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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

1.1 ∆ιάταξη του κειµένου και επεξηγήσεις  

Το παρόν κείµενο το οποίο περιγράφει το ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ των Μελετών 
Θεµάτων Περιβάλλοντος χωρίζεται στις ακόλουθες ενότητες: 
 
1. Εισαγωγή  Περιγράφεται γενικά ο σκοπός για τον οποίο ζητείται η 

µελετητική εργασία της οποίας καθορίζεται το µέγεθος.  
 

2. Συµβατικό Αντικείµενο Περιγράφεται σε συντοµία το αντικείµενο της/των 
παραπάνω µελέτης/µελετών έργων που θα εκπονήσει ο 
Μελετητής καθώς επίσης και το τι πρέπει να λαµβάνει 
υπόψη του ο Μελετητής στο σχεδιασµό των έργων. 
 

3. Συµβατικές Υποχρεώσεις 
για τη Σύνταξη Μελέτης 
 

Περιγράφονται οι ειδικές απαιτήσεις της ΕΟΑΕ για τη 
µέθοδο διαχείρισης της Συµφωνίας - Πλαίσιο και τη 
διασφάλιση ποιότητας 
 

4. Πρόσθετες εργασίες Περιγράφονται τυχόν πρόσθετες εργασίες που θα 
προκύψουν. 

  
5. Μεθοδολογία εργασίας - 
Χρονοδιάγραµµα - Αµοιβές 
 

Περιγράφεται η µεθοδολογία της εργασίας, το 
χρονοδιάγραµµα και το ποσό πληρωµής. 

6. ∆ιαδικασία εκπόνησης 
µελέτης 

Περιγράφεται αναλυτικά η σχετική διαδικασία 

  
7. Ποινικές ρήτρες Σύµφωνα µε την Σ.Υ. 
  
8. Αρχειοθέτηση Περιγράφονται οι απαιτήσεις αρχειοθέτησης. 
  
9. Παραρτήµατα Παρατίθενται χρήσιµες πληροφορίες και έντυπα που 

αφορούν τη σύνταξη και τη διαχείριση της µελέτης. 
 
Στο παρόν κείµενο χρησιµοποιούνται συχνά οι ακόλουθοι όροι: 
  
ΕΟΑΕ Εγνατία Οδός Α.Ε. καλείται ο Εργοδότης 
ΕΟ Εγνατία Οδός καλείται το αντικείµενο κατασκευής (συνολικό 

έργο) για το οποίο προορίζεται η µελέτη. 
ΚΑ Κάθετοι Άξονες καλείται επίσης το έτερο αντικείµενο 

κατασκευής (συνολικό έργο) για το οποίο προορίζεται η 
µελέτη 

Σ.Υ. Συγγραφή Υποχρεώσεων 
Μελετητής Οµάδα Μελετητών (ή µεµονωµένος Μελετητής) στην οποία 

ανατίθεται το έργο παροχής ειδικών υπηρεσιών.  
Επί µέρους σύµβαση 
 

Η εκάστοτε σύµβαση που θα συνάπτεται για επιµέρους 
µελετητικές εργασίες. 

Ειδικό αντικείµενο 
εργασιών 

Αντικείµενο εργασιών κάθε επί µέρους σύµβασης. 

ΟΣΑΤ Οδηγίες Σχεδιασµού Αποκατάστασης Τοπίου τις οποίες 
συνέταξε η Εγνατία Οδός Α.Ε. 

ΠΠΕ Προµελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
ΜΠΕ Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
ΠΕ Περιβαλλοντική Έκθεση 
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ΚΥΑ ΕΠΟ Κοινή Υπουργική Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών 
Όρων 

Εκπρόσωπος Μελετητή Πρόσωπο στο οποίο ο Μελετητής αναθέτει τα καθήκοντα 
εκπροσώπησής του έναντι του Εργοδότη το οποίο έχει τη 
γενική ευθύνη για τα συµβατικά θέµατα. 

Γενικός Μελετητής Πρόσωπο που έχει τα κατάλληλα προσόντα, στο οποίο ο 
Εργοδότης αναθέτει αποκλειστικά τη γενική ευθύνη για την 
παρακολούθηση και τον συντονισµό των εργασιών µελέτης. 

Συντονιστής  Φυσικό πρόσωπό το οποίο ορίζεται από τον ανάδοχο κατά 
τη φάση συµµετοχής στο διαγωνισµό για την εκπόνηση των 
µελετητικών εργασιών και το οποίο έχει την γενική ευθύνη 
για τον συντονισµό και την άρτια και εµπρόθεσµη εκτέλεση 
των µελετητικών εργασιών. 

 
 
1.2 Γενικά  

Με την υπ΄αριθ.657/8/3.2.11 απόφαση του ∆Σ της ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε εγκρίθηκε 
διαγωνισµός µε την διαδικασία της συµφωνίας – πλαίσιο για εκτέλεση περιβαλλοντικών 
µελετών για τις ανάγκες της ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε (Κύριου Άξονα, Καθέτων Αξόνων και 
λοιπών αναγκών) προϋπολογισµού  400.000 Ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. 
 
Στο παρόν κείµενο καθορίζεται το αντικείµενο εργασιών του Μελετητή το οποίο αφορά στην 
εκπόνηση µελετών που άπτονται των θεµάτων περιβάλλοντος. Οι εργασίες των µελετών θα 
εκτελεστούν από τον Μελετητή βάσει Συµφωνίας - Πλαίσιο, ειδικής για τα έργα της Εγνατίας 
Οδού, των Καθέτων Αξόνων και κάθε άλλης οδού που ενσωµατώνεται στη λειτουργία αυτών, 
καθώς και µεµονωµένων έργων (λιµενικών, ΧΥΤΑ, ΕΕΛ, δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης 
κλπ.) που έχει αναλάβει ή πρόκειται να αναλάβει η Εγνατία Οδός Α.Ε., όπως και όποτε αυτό 
απαιτηθεί, σύµφωνα µε τις ανάγκες των έργων αυτών ή του συνολικού έργου της Εγνατίας 
Οδού και των Καθέτων Αξόνων.  
 
Με τις µελέτες αυτές επιδιώκεται να αντιµετωπιστούν µεµονωµένα και απρόβλεπτα 
προβλήµατα που παρουσιάζονται κατά την κατασκευή και λειτουργία της Εγνατίας οδού ή 
κατά την εκπόνηση παντός είδους µελετών, που αφορούν τα προαναφερόµενα έργα.  
 
Στο παρόν κείµενο καθορίζονται τα γενικά καθήκοντα του Μελετητή έναντι του Εργοδότη ως 
προς το είδος, την ποσότητα και την ποιότητα του µελετητικού έργου που θα παραχθεί. ∆εν 
καθορίζονται η συγκεκριµένη θέση του κατασκευαστικού έργου και το πρόγραµµα εκπόνησης 
των απαιτούµενων εργασιών µελέτης. 
 
Όταν κατά τη διάρκεια της ισχύος της Συµφωνίας - Πλαίσιο προκύψει ανάγκη παροχής των 
υπηρεσιών που αποτελούν το αντικείµενό της, καλείται µε γραπτή πρόσκληση της 
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας (Εγνατία Οδός Α.Ε.), ο ανάδοχος να υπογράψει, µέσα στην 
ορισµένη από την προκήρυξη προθεσµία, τη σύµβαση για την εκτέλεση του αντικειµένου της 
επιµέρους σύµβασης µελέτης µε τους όρους της Συµφωνίας - Πλαίσιο.  
 
 
1.3 Σκοπός της Συµφωνίας - Πλαίσιο 

Σκοπός της Συµφωνίας - Πλαίσιο είναι η εκπόνηση Προµελετών Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΠΠΕ), Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), Περιβαλλοντικών 
Εκθέσεων (ΠΕ), Φακέλου στοιχείων κατ’ εφαρµογή του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. Η.Π. 
11014/703/Φ104/2003 καθώς και εξειδικευµένων Περιβαλλοντικών Μελετών (π.χ. Μελέτες 
Ηχοπετασµάτων, διάθεσης υγρών και στερεών αποβλήτων κλπ.), για την κατασκευή και 
ολοκλήρωση τµηµάτων της Εγνατίας Οδού, των Καθέτων Αξόνων και κάθε άλλης οδού που 
ενσωµατώνεται στη λειτουργία αυτών, αλλά και µεµονωµένων ή ανεξάρτητων έργων 
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(λιµενικών, ΧΥΤΑ, ΕΕΛ, δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης κλπ.)  ή συστηµάτων για τις 
γενικότερες ανάγκες της ΕΟΑΕ. 
 
Για τις συγκεκριµένες µελέτες υπάρχει ανάγκη για άµεση εκπόνηση προκειµένου να 
διασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος και να εξασφαλίζεται η νοµιµότητα και η όσο 
το δυνατόν πιο γρήγορη προώθηση των διαδικασιών της ΕΟΑΕ, για την έκδοση 
περιβαλλοντικών αδειών και την εφαρµογή των περιβαλλοντικών όρων.  
 
Για την εκπόνηση των παραπάνω περιβαλλοντικών µελετών, είναι απαραίτητη η συνεργασία 
του Μελετητή µε τους Μελετητές άλλων ειδικοτήτων (οδοποιίας, υδραυλικών, γεωτεχνικών, 
τεχνικών, σηράγγων κλπ.) σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στη σχετική παράγραφο του 
παρόντος. Η συνεργασία αυτή µεταξύ των ανεξαρτήτων Μελετητών απαιτεί συµβατότητα στη 
τεχνολογία και για το λόγο αυτό παρακάτω παρατίθενται κανόνες διασφάλισης ποιότητας 
που αποβλέπουν εκτός των άλλων και στη διευκόλυνση της επικοινωνίας µεταξύ Μελετητή 
και ΕΟΑΕ.  
 
 
 
2. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

2.1 Τι είδους Περιβαλλοντικές Μελέτες θα εκπονηθούν 

Στο αντικείµενο της παρούσας Συµφωνίας - Πλαίσιο περιλαµβάνεται η εκπόνηση των 
ακόλουθων µελετών: 

• Προµελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ),  
• Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ),  
• Περιβαλλοντική Έκθεση (ΠΕ), για έργα υποκατηγορίας 4 της Β’ κατηγορίας. 
• Φάκελος στοιχείων που απαιτείται είτε κατά τη διαδικασία µε την οποία οι αρµόδιες 

αρχές αποφασίζουν εάν επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση µε τις 
επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη βελτίωση, τροποποίηση, επέκταση ή 
εκσυγχρονισµό ενός έργου ή µιας δραστηριότητας, είτε για την ανανέωση ισχύος της 
απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 13 της 
Κ.Υ.Α. µε Α.Η.Π. 11014/703/Φ104/2003 και  

• Εξειδικευµένες Περιβαλλοντικές Μελέτες (π.χ. Μελέτη Ηχοπετασµάτων, διάθεσης 
υγρών και στερεών αποβλήτων κλπ.) 

 
Ο Μελετητής θα πρέπει να λαµβάνει απαραίτητα υπόψη του τις πάσης φύσεως 
προγενέστερες µελέτες του προς µελέτη τµήµατος, καθώς και µελέτες των γειτονικών 
τµηµάτων της Εγνατίας Οδού, των Καθέτων Αξόνων και κάθε άλλης οδού που 
ενσωµατώνεται στη λειτουργία αυτών αλλά και των υπαρχόντων οδών Εθνικού, Επαρχιακού, 
κλπ. ∆ικτύου. 
 
Κάθε πρόσθετη µελετητική εργασία που θα απαιτηθεί από µελετητές άλλων ειδικοτήτων, 
προκειµένου να καταστεί δυνατή η εκπόνηση άρτιας µελέτης, πρέπει να επισηµανθεί 
εγκαίρως, µε σχετική αναφορά στην ΕΟΑΕ και εφόσον εγκριθεί θα περιληφθεί στα πρώτα 
βήµατα της µελέτης.  
 
Η σύνταξη των προαναφερόµενων µελετών θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε την ισχύουσα 
νοµοθεσία και τις αντίστοιχες διατάξεις όπως παρατίθενται στην παράγραφο 2.3, τις 
προδιαγραφές που θα καθορισθούν µε υπουργικές αποφάσεις κατ’ εξουσιοδότηση της 
παραγράφου 10 του άρθρου 4 του Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160Α), όπως αντικαταστάθηκε µε την 
παράγραφο 10 του άρθρου 2 του Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91Α), κατά το διάστηµα ισχύος της 
Συµφωνίας - Πλαίσιο, καθώς και τα Ειδικά Αντικείµενα Εργασιών που θα συνοδεύουν τις επί 
µέρους Συµβάσεις και βάσει των οποίων θα ανατίθενται οι περιβαλλοντικές µελέτες στον 
Μελετητή. 
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2.2 Τι περιλαµβάνεται στις Περιβαλλοντικές Μελέτες 

2.2.1 Προµελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ) 
Η ΠΠΕ περιλαµβάνει πληροφορίες ως προς: 

• τη γεωγραφική θέση και το µέγεθος του έργου ή της δραστηριότητας – σύντοµη 
περιγραφή του έργου ή της δραστηριότητας 

• το είδος, την εφαρµοζόµενη τεχνολογία, τα γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου ή 
της δραστηριότητας 

• τις συνθήκες της περιοχής που θα πραγµατοποιηθεί το έργο ή η δραστηριότητα, 
κυρίως ως προς το φυσικό και το πολιτιστικό περιβάλλον 

• τη χρήση των φυσικών πόρων 
• τη συσσωρευτική δράση µε άλλα έργα ή δραστηριότητες 
• την παραγωγή αποβλήτων 
• την προκαλούµενη ρύπανση και τις οχλήσεις 
• την πρόληψη των ατυχηµάτων ιδίως από τη χρήση ουσιών ή τεχνολογίας 
• εντοπισµός και αξιολόγηση των βασικών επιπτώσεων στο περιβάλλον 
• συνοπτική καταρχήν περιγραφή των µέτρων που προβλέπονται προκειµένου να 

αποφευχθούν, να µειωθούν και εφόσον είναι δυνατό, να επανορθωθούν σηµαντικές 
δυσµενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον 

• συνοπτική περιγραφή των κύριων εναλλακτικών λύσεων που µελετά ο κύριος του 
έργου ή της δραστηριότητας και υπόδειξη των κύριων λόγων της επιλογής του, 
λαµβανοµένων υπόψη των επιπτώσεων τους στο περιβάλλον 

 
2.2.2 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) 
Η ΜΠΕ θα περιλαµβάνει τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες: 

• Περιγραφή του έργου ή της δραστηριότητας 

• Περιγραφή της υφιστάµενης κατάστασης του περιβάλλοντος µε τα απαραίτητα στοιχεία 
και τεκµηριώσεις προκειµένου να γίνει αξιολόγηση και εκτίµηση των κυριότερων 
άµεσων και έµµεσων περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου ή της δραστηριότητας: 
� Στον άνθρωπο, στην πανίδα και τη χλωρίδα 
� Στο έδαφος, στα νερά, στον αέρα, στο κλίµα και στο τοπίο 
� Στα υλικά αγαθά και στην πολιτιστική κληρονοµιά 
� Στην αλληλεπίδραση µεταξύ των παραγόντων που αναφέρονται στις προηγούµενες 

περιπτώσεις 
• Περιγραφή των µέτρων που προβλέπονται να ληφθούν προκειµένου να αποφευχθούν, 

να µειωθούν και εφόσον είναι δυνατό να επανορθωθούν σηµαντικές δυσµενείς 
επιπτώσεις στο περιβάλλον. 

• Συνοπτική περιγραφή των κύριων εναλλακτικών λύσεων που µελετά ο κύριος του 
έργου ή της δραστηριότητας και υπόδειξη των κύριων λόγων της επιλογής του 
λαµβανοµένων υπόψη των επιπτώσεων τους στο περιβάλλον. 

• Χωροθέτηση και αποκατάσταση δανειοθαλάµων - αποθεσιοθαλάµων - λατοµείων 
• Απλή (µη τεχνική) περίληψη των πληροφοριών που αναφέρονται στις προηγούµενες 

περιπτώσεις 
 

2.2.3 Περιβαλλοντική Έκθεση (ΠΕ) 
Η ΠΕ θα περιλαµβάνει τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες: 

• Περιγραφή του έργου ή της δραστηριότητας 

• Περιγραφή της υφιστάµενης κατάστασης του περιβάλλοντος 
• Εκτίµηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον  
• Προτάσεις µέτρων για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων  
• Φωτογραφική Τεκµηρίωση  
• Χάρτες - Σχέδια 
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2.2.4 Φάκελος στοιχείων σύµφωνα µε το άρθρο 13 της µε Α.Η.Π. 11014/ 703/ Φ104/ 

14.3.2003 ΚΥΑ . 
Στην περίπτωση ανάληψης από πλευράς ΕΟΑΕ εκσυγχρονισµού, επέκτασης, βελτίωσης ή 
τροποποίησης υφιστάµενου έργου και προκειµένου να εκτιµηθεί αν επέρχονται ουσιαστικές 
διαφοροποιήσεις σε σχέση µε τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, συντάσσεται Φάκελος 
στοιχείων για να αποφανθεί η αρµόδια Υπηρεσία αν απαιτείται ή όχι η υποβολή ΠΠΕ ή ΜΠΕ 
ή ΠΕ. 
 
Τα περιεχόµενα του φακέλου αυτού είναι τα ακόλουθα: 
• Εισαγωγή 
• Περιγραφή του υφιστάµενου έργου ή δραστηριότητας 
• Περιγραφή του προτεινόµενου έργου ή δραστηριότητας 
• Υφιστάµενη κατάσταση περιβάλλοντος 
• Εκτίµηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον 
• Φωτογραφική τεκµηρίωση 
• Χάρτες - Σχέδια 
• Απαιτούµενα δικαιολογητικά 
 
Στην περίπτωση που απαιτείται η ανανέωση ή η παράταση της χρονικής ισχύος της 
απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, η ΕΟΑΕ φροντίζει για την υποβολή φακέλου 
στην αρµόδια Υπηρεσία, προκειµένου να αποφανθεί αν απαιτείται ή όχι η υποβολή νέας 
ΜΠΕ ή ΠΕ. 
 
Τα περιεχόµενα του φακέλου αυτού είναι τα ακόλουθα: 
• Είδος και µέγεθος του έργου ή της δραστηριότητας 
• Στοιχεία υπευθύνου του έργου ή της δραστηριότητας  
• Στοιχεία – περιγραφή της µέχρι σήµερα εξέλιξης και λειτουργίας του έργου ή της 

δραστηριότητας, µε επικαιροποιηµένα στοιχεία λειτουργίας αυτού/αυτής, καθώς και 
αναφορά στην αποτελεσµατικότητα των µέτρων αντιρρύπανσης ή αποκατάστασης του 
περιβάλλοντος που εφαρµόστηκαν, µε ειδικότερη αναφορά στις απαιτήσεις της προς 
ανανέωση περιβαλλοντικής αδειοδότησης. 

• Συνοπτική αναφορά σε τυχόν µεταβολές που έχουν επέλθει στο φυσικό και 
ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής του έργου ή της δραστηριότητας, στο καθεστώς 
προστασίας (π.χ. ένταξη του έργου σε περιοχές µε ειδικό καθεστώς προστασίας π.χ. 
δίκτυο Natura 2000, αρχαιολογικοί χώροι), καθώς και στις χωροταξικές κατευθύνσεις, στο 
διάστηµα που έχει παρέλθει από την έκδοση της ΚΥΑ ΕΠΟ.  

• Απαιτούµενα δικαιολογητικά 
 
2.2.5 Κατά την εκπόνηση του συνόλου των παραπάνω µελετών θα πρέπει κατά 

περίπτωση να λαµβάνονται υπόψη τα ακόλουθα: 

• Οι προτάσεις του Μελετητή να είναι σύµφωνες µε τις αρχές προστασίας των ειδών 
πανίδας και χλωρίδας που ισχύουν στην περιοχή διέλευσης της χάραξης. Θα ληφθούν 
υπόψη όλοι οι δυνατοί περιορισµοί που είναι δυνατό να ισχύουν (Εθνικοί ∆ρυµοί, 
περιοχές του ∆ικτύου "Φύση 2000", ζώνες Ramsar, καταφύγια θηραµάτων, ∆ασικά 
ελεγχόµενες περιοχές κλπ.). 

• Να υπάρχει Καταγραφή - Σύγκριση εναλλακτικών λύσεων για κάθε υπό µελέτη έργο.  
• Σε συνεργασία µε τον Μελετητή των Υδραυλικών Μελετών, να καταγράφονται όλες οι 

θέσεις που η οδός διασταυρώνεται µε το υδρογραφικό (ποταµοί, χείµαρροι, ρέµατα, 
µισγάγγειες, κλπ.) και αρδευτικό – αποστραγγιστικό δίκτυο της περιοχής και να 
προτείνονται τα ανάλογα τεχνικά τα οποία θα πρέπει να λειτουργούν και ως διαβάσεις 
άγριας πανίδας (ο έλεγχος θα γίνει σύµφωνα µε το Παράρτηµα 5 του ΟΣΑΤ). 
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• Σε συνεργασία µε τον Μελετητή των Υδραυλικών Μελετών να προτείνονται κατάλληλα 
συστήµατα αποστράγγισης - αποχέτευσης της οδού. 

• Ο Μελετητής να φροντίζει, στο βαθµό που είναι εφικτό, να υπάρχουν σαφείς προτάσεις 
για το σύνολο των συνοδών έργων του κυρίως έργου όπως αυτά ορίζονται σύµφωνα µε 
την κείµενη νοµοθεσία (∆ανειοθάλαµοι, λατοµεία αδρανών και άλλων υλικών, µόνιµοι ή 
προσωρινοί χώροι απόθεσης πλεοναζόντων υλικών, εργοταξιακές εγκαταστάσεις, 
εγκαταστάσεις παρασκευής σκυροδέµατος ή ασφαλτοµίγµατος, συγκέντρωσης 
ορυκτελαίων, σπαστηροτριβεία, εγκαταστάσεις κοσκίνησης, εγκαταστάσεις κοκκοµετρικού 
διαχωρισµού, ΣΕΑ, Κ∆Α, κλπ.)  
Ειδικότερα, ως προς τους αποθεσιοθαλάµους και δανειοθαλάµους, να γίνεται 
υπολογισµός του ισοζυγίου των χωµατισµών της οδού και επίσης να καταγράφονται οι 
συγκεκριµένες ποσότητες υλικών που πρέπει να ληφθούν από δανειοθαλάµους καθώς 
και οι ποσότητες των προς απόθεση υλικών. Να προτείνονται θέσεις δανειοθαλάµων και 
αποθεσιοθαλάµων ύστερα από σύγκριση των εναλλακτικών θέσεων και επίσης να 
εξετάζεται η δυνατότητα λήψεως δανείων υλικών ή απόθεσης υλικών σε άλλα τµήµατα 
της ΕΟ.  

• Να συντάσσεται χρονοδιάγραµµα όλων των δραστηριοτήτων που απαιτούνται για την 
προστασία του περιβάλλοντος µετά από τη δηµοπράτηση του έργου. Ενδεικτικά, στο 
χρονοδιάγραµµα θα πρέπει να περιλαµβάνεται τουλάχιστον η χρονική διάρκεια των 
παρακάτω δραστηριοτήτων: 
− Λήψη αδειών ΥΠ.ΠΟ 
− Λήψη αδειών αποθεσιοθαλάµων, δανειοθαλάµων, εγκατάστασης εργοταξίων, 

λατοµείων, δρόµων πρόσβασης, σπαστηροτριβείων, κλπ. 
− Εργασίες αποκατάστασης τοπίου (ορύγµατα, επιχώµατα, δανειοθάλαµοι, 

αποθεσιοθάλαµοι, εργοταξιακοί χώροι, κλπ.) 
− Άλλες άδειες, δραστηριότητες, κλπ. 

• Να δίνεται ιδιαίτερη σηµασία στην κωδικοποίηση όλων των µέτρων προστασίας του 
περιβάλλοντος που προτείνονται στην ΜΠΕ ώστε να χρησιµοποιηθούν κατά την σύνταξη 
του Σχεδίου ΚΥΑ ΕΠΟ του έργου. 

• Να περιλαµβάνεται ένας κατ΄ αρχήν συνολικός προϋπολογισµός του έργου, στον οποίο 
να επισηµάνονται όλες οι δαπάνες που κρίνονται ως απαραίτητες για τα έργα 
αποκατάστασης & προστασίας του περιβάλλοντος. 

• Να γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες από τον Μελετητή ώστε στα Παραρτήµατα της 
µελέτης να περιλαµβάνονται οι γνωµατεύσεις των συναρµοδίων Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ, 
του Υπουργείου Γεωργίας, κλπ. 

• Σηµειώνεται, τέλος, ότι για την αποκατάσταση του τοπίου, θα πρέπει να εκπονηθεί ειδική 
Μελέτη Αποκατάστασης Τοπίου (ΜΑΤ) κατά την φάση κατασκευής του έργου. Είναι 
σκόπιµο αυτό να µνηµονεύεται ρητά στα τεύχη της Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων, σε όσα σηµεία αυτό κρίνεται απαραίτητο. 

 
 
2.3 Κανονισµοί και Οδηγίες 

Ο Μελετητής κατά την εκπόνηση των µελετών θα πρέπει να λάβει υπόψη την κείµενη 
Νοµοθεσία όπως αυτή παρατίθεται στο Παράρτηµα 2 του παρόντος Αντικειµένου Εργασιών 
καθώς και το σύνολο της ισχύουσας - κατά το διάστηµα εκπόνησης των µελετών – 
νοµοθεσίας και των διατάξεων και εγκυκλίων του ΥΠΕΧΩ∆Ε.  
 
Οι Μελέτες θα ακολουθούν επίσης: 

• Τον Οδηγό Σχεδιασµού Αποκατάστασης Τοπίου (ΟΣΑΤ). Κάθε εξαίρεση από αυτόν θα 
πρέπει να αναφέρεται αµέσως στην ΕΟΑΕ. 

• Τις Οδηγίες Σύνταξης Μελετών Έργων Οδοποιίας (ΟΣΜΕΟ) και τις Οδηγίες Μελέτης 
Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ). Η επιλογή µεταξύ ΟΣΜΕΟ και ΟΜΟΕ όταν υπάρχει 
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διαφοροποίηση µεταξύ τους, θα αποφασίζεται από κοινού µε την ΕΟΑΕ. Κάθε εξαίρεση 
από αυτές θα πρέπει να αναφέρεται αµέσως στην ΕΟΑΕ. 

• Την Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΤΣΥ) του έργου 
• Τις Τεχνικές Προδιαγραφές Σηράγγων. 
• Για κάθε κριτήριο σχεδιασµού το οποίο δεν καλύπτεται από τον ΟΣΑΤ, τις ΟΜΟΕ ή τις 

ΟΣΜΕΟ, ο Μελετητής θα προτείνει άλλους Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς ή Αµερικάνικους 
κανονισµούς για έγκριση από την ΕΟΑΕ. 

• τους τυχόν εγκεκριµένους Περιβαλλοντικούς Όρους. 
 
Η ΕΟΑΕ εφόσον κρίνεται κατά περίπτωση σκόπιµο θα δίνει εξειδικευµένες εντολές για τον 
σχεδιασµό ενός έργου. 
 
 
 
3. ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

3.1 Απαιτούµενο Πτυχίο και εκπροσώπηση της Οµάδας Εργασίας του Μελετητή 
Περιβαλλοντικών µελετών 

Ο Μελετητής για την παραγωγή των µελετών περιβάλλοντος, όπως αυτές αναφέρονται 
παραπάνω, θα πρέπει να διαθέτει πτυχίο τάξης όπως ορίζεται στην προκήρυξη στην 
Κατηγορία 27 (Μελετών Περιβάλλοντος). Το ελάχιστο προσωπικό το οποίο θα στελεχώνει 
την οµάδα µελέτης θα είναι αυτό που αναφέρεται στην προκήρυξη. 
 
 
3.2 Παροχή Υπηρεσιών Μελετητή - επικοινωνία  

3.2.1 Κατά την περίοδο του έργου, ο Μελετητής θα παρέχει υπηρεσίες Μελετητή στην ΕΟΑΕ 
και θα την ενηµερώνει για κάθε ζήτηµα, όπως και όταν απαιτείται από την ΕΟΑΕ. Ο 
Μελετητής θα ακολουθεί τις οδηγίες και τις πληροφορίες που προέρχονται από τις 
Αρχές και τους Οργανισµούς που σχετίζονται µε το έργο, αλλά θα προχωρά στη µελέτη 
σύµφωνα µε τις οδηγίες της ΕΟΑΕ. 
 
Ο Μελετητής έχει την υποχρέωση να συµµετέχει σε συναντήσεις τοπικού χαρακτήρα, 
ύστερα από εντολή της ΕΟΑΕ, στα πλαίσια του διαλόγου µε τους ενδιαφερόµενους 
φορείς (Εφορείες Αρχαιοτήτων, ∆ασαρχεία, ΟΚΩ, Στρατιωτικές Υπηρεσίες, κλπ.), 
καθώς και σε συσκέψεις που τυχόν ζητηθούν για συνεργασία µε την επίβλεψη στα 
γραφεία της εταιρείας. 
 
Ο Μελετητής, στις περιπτώσεις όπου αυτό απαιτηθεί, θα έχει την υποχρέωση των 
απαιτούµενων ενεργειών και επαφών για την επίσπευση των γνωµατεύσεων των 
συναρµοδίων υπηρεσιών και την ολοκλήρωση της διαδικασίας περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης. Επίσης θα έχει την υποχρέωση παράστασης στη συνεδρία του 
Νοµαρχιακού Συµβουλίου για τη γνωµοδότηση επ’ αυτής, καθώς και σε όλες τις 
σχετικές συναντήσεις που θα διεξαχθούν µε τρίτους εµπλεκόµενους. 

 
3.2.2 Επικοινωνία µε την ΕΟΑΕ 

Κατά την έναρξη της µελέτης, ο Μελετητής θα ενηµερώνεται για τον Επιβλέποντα της 
Συµφωνίας – Πλαίσιο και το Βοηθό Επιβλέποντα, µε τους οποίους θα επικοινωνεί για 
οποιοδήποτε θέµα αφορά στη σύµβαση. Η επικοινωνία θα διέπεται από τους κανόνες 
διασφάλισης ποιότητας σύµφωνα µε την σχετική παράγραφο του παρόντος. 

 
3.2.3 Επικοινωνία µε τις αρµόδιες Αρχές 

Ο Μελετητής είναι υποχρεωµένος να επικοινωνεί µε τους υπεύθυνους φορείς και τους 
οργανισµούς που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Οι αρµόδιες αρχές 
περιλαµβάνουν απαραίτητα τις ακόλουθες: 
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• Υ.ΠΕ.Κ.Α ( ΕΥΠΕ, ∆ΜΕΟ/δ, ∆/νση Χωροταξίας, ∆/νση Φυσικού Περιβάλοντος, 
∆νση Προστασίας ∆ασών)  
• ΥΠ.ΠΟ. (Εφορείες Αρχαιοτήτων: ΕΠΚΑ, ΕΒΑ, Νεωτέρων Μνηµείων καθώς και 
στις κεντρικές υπηρεσίες του ΥΠΠΟ) 
• Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίµων (∆ιευθύνσεις ∆ασών, ∆ασαρχεία 
καθώς και κεντρικές υπηρεσίες του υπουργείου) 
• ∆ιευθύνσεις Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της εκάστοτε Περιφέρειας  
• Υπηρεσίες Περιβάλλοντος του εκάστοτε ∆ήµου 
• Οργανισµοί Κοινής Ωφέλειας 
• ∆ήµοι, ΟΣΕ, Στρατιωτικές Υπηρεσίες, κλπ. 

 
Ο Μελετητής θα συµπεριλαµβάνει σε κάθε φάση υποβολής και συγκεκριµένα στο 
τεύχος της Τεχνικής Έκθεσης, περίληψη των κύριων θεµάτων που ανέκυψαν ως 
αποτέλεσµα των επαφών αυτών και αντίγραφα των επιστολών που εστάλησαν και 
ελήφθησαν καθώς και συνηµµένα πρακτικά συσκέψεων υπό τη µορφή παραρτήµατος.  
 
Ο Μελετητής θα ενηµερώνει την ΕΟΑΕ για όλες τις προγραµµατισµένες συσκέψεις 
ώστε να µπορούν να παρευρεθούν και εκπρόσωποι της ΕΟΑΕ. Η ΕΟΑΕ µπορεί να 
απαιτήσει τη διεξαγωγή των συσκέψεων αυτών στα γραφεία της εταιρείας. Όλη η 
σχετική αλληλογραφία θα κοινοποιείται στην ΕΟΑΕ. 

 
 
 
4. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Σε περίπτωση που απαιτείται από την ΕΟΑΕ, ο Μελετητής θα εκτελεί πρόσθετες εργασίες 
κατά το µέτρο που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση του αντικειµένου της µελέτης. Για 
τις πρόσθετες εργασίες, µέσα στο πλαίσιο της Συµφωνίας – Πλαίσιο, θα καταρτίζεται µε 
ευθύνη της ΕΟΑΕ νέα σύµβαση µε νέο ειδικό αντικείµενο εργασιών. 
 
 
 
5. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ - ΑΜΟΙΒΗ 

5.1 Η έναρξη κάθε ξεχωριστής ανάθεσης µελέτης θα γίνεται µόνο µε υπογραφή σύµβασης 
µε εξειδικευµένο αντικείµενο εργασιών µέσα στο πλαίσιο της «συµφωνίας πλαίσιο», 
στην οποία θα καθορίζονται µε σαφήνεια η διάρκεια των εργασιών για πλήρη 
παράδοση της µελέτης και η αµοιβή της µελετητικής εργασίας που θα προκύπτει από 
την προσφορά του µελετητή κατά την φάση διεξαγωγής της δηµοπρασίας. 

 
5.2 Σε κάθε υπογραφή σύµβασης µέσα στο πλαίσιο της «συµφωνίας πλαίσιο» µε το ειδικό 

αντικείµενο εργασιών θα καθορίζεται το τεχνικό αντικείµενο της µελέτης, το οποίο θα 
είναι θεµατικό ή διαθεµατικό. Σε περίπτωση διαθεµατικού αντικειµένου θα περιγράφεται 
λεπτοµερώς το αντικείµενο της κάθε θεµατικής ανάθεσης, η διαδικασία και τα στάδια 
εκπόνησης της µελέτης κατά ενότητα θεµατική και θα αναφέρεται στο σύνολο των 
θεµατικών συµβάσεων που θα διέπουν το Ειδικό Αντικείµενο Εργασιών. Ανά 
σύµβαση που θα υπογράφεται σε κάθε Μελετητή θα στέλνονται και τα ονόµατα των 
υπόλοιπων Μελετητών µε τους οποίους καλείται ο ίδιος να συνεργαστεί. 

 
5.3 Κάθε ανάθεση µελέτης θα εκτελείται σύµφωνα µε καθορισµένο και συµφωνηµένο 

Τµηµατικό Χρονοδιάγραµµα το οποίο θα φαίνεται στο Ειδικό Αντικείµενο 
Εργασιών. Στο χρονοδιάγραµµα αυτό οι χρόνοι θα είναι οι καθαροί χρόνοι εργασίας 
των Μελετητών ανά στάδιο εργασιών και δεν θα αφορούν χρόνους έγκρισης των 
µελετών αυτών ή χρόνους εκτέλεσης ερευνών ή άλλων µελετών απαραίτητων για την 
εκπόνηση της µελέτης του συγκεκριµένου σταδίου. Ο κάθε µελετητής έχει την 
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υποχρέωση να υποβάλει χρονοδιάγραµµα εργασιών, για κάθε επί µέρους σύµβαση 
που υπογράφει, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ειδικού αντικειµένου εργασιών εκάστης 
σύµβασης (καθαρός και επιπρόσθετος χρόνος σε κάθε επιµέρους αντικείµενο) 
σύµφωνα και µε τα προδιαγραφόµενα στο άρθρο 27 του νόµου 3316/05. 
 
Το Ποσό Πληρωµής για κάθε επί µέρους σύµβαση θα προκύπτει µε βάση την 
οικονοµική προσφορά του µελετητή, όπως αυτή διαµορφώθηκε κατά την διεξαγωγή 
της δηµοπρασίας. 

 
5.4 Το ποσό αυτό θα φαίνεται στο Ειδικό Αντικείµενο Εργασιών. 
 
5.5 Σε περίπτωση που προκύψουν θέµατα για τα οποία απαιτείται συζήτηση, κατόπιν 

έγγραφης εντολής ή προφορικής εντολής ο Μελετητής παρουσία του Γενικού 
Μελετητή του Ειδικού Αντικειµένου Εργασιών (τα καθήκοντα του οποίου 
περιγράφονται παρακάτω) θα παρουσιάζεται στα γραφεία της ΕΟΑΕ για να συµµετέχει 
σε συσκέψεις, να παρουσιάζει στοιχεία ή να εκφέρει τη γνώµη του, ή θα λαµβάνει µέρος 
σε επί τόπου συσκέψεις στην περιοχή του έργου το οποίο αποτελεί το αντικείµενο της 
ανάθεσης. 

 
5.6 Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ο Μελετητής θα συµµορφώνεται και θα τηρεί 

του όρους του Ειδικού Αντικειµένου Εργασιών και κάθε µεταγενέστερη εντολή της 
ΕΟΑΕ, η οποία θα επιβεβαιώνεται εγγράφως. Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των 
όρων του αντικειµένου εργασιών και τυχόν µεταγενέστερης εντολής της ΕΟΑΕ θα 
υπερισχύει η µεταγενέστερη εντολή. 

 
 
 
6. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

6.1 Ο Μελετητής θα συµµετέχει ή θα εκπροσωπείται από τον συντονιστή σε όλες τις 
συσκέψεις που καλεί η ΕΟΑΕ στα πλαίσια της ειδικής ανάθεσης. 

 
6.2 Κατά την έναρξη της διαδικασίας µελέτης κάθε ξεχωριστής ανάθεσης, ο Μελετητής 

απαιτείται να λάβει µέρος σε εναρκτήρια σύσκεψη κατά την οποία θα συµφωνηθεί το 
πρόγραµµα. Η συχνότητα των µεταγενέστερων συσκέψεων µε την ΕΟΑΕ για 
λεπτοµερή συζήτηση της προόδου θα εξαρτηθεί από την πολυπλοκότητα του 
αντικειµένου που θα µελετηθεί. 

 
6.3 Η διαχείριση της Συµφωνίας - Πλαίσιο θα γίνεται από τη ∆ιεύθυνση Μελετών της 

“Εγνατία Οδός Α.Ε.” Ο ελεγκτής (εσωτερικός / εξωτερικός), όπου είναι απαραίτητος, θα 
διοριστεί από την ΕΟΑΕ. Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της µελέτης, ο Μελετητής έχει 
την υποχρέωση να συµµετέχει σε συσκέψεις µε ανεξάρτητο ελεγκτή της µελέτης 
εφόσον δοθεί εντολή της ΕΟΑΕ. Ο Μελετητής θα επικοινωνεί µε τον ανεξάρτητο 
ελεγκτή κατόπιν έγκρισης (άδειας) της ΕΟΑΕ. 

 
6.4 Ο Μελετητής θα ορίσει έναν εκπρόσωπο από την οµάδα του για να λειτουργεί ως 

υπεύθυνος συντονιστής για τη µελέτη που θα αναλάβει. Στοιχεία αυτού (διεύθυνση 
κ.λπ.) θα πρέπει να δοθούν κατά την υπογραφή της Συµφωνίας - Πλαίσιο. Ο ορισµός 
θα γίνεται σύµφωνα µε τις απλές διαδικασίες της ΕΟΑΕ και τα οριζόµενα στο άρθρο 1 
§21 του νόµου 3316/05. 

 
6.5 Όπου κρίνεται απαραίτητο, για την εκπόνηση µελετών µε πολύπλοκο αντικείµενο το 

οποίο απαιτεί τη σύµφωνη γνώµη και άλλων εξειδικευµένων Μελετητών, η ΕΟΑΕ θα 
ορίσει Γενικό Μελετητή ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για τον συντονισµό όλων των επί 
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µέρους θεµατικών ενοτήτων που εµπλέκονται στην ολοκλήρωση του Ειδικού 
Αντικειµένου Εργασιών. 

 
6.6 Είναι δυνατόν να ορισθεί εκ των υστέρων Γενικός Μελετητής για το συντονισµό των 

επιµέρους θεµατικών ενοτήτων ενός πολύπλοκου αντικειµένου σε περίπτωση που αυτή 
η ανάγκη δεν έχει καλυφθεί εκ των προτέρων µε επί µέρους σύµβαση 

 
6.7 Ειδικότερα, ο Γενικός Μελετητής θα είναι υπεύθυνος και για τα ακόλουθα : 
 

• Την εξασφάλιση ότι, κατά τη σύνταξη των επί µέρους µελετών, οι λοιποί 
συνεργαζόµενοι Μελετητές και τα ειδικά τµήµατα παραγωγής τους, τηρούν το 
συµφωνηµένο πρόγραµµα εργασιών. 

• Ο Γενικός Μελετητής θα είναι υπεύθυνος για τον εντοπισµό και την αξιολόγηση 
όλων των εργασιών που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση των µελετών.  

• Το συντονισµό ή/και τον έλεγχο των εργασιών των άλλων µελετητών και των επί 
µέρους τµηµάτων και την εξασφάλιση ότι οι προτάσεις που κάνουν είναι δυνατό να 
ενσωµατωθούν στις λοιπές µελέτες, όπου απαιτείται. 

• Το συντονισµό της γενικής µελέτης µε τα άλλα εµπλεκόµενα έργα. 
 
6.8 Κάθε ειδικότητα θα εξετάζει τις εργασίες άλλων ειδικοτήτων, λαµβάνοντας υπόψη όλα 

τα στοιχεία τα σχετικά µε το δικό της αντικείµενο, ώστε να εξασφαλίζεται η συνέπεια 
µεταξύ των ειδικοτήτων. Σε κάθε φάση υποβολής θα προσυπογράφουν όλοι οι 
συνεργαζόµενοι Μελετητές ότι έλαβαν γνώση και συµφωνούν. Ένα ειδικό φύλλο 
υπογραφών, που θα καταδεικνύει τη συµµόρφωση προς τη διαδικασία αυτή, θα 
επισυνάπτεται σε κάθε έκθεση ή µελέτη που υποβάλλεται στον Εργοδότη. ∆ε θα γίνεται 
αποδεκτή καµία υποβολή η οποία δεν θα φέρει τις υπογραφές των υπόλοιπων 
Μελετητών. 

 
6.9 Όλα τα µέλη της Οµάδας Μελετητών θα πρέπει να επικοινωνούν µέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου (e-mail), µε τρόπο που να είναι εφικτή η επικοινωνία µεταξύ των µελών 
της Οµάδας αλλά και µε τη ΕΟΑΕ. 

 
6.10 Ο Γενικός Μελετητής συνεργαζόµενος µε τους λοιπούς Μελετητές θα συντάσσει 

Ειδικές Τεχνικές Εκθέσεις προόδου όταν και όπως απαιτούνται, στις οποίες θα 
αναφέρεται µε λεπτοµέρεια η πρόοδος έναντι του συµφωνηθέντος προγράµµατος. Στην 
Ειδική Τεχνική Έκθεση θα αναφέρονται οι περατωµένες κατά την σχετική περίοδο 
εργασίες καθώς και οι λεπτοµέρειες της προγραµµατισµένης εργασίας για τις αµέσως 
επόµενες εβδοµάδες. Στην Ειδική Τεχνική Έκθεση θα τονίζεται επίσης κάθε πιθανή 
καθυστέρηση στο συνολικό πρόγραµµα, οι αιτίες που προκάλεσαν τις καθυστερήσεις 
και θα παραθέτονται όπου είναι λογικό εφικτές προτάσεις για την αντιµετώπισή τους.  
 

6.11 Ο Γενικός Μελετητής θα παρευρίσκεται στις συσκέψεις προόδου που θα διεξάγονται 
στα γραφεία της ΕΟΑΕ σε τακτικά διαστήµατα ανάλογα µε την έκταση του αντικειµένου 
που θα µελετηθεί. Το διάστηµα αυτό θα καθορίζεται στο Ειδικό Αντικείµενο 
Εργασιών. Ο Γενικός Μελετητής θα συντάσσει τα πρακτικά των συσκέψεων προόδου 
στα Ελληνικά ανάλογα µε τις απαιτήσεις του αντικειµένου και θα τα στέλνει στην ΕΟΑΕ 
µε ΦΑΞ, µέσα σε δύο (2) ηµέρες µετά από την κάθε σύσκεψη.  
 

6.12 Η αµοιβή του Γενικού Μελετητή ορίζεται σε ποσοστό 10% της συνολικής 
προεκτιµώµενης αµοιβής των µελετών του έργου και δεν επιβαρύνει την αµοιβή των 
λοιπών µελετητών. 

 
6.13 Οι επιµέρους Μελετητές έχουν την υποχρέωση να συσκέπτονται ανά 15 ηµέρες 

παρουσία του Γενικού Μελετητή και να συζητούν την πορεία και τα προβλήµατα των 
µελετών τους.  
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6.14 Ο Γενικός Μελετητής θα κοινοποιεί την τοποθεσία, την ώρα συνάντησης και τη 

θεµατολογία στην ΕΟΑΕ πριν την πραγµατοποίησή της προκειµένου να υπάρχει 
δυνατότητα να παρευρίσκεται και µέλος της ΕΟΑΕ σε αυτές.  

 
6.15 Κατόπιν αυτού ο Γενικός Μελετητής θα υποβάλλει στην ΕΟΑΕ (ανά 15 ηµέρες) το 

πρακτικό της συνάντησης αυτής όπου εκτός των άλλων θα φαίνεται και η τήρηση του 
χρονοδιαγράµµατος. Η περίπτωση καθυστέρησης µελετών θα γνωστοποιείται στην 
ΕΟΑΕ. Το πρακτικό αυτό θα προσυπογράφεται από όλους τους εµπλεκόµενους 
Μελετητές. 

 
6.16 Η αποχή κάποιου εκ των Μελετητών από τη σύσκεψη η παρουσία του οποίου είναι 

απαραίτητη θα γνωστοποιείται στην ΕΟΑΕ σε ιδιαίτερη αναφορά του Γενικού 
Μελετητή. 

 
6.17 Ο Μελετητής και κάθε συνεργαζόµενος µε αυτόν θα αποδέχεται τον ορισµό του 

Γενικού Μελετητή από την ΕΟΑΕ, ο οποίος σύµφωνα µε τα παραπάνω έχει 
ουσιαστικά αποκλειστικό σκοπό την οµαλή και έγκαιρη ολοκλήρωση των µελετών. 

 
6.18 Ο Μελετητής είναι υποχρεωµένος να συνεργάζεται τόσο µε τον Γενικό Μελετητή όσο 

και τους λοιπούς εµπλεκόµενους Μελετητές. 
 
6.19 Σε περίπτωση που κάποιος από τους Μελετητές δεν συµµορφώνεται στις απαιτήσεις 

της ΕΟΑΕ, όπως ορίζει το Ειδικό Αντικείµενο Εργασιών του και η επί µέρους 
σύµβαση, η ΕΟΑΕ µπορεί να επιβάλλει Ποινικές Ρήτρες όπως φαίνεται στην 
Παράγραφο 7. 

 
6.20 Σε περίπτωση κατά την οποία αποδειχθεί αδυναµία συνεργασίας µε τους λοιπούς 

Μελετητές, η ΕΟΑΕ έχει το δικαίωµα να διακόψει την επί µέρους σύµβαση µε τον 
Μελετητή κατόπιν της ολοκλήρωσης κάποιου σταδίου της µελέτης, χωρίς αυτός να έχει 
το δικαίωµα να απαιτήσει οποιαδήποτε αποζηµίωση για το υπολειπόµενο αντικείµενο 
εργασιών. 

 
6.21 Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ο Μελετητής θα συµµορφώνεται και θα τηρεί 

τους όρους του Ειδικού Αντικειµένου Εργασιών και κάθε µεταγενέστερη εντολή της 
ΕΟΑΕ, η οποία θα επιβεβαιώνεται εγγράφως. Σε περίπτωση διαφωνίας µεταξύ των 
όρων του αντικειµένου εργασιών και τυχόν µεταγενέστερης εντολής της ΕΟΑΕ, θα 
υπερισχύει η µεταγενέστερη εντολή. 

 
6.22 Σε περίπτωση που σε κάποιο στάδιο µελέτης ζητείται αναθεώρηση και επανυποβολή. 

Η επανυποβολή θα γίνεται το αργότερο σε µία (1) εβδοµάδα εκτός εάν τίθεται 
διαφορετική προθεσµία στην έκθεση ελέγχου. 

 
 
 
7. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Σύµφωνα µε το άρθρο 6 της Σ.Υ. 
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8. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ 

Ο συντονιστής, ο οποίος ορίσθηκε από τον Μελετητή κατά τη φάση συµµετοχής στο 
διαγωνισµό για την εκπόνηση των µελετητικών εργασιών, έχει την γενική ευθύνη για τον 
συντονισµό και την άρτια και εµπρόθεσµη εκτέλεση των µελετητικών εργασιών. 
Ειδικότερα είναι υπεύθυνος: 
• Για τον συντονισµό όλων των επιµέρους µελετητών και ερευνητών της παρούσας 

σύµβασης που ασχολούνται µε περιβαλλοντικές εργασίες, αλλά και την επικοινωνία και 
συντονισµό µε τους υπευθύνους των υπολοίπων συµβάσεων του τµήµατος, κυρίως µε 
τον γενικό µελετητή αν έχει ορισθεί, για την ανταλλαγή όλων των στοιχείων που είναι 
απαραίτητα για την συµπλήρωση των εκπονούµενων µελετών και την υποβολή του 
πλήρους φακέλου οριστικής µελέτης  

• Για τον εντοπισµό παραλείψεων στις µελέτες 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 µελετητικής οµάδας, κατά τη σύνταξη των µελετών, 

τηρούν το συµφωνηµένο πρόγραµµα εργασιών. 
• ∆ιανοµή αλληλογραφίας στα διάφορα µέλη και προώθηση αλληλογραφίας που 

προέρχεται από αυτά. 
• Συντονισµό και έλεγχο εργασιών επιµέρους µελετών και εξασφάλιση ότι οι εισηγήσεις 

τους ενσωµατώνονται στην οριστική µελέτη οδοποιίας και στις λοιπές µελέτες, όπου 
απαιτείται. 

• Επίσης, ο Συντονιστής της παρούσας Σύµβασης πρέπει να είναι σε συνεχή επικοινωνία 
µε τη ∆/νση Μελετών και τους Αναδόχους άλλων Μελετών / Ειδικοτήτων του έργου για το 
οποίο εκπονείται η περιβαλλοντική µελέτη, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι µελέτες 
της παρούσας σύµβασης είναι σύµφωνες µε τα πιο πρόσφατα δεδοµένα των µελετών 
των υπολοίπων ειδικοτήτων. 

Όλες οι µελέτες και εκθέσεις που συντάσσονται από την οµάδα του Αναδόχου θα υπόκεινται 
στη διαδικασία διατµηµατικού ελέγχου. Κάθε ειδικότητα θα εξετάζει τις εργασίες άλλων 
ειδικοτήτων, λαµβάνοντας υπόψη όλα τα στοιχεία τα σχετικά µε το δικό της αντικείµενο, ώστε 
να εξασφαλίζεται η συνέπεια µεταξύ των ειδικοτήτων. Ένα ειδικό φύλλο υπογραφών, που θα 
καταδεικνύει τη συµµόρφωση προς τη διαδικασία αυτή, θα επισυνάπτεται σε κάθε έκθεση ή 
µελέτη που υποβάλλεται στον Εργοδότη. 
Όλα τα µέλη της οµάδας του Αναδόχου πρέπει να επικοινωνούν µέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου (e-mail), µεταξύ τους και µε την Ε.Ο.Α.Ε. 

 
 
 

9. ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ 

9.1 Όλες οι µελέτες θα περιλαµβάνουν το τυπικό πρωτοσέλιδο της ΕΟΑΕ. Κάθε έγγραφο 
θα περιέχει το ειδικό φύλλο υπογραφών διατµηµατικού ελέγχου και το φύλλο 
Ελέγχου Ποιότητας. 

 
9.2 Όλα τα σχέδια θα φέρουν τον τυπικό πίνακα τίτλου της ΕΟΑΕ. 
 
9.3 Όλα τα έγγραφα, συµπεριλαµβανοµένης και της αλληλογραφίας, θα φέρουν έναν 

µοναδικό αύξοντα αριθµό αναφοράς της ΕΟΑΕ. Θα τηρείται κατάλογος αριθµών 
αναφοράς από κάθε γραφείο το οποίο συµµετέχει στις εργασίες. 

 
9.4 Όλα τα παραδοτέα θα εκπονούνται σύµφωνα µε τις ΟΣΜΕΟ, τον ΟΣΑΤ και τους 

εγκεκριµένους Περιβαλλοντικούς Όρους, εάν υπάρχουν, εκτός και αν διαφορετικά 
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αναφέρεται στο Ειδικό Αντικείµενο Εργασιών της ανάθεσης ή σε άλλο σηµείο της 
παρούσας Συµφωνίας - Πλαίσιο. 

 
9.5 Οι Μελέτες Θεµάτων Περιβάλλοντος θα υποβάλλονται σε δέκα (10) αντίτυπα (εφόσον 

δεν απαιτηθούν επιπλέον από την αρµόδια για περιβαλλοντική αδειοδότηση Υπηρεσία) 
και σε δύο (2) ηλεκτρονικά αντίτυπα. 

 
 
Α. ΕΝΙΑΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  
Όλα τα υποβλητέα στοιχεία θα παραδίδονται εκτυπωµένα σε χαρτί και σε ψηφιακή µορφή. 
Τα στοιχεία µελέτης θα υποβάλλονται µε τη µορφή που προβλέπεται από τις ΟΣΜΕΟ. Όλα 
τα κείµενα θα είναι σε µορφή Microsoft Word 7.0. 
 
Επιπροσθέτως των λεπτοµερειών που περιέχονται στις ΟΣΜΕΟ και αφορούν την ΨΗΦΙΑΚΗ 
ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΩΝ, πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα ακόλουθα: 
1. Για όλες τις µελέτες οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως “ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ” και µόνον για 

αυτές, θα πρέπει να υποβάλλεται αντίγραφο σε ηλεκτρονική µορφή. Αυτό θα 
υποβάλλεται µόνο µετά την έγκριση της µελέτης από την ΕΟΑΕ. 

2. Κάθε ηλεκτρονικό µέσο πρέπει να είναι αριθµηµένο (π.χ. 1/5) και να φέρει τα εξής: 
Α. Όνοµα εταιρίας  
Β. Είδος παραδοτέου  
Γ. Αριθµός και όνοµα του τµήµατος υπό µελέτη. 
∆. Ηµεροµηνία παραγωγής.  

3. Όλες οι ψηφιακές υποβολές πρέπει να συνοδεύονται από αρχείο περιεχοµένων τους 
(INDEX) σε Word ή text file και να παραδίδονται σε CD-ROM ή DVD-ROM.  
∆εν υπάρχει περιορισµός στον αριθµό των CD-ROM ανά υποβολή. 

4. Τα περιεχόµενα (INDEX) πρέπει να αναφέρουν: 
• Την δοµή των αρχειοκαταλόγων του µέσου αποθήκευσης (CD-ROM ή DVD-

ROM). 
• 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 Ανάδοχος κρίνει ότι θα βοηθήσουν την 

Ε.Ο.Α.Ε. κατά την διαχείριση και έλεγχο των ψηφιακών αρχείων (π.χ. περιγραφή 
των layers των drawings και τι πληροφορία αυτά περιλαµβάνουν) 

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

6. ∆εν θα γίνονται γενικά δεκτές υποβολές σκαναρισµένων χαρτών και σχεδίων, παρά 
µόνο αν αυτό ζητηθεί από την Ε.Ο.Α.Ε. σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. σκαναρισµένα 
δελτία γεωτρήσεων σε γεωτεχνικές µελέτες). Όλα τα τεχνικά σχέδια πρέπει να 
υποβάλλονται σε µορφή ψηφιακού vector αρχείου, όπως περιγράφεται στις Ο.Σ.Μ.Ε.Ο. 

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

8.  Τα σχέδια και τα διαγράµµατα θα παραδίδονται µε βάση των παρακάτω: 
• Τα γραφικά δεδοµένα των σχεδιαστικών αρχείων θα µεταφέρονται κατά 

προτίµηση στο format του DWG (AutoCad). Σε περίπτωση αδυναµίας 
παράδοσης στο παραπάνω format µπορεί να γίνει παράδοση και στην δοµή 
του DXF. 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 
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παραδίδονται οι γραµµατοσειρές (font libraries), οι βιβλιοθήκες συµβόλων (cell 
libraries), και ο χρωµατικός πίνακας (color table) που χρησιµοποιήθηκαν κατά 
τη φάση της δηµιουργίας τους. Επίσης θα πρέπει να επισυνάπτονται τα 
αρχεία που καθορίζουν το στυλ εκτύπωσης (ctb).  

• Στην περίπτωση των αρχείων DWG η έκδοση των αρχείων του AutoCad η 
οποία γίνεται αποδεκτή από το σύστηµα της Εγνατία Οδός Α.Ε. είναι η 2005. 
Οµοίως ισχύει για τα αντίστοιχα DXFs τα οποία προέκυψαν από την AutoCad 
2005. Βασική προϋπόθεση κατά την έξοδο των γραφικών από τις διάφορες 
σχεδιαστικές πλατφόρµες που θα χρησιµοποιηθούν, είναι η εξασφάλιση της 
διαφοροποιηµένης ανά σχεδιαστικό επίπεδο (level ή layer) σχεδιαστικής 
πληροφορίας.  

• Στην περίπτωση του format DXF, η υποστηριζόµενη έκδοση θα πρέπει να 
περιέχει αποκλειστικά και µόνο σχεδιαστική πληροφορία και όχι και 
περιγραφική πληροφορία.  

• Το σχεδιαστικό αρχείο θα διατηρεί την πληροφορία του δηλωµένου 
προβολικού συστήµατος συντεταγµένων (ΕΓΣΑ’87), καθώς και τη σχεδιαστική 
ανάλυση από πλευράς ακρίβειας συντεταγµένων.  

• Η παραδιδόµενη σχεδιαστική πληροφορία (σχεδιαστικά αρχεία διανυσµατικής 
πληροφορίας) θα πρέπει να είναι ενταγµένη στο προβολικό σύστηµα 
συντεταγµένων ΕΓΣΑ 87 (σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των Ο.Σ.Μ.Ε.Ο.). Τα 
σχεδιαστικά αρχεία θα φέρουν κάνναβο σε ξεχωριστό σχεδιαστικό επίπεδο 
(layer), ενώ θα αναφέρεται η θέση της αρχής των αξόνων (Χο, Υο), της κάτω 
αριστεράς γωνίας του καννάβου.  

9.  Κάθε ψηφιακό τεχνικό σχέδιο θα πρέπει να συµπεριλαµβάνει (εντός του σχεδίου) την 
τυποποιηµένη πινακίδα του (Title Block). Οι Πινακίδες των σχεδίων δεν θα πρέπει να 
δίνονται χωριστά (π.χ. σε αρχείο Word, ή σε σκαναρισµένο αρχείο). 

10. Ειδικά στην περίπτωση υποβολής αρχείων Word µε εικόνες “inserted”, αυτές θα 
πρέπει: 
• να είναι της µικρότερης δυνατής ανάλυσης, ώστε να µην επιβαρύνουν το αρχείο 

του Word χωρίς λόγο.  

• να υποβάλλονται και ξεχωριστά σαν µεµονωµένα αρχεία εικόνας, σύµφωνα µε 
την παρακάτω σχετική παράγραφο 13. 

11.  Τα υπόλοιπα στοιχεία (εκθέσεις, πίνακες, κτλ.) θα υποβάλλονται σε κάποιο από τα 
προγράµµατα της Microsoft Office 2003 (Word 2003, Excel 2003) για Windows XP. 

 
 
Β. ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΕΣ  

Οι απαιτήσεις για τις γραµµατοσειρές είναι ως εξής:  

• Όσα σχέδια συµπεριλαµβάνουν γραµµατοσειρές τύπου .SHX, αυτές θα πρέπει να 
στέλνονται µαζί µε τα σχέδια. 

• Αν τα σχέδια συµπεριλαµβάνουν γραµµατοσειρές .TTF (true type fonts), αυτές θα 
πρέπει να είναι ή Arial Greek ή Times New Roman Greek. Αν είναι διαφορετικές, 
θα πρέπει να αποστέλλονται µαζί µε τα σχέδια. 

• Για όλες τις γραµµατοσειρές θα πρέπει το STYLE NAME - είδος γραµµατοσειράς - 
να είναι το ίδιο µε το FONT NAME - όνοµα της γραµµατοσειράς στην οποία 
“ανήκει” το συγκεκριµένο style.  
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Γ. ΨΗΦΙΑΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ (µόνο για φωτογραφίες) 

Στο CD-ROM θα υπάρχει θεµατικό directory structure ανάλογα µε το θέµα των εικόνων, 
εις τριπλούν:  
I. Ένα directory που θα περιλαµβάνει τις αρχικές, ασυµπίεστες σκαναρισµένες 

εικόνες, σε TIFF format (uncompressed). Τα αρχεία, ανάλογα µε το θέµα τους, 
δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τα 8,5 ΜΒ το καθένα. 

II. Ένα δεύτερο directory µε τις ίδιες εικόνες συµπιεσµένες σε JPEG format, µε 
µέγεθος ανά αρχείο ~ 1ΜΒ. 

III. Ένα τρίτο directory µε τις ίδιες εικόνες συµπιεσµένες σε JPEG format, µε µέγεθος 
ανά αρχείο ~ 300Kb. 

IV. ∆εν υπάρχει περιορισµός στον αριθµό των CD-ROM ανά υποβολή. 
  
 
 

10 ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

10.1 Γενικά 

Ο Μελετητής θα υποβάλλει τις παρακάτω εκθέσεις: 

• Εκθέσεις προόδου ύστερα από εντολή της Ε.Ο.Α.Ε. 
• Ειδικές τεχνικές εκθέσεις (Εκθέσεις Μελετών), όπως ορίζονται στην παρούσα 
 
10.1.1 Εκθέσεις Προόδου 
Ο Μελετητής θα συντάσσει εκθέσεις προόδου όποτε ζητηθεί από την Ε.Ο.Α.Ε., οι οποίες θα 
παρουσιάζουν την πρόοδο έναντι του συµφωνηµένου προγράµµατος. Η έκθεση αυτή θα 
περιέχει λεπτοµέρειες σχετικά µε τις εργασίες που ολοκληρώθηκαν κατά την καλυπτόµενη 
περίοδο και µε αυτές που προγραµµατίζονται για την επόµενη χρονική περίοδο. Η έκθεση θα 
επισηµαίνει κάθε τυχόν καθυστέρηση σε σχέση µε το συνολικό χρονοδιάγραµµα, τα σηµεία 
προβληµατισµού και τις προτάσεις για την επίλυσή τους. 
 
10.1.2 Εκθέσεις Μελέτης 
Οι εκθέσεις µελέτης θα υποβάλλονται σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στο εκάστοτε Ειδικό 
Αντικείµενο Εργασιών. 
 
 
10.2 Συσκέψεις 

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.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας. 

1. Φιλοσοφία 
Επιθυµία της ΕΟΑΕ είναι η ενθάρρυνση της εφαρµογής διαδικασιών ∆ιασφάλισης Ποιότητας. 
Απαίτηση για την ΕΟΑΕ είναι η τήρηση διαδικασιών “σωστής πρακτικής” από κάθε µελετητή 
απασχολούµενο µε εργασίες Μελετών. Στο παρόν κείµενο αναφέρονται οι διαδικασίες εκείνες 
οι οποίες αποτελούν τον ελάχιστο απαιτούµενο βαθµό αποδεκτής πρακτικής. Η ΕΟΑΕ 
διατηρεί το δικαίωµα να απορρίψει εργασίες που δεν επιδεικνύουν την χρήση της εν λόγω 
πρακτικής. Εξάλλου, κατά την αξιολόγηση των προσφορών, η ΕΟΑΕ διατηρεί το δικαίωµα να 
προτιµήσει ∆ιαγωνιζόµενους οι οποίοι επιδεικνύουν υψηλότερο βαθµό ελέγχου. 
 
2. Βασικές διαδικασίες καλής πρακτικής 
2.1 ∆ιαδικασία εκπόνησης, ελέγχου και εξέτασης υπολογισµών και άλλων στοιχείων 
2.2 Πιστοποιηµένο µοντέλο Η/Υ και λογισµικό για την εφαρµογή στο οποίο θα 

αναφέρονται τα δεδοµένα εισόδου και εξόδου για τα διάφορα στοιχεία. 
2.3 Αξιόπιστος υπολογισµός ελέγχου των στοιχείων εξόδου του υπολογιστή. 
2.4 Αναφορά των κανονισµών µελέτης και των παραδοχών που εφαρµόστηκαν στην 

εισαγωγή του τεύχους υπολογισµών. 
2.5 Συνοπτική αναφορά εντατικών µεγεθών (εντατικά µεγέθη, τάσεις, κλπ.) 
2.6 Σαφή και ευδιάκριτη αναγραφή σε όλους τους υπολογισµούς, πίνακες, σχέδια, 

εκθέσεις και λοιπά στοιχεία της κατάστασης εξέλιξης τους, του ονόµατος του 
συντάκτη και αυτό του ελεγκτή. 

2.7 Ο ελεγκτής δεν µπορεί να είναι ταυτόχρονα ο συντάξας. 
2.8 Αρχειοθέτηση αντιγράφων ελέγχου για την καταγραφή του ιστορικού των αλλαγών 
2.9 Σύστηµα ελέγχου – διαχείρισης εγγράφων όπου καταγράφονται όλες οι εισερχόµενες 

και εξερχόµενες εκθέσεις, µελέτες και αλληλογραφία. 
2.10 Σύστηµα καταγραφής αλλαγών στις µελέτες από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές . 
2.11 Αρχειοθέτηση των αντιγράφων ελέγχου ώστε να καταγράφεται το ιστορικό των 

αλλαγών. 
2.12 Σύστηµα διανοµής για την πληροφόρηση των στελεχών της Οµάδας Μελετών σχετικά 

µε τις αλλαγές και τη σχετική αλληλογραφία (ιδιαίτερα σηµαντικό ειδικά σε περίπτωση 
που η οµάδα µελετών δεν στεγάζεται εξ ολοκλήρου στα ίδια γραφεία). 

2.13 ∆ιαδικασία για τον έλεγχο προόδου του έργου. 
2.14 Κοινά αποδεκτό χρονοδιάγραµµα εσωτερικών συσκέψεων προόδου. 
2.15 Κοινά αποδεκτό χρονοδιάγραµµα σύνταξης εκθέσεων για την καταγραφή της 

προόδου, τον προγραµµατισµό των εργασιών στο άµεσο µέλλον και τον εντοπισµό 
των προβληµάτων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 – ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

1. Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160Α/18-10-86) «Για την προστασία του περιβάλλοντος» 
2. 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». 

3. Η.Π. 15393/2332 (ΦΕΚ 1022/5-8-2002) «Κατάταξη δηµοσίων και ιδιωτικών έργων και 
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Ν. 1650/1986 όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002 «Εναρµόνιση του Ν. 1650/86 µε τις 
οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.α. (Α’91)» 

4. Η.Π. 11014/703/Φ104 (ΦΕΚ 332/20-3-2003) «∆ιαδικασία Προκαταρκτικής 
Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και έγκρισης Περιβαλλοντικών 
Όρων (Ε.Π.Ο.) σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 1650/1986 (Α’160) όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002 Εναρµόνιση του Ν. 1650/1986 µε τις 
οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/11/ΕΕ ... και άλλες διατάξεις (Α’91)». 

5. ΚΥΑ 69269/5387/90 (ΦΕΚ 678Β/25-10-90) «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων και 
περιεχόµενο ΜΠΕ» 

6. Η.Π. 37111/2021 (ΦΕΚ 1391/29-9-2003) «Καθορισµός τρόπου ενηµέρωσης και 
συµµετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων 
και δραστηριοτήτων σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 1650/1986 
όπως αντικαταστάθηκε µε τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν. 3010/2002» 

7. Εγκύκλιος 122343/4-2-2004 «∆ιευκρινίσεις σχετικά µε θέµατα ορισµού, κατάταξης και 
διαδικασιών κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 1650/1986, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 
3010/2002» 

8. Εγκύκλιος 122859/2-2-2004) «Περιεχόµενα φακέλου για την εφαρµογή του άρθρου 13 
της ΚΥΑ Η.Π. 11014/7033/14-3-03 (ΦΕΚ 332 Β/2003)» 

9. Εγκύκλιος 9/1810/458/30-1-96 «Περιεχόµενο φακέλου για την Προέγκριση 
Χωροθέτησης έργων» 

10. Εγκύκλιος 37/94 (3-10-94, ∆ΜΕΟ/δ/0/1158) «Προσωρινές προδιαγραφές για ΜΠΕ 
έργων οδοποιίας» 

11. ΚΥΑ 17252/20-9-92 (ΦΕΚ 395Β/9-6-92) «για τον κυκλοφοριακό θόρυβο» 
12. Π.∆. 1180/81 (ΦΕΚ 293Α/6-10-81) «για τον εργοταξιακό θόρυβο» 
13. Έγγραφο 90516/15-11-95 προς όλες τις Υπηρεσίες ΠΕ.ΧΩ. «Ρυθµίσεις διαδικασιών 

περιβαλλοντικής αδειοδότησης» 
14. Έγγραφο 79663/29-05-97 προς όλες τις υπηρεσίες ΠΕ.ΧΩ. «Κόστος µέτρων ΜΠΕ» 
15. Νόµος 2540/1997 (ΦΕΚ 249/15-12-97) «Κύρωση σύµβασης του Εspoo για τις 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε διασυνοριακά έργα» 
16. ΚΥΑ 19396/1546/97 (ΦΕΚ 604Β/18-7-97) «∆ιαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων» 
17. Εγκύκλιος 33 (12-10-98) της ΓΓ∆Ε «για την αστυνόµευση των ρεµάτων» 
18. Π.∆. 256/1998 (ΦΕΚ 190Α/12-8-98) «Πτυχίο Περιβαλλοντικών Μελετών (Κατηγορία 

27)» 
19. Π.∆. 99/23-3-92 (ΦΕΚ 46Α) «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών έργων» 
20. Π.∆. 9/24-8-1932 (Αρ. Φύλ. 273) «Περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων περί 

Αρχαιοτήτων» 
21. ΚΥΑ 37393/2028 (ΦΕΚ 1418Β/1.10.2003) «Μέτρα και όροι για τις εκποµπές θορύβου 

στο περιβάλλον από εξοπλισµό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους». 
22. Υ.Α. 56206/1613/1986 (ΦΕΚ 570/Β/9.9.86) «Προσδιορισµός της ηχητικής εκποµπής 

των µηχανηµάτων και συσκευών εργοταξίου σε συµµόρφωση προς τις οδηγίες 



 

K:\Συµφωνίες-Πλαίσιο\2011_Περιβαλλοντικά_4960\Tefhi\SoW_perival_4960.doc 0000/4960/Β02 
Σελ. 20 

79/113/ΕΟΚ, 81/1051/ΕΟΚ και 85/405/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 19ης ∆εκεµβρίου 
1978, της 7ης ∆εκεµβρίου 1981 και της 11ης Ιουλίου 1985». 

23. Υ.Α. 69001/1921/1988 (ΦΕΚ 751Β/18.10.1988) «Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή 
τιµή στάθµης θορύβου µηχανηµάτων και συσκευών εργοταξίου και ειδικότερα των 
µηχανοκίνητων αεροσυµπιεστών, των πυργογερανών, των ηλεκτροπαραγωγών 
ζευγών συγκόλλησης, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος και των φορητών 
συσκευών θραύσης σκυροδέµατος και αεροσφυρών.» 

24. Υ.Α. 2640/270/78 (ΦΕΚ 689Β/78) «Περί της χρήσεως κατασιγασµένων αεροσφυρών» 
25. Υ.Α. 765/91 (ΦΕΚ 81Β/91) «Καθορισµός των ορίων τιµών στάθµης θορύβου των 

υδραυλικών πτύων, των πτύων µε καλώδια των προωθητών γαιών, των φορτωτών και 
των φορτωτών – εκσκαφέων». 

26. Υ.Α. 17252/92 (ΦΕΚ 395Β/19.6.1992) «Καθορισµό δεικτών και ανωτάτων 
επιτρεπόµενων ορίων θορύβου που προέρχεται από την κυκλοφορία σε οδικά και 
συγκοινωνιακά έργα». 

27. Π.∆. 1180/81 (ΦΕΚ 293Α/6-10-81) «για τον εργοταξιακό θόρυβο» 
28. ΠΥΣ 34/30.5.2002 (ΦΕΚ 125Α/5.6.2002) «Οριακές και κατευθυντήριες τιµές ποιότητας 

της ατµόσφαιρας σε διοξείδιο του θείου, διοξείδιο του αζώτου και οξειδίων του αζώτου, 
σωµατιδίων και µολύβδου.» 

29. ΚΥΑ 9238/332/2004 (ΦΕΚ 405 Β/27.2.2004) «Οριακές και κατευθυντήριες τιµές 
ποιότητας της ατµόσφαιρας σε βενζόλιο και µονοξείδιο του άνθρακα.» 

30. ΠΥΣ 11/14.2.1997 (ΦΕΚ 19Α/19.2.1997) «Μέτρα για την αντιµετώπιση της 
ατµοσφαιρικής ρύπανσης από το Όζον» 

31. ΠΕ 82 (ΦΕΚ 64/Β/2004) «περί διαχείρισης χρησιµοποιηµένων ορυκτέλαιων» 
32. Κοιν. Οδηγίες 85/337 και 97/11 «για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις έργων και 

δραστηριοτήτων» 
33. Κοιν. Οδηγία 92/43 «για την προστασία της άγριας πανίδας»  
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