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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

1.1 ∆ιάταξη του κειµένου και επεξηγήσεις  

Το παρόν κείµενο το οποίο περιγράφει το ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ για τις υπηρεσίες  
παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων απορροής στη ζώνη διέλευσης της Εγνατίας 
Οδού και των Κάθετων Αξόνων, µέσω ετήσιων δειγµατοληψιών και αναλύσεων καθώς και 
µέσω της σύνταξης νέου σχετικού περιβαλλοντικού δείκτη, χωρίζεται στις ακόλουθες 
ενότητες: 

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

2. Συµβατικό 
Αντικείµενο 

Περιγράφεται το αντικείµενο της σύµβασης  

3. Μεθοδολογία Μεθοδολογία δειγµατοληψιών και αναλύσεων για την 
παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων απορροής 

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 Εγνατία οδού για τους οποίους 
προορίζεται η σύµβαση. 

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

ENV09:  Ο υφιστάµενος περιβαλλοντικός δείκτης «∆ιασταυρώσεις 
µε Επιφανειακά Νερά», στη ζώνη διέλευσης της Εγνατίας 
Οδού και των Κάθετων Αξόνων 

ENV10:  Ο νέος, υπό διαµόρφωση, περιβαλλοντικός δείκτης 
«Ποιότητα των Υδάτων», στη ζώνη διέλευσης της 
Εγνατίας Οδού και των Κάθετων Αξόνων 

Προµηθευτής ή 
Ανάδοχος 

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

  
 



 

K:\Promithies\2014_yphresies_check water_5322\Tefhi\SoW_yphresies_check water_5322.doc 0000/5322/Β02 
Σελ. 5 

 
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 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. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της 
ποιότητας των υδάτων απορροής της οδού, στα σηµεία εκφόρτισης σε παρακείµενους 
αποδέκτες, είναι από τους σηµαντικότερους Περιβαλλοντικούς Όρους που καλύπτουν τη 
λειτουργία της οδού.  

Πιο συγκεκριµένα στις ΚΥΑ ΕΠΟ, υπάρχει αναφορά στην ανάγκη προστασίας των υδάτινων 
αποδεκτών από την ρύπανση της αποστράγγισης του καταστρώµατος της οδού, καθώς και 
ειδική κατά περίπτωση αναφορά στην προστασία υδάτινων αποδεκτών από ανατροπή 
φορτηγών µε τοξικές/επικίνδυνες ουσίες. Επιπρόσθετα, υπάρχει περιβαλλοντικός όρος, που 
αναφέρεται στη διαχείριση των ορυκτελαίων, που προκύπτουν είτε κατά τη διάρκεια 
κατασκευής του έργου, είτε κατά τη λειτουργία. 

Ειδικότερα, σε συγκεκριµένα τµήµατα της Εγνατίας οδού στην εγγύτητα υδάτινων αποδεκτών 
(π.χ. Άραχθος, Αλιάκµονας, Βόλβη, Στρυµόνας, κλπ.) είναι υποχρεωτική, βάσει των 
Περιβαλλοντικών Όρων, η παρακολούθηση της ρύπανσης των υδάτων, καθώς και η 
τοποθέτηση µόνιµων σταθµών µέτρησης της ποιότητας των υδάτων.  

Είναι γνωστό ότι το βρόχινο νερό πριν καταλήξει στο υπέδαφος ή σε παρακείµενο υδάτινο 
αποδέκτη, ξεπλένει, διαλύει και µεταφέρει ουσίες που προέρχονται από τα καυσαέρια και τη 
διέλευση των οχηµάτων. Η διοχέτευσή του εποµένως, όταν µάλιστα η συγκέντρωση των 
ρυπογόνων ουσιών σε αυτό είναι υψηλή, µπορεί να προκαλέσει επεισόδια ρύπανσης µε 
σοβαρές συνέπειες. Είναι λοιπόν λογικό να παρακολουθείται η συγκέντρωση των 
ρυπογόνων ουσιών που καταλήγουν σε παρακείµενους αποδέκτες και σε περιπτώσεις που 
διαπιστωθούν υπερβάσεις και εντοπίζεται υψηλό ρυπαντικό φορτίο να λαµβάνονται τα 
απαραίτητα µέτρα προστασίας και αν υπάρχει ανάγκη να καταρτίζονται και σχέδια δράσης. 

Επίσης, στο πλαίσιο της παρακολούθησης οµάδας περιβαλλοντικών δεικτών από το 
Παρατηρητήριο της Εγνατία Οδός Α.Ε. µελετάται και ο δείκτης ENV09 «∆ιασταυρώσεις του 
άξονα µε επιφανειακά νερά». Ο δείκτης καταγράφει τον αριθµό και την πυκνότητα των 
διασταυρώσεων του εθνικού οδικού δικτύου µε επιφανειακά νερά, πριν και µετά τη λειτουργία 
της Εγνατίας οδού, ως µια ένδειξη των ενδεχόµενων επιδράσεων στους υδατικούς πόρους 
µέσω διαφόρων εκποµπών ή ρυπογόνων ουσιών που χύνονται στα επιφανειακά νερά.  Ο 
δείκτης αυτός είναι ένας απλός δείκτης που περιορίζεται στην επισήµανση των σηµείων σε 
κίνδυνο και έχει προφανώς εφάπαξ χαρακτήρα. Προκειµένου να αξιοποιηθούν οι µέχρι 
σήµερα µετρήσεις/παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων στην εγγύτητα της Εγνατία 
οδού και των Κάθετων αξόνων της, καθώς και όσες προκύψουν από την παρούσα σύµβαση, 
προτείνεται η διαµόρφωση και σύνταξη ενός νέου περιβαλλοντικού δείκτη ο οποίος θα 
αποτυπώνει την πραγµατική επίπτωση του άξονα στην ποιότητα των νερών και το υδατικό 
δυναµικό.  

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

(1) Την πραγµατοποίηση δειγµατοληψιών σε υδάτινους αποδέκτες στην εγγύτητα της 
Εγνατίας οδού και των Κάθετων Αξόνων της, στα φρεάτια υδατοσυλλογής και στις Μονάδες 
Ελέγχου Ρύπανσης (ΜΕΡ) του αυτοκινητοδρόµου. Οι δειγµατοληψίες θα πραγµατοποιηθούν 
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µε µέσα του Αναδόχου, καθώς και µε τους µόνιµους δειγµατολήπτες που θα παρασχεθούν 
στον Ανάδοχο από την Υπηρεσία (ΕΟΑΕ). 

(2)  Την πραγµατοποίηση φυσικοχηµικών αναλύσεων στα ληφθέντα δείγµατα,  

(3) Τη συσχέτιση των συγκεντρώσεων των ρυπαντών κατ’ ελάχιστο µε τους ακόλουθους 
παράγοντες: 

• Τα κλιµατολογικά δεδοµένα της κάθε περιοχής 

• Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του αυτοκινητόδροµου 

• Τα χαρακτηριστικά της κυκλοφορίας (π.χ. φόρτος, σύνθεση κυκλοφορίας, ταχύτητα) 

• Τη σύσταση του βρόχινου νερού και τη συχνότητα και ποσότητα των βροχοπτώσεων  

• Τα τοπογραφικά και γεωλογικά στοιχεία της κάθε περιοχής 

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

(5) Τη δηµιουργία µοντέλου διάχυσης της ρύπανσης στους παρακείµενους υδάτινους 
αποδέκτες, σε συσχετισµό µε τα κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά, τη συχνότητα και ποσότητα 
βροχής και άλλες συνιστώσες. 

(6) Τη σύνταξη νέου Περιβαλλοντικού ∆είκτη ο οποίος θα επιτρέπει την παρακολούθηση και 
αποτύπωση µε ολοκληρωµένο τρόπο των επιπτώσεων του αυτοκινητόδροµου στην ποιότητα 
των υδάτων. 

Ο κατάλογος των σχετικών διαθέσιµων µελετών παρατίθεται στο Παράρτηµα Α. 

Το Τεχνικό ∆ελτίο του σχετικού δείκτη ENV09 «∆ιασταυρώσεις µε Επιφανειακά Νερά» 
παρατίθεται στο Παράρτηµα Β, ενώ περαιτέρω πληροφορίες και ∆ελτία Αποτελεσµάτων του 
δείκτη παρέχονται από τον ιστότοπο του Παρατηρητηρίου 
(http://observatory.egnatia.gr/02_indicators/02_env09.htm). 

 
1.3 Στόχος και σκοπός της Σύµβασης εργασιών Αναδόχου 

Στόχος της Σύµβασης είναι η παρακολούθηση και ο έλεγχος των επιπέδων της ρύπανσης σε 
υδάτινους αποδέκτες στην εγγύτητα της Ε.Ο και των Κ.Α. της και όπου είναι αναγκαίο να 
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 του 
αυτοκινητόδροµου, ώστε να διαπιστωθούν αναλυτικότερα:  

(α)  η ποιότητα των υδάτων σε παρακείµενους υδάτινους αποδέκτες 

(β) η συσχέτιση της ποιότητας των υδάτων µε άλλες πηγές ρύπανσης πλην του 
αυτοκινητοδρόµου της Εγνατίας οδού και των Κάθετων Αξόνων της. 

(γ) οι επιπτώσεις στους υδάτινους αποδέκτες σε περίπτωση ατυχηµάτων µε επικίνδυνα 
φορτία 

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

(ε) η αναγκαιότητα εγκατάστασης µόνιµων σταθµών µέτρησης ρύπανσης των υδάτων και η 
βέλτιστη χωροθέτησή τους. 
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Προκειµένου να επιτευχθούν τα παραπάνω ο γενικός σκοπός της σύµβασης είναι:  

(i) η παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων απορροής σε τµήµατα της Εγνατίας Οδού 
και των Κάθετων Αξόνων 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 µοντέλου διάχυσης της ρύπανσης στους παρακείµενους στην Εγνατία Οδό 
υδάτινους αποδέκτες,   

(v) η σύνταξη νέου Περιβαλλοντικού ∆είκτη ο οποίος θα αποτυπώνει την πραγµατική 
επίπτωση του αυτοκινητόδροµου στην ποιότητα των νερών και το υδατικό δυναµικό, και  

(vi) επιπρόσθετα, θα διαπιστωθεί η τυχόν ανάγκη κατάρτισης σχεδίων δράσης και λήψης 
µέτρων πρόληψης ή/και προστασίας. 

 
 
2. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

2.1 Ορισµοί 

- Ρύπανση των υδάτων αποτελεί η οποιαδήποτε ανεπιθύµητη αλλαγή στα φυσικά, χηµικά και 
βιολογικά χαρακτηριστικά των υδάτων η οποία είναι ή µπορεί υπό προϋποθέσεις να αποβεί 
ζηµιογόνος τόσο για τους φυτικούς και ζωικούς οργανισµούς, όσο και για τον ίδιο τον 
άνθρωπο και τις συνθήκες ζωής του. Οι σηµαντικότεροι ρυπαντές των υδάτων είναι: 

α/α Ρυπαντές 

1.  Αιωρούµενα στερεά (TSS) 

2.  Λίπη και Έλαια 

3.  Βαρέα Μέταλλα (Cu, Ni, Zn, Pb, Cd) 

4.  Πολυκυκλικοί Αρωµατικοί 
Υδρογονάνθρακες (PAH) 

5.  PCBs/∆ιοξίνες 

6. Νιτρικά – Νιτρώδη 

7.  Ολικό Άζωτο (ΤΝ) 

8. Ολικός Μόλυβδος  

9. Ολικός Σίδηρος 

10. Ολικός Φώσφορος (ΤΡ) 
 

Ειδικότερα για την περίπτωση της ρύπανσης των υδάτων που προέρχεται από τη λειτουργία 
ενός αυτοκινητόδροµου όπως η Εγνατία Οδός, ως σηµαντικότεροι ρυπαντές θεωρούνται 
κατά κύριο λόγο οι ακόλουθοι: Αιωρούµενα στερεά (TSS), Βαρέα µέταλλα (Cu, Ni, Zn, Pb, 
Cd), Πολυκυκλικοί αρωµατικοί υδρογονάνθρακες (PAH), Νιτρικά – Νιτρώδη, Ολικό Άζωτο 
(ΤΝ) και Ολικός Φώσφορος (ΤΡ).  
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Προκειµένου να διαπιστωθεί η κατάσταση των υδάτων από άποψη ρύπανσης σηµαντικός 
είναι και ο υπολογισµός παραµέτρων όπως τα BOD, COD, pH και Ηλεκτρική Αγωγιµότητα 
(EC). 

Συνεπώς, η παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων απορροής σε επιλεγµένα τµήµατα 
της Εγνατίας Οδού σε κυκλοφορία θα πρέπει να περιλαµβάνει τόσο την καταγραφή 
συγκεκριµένων ρυπαντών όσο και των σχετικών παραµέτρων. 

- Ο ∆είκτης του Παρατηρητηρίου ENV09: «∆ιασταυρώσεις µε Επιφανειακά Νερά». Ο ∆είκτης 
καταγράφει τον αριθµό και την πυκνότητα των διασταυρώσεων του εθνικού οδικού δικτύου 
µε επιφανειακά νερά,  πριν και µετά τη λειτουργία της ΕΟ και των ΚΑ, ως µια ένδειξη των 
ενδεχόµενων επιδράσεων στους υδατικούς πόρους µέσω διαφόρων εκποµπών ή 
ρυπογόνων ουσιών που χύνονται στα επιφανειακά ύδατα (π.χ.  πετρελαιοειδή). O δείκτης 
αποσκοπεί στον εντοπισµό των ευαίσθητων σηµείων από την άποψη των ενδεχόµενων 
επιπτώσεων του αυτοκινητόδροµου στο υδατικό δυναµικό. 

- Ο νέος προτεινόµενος ∆είκτης του Παρατηρητηρίου ENV10: «Ποιότητα των Υδάτων» θα 
παρακολουθεί και θα ελέγχει τα επίπεδα της ρύπανσης των παρακείµενων στον 
αυτοκινητόδροµο υδατορευµάτων.  

 
2.2 Νοµοθετικό Πλαίσιο, Κανονισµοί & Οδηγίες 

Για την υλοποίηση των υπηρεσιών της προµήθειας που περιγράφεται στο παρόν Αντικείµενο 
υπηρεσιών 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,» 

• Νόµος 3199/2003 (ΦΕΚ Α΄ 280/9.12.2003) «Προστασία και διαχείριση των 
υδάτων - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000».  

• 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 

(1) Ο Ανάδοχος θα διενεργήσει δειγµατοληψίες σε υδάτινους αποδέκτες στην εγγύτητα του 
κύριου άξονα και των κάθετων αξόνων της Εγνατίας οδού, καθώς και σε φρεάτια 
υδατοσυλλογής, σε περιοχές/σηµεία που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία βάση των 
απαιτήσεων των ΚΥΑ ΕΠΟ. 

Γα τις δειγµατοληψίες ο Ανάδοχος θα χρησιµοποιήσει τόσο τον εξοπλισµό που θα διαθέσει, 
σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στη ∆ιακήρυξη, όσο και εξοπλισµό που θα του χορηγηθεί 
από την Αναθέτουσα Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει και ο ίδιος µόνιµους 
δειγµατολήπτες (τουλάχιστον δύο) για την πραγµατοποίηση των δειγµατοληψιών. 

Οι παράµετροι που θα πρέπει να παρακολουθεί ο Ανάδοχος συνοψίζονται στον ακόλουθο 
πίνακα: 

α/α Παράµετροι  

1.  pH 

2.  Θολερότητα 

3.  Θερµοκρασία 

4.  Αγωγιµότητα  

5.  BOD5 

6. COD 

7. Ολικά Αιωρούµενα Στερεά (ΤSS) 

8. Ολικά ∆ιαλυµένα στερεά (ΤDS) 

9. Λίπη και Έλαια 

10. Νιτρικά 

11. Νιτρώδη 

12. Φωσφορικά 

13. Αµµωνιακά 

14.  Μόλυβδος  

15.  Σίδηρος 

16.  Cd 

Οι δειγµατοληπτικές µετρήσεις θα εκτελεσθούν για όλες τις παραµέτρους που αναφέρονται 
στον παραπάνω πίνακα. O συνολικός αριθµός δειγµάτων που θα πρέπει να συλλέξει και να 
αναλύσει ο Ανάδοχος ανέρχεται στα 600.  

Αρχικά, θα πρέπει να γίνει απεικόνιση σε χάρτη του υδρολογικού δικτύου της περιοχής, των 
χρήσεων γης και των υφιστάµενων πηγών ρύπανσης σε επίπεδο λεκάνης απορροής. Στη 
συνέχεια, πρέπει να καθοριστούν σε συνεργασία µε την Υπηρεσία τα σηµεία δειγµατοληψίας 
και η συχνότητα συλλογής των δειγµάτων. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει εκπαιδευµένο προσωπικό, κατάλληλα καταρτισµένο για 
την υλοποίηση δειγµατοληψιών και τον απαραίτητο εξοπλισµό, ώστε να είναι σε θέση να 
φέρει εις πέρας τις απαιτούµενες δειγµατοληψίες στο βαθµό της ακρίβειας και της αξιοπιστίας 
που απαιτείται για τη σωστή υλοποίηση του έργου. Για την εξασφάλιση της εν λόγω 
ποιότητας θα πρέπει η εφαρµογή των διαδικασιών και σχεδίων δειγµατοληψίας να 
στηρίζονται σε πρότυπα (ISO/IEC 17025:2005, ΕΝ ISO 5667) λαµβάνοντας υπόψη και 
κοινοτικές / εθνικές κανονιστικές διατάξεις. Πιο συγκεκριµένα: 
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- Θα πρέπει να υπάρχει αναλυτικό έγγραφο σχεδιασµού και εκτέλεσης των 
δειγµατοληψιών, όπου θα αναγράφονται οι ονοµασίες των σηµείων δειγµατοληψίας, οι 
θέσεις τους (συντεταγµένες), οι παράµετροι που παρακολουθούνται και οι διαδικασίες 
λήψης και χειρισµού (συσκευασία, µεταφορά, συντήρηση, κλπ.) για κάθε δείγµα νερού. 
Επίσης, θα πρέπει να τηρείται αρχείο µε το ιστορικό των δειγµατοληψιών καθ’ όλη τη 
διάρκεια της σύµβασης. 

- Τα δείγµατα θα πρέπει να συνοδεύονται από κατάλληλο έντυπο καταγραφής των 
δεδοµένων της δειγµατοληψίας, µε τα στοιχεία του οποίου ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
τροφοδοτεί το αρχείο µε το ιστορικό των δειγµατοληψιών. Στο έντυπο καταγραφής 
δεδοµένων θα αναγράφονται απαραιτήτως η ηµεροµηνία της δειγµατοληψίας, οι κωδικοί 
των δειγµάτων που συλλέχθηκαν, τα ονοµατεπώνυµα των ατόµων που διεξήγαγαν την 
δειγµατοληψία, οι τιµές των παραµέτρων που µετρήθηκαν στο πεδίο (στις περιπτώσεις 
όπου απαιτούνται in situ µετρήσεις), τυχόν σφάλµατα ή παρεκκλίσεις από το 
πρωτόκολλο παρακολούθησης, τυχόν σχόλια και παρατηρήσεις. 

- Σε κάθε σηµείο παρακολούθησης και σε κάθε δειγµατοληψία, ο Ανάδοχος οφείλει να 
τεκµηριώνει τόσο το σηµείο που διενεργείται η δειγµατοληψία όσο και την εκτέλεση 
αυτής. Σε κάθε σηµείο και σε κάθε δειγµατοληψία 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 δειγµατοληψίας 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 

- Η συσκευασία, η αποθήκευση και η µεταφορά του δείγµατος πρέπει να γίνεται µε τέτοιο 
τρόπο, κατά περίπτωση (σφραγισµένες φιάλες, εντός φορητών ψυγείων, κλπ.), ώστε να 
µην αλλοιώνεται η ποιότητα του δείγµατος. 

- Κάθε δείγµα θα πρέπει να φέρει ετικέτα µε τα ακριβή στοιχεία του δείγµατος.  

- Η παράδοση των δειγµάτων στο αναλυτικό εργαστήριο θα πρέπει να πραγµατοποιείται 
εντός 24 ωρών από τη στιγµή της δειγµατοληψίας. Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος 
παράδοσης των δειγµάτων πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να µην αλλοιώνονται τα υπό 
ανάλυση χαρακτηριστικά αυτών. 

(2) Στη συνέχεια θα πραγµατοποιηθούν οι απαραίτητες αναλύσεις εντός των εργαστηριακών 
εγκαταστάσεων του Αναδόχου. Θα πρέπει να τηρούνται οι απαραίτητες διαδικασίες που 
απαιτούνται για την αποθήκευση, συντήρηση και επεξεργασία των δειγµάτων εντός του 
εργαστηρίου, για τις χηµικές, φυσικές και βιολογικές αναλύσεις των δειγµάτων και για την 
παραγωγή, επεξεργασία, και παρουσίαση των αποτελεσµάτων των αναλύσεων. Το 
εργαστήριο του Αναδόχου θα πρέπει να διαθέτει διαπίστευση σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 
ISO 17025:2005 από τον ΕΣΥ∆. 

Και για την περίπτωση των εργαστηριακών αναλύσεων ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει 
προσωπικό µε την κατάλληλη επιστηµονική και τεχνική κατάρτιση καθώς και την εµπειρία 
ώστε να είναι σε θέση να πραγµατοποιήσει τις απαιτούµενες αναλύσεις στο βαθµό της 
ακρίβειας και της αξιοπιστίας που χρειάζεται για να καλυφθούν οι ανάγκες του 
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προγράµµατος. Για την εξασφάλιση της εν λόγω ποιότητας θα πρέπει η εφαρµογή των 
διαδικασιών αποθήκευσης, επεξεργασίας και ανάλυσης δειγµάτων να στηρίζονται σε 
πρότυπα ή σε κοινοτικές και εθνικές κανονιστικές διατάξεις και να τηρείται εσωτερικό 
σύστηµα ελέγχου ποιότητας. Τα αποτελέσµατα των αναλύσεων θα πρέπει να διατυπώνονται 
µε σαφήνεια και σε τέτοια µορφή ώστε η περιβαλλοντική πληροφορία να είναι κατανοητή από 
τους τελικούς αποδέκτες. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει µεταξύ άλλων και οµάδα έργου/ παροχής υπηρεσιών, 
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στη ∆ιακήρυξη 

 (3) Μετά τη δειγµατοληψία και την ανάλυση των δειγµάτων, θα πραγµατοποιηθεί 
επεξεργασία των αποτελεσµάτων και συσχέτισή τους κατ’ ελάχιστο µε τους ακόλουθους 
παράγοντες: 

• Τα κλιµατολογικά δεδοµένα της κάθε περιοχής 

• Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του αυτοκινητόδροµου 

• Τα χαρακτηριστικά της κυκλοφορίας  

• Τη σύσταση του βρόχινου νερού και τη συχνότητα και ποσότητα των βροχοπτώσεων  

• Τα τοπογραφικά και γεωλογικά στοιχεία της κάθε περιοχής 

Τέλος, θα συνταχθεί και λεπτοµερής Τεχνική Έκθεση στην οποία ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
αναφερθεί λεπτοµερώς στη διαδικασία δειγµατοληψιών, στη µεθοδολογία ανάλυσης των 
δειγµάτων που ακολουθήθηκε, στα αποτελέσµατα των αναλύσεων και στη συσχέτιση των 
αποτελεσµάτων µε τους προαναφερόµενους παράγοντες. Η Τεχνική Έκθεση θα συνοδεύεται 
από την κατάλληλη φωτογραφική τεκµηρίωση, από χάρτες στους οποίους θα επισηµαίνονται 
οι θέσεις δειγµατοληψίας και από Παράρτηµα µε τα δελτία δειγµατοληψίας και αναλύσεων.   

Επιπρόσθετα ο Ανάδοχος θα αναλάβει:  

(4) Την καταχώρηση των αποτελεσµάτων των αναλύσεων των παρακολουθούµενων 
δεικτών, των φωτογραφιών, των γενικών χαρακτηριστικών κάθε σηµείου δειγµατοληψίας, 
κλπ., σε βάση δεδοµένων της Υπηρεσίας που θα του υποδειχθεί. 

(5) Τη διαµόρφωση του νέου Περιβαλλοντικού ∆είκτη του Παρατηρητηρίου ENV10: 
«Ποιότητα των Υδάτων» που θα παρακολουθεί και θα ελέγχει τα επίπεδα της ρύπανσης των 
παρακείµενων στον αυτοκινητόδροµο υδατορευµάτων. Μέσω του δείκτη θα εντοπίζονται οι 
περιοχές στις οποίες παρατηρούνται υπερβάσεις και θα ελέγχονται µε ακρίβεια και οι κύριες 
πηγές ρύπανσης. Η διαµόρφωση του δείκτη αφορά τόσο στην σύνταξη ειδικού Τεχνικού 
∆ελτίου προδιαγραφών του δείκτη (σύµφωνα µε τη διεθνή εµπειρία, αντίστοιχους δείκτες του 
European Environmental Agency, και ακολουθώντας το πρότυπο Τεχνικό ∆ελτίο δεικτών 
που χρησιµοποιεί το Παρατηρητήριο) όσο και στη σύνταξη των ∆ελτίων Αποτελεσµάτων του 
δείκτη. Ο υπολογισµός του δείκτη θα βασίζεται στα αποτελέσµατα των προαναφερόµενων 
εργασιών και θα πρέπει να γίνει σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του αντίστοιχου Τεχνικού 
∆ελτίου.  

 (6) Τη δηµιουργία µοντέλου διάχυσης της ρύπανσης στους παρακείµενους υδάτινους 
αποδέκτες, σε συσχετισµό µε τα κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά, τη συχνότητα και ποσότητα 
βροχής και άλλες συνιστώσες. 

Για τον υπολογισµό, την επεξηγηµατική, στατιστική και χαρτογραφική αναπαράσταση, και την 
σύνταξη του ∆ελτίου Αποτελεσµάτων του δείκτη ENV10 θα δοθούν πρότυπα δείγµατα, 
καθώς επίσης και γεωχωρικά δεδοµένα ή/και υπόβαθρα τα οποία θεωρούνται απαραίτητα 
για τη Σύµβαση και διατίθενται από την ΕΟΑΕ, σύµφωνα µε τον κατάλογο γεωχωρικών 
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δεδοµένων και µεταδεδοµένων που εµπεριέχεται στον φάκελο του έργου. Επίσης στον 
Ανάδοχο θα διατεθούν τα υφιστάµενα «δεδοµένα παρακολούθησης ρύπανσης υδάτων» που 
κατέχει η ΕΟΑΕ στη Βάση ∆εδοµένων ENV.COM. του Τµήµατος Περιβάλλοντος, του Τοµέα 
Λειτουργίας, Εκµετάλλευσης και Συντήρησης, και αφορούν σε καταγραφές µετρήσεων 
δεικτών ρύπανσης υδάτων σε επιλεγµένες περιοχές της Εγνατίας Οδού και των Κάθετων 
Αξόνων της, βάσει των απαιτήσεων των Περιβαλλοντικών Όρων. Τα αρχεία περιλαµβάνουν 
καταγραφές (raw data), επεξεργασµένες καταγραφές και αποτελέσµατα αναλύσεων µέσω 
ειδικών λογισµικών. Τα εξαγόµενα αρχεία είναι τύπου .xls, .doc, .pdf,  κλπ.  Επιπρόσθετα, 
στον Ανάδοχο θα διατεθούν εάν κριθεί απαραίτητο τα δεδοµένα των βροχοµετρικών 
σταθµών της ΕΟΑΕ.  

 
3. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Η εφαρµογή των διαδικασιών και σχεδίων δειγµατοληψίας θα πρέπει να στηρίζονται σε 
πρότυπα (ISO/IEC 17025:2005, ΕΝ ISO 5667) λαµβάνοντας υπόψη και κοινοτικές / εθνικές 
κανονιστικές διατάξεις. Σε περίπτωση διαφοροποιήσεων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της 
παρούσας Σύµβασης, θα εφαρµοστούν η κατά περίπτωση ισχύουσα νοµοθεσία, διατάξεις 
και εγκύκλιοι του ΥΠΕΚΑ ή/και του ΥΠΟΜΕ∆Ι και της ΕΕ. 

Το εργαστήριο που θα διαθέσει ο Ανάδοχος θα έχει διαπίστευση σύµφωνα µε το πρότυπο 
ΕΝ ISO 17025:2005 από τον ΕΣΥ∆. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) µόνιµους αυτόµατους 
δειγµατολήπτες, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στη ∆ιακήρυξη.   

 
 
4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - Προϋπολογισµός - Χρηµατοδότηση - Χρονική 

∆ιάρκεια - 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 Προϋπολογισµός 

Η προεκτιµόµενη αµοιβή της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων χιλιάδων Ευρώ 
(200.000 €),  χωρίς ΦΠΑ.  

 
4.3 Χρηµατοδότηση 

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

 
4.4 ∆ιάρκεια σύµβασης 

Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε 18 µήνες .  
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4.5 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,  

7 µήνες από την 
υπογραφή της 
Σύµβασης 

30 % του συµβατικού 
ποσού µε την έγκριση 

3. 
Υποβολή και έγκριση της 
2ης Τεχνικής Έκθεσης,  

15 µήνες από την 
υπογραφή της 
Σύµβασης 

30 % του συµβατικού 
ποσού µε την έγκριση 

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

18 µήνες από την 
υπογραφή της 
Σύµβασης 

30 % του συµβατικού 
ποσού  

 
 
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 Ετήσιες 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 ετήσιου κύκλου και 
θα περιλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

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

♦ 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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♦ Σχέδια οριζοντιογραφίας των θέσεων όπου πραγµατοποιήθηκαν οι µετρήσεις. 

Ως προς τα αποτελέσµατα του ∆είκτη ENV10: «Ποιότητα των Υδάτων», η κάθε Τεχνική 
Έκθεση θα περιλαµβάνει το Τεχνικό ∆ελτίο και το ∆ελτίο Αποτελεσµάτων, µε την 
παρουσίαση πινάκων, γραφηµάτων, χαρτών 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, επεξεργασίας και 
υπολογισµών του νέου δείκτη ENV10 «Ποιότητα των Υδάτων», την καταχώρηση αυτών στη 
Βάση ∆εδοµένων και την πρόοδο δηµιουργίας του µοντέλου διάχυσης της ρύπανσης. 

Η Τελική Τεχνική Έκθεση θα περιλαµβάνει, αναλόγως, τα παραπάνω στοιχεία για το σύνολο 
των ετήσιων µετρήσεων, χαρτών αποτελεσµάτων και παραδοτέων, καθώς επίσης και:  

(Α) την οριστική διαµόρφωση και συνολική εκτίµηση του νέου Περιβαλλοντικού ∆είκτη του 
Παρατηρητηρίου ENV10: «Ποιότητα των Υδάτων» που θα παρακολουθεί και θα ελέγχει τα 
επίπεδα της ρύπανσης των παρακείµενων στον αυτοκινητόδροµο υδατορευµάτων, κατά τη 
διετία εκπόνησης των εργασιών που περιγράφονται στο παρόν Αντικείµενο Εργασιών.  

(Β) τη δηµιουργία και ανάπτυξη του µοντέλου διάχυσης της ρύπανσης στους παρακείµενους 
στον αυτοκινητόδροµο υδάτινους αποδέκτες, σε συσχετισµό µε τα κυκλοφοριακά 
χαρακτηριστικά, τη συχνότητα και ποσότητα βροχής και άλλες συνιστώσες όπως άλλες 
πηγές ρύπανσης, έκτακτα ατυχήµατα στην οδό, κλπ. 

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). 

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. 
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♦ 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. 

♦ ∆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 µελετητικών 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 έργου/ παροχής υπηρεσίας και 
εξασφάλιση ότι οι εισηγήσεις τους ενσωµατώνονται στα παραδοτέα, όπου απαιτείται. 

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

• 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 του δείκτη ENV10 «Ποιότητα Υδάτων» παραδοτέα 
θα υποβληθούν σε έντυπη και σε ψηφιακή µορφή. Η ψηφιακή µορφή περιλαµβάνει: 

− Αρχεία περιγραφικών πληροφοριών µε µορφή πινάκων EXCEL και ACCESS. 

− Αρχεία χαρτογραφικών πληροφοριών ArcGIS, σε σύστηµα ΕΓΣΑ ’87 και σε 
µορφή Geodatabase, shapefiles ή coverages, καθώς και τα αρχεία των projects 
σύνθεσης χαρτών (αρχεία .mxd, συνοδευόµενα από τα αντίστοιχα αρχεία εικόνων 
.jpeg), µε τους απαραίτητους πίνακες περιγραφικών δεδοµένων και 
µεταδεδοµένων που τα συνοδεύουν, έτσι ώστε να είναι δυνατή η ψηφιακή 
αναπαραγωγή θεµατικών χαρτών στο γεωγραφικό σύστηµα πληροφοριών του 
Παρατηρητηρίου.. 
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− Αρχεία DOC και PDF για όλες τις σχετικές εκθέσεις (Τεχνικό ∆ελτίο, ∆ελτία 
Αποτελεσµάτων, επεξηγηµατικά κείµενα πληροφόρησης και βιβλιογραφίας κλπ).  

 
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 

(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 

                                                
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 
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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 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 του Τοµέα Λειτουργίας, Εκµετάλλευσης και 
Συντήρησης, του Παρατηρητηρίου 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. 

 

 

                                                
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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Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 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 798/2/23.10.2013 απόφαση 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 - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Αντικείµενο Αριθµός Κουτιού Σύµβουλος 

Συλλογή, επεξεργασία και παράδοση 
δεδοµένων ποιότητας των υδάτων 
απορροής της οδού σε τµήµατα της 
Εγνατίας οδού. 

Ε-201 Χ. ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗΣ 

Συλλογή, επεξεργασία και παράδοση 
δεδοµένων ποιότητας των υδάτων 
απορροής της οδού σε τµήµατα της 
Εγνατίας οδού. 

Ε-222 Χ. ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗΣ 

Συλλογή, επεξεργασία και παράδοση 
δεδοµένων ποιότητας των υδάτων 
απορροής της οδού σε τµήµατα της 
Εγνατίας οδού. 

Ε-223 Χ. ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ∆ΕΙΚΤΗ ENV09: «∆ιασταυρώσεις µε επιφανειακά 

νερά» 

Ορισµός 

Ο δείκτης καταγράφει τον αριθµό και την πυκνότητα των 
διασταυρώσεων του εθνικού οδικού δικτύου µε επιφανειακά νερά, 
πριν και µετά τη λειτουργία της Εγνατίας οδού, ως µια ένδειξη των 
ενδεχόµενων επιδράσεων στους υδατικούς πόρους µέσω 
διαφόρων εκποµπών ή ρυπογόνων ουσιών που χύνονται στα 
επιφανειακά νερά (π.χ. πετρελαιοειδή).  

Πυκνότητα ∆ιασταυρώσεων 

Τυπική Μορφή Πίνακας αριθµού και 
πυκνότητας διασταυρώσεων 
πριν και µετά την Εγνατία οδό 

Χάρτης σηµείων 
διασταυρώσεων 

Πυκνότητα Μονάδες 
Μέτρησης Αριθµός διασταυρώσεων / km 

Χωρική 
αναφορά  

Ζώνες ΙΙ, ΙΙΙ και IV 

Βραχυπρόθεσµα Μακροπρόθεσµα Συχνότητα  
Μέτρησης  5 έτη 10 έτη 

Σκοπιµότητα Εντοπισµός των ευαίσθητων σηµείων από την άποψη των 
ενδεχόµενων επιδράσεων του άξονα στο υδατικό δυναµικό. 

Στόχοι πολιτικής Περιβάλλον 

Προδιαγραφές - 

∆εδοµένα 
Υδρογραφικό δίκτυο (λίµνες, ποταµοί, σηµαντικοί χείµαρροι) 
Εθνικό Οδικό δίκτυο 

Πηγές 

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. : Βάση χωρικών δεδοµένων Παρατηρητηρίου  
ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.: Τοµέας Λειτουργίας, ∆ιεύθυνση Τακτικής 
Συντήρησης, Τµήµα Περιβάλλοντος 
ΥΠΕΧΩ∆Ε 

Προβλήµατα - 

Σχόλια 

Η πραγµατική επίπτωση του άξονα στην ποιότητα των νερών και 
το υδατικό δυναµικό είναι ιδιαίτερα δύσκολο να εκτιµηθεί και για τον 
λόγο αυτόν προτείνεται ένα απλός δείκτης που περιορίζεται στην 
επισήµανση των σηµείων σε κίνδυνο. Ο δείκτης έχει προφανώς 
εφάπαξ χαρακτήρα. Οι δύο χρόνοι που δίνονται στην κατηγορία 
«συχνότητα µέτρησης» έχουν περιεχόµενο επειδή το έργο 
αποδίδεται σε λειτουργία σταδιακά. Ωστόσο, η επίδραση στους 
υδατικούς πόρους έχει σταδιακό χαρακτήρα. 
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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. Τεχνικό ∆ελτίο (αναφέρεται στο Παράρτηµα Β του τεχνικού αντικειµένου του έργου) και 
∆ελτία αποτελεσµάτων του δείκτη ENV09: «∆ιασταυρώσεις µε επιφανειακά νερά»  

URL: http://observatory.egnatia.gr/02_indicators/02_env09.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_ydata.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 (σχετικά µε τα αναφερόµενα στην ενότητα 6.5 
του τεχν, αντικ.)  
� http://www.inspire.okxe.gr/  
� http://inspire.jrc.ec.europa.eu/  
� http://geodata.gov.gr/geodata/  

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

 
 


