
 

 

K:\Construction Management\Tenders\CM_2010\ΣΤΥ_ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ_4948\Tefhi\SoW_STY_4948.doc 
           000Β/4948 

 
 
 
 

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 
 

 
 
 
 
 

«Παροχή υπηρεσιών Συµβούλου Τεχνικής 
Υποστήριξης επίβλεψης και διαχείρισης έργων 

αρµοδιότητας της “Εγνατία Οδός Α.Ε.” στον Κεντρικό 
Τοµέα από Κλειδί έως Α/Κ Αγ. Ανδρέα» 

Κωδικός Αναφοράς 4948 
 
 
 
 
 
 

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 
 
 



K:\Construction Management\Tenders\CM_2010\ΣΤΥ_ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ_4948_Ι\Tefhi\SoW_STY_4948_Ι.doc    
                                                            - 1 -                                                                         000Β/4948/Β02 
                                                                                                                                                                                          

ANTIKEIMENO ΣΤΥ (CM) 
 

 
Το συµβατικό αντικείµενο αφορά στην επίβλεψη, διαχείριση και συµβατική 
περαίωση των εν εξελίξει εργολαβιών και των νέων έργων του Κεντρικού Τοµέα 
της Εγνατίας οδού από Κλειδί έως Α/Κ Αγ. Ανδρέα συµπεριλαµβανοµένων και 
των Καθέτων Αξόνων του Τµήµατος αυτού (βλέπε Παράρτηµα Β του παρόντος) 
µε δυνατότητα επέκτασης των ανωτέρω υπηρεσιών και σε άλλα έργα πέραν του 
ανωτέρω γεωγραφικού Τµήµατος. 

 
1. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 
Για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών ο ανάδοχος Σύµβουλος Τεχνικής 
Υποστήριξης (ΣΤΥ) θα διαθέσει Οµάδα/ες Επίβλεψης ανά µία ή περισσότερες 
εργολαβίες που θα αποτελείται από Μηχανικούς και άλλες ειδικότητες 
Πανεπιστηµιακής ή/και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σύµφωνα µε την  Παράγραφο 
22.1.1.β του Τεύχους «Προκήρυξη». Συντονιστής της Οµάδας/ων Επίβλεψης από 
την πλευρά του αναδόχου θα είναι ο Μηχανικός µε τη µεγαλύτερη εµπειρία. Η 
«Εγνατία Οδός Α.Ε.» δύναται να αναθέσει στον Συντονιστή της Οµάδας/ων 
Επίβλεψης πέραν των άλλων και καθήκοντα Γενικού Επιβλέποντα, που 
περιγράφονται στο συνηµµένο Παράρτηµα Α. Ο ανάδοχος θα λειτουργήσει µέσω 
έµπειρου προσωπικού που θα διαθέσει και περιλαµβάνεται στο προσωπικό της 
Παραγράφου 22.1.1.β του Τεύχους «Προκήρυξη» το εξοπλισµένο Εργαστήριο 
Ποιοτικού Ελέγχου της Εταιρείας που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. 
  
Οι Επιβλέποντες Μηχανικοί θα έχουν τις αρµοδιότητες και τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τις διατάξεις του Ν 3669/2008 και θα αναφέρονται ως προς την 
επίβλεψη των έργων δια του Γενικού Επιβλέποντα στους ∆/ντές των 
Περιφερειακών Υπηρεσιών της Εταιρείας και δι’ αυτών στον ∆ιευθυντή 
Εποπτείας Έργων των ανωτέρω ∆ιευθύνσεων. Οι οδηγίες και οι εντολές για την 
επίβλεψη των έργων από τον ∆ιευθυντή της Περιφερειακής Υπηρεσίας ή τον 
∆ιευθυντή Εποπτείας Έργων θα δίδονται απευθείας στους Επιβλέποντες 
Μηχανικούς και θα κοινοποιούνται συγχρόνως στον Γενικό Επιβλέποντα. Ο 
Γενικός Επιβλέπων θα έχει τη διοικητική και την τεχνική ευθύνη εκ µέρους του 
Συµβούλου για το σύνολο του σχήµατος επίβλεψης του Τοµέα και θα 
συνυπογράφει όλα τα στοιχεία ποσοτήτων, ποιότητας, λογαριασµών, µεταβολών 
συµβατικού αντικειµένου, κλπ, µαζί µε κάθε Επιβλέποντα έχοντας και αυτός την 
πλήρη ευθύνη Επιβλέποντα Μηχανικού. 
 
Κατά την υπογραφή της σχετικής σύµβασης µεταξύ της Εταιρείας και του 
αναδόχου Συµβούλου θα καθοριστούν τα επί µέρους οργανογράµµατα τα οποία 
θα τροποποιούνται ανάλογα µε την εξέλιξη των έργων.  

 
2. ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 
 
Οι συµβατικές υποχρεώσεις του Συµβούλου κατά τρόπο ενδεικτικό θα είναι οι 
εξής: 
 
• να διαθέσει, να οργανώσει και να συντονίσει τους Μηχανικούς και το λοιπό 

προσωπικό που θα ασκήσουν και θα υποστηρίξουν την επίβλεψη των 
συµβάσεων κατασκευής των έργων της εταιρείας, ώστε να επιτευχθούν οι 
στόχοι ως προς τον χρόνο κατασκευής, το κόστος, την ποιότητα και την 
ασφάλεια των εργασιών.  

• να προσφέρει στο ανωτέρω προσωπικό τους απαραίτητους ανθρώπινους 
πόρους και την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδοµή προκειµένου να ασκήσουν 
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τα καθήκοντά τους όπως, αυτοκίνητα για την µετακίνηση στα εργοτάξια των 
έργων ή στις Περιφερειακές Υπηρεσίες ή στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας, 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές µε το κατάλληλο λογισµικό που θα περιλαµβάνει 
τουλάχιστον Microsoft office και χρονικού προγραµµατισµού έργων. Το ως 
άνω προσωπικό µπορεί να χρησιµοποιεί τα παραχωρούµενα στην εταιρεία 
γραφεία για την επίβλεψη στα εργοτάξια επί τόπου των έργων. Στον Γενικό 
Επιβλέποντα Οµάδος/ων Επίβλεψης θα παραχωρηθεί ένα γραφείο στην 
Περιφερειακή Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.  

• να αναλάβει πέραν των υπηρεσιών επίβλεψης των έργων και άλλες 
υποστηρικτικές υπηρεσίες διαχείρισης της κατασκευής έργου όπως : 
i. να συνοψίζει, κωδικοποιεί, και να κοινοποιεί στην εταιρεία τις εσωτερικές 

πληροφορίες µέσω του Γενικού Επιβλέποντα (εκθέσεις, συναντήσεις), 
λεπτοµέρειες όσον αφορά στις επιδόσεις των Αναδόχων κατασκευής , 
στην τήρηση  των συµβατικών απαιτήσεων, στην πρόβλεψη και 
αντιµετώπιση πιθανών προβληµάτων που θα µπορούσαν να έχουν 
επιπτώσεις στην υλοποίηση του έργου. 

ii. να ελέγχει την κατασκευασιµότητα των µελετών 
iii. να ελέγχει το έργο χρονικά και οικονοµικά 
iv. να αναπτύσσει συστήµατα διασφάλισης ποιότητας συµβατά µε τα 

συστήµατα της ΕΟΑΕ 
v. να επιλαµβάνεται των θεµάτων υγιεινής και ασφάλειας στα εργοτάξια και 

να αναπτύσσει το κατάλληλο σύστηµα συµβατό µε το σύστηµα της ΕΟΑΕ 
vi. να αναλάβει την αστική ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις των 

διατιθέµενων Μηχανικών και του προσωπικού, οι οποίες προκύπτουν 
κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους. 

 
 

3. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 

1.0  ΓΕΝΙΚΑ 
 
Ο Σύµβουλος Τεχνικής Υποστήριξης (ΣΤΥ), είτε ως νοµικό πρόσωπο είτε δια 
των Οµάδων Επίβλεψης, κατ’ επιλογή της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και 
σύµφωνα µε τον Κανονισµό µελετών και έργων της ΕΟΑΕ, θα προσφέρει 
στον Κύριο του Έργου συγκεκριµένες υποστηρικτικές υπηρεσίες construction 
management όπως: τον έλεγχο του χρόνου και του κόστους κατασκευής των 
έργων, τον έλεγχο των µελετών, τον έλεγχο της οργάνωσης των εργοταξίων, 
τη διαχείριση ποιότητας και τους ποιοτικούς ελέγχους των έργων, τον έλεγχο 
της υγιεινής και ασφάλειας των εργοταξίων, τον έλεγχο τήρησης των 
περιβαλλοντικών όρων, τις απαλλοτριώσεις και τις αδειοδοτήσεις, την 
περαίωση και την παράδοση των έργων κλπ. 
 

2.0   ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

2.1 Γενικά 

2.1.1 Ο ΣΤΥ θα επιβλέπει την τήρηση, από την πλευρά των κατασκευαστών, των 
χρονοδιαγραµµάτων των συµβάσεων και θα συντάσσει σχετικές αναφορές. 
Συµπληρωµατικά, ο ΣΤΥ θα προβλέπει πιθανές καθυστερήσεις και θα κάνει 
προτάσεις στον Εργοδότη για τρόπους βελτίωσης και αναβάθµισης της 
παραγωγικότητας των εργοταξίων των κατασκευαστών και θα εισηγείται, όταν 
αυτό είναι απαραίτητο, στον Εργοδότη  για  τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν 
σύµφωνα µε τον Κανονισµό της ΕΟΑΕ ή τη Σύµβαση. (Ενδεικτικά 
αναφέρονται η εισήγηση για παράταση προθεσµίας ή για επιβολή ποινικών 
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ρητρών σε περίπτωση καθυστερήσεων, η εισήγηση για την εκτέλεση 
απολογιστικών εργασιών ή εργασιών δι΄ αυτεπιστασίας, η εισήγηση για την 
αποκατάσταση βλαβών στο έργο λόγω ανωτέρας βίας ή εξαιτίας της χρήσεως 
προ της παραλαβής του, κλπ.). Σ΄ αυτές τις περιπτώσεις, θα προσκοµίζει 
λεπτοµερή ανάλυση των εργασιών υλικών και µηχανηµάτων που απαιτούνται 
µαζί µε πρόγραµµα  εργασιών. 

2.1.2 Οι υπηρεσίες που θα προσφέρει ο ΣΤΥ περιλαµβάνουν τον έλεγχο των 
ποσοτήτων των εργασιών, τον έλεγχο των επιµετρήσεων και των 
πιστοποιήσεων-λογαριασµών των κατασκευαστών, την εισήγηση στον 
Εργοδότη για τις τροποποιήσεις των αρχικών συµβάσεων των 
κατασκευαστών, για τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις πληρωµών που θα 
οφείλονται σε απρόβλεπτες καταστάσεις και την πρόβλεψη πιθανών 
επιπτώσεων στον προγραµµατισµό και το κόστος του έργου. 

2.1.3 Ο ΣΤΥ θα προτείνει σύστηµα υποβολής εκθέσεων προς τον Εργοδότη και 
πληροφόρησης για να καταστεί δυνατή η αποτελεσµατική χρηµατοδοτική και 
φυσική παρακολούθηση της προόδου των εργασιών.  

2.2 Προγραµµατισµός Ενεργειών 

2.2.1 Ο ΣΤΥ θα καθορίσει σε συνεννόηση µε τους κατασκευαστές τις απαιτήσεις 
ελέγχου χρόνου κατασκευής και κόστους οι οποίες θα περιλαµβάνουν αλλά 
δε θα περιορίζονται στα παρακάτω: 
α) Καθορισµός διαδικασίας ελέγχων 
β) Έλεγχος και σχολιασµός των προγραµµάτων των κατασκευαστών 
γ) Καθορισµός της µεθόδου και του βαθµού λεπτοµέρειας µέτρησης και 
πληροφόρησης (αναφοράς) της προόδου. 

δ) Εφοδιασµός µε δικά του λογισµικά (επίσηµες άδειες “official licenses” 
χρήσης της PRIMAVERA SYSTEMS) και µε υπολογιστές για  την 
παρακολούθηση κόστους/ προγραµµατισµού 

ε) Συµφωνία µε τους κατασκευαστές σχετικά µε την µορφή και τη συχνότητα 
απαιτουµένων τακτικών εκθέσεών τους. 

στ) Σύνταξη και επεξεργασία πίνακα ταξινόµησης εγγράφων (συνδεδεµένου 
µε το πρόγραµµα PRIMAVERA). 

ζ) Προσδιορισµός της ακρίβειας και της έκτασης των στοιχείων πεδίου 
η)Φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση της προόδου  

2.2.2 Ο ΣΤΥ θα επιθεωρεί και θα συµβουλεύει τον κατασκευαστή σχετικά µε την 
καταλληλότητα και την πληρότητα των προγραµµάτων ενεργειών του και θα 
εισηγείται καταλλήλως στον Εργοδότη.  

Επίσης θα παρακολουθεί την τήρηση των προγραµµάτων για τη δηµιουργία 
προσωρινών εγκαταστάσεων, προσβάσεων στους διάφορους χώρους και θα 
συντάσσει σχετικές αναφορές προς τον Εργοδότη.  

2.2.3 Ο ΣΤΥ θα καθορίζει τον αριθµό και τις απαιτήσεις ενεργειών του προσωπικού 
του, σύµφωνα µε τον ρόλο του καθενός στο έργο. Θα ετοιµάζει λεπτοµερή 
ιστογράµµατα ανθρώπινου δυναµικού για τις αρµοδιότητες των υπηρεσιών, 
κατά αντικείµενο, περιοχή και τµήµα του έργου, κατά τον πιο κατάλληλο 
τρόπο. Θα σχεδιάζονται οι πραγµατικές ανάγκες σε ανθρώπινο δυναµικό από 
τα εβδοµαδιαία στοιχεία ωραρίου για να συγκριθεί η υπάρχουσα κατάσταση 
µε αυτή που προγραµµατίστηκε και θα γίνονται προβλέψεις για τις 
µελλοντικές ανάγκες. 
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2.3 Έλεγχος του Προγραµµατισµού των Αναδόχων Κατασκευής και του 
Χρονοδιαγράµµατος των Έργων 

 
2.3.1 Ο ΣΤΥ θα επιβλέπει, θα σχολιάζει και θα προτείνει στον κατασκευαστή 

τρόπους βελτίωσης των συστηµάτων προγραµµατισµού και του 
χρονοδιαγράµµατός του , ώστε να: 

 
α) Κάνει ανάλυση του χρονοδιαγράµµατος µελετών, προµηθειών και 

κατασκευών 
β)  Εξασφαλίζει ότι αυτό το χρονοδιάγραµµα βρίσκεται σε πλήρη 

συντονισµό και συνέπεια µε το συνολικό χρονοδιάγραµµα του 
Έργου  

 γ)  Είναι δυνατή η εξακρίβωση  της κατάστασης του έργου σε τακτά 
χρονικά διαστήµατα καθώς και η παραγωγή προβλέψεων ώστε οι 
αποφάσεις για διορθωτικές δράσεις να µπορούν να λαµβάνονται σε 
αρκετά πρώιµο στάδιο 

δ) ∆ιασφαλίζει την ικανότητα του συστήµατος να παράγει ακριβείς 
πληροφορίες σε πολλά επίπεδα λεπτοµέρειας 

ε)   ∆ιασφαλίζει ότι το σύστηµα είναι αρκετά ευέλικτο ώστε να επιτρέπει 
την αποδοχή και γρήγορη αντίδραση σε τροποποιήσεις, ώστε τα 
προγράµµατα και τα χρονοδιαγράµµατα να παραµένουν πάντα 
ευέλικτα και ενηµερωµένα. 

2.3.2 Ο Εργοδότης στοχεύει στην υιοθέτηση, κατά το µέτρο του δυνατού, κοινών 
προτύπων για την ανταλλαγή ηλεκτρονικών δεδοµένων. Ο έλεγχος και οι 
αναφορές ανάµεσα στον ΣΤΥ και τον Εργοδότη θα γίνεται µε το λογισµικό 
PRIMAVERA.  

 
2.4 Έλεγχος του χρόνου κατασκευής 
 
2.4.1 Ο ΣΤΥ θα ελέγχει και σχολιάζει το χρονοδιάγραµµα του κατασκευαστή για την 

πλήρη του συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις της σύµβασης και τον Κανονισµό 
της ΕΟΑΕ και θα εισηγείται προς τον Εργοδότη την έγκριση του 
χρονοδιαγράµµατος ή / και τη λήψη πιθανών µέτρων, αν απαιτούνται. 
Ο έλεγχος θα αναφέρεται (χωρίς να περιορίζεται) στα παρακάτω στοιχεία: 
α) Την τεχνική έκθεση 
β)Την ανάλυση δραστηριοτήτων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των συµβάσεων 
κατασκευής 

γ) Την χρονική διάρκεια των δραστηριοτήτων 
δ) την αλληλεξάρτηση των δραστηριοτήτων 
ε) Τον µηχανικό εξοπλισµό 
στ) Το διάγραµµα απορροφήσεων 
ζ) Την τήρηση των τµηµατικών και της τελικής προθεσµίας του έργου. 

 
2.4.2 Ο ΣΤΥ θα σχολιάζει τις εκθέσεις προόδου των κατασκευαστών, σύµφωνα µε 

τις προβλέψεις των συµβάσεων των έργων και θα εισηγείται στον Εργοδότη 
την λήψη µέτρων, αν απαιτείται. 

 
2.4.3 Ο ΣΤΥ θα συµµετέχει σε τακτικές συνεδριάσεις µε τον Εργοδότη για την 

εξέταση της πορείας των εργασιών και τη λήψη των αναγκαίων µέτρων. 
 
2.4.4 Ο ΣΤΥ θα συµµετέχει όποτε απαιτείται σε συσκέψεις που θα διοργανώνει ο 

Εργοδότης µε στόχο την ανάπτυξη και βελτίωση των συστηµάτων ελέγχου 
της προόδου των εργασιών. 
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2.4.5 Ο ΣΤΥ θα παρακολουθεί ιδιαιτέρως την τήρηση ή όχι από µέρους των 
κατασκευαστών, των τµηµατικών και της τελικής προθεσµίας του έργου και θα 
εισηγείται την λήψη µέτρων, αν απαιτείται. 
Ο ΣΤΥ θα σχολιάζει τις αιτήσεις παράτασης των προθεσµιών του έργου, θα 
διαπιστώνει την ευθύνη ή όχι των Αναδόχων για την ενδεχόµενη 
καθυστέρηση και θα εισηγείται σχετικά στον Εργοδότη 

 
2.4.6 Ο ΣΤΥ θα οργανώνει και θα διευθύνει τακτικές συνεδριάσεις προόδου µε τους 

κατασκευαστές, στις οποίες θα καλείται να παρευρίσκεται και ο Εργοδότης και 
θα διασφαλίζει την έγκαιρη παροχή πρακτικών υπογεγραµµένων αρµοδίως 
στον Εργοδότη και τους κατασκευαστές. 

 
2.4.7 Ο ΣΤΥ θα υποβάλλει λεπτοµερή αναφορά µηνιαίας προόδου στον Εργοδότη. 

Εκτός από κείµενο, στατιστικά στοιχεία, φωτογραφίες και γραφικές 
παραστάσεις κ.λ.π. θα περιλαµβάνει αξιόπιστα και ακριβή ηλεκτρονικά 
δεδοµένα για την ταχύτερη ενηµέρωση του συνολικού χρονοδιαγράµµατος 
του έργου. 

 
2.4.8 Ο ΣΤΥ θα µεριµνά για την φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση της προόδου 

του έργου και θα διατηρεί ειδικό αρχείο για κάθε έργο. 
 
2.5 Έλεγχος Κόστους Κατασκευής 
 
2.5.1  Ο ΣΤΥ θα ελέγχει τον αρχικό προµετρητικό πίνακα των εργασιών, ή αν δε 

διατίθεται θα µεριµνά για την σύνταξή του σε συνεργασία µε τους 
κατασκευαστές. 

 
2.5.2   Ο ΣΤΥ θα µεριµνά, σε συνεργασία µε τους κατασκευαστές, για την ποσοτική 

παραλαβή των εργασιών και για την σύνταξη και αρχειοθέτηση των 
αναγκαίων επιµετρητικών φύλλων. 

 
2.5.3 Ο ΣΤΥ θα µεριµνά για την υποβολή από µέρους των κατασκευαστών των 

τµηµατικών και της τελικής επιµέτρησης και θα εισηγείται στον Εργοδότη τη 
λήψη µέτρων, αν απαιτείται. 

 
2.5.4 Ο ΣΤΥ θα ελέγχει, σύµφωνα µε τις οδηγίες της ∆/σας Υπηρεσίας, τις 

προσωρινές και τις τελικές επιµετρήσεις που θα συντάσσουν και θα 
υποβάλλουν οι κατασκευαστές.  

2.5.5 Ο ΣΤΥ θα ελέγχει όλους τους λογαριασµούς των κατασκευαστών, 
συµπεριλαµβανοµένων των  τµηµατικών και των τελικών πιστοποιήσεων,  µε 
βάση  τις καταµετρηµένες ποσότητες ή άλλους τρόπους που προβλέπονται 
από τις συµβάσεις κατασκευής των έργων, συµπεριλαµβανοµένου, και σ΄ 
αυτές τις περιπτώσεις, του ποσοτικού ελέγχου. Ο ΣΤΥ θα αντιπαραβάλλει µε 
προηγούµενες πιστοποιήσεις πληρωµής και θα διορθώνει λάθη και 
παραλείψεις. Όταν απαιτούνται σηµαντικές διορθώσεις θα εισηγείται για την 
επιστροφή των λογαριασµών προς διόρθωση. Θα ελέγχει σύµφωνα µε το 
εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα οποιαδήποτε αναθεώρηση του δείκτη τιµών και 
των τύπων υπολογισµού και θα ζητά οποιεσδήποτε αναγκαίες περαιτέρω 
διευκρινίσεις από τους κατασκευαστές πριν να υποβάλλει οποιoδήποτε 
λογαριασµό  προς έγκριση στον Εργοδότη. 

 
2.5.6  Ο ΣΤΥ θα ετοιµάζει τα απαραίτητα στοιχεία (Αιτιολογικές εκθέσεις, 

πρωτόκολλα κανονισµού τιµών, Ανακεφαλαιωτικούς πίνακες κ.λ.π.), για την 
τροποποίηση των αρχικών συµβάσεων κατασκευής. Θα συµµετέχει σε 
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συσκέψεις µε τον Εργοδότη και τους κατασκευαστές και θα παρέχει 
υπηρεσίες υποστήριξης στον Εργοδότη για την διαµόρφωση της ορθότερης 
και σύµφωνης µε την νοµοθεσία νέας σύµβασης του έργου. 
 

2.5.7 Ο ΣΤΥ θα συµµετέχει σε συσκέψεις που θα οργανώνει ο Εργοδότης µε στόχο 
την ανάπτυξη και βελτίωση των συστηµάτων ελέγχου του κόστους 
κατασκευής των έργων. 
 
Ο ΣΤΥ θα παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης προς τον Εργοδότη για τον 
προγραµµατισµό και την διαµόρφωση νέων συµβάσεων κατασκευής. 

2.6       Προµήθεια υλικών για κρίσιµες δραστηριότητες 

 Ο ΣΤΥ θα προσδιορίζει, µέσα από την επίβλεψη των χρονοδιαγραµµάτων 
των κατασκευαστών, τα υλικά των κρισίµων δραστηριοτήτων και θα 
ενηµερώνει τον Εργοδότη ότι οι κατασκευαστές έχουν βρει τις αναγκαίες 
/απαιτούµενες λύσεις για την έγκαιρη παραγγελία και παράδοση αυτών των 
υλικών. 

2.7 Αξία εκτελεσθεισών εργασιών 

 Ο ΣΤΥ θα σχολιάζει και θα επιβεβαιώνει τις αναφορές των κατασκευαστών 
για την πρόοδο των έργων και την αξία των εκτελεσθεισών εργασιών.  

 

3.0 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ 

3.1 Έλεγχος µελετών των κατασκευαστών/ Χρονικός προγραµµατισµός 
µελετών 

  
3.1.1. Η συµµετοχή του ΣΤΥ θα αφορά στις µελέτες των αναδόχων των συµβάσεων 

κατασκευής για τον έλεγχο και τροποποίηση των µελετών των έργων. Επίσης 
θα αναφέρεται σε θέµατα χρονικού προγραµµατισµού, γεωτεχνικών ερευνών, 
επιλογής χάραξης, επιλογής µεθόδων κατασκευής, ελέγχου κόστους 
κατασκευής, ελέγχου κατασκευασιµότητας, τροποποιήσεων µελετών κατά την 
κατασκευή κ.λ.π. 

 
3.1.2. Ο ΣΤΥ θα συνεργάζεται µε τον Εργοδότη, τους µελετητές και τους 

κατασκευαστές ώστε να ελέγχει την εφαρµογή του προγραµµατισµού και του 
χρονοδιαγράµµατος των µελετών και να προβλέπει τις προθεσµίες υποβολής 
των απαιτουµένων µελετών. Θα επιβλέπει και θα παρακολουθεί την πρόοδο 
των µελετών των Αναδόχων Κατασκευής και τους ελέγχους που τυχόν θα 
γίνονται από τρίτους και θα ενηµερώνει σχετικά τον Εργοδότη ώστε να 
διευκολύνονται οι εγκρίσεις και να επισπεύδεται η όλη διαδικασία. 

 
3.1.3. Ο ΣΤΥ θα παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης στον Εργοδότη για τα θέµατα αυτά 

και θα συµµετέχει σε συσκέψεις µε τον Εργοδότη τους µελετητές και τους 
κατασκευαστές και θα εισηγείται σχετικά στον Εργοδότη. 

 
3.1.4. Ο ΣΤΥ θα δηµιουργήσει Σύστηµα ∆ιακίνησης Εγγράφων που θα είναι 

πλήρως συµβατό µε αυτό που χρησιµοποιεί ο Εργοδότης. Επίσης θα 
προβλέψει ένα κεντρικό χώρο στα γραφεία του, όπου θα µπορεί να γίνεται 
αρχειοθέτηση και επεξεργασία όλων των σχεδίων.  
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Ο ΣΤΥ θα είναι αρµόδιος για την παραλαβή και επιβεβαίωση σχεδίων και 
υπολογισµών µονίµων και προσωρινών κατασκευών καθώς και 
επιµετρητικών στοιχείων και λοιπών δεδοµένων που θα υποβάλλονται  από 
τους κατασκευαστές.  

 
3.1.5. Ο ΣΤΥ θα µεριµνά για την υποβολή από τους κατασκευαστές του 

χρονοδιαγράµµατος υποβολής µελετών και κατασκευαστικών σχεδίων 
σύµφωνα µε τις προβλέψεις των συµβάσεων κατασκευής και θα εισηγείται 
σχετικά στον Εργοδότη. 

 
3.1.6. Ο ΣΤΥ θα ελέγχει το χρονοδιάγραµµα υποβολής µελετών των έργων σε 

συσχετισµό µε το γενικότερο χρονοδιάγραµµα των έργων και θα εισηγείται 
σχετικά στον Εργοδότη. 

 
3.1.7. Ο ΣΤΥ θα ελέγχει την εφαρµογή του χρονοδιαγράµµατος υποβολής µελετών 

από τους κατασκευαστές και θα εισηγείται στον Εργοδότη για την επιβολή 
διορθωτικών ενεργειών αν απαιτείται. 

 
3.1.8. Ο ΣΤΥ θα µεριµνά για τον έγκαιρο εντοπισµό αναγκών σύνταξης νέων 

µελετών ανάλογα µε την εξέλιξη των έργων και θα εισηγείται σχετικά στον 
Εργοδότη. 

 
3.1.9. Ο ΣΤΥ θα παρακολουθεί το χρονοδιάγραµµα παράδοσης των µελετών που 

συντάσσεται από τον Εργοδότη και θα µεριµνά για την έγκαιρη επισήµανση 
αναντιστοιχιών µε στόχο την αποφυγή καθυστερήσεων και δυσλειτουργιών 
στην πρόοδο των εργασιών. 

 

3.2 Σύστηµα Ελέγχου Τροποποιήσεων 

3.2.1 Ο ΣΤΥ θα εφαρµόσει το σύστηµα κοινοποίησης και ελέγχου των 
τροποποιήσεων που χρησιµοποιεί ο Εργοδότης σε ολόκληρο το έργο. Θα 
πρέπει να αποφεύγονται οι µη απαραίτητες τροποποιήσεις. 

3.2.2  Ο ΣΤΥ θα αξιολογεί την αναγκαιότητα /σκοπιµότητα των απαιτουµένων 
τροποποιήσεων και θα πληροφορεί άµεσα τον Εργοδότη για τις 
τροποποιήσεις που είναι πιθανό να οδηγήσουν σε µεταβολές της σύµβασης 
κατασκευής. Θα καταγράφει και θα παρακολουθεί τη διαδικασία, θα 
παραδίδει εκτιµήσεις των επιπτώσεων στις προθεσµίες, το κόστος και την 
ποιότητα ενώ παράλληλα θα επιβλέπει την εφαρµογή των εγκεκριµένων 
τροποποιήσεων από τον κατασκευαστή.  

3.2.3 Καµία  τροποποίηση δε θα επιτρέπεται χωρίς την προηγούµενη γραπτή 
έγκριση του Εργοδότη.  

3.2.4 Ο ΣΤΥ θα ελέγχει τις τροποποιήσεις που προτείνουν οι κατασκευαστές µετά 
από το διαγωνισµό και θα διατυπώνει τα σχόλιά του σχετικά µε την 
αιτιολόγηση, τη βιωσιµότητα και τις εφικτές µειώσεις κόστους.  

 

3.3 Έλεγχοι του εφικτού της κατασκευής του έργου (Constructability) 

3.3.1 Σκοπός του ελέγχου του εφικτού της κατασκευής από τον ΣΤΥ είναι να 
βοηθήσει τον Εργοδότη στην έγκαιρη απάντηση ή έκδοση απόφασης επί των 
τεχνικών προτάσεων ή ερωτήσεων των Αναδόχων Κατασκευής. 
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3.3.2 Ο ΣΤΥ  θα εκτελεί ελέγχους των µελετών των κατασκευαστών καθώς και των  
διαδικασιών για τον προγραµµατισµό, την προµήθεια και την κατασκευή µε 
στόχο την απλοποίηση της εργασίας στο εργοτάξιο, διαµορφώνοντας έτσι 
τους όρους για µια πιο αποτελεσµατική - από άποψης χρόνου και κόστους - 
αλλά και πιο ασφαλή - τόσο κατά την εκτέλεση όσο και κατά τη λειτουργία - 
κατασκευή. 

3.3.3 Ο ΣΤΥ θα παρέχει συµβουλές για τη µέθοδο κατασκευής, το χρόνο 
κατασκευής, το κόστος κατασκευής, τη σειρά µε την οποία θα εκτελεστούν τα 
έργα κλπ., ώστε οι µελέτες να εξασφαλίζουν αποδεκτή κατασκευή και να 
αποφεύγονται εγγενή κατασκευαστικά προβλήµατα. Συνεπώς, θα παρέχει 
πληροφορίες πάνω στο εφικτό της κατασκευής (constructibility) των µελετών 
κατά τη διάρκεια της φάσης κατασκευής. 

3.3.4 Ο ΣΤΥ θα κάνει αναφορές για την δυνατότητα υλοποίησης µελετών, τεχνικών 
προτάσεων των Αναδόχων Κατασκευής καθώς και προτάσεων αλλαγής 
συµβατικών θεµάτων, εκφράζοντας την γνώµη του για το εφικτό της 
κατασκευής, την τεχνική δυνατότητα, την επίπτωση στον χρόνο, το κόστος και 
την µέθοδο υλοποίησης της δαπάνης. Ειδικότερα σχετικά µε την δαπάνη, θα 
σχολιάζει αν αυτή µπορεί να ενταχθεί στα πλαίσια της σύµβασης ή απαιτείται 
µία νέα σύµβαση. 

3.3.5 Όλες οι αναφορές περί του εφικτού της κατασκευής θα εκδίδονται άµεσα και 
µέσα στους χρόνους που απαιτούνται για την επεξεργασία µελετών ή 
προτάσεων των Αναδόχων Κατασκευής και συµβατά µε τις λειτουργικές 
διαδικασίες της ΕΟΑΕ. Αν κριθεί απαραίτητο, οι αναφορές αυτές θα 
εκδίδονται σε φάσεις.  

 
3.3.6 Ο ΣΤΥ θα επισηµαίνει συµπληρωµατικές έρευνες και ελέγχους που θα πρέπει 

να εκτελούνται κατά το στάδιο της κατασκευής των έργων, των οργάνων που 
θα πρέπει να εγκατασταθούν για τον σκοπό αυτό, των µετρήσεων και λοιπών 
στοιχείων που πρέπει να λαµβάνονται. Θα αξιολογεί τα πιο πάνω στοιχεία, θα 
υποβάλλει προτάσεις στον Εργοδότη για τυχόν βελτιώσεις ή για λήψη 
πρόσθετων µέτρων. 
 
Ο Εργοδότης θα καθορίσει τις λεπτοµέρειες και το επίπεδο συµµετοχής του 
ΣΤΥ στις διαδικασίες παρακολούθησης των µικροµετακινήσεων των 
κατασκευών (πχ συγκλίσεις σηράγγων, µετακινήσεις πρανών, καθιζήσεις 
κλπ)  

 

3.4 Υποστήριξη των Επιτόπου του Έργου Μηχανικών 

 Ο ΣΤΥ θα παρέχει επιτόπου συνεχή υποστήριξη στους µηχανικούς του 
Εργοδότη που θα περιλαµβάνει αλλά δε θα περιορίζεται σε δραστηριότητες 
όπως:  

            α) Ερµηνεία σχεδίων, οδηγιών, προδιαγραφών κλπ.  
β) Αξιολόγηση των απαιτήσεων σε υλικά και εξοπλισµό 
γ) Εκτίµηση των απαιτούµενων ποσοτήτων 
δ) Εκτίµηση των προτεινόµενων εναλλακτικά υλικών 
ε) Επιθεώρηση, αξιολόγηση και συµβουλή πάνω σε εναλλακτικές λύσεις 
στ) Συνδροµή για την επί τόπου εγκατάσταση 
ζ) Εισήγηση για την παραλαβή σε χρήση και συντήρηση 
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4.0 ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑ∆ΟΧΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
 
4.1 Πολιτική Προσωπικού 
 

Ο ΣΤΥ θα συγκρίνει το προσωπικό κατασκευής µε τις συµβατικές απαιτήσεις, 
θα ασκεί έλεγχο για οποιεσδήποτε παραβάσεις και θα αναφέρεται σχετικά 
στον Εργοδότη καθώς και θα καθοδηγεί τους κατασκευαστές να 
συµµορφώνονται µε το νόµο.  

 
4.2 Οργάνωση των Κατασκευαστών 
 
 Ο ΣΤΥ  θα παραλαµβάνει τα οργανογράµµατα και τυχόν τροποποιήσεις τους 

από τους κατασκευαστές και θα αναφέρεται στον Εργοδότη σχετικά, για την 
καταλληλότητά τους. Θα παρακολουθεί και θα αναφέρεται ως προς την 
ικανότητα και τη συµπεριφορά του προσωπικού των κατασκευαστών και, 
όταν απαιτείται, θα εισηγείται στον Εργοδότη την αποµάκρυνσή του εφόσον 
αυτό επιτρέπεται από τη Σύµβαση Κατασκευής. 

 
4.3 Μεθοδολογίες κατασκευής 
 
 Ο ΣΤΥ θα εκτιµά τις επιλογές µεθοδολογίας των κατασκευαστών και αν αυτές 

αντιπροσωπεύουν τις πιο αποτελεσµατικές κατασκευαστικές λύσεις όσον 
αφορά στο χρόνο, το κόστος, την ποιότητα και την ασφάλεια. Ο ΣΤΥ θα 
εγκρίνει την µεθοδολογία κατασκευής, εκτός από την περίπτωση κατά την 
οποία η προτεινόµενη µέθοδος συνεπάγεται επιπρόσθετο κόστος ή απαιτεί 
ειδικούς και σ΄ αυτήν την περίπτωση πρέπει να γίνει σχετική εισήγηση προς 
τον Εργοδότη. 

 
4.4  Μηχανήµατα και Εξοπλισµός 
 
 Ο ΣΤΥ θα παρακολουθεί τη διαθεσιµότητα (ως συνάρτηση της δυνατότητας 

συντηρήσεως και της αξιοπιστίας) των µηχανηµάτων και του εξοπλισµού των 
κατασκευαστών. Θα παρακολουθεί επίσης και θα συντάσσει έκθεση σχετική 
µε την παραγωγικότητα των εργοταξιακών µηχανηµάτων, την 
αποτελεσµατικότητα της επιµελητείας των κατασκευαστών σχετικά µε τη 
χρήση των µηχανηµάτων (κοινή χρήση, κλπ.) και όλες τις µετακινήσεις των 
µηχανηµάτων από και προς τα εργοτάξια.  

 
4.5  Επιµελητεία (Logistics) 
 
4.5.1 Ο ΣΤΥ θα παρακολουθεί, θα ελέγχει και θα συντάσσει αναφορά σχετικά µε 

την αποδοτικότητα των κατασκευαστών όσον αφορά στην παραλαβή, 
µεταφορά, αποθήκευση και διατήρηση των υλικών κατασκευής.  

 
4.5.2 Η αποτελεσµατική εργοταξιακή επιµελητεία εξαρτάται από αξιόπιστα 

δεδοµένα και πληροφορίες που σχετίζονται µε έργο και το άµεσο περιβάλλον 
του. Για τον λόγο αυτό, πρέπει ο ΣΤΥ  να συλλέγει και να διατηρεί ακριβείς 
πληροφορίες σχετικές µε χωροθέτηση του έργου, συµπεριλαµβανοµένων των 
υφισταµένων και προβλεπόµενων οδικών δικτύων και οποιαδήποτε 
προγραµµατισµένη ανάπτυξη υποδοµής. Έτσι, θα είναι σε θέση να παρέχει 
συµβουλές και να επιβλέπει την εφαρµογή και τον έλεγχο εκ µέρους των 
κατασκευαστών της εργοταξιακής επιµελητείας, ελαχιστοποιώντας τη 
διατάραξη της κυκλοφορίας στις υφιστάµενες οδούς. 
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4.6 Προσωρινές Εγκαταστάσεις 
 
4.6.1 Ο ΣΤΥ θα παρακολουθεί, θα ελέγχει και θα συντάσσει έκθεση εφόσον 

απαιτείται σχετική µε την πρόβλεψη εκ µέρους των κατασκευαστών 
προσωρινών χώρων αποθήκευσης υλικών, αποθηκών, υποστήριξης 
επιµελητείας, κτιριακών εγκαταστάσεων, ηλεκτρικού, νερού, αποχέτευσης και 
άλλων εγκαταστάσεων. 

 
4.6.2 Ο ΣΤΥ θα εγκαταστήσει τα δικά του, πλήρως εξοπλισµένα, κεντρικά γραφεία 

στην έδρα του. Τα  γραφεία θα πρέπει να είναι έτοιµα ως προς τα ουσιώδη σε 
ένα µήνα από την υπογραφή της Σύµβασης. 
 

4.6.3 Ο ΣΤΥ θα µπορεί να χρησιµοποιεί τα επί τόπου των έργων γραφεία που 
τίθενται στην διάθεση του Εργοδότη από τους κατασκευαστές στα πλαίσια 
των συµβάσεων κατασκευής. 

 
4.7 Λήξη Εργασιών προ της ολοκλήρωσης του έργου 
 
 Σε περίπτωση λήξης σύµβασης εργολαβίας πριν από την ολοκλήρωση του 

φυσικού της αντικειµένου, ο ΣΤΥ  θα επιβεβαιώσει και θα σχολιάσει το κόστος 
που έχει υποβληθεί από τον κατασκευαστή και θα εκτιµήσει το κόστος 
περάτωσης των µη περατωµένων Έργων. Θα προβεί σε απογραφή των 
υλικών και των µηχανηµάτων του εργοταξίου και στην εξασφάλιση της µη 
αποµάκρυνσης εξοπλισµού και µηχανηµάτων αναγκαίων για την ολοκλήρωση 
των Έργων χωρίς προηγούµενη συγκατάθεση του Εργοδότη. 

 
4.8 Ηµερολόγια Έργου 
 
 Ο ΣΤΥ ελέγχει, υπογράφει και παραλαµβάνει καθηµερινά το ηµερολόγιο που 

τηρεί ο κατασκευαστής, σύµφωνα µε τη σύµβαση κατασκευής του Έργου.  
Ορίζει την τυχόν εγγραφή στο ηµερολόγιο συµπληρωµατικών πληροφοριών ή 
άλλων στοιχείων.  Εγγράφει στο ηµερολόγιο τις εντολές που δίνει στον 
κατασκευαστή του έργου και φροντίζει εν συνεχεία για την έκδοση κανονικής 
σχετικής διαταγής από τον Εργοδότη. Τα ηµερολόγια θα περιλαµβάνουν, 
µεταξύ άλλων, τα εξής στοιχεία: 

 
α) Εργασίες σε εξέλιξη και µέθοδοι κατασκευής 
β) Εµφάνιση απρόβλεπτων  φυσικών καταστάσεων  
γ) Εργατικό δυναµικό 
δ) ∆ιαθεσιµότητα µηχανηµάτων και εξοπλισµού 
ε) ∆ιασφάλιση Ποιότητας/ Ποιοτικός Έλεγχος 
στ) Κάθε αιτία καθυστέρησης 
ζ) Ασφάλεια 
η) Επιµετρήσεις 
θ) Καιρικές συνθήκες 
ι) Εργασιακές σχέσεις 
ια) Ανωτέρα βία 
ιβ) Επισκέπτες εργοταξίου, κλπ. 

 
 Τα ηµερολόγια θα αποτελέσουν τη βάση των µηνιαίων αναφορών του ΣΤΥ  

που θα υποβάλλονται στον Εργοδότη. 
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4.9 Αναθέσεις σε κατασκευαστές  
 
 Ο ΣΤΥ θα παρέχει βοήθεια στον Εργοδότη, όταν απαιτείται, κατά τη 

διαδικασία αναθέσεων σε κατασκευαστές. Αυτή η βοήθεια θα περιλαµβάνει 
δραστηριότητες όπως: 

 α) Συµβουλές σε προτεινόµενους τύπους συµβάσεων 
 β) Ικανότητα και εµπειρία προτεινόµενων κατασκευαστών 
 γ) Έλεγχο των προσφορών που υποβάλλονται 
 δ) ∆ιερεύνηση των δυνατοτήτων των κατασκευαστών 
 ε) Εκτίµηση κόστους κατασκευής κλπ. 
 στ) Παροχή προσωπικού για συµµετοχή σε επιτροπές αξιολόγησης. 
 
4.10 Ενέργειες  Εκτάκτου Ανάγκης 
 
 Σε περίπτωση ανάγκης άµεσου δράσης, ο ΣΤΥ θα παρέχει τις ανάλογες 

οδηγίες στον κατασκευαστή και θα ενηµερώνει τον Εργοδότη το συντοµότερο 
δυνατό. Εάν παρουσιαστεί επιπρόσθετο κόστος στον Εργοδότη, η άµεση 
δράση θα περιορίζεται στην τελείως απαραίτητη για την αντιµετώπιση της 
κατάστασης εκτάκτου ανάγκης. 

 
 

5.0  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  
 
5.1 Γενικά 
 
5.1.1 Ο ΣΤΥ  πρέπει να παρέχει τις υπηρεσίες του για το Έργο µε βάση Σύστηµα  

∆ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνο µε το ISO 9001:2008 και συµβατό µε το 
Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας της ΕΟΑΕ και να συντάσσει και να εφαρµόζει 
Προγράµµατα Ποιότητας για τις δικές του υπηρεσίες. 

5.1.2 Ο ΣΤΥ θα επιτηρεί και θα επιβλέπει την εφαρµογή των Συστηµάτων 
∆ιαχείρισης Ποιότητας και των Προγραµµάτων Ποιότητας των Αναδόχων 
κατασκευής των έργων. 

5.1.3 Ο  ΣΤΥ θα επισκοπεί κάθε σύµβαση κατασκευής και θα συντάσσει ειδικό 
πρόγραµµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας και Ελέγχου Ποιότητας για τις δικές του 
δραστηριότητες και για να επαληθεύει τις συµβατικές υποχρεώσεις των 
αναδόχων και την επάρκεια των προτάσεών τους για τον έλεγχο ποιότητας 
και τη διαχείριση ποιότητας.  

5.1.4 Ο ΣΤΥ θα φροντίζει για την µεταβίβαση τεχνολογίας και θα βοηθά τους 
αναδόχους στην ανάπτυξη και εφαρµογή επαρκών Συστηµάτων ∆ιαχείρισης 
Ποιότητας και Προγραµµάτων Ποιότητας των εργασιών. 

5.1.5 Ο ΣΤΥ θα προάγει συνεχώς την εφαρµογή της διαχείρισης ποιότητας και τη 
βελτίωση ποιότητας κατά την εκτέλεση των έργων.  

5.1.6 Ο ΣΤΥ, για λογαριασµό του Κυρίου του Έργου, θα προγραµµατίζει και θα 
εφαρµόζει τους ελέγχους των συµβάσεων κατασκευής που είναι δικαίωµα και 
ευθύνη του Κυρίου του Έργου.  

 
5.2 Συστήµατα ∆ιαχείρισης Ποιότητας  
 
5.2.1  Ο ΣΤΥ  είναι ανάγκη να απασχολεί αρκετούς πόρους προσωπικού που να 

είναι ικανό και εξοικειωµένο µε την εφαρµογή του ISO 9001:2008 στον τοµέα 
των υπηρεσιών construction management και των κατασκευαστικών 
συµβάσεων. Ο ΣΤΥ θα πρέπει να διαθέτει σηµαντική εξειδικευµένη γνώση και 
πείρα στα θέµατα διαχείρισης ποιότητας και υποχρεούται να εφαρµόσει 
σύστηµα κατάλληλο και ειδικό για τις δραστηριότητές του στο Έργο της 
Εγνατίας Οδού, συµβατό µε το σύστηµα της ΕΟΑΕ, µέσα σε 120 
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ηµερολογιακές µέρες από την έναρξη της σύµβασης, σε συνεργασία µε τους 
λοιπούς Συµβούλους Τεχνικής Υποστήριξης.   

5.2.2 Ο ΣΤΥ θα επιτηρεί και θα επιβλέπει την παραγωγή και εφαρµογή εκ µέρους 
των Αναδόχων Κατασκευής των Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Ποιότητας, τα 
οποία θα αφορούν, µεταξύ άλλων, στην κατασκευή, στην παρασκευή και σε 
άλλες εργασίες στο εργοτάξιο ή σε παρασκευαστές εκτός του εργοταξίου, στις 
επιθεωρήσεις, στις δοκιµές, στα αρχεία και στην εφαρµογή ενός συστήµατος 
για την αντιµετώπιση περιπτώσεων µη συµµόρφωσης και διορθωτικές 
ενέργειες.  

5.2.3 Ο ΣΤΥ θα επισκοπεί και θα σχολιάζει το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας των 
κατασκευαστών και θα προσδιορίζει τυχόν σηµεία µη συµµόρφωσης και 
απαιτούµενες βελτιώσεις. Θα πρέπει να καθορισθούν σε συµφωνία µε τους 
κατασκευαστές – και να επιτηρούνται – ηµεροµηνίες-ορόσηµα για την 
σύνταξη και εφαρµογή των εγγράφων του δικού τους Συστήµατος ∆ιαχείρισης 
Ποιότητας. Τα έγγραφα αυτά θα περιλαµβάνουν τα ακόλουθα ή όπως ορίζεται 
στη Σύµβαση του Αναδόχου Κατασκευής: 
α) Προγράµµατα Ποιότητας 
β) Προγραµµατισµό Έργου και Μεθόδους Ελέγχου 
γ) Μεθόδους Κατασκευής 
δ) Εσωτερικές Επιθεωρήσεις  
ε) ∆ιαδικασίες Υποβολής Εκθέσεων για Μη-Συµµορφώσεις 
στ) Έλεγχο / ∆ιακρίβωση Εξοπλισµού Επιθεωρήσεων και ∆οκιµών 
ζ) Αρχεία υπεργολάβων 
η) Αρχεία Προµήθειας Υλικών 
θ) Έλεγχο Εγγράφων, κλπ. 

 
5.3 Προγραµµατισµός Ποιότητας  
 
5.3.1 Ο ΣΤΥ  θα συντάσσει και θα εφαρµόζει Προγράµµατα Ποιότητας για τις 

εργασίες του, για τις επιµέρους κατασκευαστικές συµβάσεις και για τις 
δραστηριότητές του εν συνόλω.  

 
5.3.2 Τα Προγράµµατα Ποιότητας θα εφαρµόζονται για το σύνολο της επίβλεψης 

των έργων, την κατασκευή ή άλλες δραστηριότητες οι οποίες πιθανόν να 
έχουν επίπτωση στη ποιότητα της ολοκληρωµένης εργασίας. Είτε αφορούν 
στον ΣΤΥ, είτε στον Ανάδοχο Κατασκευής θα περιλαµβάνουν τα εξής θέµατα:  
Α. Ανασκόπηση σύµβασης (για να προσδιοριστεί τι απαιτείται και τι υπάρχει). 
Β. Μέθοδοι εκτέλεσης  
Γ. Προσδιορισµός και κατανοµή προσωπικού (οργάνωση και σχέσεις)  
∆. Προσδιορισµός και κατανοµή άλλων πόρων 
Ε. ∆ραστηριότητες επαλήθευσης, επιθεωρήσεις, δειγµατοληψία, δοκιµές.  
ΣΤ. Τεκµηρίωση και αρχεία  
  

5.3.3 Ο ΣΤΥ θα παρακολουθεί την σύνταξη και την εφαρµογή από τους Αναδόχους 
επαρκών Προγραµµάτων Ποιότητας για το Έργο τα οποία θα περιλαµβάνουν, 
µεταξύ άλλων, τα αναφερόµενα στις ενότητες που ακολουθούν ή όπως 
ορίζεται στη Σύµβαση του Αναδόχου Κατασκευής.  
Α. Προσδιορισµός της υποχρέωσης τήρησης νοµοθετικών απαιτήσεων και 

διαδικασιών που θα εξασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών.  
Β. Προσδιορισµός σηµείων επιβεβαίωσης (witness points) και σηµείων 

κατακράτησης (hold points) σε διαφορετικές δραστηριότητες κατασκευής, 
από τον Ανάδοχο, την Επίβλεψη και τυχόν άλλους οργανισµούς που 
χρειάζονται.  

Γ. ∆ιαδικασίες για την καταγραφή όλων των τροποποιήσεων στις εργασίες 
από τις συµβατικές απαιτήσεις.  
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∆. Λεπτοµερές πρόγραµµα επιθεωρήσεων και δοκιµών Ποιοτικού Ελέγχου 
που αφορούν τα ανεξάρτητα µέρη των κατασκευών / εξοπλισµού. Το 
Πρόγραµµα θα πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον: 
• Πλήρεις λεπτοµέρειες των διαδικασιών και µεθόδων επιθεωρήσεων 
και δοκιµών  

• Προσδιορισµό και συσχετισµό µε τις σχετικές προδιαγραφές 
• Συχνότητα και καθορισµό της χρονικής στιγµής των δραστηριοτήτων 
δειγµατοληψίας, επιθεώρησης, δοκιµής, υποβολής αποτελεσµάτων και 
αιτήσεων εγκρίσεων από τον Επιβλέποντα.  

 
5.3.4 Όπου χρειάζεται, τα Προγράµµατα Ποιότητας θα περιλαµβάνουν επίσης τα 

εξής:  
 

α)  Επιθεώρηση και δοκιµή επωνύµων υλικών και εξοπλισµού που πληρούν 
συγκεκριµένες προδιαγραφές 

β)  Μέθοδος προέγκρισης (pre-qualification) διαδικασίας κατασκευής µε 
επιτόπια δοκιµή, δοκιµή επαλήθευσης ή άλλα µέσα 

γ) Χρήση δόκιµων  υλικών, εξοπλισµού και/ή κατάλληλου προσωπικού 
δ)  Έλεγχος της διαδικασίας, µε χρήση δειγµατοληψιών ή άλλων στατιστικών 
µεθόδων. 

ε)  ∆υνατότητα απόδειξης της συµµόρφωσης µε κριτήρια αποδοχής βάσει 
τεκµηριωµένων στοιχείων, όπως εκθέσεις ή πιστοποιητικά δοκιµών. 

 
5.4 Επιθεώρηση (Audit) του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας 
 
5.4.1 Ο ΣΤΥ θα είναι υπεύθυνος για τον προγραµµατισµό, την εφαρµογή και την 

υποβολή εκθέσεων προς την ΕΟΑΕ αναφορικά µε τις επιθεωρήσεις του 
συστήµατος διαχείρισης ποιότητας των  Αναδόχων Κατασκευής, που θα 
περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων: τα εργαστήρια, τις δραστηριότητες ελέγχου 
ποιότητας, τις εργοταξιακές κατασκευαστικές δραστηριότητες και τα αρχεία 
τους. Οι διαδικασίες επιθεώρησης που θα χρησιµοποιούνται θα πρέπει να 
είναι σύµφωνες µε τις Λειτουργικές ∆ιαδικασίες της ΕΟΑΕ. 

 
5.4.2 Ο ΣΤΥ θα προγραµµατίζει, θα εφαρµόζει και θα υποβάλλει εκθέσεις για τις 

εσωτερικές επιθεωρήσεις του δικού του συστήµατος διαχείρισης ποιότητας 
έργου, που θα περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, το εργαστήριο του Κυρίου του 
Έργου, τις δραστηριότητες ελέγχου ποιότητας, τη διοίκηση έργου, τις 
δραστηριότητες επίβλεψης στο εργοτάξιο, και τα αρχεία του. Οι διαδικασίες 
επιθεώρησης που θα χρησιµοποιούνται θα είναι σύµφωνες µε τις 
Λειτουργικές ∆ιαδικασίες της ΕΟΑΕ. 

 
5.4.3 Οι επιθεωρήσεις θα διενεργούνται σύµφωνα µε τις Λειτουργικές ∆ιαδικασίες 

της ΕΟΑΕ και θα περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, τις εξής δραστηριότητες: 
α) Συµµόρφωση µε το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας του Κυρίου του Έργου 
και του επιθεωρούµενου  

β) Συµµόρφωση µε τα Προγράµµατα Ποιότητας  
γ) Συµµόρφωση µε τις Μεθόδους Εργασίας / Κατασκευής 
δ) Συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας  
ε) Συστηµατική αρχειοθέτηση και προσπελασιµότητα στα απαιτούµενα 
έγγραφα ελέγχου για την πιστοποίηση των υλικών και την αποδοχή 
παραδοτέων. 

 
5.4.4 Ο ΣΤΥ θα συντάσσει ένα πρόγραµµα επιθεώρησης και θα επαληθεύει το 

εσωτερικό πρόγραµµα του αναδόχου, και θα υποβάλλει µηνιαίες εκθέσεις για 
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την επίτευξη των στόχων των επιθεωρήσεων και σηµαντικών ευρηµάτων. 
Κάθε σύµβαση θα επιθεωρείται τουλάχιστον µέσα σε 4 ηµερολογιακούς µήνες 
από την έναρξή της και, κατόπιν, κάθε 6 ηµερολογιακούς µήνες. Οι 
εσωτερικές επιθεωρήσεις όλων των στοιχείων του Συστήµατος ∆ιαχείρισης 
Ποιότητας του ΣΤΥ θα διενεργούνται µέσα σε 120 ηµερολογιακές µέρες από 
τη σύναψη της σύµβασής του και κατόπιν σε εξάµηνα ηµερολογιακά 
διαστήµατα την πρώτη χρονιά και σε δωδεκάµηνα ηµερολογιακά διαστήµατα 
έκτοτε. Στη περίπτωση µη συµµορφώσεων που εντοπίζονται από τον ένα ή 
τον άλλο τύπο επιθεώρησης θα διενεργείται επαναληπτική επιθεώρηση µέσα 
σε 30 ηµερολογιακές µέρες από την εν λόγω επιθεώρηση. Αυτή µπορεί να 
περιοριστεί στην επαλήθευση των υποβληθέντων εγγράφων σε κατάλληλες 
περιστάσεις. Τυχόν ανεπίλυτες διορθωτικές ενέργειες πρέπει να 
κοινοποιούνται στον Κύριο του Έργου όσο το δυνατόν συντοµότερα.  

 
5.5 Ανάδραση (feedback) και Συνεχής Βελτίωση 
 
5.5.1 Ο ΣΤΥ  θα εκπονεί σε τακτά χρονικά διαστήµατα εκθέσεις ανάδρασης σχετικά 

µε τους κατασκευαστές, οι οποίες θα βασίζονται στις εκθέσεις επιθεώρησης. 
Οι παραπάνω εκθέσεις θα διαβιβάζονται στον Κύριο του Έργου, ο οποίος 
µπορεί να δώσει εντολή για συµπληρωµατικές επιθεωρήσεις κατά την κρίση 
του.  

 
5.5.2 Ο ΣΤΥ  θα προωθεί πολιτική συνεχούς βελτίωσης του Συστήµατος 

∆ιαχείρισης Ποιότητας έτσι ώστε να παρέχει την απαιτούµενη βάση για ένα 
ορθολογικό σύστηµα διαχείρισης που θα αξιοποιεί πλήρως τις σύγχρονες 
αρχές ∆ιαχείρισης Ποιότητας. Θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε 
το σύστηµα να αντικατοπτρίζει τις διαδικασίες και αλληλεπιδράσεις του έργου 
και να είναι δυναµικό και επιδεκτικό αλλαγών. 

 
5.6 Επιτήρηση και Υποβολή Εκθέσεων σχετικά µε τη Συµµόρφωση 
 
5.6.1 Ο ΣΤΥ θα συντάσσει χρονοδιαγράµµατα για την συνήθη και ειδική επιτήρηση 

και εξέταση των διαδικασιών κατασκευής. 
 
5.6.2 Ο ΣΤΥ θα αναπτύσσει και θα εφαρµόζει διαδικασίες Υποβολής Εκθέσεων Μη 

Συµµόρφωσης, Υποβολής Εκθέσεων ∆ιορθωτικών Ενεργειών και Στατιστικού 
Ποιοτικού Ελέγχου, οι οποίες θα είναι συµβατές µε αυτές της ΕΟΑΕ.  

 
5.6.3 Στο πλαίσιο των διατάξεων του Ν. 1418/84 και των εκτελεστικών αυτού 

διαταγµάτων και των κανονισµών της Εγνατία Οδός Α.Ε., στην περίπτωση 
πληµµελών εργασιών στην κατασκευή των έργων, ο ΣΤΥ εισηγείται στη 
διευθύνουσα υπηρεσία των έργων την έκδοση “ειδικής διαταγής” 
αποκατάστασης των πληµµελειών. Ο ΣΤΥ θα επιτηρεί συστηµατικά την 
εκτέλεση των εργασιών για την άµεση διόρθωση των ελαττωµάτων.  Θα 
επιβλέπει την εκτέλεση των εργασιών διόρθωσης των πληµµελειών και θα 
επιβεβαιώνει την αποκατάσταση των ελαττωµάτων. 

 
5.6.4 Στις µηνιαίες εκθέσεις του προς τον Κύριο του Έργου, ο ΣΤΥ θα παρέχει 

λεπτοµέρειες για τις εργασίες που έχει κανονίσει να εκτελεσθούν κατά τις 
τακτικές και ειδικές επιτηρήσεις και επιθεωρήσεις της διαδικασίας κατασκευής. 

 
5.7 Επαλήθευση Συµµόρφωσης του Ποιοτικού Έλεγχου 
 
5.7.1 Ο ΣΤΥ θα προγραµµατίζει και θα εφαρµόζει, για λογαριασµό του Κυρίου του 

Έργου, τους ελέγχους των συµβάσεων κατασκευής οι οποίοι απαιτούνται για 
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την ικανοποίηση των προτύπων ποιότητας που καθορίζονται στις Συµβάσεις 
των Αναδόχων Κατασκευής. 

5.7.2 Ο  ΣΤΥ συνεχώς θα επιτηρεί, θα επιβλέπει, θα επαληθεύει και θα εγκρίνει τις 
δραστηριότητες Ποιοτικού Ελέγχου των κατασκευαστών. Ο τακτικός έλεγχος 
και η έγκριση της διαδικασίας κατασκευής θα περιλαµβάνουν:  
α)  Όλα τα υλικά κατασκευής (στην πηγή προµηθείας τους και επί τόπου του 
έργου) 
β) Γεωτεχνικές έρευνες 
γ) Χωµατουργικά και εργασίες σκυροδέτησης 
δ) Οδοστρωσία 
ε) Όλες τις εργαστηριακές δοκιµές 
στ) Επιφανειακή Προστασία και Βαφή 
ζ) Απόδοση µηχανηµάτων και εξοπλισµού και δοκιµές αποδοχής 

  
5.7.3 Στις µηνιαίες εκθέσεις προς τον Κύριο του Έργου, ο ΣΤΥ θα παρέχει στοιχεία 

για τις τακτικές και ειδικές δοκιµές των διαδικασιών κατασκευής.  
 
5.7.4 Ο ΣΤΥ θα διενεργεί παράλληλα µε τον Ανάδοχο δοκιµές ελέγχου των 

εργασιών. Οι δοκιµές ελέγχου από τον ΣΤΥ είναι απαραίτητες σε όλο το 
διάστηµα της διάρκειας σύµβασής του.  

 
5.7.5  Οι ελεγκτικές δοκιµές που θα διενεργούνται από τον ΣΤΥ περιλαµβάνουν 

ελέγχους τύπου Γ για συµβάσεις κατασκευής και θα είναι πλήρεις, δηλαδή θα 
περιλαµβάνουν όλα τα στάδια, από τη δειγµατοληψία επί τόπου των έργων 
µέχρι τα τελικά αποτελέσµατα των δοκιµών. Για την εκτέλεση των 
εργαστηριακών ελέγχων και δοκιµών θα χρησιµοποιούνται τα εργαστήρια της 
ΕΟΑΕ. 

 
5.8 Μηχανογραφηµένη ∆ιαχείριση Εργοταξιακών Εγγράφων 
 
5.8.1 Ο ΣΤΥ θα εφαρµόζει ένα µηχανογραφηµένο σύστηµα διαχείρισης 

επιθεωρήσεων και δοκιµών, µε τους παρακάτω πρωταρχικούς στόχους: 
 

α) Μηχανογραφηµένο εντοπισµό του είδους και της θέσης των επιθεωρήσεων 
και δοκιµών 
β) Κεντρική διαχείριση δεδοµένων επιθεωρήσεων, δοκιµών και κατάστασης 
προβληµάτων  
γ) Ελαχιστοποίηση  επανάληψης εγγράφων 
δ) Ταχεία πρόσβαση σε περιεκτικά δεδοµένα επιθεωρήσεων και δοκιµών 
ε) Ελεγχόµενη αποθήκευση και ανάκτηση αρχείων επιθεωρήσεων και 
δοκιµών 
στ) Αποτελεσµατική διαχείριση µεταφοράς δεδοµένων 

 
5.8.2 Το σύστηµα ∆ιαχείρισης θα αποτελέσει µια σχεσιακή βάση δεδοµένων, 

γεγονός που επιτρέπει την καταγραφή των δεδοµένων επιθεωρήσεων και 
δοκιµών ανά θέση (χ, ψ, ζ), χρόνο, υλικό (θεµελίωση, επίχωση, σκυρόδεµα, 
οπλισµός, κλπ.), πακέτο εργασιών ή τεχνικό έργο, κατάσταση και προστασία. 
Τα εισαγόµενα δεδοµένα θα ενηµερώνουν αυτόµατα πολλαπλά έντυπα, έτσι 
ώστε να συγκεντρώνονται οι πληροφορίες ταυτόχρονα. 

 
5.8.3 ∆ιευκρινίζεται περαιτέρω ότι ο όρος «επιθεωρήσεις» (inspection) 

περιλαµβάνει τις δραστηριότητες επίβλεψης και ελέγχου του ΣΤΥ σε σχέση µε 
την κατασκευή.  
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5.8.4 Η ΕΟΑΕ θα καθορίσει το σύστηµα για τις βάσεις δεδοµένων, και το λογισµικό 
που χρησιµοποιείται.   

 
5.8.5 Τα δεδοµένα που πρέπει να αποθηκευθούν στη βάση δεδοµένων για κάθε 

επιθεώρηση και εργαστηριακή δοκιµή θα πρέπει να περιλαµβάνουν 
τουλάχιστον τα εξής: 
(α) αριθµός οδικού τµήµατος  
(β) υλικό ή εργασία (θεµελίωση, επίχωµα, σκυρόδεµα, οπλισµός, κλπ.) 
(γ) Τεχνικό ή πακέτο εργασιών  
(δ) κατασκευή ή προστασία  
(ε) θέση επιθεώρησης ή δειγµατοληψίας (συµπεριλαµβανοµένων των 
συντεταγµένων χ, ψ, ζ) 
(στ) ηµεροµηνία δειγµατοληψίας  
(ζ)  κωδικός αριθµός δείγµατος  
(η) άλλες ειδικές πληροφορίες για το δείγµα  
(θ) κωδικός αριθµός επιθεώρησης ή εργαστηριακής δοκιµής  
(ι) ηµεροµηνία κατά την οποία διενεργήθηκε η επιθεώρηση ή η εργαστηριακή 
δοκιµή  
(ια) όνοµα εργαστηρίου στο οποίο διενεργήθηκε η δοκιµή  
(ιβ) είδος επιθεώρησης ή εργαστηριακής δοκιµής (Β, Γ, κλπ.)  
(ιγ) ονοµασία εργαστηριακής δοκιµής  
(ιδ) Αποτελέσµατα επιθεώρησης ή εργαστηριακής δοκιµής  
(ιε) Προδιαγραφή συµµόρφωσης ή αναφορά σε προδιαγραφή, αν η πρώτη 
δεν είναι δυνατόν να εφαρµοστεί. 
(ιστ) «Συµµόρφωση» ή «Μη Συµµόρφωση»αποτελεσµάτων επιθεώρησης ή 
εργαστηριακής δοκιµής  
(ιζ) διορθωτικές ενέργειες που αιτήθηκαν και που έγιναν (ηµεροµηνία και 
παραποµπή)  
(ιη) Αναφορά στις επαναληπτικές επιθεωρήσεις / επαναληπτικές 
εργαστηριακές δοκιµές που έγιναν (κωδικός αριθµός επαναληπτικής 
επιθεώρησης / επαναληπτικής εργαστηριακής δοκιµής)  
(ιθ) τελικά αποτελέσµατα της επιθεώρησης ή της εργαστηριακής δοκιµής  

 
5.8.6 Στην επαναληπτική επιθεώρηση / εργαστηριακή δοκιµή θα δίδεται ένας 

διαφορετικός κωδικός αριθµός από την αρχική επιθεώρηση / εργαστηριακή 
δοκιµή. Τα ίδια δεδοµένα µε τα παραπάνω θα αποθηκεύονται στη βάση 
δεδοµένων για την επαναληπτική επιθεώρηση / επαναληπτική εργαστηριακή 
δοκιµή. 
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6.0 ΑΣΦΑΛΕΙΑ  ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  
 
6.1 Γενική Προσέγγιση 
 
6.1.1 Ο Εργοδότης θεωρεί τα θέµατα Ασφάλειας και Υγείας (Α/Υ) της Εργασίας 

εξαιρετικής σηµασίας. Για τον λόγο αυτό ο ΣΤΥ  οφείλει να εξασφαλίζει ώστε 
οι κατασκευαστές να τηρούν όλα τα προληπτικά µέτρα για την διασφάλιση  
της ασφαλείας και υγείας της εργασίας που προβλέπονται από την ελληνική 
νοµοθεσία, τις αναγνωρισµένες καλές πρακτικές αλλά και όλες τις διαδικασίες 
που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις. 

 
6.1.2 Ο ΣΤΥ  οφείλει να έχει ειδικό Μηχανικό για τα ζητήµατα ασφάλειας και υγείας 

της εργασίας, ο οποίος θα αναφέρεται στα αρµόδια όργανα του Εργοδότη. 
 
6.2 Σύστηµα Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης  Ασφάλειας  και Υγείας της 

Εργασίας των Κατασκευαστών 
 
 Οι κατασκευαστές θα καλούνται να εφαρµόζουν ένα Σύστηµα οργάνωσης και 

διαχείρισης της Α/Υ της εργασίας όπως περιγράφεται στην Υ.Α. 
∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 που εκτός των άλλων θα περιλαµβάνει το Σχέδιο 
Ασφάλειας και Υγείας, τον Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας καθώς και άλλες 
διαδικασίες σύµφωνα µε τους Ελληνικούς νόµους και τις βέλτιστες πρακτικές 
για την Α/Υ της Εργασίας στα εργοτάξια. 

  Ο ΣΤΥ  θα προωθεί ενεργά την παραπάνω υποχρέωση, για την εξασφάλιση 
της εκτέλεσης όλων των λειτουργιών, µε γνώµονα την Α/Υ της Εργασίας όλου 
του προσωπικού και κάθε τρίτου που εµπλέκεται στο έργο. 

 
6.3 Επίβλεψη  Συστήµατος Ασφάλειας  και Υγείας των Κατασκευαστών από 
ΣΤΥ 
 

6.3.1 Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας  ( Π.∆. 305/96 ) 
 

Ο ΣΤΥ θα µελετήσει  τα ΣΑΥ των κατασκευαστών και θα συστήνει προς την 
ΕΟΑΕ την κατ’ αρχάς έγκριση ή την απόρριψη τους.  
 
Στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας περιγράφονται και διευκρινίζονται: 

α. Οι κανόνες που θα εφαρµόζονται στο εργοτάξιο, αφού ληφθούν υπόψη 
όλες οι δραστηριότητες εκµετάλλευσης που διεξάγονται στον τόπο του 
έργου. 

β. Θα εντοπίζονται και θα αναλύονται οι κίνδυνοι για όλες τις φάσεις εργασιών 
του έργου και θα περιγράφονται τα µέτρα αντιµετώπισης των κινδύνων.  

γ. Eιδικά µέτρα για τις εργασίες που περιλαµβάνονται σε µία ή περισσότερες 
κατηγορίες του παραρτήµατος II του άρθρου 12 του Π.∆. 305/1996. 

Επίσης πρέπει να περιλαµβάνονται στοιχεία για τα εξής: 

α. Την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις 
εργασίας. 

β. Την ανάλυση πορείας κατασκευής σε φάσεις. 
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γ. Την κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων εντός του εργοταξίου. 

δ. Την ανάλυση µεθόδων εργασίας κατά φάσεις. 

ε. Τον καθορισµό χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκοµιδής  
αχρήστων. 

στ. Τις συνθήκες αποκοµιδής επικίνδυνων υλικών. 

ζ.   Την διευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και A’ βοηθειών. 

η. Την µελέτη κατασκευής ικριωµάτων όταν δεν περιγράφονται από τις 
ισχύουσες διατάξεις. 

 
6.3.2 Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας  ( Π.∆. 305/96 ) 
 

Ο ΣΤΥ θα επιβλέπει , θα παρέχει συµβουλές και θα µεριµνά πριν την 
προσωρινή παραλαβή του έργου  σχετικά µε την πληρότητα του Φακέλου 
Ασφάλειας  και Υγείας που θα εκπονείται  από τους κατασκευαστές. 
Ο σκοπός του ΦΑΥ είναι η µελλοντική εξασφάλιση του προγραµµατισµού των 
δραστηριοτήτων συντήρησης , επισκευής  ή όποιων άλλων αλλαγών ζητηθούν 
για το συγκεκριµένο έργο.   
Έτσι ο ΦΑΥ θα κατατίθεται για κάθε ∆ηµόσιο Έργο για το οποίο δεν έχει 
εκδοθεί βεβαίωση περάτωσης εργασιών από τον προϊστάµενο της 
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας . 

O Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας περιλαµβάνει: 

α. Κατάλογο Σχεδίων των « ως κατασκευάσθει » µε τον αριθµό πρωτοκόλλου 
υποβολής.  

β.  Οδηγίες και χρήσιµα στοιχεία σε θέµατα Α/Υ, τα οποία θα πρέπει να 
λαµβάνονται υπόψη κατά τις ενδεχόµενες µεταγενέστερες εργασίες καθ’ 
όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου, όπως εργασίες συντήρησης, 
µετατροπής, καθαρισµού ή αντιµετώπισης καταστροφής του έργου , κλπ. 
µε σκοπό την αποφυγή ατυχηµάτων. Ενδεικτικά οι οδηγίες και τα στοιχεία 
αυτά αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των διαφόρων εργασιών, 
στην αποφυγή κινδύνων από τα διάφορα δίκτυα (ύδρευσης, 
ηλεκτροδότησης, αερίων, ατµού, καυσίµων, κλπ.), στην πυροπροστασία  
κλπ. 

γ.  Το µητρώο του έργου, δηλαδή τα πλήρη σχέδια που έχουν εφαρµοσθεί και 
την τεχνική περιγραφή του έργου. 

 
6.3.3 ∆ιαδικασίες Επιθεωρήσεων 
 

Ο ΣΤΥ µεριµνά για τη εφαρµογή τακτικών και εκτάκτων ελέγχων Ασφάλειας 
και Υγείας , στους χώρους εργασίας των κατασκευαστών. 
Επίσης µεριµνά ώστε και οι ίδιοι οι κατασκευαστές,  να οργανώνουν έλεγχους 
και επιθεωρήσεις µε την επιβολή οποιασδήποτε διορθωτικής ενέργειας 
απαιτηθεί , πάντα εντός των υπογραφέντων συµβάσεων αλλά και της 
ισχύουσας Ελληνικής Νοµοθεσίας περί Α/Υ της Εργασίας. 
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Στόχος µας είναι η ύπαρξη  ενός ασφαλούς και υγιεινού περιβάλλοντος, σε 
κάθε εργοτάξιο. 
Αυτό εν µέρει επιτυγχάνεται µε την εφαρµογή  ελέγχων - επιθεωρήσεων από 
πλευράς Μηχανικού Ασφαλείας του Αναδόχου και αντίστοιχα του ΣΤΥ, 
προκειµένου να εντοπίζονται οι  ανασφαλείς συνθήκες και οι  ανασφαλείς 
ενέργειες και να  διορθώνονται ώστε να εξαλειφθεί ή να µειωθεί το ενδεχόµενο 
ατυχήµατος. 
Επιπρόσθετα οι  επιθεωρήσεις παρέχουν συνεχή ενηµέρωση στη ∆ιεύθυνση 
της ΕΟΑΕ για το επίπεδο εφαρµογής των απαιτήσεων της ισχύουσας 
νοµοθεσίας περί Ασφάλειας και Υγείας των Εργαζοµένων από τους 
Αναδόχους όπου εκτελούνται εργασίες, επιτρέποντας έτσι να αναγνωρισθούν 
και να εφαρµοσθούν διορθωτικές ενέργειες. 
Για την διευκόλυνση των ελέγχων  έχουν εκδοθεί οι κάτωθι Πίνακες Ελέγχου 
ασφάλειας (ΠΕ) όπου αναφέρεται το περιεχόµενο των βασικών ελέγχων που 
πρέπει να διενεργούνται: 

 
Οι «Πίνακες Ελέγχου» που χρησιµοποιούνται από τους Μηχανικούς 
Ασφάλειας (ΜΑ) του Κατασκευαστή είναι οι κάτωθι : 
 
1.0 Οργάνωση Πρόληψης Ατυχηµάτων στα εργοτάξια 
2.0 Εκσκαφές 
3.0 Εκσκαφές Θεµελίων και Τάφρων 
4.0 Εκσκαφές Φρεάτων 
5.0 Μέτρα Προστασίας σε Εργασίες Ικριωµάτων 
6.0 Ασφάλεια Εργασίας σε Προσωρινές Κλίµακες 
7.0 Ασφάλεια Εργασίας µε Φορητές Σκάλες 
8.0 Μέτρα Προστασίας Έναντι Πτώσεων Ατόµων και Αντικειµένων σε 
Εργοτάξια 
9.0 Μέτρα Προστασίας κατά την ∆ιάρκεια Εργασιών Φόρτωσης-
Εκφόρτωσης-  Αποθήκευσης- Στοίβαξης 
10.0 Μέτρα Ασφάλειας της Εργασίας µε Μηχανήµατα Εργοταξίων, 

10.1 Γενικές Προβλέψεις 
10.2 Μέτρα Ασφάλειας της Εργασίας µε Ανυψωτικά Μηχανήµατα  
10.3 Μέτρα Ασφάλειας της Εργασίας µε Χωµατουργικά 

Μηχανήµατα 
10.4 Μέτρα Ασφάλειας της Εργασίας µε Ειδικά οχήµατα 

11.0 Πρόληψη Ηλεκτρικού Ατυχήµατος 
12.0 Φωτισµός για Ασφαλή Εργασία σε Εργοτάξια 
13.0 Έκθεση σε Ειδικούς Κινδύνους: Φυσικοί Παράγοντες 
14.0 Έκθεση σε Ειδικούς Κινδύνους: Χηµικοί Παράγοντες 
15.1 Μέτρα Προστασίας σε Σήραγγες 
16.1 Αποθήκευση και Μεταφορά Εκρηκτικών 
16.2 Μέτρα Προστασίας κατά τη χρήση των εκρηκτικών 
17.0 Πρόληψη-Αντιµετώπιση Πυρκαγιών σε Εργοτάξια 
18.1 Έλεγχος Εργοταξίου (Γεωερευνητικού προγράµµατος) 
18.2 Έλεγχος Εργαστηρίου (Γεωερευνητικού προγράµµατος) 
19.0  Ασφάλεια εργασίας σε συνεργεία οχηµάτων  - µηχανηµάτων έργου  
20.0  Ασφάλεια εργασίας σε µονάδα παραγωγής ασφαλτοµίγµατος και 
εργασιών  ασφαλτόστρωσης  
21.0  Ασφάλεια εργασίας και µετρήσεις µε την την χρήση κλειστών 
συσκευών  ραδιενεργού υλικού  
 
Ο ΣΤΥ µεριµνά για την συµπλήρωση των ΠΕ από τον Ανάδοχο και ελέγχει µε 
παρατηρήσεις την ορθότητα και πληρότητα των απαντήσεων του. 
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Η χρήση δε των ΠΕ γίνεται και από τον ΣΤΥ στους προγραµµατισµένους – 
τακτικούς ελέγχους που διενεργεί στους Αναδόχους  όπως επίσης , χρήση θα 
γίνεται και κατόπιν ειδικής εντολής της ΕΟΑΕ. 
 

6.3.4 Άλλες ∆ιαδικασίες 
 
Επίσης άλλες διαδικασίες που θα αναπτύσσει και θα µεριµνά ο ΣΤΥ είναι : 
  
1. Έλεγχος πληρότητας- επίβλεψη εφαρµογής και παροχή συµβουλών για τις 
Μελέτες Μέτρων Ασφάλειας και Υγιεινής (για σήραγγες) 

2. Έλεγχος ύπαρξης- επίβλεψη εφαρµογής και παροχή συµβουλών για τις  
Μελέτες Πυροπροστασίας για τα Εργοτάξια (ΜΕΠΥ ,γραφεία, συνεργεία, 
κλπ.)  

3. Έλεγχος ύπαρξης - επίβλεψη εφαρµογής και παροχή συµβουλών για τις  
Μελέτες  Σήµανσης παρακάµψεων – εκτροπών και χρήσης επαρχιακών 
δικτύων κατά την διάρκεια της κατασκευής . 

Επίσης µεριµνά για: 
4. Την Εκπαίδευση του Προσωπικού του σε θέµατα Ασφάλειας και 
Υγείας της Εργασίας. 

5. Την αποστολή προς την ΕΟΑΕ τεσσάρων έγγραφων αναφορών σε 
µηνιαία βάση : 
• Έκθεση ασφάλειας (Σχετικά µε ενέργειες και επισηµάνσεις του ΣΤΥ σε 

θέµατα Α/Υ της Εργασίας)  
• Συγκεντρωτικός πίνακας ελέγχων (Σχετικά µε τους ελέγχους – 

επιθεωρήσεις Α/Υ της Εργασίας που διενεργεί ο ΣΤΥ) 
• Πίνακας ατυχηµάτων (Περιγραφή, ανάλυση, των συµβάντων – 

ατυχηµάτων που συνέβησαν ) 
• Πληροφοριακός Πίνακας Αναδόχων (Σχετικά µε το πληθυσµό του 

εργατικού δυναµικού, τον Εργοταξιάρχη, τον Τεχνικό Ασφάλειας, τον 
Συντονιστή Ασφάλειας, τον Ιατρό Εργασίας, τους υπεργολάβους, 
κλπ). 

6. Παροχή ικανού προσωπικού µε υψηλή συνείδηση της Ασφάλειας και 
Υγείας.     

7. Υιοθέτηση των καλύτερων προδιαγραφών, διαδικασιών και πρακτικών 
εργασίας. 

8. Συνεργασία του τµήµατος Α/Υ της Εργασίας του ΣΤΥ µε τις οµάδες έργου 
στα εργοτάξια. (επιβλέποντες  και επιθεωρητές ΣΤΥ) 

9. Καθορισµός ρεαλιστικών στόχων και κριτηρίων σε θέµατα Ασφάλειας και 
Υγείας της Εργασίας. 

10. Εντοπισµός, έλεγχος και αναφορά "κρίσιµων από άποψη ασφάλειας" 
δραστηριοτήτων των κατασκευαστών. 

11. Εγκατάσταση δίαυλων επικοινωνίας µεταξύ µελέτης, κατασκευής και 
λειτουργίας του έργου. 

 
6.4 Αρχείο Ασφάλειας 
 
 Ο ΣΤΥ θα δηµιουργήσει και θα ενηµερώνει ένα Αρχείο Ασφάλειας για κάθε 

εργολαβία υπό την επίβλεψη του.  
 Στο αρχείο αυτό θα περιέχεται όλη η αλληλογραφία για θέµατα Α/Υ της 

Εργασίας από και προς:  
� ΣΤΥ – Αναδόχων 
� ΣΤΥ – ΕΟΑΕ 
� ΣΤΥ – Τρίτων 
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6.5 Συµµόρφωση µε τις Απαιτήσεις Ασφάλειας 
 

Ο ΣΤΥ θα παρακολουθεί και θα επιβλέπει τη συµµόρφωση των 
κατασκευαστών µε τις πρακτικές ασφαλούς εργασίας και θα λάβει τα 
απαραίτητα µέτρα για να εξασφαλίσει την εξάλειψη των ατυχηµάτων και τον 
έλεγχο των κινδύνων στο µέτρο του δυνατού, µαζί µε την  άµεση επέµβαση 
σε καταστάσεις µη συµµόρφωσης προς την Ελληνική Νοµοθεσία ή την καλή 
Πρακτική περί Α&Υ ή όσα προβλέπονται στα ΣΑΥ ή τις ΜΜΥΑ. 
Ο ΣΤΥ θα φροντίζει να ανανεώνει – επικαιροποιεί τις γνώσεις του 
προσωπικού του σε θέµατα Α/Υ της Εργασίας συµµετέχοντας και 
παρακολουθώντας σεµινάρια που θα οργανώνει ο Κύριος του Έργου.  

 
6.6 Έλεγχος διαδικασιών για την αρχική εγκατάσταση των Κατασκευαστών 

  
 Ο ΣΤΥ  θα παρακολουθεί, θα επιβλέπει και θα παρέχει συµβουλές σχετικά µε 

το χειρισµό των θεµάτων ασφαλείας και προστασίας του εργοταξίου του 
Αναδόχου του Έργου, όπως: 
 
1. Τον αρχικό έλεγχο ύπαρξης όλων των απαραίτητων εγγράφων που 

απαιτούνται µε την έναρξη ενός νέου εργοταξίου µαζί µε τις δηµόσιες 
θεωρήσεις όπου αυτό απαιτείται. 
• Εκ των προτέρων γνωστοποίηση έναρξης εργασιών στην  
Επιθεώρηση Εργασίας  

• Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας 
• ΣΑΥ 
• ΦΑΥ (αρχική µορφή) 
• ΜΜΥΑ (για σήραγγες) 
• Βιβλίο Παροχής Συµβουλών Τεχνικού Ασφάλειας / Γιατρού Εργασίας 
• Βιβλίο Ατυχηµάτων 
 

2. Εντοπισµός κινδύνων (Συστάσεις στον Ανάδοχο του Έργου - Εγγραφή 
στο Ηµερολόγιο του Έργου – Αναφορά στην ΕΟΑΕ) 

3. Επιθεώρηση των διαδικασιών λήψης άδειας τοπικών δηµοσίων/ ιδιωτικών 
φορέων που εµπλέκονται στην κατασκευή. 

4. Έλεγχος ύπαρξης των σχεδίων και διαδικασιών εκκένωσης των 
κατασκευών (για σήραγγες). 

5. Επί τόπου πιστοποίηση ύπαρξης εγκαταστάσεων πρώτων βοηθειών. 
6. Επιθεώρηση προγραµµάτων εκπαίδευσης και µέριµνα για περιοδικές 

ασκήσεις από το προσωπικό του κατασκευαστή για θέµατα Α/Υ της 
Εργασίας. 

 
6.7 Περιβάλλον 

  
6.7.1 Ο ΣΤΥ  θα εξασφαλίζει ότι όλο το απασχολούµενο προσωπικό στο Έργο 

λαµβάνει αρχική κατάρτιση σχετικά µε τη γενική περιβαλλοντική συνείδηση 
και ειδική κατάρτιση στα θέµατα που σχετίζονται µε την προστασία του 
συγκεκριµένου περιβάλλοντος του Έργου. Τα περιβαλλοντικά προγράµµατα 
θα εκπονούνται για όλα τα τµήµατα του Έργου καλύπτοντας µεταξύ άλλων τα 
εξής: 

 
α) Πολιτική, συνείδηση και κατάρτιση 
β) Επιθεωρήσεις κινδύνων και ευθυνών 
γ) Νοµικές απαιτήσεις 
δ) Άδειες και δίαυλοι επικοινωνίας µε τις υπεύθυνες υπηρεσίες 
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ε) Κατευθυντήριες γραµµές για την εφαρµογή των περιβαλλοντικών όρων 
στ) Ελάχιστο προσωπικό µε τις σχετικές ικανότητες 
ζ) Αναφορές/ καταγραφές συµβάντων 
η) Έλεγχος συµµόρφωσης 
θ) Ετοιµότητα ως προς τις έκτακτες ανάγκες 

 
6.7.2 Με την υποστήριξη του αρµόδιου της ΕΟΑΕ για το Περιβάλλον, ο ΣΤΥ  θα 

παρακολουθεί και θα συντάσσει τις εκθέσεις του σχετικά µε την εφαρµογή 
των περιβαλλοντικών προγραµµάτων. 

 
 
7.0  ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, Α∆ΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 
 
7.1 Απαλλοτριώσεις 
 
7.1.1 Ο ΣΤΥ  θα παρακολουθεί και θα συντάσσει εκθέσεις για τη διαδικασία 

απαλλοτρίωσης σε ότι αφορά τη συντέλεση και την κατάληψη της 
απαλλοτριωθείσας έκτασης. Ειδική προσοχή δίνεται στο συντονισµό και στην 
εκτέλεση των διαφόρων φάσεων της διαδικασίας ώστε να προβλέπονται 
ενδεχόµενες καθυστερήσεις στην απαλλοτρίωση και συνεπώς στην 
πρόσβαση στην περιοχή της εργολαβίας. 

 
7.1.2 Θα απαιτηθεί επίσης από τον ΣΤΥ να προβεί σε αποτυπώσεις, αναγνώριση 

καθορισµένων διαδροµών και εισήγηση για την ανάγκη συµπληρωµατικής 
απαλλοτρίωσης. Θα µετέχει και στις διαδικασίες επιτάξεων υποστηρίζοντας 
την επιτροπή επιτάξεων στην καταµέτρηση των επικειµένων και τον 
εντοπισµό των ορίων απαλλοτριώσεων. Μετά την επίταξη θα φροντίζει µέσω 
της εγκατεστηµένης εργολαβίας για την κατάληψη των επιταχθέντων 
ακινήτων. 

 
7.1.3 Ο ΣΤΥ θα συνεννοείται άµεσα µε τον υπεύθυνο απαλλοτριώσεων του 

Εργοδότη. 
 
7.2 Άδειες και Εγκρίσεις 
 
7.2.1 Ένα σηµαντικό µέρος των αρµοδιοτήτων του ΣΤΥ σχετικά µε τη διαχείριση 

της συµµόρφωσης προς τις κείµενες διατάξεις, περιλαµβάνει την παροχή 
συµβουλών καθοδήγησης και παρακολούθησης της διαδικασίας για τη λήψη 
και τη συµµόρφωση µε τις Άδειες και τις Εγκρίσεις. Οι αρµοδιότητες αυτές 
συµπεριλαµβάνουν τα εξής χωρίς να περιορίζονται σ΄ αυτά: 
α) Καθορισµός του είδους των απαιτούµενων αδειών 
β) Καθορισµός απαιτούµενων προθεσµιών για τις αιτήσεις 
γ)Παρακολούθηση της υποβολής των αιτήσεων εκ µέρους των 
κατασκευαστών 
δ) Εισηγήσεις στις υποβαλλόµενες ενστάσεις  
ε) Εξασφάλιση της συµµόρφωσης των κατασκευαστών µε τους όρους των 
αδειών 
στ) ∆ιευκόλυνση των ελέγχων που πραγµατοποιούνται από τις αρµόδιες 
αρχές 
ζ) Παρακολούθηση των αλλαγών στη νοµοθεσία 

 
7.2.2 Ο ΣΤΥ  θα συνεννοείται άµεσα µε τα Περιφερειακά Γραφεία του Εργοδότη. 
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7.3 Συνεννόηση µε τις ∆ηµόσιες Αρχές 
 
7.3.1 Σε συνεργασία µε τον Εργοδότη και ύστερα από οδηγίες του, ο ΣΤΥ  θα 

συνεννοείται τοπικά µε τις πάσης φύσεως Αρχές, όπως: 
 

Το Υπουργείο Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩ∆Ε) 
Το Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας (ΥΠ.ΕΘ.Ο) 
Την Περιφέρεια, Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, τους ∆ήµους και άλλες Τοπικές 
ή Περιφερειακές Αρχές και Υπηρεσίες 
Τις ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας 
Το Υπουργείο Πολιτισµού (Τµήµατα Κλασικών Αρχαιοτήτων & Βυζαντινών 
Μνηµείων) 
Το Υπουργείο Γεωργίας 
Το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας 

 
7.3.2 Σε περίπτωση εύρεσης αρχαιολογικών ευρηµάτων σε κάποιο εργοτάξιο, ο 

ΣΤΥ θα ενηµερώνει αµέσως τον Εργοδότη σταµατώντας, αν καταστεί 
αναγκαίο, κάθε εργασία που µπορεί να επηρεάσει τα ευρήµατα. 

 
7.3.3 Ο ΣΤΥ θα συνδράµει τα Περιφερειακά Γραφεία του Εργοδότη στην 

παρακολούθηση των ανασκαφικών αρχαιολογικών εργασιών. 
 
 
8.0 ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 
8.1 Γενικά 
 
 Ο ΣΤΥ θα συµµετέχει στις διαδικασίες της περαίωσης και της παράδοσης των 

Έργων, συµπεριλαµβανοµένων της καταγραφής και αποκατάστασης 
παραλείψεων, της σύνταξης όλων των εγγράφων ελέγχου και δοκιµών, της 
εκπόνησης των εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης, των σχεδίων των  
έργων ως κατασκευάσθηκαν και των εκθέσεων του τελικού έργου. 

 
8.2 ∆ιαδικασία Αποδοχής µετά την Περαίωση των έργων 
 
8.2.1 Μετά την περαίωση των εργασιών, σε περίπτωση ύπαρξης ελαχίστων 

εργασιών σε εκκρεµότητα, θα εισηγηθεί σχετικά στον Εργοδότη και θα λάβει 
οδηγίες για τα κριτήρια αποδοχής µέρους ή όλων των εργασιών. 

 
8.2.2 Ο ΣΤΥ  θα παρέχει λεπτοµερείς αναφορές σχετικές µε τους ελέγχους, τις 

διατασσόµενες και διεξαγόµενες διορθωτικές ενέργειες κατά τη διάρκεια και 
στο τέλος της Περιόδου Αποκατάστασης Ελαττωµάτων. 

 
 
8.3 Καταγραφή µικροπαραλείψεων προς αποκατάσταση (punchlisting) 
 
 Ο ΣΤΥ  θα συντάσσει αναφορές και θα εφαρµόζει διαδικασία καταγραφής 

µικροπαραλείψεων µε αναφορά στο είδος των εργασιών, τις καθυστερήσεις, 
τις αλληλοσυνδεδεµένες λειτουργίες και όλες τις άλλες παραλείψεις και 
αποκλίσεις στο Έργο. Κατά την υποβολή στον Εργοδότη των αναφορών 
αποκατάστασης µπορεί να εισηγηθεί τις διαδικασίες για την αποκατάσταση 
των παραλείψεων. 
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 8.4 ∆ιαδικασίες  Παράδοσης 
 
 Ο ΣΤΥ  θα συνεννοείται µε τον Εργοδότη και τους κατασκευαστές για τον 

καθορισµό των απαιτούµενων στοιχείων και διατυπώσεων για την  παράδοση 
των έργων. 

 
8.5 ∆ιαδικασία προετοιµασίας για τη θέση σε λειτουργία 
 
 Ο ΣΤΥ θα συνεννοείται µε τον Εργοδότη για την εκπόνηση στρατηγικών 

προγραµµάτων σχετικά µε την προετοιµασία για τη θέση σε λειτουργία των 
Έργων και θα παρευρίσκεται σε όλες τις δοκιµές λειτουργίας και αποδοχής. 

 
8.6 Εγχειρίδια εξοπλισµού της οδού 
 
8.6.1 Ο ΣΤΥ θα ελέγχει και θα διορθώνει το περιεχόµενο των εγχειριδίων 

λειτουργίας του εξοπλισµού της οδού, των σηράγγων, των γεφυρών, κλπ. και 
θα εισηγείται την έγκρισή τους από τον Εργοδότη. 

 
8.6.2 Τα εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης θα περιλαµβάνουν περιεκτικές 

πρακτικές και διαδικασίες συντήρησης για όλα τα τµήµατα, µέρη και 
συστήµατα της µόνιµης αρτηρίας. Ειδική προσοχή θα δίνεται στη λειτουργία 
και τη συντήρηση των εγκαταστάσεων σηράγγων, των κτιριακών 
εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού διοδίων, συµπεριλαµβανοµένων των 
απαιτήσεων σε ανταλλακτικά. 8.6  Σχέδια Έργων όπως 
κατασκευάσθηκαν 

 
 Ο ΣΤΥ θα ελέγχει και θα υπογράφει το χρονοδιάγραµµα παραγωγής και 

παράδοσης πληροφοριών σχετικών µε τα σχέδια των έργων όπως 
κατασκευάσθηκαν από τους κατασκευαστές, προσέχοντας ιδιαίτερα την 
ανάγκη καταγραφής των λεπτοµερειών πριν την επικάλυψη των τµηµάτων ή 
τη θέση εκτός πρόσβασης. Θα εξετάζει τις παραπάνω παρεχόµενες 
πληροφορίες από τους κατασκευαστές όσον αφορά στην καταλληλότητα και 
θα ελέγχει την ακρίβεια των πληροφοριών πριν να τα παραδώσει στον 
Εργοδότη. 

 
8.7 Τελική Έκθεση Εργασιών 
 
 Ο ΣΤΥ  θα συντάσσει Τελική Έκθεση Εργασιών για κάθε εργολαβία υπό την 

επίβλεψή του. Ο σκοπός της έκθεσης θα είναι η παρουσίαση του ιστορικού 
του έργου. Γι΄ αυτό το λόγο θα πρέπει να καλύπτει όλη την περίοδο 
κατασκευής για την εξασφάλιση της συγκέντρωσης όλων των σχετικών 
δεδοµένων (στατιστικών και γραφικών, κλπ). Ο ΣΤΥ  θα συνεννοείται µε τον 
Εργοδότη σε σύντοµο διάστηµα µετά την ανάθεση της Σύµβασης για τον 
καθορισµό του απαιτούµενου περιεχοµένου της έκθεσης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ 
 
Οι ειδικότερες αρµοδιότητές, υποχρεώσεις και καθήκοντα του Γενικού Επιβλέποντα 
είναι οι εξής: 
 
• Θα έχει την ευθύνη επιτόπου γενικής παρακολούθησης των εργασιών 

κατασκευής του έργου. 
 
• Θα προετοιµάζει, για λογαριασµό της Περιφερειακής Υπηρεσίας, την 

αλληλογραφία µε τους αναδόχους των έργων για ζητήµατα που έχουν σχέση µε 
την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ποιότητας, των ποσοτήτων και της 
χρονικής διάρκειας των εργασιών, καθώς και την τήρηση όλων των όρων της 
συµβάσεως από τον ανάδοχο. Ιδιαίτερη µέριµνα θα λαµβάνει για την 
παρακολούθηση της προόδου των εργασιών κάθε έργου σύµφωνα µε τα 
χρονοδιαγράµµατα και την πρόταση για λήψη των απαραίτητων µέτρων για την 
αποφυγή παρεκκλίσεων. Επίσης, θα προετοιµάζει για λογαριασµό της 
Περιφερειακής Υπηρεσίας το Πρόγραµµα Κατασκευής και τα Οργανογράµµατα 
των Εργοταξίων. 

 
• Θα επιβεβαιώνει την εφαρµογή στην κατασκευή των απαιτήσεων της µελέτης, 

των προδιαγραφών και των λοιπών συµβατικών όρων. 
 
• Θα εγκρίνει, στα πλαίσια της συµβάσεως και του νόµου, τις προτάσεις των 

αναδόχων για τις αναλυτικές µεθόδους κατασκευής. Επίσης θα εισηγείται για 
θέµατα επισκευής βλαβών προς το ∆ιευθυντή της Περιφερειακής Υπηρεσίας 
προς τελική έγκριση. 

 
• Θα υπογράφει, µετά τον αρµόδιο επιβλέποντα µηχανικό ή την αρµόδια 

Επιτροπή, τις συντασσόµενες και υποβαλλόµενες από τον Ανάδοχο 
Επιµετρήσεις ποσοτήτων εργασιών, απολογισµούς δαπανών απολογιστικών 
εργασιών, τα Πρωτόκολλα Παραλαβής Αφανών Εργασιών, Πρωτόκολλα 
Ζυγίσεως και Πρωτόκολλα Χαρακτηρισµού Εδαφών. 

 
• Θα υπογράφει, µετά τον επιβλέποντα µηχανικό, τις πιστοποιήσεις των 

αναδόχων. 
 
• Θα υπογράφει, µετά τον αρµόδιο επιβλέποντα µηχανικό, τα σχέδια 

Πρωτοκόλλων Κανονισµού Τιµών Νέων Εργασιών και Ανακεφαλαιωτικών 
Πινάκων. 

 
• Θα παραλαµβάνει τα φύλλα του ηµερολογίου του έργου, θα ελέγχει τις γενόµενες 

εγγραφές των επιβλεπόντων και θα τα διαβιβάζει στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία 
µε σχετική έκθεσή του. 

 
ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ/ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ/ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: 

 
• Θα εξετάζει τις διεκδικήσεις των αναδόχων (παρατάσεις συµβατικών 

προθεσµιών, οικονοµικές διεκδικήσεις, διαφωνίες, κλπ) και θα συντάσσει σχετική 
τεκµηριωµένη µε τα απαιτούµενα στοιχεία έκθεση προς τη ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία. 

 
• Θα σχολιάζει τις Μελέτες Εφαρµογής που υποβάλλει ο Ανάδοχος, σε 

συνεργασία µε το σύστηµα Οριζόντιας Υποστήριξης του Τοµέα. 
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• Θα υποβάλλει έκθεση προς τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία για τα Υλικά που 

χρησιµοποιούνται στο έργο και για τις Μελέτες Σύνθεσης, ώστε η γνώµη του να 
ληφθεί υπ΄ όψιν από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία για την έγκρισή τους, σύµφωνα 
µε το άρθρο 6 του Ν. 1418/84. 

 
• Θα προετοιµάζει, για λογαριασµό της Περιφερειακής Υπηρεσίας, αλληλογραφία 

µε τρίτους, σχετικά µε ζητήµατα δικτύων Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας, καθώς 
και θέµατα απαλλοτριώσεων και επιτάξεων. 

 
• Θα παρακολουθεί µε τον υπεύθυνο µηχανικό Προγραµµατισµού και Ελέγχου 

κόστους την πορεία απορρόφησης των εγκεκριµένων ποσοτήτων, ώστε να 
συντάσσονται εγκαίρως τυχόν απαιτούµενοι ΑΠΕ. 

 
• Θα υποστηρίζει την υλοποίηση του Συστήµατος ∆ιασφάλισης Ποιότητας. 
 
• Θα συνεργάζεται µε το ∆ιευθυντή Υπηρεσιών Επίβλεψης για την αξιολόγηση της 

απόδοσης του προσωπικού των οµάδων επίβλεψης. 
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

Α/Α ΑΡ. 
ΣΥΜΒ

. 

ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Παρατηρήσεις 

ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 
1 1180 10.1-

11.1 
Eργασίες Υδραυλικών ∆ιευθετήσεων 
ρεµάτων στο τµήµα από Νυµφόπετρα 
έως Ασπροβάλτα 

ΒΙΟΤΕΡ 3.873.450,00 € Ολοκλήρωση - 
Έλεγχος 

Επιµετρητικών 
Στοιχείων και 
ολοκλήρωση 
επουσιωδών 
εργασιών 

2 730 56.2 Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού 
Σύνδεση 6ου Προβλήτα Λιµένα 
Θεσ/νίκης µε ΠΑΘΕ και την Ε.Ο. 

ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. 26.149.088,00 € Φυσική Πρόοδος 
40% 

3 4591 57.2 Εργασίες αναβάθµισης-βελτίωσης της 
συνδετήριας οδού Θεσσαλονίκης - 
Ασβεστοχωρίου, στην περιοχή του 
Κόµβου Κ6 της Ανατολικής 
Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης 

∆ΡΟΜΩΝ Α.Κ.Τ.Ε. 1.087.803,00 € Φυσική Πρόοδος 
50% 

4 737 60.1.1-
60.1.2 

Κάθετος άξονας Εγνατίας Οδού 
∆ερβένι – Σέρρες – Προµαχώνας: 
Τµήµα ∆ερβένι – ∆ορκάδα – Α/Κ 
Λαχανά  

ALPINE BAU GmbH 76.147.076,52 € Φυσική Πρόοδος 
95% 

5 743 60.2.2 Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού 
∆ερβένι – Σέρρες – Προµαχώνας: 
Τµήµα Στρυµονικό – Α/Κ Λευκώνα – 
Α/Κ Χριστού  

ΑΤΤΙ -ΚΑΤ Α.Τ.Ε.  96.685.022,45 € Φυσική Πρόοδος 
40% 
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6 740 60.3.3 Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού 
∆ερβένι - Σέρρες - Προµαχώνας 
Τµήµα: Κάτω Αµπέλα - Α/Κ 
Πετριτσίου 

ΜΗΧΑΝΙΚΗ 37.188.978,31 € Φυσική Πρόοδος 
95% 
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Α/Α ΑΡ. 

ΣΥΜΒ 
ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

ΜΕΛΕΤΗΣ 
Παρατηρήσεις 

ΝΕΑ ΕΡΓΑ 
1   Αναβάθµιση Α/Κ Κλειδιού   Υπο µελέτη 
2   Α/Κ Αξιού - Εύζωνοι   Υπο µελέτη 
3   Αναβάθµιση εσωτερικής δυτικής περιφερειακής οδού 

Θεσ/νίκης (από Κ16 έως Α/Κ Λαγκαδά) 
 Υπο µελέτη 

4   Αναβάθµιση εσωτερικής ανατολικής περιφερειακής οδού 
Θεσ/νίκης (από Α/Κ5 έως Α/Κ 12) και Εθνικής Οδού 
Θεσσαλονίκης - Μουδανιών(από Α/Κ 12 έως Α/Κ 
Αεροδροµίου) 

 Υπο µελέτη 

5   Εξωτερική περιφερειακή οδός Θεσ/νίκης (από Α/Κ 
Γηροκοµέιου έως Ευκαρπία - Πεύκα)  

 Υπο µελέτη 

6   Ολοκλήρωση από το θαλάσσιο µέτωπο του εσωτερικού 
δακτυλίου Θεσσαλονίκης, οι ακτινικές συνδέσεις του 
εσωτερικού µε τον εξωτερικό δακτύλιο του πολεοδοµικού 
συγκροτήµατος καθώς και η ζεύξη του Θερµαϊκού µε τις 
προσβάσεις της 

  

7   Αποκατάσταση Ζηµιών του Κτιριακού Συγκροτήµατος του 
Ευρωπαϊκού Οργανισµού CEDEFOP στη Θεσσαλονίκη  

2.200.000 € Προς δηµοπράτηση 

8 4601 NR 
16.10-
16.20 

«Βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στον οδικό άξονα 
Θεσσαλονίκη – Πολύγυρος (Ε.Ο.16), Τµήµα : Θέρµη – 
Γαλάτιστα (ΝR 16.10-16.20)»  

36.000.000 € Υπο δηµοπράτηση 

9  58.4.1 Αναβάθµιση τµήµατος Μουδανιά - Ποτίδαια  Εγκεκριµένες µελέτες 
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10 4895 R5802-
R5803-
R5804 

Κατασκευή Αποκατάσταση ζηµιών λόγω πληµµυρών στα 
οδικά τµήµατα: Ολυµπιάδος - Στρατωνίου, Πλανών – 
Γοµατίου και Μεγάλης Παναγιάς – Πλανών του επαρχιακού 
οδικού δικτύου Ν. Χαλκιδικής (R5802-R5803-R5804)».  

1.700.000 € Υπό δηµοπράτηση 

11  60.1.1-
60.3.3 

Εργασίες ολοκλήρωσης Κάθετου Άξονα 60 Θεσσαλονίκη - 
Σέρρες - Προµαχώνας 

 Υπό µελέτη 

12   Κάθετος Άξονας "Σέρρες - ∆ράµα - Καβάλα (Κωδ.ΕΟΑΕ 61)" 
Τµήµα "Περαστική Σερρών - Νέα Ζίχνη - Μεσοράχη - Όρια Ν. 
Σερρών"  

 Υπό µελέτη 
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Θεσσαλονίκη, ∆εκέµβριος 2010 
 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 
 
 
 
 

 Βάια Τσανταρλιώτου  
Αναπληρώτρια ∆ιευθύντρια 

Συµβάσεων 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
 
 
 
 
 

Σωτήριος Νούσης 
Τοµεάρχης Εκτέλεσης Έργων  

 
 
 

 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 
µε τις 646/1/01.12.10, 664/1/30.03.11 

και 3751/26.01.11 
αποφάσεις του ∆.Σ. και της ∆.Ε.  

αντίστοιχα της ΕΟΑΕ 
 
 
 
 
 
 

Σωτήριος Νούσης 
Τοµεάρχης Εκτέλεσης Έργων 

 
 

 
 
 

Για τον «Σύµβουλο Τεχνικής Υποστήριξης» 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________ 

Για την «Εγνατία Οδός Α.Ε.» 
 
 
 
 
 
 
 

Σωτήριος Νούσης 
Τοµεάρχης Εκτέλεσης Έργων 

 
 

 




