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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 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 Υπουργικές 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 στάθμης και της ποιότητας του 
περιβαλλοντικού οδικού κυκλοφοριακού θορύβου είναι από τους σημαντικότερους 
Περιβαλλοντικούς Όρους που καλύπτουν τη λειτουργία της οδού.  

1.2 Ο.Κ.Θ. 

Είναι υποχρεωτική κατά την εφαρμογή των Περιβαλλοντικών Όρων, η παρακολούθηση του Ο.Κ.Θ 
σε οικισμούς ευρισκόμενους σε απόσταση ≤ 200 m, σε τμήματα που έχουν δοθεί σε κανονική 
κυκλοφορία και επιπλέον υπάρχουν ονομαστικές αναφορές σε συγκεκριμένους οικισμούς στους 
οποίους επιβάλλεται η παρακολούθηση των επιπέδων θορύβου και, εφ’ όσον απαιτηθεί, η λήψη 
μέτρων προστασίας (ηχοπετάσματα, ειδικές φυτεύσεις, κλπ.). Επιπρόσθετα, συχνές είναι οι 
έγγραφες, αλλά και οι προφορικές καταγγελίες από πολίτες για ηχορύπανση.  

Παράλληλα κατά την μέτρηση και παρακολούθηση του οδικού κυκλοφοριακού θορύβου στις 
κατοικημένες περιοχές, στη ζώνη διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των καθέτων αξόνων, 
προσδιορίζεται το ποσοστό του πληθυσμού που εκτίθεται σε θόρυβο πάνω από τα επιτρεπτά όρια 
και συντάσσονται χάρτες θορύβου βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Η έκθεση στο θόρυβο έχει την 
έννοια της έκθεσης ανθρώπων που ζουν εντός οργανωμένων οικισμών (οικισμοί με 
θεσμοθετημένα όρια) ή εντός πυκνοδομημένων εκτός σχεδίου κατοικημένων περιοχών. Επιτρεπτά 
όρια είναι αυτά που καθορίζονται από τη σχετική Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία. 

Η ΕΟΑΕ εφαρμόζει συστηματικά ετήσια προγράμματα παρακολούθησης του οδικού 
κυκλοφοριακού θορύβου τόσο στην Εγνατία οδό όσο και στους Κάθετους Άξονες και παράλληλα, 
συντάσσονται οι απαιτούμενοι χάρτες θορύβου, βάσει των απαιτήσεων της Οδηγίας 2002/49/ΕΚ 
και της ΚΥΑ 13586/724/ΦΕΚ/384/Β/28.03.2006 εναρμόνισης με την Ευρωπαϊκή Οδηγία, οι οποίοι 
υποβάλλονται στη Διεύθυνση ΕΑΡΘ του ΥΠΕΝ. Παράλληλα, προβλέπεται η μελλοντική εφαρμογή 
της Οδηγίας (ΕE) 2015/996 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Μαΐου 2015 για τη θέσπιση κοινών 
μεθόδων αξιολόγησης του θορύβου, σύμφωνα με την οδηγία 2002/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η οποία είναι υποχρεωτική από την 31/12/2018 και προβλέπει 
την εφαρμογή της  κοινής μεθόδου αξιολόγησης CNOSSOS-EU για τον προσδιορισμό των δεικτών 
θορύβου Lden και Lnight. 

Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για συνεχή και μακροχρόνια περιβαλλοντική παρακολούθηση της 
διακύμανσης του Ο.Κ.Θ, απαιτείται να συνεχιστεί, τόσο η Στρατηγική Χαρτογράφηση (3rd Round), 
όσο και η υλοποίηση του ετήσιου προγράμματος μετρήσεων και αναλύσεων σε τμήματα της Ε.Ο. 
και των Κ.Α., σύμφωνα και με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ με αρ. πρωτ. οικ. 211773/27.04.2012, 
προκειμένου:  
(α)  να διαπιστωθούν οι στάθμες του Ο.Κ.Θ και να συγκριθούν με παλαιότερα αποτελέσματα, 
(β)  να επικαιροποιηθεί ο Στρατηγικός Χάρτης Θορύβου (ΣΧΘ) 2017 (με κυκλοφοριακά στοιχεία 

2017) και να υπολογισθεί εκ νέου ο πληθυσμός που εκτίθεται σε θόρυβο τόσο πάνω από τα 
επιτρεπτά – σύμφωνα με τη νομοθεσία – όρια, όσο και η κατανομή του στις κλάσεις θορύβου 
που προβλέπει η Οδηγία, 

 (γ)  να διαπιστωθεί η αποτελεσματικότητα του υφιστάμενου Σχεδίου Δράσης (ΣΔ) και η ανάγκη 
ενδεχόμενης επικαιροποίησης με την λήψη αντιθορυβικών μέτρων, και  

Παράλληλα θα εξασφαλισθεί η προετοιμασία για την εφαρμογή της κοινής μεθοδολογίας 
CNOSSOS –EU και η εφαρμογή της προκειμένου να γίνει σύγκριση των δύο μεθόδων και να 
διαπιστωθούν οι όποιες διαφοροποιήσεις και αποκλίσεις.   
Με το παρόν Αντικείμενο Εργασιών ο Ανάδοχος θα αναλάβει τόσο την Στρατηγική Χαρτογράφηση 
της Εγνατίας Οδού, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/49, όσο και την εκτέλεση του 
προγράμματος παρακολούθησης με την μέτρηση, παρακολούθηση, ανάλυση και αξιολόγηση του 
Ο.Κ.Θ σε κατάλληλα επιλεγμένες θέσεις πλησίον της Ε.Ο. και των Κ.Α. της, βάσει των απαιτήσεων 
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της ΚΥΑ  με αρ. οικ. 211773/27.04.2012. Επιπρόσθετα θα γίνει και η εκπόνηση των ΣΧΘ & ΣΔ 
2017 και με την νέα Οδηγία 2015/996, ώστε να προκύψουν συγκρίσιμα στοιχεία. 

Ο κατάλογος των σχετικών διαθέσιμων μελετών παρατίθενται στην συνέχεια στο Παράρτημα Α. 
Τα παραδοτέα γεω-χωρικά δεδομένα και μετα-δεδομένα, 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).  

1.3 Στόχος και σκοπός της Σύμβασης εργασιών Αναδόχου - ΟΚΘ 

Όσον αφορά στον περιβαλλοντικό Ο.Κ.Θ., ο γενικός σκοπός της σύμβασης είναι : 

(α) η Στρατηγική Χαρτογράφηση (3rd Round) με την εκπόνηση των ΣΧΘ & ΣΔ 2017 και  
(β)  η εκπόνηση του προγράμματος παρακολούθησης 2018 και η αξιολόγησή του βάσει των 

διατάξεων της σχετικής κείμενης νομοθεσίας καθώς και ο προσδιορισμός του πληθυσμού 
που εκτίθεται σε θόρυβο πάνω από τα θεσμοθετημένα όρια. Επιπρόσθετα, θα διαπιστωθεί  η 
αναγκαιότητα κατάρτισης σχεδίων δράσης και λήψης αντιθορυβικών μέτρων.  

(γ) η εκπόνηση των ΣΧΘ & ΣΔ 2017 και με την νέα Οδηγία 2015/996, ώστε να προκύψουν 
συγκρίσιμα στοιχεία 

Με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί ο έλεγχος και η παρακολούθηση των επιπέδων θορύβου σε 
περιοχές στην εγγύτητα της Ε.Ο και των Κ.Α. της και όπου είναι αναγκαίο θα ληφθούν τα 
απαραίτητα – κατά περίπτωση – μέτρα προστασίας, ούτως ώστε να υπάρξει εναρμόνιση με τους 
όρους και περιορισμούς που διέπουν τη ζώνη γύρω από τον άξονα της οδού. 
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2.  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

2.1 Ο Περιβαλλοντικός Ο.Κ.Θ. - Νομοθετικό Πλαίσιο, Κανονισμοί & Οδηγίες 

Ο Περιβαλλοντικός Οδικός Κυκλοφοριακός Θόρυβος (ΟΚΘ) περιλαμβάνει όλους τους 
ανεπιθύμητους ή επιβλαβείς θορύβους στις αστικές, περί-αστικές περιοχές αλλά και στην ύπαιθρο 
σε γειτνίαση με πολεοδομικά συγκροτήματα και οικισμούς, που δημιουργούνται από ανθρώπινες 
δραστηριότητες, στον τομέα των συγκοινωνιακών υποδομών και πιο συγκεκριμένα από τη 
λειτουργία των οδικών μεταφορών.  

Ο Περιβαλλοντικός Οδικός Κυκλοφοριακός Θόρυβος (ΟΚΘ) είναι από τους σημαντικότερους 
παράγοντες υποβάθμισης του περιβάλλοντος που επιδρά δυσμενώς στην ποιότητα της ζωής. 
Καθορίζεται από την απόσταση του δέκτη από την πηγή ηχορύπανσης, τον κυκλοφοριακό φόρτο, 
τη σύνθεση της κυκλοφορίας, τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού, το ανάγλυφο της περιοχής, 
την ποιότητα του οδοστρώματος, την ταχύτητα των οχημάτων, κλπ.  

Για την εκπόνηση των εργασιών της σύμβασης που περιγράφονται στο παρόν Τεχνικό Αντικείμενο 
Εργασιών θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα: 

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

 Οδηγία 2002/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25.06.2002 σχετικά 
με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου. 

 Οδηγία (ΕE) 2015/996 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Μαΐου 2015 για τη θέσπιση κοινών μεθόδων 
αξιολόγησης του θορύβου σύμφωνα με την οδηγία 2002/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, 

 Υ.Α. 13586/724/2006 (ΦΕΚ 384Β/28.3.2006) «Καθορισμός μέτρων, όρων και μεθόδων για την 
αξιολόγηση και διαχείριση του θορύβου στο περιβάλλον, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της 
Οδηγίας 2002/49/ΕΚ σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού 
θορύβου, του Συμβουλίου της 25.06.2002. 

 Κ.Υ.Α οικ. 211773/27.04.2012 «Καθορισμός Δεικτών Αξιολόγησης και Ανωτάτων 
Επιτρεπόμενων Ορίων Δεικτών Περιβαλλοντικού Θορύβου που προέρχεται από την λειτουργία 
συγκοινωνιακών έργων, τεχνικές προδιαγραφές ειδικών ακουστικών μελετών υπολογισμού και 
εφαρμογής (ΕΑΜΥΕ) αντιθορυβικών πετασμάτων, προδιαγραφές προγραμμάτων 
παρακολούθησης περιβαλλοντικού θορύβου και άλλες διατάξεις». 

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

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

2.2 Περιγραφή εργασιών Αναδόχου 

2.2.1 Στρατηγική Χαρτογράφηση (ΣΧΘ & ΣΔ 2017) 

Στο πλαίσιο του συμβατικού αντικειμένου, καθορίζονται ως περιοχές χαρτογράφησης αυτές για τις 
οποίες συντάχθηκαν χάρτες θορύβου στα πλαίσια των προηγούμενων μελετών καθώς και όσες 
νέες απαιτούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τόσο στην ΕΟ όσο και στους ΚΑ. Οι 
περιοχές αυτές θα καλύπτουν θέσεις σε ζώνη ≥200m από τα όρια της Εγνατίας Οδού  

Οι βασικές ενότητες της Στρατηγικής Χαρτογράφησης Θορύβου 2017, αναλύονται στη συνέχεια (με 
βάση τις σχετικές προδιαγραφές του ΥΠΕΝ/Δνση ΚΑΠΑ : 
 Kαταγραφή των τυχόν  υπαρχουσών μελετών  θορύβου  (κατά  την  τελευταία   10-ετία)  και  

γενική  θεώρηση και αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης του  περιβαλλοντικού θορύβου 
στη χώρα μας,  με έμφαση  στο  κάθε επι μέρους ΠΣ κάθε μελέτης. 

 Επιλογή ειδικού λογισμικού πρόβλεψης / αξιολόγησης  του  περιβαλλοντικού θορύβου,  ώστε  
να  καλύπτονται  οι  απαιτήσεις των παρακάτω :  

 Οδηγία 2002/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25.06.2002 
σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου. 
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 Οδηγία (ΕE) 2015/996 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Μαΐου 2015 για τη θέσπιση κοινών 
μεθόδων αξιολόγησης του θορύβου σύμφωνα με την οδηγία 2002/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

 Με βάση την πρόταση του ανωτέρω λογισμικού θα γίνει και ο επανακαθορισμός / 
επικαιροποίηση των ορίων του τρισδιάστατου Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους  (DTM) του κάθε 
διακριτού τμήματος της Εγνατίας Οδού [μέγεθος,  όρια,  γεωγραφική  θέση, χρήσεις γης, 
αριθμός  κατοίκων  (βάσει απογραφής  ΕΣΥΕ  2011), κτίρια, οδικές συγκοινωνιακές κλπ 
υποδομές] και συγκεκριμένη πρόταση με νέα επικαιροποιημένα και ακριβή όρια από τον 
ανάδοχο η οποία θα εγκριθεί από τον εργοδότη για την πλήρη γεωγραφική κάλυψη των 
ανωτέρω επι μέρους περιοχών που θα ενταχθούν στον ΣΧΘ 2017 σε κάθε επιμέρους τμήμα της 
Εγνατίας Οδού. Θα γίνει επικαιροποιημένη διαμόρφωση ψηφιακών υποβάθρων εδάφους (DTM) 
της κάθε διακριτής περιοχής αναφοράς ΣΧΘ και εισαγωγή στοιχείων σε επίπεδο 3D μορφή σε 
επίπεδο κτιρίου ή αν αυτό δεν είναι εφικτό - με την σύμφωνη γνώμη του εργοδότη - σε επίπεδο 
οικοδομικού τετραγώνου. Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί συγκεκριμένη έλλειψη 
δεδομένων ή ειδικών στοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτητα  για την καλύτερη εκτέλεση της 
μελέτης, όπως πχ, ταχύτητες οδικής κυκλοφορίας, σύνθεση κλπ, θα γίνονται εκτιμήσεις ή 
παραδοχές αναλόγως της εκάστοτε περίπτωσης, μετά από αιτιολογημένη πρόταση του 
αναδόχου και έγκριση του εργοδότη.  

 Επικαιροποίηση κυκλοφοριακών δεδομένων, κατηγοριοποίηση και επεξεργασία αυτών, ώστε να 
είναι συμβατά με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2002/49 για τα στοιχεία του 2017. 

 Επικαιροποίηση πολεοδομικών δεδομένων των υπό μελέτη περιοχών (χαρτογραφικά 
υπόβαθρα, γεωγραφικές   πληροφορίες, ανάγλυφα περιοχών, χρήσεις γης, κλπ), και   
κατάλληλη επεξεργασία αυτών.  

 Διαμόρφωση του ΣΧΘ 2017 ανά επι μέρους περιοχή μελέτης κάθε με την ανάπτυξη και 
εφαρμογή του ειδικού λογισμικού πρόβλεψης / αξιολόγησης και την παρουσίαση των 
ισοθορυβικών καμπύλων των νέων δεικτών Lden & Lnight σε έγχρωμους χάρτες (βάσει ISO 1996) 
αξιολόγησης θορύβου σε κατάλληλη κλίμακα με έμφαση σε πληροφορίες κτηρίων και χρήσεων 
γης σε κατάλληλο υπόβαθρο δορυφορικής απεικόνισης. Με την χρήση του μοντέλου ο 
διαμορφωμένος ΣΧΘ 2017 θα συγκριθεί αναλυτικά με τα μετρηθέντα στοιχεία του 
προγράμματος (που αναλύεται στην συνέχεια) ώστε να διαπιστωθεί η συσχέτιση θεωρητικών-
μετρηθέντων τιμών των δεικτών Lden & Lnight και να γίνουν τυχόν απαιτούμενες  προσαρμογές   
του μοντέλου. Ο ΣΧΘ θα εξασφαλίζει :  

 την εκτίμηση του αριθμού ατόμων (σε εκατοντάδες) που ζουν σε κατοικίες εκτεθειμένες στα 
ακόλουθα επίπεδα του δείκτη Lden (σε dB) σε ύψος 4,0 μέτρων από το έδαφος στην πιο 
εκτεθειμένη πρόσοψη: 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, > 75 Οι τιμές θα δίδονται κατά 
προσέγγιση εκατοντάδας (π.χ.: 5 200 = μεταξύ 5 150 και 5 249 ατόμων, 100 = μεταξύ 50 
και 149, 0 = λιγότερο από 50 άτομα). 

 την εκτίμηση του αριθμού ατόμων (σε εκατοντάδες) που ζουν σε κατοικίες εκτεθειμένες σε 
κάποια από τις εξής ζώνες τιμών του δείκτη Lnight σε dB και σε ύψος 4,0 μέτρων από το 
έδαφος στην πιο εκτεθειμένη πρόσοψη: 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, > 70. Τα στοιχεία αυτά 
μπορούν επίσης να υπολογισθούν για τη ζώνη τιμών των 45-49 dB. 

 την παρουσίαση ισοθορυβικών καμπύλων σε κλίμακες τιμών των δεικτών Lden και Lnight ανά 
5 dB και κατ' ελάχιστον  τις καμπύλες των 60, 65, 70 και 75 dB. 

Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων των ΣΧΘ ανωτέρω θα γίνει σε μορφή έγχρωμων χαρτών 
(σε κατάλληλο περιβάλλον και συντεταγμένες ΕΓΣΑ και ισοθορυβικές καμπύλες βάσει ISO 1996 
όπως αναλύθηκε ανωτέρω) σε κατάλληλη κλίμακα. Η επιλογή της κλίμακας (1:5000 ή 1:10000 ή 
1-15000) θα εκτιμηθεί ώστε να εξασφαλίζει την πλέον ολοκληρωμένη και κατανοητή 
παρουσίαση των αποτελεσμάτων της χαρτογράφησης. Τέλος, θα γίνει αναλυτική εκτίμηση των 
επιπτώσεων θορύβου σε επίπεδο πληθυσμιακών ομάδων και κτιρίων που περιέχονται στις 
παρακάτω επιμέρους κατηγοριοποιήσεις ακουστικών ζωνών του ΣΧΘ: 

 >70 dB(A) του δείκτη Lden  και >60 dB(A) του δείκτη Lnight 
 >65 dB(A) του δείκτη Lden  και >55 dB(A) του δείκτη Lnight 
 >60 dB(A) του δείκτη Lden  και >50 dB(A) του δείκτη Lnight 

 Πλήρης και συνολική επικαιροποίηση του Σχεδίου Δράσης 2017 (ΣΔ) ευρείας κλίμακας σε 
επίπεδο ορίων του ΣΧΘ με επιλεγμένα μέτρα αντιμετώπισης θορύβου όπως πχ αντιθορυβικά 
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πετάσματα, λειτουργικές επεμβάσεις καθιέρωση "Ήσυχων Περιοχών" κλπ, βάσει των 
απαιτήσεων -όπως αυτές προσδιορίζονται στα εδάφια ια, ιβ και ιγ αντίστοιχα - του άρθρου 3 της 
Οδηγίας 2002/49/ΕΚ και των επι μέρους τοπικών συνθηκών.  

 Συνολική Αξιολόγηση Έκθεσης Θορύβου: Με την ολοκλήρωση του ΣΔ 2017 θα γίνει συνολική 
αξιολόγηση έκθεσης στον θόρυβο του πληθυσμού με βάση τα αποτελέσματα της διερεύνησης 
κάθε επι μέρους τμήματος, η οποία θα περιλαμβάνει σύγκριση με αποτελέσματα από τις 
παλαιότερες μελέτες. Οι ιδιαιτερότητες ή οι εκτιμήσεις (σε περίπτωση έλλειψης στοιχείων) που 
αναφέρονται στο παράρτημα VI της οδηγίας, θα αξιολογηθούν επίσης με πρόταση του 
αναδόχου και έγκριση του εργοδότη. 

 Ο ανάδοχος θα διαμορφώσει προτάσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του τοπικού 
πληθυσμού με αναλυτικό πρόγραμμα παρουσίασης και ανάδειξης των στοιχείων αξιολόγησης 
θορύβου με τρόπο ώστε να παρέχεται διαδικασία διαβούλευσης εστιασμένη στις εκάστοτε 
τοπικές συνθήκες, τις τοπικές πηγές θορύβου και με έμφαση σε τυχόν συγκεκριμένες 
ευαίσθητες κατηγορίες πληθυσμού και χρήσεων γης (π.χ. σχολεία, νοσοκομεία κλπ). Οι 
προτάσεις παρουσίασης πληροφοριών προς το κοινό (δηλαδή των στοιχείων αξιολόγησης του 
περιβαλλοντικού θορύβου) θα εξασφαλίζουν ότι η μορφή των δεδομένων θα είναι  κατανοητή  
από τον γενικό και μη τεχνικά εξοικειωμένο τοπικό πληθυσμό, ενώ θα αξιοποιεί κατά το δυνατόν 
τις τοπικές υποδομές διάχυσης της πληροφόρησης (πχ. τύπος, ραδιόφωνο, τηλεόραση κλπ.) 
και να αξιοποιεί τις πλέον εξελιγμένες μεθοδολογίες ανάλυσης και σύνθεσης πληροφοριών  
ακουστικού  περιβάλλοντος. 

Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω ο Ανάδοχος θα διαμορφώσει και θα υποβάλει την Τελική 
Έκθεση, η οποία θα περιλαμβάνει τα "ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ" 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 10 της Οδηγίας και αφορούν κάθε επι μέρους τμήμα του 
ΣΧΘ & ΣΔ και θα περιλαμβάνει : 

 σύντομη περιγραφή του κάθε  τμήματος  γεωγραφική θέση, μέγεθος, αριθμός κατοίκων. 
 αρμόδια αρχή. 
 τυχόν προγράμματα ελέγχου θορύβου που έχουν εκτελεστεί στο παρελθόν και 

εφαρμοζόμενα μέτρα κατά του θορύβου. 
 εφαρμοζόμενες μέθοδοι υπολογισμού ή μέτρησης. 
 ακουστικές μετρήσεις (πρόγραμμα παρακολούθησης σύμφωνα με τα ανωτέρω) 
 εκτιμώμενο συνολικό αριθμό ατόμων (σε εκατοντάδες) που ζουν σε κατοικίες εκτεθειμένες 

στα ακόλουθα επίπεδα του δείκτη Lden (σε dB(Α) σε ύψος τεσσάρων μέτρων από το έδαφος 
στην πιο εκτεθειμένη πρόσοψη: 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, > 75. Οι αριθμοί δίδονται κατά 
προσέγγιση εκατοντάδας (π.χ.: 5 200 = μεταξύ 5 150 και 5 249 ατόμων, 100 = μεταξύ 50 και 
149, 0 = λιγότερο από 50 άτομα).  

 εκτιμώμενο συνολικό αριθμό ατόμων (σε εκατοντάδες) που ζουν σε κατοικίες εκτεθειμένες σε 
κάποια από τις εξής ζώνες τιμών του δείκτη Lnight σε dB και σε ύψος τεσσάρων μέτρων από 
το έδαφος στην πιο εκτεθειμένη πρόσοψη: 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, > 70, (τα στοιχεία 
αυτά μπορούν επίσης να υπολογισθούν για τη ζώνη τιμών των 45-49 πριν από την 
ημερομηνία που προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1) 

 τον τελικό Στρατηγικό Χάρτη Θορύβου και τα Σχέδια Δράσης των ανωτέρω δεικτών ανά 
τμήμα της Εγνατίας Οδού, θα εμφαίνονται τουλάχιστον οι ισοθορυβικές καμπύλες 60, 65, 70 
και 75 dB στην κατάλληλη χρωματική απόδοση και σε υπόβαθρο σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

 συνοπτική περίληψη του ΣΧΘ και των ΣΔ, με όλες τις σημαντικές πτυχές που αναφέρονται 
στο παράρτημα για υποβολή προς την Επιτροπή (στην αγγλική γλώσσα). 

2.2.2   Πρόγραμμα Παρακολούθησης Περιβαλλοντικού Ο.Κ.Θ. 2018 

Σύμφωνα με τις Κ.Υ.Α. Ε.Π.Ο. κατά μήκος της Ε.Ο. προβλέπεται η παρακολούθηση του 
κυκλοφοριακού θορύβου σε οικισμούς ευρισκόμενους κοντά (L≤200 m) στα τμήματα που έχουν 
δοθεί σε κυκλοφορία. Σε ορισμένες περιπτώσεις στις Κ.Υ.Α. Ε.Π.Ο. υπάρχουν και ονομαστικές 
αναφορές σε συγκεκριμένους οικισμούς (π.χ. Ασώματα, Λευκόπετρα, Αγ. Χαράλαμπος, 
Πολύμυλος, Νέα Ευκαρπία, Νίψα κλπ.) στους οποίους επιβάλλεται η παρακολούθηση των 
επιπέδων θορύβου και, εφ’ όσον απαιτηθεί, η λήψη μέτρων προστασίας (ηχοπετάσματα, ειδικές 
φυτεύσεις, κλπ.). Επιπλέον, συχνές είναι οι έγγραφες αλλά και προφορικές καταγγελίες από 
πολίτες για ηχορύπανση. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης σύμβασης θα πραγματοποιηθούν 
24ωρες ηχομετρήσεις (με ωριαία ανάλυση) κατά μήκος της Ε.Ο. και των Κ.Α. της,  σε 50 θέσεις οι 
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οποίες θα υποδειχθούν από την Ε.Ο.Α.Ε. Οι ηχομετρήσεις θα ολοκληρωθούν κατά τη διάρκεια της 
Σύμβασης, η οποία θα έχει συνολική διάρκεια 12 μηνών. Η οριστικοποίηση των σημείων και του 
χρονοδιαγράμματος μετρήσεων και υποβολής εκθέσεων θα γίνει στην Έκθεση Εκτίμησης Έργου.  

Με την ολοκλήρωση των ηχομετρήσεων θα υποβάλλεται στην Ε.Ο.Α.Ε. η σχετική Τεχνική Έκθεση 
τα περιεχόμενα της οποίας περιγράφονται στην συνέχεια, με το σύνολο των αποτελεσμάτων των 
μετρήσεων επεξεργασμένων και κωδικοποιημένων κατάλληλα (στατιστική ανάλυση, γραφικά, 
κλπ.), συνοδευόμενων από φωτογραφική τεκμηρίωση. Για να καταστεί δυνατή η αξιολόγηση της 
ακουστικής επιβάρυνσης από την λειτουργία της Ε.Ο. και των Κ.Α. της θα γίνεται στατιστική 
ανάλυση του θορύβου σε πραγματικό χρόνο (real−time). Η ανάλυση αυτή θα παρέχει στοιχεία για 
όλες τις παρακάτω αναφερόμενες ηχοστάθμες σε dB(A) και κατά IS01996/1 (Description and 
measurement of Environmental noise − Basic quantities and procedures) και τις τυχόν 
αναθεωρήσεις του: 

 Ποσοστομετρικοί δείκτες θορύβου L1, L10, L50, L95, L99 καθώς και οι μέγιστες στάθμες  (Lmax) και 
ελάχιστες τιμές (Lmin) στην διάρκεια της 24ωρης καταγραφής. 

 Δείκτες: 
 Lday (07.00-19.00) - 12ωρος σταθμισμένος δείκτης αξιολόγησης θορύβου ημέρας. 
 Levening (19.00-23.00) - 4ωρος σταθμισμένος δείκτης αξιολόγησης απογευματινού  θορύβου.  
 Lnight (23.00-07.00) - 8ωρος σταθμισμένος δείκτης αξιολόγησης νυκτερινού θορύβου.  
 Lden – σταθμισμένος δείκτης αξιολόγησης θορύβου 24ωρου (σύμφωνα με τα άρθρα 3 & 6 

της  ΚΥΑ οικ. 211773/27.04.2012).  

 Ενεργειακά ισοδύναμη μέση ηχοστάθμη LAeq(24h). 

Η χρονική περίοδος καταγραφής των ηχομετρήσεων, οι θέσεις μέτρησης, οι συνθήκες μέτρησης, 
τα όργανα μέτρησης που θα χρησιμοποιηθούν και η βαθμονόμηση των οργάνων, θα πρέπει να 
είναι σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 2 και στο Παράρτημα 3 της ΚΥΑ οικ. 
211773/27.04.2012 και θα καλύπτουν τις απαιτήσεις που δίνονται στην συνέχεια. 
 



 

 
K:\Promithies\2018_ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΚΥΚΛ ΘΟΡΥΒΟΥ_5633\Tefhi\02_SoW_5633.doc  0000/5633/Β02 

9 

3.  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση - Χρονική Διάρκεια - 
ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ  

3.1.  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.  

3.2.  Προϋπολογισμός 

Η προεκτεινόμενη αμοιβή της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των πενήντα χιλιάδων Ευρώ (50.000 €),  
χωρίς ΦΠΑ.  

3.3.  Διάρκεια σύμβασης 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες .  

3.4.  Τμηματικές Πληρωμές 

Η τμηματική αμοιβή ανά παραδοτέο θα είναι η εξής : 

 Παραδοτέα 
Προθεσμία Υποβολής 

το αργότερο : 
Τμηματική Αμοιβή 

1. Υποβολή και έγκριση της 
Έκθεσης Εκτίμησης Έργου  

1 μήνα από την 
υπογραφή της Σύμβασης 

10 % του συμβατικού 
ποσού με την έγκριση 

2. Υποβολή και έγκριση της 1ης 
Ενδιάμεσης Τεχνικής 
Έκθεσης  

4 μήνες από την 
υπογραφή της Σύμβασης 

35 % του συμβατικού 
ποσού με την έγκριση 

3. Υποβολή και έγκριση της 2ης 
Ενδιάμεσης Τεχνικής 
Έκθεσης  

9 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  

10 μήνες από την 
υπογραφή της Σύμβασης 

20 % του συμβατικού 
ποσού με την έγκριση 

 
Η επίβλεψη της σύμβασης θα γίνει από την Υποδιεύθυνση Υποστήριξης Στρατηγικού Σχεδιασμού 
της ΕΟΑΕ. 
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4.  ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

Θα υποβληθούν μία (1) Έκθεση Εκτίμησης Έργου, δυο (2) Ενδιάμεσες Τεχνικές Εκθέσεις και μία 
(1) Τελική Τεχνική Έκθεση.   

4.1  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 (ΟΚΘ) και το χρονοδιάγραμμα εργασιών.  

4.2  Ενδιάμεσες Τεχνικές Εκθέσεις  

 1η Ενδιάμεση Τεχνική Έκθεση  :θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

 Στρατηγική Χαρτογράφηση – Χάρτης ΣΧΘ 2017  
 Πρόγραμμα Παρακολούθησης  
o Περιοχή μέτρησης - Τεκμηρίωση σημείων / διενέργειας μετρήσεων (Φωτογραφική 

Τεκμηρίωση) και προσδιορισμός συντεταγμένων και λοιπών γεωγραφικών 
αναφορών. Σχέδια Οριζοντιογραφίας των θέσεων που πραγματοποιήθηκαν οι 
μετρήσεις 

o Πρωτογενή στοιχεία μετρήσεων με μετεωρολογικά δεδομένα της περιοχής 
μέτρησης. 

o Παρουσίαση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων επεξεργασμένων και 
κωδικοποιημένων κατάλληλα (βάση δεδομένων, στατιστική ανάλυση, γραφικά, 
αρχεία GIS, χάρτες, μετα-δεδομένα, κλπ.). Ανάλυση των μετρήσεων  

o Έλεγχος θεωρητικών αποτελεσμάτων μοντέλου ΣΧΘ 2017 με τα μετρολογικά 
αποτελέσματα και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων βάσει των οριακών τιμών της 
νομοθεσίας  

 2η Ενδιάμεση Τεχνική Έκθεση  :θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

 Στρατηγική Χαρτογράφηση – Χάρτης ΣΔ 2017  
 Τελική Έκθεση Προγράμματος Παρακολούθησης και Πρόταση μέτρων 

αντιθορυβικής προστασίας βάσει μετρολογικών αποτελεσμάτων σε συνδυασμό με 
το ΣΔ 2017 

 Πρόγραμμα παρουσίασης και ανάδειξης των στοιχείων αξιολόγησης θορύβου 

4.3 Τελική Τεχνική Έκθεση  

Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω ο ανάδοχος θα διαμορφώσει και θα υποβάλει την Τελική 
Έκθεση, η οποία θα περιλαμβάνει τα "ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ" 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 10 της Οδηγίας τα οποία θα αφορούν κάθε επι μέρους 
τμήμα ΣΧΘ & ΣΔ. Κάθε Παραδοτέο, εκτός του τεύχους της Τεχνικής Έκθεσης, θα περιλαμβάνει το 
σύνολο αρχείων, δεδομένων και μετα-δεδομένων μετρήσεων, αναλύσεων, υπολογισμών/ 
επεξεργασίας και χαρτογραφικής αναπαράστασης των δεικτών και την καταχώρηση αυτών σε 
ενιαία Βάση Δεδομένων. 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).  

Επιπρόσθετα στο πλαίσιο της Τελικής Τεχνικής Έκθεσης θα πραγματοποιηθεί η εκπόνηση των 
ΣΧΘ & ΣΔ 2017 και με την νέα Οδηγία 2015/996, ώστε να προκύψουν συγκρίσιμα στοιχεία. 

Όλα τα σχετικά παραδοτέα θα υποβληθούν σε έντυπη και σε ψηφιακή μορφή. Ο Ανάδοχος θα 
υποβάλει στην Ε.Ο.Α.Ε. 3 (τρία) αντίγραφα της κάθε 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 Έκθεση. 

4.4.  Έκτακτες Τεχνικές Εκθέσεις  

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

5.1  Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας (ΔΠ) 

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

 Διαδικασία 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. 
 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. 
 Διαδικασία 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. 

5.2  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, 
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). 

5.3  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  
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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.  

5.4  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) 
 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 σε format 
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. 

5.5  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 Διαλειτουργικότητας, καθώς και 

(γ) το σύνολο της νομοθεσίας για τα δημόσια δεδομένα και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. 

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. 
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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 Διακυβέρνηση». 

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 
Διαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών (ΕΠΔΓΥ) και το πρότυπο INSPIRE. Μέχρι 
την έκδοση και έγκριση του ΕΠΔΓΥ, 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 Δεκεμβρίου 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 
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). 

                                                             
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 
7http://inspire.jrc.ec.europa.eu/documents/Metadata/INSPIRE_MD_IR_and_ISO_v1_2_20100616.pdf 
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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). 

5.6  Συσκέψεις 

Με την υπογραφή της σύμβασης, θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη (έναρξη του προγράμματος 
εργασιών) μεταξύ της Υποδιεύθυνσης Υποστήριξης Στρατηγικού Σχεδιασμού (Περιβαλλοντική 
Παρακολούθηση) και του Αναδόχου στα γραφεία της Ε.Ο.Α.Ε., στη Θεσσαλονίκη.  

Επιπρόσθετα, ο Ανάδοχος 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. 
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Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2018 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 
 
 
 

Μαρία Κουτζή 
Περιβαλλοντική Παρακολούθηση 

 

 

 
 
 
 
 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  
 
 
 
 

Θάλεια Βαλκούμα 
Υποδιευθύντρια Υποστήριξης 

Στρατηγικού Σχεδιασμού 
 
 

 
 

 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
 
 
 
 
 
 

Μαρία Θάνου 
Διευθύντρια Συμβάσεων 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 
με την υπ’ αριθμ. 944/6/03.04.18 

απόφαση του Δ.Σ. της ΕΟΑΕ 
 
 
 
 
 

Απόστολος Αντωνούδης 
Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος 

της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» 
 
 
 
 

Για τον «Ανάδοχο» 
 
 
 
 
 

_________________________ 
 

Για την «Εγνατία Οδός Α.Ε.» 
 
 
 
 
 

_________________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

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 

Παραδοτέα διασυνοριακού προγράμματος ΕΛΛΑΔΑ 
– ΠΓΔΜ : «Environmental Highway Observatory. E-
highway” 

E-240 
Διαβαλκανικό Κέντρο 
Περιβάλλοντος 

Τελική Τεχνική Έκθεση μέτρησης και 
χαρτογράφησης θορύβου στις κατοικημένες 
περιοχές περιξ της Εγνατίας οδού (χαρτογράφηση 
από Α/Κ Κ1 έως Α/Κ Γηροκομείου) 

 

Ε-220 Σ.Σ.Ε. & Περιβάλλον 

Τελική Τεχνική Έκθεση μέτρησης και 
χαρτογράφησης θορύβου στα τμήματα  της Εγνατίας 
οδού από Α/Κ Βέροιας έως Α/Κ Κ1 και από Α/Κ 
Γηροκομείου έως Α/Κ Στρυμόνα) 

 

Ε-219 Σ.Σ.Ε. & Περιβάλλον 

Τελική Έκθεση Εκπόνησης Μελέτης ετήσιων 
ηχομετρήσεων και χαρτογραφήσεων – αναλύσεων 
του περιβαλλοντικού δείκτη «Έκθεση πληθυσμού σε 
θόρυβο» στη ζώνη διέλευσης της Εγνατίας Οδού και 
των Κάθετων Αξόνων της, κωδ. αναφοράς 5211 

 

 

 

Ε-…. 

Φωτεινή Χωνιανάκη & 
Συνεργάτες 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1. Τεχνικό αντικείμενο. 

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

3. Κυκλοφοριακά δεδομένα ΕΜΗΚ Εγνατίας οδού και Κάθετων Αξόνων 

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. Διευθύνσεις 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/  
 


