
 
 

K:\Promithies\2014_υπηρεσίες µετρήσεις_αναλύσεις_atm_5354\Tefhi\03_SoW_yphr_5354.doc 0000/5354/B02 
 

 
 
 

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 
 

 
 
 
 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ∆ΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
"ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ" ΣΤΗ ΖΩΝΗ ∆ΙΕΛΕΥΣΗΣ 
ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ - 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5354» 
 
 
 

ΜΑΪΟΣ 2014 
 



 

K:\Promithies\2014_υπηρεσίες µετρήσεις_αναλύσεις_atm_5354\Tefhi\03_SoW_yphr_5354.doc 0000/5354/B02 
Σελ. 2 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 

υλοποίησης µετρήσεων και αναλύσεων των 
περιβαλλοντικών δεικτών για την «ποιότητα της 

ατµόσφαιρας» στη ζώνη διέλευσης της Εγνατίας Οδού 
και των Καθέτων Αξόνων 

 

 



 

K:\Promithies\2014_υπηρεσίες µετρήσεις_αναλύσεις_atm_5354\Tefhi\03_SoW_yphr_5354.doc 0000/5354/B02 
Σελ. 3 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.....................................................................................................................4 

1.1. ∆ιάταξη του κειµένου και επεξηγήσεις...................................................................................4 

1.2 Γενικά ...................................................................................................................................5 

1.3 Στόχος και σκοπός της Σύµβασης εργασιών Αναδόχου ........................................................6 

2. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ..........................................................................................7 

2.1 Ορισµοί.................................................................................................................................7 

2.2  Νοµοθετικό Πλαίσιο, Κανονισµοί & Οδηγίες .........................................................................8 

2.3 Περιγραφή εργασιών Αναδόχου............................................................................................9 

3. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ.................................................................................12 

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ - ΧΡΟΝΙΚΗ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ - ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ........................................................................12 

4.1 Πρόγραµµα εργασιών .........................................................................................................12 

4.2 Χρηµατοδότηση ..................................................................................................................12 

4.3  ∆ιάρκεια σύµβασης ............................................................................................................12 

4.4 Τµηµατικές Πληρωµές ........................................................................................................13 

5. ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ..............................................................................................................13 

5.1 Έκθεση Εκτίµησης Έργου...................................................................................................13 

5.2 Τεχνικές Εκθέσεις & Τελική Τεχνική Έκθεση .......................................................................13 

5.3 Έκτακτες Τεχνικές Εκθέσεις ................................................................................................14 

6. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ..............................................................................................14 

6.1 Πολιτική ∆ιασφάλισης Ποιότητας (∆Π) ................................................................................14 

6.2 Συντονισµός........................................................................................................................15 

6.3 Προδιαγραφές για Παραδοτέα ............................................................................................15 

6.4 Κατάσταση Στοιχείων Υποβολών........................................................................................16 

6.5 Υποβολές σε ηλεκτρονική µορφή........................................................................................16 

6.6 Παραδοτέα γεωχωρικά δεδοµένα και µεταδεδοµένα ...........................................................17 

6.7 Συσκέψεις ...........................................................................................................................19 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ......................................................21 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΤΕΧΝΙΚΑ ∆ΕΛΤΙΑ.....................................................................................22 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...........................24 

 



 

K:\Promithies\2014_υπηρεσίες µετρήσεις_αναλύσεις_atm_5354\Tefhi\03_SoW_yphr_5354.doc 0000/5354/B02 
Σελ. 4 

 

 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
1.1. ∆ιάταξη του κειµένου και επεξηγήσεις  

Το παρόν κείµενο το οποίο περιγράφει το ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ για τις υπηρεσίες 
υλοποίησης, παρακολούθησης και σύνταξης των περιβαλλοντικών δεικτών για την ποιότητα της 
ατµόσφαιρας στη ζώνη διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των Κάθετων Αξόνων, χωρίζεται στις 
ακόλουθες ενότητες: 

1. Εισαγωγή  Περιγράφονται τα γενικά στοιχεία της σύµβασης, οι 
χρησιµοποιούµενοι όροι και ο σκοπός της σύµβασης. 

2. Συµβατικό 
Αντικείµενο 

Περιγράφεται το αντικείµενο της σύµβασης  

3. Μεθοδολογία Μεθοδολογία υλοποίησης, παρακολούθησης και 
σύνταξης των περιβαλλοντικών δεικτών 

4. Πρόγραµµα & 
διάρκεια εργασιών - 
Πληρωµές 

Περιγράφεται ο τρόπος πληρωµής και το 
χρονοδιάγραµµα των εργασιών  

5. Παραδοτέα Περιγράφεται το σύνολο των παραδοτέων της σύµβασης 

6. Εκτέλεση έργου Περιγραφή των ειδικών απαιτήσεων της Ε.Ο.Α.Ε. για τη 
µεθοδολογία διαχείρισης της Σύµβασης 

Στο παρόν κείµενο χρησιµοποιούνται συχνά οι ακόλουθοι όροι: 

Ε.Ο.Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. καλείται ο Εργοδότης. 

Ε.Ο. Εγνατία Οδός καλείται ο κύριος άξονας για τον οποίο 
προορίζεται η σύµβαση. 

Κ.Α. Κάθετοι Άξονες της Εγνατίας Οδού για τους οποίους 
προορίζεται η σύµβαση. 

Κ.Υ.Α. Ε.Π.Ο. : Κοινή Υπουργική Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών 
Όρων. 

ENV02:  Ο περιβαλλοντικός δείκτης «Επιβάρυνση της 
ατµόσφαιρας σε ρύπους», στη ζώνη διέλευσης της 
Εγνατίας Οδού και των Κάθετων Αξόνων της. 

ENV04:  Ο περιβαλλοντικός δείκτης «Ποιότητα ατµόσφαιρας 
σηράγγων», στη ζώνη διέλευσης της Εγνατίας Οδού και 
των Κάθετων Αξόνων της. 

Προµηθευτής ή 
Ανάδοχος 

Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί από τη διαδικασία να 
παρέχει την συγκεκριµένη προµήθεια µέσω της 
σύµβασης που θα καταρτιστεί.  

Συντονιστής: Φυσικό πρόσωπό το οποίο ορίζεται κατά τη φάση 
συµµετοχής στο διαγωνισµό για την εκπόνηση των 
εργασιών και το οποίο έχει την γενική ευθύνη για τον 
συντονισµό και την άρτια και εµπρόθεσµη εκτέλεσή τους. 
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1.2 Γενικά  

Η εφαρµογή των περιβαλλοντικών όρων καλύπτει όλα τα στάδια της υλοποίησης ενός έργου από 
το σχεδιασµό µέχρι και τη λειτουργία του. Για τα τµήµατα της Εγνατίας Οδού, αλλά και τις 
εγκαταστάσεις της, οι Κοινές Yπουργικές Αποφάσεις (Κ.Υ.Α.) έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 
που εκδίδονται για την περιβαλλοντική αδειοδότηση, αφορούν τόσο στην κατασκευή όσο και στη 
λειτουργία του αυτοκινητοδρόµου, προκειµένου αυτές να πραγµατοποιούνται µε τις µικρότερες 
δυνατές επεµβάσεις στο περιβάλλον. Ο έλεγχος της ατµοσφαιρικής ρύπανσης και βασικών 
µετεωρολογικών παραµέτρων είναι από τους σηµαντικότερους Περιβαλλοντικούς Όρους που 
καλύπτουν τη λειτουργία της οδού.  

Ειδικότερα, σε συγκεκριµένα τµήµατα της Εγνατίας οδού είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση της 
ατµοσφαιρικής ρύπανσης, προκειµένου να οδηγήσει στην εξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων ως 
προς τα επίπεδα των αέριων ρύπων και ως προς τη διαµόρφωση του ανθρακικού αποτυπώµατος 
της εταιρείας και των δράσεων της. 

Επίσης, στο πλαίσιο της παρακολούθησης οµάδας περιβαλλοντικών δεικτών από το 
Παρατηρητήριο της Εγνατία Οδός Α.Ε. µελετώνται οι δείκτες ENV02 «Επιβάρυνση της 
ατµόσφαιρας σε ρύπους» και ENV04 «Ποιότητα ατµόσφαιρας σηράγγων». Οι δείκτες 
προσδιορίζουν το βαθµό συµβολής του οδικού άξονα, ως µια γραµµική πηγή εκποµπής ρύπων, 
στην επιβάρυνση της ατµόσφαιρας των περιοχών απ' όπου διέρχεται. Παράλληλα, οι δείκτες 
εξετάζουν τη συµβολή του αυτοκινητόδροµου σε περιβαλλοντικά ζητήµατα παγκόσµιας και 
περιφερειακής κλίµακας, όπως είναι το φαινόµενο του θερµοκηπίου και η κλιµατική αλλαγή κλπ.  

Τέλος, είναι πλέον γενικώς αποδεκτό ότι η κλιµατική αλλαγή αποτελεί µια από τις µεγαλύτερες 
προκλήσεις για την παγκόσµια κοινότητα και οι εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου (GreenΗouse 
Gas-GHG) στην ατµόσφαιρα θεωρούνται ως ο κύριος παράγοντας που την προκαλούν. Η γνώση 
συνεπώς και ο υπολογισµός του ανθρακικού αποτυπώµατος των αυτοκινητόδροµων, αλλά και των 
φορέων διαχείρισης τους, είναι σηµαντικό στοιχείο για τη διαµόρφωση συγκεκριµένης στρατηγικής 
µείωσης ή/και εξισορόπησής του, µε απώτερο στόχο τον περιορισµό της κλιµατικής αλλαγής. 

Σε αυτό το πλαίσιο, µε το παρόν αντικείµενο εργασιών ο Ανάδοχος θα αναλάβει:  

(1) Την πραγµατοποίηση µετρήσεων και την παρακολούθηση των επιπέδων των αέριων ρύπων σε 
επιλεγµένα τµήµατα και σηµεία της Εγνατίας Οδού και των Κάθετων Αξόνων της (ανοικτή οδοποιία 
και εντός σηράγγων), µε τη χρήση εξειδικευµένου εξοπλισµού και την εξαγωγή συµπερασµάτων 
ως προς τα επίπεδα της ρύπανσης. Οι µετρήσεις θα πραγµατοποιηθούν µε εξοπλισµό που θα 
παρασχεθεί στον Ανάδοχο από την Υπηρεσία (ΕΟΑΕ). 

(2) Την καταχώρηση των αποτελεσµάτων των µετρήσεων σε βάση δεδοµένων της Υπηρεσίας που 
θα υποδειχθεί στον Ανάδοχο. 

(3) Την ανάπτυξη διαδικασίας και τη διαµόρφωση µοντέλου για τον υπολογισµό του ανθρακικού 
αποτυπώµατος της εταιρείας (ΕΟΑΕ) και των δραστηριοτήτων της (κατασκευή, λειτουργία και 
συντήρηση αυτοκινητοδρόµων).   

(4) Την εφαρµογή του µοντέλου και τον υπολογισµό του ανθρακικού αποτυπώµατος για χρονικό 
διάστηµα τουλάχιστον 6 µηνών. 

(5) Την πρόταση ενεργειών µείωσης/αντιστάθµισης του ανθρακικού αποτυπώµατος. 

(6) Τη σύνταξη και των υπολογισµό των Περιβαλλοντικών ∆εικτών ENV02 «Επιβάρυνση της 
ατµόσφαιρας σε ρύπους» και ENV04 «Ποιότητα ατµόσφαιρας σηράγγων» µέσω των οποίων 
παρακολουθούνται και αποτυπώνονται µε ολοκληρωµένο τρόπο οι επιπτώσεις του 
αυτοκινητόδροµου στην ποιότητα της ατµόσφαιρας, στο φαινόµενο του θερµοκηπίου και της 
κλιµατικής αλλαγής. 
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Ο κατάλογος των σχετικών διαθέσιµων µελετών παρατίθεται στο Παράρτηµα Α. 

Τα Τεχνικά ∆ελτία των σχετικών δεικτών ENV02 «Επιβάρυνση της ατµόσφαιρας σε ρύπους» και 
ENV04 «Ποιότητα ατµόσφαιρας σηράγγων» παρατίθενται στο Παράρτηµα Β, ενώ περαιτέρω 
πληροφορίες και ∆ελτία Αποτελεσµάτων των δεικτών παρέχονται από τον ιστότοπο του 
Παρατηρητηρίου:  

http://observatory.egnatia.gr/02_indicators/02_env02.htm &  

http://observatory.egnatia.gr/02_indicators/02_env04.htm 

 
1.3 Στόχος και σκοπός της Σύµβασης εργασιών Αναδόχου 

Στόχος της Σύµβασης είναι η παρακολούθηση και ο έλεγχος των επιπέδων των αέριων ρύπων 
στην εγγύτητα της Ε.Ο και των Κ.Α. της, ο υπολογισµός της «συµβολής» τους, και εν γένει της 
εταιρείας (ΕΟΑΕ) και των δραστηριοτήτων της, στο φαινόµενο του θερµοκηπίου και στην κλιµατική 
αλλαγή και η λήψη των απαραίτητων – κατά περίπτωση – µέτρων, ούτως ώστε να υπάρξει 
περιορισµός της αέριας ρύπανσης και µείωση/περιορισµός του ανθρακικού αποτυπώµατος, και να 
διαπιστωθούν αναλυτικότερα:  

(α)  η ποιότητα της ατµόσφαιρας σε περιοχές στην εγγύτητα της Ε.Ο και των Κ.Α. της, 

(β) η συσχέτιση της ποιότητας της ατµόσφαιρας µε άλλες πηγές ρύπανσης πλην του 
αυτοκινητοδρόµου της Ε.Ο. και των Κ.Α. της, 

(γ) ο υπολογισµός του ανθρακικού αποτυπώµατος και η εφαρµογή ενεργειών/δράσεων 
περιορισµού του, 

(δ) η αναγκαιότητα κατάρτισης σχεδίων δράσης και λήψης µέτρων προστασίας σε περίπτωση που 
διαπιστωθούν υπερβάσεις,  

(ε) η αναγκαιότητα εγκατάστασης µόνιµων σταθµών µέτρησης ατµοσφαιρικής ρύπανσης. 

Προκειµένου να επιτευχθούν τα παραπάνω ο γενικός σκοπός της σύµβασης είναι:  

(i) η παρακολούθηση της ποιότητας της ατµόσφαιρας σε τµήµατα της Ε.Ο. και των Κ.Α. της σε 
κυκλοφορία µε τη χρήση εξειδικευµένου εξοπλισµού και την εξαγωγή συµπερασµάτων ως προς τα 
επίπεδα συγκέντρωσης των ρυπαντικών φορτίων,  

(ii) η αξιολόγησή των αποτελεσµάτων βάσει των διατάξεων της σχετικής κείµενης νοµοθεσίας,  

(iii) ο εµπλουτισµός της βάσης δεδοµένων της Υπηρεσίας µε τα αποτελέσµατα των µετρήσεων,  

(iv) η δηµιουργία διαδικασίας και η διαµόρφωση µοντέλου για τον υπολογισµό του ανθρακικού 
αποτυπώµατος, της εταιρείας (ΕΟΑΕ) και των δραστηριοτήτων της (κατασκευή, λειτουργία και 
συντήρηση αυτοκινητοδρόµων). 

(v) η σύνταξη και ο υπολογισµός των Περιβαλλοντικών ∆εικτών που αποτυπώνουν την 
πραγµατική επίπτωση της Εγνατίας Οδού και των καθέτων αξόνων στην ποιότητα της 
ατµόσφαιρας, και  

(vi) επιπρόσθετα, η διαπίστωση της ανάγκης κατάρτισης σχεδίων δράσης και λήψης µέτρων 
πρόληψης ή/και προστασίας. 
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2. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

2.1 Ορισµοί 

- Ατµοσφαιρική Ρύπανση καλείται η παρουσία στην ατµόσφαιρα ρυπογόνων ουσιών σε τέτοια 
ποσότητα, συγκέντρωση ή διάρκεια που µπορούν να προκαλέσουν επιπτώσεις στην υγεία του 
ανθρώπου, στους ζωντανούς οργανισµούς και γενικότερα στα οικοσυστήµατα. 
 
Οι σηµαντικότεροι αέριοι ρυπαντές είναι: 
 

α/α Ατµοσφαιρικοί Ρύποι 
1 Μονοξείδιο του άνθρακα (CO) 
2 Οξείδια του αζώτου (NOX) 
3 Οξείδια του θείου (SOX) 
4 Όζον (O3) 
5 Βενζόλιο (Benzene) 
6 Αιωρούµενα σωµατίδια PM10, PM2,5 και 

PM1 
7 Μόλυβδος (Pb) 
8 Καπνός 

 
Ειδικότερα για την περίπτωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης που προέρχεται από τη λειτουργία 
ενός αυτοκινητόδροµου όπως η Εγνατία οδός, ως σηµαντικότεροι ρυπαντές θεωρούνται το 
Μονοξείδιο του Άνθρακα (CO), Οξείδια του Αζώτου (NOX) και Αιωρούµενα Σωµατίδια PM10, PM2,5 
και PM1. 

Συνεπώς, η παρακολούθηση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης σε επιλεγµένα τµήµατα της Εγνατίας 
Οδού και των Κάθετων Αξόνων της θα πρέπει να περιλαµβάνει τους προαναφερόµενους 
ρυπαντές. 

- Κλιµατική αλλαγή είναι η µεταβολή του παγκόσµιου κλίµατος και ειδικότερα οι µεταβολές των 
µετεωρολογικών συνθηκών που εκτείνονται σε µεγάλη χρονική κλίµακα. Τέτοιου τύπου µεταβολές 
περιλαµβάνουν στατιστικά σηµαντικές διακυµάνσεις ως προς τη µέση κατάσταση του κλίµατος ή τη 
µεταβλητότητά του, που εκτείνονται σε βάθος χρόνου δεκαετιών ή περισσότερων ακόµα ετών. Οι 
κλιµατικές αλλαγές οφείλονται σε φυσικές διαδικασίες, καθώς και σε ανθρώπινες δραστηριότητες 
µε επιπτώσεις στο κλίµα, όπως η τροποποίηση της σύνθεσης της ατµόσφαιρας. Στη Σύµβαση-
Πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών για τις Κλιµατικές Μεταβολές (UNFCC), η κλιµατική αλλαγή ορίζεται 
ειδικότερα ως η µεταβολή στο κλίµα που οφείλεται άµεσα ή έµµεσα σε ανθρώπινες 
δραστηριότητες, διακρίνοντας τον όρο από την κλιµατική µεταβλητότητα που έχει φυσικά αίτια. 
Η Κλιµατική Αλλαγή αποτελεί µια από τις µεγαλύτερες προκλήσεις για την παγκόσµια κοινότητα και 
οι εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου (Greenhouse Gas-GHG) στην ατµόσφαιρα θεωρούνται ως ο 
κύριος παράγοντας που την προκαλούν. Πέρα από τις διεθνείς δεσµεύσεις (∆ιάσκεψη του Ρίο, 
Πρωτόκολλο Κιότο) και τις εθνικές προσπάθειες για µείωση των εκποµπών, οι οργανισµοί και οι 
επιχειρήσεις µπορούν επίσης να έχουν ενεργό ρόλο στην αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής. Η 
µέτρηση του Ανθρακικού Αποτυπώµατος αποτελεί πλέον κοινή πρακτική για πολλούς οργανισµούς 
διεθνώς. 

- Ανθρακικό Αποτύπωµα είναι το σύνολο των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου, οι οποίες 
προκαλούνται άµεσα ή έµµεσα από ένα άτοµο, οργανισµό, εκδήλωση ή προϊόν σε ένα ορισµένο 
χρονικό διάστηµα. Το ανθρακικό αποτύπωµα εκφράζεται σε τόνους ισοδύναµου διοξειδίου του 
άνθρακα (tCO2e).  
• Άµεσες Εκποµπές είναι οι εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου που προκύπτουν από πηγές 

που ανήκουν ή ελέγχονται από τους συµµετέχοντες στο έργο.  
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• Έµµεσες Εκποµπές είναι οι εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου που προκύπτουν ως 
συνέπεια των δραστηριοτήτων των συµµετεχόντων στο έργο, αλλά δεν ανήκουν ή ελέγχονται 
από αυτούς. 

Το ανθρακικό αποτύπωµα εκτιµάται, µετριέται και παρακολουθείται και στη συνέχεια αξιολογείται 
µε απώτερο σκοπό τη λήψη των απαιτούµενων µέτρων για τη µείωσή του. 

- Ισοδύναµο διοξειδίου του άνθρακα (tCO2e) είναι  η µονάδα µέτρησης που επιτρέπει διαφορετικά 
είδη αερίων του θερµοκηπίου να συγκριθούν σε µια συγκρίσιµη βάση µε µία µονάδα του CO2. 

- Ο ∆είκτης του Παρατηρητηρίου ENV02: «Επιβάρυνση της ατµόσφαιρας σε ρύπους». Ο ∆είκτης 
προσδιορίζει τον βαθµό συµβολής του άξονα, ως µια γραµµική πηγή εκποµπής ρύπων, στην 
επιβάρυνση της ατµόσφαιρας των περιοχών απ' όπου διέρχεται για τους ρύπους CO (µονοξείδιο 
του άνθρακα), NOX (οξείδια του αζώτου), ΡΜ10 – PM2,5 – PM1 (αιωρούµενα σωµατίδια). 
Παράλληλα, ο δείκτης εξετάζει τη συµβολή του αυτοκινητόδροµου σε περιβαλλοντικά ζητήµατα 
παγκόσµιας/περιφερειακής κλίµακας, όπως είναι η µέση αύξηση της θερµοκρασίας της γης, η 
ελάττωση του στρώµατος του όζοντος και η όξυνση των κατακρηµνίσεων.  

- Ο ∆είκτης του Παρατηρητηρίου ENV04: «Ποιότητα ατµόσφαιρας σηράγγων». Ο ∆είκτης 
προσδιορίζει την ποιότητα της ατµόσφαιρας εντός των σηράγγων της Ε.Ο και των Κ.Α. της. Πιο 
συγκεκριµένα παρακολουθεί και αξιολογεί την ποιότητα της ατµόσφαιρας εντός των σηράγγων µε 
µήκος µεγαλύτερο των 500 µέτρων και συστήµατα εξαερισµού – εκκαπνισµού.   
 
2.2  Νοµοθετικό Πλαίσιο, Κανονισµοί & Οδηγίες 

Για την εκπόνηση της µελέτης που περιγράφεται στο παρόν Αντικείµενο Εργασιών θα πρέπει να 
ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα: 

• Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160Α/18-10-86) «Για την προστασία του περιβάλλοντος». 

• Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/25-4-2002) «Εναρµόνιση του Ν.1650/1986 µε τις Οδηγίες 97/11 
Ε.Ε. και 96/91 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορεύµατα 
και άλλες διατάξεις». 

• Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/21-9-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 
δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού 
ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος,» 

• Το πρωτόκολλο του Κυότο  

• Απόφαση υπ’ αριθµ. 406/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
της 23ης Απριλίου 2009 περί των προσπαθειών των κρατών µελών να µειώσουν τις 
οικείες εκποµπές αερίων θερµοκηπίου, ώστε να τηρηθούν οι δεσµεύσεις της Κοινότητας 
για µείωση των εκποµπών αυτών µέχρι το 2020 

• Το ισχύον Πρωτόκολλο για τα αέρια του θερµοκηπίου (Greenhouse Gas – GHG Protocol) 

• Το σύνολο της ισχύουσας – κατά το διάστηµα εκπόνησης των εργασιών που περιγράφει 
το παρόν αντικείµενο εργασιών – νοµοθεσίας και των διατάξεων και εγκυκλίων του 
ΥΠΕΚΑ ή/και ΥΠΟΜΕ∆Ι. Επίσης θα λαµβάνονται υπ’ όψη κατά περίπτωση και οι 
εγκεκριµένοι Περιβαλλοντικοί Όροι. 

• Υ.Α. ∆1δ/οικ/9104/25.4.2007 (ΦΕΚ 741Β/10.5.2007) «Απόφαση ορίων αµοιβών 
Μελετών». 

• Νόµος 3882 (ΦΕΚ166/Α’/22-09-2010), για την Εθνική Υποδοµή Γεωχωρικών 
Πληροφοριών − Εναρµόνιση µε την Κοινοτική Οδηγία INSPIRE (2007/2/ΕΚ).  
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2.3 Περιγραφή εργασιών Αναδόχου 

(Α) Μετρήσεις αέριων ρύπων στα τµήµατα ανοικτής οδοποιίας και εντός σηράγγων της Εγνατίας 
οδού και των Κάθετων Αξόνων της   
 
Οι περιοδικές µετρήσεις θα εκτελεσθούν για τους αέριους ρύπους: Μονοξείδιο του Άνθρακα (CO), 
Οξείδια του Αζώτου (NOX) και Αιωρούµενα Σωµατίδια PM10, PM2,5 και PM1. 
 
Σύµφωνα µε τις Κ.Υ.Α. Ε.Π.Ο. τα τµήµατα της Εγνατίας οδού στα οποία είναι υποχρεωτική η 
παρακολούθηση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης είναι τα ακόλουθα: 
 

α/α Τµήµα Ε.Ο. Περιοχή 

1. Ηγουµενίτσα – Αγ. Αναστασία  
(1.1. – 1.2) 

Ήπειρος, Νοµός Θεσπρωτίας 

2. Γρεβενά – Κοζάνη  
(4.2) 

∆υτική Μακεδονία,  
Νοµοί Γρεβενών & Κοζάνης 

3. Πολύµυλος – Γαλάνι   
&  Βέροια – Κουλούρα (4.3 – 5.3) 

∆υτική και Κεντρική Μακεδονία.  
Νοµοί Κοζάνης & Ηµαθίας 

4. Εξωτερική Περιφερειακή 
Θεσσαλονίκης (8.1 – 8.2) 

Κεντρική Μακεδονία,  
περιοχή Θεσσαλονίκης  
από Α/Κ K1 έως Α/Κ Κ4,  
Νοµός Θεσσαλονίκης 

5. Ρεντίνα – Στρυµόνας  
(11.1 – 11.2 – 11.3) 

Κεντρική και Ανατολική 
Μακεδονία,  

Νοµοί Θεσσαλονίκης και Σερρών 
6. Παράκαµψη Καβάλας – Νέα Καρβάλη 

(13.1 – 13.8) 
Ανατολική Μακεδονία,  

Νοµός Καβάλας 
7.  Κόµβος Λευκώνα – Τελωνείο 

Προµαχώνα  
(60.3) 

Κάθετος Άξονας Σερρών – 
Προµαχώνας, Κεντρική Μακεδονία 

Νοµός Σερρών 
 
Για την εξαγωγή συµπερασµάτων σχετικά µε την επιβάρυνση που αποφέρει η λειτουργία της 
Εγνατίας οδού στα επί µέρους παραπάνω τµήµατα, θα πραγµατοποιηθούν περιοδικές 24ωρες 
µετρήσεις των αέριων ρυπαντών, µε ιδιαίτερη έµφαση στα επιβαρηµένα από πλευράς οδικού 
κυκλοφοριακού φόρτου τµήµατα καθώς επίσης και σε αυτά που διέρχονται πλησίον οικισµών ή/και 
από περιοχές ευαίσθητων οικοσυστηµάτων. Επιπρόσθετα θα πραγµατοποιηθούν µετρήσεις και 
εντός σηράγγων µε κριτήριο επιλογής τους το µήκος τους, την ύπαρξη εξοπλισµού εξαερισµού-
εκκαπνισµού και τον κυκλοφοριακό φόρτο. 
 
Οι 24ωρες αυτές µετρήσεις θα πραγµατοποιηθούν σε 30 θέσεις που θα υποδειχθούν στον 
Σύµβουλο από την Υπηρεσία (Τµήµα Περιβάλλοντος –Τοµέα ΛΕΣ) 
 
Θα γίνουν δύο (2) 24ωρες µετρήσεις σε κάθε θέση, σε χρονικές περιόδους που θα οριστούν σε 
συνεργασία µε την Υπηρεσία. 
 
Οι µετρηθείσες τιµές ρυπαντών θα συγκριθούν µε τα εθνικά θεσµοθετηµένα όρια για την 
προστασία της ανθρώπινης υγείας που ισχύουν ή που θα ισχύσουν κατά την υλοποίηση της 
Σύµβασης, καθώς και µε τα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και µε τους στόχους της Παγκόσµιας 
Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ). 

Ο Ανάδοχος θα χρησιµοποιήσει εξοπλισµό που θα του χορηγηθεί από την Αναθέτουσα Υπηρεσία:  

o 2 αναλυτές αερίων µε αισθητήρες για µέτρηση διοξειδίου του Αζώτου – ΝΟ2, οξειδίων του 
Αζώτου – ΝΟx (NO + NO2), αιωρούµενων σωµατιδίων PM10, PM2.5, PM1, µονοξειδίου του 
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άνθρακα CΟ. Ο ένας φορητός µε δυνατότητα µόνιµης εγκατάστασης και ένας 
τοποθετηµένος εντός αυτοκινούµενου οχήµατος.  

Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τη σωστή συντήρηση του εξοπλισµού που θα του διατεθεί και 
θα τον διατηρεί στην σωστή κατάσταση λειτουργίας που θα του παραδοθεί. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει εκπαιδευµένο προσωπικό, κατάλληλα καταρτισµένο για την 
πραγµατοποίηση µετρήσεων αέριας ρύπανσης, ώστε να είναι σε θέση να φέρει εις πέρας τις 
απαιτούµενες ενέργειες στο βαθµό της ακρίβειας και της αξιοπιστίας που απαιτείται για τη σωστή 
υλοποίηση του έργου.  

Για την εξασφάλιση της εν λόγω ποιότητας θα πρέπει: 

- να υπάρχει αναλυτικό έγγραφο σχεδιασµού και εκτέλεσης των µετρήσεων, όπου θα 
αναγράφονται οι ονοµασίες των σηµείων δειγµατοληψίας, οι θέσεις τους (συντεταγµένες), οι 
παράµετροι που παρακολουθούνται και οι µετεωρολογικές συνθήκες κατά την περίοδο της 
µέτρησης. Επίσης, θα πρέπει να τηρείται αρχείο µε το ιστορικό των µετρήσεων καθ’ όλη τη 
διάρκεια της σύµβασης. 

- Κάθε µέτρηση θα πρέπει να συνοδεύεται από κατάλληλο έντυπο καταγραφής των 
δεδοµένων. Στο έντυπο καταγραφής δεδοµένων θα αναγράφονται απαραιτήτως η ηµεροµηνία 
της µέτρησης, ο κωδικός της, τα ονοµατεπώνυµα των ατόµων που διεξήγαγαν την µέτρηση, οι 
τιµές των παραµέτρων, τυχόν σχόλια και παρατηρήσεις, κλπ. Το έντυπο καταγραφής θα 
πρέπει να συµπληρώνεται και σε ψηφιακό αρχείο, το οποίο θα συµπεριλαµβάνεται στα 
παραδοτέα της σύµβασης. 

- Σε κάθε σηµείο µέτρησης, ο Ανάδοχος οφείλει να τεκµηριώνει τόσο το σηµείο που διενεργείται 
η µέτρηση όσο και την εκτέλεση αυτής. Για κάθε σηµείο µέτρησης απαιτείται η λήψη 
ενδεικτικών φωτογραφιών στις οποίες θα υπάρχει ενσωµατωµένη πληροφορία η οποία να 
περιλαµβάνει τουλάχιστον την ηµεροµηνία και την ώρα της δειγµατοληψίας καθώς και τις 
γεωγραφικές συντεταγµένες λήψης. Η πληροφορία αυτή θα πρέπει να ενσωµατώνεται στις 
φωτογραφίες σύµφωνα µε το πρότυπο Exchangeable image file format (Exif). Για τον σκοπό 
αυτό οι φωτογραφικές µηχανές πρέπει να υποστηρίζουν γεωγραφική αναφορά (geotagging) ή 
τα συνεργεία µέτρησης των Αναδόχων µέσω GPS να προσδιορίζουν τις συντεταγµένες του 
σηµείου δειγµατοληψίας, τα οποία και θα ενσωµατώνονται στη συνέχεια στις σχετικές 
φωτογραφίες. Οι φωτογραφίες θα ονοµάζονται µε τρόπο ώστε να αναγράφεται ο κωδικός του 
σηµείου δειγµατοληψίας και η αντίστοιχη ηµεροµηνία. 

- Γενικά, κάθε σηµείο ή περιοχή µέτρησης θα πρέπει να αρχειοθετείται στη βάση δεδοµένων 
των µετρήσεων µε σαφή γεωγραφική αναφορά: συντεταγµένες σε ΕΓΣΑ’87, χιλιοµετρική θέση 
επί του οδικού άξονα, τµήµα άξονα βάσει της σχετικής κωδικοποίησης που χρησιµοποιεί η 
ΕΟΑΕ, διοικητικά όρια ΟΤΑ/Νοµού/Περιφέρειας (κωδικοί NUTS/LAU). 

Μετά την ολοκλήρωση των µετρήσεων, θα πραγµατοποιηθεί επεξεργασία των αποτελεσµάτων, 
συσχέτισή τους µε την ισχύουσα εθνική και διεθνή σχετική νοµοθεσία και σχολιασµός τους κυρίως 
ως προς την ύπαρξη ή όχι παράλληλων και επιπρόσθετων πηγών αέριας ρύπανσης. 

Τέλος, θα συνταχθεί και λεπτοµερής Τεχνική Έκθεση στην οποία ο Σύµβουλος θα πρέπει να 
αναφερθεί λεπτοµερώς στη διαδικασία µετρήσεων, στα αποτελέσµατα των µετρήσεων και στη 
συσχέτιση και σχολιασµό των αποτελεσµάτων µε τα προαναφερόµενα. Η Τεχνική Έκθεση θα 
συνοδεύεται από την κατάλληλη φωτογραφική τεκµηρίωση, από χάρτες στους οποίους θα 
επισηµαίνονται οι θέσεις/περιοχές και τα αποτελέσµατα των µετρήσεων και από Παράρτηµα µε τα 
δελτία µετρήσεων/έντυπα καταγραφής.   



 

K:\Promithies\2014_υπηρεσίες µετρήσεις_αναλύσεις_atm_5354\Tefhi\03_SoW_yphr_5354.doc 0000/5354/B02 
Σελ. 11 

 

Επιπρόσθετα ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναλάβει την καταχώρηση των αποτελεσµάτων των 
µετρήσεων, των φωτογραφιών, των γενικών χαρακτηριστικών κάθε σηµείου µέτρησης, των 
χαρτογραφικών αρχείων κλπ., σε βάση δεδοµένων της Υπηρεσίας που θα του υποδειχθεί. 

 

(Β) ∆ηµιουργία µοντέλου/διαδικασίας υπολογισµού του ανθρακικού αποτυπώµατος της εταιρείας 
και των δραστηριοτήτων της. 

Ο Ανάδοχος στο πλαίσιο της συγκεκριµένης  σύµβασης θα πρέπει να αξιολογήσει την υφιστάµενη 
κατάσταση της εταιρείας Εγνατία Οδός Α.Ε. και των δραστηριοτήτων της (κατασκευή, λειτουργία 
και συντήρηση οδικών αξόνων) και να συντάξει συγκεκριµένη διαδικασία/µοντέλο υπολογισµού του 
ανθρακικού της αποτυπώµατος µε σκοπό την εκτίµηση, µέτρηση και παρακολούθησή του και στη 
συνέχεια την αξιολόγησή του µε απώτερο στόχο τη λήψη των απαιτούµενων µέτρων για τη µείωσή 
του. 
 
Για την εκτίµηση, µέτρηση και παρακολούθηση του ανθρακικού αποτυπώµατος, βασικό 
πρωταρχικό στοιχείο θα αποτελέσει η αναγνώριση όλων των πηγών άµεσων και έµµεσων 
εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου κατά τη λειτουργία της εταιρείας και κατά τις διάφορες 
δραστηριότητές της. Σε συνεργασία πάντα µε την Αναθέτουσα αρχή θα πρέπει να καταταγούν στις 
τρεις κατηγορίες εκποµπών αερίων (scopes 1, 2 και 3) και τέλος να προσδιοριστούν τα είδη των 
εκποµπών αερίων που θα συµπεριληφθούν τελικά στην µέτρηση του ανθρακικού αποτυπώµατος 
της εταιρείας και των δραστηριοτήτων της.   

Βασικές παράµετροι που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι:  

• η εξασφάλιση της πλήρους ενηµέρωσης των συµµετεχόντων από πλευράς της ΕΟΑΕ 
σχετικά µε την υλοποίηση και εφαρµογή της διαδικασίας/µοντέλου υπολογισµού του 
ανθρακικού αποτυπώµατος. 

• η διασφάλιση της υποστήριξης όλων των εµπλεκοµένων 

• η εξασφάλιση της συλλογής των απαραίτητων πρωτογενών στοιχείων σχετικά µε τις 
αναγνωρισµένες πηγές άµεσων και έµµεσων εκποµπών που απαιτούνται για τον 
υπολογισµό του ανθρακικού αποτυπώµατος και η ενηµέρωση/εκπαίδευση του 
εµπλεκόµενου προσωπικού της εταιρείας να συλλέγει, να συγκεντρώνει  και να καταγράφει 
τα απαραίτητα στοιχεία.  

Με την ολοκλήρωση της σύνταξης της διαδικασίας/µοντέλου που θα αφορά στον υπολογισµό του 
ανθρακικού αποτυπώµατος της εταιρείας Εγνατία Οδός Α.Ε. και των δραστηριοτήτων της, ο 
Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει και ένα σχέδιο δράσης  που θα περιλαµβάνει προτάσεις και 
µέτρα, προκειµένου να επιτευχθεί η µείωση του ανθρακικού αποτυπώµατος.  

Τέλος, ο Ανάδοχος θα πρέπει να υλοποιήσει πιλοτική εφαρµογή του µοντέλου υπολογισµού του 
ανθρακικού αποτυπώµατος διάρκειας τουλάχιστον έξι µηνών, στο τέλος της οποίας θα πρέπει να 
υποβάλλει ένα αναθεωρηµένο σχέδιο δράσης το οποίο θα βασίζεται και στα ευρήµατα της 
πιλοτικής εφαρµογής. 

Καθ' όλη τη διάρκεια της υλοποίησης των προαναφερόµενων εργασιών ο Ανάδοχος θα βρίσκεται 
σε στενή συνεργασία µε την Αναθέτουσα υπηρεσία, και θα πρέπει να λάβει µεταξύ άλλων υπόψη 
του τα δεδοµένα κυκλοφοριακών φόρτων, τις αντίστοιχες προβλέψεις, το σχεδιασµό µεταφορών, 
καθώς και άλλες συγκοινωνιακές παραµέτρους . 

Η εταιρεία Εγνατία οδός ΑΕ µε την υλοποίηση του υπολογισµού του ανθρακικού της 
αποτυπώµατος στοχεύει στη διαµόρφωση συγκεκριµένης στρατηγικής και ανάληψης δράσεων 
µείωσης ή/και εξισορόπησής του.  
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 (Γ) Υπολογισµός των Περιβαλλοντικών ∆εικτών του Παρατηρητηρίου ENV02 «Επιβάρυνση της 
ατµόσφαιρας σε ρύπους» και ENV04 «Ποιότητα ατµόσφαιρας σηράγγων» 

Ο υπολογισµός των δεικτών που παρακολουθεί το Παρατηρητήριο βασίζεται στα αποτελέσµατα 
των παραπάνω εργασιών και θα πρέπει να γίνει σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των αντίστοιχων 
Τεχνικών ∆ελτίων που επισυνάπτονται στο Παράρτηµα Β. Για την συµπλήρωση των ∆ελτίων 
Αποτελεσµάτων των δεικτών θα δοθούν πρότυπα δείγµατα, καθώς επίσης και όσα απαραίτητα 
δεδοµένα και υπόβαθρα διατίθενται από το Παρατηρητήριο της ΕΟΑΕ σύµφωνα πάντα µε τις 
απαιτήσεις του έργου και τον κατάλογο γεωχωρικών δεδοµένων και µεταδεδοµένων που 
εµπεριέχεται στον φάκελο του έργου. Επίσης στον Ανάδοχο θα διατεθούν τα υφιστάµενα δεδοµένα 
παρακολούθησης αέριας ρύπανσης που κατέχει η ΕΟΑΕ (Τµήµα Περιβάλλοντος του Τοµέα 
Λειτουργίας, Εκµετάλλευσης και Συντήρησης), και αφορούν σε καταγραφές µετρήσεων σε 
επιλεγµένες περιοχές της Εγνατίας Οδού και των Κάθετων Αξόνων της, βάσει των απαιτήσεων των 
Περιβαλλοντικών Όρων, κατά τα προηγούµενα έτη. Τα στοιχεία αυτά θα βοηθήσουν στη συγκριτική 
επεξεργασία των αποτελεσµάτων των µετρήσεων  που θα προκύψουν από την παρούσα 
προµήθεια υπηρεσιών.  
 
 
3. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να στηρίξει τη διαµόρφωση της διαδικασίας/µοντέλου υπολογισµού του 
ανθρακικού αποτυπώµατος στις εφαρµοζόµενες διεθνείς πρακτικές και να επιλέξει τα 
στοιχεία/χαρακτηριστικά που ταιριάζουν καλύτερα στη φύση της εταιρείας Εγνατία Οδός Α.Ε. και 
στις δραστηριότητές της (κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση οδικών αξόνων), πάντοτε σε 
συνεργασία µε την Αναθέτουσα υπηρεσία.   

Ο εξοπλισµός για την υλοποίηση των µετρήσεων των αέριων ρύπων θα παραχωρηθεί στον 
Ανάδοχο από την Αναθέτουσα υπηρεσία. Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τη σωστή 
συντήρηση του εξοπλισµού που θα του διατεθεί και τη διατήρησή του στην σωστή κατάσταση 
λειτουργίας που θα του παραδοθεί. 

 
 
4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ - ΧΡΟΝΙΚΗ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ - ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ  

4.1 Πρόγραµµα εργασιών 

Το Πρόγραµµα των εργασιών για την εκπόνηση των περιγραφόµενων εργασιών θα υποβληθεί 
από τον Ανάδοχο µε την Έκθεση Εκτίµησης Έργου προκειµένου να εγκριθεί από την Ε.Ο.Α.Ε.  

 
4.2 Χρηµατοδότηση 

Η σύµβαση έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Ενίσχυση Προσπελασιµότητας 2007-
2013". 

 
4.3  ∆ιάρκεια σύµβασης 

Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε 12 µήνες .  
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4.4 Τµηµατικές Πληρωµές 

Η τµηµατική αµοιβή ανά παραδοτέο θα είναι η εξής: 

 Παραδοτέα Προθεσµία Υποβολής Τµηµατική Αµοιβή 

1. Υποβολή και έγκριση της 
Έκθεσης Εκτίµησης Έργου  

15 ηµέρες από την 
υπογραφή της Σύµβασης 

10 % του συµβατικού 
ποσού µε την έγκριση 

2. Υποβολή και έγκριση της 1ης 
Τεχνικής Έκθεσης και  του 
µοντέλου υπολογισµού του 
ανθρακικού αποτυπώµατος 

4 µήνες από την 
υπογραφή της Σύµβασης 

35 % του συµβατικού 
ποσού µε την έγκριση 

3. Υποβολή και έγκριση της 2ης 
Τεχνικής Έκθεσης και των 
αποτελεσµάτων της πιλοτικής 
εφαρµογής του µοντέλου 
υπολογισµού του ανθρακικού 
αποτυπώµατος 

10 µήνες από την 
υπογραφή της Σύµβασης 

35 % του συµβατικού 
ποσού µε την έγκριση 

4. Υποβολή και έγκριση της 
Τελικής Τεχνικής Έκθεσης, µε 
το σύνολο των παραδοτέων  

12 µήνες από την 
υπογραφή της Σύµβασης 

20 % του συµβατικού 
ποσού µε την έγκριση 

 
 
5. ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ 

5.1 Έκθεση Εκτίµησης Έργου 

Η Έκθεση Εκτίµησης Έργου θα υποβληθεί εντός 15ήµερου µετά την υπογραφή της σύµβασης και 
θα αναφέρονται σ’ αυτήν αναλυτικά η µεθοδολογία που θα ακολουθηθεί, οι περιοχές των 
µετρήσεων και το χρονοδιάγραµµα εργασιών.  

 
5.2 Τεχνικές Εκθέσεις & Τελική Τεχνική Έκθεση 

Θα υποβληθούν δυο (2) ετήσιες Τεχνικές Εκθέσεις και µία (1) Τελική Τεχνική Έκθεση. Η κάθε 
Τεχνική Έκθεση θα υποβάλλεται µε την ολοκλήρωση των εργασιών κάθε κύκλου µετρήσεων  και 
θα περιλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

♦ Περιοχή µέτρησης - Τεκµηρίωση σηµείου / διενέργειας δειγµατοληψίας (Φωτογραφική 
Τεκµηρίωση) και προσδιορισµός συντεταγµένων και λοιπών γεωγραφικών αναφορών. 

♦ Μετεωρολογικά δεδοµένα της περιοχής µέτρησης. 

♦ Πρωτογενή στοιχεία µετρήσεων. 

♦ Παρουσίαση των αποτελεσµάτων των µετρήσεων επεξεργασµένων και κωδικοποιηµένων 
κατάλληλα (βάση δεδοµένων, στατιστική ανάλυση, γραφικά, αρχεία GIS, χάρτες, 
µεταδεδοµένα, κλπ.). 

♦ Παρουσίαση υφιστάµενης νοµοθεσίας και θεσµοθετηµένων ορίων. 

♦ Ανάλυση των µετρήσεων και αξιολόγηση των αποτελεσµάτων βάσει των οριακών τιµών της 
νοµοθεσίας και βάσει των απαιτήσεων των Κ.Υ.Α. Ε.Π.Ο. που ισχύουν για κάθε περιοχή.  

♦ ∆ιατύπωση προτάσεων για τη λήψη µέτρων προστασίας, όπου αυτό απαιτείται. 
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Ως προς τα αποτελέσµατα των ∆εικτών ENV02 «Επιβάρυνση της ατµόσφαιρας σε ρύπους» και 
ENV04 «Ποιότητα ατµόσφαιρας σηράγγων» η κάθε Τεχνική Έκθεση θα περιλαµβάνει το 
ενηµερωµένο Τεχνικό ∆ελτίο και το ∆ελτίο Αποτελεσµάτων, µε την παρουσίαση πινάκων, 
γραφηµάτων, χαρτών (χαρτογραφική αναπαράσταση των αποτελεσµάτων) και µε τη συνοδεία 
κειµένου όπου θα σχολιάζονται και αξιολογούνται τα αποτελέσµατα.  

Κάθε Παραδοτέο, εκτός του τεύχους της Τεχνικής Έκθεσης, θα περιλαµβάνει το σύνολο αρχείων, 
δεδοµένων και µεταδεδοµένων µετρήσεων, αναλύσεων, υπολογισµών/ επεξεργασίας και 
χαρτογραφικής αναπαράστασης των δεικτών και την καταχώρηση αυτών σε ενιαία Βάση 
∆εδοµένων. 

Γενικά, τα παραδοτέα γεωχωρικά δεδοµένα και µεταδεδοµένα, όπως προσδιορίζονται από το 
άρθρο 3 του Νόµου 3882/2010, θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές 
διαλειτουργικότητας και διάθεσης/κοινοχρησίας που ορίζονται από τον ίδιο Νόµο και τις σχετικές 
εκτελεστικές διατάξεις που εκδίδονται σε εφαρµογή της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ (οδηγία INSPIRE), 
καθώς και µε τις απαιτήσεις διαλειτουργικότητας µε το Γεωγραφικό Σύστηµα Πληροφοριών της 
Παρατηρητηρίου της ΕΟΑΕ (όπου αυτό απαιτείται). 

Επιπρόσθετα, η 1η Τεχνική Έκθεση θα περιλαµβάνει και τη διαδικασία/µοντέλο για τον 
υπολογισµό του ανθρακικού αποτυπώµατος και η 2η Τεχνική Έκθεση τα αποτελέσµατα της 
υλοποίησης της πιλοτικής εφαρµογής του. 

Η Τελική Τεχνική Έκθεση θα περιλαµβάνει, αναλόγως, τα παραπάνω στοιχεία για το σύνολο των 
περιοδικών µετρήσεων, χαρτών αποτελεσµάτων και παραδοτέων, καθώς επίσης και σχέδιο 
δράσης  που θα περιλαµβάνει προτάσεις και µέτρα, προκειµένου να επιτευχθεί η µείωση του 
ανθρακικού αποτυπώµατος. 

Ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Ε.Ο.Α.Ε. 3 (τρία) αντίγραφα της κάθε Τεχνικής Έκθεσης και 3 (τρία) 
CD, τα οποία θα περιλαµβάνουν το σύνολο των αναφερόµενων παραπάνω αρχείων, 
δεδοµένων/µεταδεδοµένων και λοιπών παράγωγων των εκτελούµενων εργασιών που συνοδεύουν 
την Τεχνική Έκθεση. 

 
5.3 Έκτακτες Τεχνικές Εκθέσεις  

Σε περίπτωση που απαιτηθεί η υποβολή Έκτακτων Τεχνικών Εκθέσεων η Ε.Ο.Α.Ε. θα ενηµερώνει 
σχετικά τον Ανάδοχο. 

 
 
6. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

6.1 Πολιτική ∆ιασφάλισης Ποιότητας (∆Π) 

Η ΕΟΑΕ απαιτεί από κάθε µελετητή, γνωµοδότη ή σύµβουλο την τήρηση διαδικασιών “σωστής 
πρακτικής”. Τέτοιες βασικές διαδικασίες είναι: 

♦ ∆ιαδικασία για την εκπόνηση, τον έλεγχο και την εξέταση υπολογισµών και άλλων στοιχείων. 

♦ Τα τεύχη θα περιλαµβάνουν πίνακα περιεχοµένων και εισαγωγή στην οποία θα αναφέρονται τα 
στοιχεία και οι παραδοχές που εφαρµόσθηκαν. 

♦ Καθαρή και ευδιάκριτη αναγραφή σε όλους τους υπολογισµούς, πίνακες, σχέδια, εκθέσεις και 
λοιπά στοιχεία, του σταδίου εξέλιξής τους, του ονόµατος του συντάκτη καθώς και του ελεγκτή.  

♦ Ευρετήριο επεξήγησης κωδικών ονοµασιών των παραδοτέων αρχείων και καταλόγων 
δεδοµένων/µεταδεδοµένων. 
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♦ Αναλυτική περιγραφή µεθοδολογίας, και οδηγίες χρήσης-επεξεργασίας των παραδοτέων 
δεδοµένων. 

♦ Αρχεία επεξεργασίας και υπολογισµών.  

♦ Σύστηµα διαχείρισης εγγράφων σύµφωνα µε το οποίο καταγράφονται όλες οι εισερχόµενες 
εκθέσεις, µελέτες και αλληλογραφία. 

♦ Αρχειοθέτηση των αντιγράφων ελέγχου ώστε να καταγράφεται το ιστορικό των αλλαγών. 

♦ ∆ιαδικασία για τον έλεγχο προόδου των εργασιών της Σύµβασης. 

♦ Συµφωνηµένο χρονοδιάγραµµα εσωτερικών συσκέψεων προόδου. 

♦ Συµφωνηµένο χρονοδιάγραµµα εσωτερικών εβδοµαδιαίων σηµειώσεων προόδου για την 
καταγραφή της προόδου, τον προγραµµατισµό των εργασιών στο άµεσο µέλλον και τον 
εντοπισµό των προβληµάτων. 

 
6.2 Συντονισµός 

Ο Συντονιστής, ο οποίος θα ορισθεί από τον Ανάδοχο κατά τη φάση συµµετοχής στο διαγωνισµό, 
έχει την γενική ευθύνη για το συντονισµό και την άρτια και εµπρόθεσµη εκτέλεση των εργασιών. 

Ειδικότερα είναι υπεύθυνος: 

• Για τον συντονισµό των µελών της οµάδας της παρούσας σύµβασης  

• Για τον εντοπισµό και την αξιολόγηση όλων των ενεργειών που χρειάζονται για να 
ολοκληρωθούν οι εργασίες της σύµβασης.  

• Για τον εντοπισµό τυχόν παραλείψεων και  

• Για να γνωµοδοτεί σχετικά στον Εργοδότη (Ε.Ο.Α.Ε.). 

Εκτός θεµάτων αποκλειστικά εµπορικών, όλη η αλληλογραφία µεταξύ της Ε.Ο.Α.Ε. και του 
Αναδόχου θα γίνεται µέσω του Συντονιστή. 

Ο Συντονιστής θα είναι υπεύθυνος για τα ακόλουθα καθήκοντα: 

• Εξασφάλιση ότι όλα τα µέλη της οµάδας, τηρούν το συµφωνηµένο χρονοδιάγραµµα 
εργασιών. 

• ∆ιανοµή αλληλογραφίας στα διάφορα µέλη και προώθηση αλληλογραφίας που προέρχεται 
από αυτά. 

• Συντονισµό και έλεγχο εργασιών των µελών της οµάδας µελέτης και εξασφάλιση ότι οι 
εισηγήσεις τους ενσωµατώνονται στα παραδοτέα, όπου απαιτείται. 

Όλα τα µέλη της οµάδας του Αναδόχου πρέπει να επικοινωνούν µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 
(e-mail), µεταξύ τους και µε την Ε.Ο.Α.Ε. 

 
6.3 Προδιαγραφές για Παραδοτέα  

Όλα τα έγγραφα, συµπεριλαµβανοµένης και της αλληλογραφίας, θα φέρουν έναν µοναδικό 
αύξοντα αριθµό αναφοράς της Ε.Ο.Α.Ε.. 

Όλες οι µελέτες θα περιλαµβάνουν το τυπικό πρωτοσέλιδο της Ε.Ο.Α.Ε. (τυποποιηµένη Πινακίδα).  

Τα υποβληθέντα εκτυπωµένα σχέδια θα πρέπει να συµπεριλαµβάνουν στην τυποποιηµένη 
Πινακίδα του Σχεδίου, το όνοµα (ηλεκτρονικού) αρχείου (FILENAME) από το οποίο προήλθαν και 
την ηµεροµηνία και ώρα της τελευταίας εκτύπωσης (DATE & ΤΙΜΕ OF PRINT) της τελευταίας, 
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εγκεκριµένης έκδοσής τους, στην κατάλληλη θέση που προβλέπεται για αυτά (κάτω από την θέση 
αναγραφής της κλίµακας του σχεδίου). 

Κάθε όνοµα αρχείου θα πρέπει να είναι µοναδικό για κάθε Σύµβαση. 

Όλα τα ονόµατα αρχείων θα πρέπει να είναι γραµµένα µε αγγλικούς και όχι ελληνικούς 
χαρακτήρες, και να ακολουθούν το σύστηµα “8-3” (έως οκτώ χαρακτήρες για το filename και έως 3 
χαρακτήρες για το extension). 

 
6.4 Κατάσταση Στοιχείων Υποβολών 

1. Με την πρώτη έκδοση των εγγράφων, ο Ανάδοχος: 

• θα συµπληρώνει ηλεκτρονικά την Κατάσταση Στοιχείων καταγράφοντας όλα τα έγγραφα 
της υποβολής και τον αριθµό της αναθεώρησης του κάθε εγγράφου, 

• θα επισυνάπτει στην υποβολή µία ηλεκτρονική έκδοση σε πρόγραµµα MS Excel και ένα 
έντυπο αντίγραφο της συµπληρωµένης Κατάστασης Στοιχείων.  

2. Όταν η ΕΟΑΕ αποφασίσει για τον χαρακτηρισµό της υποβολής, θα περιλαµβάνει την 
Κατάσταση Στοιχείων στην επίσηµη απάντηση, προσθέτοντας το χαρακτηρισµό έγκρισης 
κάθε εγγράφου του Κουτιού Υποβολής καθώς και το γενικό χαρακτηρισµό του Κουτιού. 

Συντοµογραφίες των καταστάσεων έγκρισης: 

App 1 Εγκρίνεται  

App 2 Εγκρίνεται µε Παρατηρήσεις  

R&R Αναθεώρηση και Επανυποβολή  

Mix Μέρος της υποβολής εγκρίνεται και µέρος αυτής απορρίπτεται  

S/S Έχει αντικατασταθεί, δεν ισχύει πλέον  

3. Σε περίπτωση που απαιτηθεί επόµενη υποβολή των εγγράφων, ο Ανάδοχος: 

• θα ενηµερώνει την Κατάσταση Στοιχείων Υποβολής ώστε να φαίνεται ο χαρακτηρισµός 
έγκρισης των εγγράφων που εκδόθηκαν παλαιότερα και ο αριθµός αναθεώρησης των 
εγγράφων που περιέχονται στη νέα υποβολή.  

• θα επισυνάπτει στη νέα υποβολή ένα ηλεκτρονικό και ένα έντυπο αντίτυπο της 
συµπληρωµένης Κατάστασης Στοιχείων Υποβολής.  

 
6.5 Υποβολές σε ηλεκτρονική µορφή 

1. Όλα τα παραδοτέα θα υποβληθούν σε έντυπη και σε ψηφιακή µορφή.  

2. Κάθε ηλεκτρονικό µέσο θα πρέπει να είναι αριθµηµένο (π.χ. 1/5) και θα φέρει τα εξής: 

Α. Όνοµα εταιρείας  

Β. Είδος παραδοτέου  

Γ. Ηµεροµηνία παραγωγής.  

3. Όλες οι ψηφιακές υποβολές θα πρέπει να συνοδεύονται από αρχείο περιεχοµένων τους 
(INDEX) σε Word ή text file και θα πρέπει να παραδίδονται σε CD-ROM.  

4. Τα περιεχόµενα (INDEX) θα πρέπει να αναφέρουν: 

• Την δοµή των αρχειοκαταλόγων του CD-ROM (Directory Structure) 
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• To όνοµα αρχείου (Filename) όλων των αρχείων. 

• Ηµεροµηνία τελευταίας µεταβολής κάθε αρχείου. 

• Το θέµα του αρχείου, σε περίπτωση που αυτό δεν συµπεραίνεται άµεσα από το όνοµα 
του αρχείου. 

• Τυχόν σχόλια και επεξηγήσεις που ο Μελετητής κρίνει ότι θα βοηθήσουν την ΕΟΑΕ κατά 
την διαχείριση και έλεγχο των ψηφιακών αρχείων (π.χ. περιγραφή των layers των 
drawings και τι πληροφορία αυτά περιλαµβάνουν) 

5. Οι ψηφιακές υποβολές θα πρέπει να είναι αυτές από τις οποίες παρήχθησαν τα αντίστοιχα 
εκτυπωµένα σχέδια.  

6. Κάθε ψηφιακό τεχνικό σχέδιο θα πρέπει να είναι ολοκληρωµένο (ένα σχέδιο) και όχι 
“σπασµένο” σε περισσότερα του ενός αρχεία. 

7. Τα σχέδια και τα διαγράµµατα θα παραδίδονται µε βάση των παρακάτω: 

Τα γραφικά δεδοµένα των σχεδιαστικών αρχείων θα µεταφέρονται κατά προτίµηση στο 
format του DGN (Microstation). Σε περίπτωση αδυναµίας παράδοσης στο παραπάνω format 
µπορεί να γίνει παράδοση και στην δοµή του DXF ή του DWG. Tα σχεδιαστικά αρχεία θα 
περιέχουν όλη την απαραίτητη γραφική πληροφορία όπως σχεδιαστικά επίπεδα, χρώµατα, 
στυλ, πάχη γραµµών, ειδικά σύµβολα κ.α. Συνοδευτικά µαζί µε τα παραπάνω θα πρέπει να 
παραδίδονται οι γραµµατοσειρές (font libraries), οι βιβλιοθήκες συµβόλων (cell libraries), και 
ο χρωµατικός πίνακας (color table) που χρησιµοποιήθηκαν κατά τη φάση της δηµιουργίας 
τους. 

8.  Όλα τα σχετικά µε τον υπολογισµό των περιβαλλοντικών δεικτών ENV02 «Επιβάρυνση της 
ατµόσφαιρας σε ρύπους» και ENV04 «Ποιότητα ατµόσφαιρας σηράγγων», παραδοτέα θα 
υποβληθούν σε έντυπη και σε ψηφιακή µορφή. Η ψηφιακή µορφή περιλαµβάνει: 

• Ψηφιακά αρχεία γεωγραφικών και περιγραφικών/βιβλιογραφικών πληροφοριών και 
στατιστικών στοιχείων, µε µορφή πινάκων EXCEL και ACCESS, ενταγµένα σε 
οµογενοποιηµένη/ διαλειτουργική και ενιαία (µε κατάλληλη κωδικοποίηση και 
κατηγοριοποίηση) βάση γεωχωρικών δεδοµένων/µεταδεδοµένων.  

•  Ψηφιακά αρχεία της βάσης γεωχωρικών δεδοµένων και χαρτογραφικών 
πληροφοριών και υποβάθρων σε σύστηµα ΕΓΣΑ ’87 σε µορφή Geo DataBase, ESRI 
Shape files ή ESRΙ Coverages, διασυνδεδεµένα µε τις οντότητες που περιγράφονται 
στους παραπάνω πίνακες. Η διαλειτουργική βάση γεωχωρικών δεδοµένων θα 
ενταχθεί στην υποδοµή πληροφοριακών συστηµάτων του Παρατηρητηρίου και της 
ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε (ArcGIS – Geodatabases - SDE/Oracle). 

•  Αρχεία DOC και PDF για όλα τα παραδοτέα. 

 
6.6 Παραδοτέα γεωχωρικά δεδοµένα και µεταδεδοµένα 

Το σύνολο των παραδοτέων γεωχωρικών δεδοµένων και µεταδεδοµένων, υπηρεσιών και 
λογισµικού (όπως ορίζονται στο άρθρο 3 του Νόµου 3882/2010), που θα παραχθούν από τον 
ανάδοχο στο πλαίσιο εκπόνησης του παρόντος αντικειµένου εργασιών θα πρέπει να διατίθενται µε 
ανοικτά πρότυπα και να ακολουθούν τους κανόνες διαλειτουργικότητας και κοινοχρησίας που 
ορίζονται από: 

(α) την Εθνική Υποδοµή Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ) και το Ν. 3882/2010, 

(β) το Εθνικό Πλαίσιο ∆ιαλειτουργικότητας, καθώς και 
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(γ) το σύνολο της νοµοθεσίας για τα δηµόσια δεδοµένα και την Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση. 

Σε σχέση µε τις τεχνικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας των γεωχωρικών δεδοµένων, θα 
πρέπει να εφαρµόζονται οι εκτελεστικές διατάξεις που εκδίδονται σε εφαρµογή της Οδηγίας 
INSPIRE (2007/2/ΕΚ), σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των άρθρων 22 και 32 του Ν.3882/2010. 

Ο Κανονισµός (ΕΚ) 1089/2010 της Επιτροπής της 23ης Νοεµβρίου 2010 για εφαρµογή της 
Οδηγίας 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τη 
διαλειτουργικότητα των χωρικών δεδοµένων και υπηρεσιών1 αφορά στα σύνολα γεωχωρικών 
δεδοµένων που εντάσσονται στο Παράρτηµα Ι. Ο Κανονισµός 1089/2010 συµπληρώθηκε από τον 
Κανονισµό (ΕΚ) 102/2011 της Επιτροπής της 4ης Φεβρουαρίου 20112, ο οποίος πρέπει να 
εφαρµόζεται συµπληρωµατικά για τα ίδια σύνολα δεδοµένων. Tα σχέδια των προδιαγραφών για τις 
θεµατικές κατηγορίες των Παραρτηµάτων ΙΙ & ΙΙΙ3 θα αποτελέσουν νοµική πράξη που θα 
συµπληρώνει τον ήδη υπάρχοντα Κανονισµό 1089/2010. 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει όλα τα απαραίτητα δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας επί των 
παραδοτέων ώστε να προσφέρει τις κατάλληλες άδειες ή να µεταβιβάζει τα σχετικά δικαιώµατα 
στην αναθέτουσα. Ταυτόχρονα, ο ανάδοχος ρητά και ανεπιφύλακτα συµφωνεί, συνοµολογεί και 
αποδέχεται ότι δε θα ασκήσει κανένα από τα δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας που τυχόν έχει 
επί των παραδοτέων δεδοµένων/µεταδεδοµένων ή άλλου αντικειµένου που προστατεύεται από 
δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας, ιδίως πνευµατικά δικαιώµατα, σήµατα ή διπλώµατα 
ευρεσιτεχνίας, προκειµένου να εµποδίσει την άσκηση οποιουδήποτε από τα παραπάνω 
δικαιώµατα που αποκτά η αναθέτουσα. 

Τα πνευµατικά δικαιώµατα /διανοητική ιδιοκτησία / άδειες διανοητικής ιδιοκτησίας (παρ.18 του 
άρθρου 8 του ν. 2557/1997 / ΦΕΚ 271 Α΄) των παραδοτέων γεωχωρικών δεδοµένων και 
υπηρεσιών, όπως προσδιορίζονται από το άρθρο 3 του Ν. 3882/2010, θα ανήκουν στην ΕΟΑΕ 
(ως αναθέτουσα αρχή και κύριος του έργου), ούτως ώστε να επιτρέπεται (α) η  κοινοχρησία χωρίς 
τέλη και περιορισµούς µεταξύ δηµοσίων αρχών και οργάνων της ΕΕ, έτσι όπως αναλυτικά ορίζεται 
στο άρθρο 27 του Ν.3882/2010 και ο Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 268/2010, και (β) η δωρεάν διάθεσή 
τους προς τους πολίτες, σύµφωνα µε τις ελάχιστες απαιτήσεις που καθορίζονται από το νόµο στα 
αρ. 27 και 28 του ίδιου Νόµου, καθώς και (γ) σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3979/2011 για την 
«Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση». 

Για όλα τα σύνολα γεωχωρικών δεδοµένων και τις αντίστοιχες υπηρεσίες, ο Ανάδοχος  πρέπει να 
δηµιουργήσει κατάλληλα αρχεία µεταδεδοµένων σύµφωνα µε το πρότυπο του Εθνικού Πλαισίου 
∆ιαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών (ΕΠ∆ΓΥ) και το πρότυπο INSPIRE. Μέχρι 
την έκδοση και έγκριση του ΕΠ∆ΓΥ, δηµιουργούνται αρχεία µεταδεδοµένων µόνο σύµφωνα µε το 
πρότυπο INSPIRE. 

Για τα σύνολα δεδοµένων που εµπίπτουν στις διατάξεις της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ4 και πιο 
συγκεκριµένα για εκείνα που εντάσσονται σε µία ή περισσότερες από τις 34 θεµατικές κατηγορίες5 
των Παραρτηµάτων Ι, ΙΙ & ΙΙΙ, τα µεταδεδοµένα θα ακολουθούν τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΚ) 
αριθ. 1205/2008 της Επιτροπής της 3ης ∆εκεµβρίου 2008 για εφαρµογή της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τα µεταδεδοµένα6. Ο Ανάδοχος 
θα πρέπει να συµβουλευτεί το κείµενο ΙNSPIRE Metadata Implementing Rules: Technical 

                                                
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:323:0011:0102:EN:PDF 
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:031:0013:0034:EL:PDF 
3 http://inspire.jrc.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/201/consultation/45851 
4 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:083:0008:0009:EL:PDF 
5 http://inspire.jrc.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/2/list/7 
6 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:326:0012:0030:EL:PDF 
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Guidelines based on EN ISO 19115 and EN ISO 19119 (Version 1.2, 16.06.20107), το οποίο 
εκδόθηκε ως τεχνική βοήθεια για την εφαρµογή του σχετικού Κανονισµού. Θα πρέπει επίσης να 
ελεγχθεί από τον Ανάδοχο η συντακτική ορθότητα των αρχείων µεταδεδοµένων που θα 
παραχθούν ως προς το πρότυπο µεταδεδοµένων κατά INSPIRE (INSPIRE xml schema 
validation). 

Για τα σύνολα δεδοµένων που δεν εµπίπτουν στις διατάξεις της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ θα 
δηµιουργούνται αρχεία µεταδεδοµένων βασισµένα στο πρότυπο INSPIRE, παραλείποντας εκείνα 
τα στοιχεία µεταδεδοµένων τα οποία δεν έχουν εφαρµογή, όπως είναι το στοιχείο µεταδεδοµένων 
«Λέξη κλειδί» που απαιτεί την υποχρεωτική επιλογή µιας τουλάχιστον από τις 34 θεµατικές 
κατηγορίες των τριών Παραρτηµάτων της Οδηγίας. Αυτά τα αρχεία µεταδεδοµένων, εξ ορισµού, δε 
θα ικανοποιούν τον έλεγχο συντακτικής ορθότητα κατά INSPIRE (INSPIRE xml schema validation). 

Η δηµιουργία των αρχείων µεταδεδοµένων κατά το πρότυπο INSPIRE µπορεί να γίνεται 
χρησιµοποιώντας κατάλληλες ηλεκτρονικές εφαρµογές, όπως είναι η εφαρµογή INSPIRE Metadata 
Editor (http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/editor) που παρέχεται από το INSPIRE Geoportal 
(http://inspire-geoportal.ec.europa.eu). Από την ίδια ιστοσελίδα παρέχεται και η εφαρµογή ελέγχου 
της συντακτικής ορθότητας των αρχείων µεταδεδοµένων (INSPIRE Metadata Validator: 
http://inspire-geoportal.ec. europa.eu/validator). 

 
6.7 Συσκέψεις 

Με την υπογραφή της σύµβασης, θα πραγµατοποιηθεί σύσκεψη (έναρξη του προγράµµατος 
εργασιών) µεταξύ του Τµήµατος Περιβάλλοντος και του Παρατηρητηρίου του Τοµέα Λειτουργίας, 
Εκµετάλλευσης και Συντήρησης και του Συντονιστή στα γραφεία της Ε.Ο.Α.Ε., στη Θεσσαλονίκη.  

Επιπρόσθετα, ο Συντονιστής του Αναδόχου θα παρευρίσκεται στις συσκέψεις προόδου που θα 
διεξάγονται στα γραφεία της Ε.Ο.Α.Ε. όποτε απαιτηθεί. Θα συντάσσει τα πρακτικά των συσκέψεων 
προόδου και θα τα υποβάλει στην Ε.Ο.Α.Ε. προς έγκριση µέσα σε 3 εργάσιµες ηµέρες από την 
κάθε σύσκεψη. Στην Έκθεση Εκτίµησης Έργου θα προτείνεται πρόγραµµα συσκέψεων από τον 
Ανάδοχο 

 
 

                                                
7http://inspire.jrc.ec.europa.eu/documents/Metadata/INSPIRE_MD_IR_and_ISO_v1_2_20100616.pdf 
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Θεσσαλονίκη, Μάιος 2014 
 
 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 
 
 
 
 

Θάλεια Βαλκούµα 
Τµηµατάρχης Περιβάλλοντος 

 
 
 
 

Βασίλειος Φούρκας 
Τµηµατάρχης Παρατηρητηρίου 

 
 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μιλτιάδης Μπούγαλης  
Τοµεάρχης Λειτουργίας  

Εκµετάλλευσης & Συντήρησης 
 
 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 
 
 
 
 
 
 

Μαρία Θάνου 
∆ιευθύντρια Συµβάσεων 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 
µε την 822/13/27.03.2014απόφαση του 

∆.Σ. της ΕΟΑΕ 
 
 
 

 
 

Μιλτιάδης Μπούγαλης  
Τοµεάρχης Λειτουργίας  

Εκµετάλλευσης & Συντήρησης 
 

 
 
 
 
 

Για τον «Ανάδοχο» 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________ 
 

Για την «Εγνατία Οδός Α.Ε.» 
 
 
 
 
 
 

 
_____________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - Κατάλογος διαθεσίµων µελετών 

Αντικείµενο Αριθµός Κουτιού Σύµβουλος 

Τελική Τεχνική Έκθεση Υπηρεσιών 
Συµβούλου για την υποστήριξη του 
Τµήµατος Περιβάλλοντος, Τοµέα ΛΕ.Σ. 
στην παρακολούθηση και καταγραφή 
αέριων ρύπων & στάθµης οδικού 
κυκλοφοριακού θορύβου σε τµήµατα 
της Εγνατίας οδού σε λειτουργία 

 

 

Ε-193 
 

Πανεπιστήµιο 
Θεσσαλίας 

Τεχνική Έκθεση Υπηρεσιών 
Συµβούλου για την υποστήριξη του 
Τµήµατος Περιβάλλοντος, Τοµέα ΛΕ.Σ. 
στην παρακολούθηση και καταγραφή 
αέριων ρύπων σε σήραγγες της 
Εγνατίας οδού σε λειτουργία. 

Ε-211 Σ.Σ.Ε. & Περιβάλλον 

Τελική Τεχνική Έκθεση Υπηρεσιών 
Συµβούλου για την υποστήριξη του 
Τµήµατος Περιβάλλοντος, Τοµέα ΛΕ.Σ. 
στην παρακολούθηση, καταγραφή και 
επεξεργασία δεδοµένων αέριας 
ρύπανσης σε τµήµατα της Εγνατίας 
οδού σε λειτουργία 

Ε-215 Σ.Σ.Ε. & Περιβάλλον 

1η, 2η και Τελική Τεχνική Έκθεση 
Υπηρεσιών Συµβούλου για την 
υποστήριξη του Τµήµατος 
Περιβάλλοντος, Τοµέα ΛΕ.Σ. στην 
παρακολούθηση, καταγραφή και 
επεξεργασία δεδοµένων αέριας 
ρύπανσης σε τµήµατα της Εγνατίας 
οδού σε λειτουργία 

Ε-228, Ε-229, Ε-230 Σ.Σ.Ε. & Περιβάλλον 

Παραδοτέα διασυνοριακού 
προγράµµατος ΕΛΛΑ∆Α – ΠΓ∆Μ : 
«Environmental Highway Observatory. 
E-highway” 

E-240 
∆ιαβαλκανικό Κέντρο 

Περιβάλλοντος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – Τεχνικά ∆ελτία 

ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ∆ΕΙΚΤΗ ENV02: «Επιβάρυνση της ατµόσφαιρας σε ρύπους» 

 

Ορισµός 

Ο δείκτης προσδιορίζει τον βαθµό συµβολής του άξονα, ως µια γραµµική πηγή 

εκποµπής ρύπων, στην επιβάρυνση της ατµόσφαιρας των περιοχών απ' όπου διέρχεται 

για τους ρύπους CO (µονοξείδιο του άνθρακα), VOC (υδρογονάνθρακες), NOx (οξείδια 

του αζώτου), SOx (Οξείδια του θείου) και PM (αιωρούµενα σωµατίδια). Επιπλέον, 

προσδιορίζει τις ετήσιες εκποµπές σε CO2 (διοξείδιο του άνθρακα) ως δείκτης της 

συµβολής του αυτοκινητόδροµου σε περιβαλλοντικά προβλήµατα παγκόσµιας/ 

περιφερειακής κλίµακας όπως η µέση αύξηση της θερµοκρασίας της γης, η ελάττωση 

του στρώµατος του όζοντος και η οξύνιση των κατακρηµνίσεων.  

Εκποµπές και συγκεντρώσεις CO, HC, NOx, SOx , PM, VOC, CO2 

Τυπική Μορφή Πίνακας και Γράφηµα τιµών εκποµπών και 

επιπέδων συγκέντρωσης / έτος / ρύπο 

Πίνακας και Γράφηµα εκποµπών CO2/ 

km 

Κυκλοφοριακός φόρτος / Σύνθεση 

κυκλοφορίας 

Εκποµπές CO, HC, NOx, SOx , PM, VOC, 

CO2 Μονάδες Μέτρησης 

Οχήµατα/έτος kg/ έτος 

Χωρική αναφορά  Ζώνη Ι  

Βραχυπρόθεσµα Μεσο-Μακροπρόθεσµα Συχνότητα  

Μέτρησης  1 έτος 5/10 έτη 

Σκοπιµότητα 
Εκτίµηση της συµβολής του αυτοκινητόδροµου α) στη ρύπανση του βορειοελλαδικού 

χώρου και β) στα παγκόσµια και περιφερειακά περιβαλλοντικά προβλήµατα. 

Στόχοι πολιτικής Περιβάλλον 

Προδιαγραφές Όρια εκποµπής ρύπων ανά κύκλο οδήγησης ανά τύπο οχήµατος (βενζίνη/diesel) 

∆εδοµένα 

∆εδοµένα µετρήσεων κυκλοφοριακού φόρτου, σύνθεσης κυκλοφορίας και 

χρόνου/ταχύτητας διαδροµής ή δεδοµένα κυκλοφοριακού µοντέλου ΕΟΑΕ 

∆εδοµένα αναγλύφου εδάφους 

Μετρήσεις ατµοσφαιρικών ρύπων 

Πηγές 

Μαθηµατικά µοντέλα εκτίµησης εκποµπής ρύπων  

Μαθηµατικά µοντέλα εκτίµησης συγκέντρωσης ρύπων 

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε., Τοµέας Λειτουργίας Εκµετάλλευσης & Συντήρησης. 

Μετρητές ατµοσφαιρικής ρύπανσης  

Προβλήµατα 

Τα µαθηµατικά µοντέλα εκτίµησης των συγκεντρώσεων ατµοσφαιρικών ρύπων δεν 

παρέχουν µεγάλη ακρίβεια αποτελεσµάτων, αλλά δείχνουν ενδεικτικά την τάση της 

ποιότητας του ατµοσφαιρικού περιβάλλοντος. 

Σχόλια 
Σε πρώτη φάση ο δείκτης εκτιµάται µε τη χρήση µοντέλων. Όταν εγκατασταθούν 

µετρητές ατµοσφαιρικών ρύπων θα γίνει δυνατή και η εκτίµηση µε πραγµατικές τιµές. 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ∆ΕΙΚΤΗ ENV04: «Ποιότητα ατµόσφαιρας σηράγγων» 

 

Ορισµός 

Ο δείκτης προσδιορίζει τον αριθµό των υπερβάσεων των επιτρεπτών ορίων 

συγκέντρωσης µονοξειδίου του άνθρακα (CO) και µονοξειδίου του αζώτου (ΝΟ) 

εντός των σηράγγων, καθώς και τη διασπορά των τιµών των µετρήσεων. Η 

υπέρβαση των επιτρεπτών ορίων CO και ΝΟ έχει επιπτώσεις στην ανθρώπινη 

υγεία. Ο δείκτης σχετίζεται µε το ζήτηµα του αποτελεσµατικού αερισµού των 

σηράγγων που τίθεται ως όρος από τις σχετικές Μελέτες Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων. 

Επίπεδα CO και ΝΟ ανά σήραγγα µηνιαίως και κατ’ έτος  

Τυπική Μορφή Πίνακας ωριαίων τιµών 

24ωρου (µέσες τιµές 

µηνιαίως & κατ΄ έτος) 

∆ιάγραµµα διασποράς 

τιµών γύρω από το 

όριο υπέρβασης 

Γράφηµα ποσοστού 

υπερβάσεων µηνιαίως 

και κατ΄ έτος 

Επίπεδα CO &ΝΟ Σήραγγα Σ1, Σ2,... 
Μονάδες Μέτρησης 

ppm Μήκος (Μ) 

Χωρική αναφορά  Ζώνη Ι: Σήραγγες 

Βραχυπρόθεσµα Συχνότητα  

Μέτρησης  1 έτος 

Σκοπιµότητα 
Συνεχής έλεγχος της διατήρησης της ποιότητας αερισµού των σηράγγων και της 

αποτελεσµατικής λειτουργίας των συστηµάτων εξαερισµού. 

Στόχοι πολιτικής Περιβάλλον 

Πρότυπα περιβαλλοντικών όρων ανά σήραγγα 
Προδιαγραφές 

Όπως τίθενται από τους εκάστοτε σχετικούς περιβαλλοντικούς όρους 

∆εδοµένα Μετρήσεις επιπέδων CO και ΝΟ ανά σήραγγα 

Πηγές 
ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε., Τοµέας Λειτουργίας Εκµετάλλευσης & Συντήρησης. 

Στατιστικό µοντέλο διασποράς τιµών. 

Προβλήµατα 
Οι µετρητές πρέπει να είναι σωστά συντηρηµένοι ώστε οι µετρήσεις που θα 

λαµβάνονται να είναι κατά το δυνατόν αξιόπιστες. 

Σχόλια 

Η υπέρβαση του δείκτη καθαυτή αντιµετωπίζεται κάθε φορά που προκύπτει 

πρόβληµα µε τη λειτουργία των αυτόµατων συστηµάτων εξαερισµού. Ωστόσο, ο 

έλεγχός του δείκτη σε πιο µακροσκοπική βάση και κυρίως ο έλεγχος της 

διασποράς των τιµών δίνει πληροφορίες για την ασφάλεια σηράγγων, καθώς και 

για το αν προκύπτει ανάγκη µείωσης του ορίου υπέρβασης που τίθεται από τους 

περιβαλλοντικούς όρους. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - Πίνακας περιεχοµένων του φακέλου του έργου 

 
1. Τεχνικό αντικείµενο. 

2. Προηγούµενες σχετικές µελέτες (αναφέρονται στο Παράρτηµα Α του τεχνικού 
αντικειµένου του έργου). 

3. Τεχνικά ∆ελτία (αναφέρονται στο Παράρτηµα Β του τεχνικού αντικειµένου του έργου) 
και ∆ελτία αποτελεσµάτων των δεικτών ENV02 «Επιβάρυνση της ατµόσφαιρας σε 
ρύπους» και ENV04 «Ποιότητα ατµόσφαιρας σηράγγων» 

URL: http://observatory.egnatia.gr/02_indicators/02_env02.htm & 
http://observatory.egnatia.gr/02_indicators/02_env04.htm. 

4. Χάρτης Εγνατίας Οδού και Καθέτων Αξόνων. 

URL: http://www.egnatia.eu/page/default.asp?id=32&la=1  

5. Κατάλογος των διατιθέµενων γεωχωρικών δεδοµένων και υποβάθρων της ΕΟΑΕ. 

URL: http://observatory.egnatia.gr/downloads/Geo_Catalog_EOAE_atm_ryp.rar  

6. Ο.Μ.Ο.Ε. (Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων). 

7. Ο.Σ.Μ.Ε.Ο. (Οδηγίες Σύνταξης Μελετών Έργων Οδοποιίας). 

8. ∆ιευθύνσεις και δεσµοί για την πρόσβαση σε αρχεία και προδιαγραφές του 
Ν.3882/2010 και της Οδηγίας INSPIRE  
� http://www.inspire.okxe.gr/  
� http://inspire.jrc.ec.europa.eu/  
� http://geodata.gov.gr/geodata/  

� http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/  

 


