσήνεµο µώλο από φυσικούς ογκόλιθους συνολικού µήκους 

230m. Τµήµα του προσήνεµου µώλου είναι µικτής διατοµής και περιλαµβάνει εσωτερικό 

κρηπίδωµα µήκους 70m κατασκευασµένο από τεχνητούς ογκόλιθους. 

- Οι υφιστάµενες λιµενικές κατασκευές κρίνονται ανεπαρκείς για την εξυπηρέτηση των 

αλιευτικών σκαφών, αφού οι θέσεις ελλιµενισµού δεν επαρκούν κατά την διάρκεια του 

καλοκαιριού και δεν προσφέρει ικανοποιητική προστασία από όλες τις διευθύνσεις των 

ανέµων. 

- Σε τµήµατα του προσήνεµου µώλου υπάρχει έλλειµµα θωράκισης της διατοµής είτε σε 

ποσότητα των αναγκαίων φυσικών ογκολίθων είτε στην απαραίτητη διαστασιολόγηση των 

ογκολίθων θωράκισης σε ένα έντονα κυµατικό περιβάλλον. 

- Στα βόρεια του αλιευτικού καταφυγίου εκβάλλει ρέµα µε σηµαντική παροχή, αν κρίνει 

κανείς από το µεγάλο µέγεθος των µεταφερόµενων υλικών και την ύπαρξη 

προστατευτικών τοιχείων για την αποφυγή υπερχείλισης προς τα νότια. 

- Mερικοί φυσικοί ογκόλιθοι του µανδύα θωράκισης έπεσαν πάνω στο εσωτερικό 

κρηπίδωµα, µε αποτέλεσµα να προξενήσουν ζηµιά στην επίστρωση και να δηµιουργηθεί 

ένα µεγάλο κενό. 

Κατά συνέπεια τα  προβλήµατα  που  εµφανίζονται από την ανάλυση της υφιστάµενης 

κατάστασης  είναι: 

- µη  σταθεροποίηση  του  προσήνεµου  βραχίονα, 

- καταστροφή  τµήµατος  του  κρηπιδώµατος,  τµήµατα  του  οποίου  έχουν  

χρησιµοποιηθεί  σαν  λιθορριπή  στην  ενίσχυση  του  προσήνεµου  βραχίονα,     

- πρόσχωση  της  εσωτερικής  του  παραλίας  λόγω  πληµµυρικών  φαινοµένων  από  την  

υπερχείλιση  του  γειτονικά  ευρισκόµενου  χειµάρρου, 
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- µεταφορά  φερτών  υλών  εντός  της  λιµενολεκάνης  και  συχνή  ανάγκη  επέµβασης  για  

εκβάθυνση  της,  που  οφείλονται  στην  µη  κατασκευή  του  υπήνεµου  βραχίονα, 

- µη  επίτευξη  ηρεµίας  στην  λιµενολεκάνη,  και  διαπιστώνεται  ότι  οι  βάρκες  της  

περιοχής  το  µεγαλύτερο  χρονικό  διάστηµα  είναι  τραβηγµένες  έξω,  και  µάλιστα  στο  

ακρότερο  σηµείο  της  εσωτερικής  παραλίας.   

 

3.ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ 

To αλιευτικό καταφύγιο Χορευτού Ζαγοράς µε τη µέχρι σήµερα λειτουργία του 

παρουσιάζει προβλήµατα προστασίας από τους µεγάλους κυµατισµούς κυρίως της 

χειµερινής περιόδου καθώς και προβλήµατα προσάµµωσης λόγω της έντονης 

στερεοµετεαφοράς κυρίως από τους κυµατισµούς του βόρειου τοµέα. 

Τα προτεινόµενα έργα ως εκ τούτου έχουν σαν σκοπό: 

- Την εξυπηρέτηση µεγαλύτερου αριθµού σκαφών. Ο αριθµός των εξυπηρετούµενων 

αλιευτικών σκαφών σήµερα ανέρχεται στα 17 επαγγελµατικά σκάφη, ενώ περιστασιακά 

εξυπηρετεί µεγαλύτερο αριθµό σκαφών (35-40 σκάφη), από τα οποία ορισµένα είναι γρι 

—γρι (2-3 περίπου). 

- Την αύξηση της κυµατικής προστασίας και κατά συνέπεια τη µείωση της 

επικινδυνότητας ελλιµενισµού ιδιαίτερα από τους ανατολικούς - νοτιοανατολικούς 

κυµατισµούς 

- Τη µείωση των προσαµµωτικών προβληµάτων ιδιαίτερα από τη νότια πλευρά, όπου είναι 

εκτεθειµένο εντελώς στη µετεφορά των φερτών υλικών προς τα βόρεια 

- Τη δηµιουργία στοιχειώδους χερσαίας υποδοµής 

Για το σχεδιασµό των προτεινόµενων έργων λήφθηκαν υπόψη οι αρχικές προτάσεις της 

Προκαταρκτικής µελέτης, η τεκµηρίωση του σχεδιασµού µε βάση την Ακτοµηχανική 

µελέτη (Χριστόπουλος, Σεπτ. 2006), η έγκριση της χωροθέτησης τους (ΠΠΕΑ απόφαση 

ΕΥΠΕ 140439/20-1-2005), η εκπονηθείσα γεωτεχνική έρευνα (Γ. Μαυρίδης, Σεπτ. 2006), 

οι προτάσεις της Προµελέτης και η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων (απόφαση ΕΥΠΕ 

142555/22-7-2009).  

 

3.1.ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

Τα προτεινόµενα έργα είναι: 
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� Επέκταση του προσήνεµου µώλου κατά 50m και δηµιουργία ακροµωλίου µε 

συνολικό µήκος της επέκτασης 74,0m. 

� Επέκταση του εσωτερικού κρηπιδώµατος του προσήνεµου µώλου κατά 50m. 

� Κατασκευή αντιπροσαµµωτικού µώλου µήκους 60m. 

� Επένδυση τµήµατος µήκους 191,0 m του υφιστάµενου προσήνεµου µώλου µε 

τετράποδα - Εκβάθυνση λιµενολεκάνης.  

� Έργα χερσαίας ζώνης 

Επιπρόσθετα για την αντιµετώπιση των ζηµιών. που προκλήθηκαν σε τµήµα του 

υφιστάµενου µώλου, προβλέπεται: 

� Ανακατασκευή του κατεστραµµένου εσωτερικού κρηπιδώµατος του προσήνεµου 

µώλου σε µήκος 12.00m και ανακατασκευή της µερικά κατεστραµµένης διατοµής 

σε µήκος 6.00m 

Πιο αναλυτικά τα έργα περιγράφονται παρακάτω: 

Α). Επέκταση προσήνεµου µώλου 

Ο υφιστάµενος προσήνεµος µώλος θα επεκταθεί κατά 50m σε ευθεία γραµµή µε τον 

υφιστάµενο άξονα. για την προστασία των ελλιµενιζόµενων σκαφών από τους 

νοτιοανατολικούς κυµατισµούς. Η στέψη του µώλου θα έχει πλάτος 6.6m και θα βρίσκεται 

σε ύψος 6.0m από την Μ.Σ.Η. Από την µεριά του πελάγους η κλίση του µώλου θα είναι 

1:1.5 και εσωτερικά από τη µεριά της λιµενολεκάνης επίσης 1:1.5. Για την κατασκευή της 

στρώσης θωράκισης θα χρησιµοποιηθούν ειδικοί τεχνητοί ογκόλιθοι και συγκεκριµένα 

τετράποδα βάρους 10.0t. Τα τετράποδα θα τοποθετηθούν σε διπλή στρώση πάχους 3.3 m. 

φίρδην-µίγδην. από την στέψη έως το βάθος των -5.0m προσήνεµα και έως τη στάθµη της 

θάλασσας υπήνεµα. Υπήνεµα από τη στάθµη της µέσης θάλασσας και µέχρι τα -4.0m θα 

τοποθετηθούν φυσικοί ογκόλιθοι βάρους 3.8-6.3t. Η δευτερεύουσα στρώση πάχους 1.50 m 

θα αποτελείται από φυσικούς ογκόλιθους βάρους 750-1.250kg. Ο πυρήνας του µώλου θα 

αποτελείται από λιθορριπή βάρους έως 100kg (1.7- 50.0 kg). Πριν την κατασκευή του 

µώλου θα προηγηθεί εκσκαφή και εξυγίανση µε αµµοχάλικο του πυθµένα έδρασης σε 

βάθος 1m. Για την προστασία του προσήνεµου πόδα της κατασκευής κατασκευάζεται 

πρίσµα µε Φ.Ο. βάρους 750-1250kg σε πλάτος 2.2m και πάχος στρώµατος 1.50m. Στο 

ακροµώλιο. όπου απαιτείται ενίσχυση. η στρώση θωράκισης θα αποτελείται από 
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τετράποδα βάρους 12.0t σε διπλή στρώση πάχους 3.5 m. ενώ η δευτερεύουσα στρώση 

πάχους 1.50 m θα αποτελείται από φυσικούς ογκόλιθους βάρους 900-1.500kg. Ο πυρήνας 

του ακροµωλίου θα αποτελείται από λιθορριπή βάρους 2.0- 60.0 kg.
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Β) Επέκταση κρηπιδώµατος 

Η προέκταση του κρηπιδώµατος θα γίνει σε µήκος 50m. Η κατασκευή του θα γίνει από 

στήλες Τ.Ο. και το συνολικό βάθος στις θέσεις ελλιµενισµού είναι 6.0m. Οι Τ.Ο. ύψους 

2.05m και πλάτους 4.0m (τύπος Α) εδράζονται σε αµµοχάλικο εξυγίανσης πάχους 1.0m 

και προστατεύονται από υποσκαφή µε λιθορριπή βάρους 200-300kg. Το ύψος στέψης 

της έξαλης ανωδοµής βρίσκεται στα +1.20m και ανά 5m τοποθετούνται κρίκοι και 

δέστρες των 80kg. Πίσω από τις στήλες των Τ.Ο τοποθετείται λιθορριπή 

ανακουφιστικού πρίσµατος 20-100kg. Το υπόλοιπο τµήµα της διατοµής επιχώνεται µε 

λιθορριπή 1-100 Kg. ενώ η επίστρωση της διατοµής συνολικού πάχους 0.2m 

διαµορφώνεται µε σκυρόδεµα ελαφρά οπλισµένο µε δοµικό πλέγµα Τ377 (08.5/15). Η 

επίστρωση θα έχει κλίση 1% για την αποµάκρυνση των όµβριων νερών. Στο τµήµα του 

υφιστάµενου εσωτερικού κρηπιδώµατος που καταστράφηκε λόγω πρόσφατης 
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θεοµηνίας από ογκόλιθους του µανδύα θωράκισης. θα γίνει συµπλήρωση της 

λιθορριπής που απωλέσθηκε και θα τοποθετηθεί νέα επίστρωση µε σκυρόδεµα. 

Τέλος κατασκευάζεται τοίχος βαρύτητας µέχρι το επίπεδο του +6.0m. όπου 

αντιστηρίζεται η στρώση της θωράκισης από τετράποδα βάρους 10.0t και πάχους 3.3m. 

Το ύψος της στέψης της θωράκισης βρίσκεται στα +6.0m και το πλάτος της ανέρχεται 

σε 10.0m. Ο πόδας της κατασκευής θωρακίζεται προσήνεµα στο βάθος των -5.0m µε 

πρίσµα Φ.Ο. βάρους 750-1.250kg και πλάτους 2.2m  

Γ) Κατασκευή αντιπροσαµµωτικού µώλου 

Κάθετα στο υπάρχον βραχώδες πρανές κατασκευάζεται αντιπροσαµµωτικός µώλος µε 

φυσικούς ογκολίθους µήκους 60m. Η στέψη του µώλου θα έχει πλάτος 2.40 m και θα 

βρίσκεται σε ύψος 1.6m από την Μ.Σ.Η. Από την µεριά του πελάγους αλλά και της 

λιµενολεκάνης η κλίση του µώλου θα είναι 2:3. Η θωράκιση κατασκευάζεται µε 

φυσικούς ογκολίθους 900-1.500 Kg µε πάχος στρώσης 1.60m. που θα εδράζεται σε 

πυρήνα από λιθορριπή 90-150 kg. Πριν την κατασκευή του µώλου θα προηγηθεί 

εκσκαφή και εξυγίανση µε αµµοχάλικο του πυθµένα έδρασης σε βάθος 1m. στο βαθµό 

που είναι δυνατή και δεν υπάρχει ιδιαίτερα συµπαγής βραχώδης µάζα. 

∆) Εκβάθυνση λιµενολεκάνης & επένδυση µώλου µε τετράποδα 

Για να γίνει περισσότερο λειτουργική η λιµενολεκάνη από άποψη βαθών θα 

βυθοκορηθεί η περιοχή που εξυπηρετεί ο υφιστάµενος κρηπιδότοιχος σε µεταβλητό 

βάθος από το ±0.0 της ακτογραµµής µέχρι τα -6.0m. Βυθοκόρηση επίσης θα πρέπει να 

γίνει στο προτεινόµενο τµήµα του κρηπιδότοιχου ΕΖ µέχρι το βάθος των -6.0m. Στη 

θωράκιση του υφιστάµενου προσήνεµου µώλου και σε µήκος 191.0 m θα τοποθετηθεί 

διπλή στρώση από τετράποδα βάρους 10,0t και πάχους 3.3m από την στέψη έως το 

βάθος των -4.0 (∆ιατοµή ∆1) και -6.50 m. Στο κατάντη τµήµα κατασκευάζεται από τη 

µεριά του πελάγους προστασία ποδός. όµοια µε την επέκταση του κρηπιδώµατος. Η 

στέψη του µώλου θα διαµορφωθεί σε ύψος +6.0m από την Μ.Σ.Η.. ενώ το πλάτος της 

θα είναι 10.0m. Η προσήνεµη κλίση του µώλου θα είναι 1:1.5. 

Ε) Έργα χερσαίας ζώνης 

Για την εξυπηρέτηση των αλιευτικών σκαφών προβλέπεται η κατασκευή δεξαµενής και 

αντλίας πετρελαίου και η κατασκευή κτιρίου ενδιαίτησης διαστάσεων 4.0x7.0m στην 

περιοχή της χερσαίας ζώνης. Ακόµα δίπλα από το κτίριο ενδιαίτησης θα οργανωθούν οι 

απαραίτητες θέσεις στάθµευσης και θα κατασκευασθούν οι δεξαµενές για την απόθεση 

και συλλογή των λαδιών και των σιντινόνερων από τις µηχανές των µηχανοκίνητων 
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αλιευτικών σκαφών. Όλα τα έργα εµφανίζονται στο συνηµµένο σχέδιο της 

οριζοντιογραφίας των έργων. 

ΣΤ) Ανακατασκευή του κατεστραµµένου κρηπιδώµατος 

Η ανακατασκευή του κατεστραµµένου εσωτερικού κρηπιδώµατος του προσήνεµου 

µώλου θα γίνει σε µήκος 12.00m αφού αφαιρεθούν τα εναποµείναντα γεωυλικά 

(ογκόλιθοι και λιθορριπές). Η διατοµή θα έχει τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά µε αυτά 

της διατοµής ∆3 που αναφέρθηκε παραπάνω. Στο τµήµα των 6.00m έχουν µερικά 

καταστραφεί οι επιστρώσεις καθώς και οι λιθορριπές. Θα τοποθετηθούν λιθορριπές 1 -

100kg και λιθορριπές ανακουφιστικού πρίσµατος 20100kg. Και στα δύο παραπάνω 

τµήµατα το πάχος της επίστρωσης θα είναι 0.40m. 

 

4. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

4.1.ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 

Η µελέτη του 2011 της παράκτιας αλιείας στην Ευρώπη µε τίτλο: “Characteristics of 

small- scale fisheries in Europe” από το Directorate general for internal policies - policy 

department B: structural and cohesion policies - Fisheries, παρουσιάζει τα παρακάτω 

αποτελέσµατα. 

- Σε µόνο 4 περιφέρειες ( NUTS 2) της Ευρώπης εµφανίζεται η συµµετοχή της 

παράκτιας αλιείας να είναι πάνω από το 0,5% της απασχόλησης και του εισοδήµατος. 

- Οι 3 από αυτές τις περιφέρειες είναι στην Ελλάδα. Αυτό σηµαίνει ότι µονάχα σε αυτές 

τις περιφέρειες για κάθε 1.000 € από το περιφερειακό εισόδηµα, πάνω από 5 € 

προέρχονται από την παράκτια αλιεία, και για κάθε 1.000 θέσεις εργασίας στην περιοχή 

πάνω από 5 προέρχονται από τον τοµέα της παράκτιας αλιείας. 

Η παραπάνω ανάλυση εστιάζει στην απασχόληση και όχι στην Ακαθάριστη 

Προστιθέµενη Αξία όπου η παράκτια αλιεία συµβάλλει περισσότερο στις περιφέρειες. 

Ο ρόλος της παράκτιας αλιείας στην οικονοµία των περιφερειών µπορεί να καταταχθεί 

σε τρία επίπεδα: 

- Χαµηλό, (107 περιφέρειες της Ευρώπης) 

- Μέτριο, αναλογία εξάρτησης του εισοδήµατος ή της απασχόλησης τουλάχιστον 0,1% 

(22 περιφέρειες) 

- Υψηλός, αναλογία εξάρτησης του εισοδήµατος και της απασχόλησης πάνω από 0,5%  

Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, και πιο συγκεκριµένα στον ∆ήµο Ζαγοράς Μουρεσίου, 

απαντώνται κύρια τρεις δραστηριοτήτων, ο τουρισµός, η γεωργία και η µεταποίηση. Η 
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αλιεία είναι σε πολύ χαµηλά ποσοστά. Οι µακροπρόθεσµες προοπτικές ανάπτυξης 

φαίνονται µάλλον εύθραυστες, ακόµη και τοµείς µε υψηλή απόδοση, εξαιτίας της 

κυριαρχίας δραστηριοτήτων χαµηλής προστιθέµενης αξίας σε ένα διεθνές περιβάλλον 

πολύ ανταγωνιστικό. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισµά του της 8ης Ιουνίου 2011, τόνισε ότι οι 

αλιευτικοί πόροι συνιστούν δηµόσιο αγαθό ζωτικής σηµασίας για την παγκόσµια 

επισιτιστική ασφάλεια. Επισήµανε το γεγονός ότι ο τοµέας της αλιείας και της 

υδατοκαλλιέργειας και συναφών δραστηριοτήτων αποτελεί συχνά την κύρια πηγή 

επιβίωσης και βιώσιµης απασχόλησης σε παράκτιες, νησιωτικές και αποµακρυσµένες 

περιοχές· έκρινε παράλληλα ότι, πρέπει να επιτευχθούν οι µεσοπρόθεσµοι και 

µακροπρόθεσµοι στόχοι (σταθερός, αειφόρος και βιώσιµος αλιευτικός τοµέας), και να 

αποκατασταθούν τα αλιευτικά αποθέµατα. 

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω η παράκτια αλιεία µπορεί και πρέπει να έχει 

σηµαντική κοινωνικο-οικονοµική σηµασία για την περιοχή του ∆ήµου Ζαγοράς 

Μουρεσίου και χρειάζεται ενίσχυση. Εξαρτάται άµεσα όπως και ο τουρισµός από την 

καλή κατάσταση του παράκτιου θαλάσσιου περιβάλλοντος. Γι' αυτούς τους λόγους 

θεωρείται σηµαντική και σκόπιµη η προστασία και αποκατάσταση του αλιευτικού 

καταφυγίου Χορευτού για την αειφόρο ανάπτυξη της παράκτιας ζώνης που θα 

συµβάλλει στην επιβίωση της παράκτιας αλιείας και τη δυνατότητα ανάπτυξης του 

θαλάσσιου τουρισµού. 

 

4.2.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Έχοντας αναλύσει διεξοδικά όλες τις παρακάτω παραµέτρους  

- Φυσικά, κοινωνικά και οικονοµικά δεδοµένα της περιοχής του ∆ήµου Ζαγοράς 

Μουρεσίου και του Χορευτού ιδιαίτερα. 

- Την υφιστάµενη κατάσταση αλιευτικού καταφυγίου. 

- Τις προτεινόµενες παρεµβάσεις τις τεχνικής µελέτης. 

- Τις ιδιαίτερα αντίξοες καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή. 

- Τον αριθµό των σκαφών που πρέπει να εξυπηρετηθούν. 

- Την δραστηριοποίηση παράκτιων αλιέων στην περιοχή. 

- Την αρχή τις προφύλαξης των αλιέων και της πρόληψης ατυχηµάτων. 

- Την ανάγκη ανάδειξης της αλιείας ως πυλώνα ανάπτυξης για την περιοχή 
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- Το σύνολο των θετικών γνωµοδοτήσεων υπηρεσιών και φορέων για την υλοποίηση 

του έργου, 

Θεωρείται επιβεβληµένη η πραγµατοποίηση των προτεινόµενων έργων για την 

ολοκλήρωση του αλιευτικού καταφυγίου στο Χορευτό Ζαγοράς που θα συµβάλει στην 

ανάδειξη της περιοχής, στην αύξηση της επισκεωιµότητας, στην αύξηση του 

εισοδήµατος των κατοίκων (αλιέων και µη), στην ασφάλεια και βελτίωση των 

συνθηκών εργασίας των αλιέων και στην αειφόρο ανάπτυξη του ∆ήµου Ζαγοράς 

Μουρεσίου.. 

5.ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
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ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Για τα παραδοτέα θα απασχοληθεί το σύνολο των στελεχών της οµάδας έργου της 

Ε.Α.Π Α.Ε, µε τα αντίστοιχα παραδοτέα, που είναι τα εξής:  

1. Ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης του αλιευτικού καταφυγίου 
Χορευτού και προοπτικές 
Τα παραδοτέα για το συγκεκριµένο έργο έχουν ως εξής:  

Παραδοτέο Α: Έκθεση παρουσίασης της περιοχής του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου 

Ο ανάδοχος θα εκπονήσει έκθεση στην οποία θα παρουσιάζεται η περιοχή του ∆ήµου 

Ζαγοράς Μουρεσίου 

Μέγιστη ποσότητα ειδικών εκθέσεων που 

θα εκπονηθούν από τον ανάδοχο κατά τη 

διάρκεια της παροχής  υπηρεσίας 

 

1 

Σύνολο ανθρωποηµερών που απαιτούνται 5 άτοµα x 3 ηµέρες = 15 

ανθρωποηµέρες  

 

Παραδοτέο Β: Έκθεση περιγραφής της υφιστάµενης κατάστασης του αλιευτικού 

καταφυγίου Χορευτού  

Ο ανάδοχος θα προχωρήσει στην περιγραφή γεωγραφικών στοιχείων της περιοχής του 

αλιευτικού καταφυγίου, θα κάνει µια ιστορική αναδροµή στην διαδικασία κατασκευής 

του, θα αναλύσει τις φυσικές παραµέτρους που το επηρεάζουν και θα καταγράψει την 

σηµερινή κατάσταση του.  

Μέγιστη ποσότητα ειδικών εκθέσεων που 

θα εκπονηθούν από τον ανάδοχο κατά τη 

διάρκεια της παροχής  υπηρεσίας 

 

1 

Σύνολο ανθρωποηµερών που απαιτούνται 5 άτοµα x 3 ηµέρες = 15 

ανθρωποηµέρες 

 

Παραδοτέο Γ: Καταγραφή όλων των αναγκαίων έργων 

Ο ανάδοχος προβεί στη σύνταξη της εν λόγω έκθεσης η οποία θα περιλαµβάνει τις 

αναγκαίες και προτεινόµενες παρεµβάσεις προκειµένου το έργο να καταστεί 

λειτουργικό.  

Μέγιστη ποσότητα ειδικών εκθέσεων που 

θα εκπονηθούν από τον ανάδοχο κατά τη 

διάρκεια της παροχής  υπηρεσίας 

 

1 

Σύνολο ανθρωποηµερών που απαιτούνται 5 άτοµα x 2 ηµέρες = 10 

ανθρωποηµέρες 

 

Παραδοτέο ∆: Ανάλυση όλων των προοπτικών και παρουσίαση συµπερασµάτων. 

Ο ανάδοχος θα προβεί στην ανάλυση των κοινωνικοοικονοµικών επιπτώσεων της 

βελτίωσης του αλιευτικού καταφυγίου και την παρουσίαση των συµπερασµάτων. 

Καταγραφή όλων των απαιτούµενων 

ενεργειών για την ωρίµανση και την ένταξη 

των έργων (καταγραφή µελετών και 

αδειοδοτήσεων) και σύνταξη των 

προτύπων των απαιτούµενων εγγράφων, 

ανάλογα µε το είδος και τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά εκάστου έργου. 

Μέγιστος αριθµός έργων που θα 

παρασχεθούν οι ανωτέρω εργασίες : 

 

1 
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Σύνολο ανθρωποηµερών που απαιτούνται 5 άτοµα x 2 ηµέρες = 10 

ανθρωποηµέρες 

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιµή 
Μονάδας 

(*) 

∆απάνη 
(€) 

1 

Ανάλυση της υφιστάµενης 

κατάστασης του αλιευτικού 

καταφυγίου Χορευτού και 

προοπτικές 

 

 

Ανθρωπο-

ηµέρες 

50 

 

 

80 

 

 

4.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 4.000,00 

ΦΠΑ (24%) 960,00 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ (€) 4.960,00 

 
(*) Η αναφερόµενη τιµή µονάδας διαµορφώθηκε σύµφωνα µε τις τρέχουσες τιµές της 

αγοράς για την παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών. 
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