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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ (Π.Π.Ε.) 

1. Γενικά 

Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της ποιότητας του έργου με την καθιέρωση και 

εφαρμογή των διαδικασιών "Ελέγχου Ποιότητας", που θα εξασφαλίζουν ότι όλα τα μέρη του έργου 

συμφωνούν πλήρως με τις απαιτήσεις των εγκεκριμένων συμβατικών τευχών και των λοιπών συμβατικών 

στοιχείων (σχέδια, εντολές εργασίας κ.λ.π.). 

Οι διαδικασίες αυτές θα περιλαμβάνουν επιθεώρηση, δειγματοληψία και δοκιμή όλων των υλικών και του 

εξοπλισμού, της ποιότητας των εργασιών, εγκαταστάσεων και συστημάτων μέτρησης, σύμφωνα με ένα 

Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.) που θα καταρτίσει ο Ανάδοχος, έτσι ώστε η ποιότητα της 

κατασκευής να ελέγχεται συστηματικά και συνεχώς και να επιβεβαιώνεται ότι τηρούνται όλοι οι όροι των 

τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών συμβατικών τευχών και στοιχείων. 

Ο Ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ποιότητα του συνόλου του έργου (την ποιότητα 

των υλικών που ενσωματώνονται στο έργο ή χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του, την ποιότητα 

των εργασιών κατασκευής και τοποθέτησης κ.λ.π.) ανεξαρτήτως του εφαρμοζόμενου Π.Π.Ε. 

Ο έλεγχος ποιότητας θα γίνεται με ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου, έπειτα από συνεννόηση με τη 

Διευθύνουσα Υπηρεσία και την ακόλουθη έγκρισή της: 

 Επιτόπου του έργου ή / και εκτός έργου σε εγκεκριμένα ειδικευμένα εργαστήρια δοκιμών κατά 

περίπτωση και θα καλύπτει όλες τις διαδικασίες για ελέγχους, επιθεωρήσεις και δοκιμές των υλικών, 

εξοπλισμών και εργασιών κατασκευής. 

 Εκτός έργου και θα καλύπτει όλες τις διαδικασίες ελέγχου των υλικών και εξοπλισμών σε εγκεκριμένα 

ειδικευμένα εργαστήρια του προμηθευτή / κατασκευαστή ή / και του Αναδόχου. 

Ο Ανάδοχος θα έχει και τα εξής καθήκοντα για τη διασφάλιση της ποιότητας του έργου: 

1. Την κατάρτιση του Προγράμματος Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.) το οποίο θα συμπεριλαμβάνει το 

Πρόγραμμα Εγκρίσεων, Ελέγχων και Δοκιμών και θα είναι σύμφωνο με τις τεχνικές προδιαγραφές 

του έργου, την ΥΑ ΔΙΠΑΔ / οικ / 611 / 24.7.2001 (ΦΕΚ 1013Β /2.8.2001) "Οδηγίες υποχρεωτικής 

εφαρμογής για το περιεχόμενο, τον έλεγχο και την έγκριση ΠΠ Έργου (ΠΠΕ)" και τα οριζόμενα στη 

συνέχεια. 

2. Την εποπτεία εφαρμογής του παραπάνω Προγράμματος για όλα τα στοιχεία του έργου ανεξαρτήτως 

της συμμετοχής υπεργολάβων στην κατασκευή του έργου. 

3. Τη διαρκή ενημέρωση και προσαρμογή του Προγράμματος στις απαιτήσεις του έργου και της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

4. Την εκτέλεση όλων των δοκιμών και ελέγχων που θα απαιτηθούν στα πλαίσια του Π.Π.Ε. για την 

πιστή εφαρμογή των τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών συμβατικών τευχών και στοιχείων του 

έργου. 

5. Τη σύνταξη και υποβολή στη Διευθύνουσα Υπηρεσία όλων των σχετικών αναφορών και εγγράφων, 

την έκδοση των πιστοποιητικών ποιότητας, βεβαιώσεων και λοιπών στοιχείων που απαιτούνται για 

την τεκμηρίωση των επιθεωρήσεων και δοκιμών που θα εκτελούνται είτε στο εργοτάξιο, είτε αλλού 

στο πλαίσιο του Π.Π.Ε. 

6. Την κατάλληλη οργάνωση του εργοταξιακού εργαστηρίου για την επιτυχή εφαρμογή της 

διασφάλισης ποιότητας σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο από το Π.Π.Ε. 

7. Τη διασφάλιση της συμβατότητας της εφαρμογής του Π.Π.Ε. με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα 

κατασκευής του έργου. 

Ο Ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ποιότητα του συνόλου του έργου (την ποιότητα 

των υλικών που ενσωματώνονται στο έργο ή χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του και που τα 
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προμηθεύεται ο ίδιος, την ποιότητα των εργασιών κατασκευής και τοποθέτησης κ.λ.π.) ανεξαρτήτως του 

εφαρμοζόμενου Π.Π.Ε. 

 

2. Κανονισμοί 

Για οποιαδήποτε εργασία, κατασκευή, υλικό, ποιοτικό έλεγχο (διαδικασίες / μεθόδους / δοκιμές κ.λ.π.), 

θα εφαρμόζονται με σειρά ισχύος τα αναφερόμενα στις κάτωθι προδιαγραφές, όπως αυτές αναφέρονται 

αναλυτικά στο σχετικό τεύχος των συμπληρωματικών Τεχνικών Προδιαγραφών: 

Οι δοκιμές ποιοτικού ελέγχου της κατασκευής των πάσης φύσεως έργων, εκτός των όσων αναφέρονται 

στα οικεία άρθρα των τεχνικών προδιαγραφών θα γίνονται, σύμφωνα με: 

 οι αναφερόμενες ισχύουσες εγκεκριμένες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Ε.ΤΕ.Π.) και τις 

Π.Ε.ΤΕ.Π., 

 οι αναφερόμενες συμπληρωματικές Τεχνικές Προδιαγραφές της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (για αντικείμενα που 

δεν καλύπτονται από τις ισχύουσες Ε.ΤΕ.Π. και Π.Ε.ΤΕ.Π.), 

 οι ΠΤΠ του τ.Υπ.Δ.Ε. (έκδοσης 1966 και εντεύθεν). 

 οι εφαρμοστέες προδιαγραφές υλικών και εργασίας και τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων (ΤΣΥ) 

Οδοποιίας (Φ.Ε.Κ. 1556Β / 18.10.04). 

 οι Προδιαγραφές εργαστηριακών και επιτόπου δοκιμών εδαφομηχανικής. Έκδοση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.:  

Ε 105 – 86 και Ε 106 – 86 (Φ.Ε.Κ. 955Β / 31.12.86). 

 οι Προδιαγραφές εργαστηριακών και επιτόπου δοκιμών βραχομηχανικής. Έκδοση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.:  

Ε 102 – 84 και Ε 103 – 84 (Φ.Ε.Κ. 70Β / 8.2.85). 

 οι Τεχνικές Προδιαγραφές δειγματοληπτικών γεωτρήσεων ξηράς για γεωτεχνικές έρευνες. Έκδοση 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.: Ε 101 – 83 (Φ.Ε.Κ. 363Β / 24.6.83). 

 τα θεσμοθετημένα εναρμονισμένα πρότυπα, όπως αναφέρονται στο Παράρτημα 4 της ΔΙΠΑΔ / οικ / 

356 / 4.10.2012, 

 τα λοιπά ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα και, απουσία αυτών, τα διεθνή πρότυπα ISO και τα εθνικά 

πρότυπα (EΛΟΤ, ASTM, BS, DIN, κ.λ.π.), 

 ο Νέος Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος και ο Νέος Κανονισμός για τη μελέτη και Κατασκευή 

έργων από σκυρόδεμα. 

 οι Προδιαγραφές του U.S. BUREAU OF RECLAMATION. 

 οι Προδιαγραφές της American Water Works Association. 

 

3. Στοιχεία προς υποβολή 

Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει για έγκριση, εντός δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, ένα 

λεπτομερειακό "Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου" (Π.Π.Ε.). 

Το Πρόγραμμα θα περιλαμβάνει γενικότερα: 

1. όλες τις διαδικασίες επιβεβαίωσης και δοκιμών που θα γίνουν επιτόπου του έργου, 

2. όλους τους ελέγχους και δοκιμές που θα γίνουν εκτός έργου σε εγκεκριμένα από τη Διευθύνουσα 

Υπηρεσία εργαστήρια δοκιμών ή / και στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή / κατασκευαστή, καθώς 

και 

3. όλες τις διαδικασίες για την εφαρμογή, καταγραφή και έγκριση των παραπάνω ελέγχων / δοκιμών. 

Το Π.Π.Ε. τελεί υπό την έγκριση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και θα πρέπει να ανανεώνεται και να 

ενημερώνεται με πρόσθετες πληροφορίες κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου, ή / και να 

συμπληρώνεται όποτε αυτό απαιτείται κατά την πορεία του έργου. 
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Ειδικότερα το Π.Π.Ε. θα περιέχει τα παρακάτω: 

1. Δείγματα των προτεινομένων εγγράφων ελέγχου ποιότητας, εντύπων δοκιμών και εντύπων 

αναφορών. 

2. Ένα κατάλογο Υποχρεωτικών Σημείων Ελέγχου, ο οποίος θα συμφωνηθεί με τη Διευθύνουσα 

Υπηρεσία. Αυτά ορίζονται σαν σημεία στα οποία απαιτείται ιδιαίτερη επιθεώρηση και τεκμηρίωση από 

τον Ανάδοχο και έγκριση των σχετικών αποτελεσμάτων από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία πριν την 

επανέναρξη των εργασιών (π.χ. ειδοποίηση για διάστρωση σκυροδέματος, επανεπίχωση ορυγμάτων 

κ.λ.π.). 

Για τα παραπάνω Υποχρεωτικά Σημεία Ελέγχου θα καθοριστούν στο Π.Π.Ε. τα αποδεκτά όρια για την 

έγκριση των σχετικών δοκιμών. 

Η υπογραφή του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στο αντίστοιχο 

έγγραφο ελέγχου ποιότητας θα είναι απαραίτητη, ώστε αυτά τα τμήματα του έργου να θεωρηθούν 

ικανοποιητικά και ο Ανάδοχος να μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της κατασκευής. 

3. Ένα κατάλογο υλικών και εξοπλισμού όπου θα αναφέρονται κατά υλικό ή στοιχείο εξοπλισμού, οι 

εγκρίσεις και πιστοποιητικά που απαιτούνται βάσει των τεχνικών προδιαγραφών και οι έλεγχοι / 

δοκιμές που πρέπει να γίνουν κατά τη διαδικασία προμήθειας ή κατά τη διάρκεια της ενσωμάτωσής 

τους στο έργο. Ιδιαίτερα για τους ελέγχους / δοκιμές να αναφέρονται αναλυτικά κατά υλικό ή 

στοιχείο εξοπλισμού, ο τύπος ελέγχου / δοκιμής και ο τόπος (επιτόπου του έργου ή σε συγκεκριμένο 

εργαστήριο), καθώς και η ημερομηνία εκτέλεσης του ελέγχου / δοκιμής. 

4. Ένα κατάλογο εργασιών όπου θα αναφέρονται για κάθε εργασία οι εγκρίσεις που απαιτούνται, βάσει 

των τεχνικών προδιαγραφών, οι πιστοποιήσεις / αποδεικτικά εμπειρίας των εργαζομένων και οι 

έλεγχοι / δοκιμές που πρέπει να γίνουν κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου. Ιδιαίτερα 

αναφέρονται αναλυτικά κατά εργασία ο τύπος ελέγχου / δοκιμής, ο τόπος (επιτόπου του έργου ή σε 

εγκεκριμένο εργαστήριο) και η ημερομηνία εκτέλεσης, καθώς επίσης και η συχνότητα εκτέλεσης του 

ελέγχου / δοκιμής. 

5. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος εγκαταστήσει εργαστήριο για να εκτελεί ελέγχους ποιότητας επιτόπου 

του έργου, πρέπει να περιγράψει τη θέση του εργαστηρίου στο έργο, την εμπειρία του τεχνικού 

προσωπικού, να καταθέσει κατάλογο του διατιθέμενου εξοπλισμού, καθώς και κατάλογο των 

δοκιμών που θα εκτελούνται σε αυτό το εργαστήριο. 

Η συμμόρφωση προς το Π.Π.Ε., όπως αυτό έχει συνταχθεί και συμπληρωθεί από τον Ανάδοχο και έχει 

εγκριθεί από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, αποτελεί συμβατική υποχρέωση του Αναδόχου. 

 

4. Εργοταξιακό Εργαστήριο 

Σε περίπτωση που προβλέπεται από τα συμβατικά τεύχη και τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές η 

εγκατάσταση και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, χωρίς 

πρόσθετη αποζημίωση, να εγκαταστήσει και να έχει σε λειτουργία στο εργοτάξιο, εργαστήριο για 

δοκιμές, ελέγχους κ.λ.π., 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος εγκαταστήσει εργαστήριο για να εκτελεί ελέγχους ποιότητας επιτόπου του 

έργου, τότε το εργαστήριο αυτό μπορεί να χρησιμοποιεί οποτεδήποτε και η Διευθύνουσα Υπηρεσία. Η 

θέση του εργαστηρίου στο έργο, σχέδιο κάτοψής του, κατάλογος των συσκευών και οργάνων και 

κατάλογος δοκιμών και ελέγχων που θα μπορούν να εκτελεσθούν στο εργαστήριο αυτό θα υποβληθούν 

στη Διευθύνουσα Υπηρεσία μαζί με το Π.Π.Ε. που θα συντάξει ο Ανάδοχος και θα υποβάλλει για έγκριση. 

Στο εργαστήριο του Αναδόχου, εκτός από όργανα κ.λ.π., πρέπει να υπάρχουν και τα απαραίτητα 

βοηθήματα, όπως: οι ΕΤΕΠ, κανονισμοί, εγκύκλιοι κ.λ.π. που ισχύουν, προδιαγραφές της AWWA κ.λ.π. 
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Το προσωπικό του Αναδόχου, που θα απασχολείται στο εργαστήριο, πρέπει να έχει ανάλογη σύνθεση και 

εμπειρία, σύμφωνα με την έκταση του έργου και τις ανάγκες του, με προϊστάμενο εργαστηριακό 

εργοδηγό με πενταετή, το λιγότερο πείρα σε παρόμοια εργασία. 

Το εργοταξιακό εργαστήριο, ο εξοπλισμός και το προσωπικό του, θα είναι στη διάθεση και της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν οποτεδήποτε απαιτηθεί. 

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει την εκτέλεση των δοκιμών ελέγχου στο ΚΕΔΕ ή άλλο 

αναγνωρισμένο εργαστήριο της απόλυτης εκλογής της, ανεξάρτητα από την εκτέλεση των δοκιμών 

αυτών στο εργοταξιακό εργαστήριο, η δε σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον Ανάδοχο. 

Ο εξοπλισμός δοκιμών θα πρέπει να παραμείνει στο εργοταξιακό εργαστήριο καθ' όλη τη διάρκεια που θα 

εκτελούνται οι αντίστοιχες εργασίες της εργολαβίας. 

Το εργοταξιακό εργαστήριο, θα πρέπει να διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό και προσωπικό για να 

εκτελεστούν όλοι οι έλεγχοι με την πυκνότητα και συχνότητα που προβλέπονται από τις προδιαγραφές 

και τους συμβατικούς όρους, προσαυξημένη κατά ποσοστό τριάντα στα εκατό (30%). 

 

5. Επιθεωρήσεις και Έλεγχος Ποιότητας 

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία θα εποπτεύει όλους τους απαραίτητους ελέγχους και δοκιμές και τις 

επιθεωρήσεις τόσο επιτόπου του έργου όσο και εκτός αυτού, ώστε να εξασφαλιστεί ότι το έργο 

εκτελείται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα συμβατικά τεύχη. 

Ο Ανάδοχος θα παρέχει όλες τις αναγκαίες διευκολύνσεις για τις επιθεωρήσεις εργασιών κατασκευής που 

θα απαιτούνται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και θα αντιμετωπίζει αμέσως οποιαδήποτε προβλήματα ή 

αστοχίες υλικών που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια αυτών των επιθεωρήσεων. 

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχει επίσης το δικαίωμα να επιθεωρεί την κατασκευή / παραγωγή των υλικών 

και μέσων που ο Ανάδοχος προτίθεται να ενσωματώσει στο έργο και να εκτελεί δοκιμές και ελέγχους στις 

εγκαταστάσεις του κατασκευαστή. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει προκαταβολικά στη 

Διευθύνουσα Υπηρεσία όλες τις σχετικές πληροφορίες για τον έλεγχο ποιότητας και τα μέτρα 

διασφάλισης ποιότητας σε αυτές τις εγκαταστάσεις. Τα ταξιδιωτικά έξοδα για τις επισκέψεις εκπροσώπων 

της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό 

βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

Τα υλικά και τα μέσα που θα παραδίδονται επιτόπου του έργου, θα επιθεωρούνται από τη Διευθύνουσα 

Υπηρεσία κατά την παραλαβή τους. Αντίγραφα όλων των αποδείξεων παραλαβής και των σημειώσεων 

σχετικά με τα υλικά και τα μέσα που θα παραλαμβάνονται στο έργο, πρέπει να υποβάλλονται στη 

Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

Οι παραπάνω επιθεωρήσεις από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία δεν απαλλάσσουν τον Ανάδοχο από τις 

συμβατικές του υποχρεώσεις για τον έλεγχο ποιότητας. 

 

6. Τεκμηρίωση Επιθεωρήσεων και Δοκιμών 

Οι ημερήσιες αναφορές για επιθεωρήσεις και δοκιμές, που θα γίνονται είτε στο εργοτάξιο είτε αλλού, 

πρέπει να καταγράφονται σε κατάλληλα έγγραφα. Υποδείγματα αυτών των εγγράφων και των εντύπων 

καταγραφής δοκιμών / ελέγχων θα υποβληθούν για έγκριση στη Διευθύνουσα Υπηρεσία από τον 

Ανάδοχο μαζί με το Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου που θα συντάξει. 

Τα αποτελέσματα των δοκιμών / ελέγχων θα επικυρώνονται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Σε όλα τα 

πιστοποιητικά δοκιμών / ελέγχου και στις αναφορές επιθεωρήσεων θα σημειώνονται σαφώς η 

ημερομηνία εκτέλεσης της δοκιμής / ελέγχου, τα κριτήρια αποδοχής, καθώς επίσης και σε ποιό τμήμα 

του έργου αναφέρονται. Τα πιστοποιητικά δοκιμών από τον κατασκευαστή ή από ανεξάρτητους οίκους 

επιθεώρησης πρέπει επίσης να σημειώνουν σαφώς τα κριτήρια αποδοχής εκάστης δοκιμής, την 
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ημερομηνία εκτέλεσης αυτής, καθώς επίσης και σε ποιό τμήμα του έργου αναφέρονται και πρέπει να 

υποβάλλονται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία αμέσως μόλις παραλαμβάνονται και πάντως όχι μετά την 

ημερομηνία παραλαβής των σχετικών υλικών. 

Ο Ανάδοχος θα συντάσσει τις ημερήσιες αναφορές επιθεωρήσεων, οι οποίες θα υπογράφονται την ίδια 

ημέρα από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Οι ημερήσιες αναφορές θα χρησιμοποιούνται σαν βάση για την 

"Εβδομαδιαία Αναφορά Ελέγχου Ποιότητας", που θα συντάσσεται από τον Ανάδοχο και θα υποβάλλεται 

στη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Η αναφορά αυτή θα συνοψίζει όλες τις επιθεωρήσεις ελέγχου ποιότητας και 

τις δοκιμές / ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας αυτής με την 

ημερομηνία εκτέλεσης και τα κριτήρια αποδοχής εκάστης εξ’ αυτών. 

Σε περίπτωση ασυμφωνιών με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών, η Διευθύνουσα Υπηρεσία θα εκδίδει 

ένα "Πιστοποιητικό Μη Συμμόρφωσης" και ο Ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει αμέσως τις 

αναγκαίες επανορθωτικές εργασίες. Το "Πιστοποιητικό Μη Συμμόρφωσης" θα περιγράφει: 

 Ημερομηνία και τμήμα του έργου στο οποίο παρατηρήθηκε η μη συμμόρφωση. 

 Περιγραφή της αιτίας της μη συμμόρφωσης, με επισύναψη αναφορών επιθεώρησης και 

αποτελεσμάτων δοκιμών / ελέγχων. 

 Επισκευαστικές ή επανορθωτικές ενέργειες αποδεκτές από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

Το "Πιστοποιητικό Μη Συμμόρφωσης" θα χρησιμοποιείται στη συνέχεια για την καταγραφή της 

ημερομηνίας και της μεθόδου επισκευής / επανόρθωσης. Όλα τα "Πιστοποιητικά Μη Συμμόρφωσης" που 

θα εκδίδονται κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, είτε έχουν γίνει ήδη ενέργειες είτε όχι ακόμα, θα 

περιλαμβάνονται στην "Εβδομαδιαία Αναφορά Ελέγχου Ποιότητας". 

Ο Ανάδοχος θα τηρεί και θα ανανεώνει λεπτομερειακό αρχείο για τον έλεγχο ποιότητας, όπου με 

κατάλληλη μορφή θα υπάρχουν ακριβείς κατάλογοι όλων των υλικών που έχουν παραγγελθεί, των 

υλικών που έχουν παραληφθεί, των υλικών που έχουν κριθεί ακατάλληλα ή που έχουν χαθεί κατά τη 

διάρκεια των εργασιών και των υλικών που υπάρχουν σε πλεόνασμα. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία θα έχει 

πρόσβαση σε αυτά τα αρχεία ανά πάσα στιγμή. Κάθε μήνα, συνόψεις αυτών των αρχείων θα 

υποβάλλονται από τον Ανάδοχο στη Διευθύνουσα Υπηρεσία για ενημέρωσή της. 

 

7. Στοιχεία του Προγράμματος Ποιότητας Έργου 

Στη συνέχεια παρέχεται ενδεικτική, μη περιοριστική μορφή του τύπου των στοιχείων που πρέπει να 

συμπεριληφθούν στο Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου. 

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1. Σκοπός 

2. Οργάνωση (Οργανόγραμμα του Αναδόχου για το έργο, Θέσεις ευθύνης, Εμπειρία, Δικαιοδοσία, 

Καθήκοντα, Ροή εγγράφων) 

3. Υποβολή σχεδίων και καταλόγου προδιαγραφών για έλεγχο / δοκιμή 

4. Περιγραφή Διαδικασιών: 

 Προμήθειας υλικών από τον Ανάδοχο (διαδικασίας εγκρίσεων, παραλαβής) 

 Παραλαβής 

 Απογραφής / Αποθήκευσης υλικών 

 Κατασκευής 

 Συντήρησης 

5. Τοπογραφικός έλεγχος και έλεγχος για υπόγεια εμπόδια ή δίκτυα Ο.Κ.Ω. 
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6. Εργαστηριακός Έλεγχος – Πρόγραμμα Δοκιμών 

7. Έλεγχος βαθμονόμησης συσκευών 

8. Κριτήρια αποδοχής ελέγχων / δοκιμών 

9. Αξιολόγηση, Τεκμηρίωση και Αρχειοθέτηση στοιχείων 

10. Μέτρα ασφαλείας (ΣΑΥ – ΦΑΥ) 

11. Πρόγραμμα επιθεωρήσεων 

 

Β. ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1. Χωματουργικά 

 Γενικές και Ειδικές Εκσκαφές 

 Εκσκαφές τάφρων 

 Επίχωση / συμπύκνωση 

 Έλεγχος κατασκευής 

 Έλεγχος και δοκιμές υλικών 

 Επιτόπου Επιθεώρηση 

2. Σκυροδέματα 

 Έλεγχοι και δοκιμές υλικών στη μονάδα παρασκευής αργών υλικών 

 Έλεγχοι και δοκιμές υλικών στη μονάδα παρασκευής σκυροδέματος 

 Τσιμέντα 

 Πρόσθετα σκυροδέματος 

 Έλεγχοι λειτουργίας μονάδας παρασκευής σκυροδέματος 

 Έλεγχος και δοκιμές σκυροδέματος στη μονάδα παρασκευής 

 Οπλισμός 

 Ξυλότυποι 

 Έλεγχος και δοκιμές σκυροδέματος στη θέση διάστρωσης 

 Επιτόπου επιθεώρηση 

3. Οικοδομικά: 

 Έλεγχοι και δοκιμές υλικών στη μονάδα παρασκευής αργών υλικών 

 Έλεγχοι και δοκιμές υλικών στη μονάδα παρασκευής σκυροδέματος 

 Τσιμέντα 

 Πρόσθετα σκυροδέματος 

 Έλεγχοι λειτουργίας μονάδας παρασκευής σκυροδέματος 

 Έλεγχος και δοκιμές σκυροδέματος στη μονάδα παρασκευής 

 Οπλισμός 

 Ξυλότυποι 

 Έλεγχος και δοκιμές σκυροδέματος στη θέση διάστρωσης 

 Επιτόπου ςπιθεώρηση 

4. Οδοποιία: 

 Προετοιμασία, υπόβαση, βάση 

 Έλεγχοι και Δοκιμές Υλικών στη μονάδα παρασκευής αργών υλικών 
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 Βάση οδοστρωσίας 

 Έλεγχος κατασκευής 

 Έλεγχος και Δοκιμές Συμπύκνωσης και Υγρασίας 

 Επιτόπου Επιθεώρηση 

5. Πλαστικοί αγωγοί: 

 Υλικά 

 Συγκόλληση 

 Καταλληλότητα πιστοποίησης διαδικασίας και μέσων 

 Προσόντα τεχνικού προσωπικού 

 Έλεγχοι και δοκιμές 

 Επιτόπου Επιθεώρηση 

 Δοκιμές 

6. Μηχανολογικός εξοπλισμός 

 Αποθήκευση και συντήρηση 

 Εγκατάσταση και έλεγχος 

 Δοκιμές 

 

Γ. ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

1. Θέση 

2. Σχέδιο 

3. Εξοπλισμός 

4. Κατάλογος ελέγχων και δοκιμών που θα εκτελούνται στο εργαστήριο 

5. Προσωπικό (ονομαστικά) 

 Ειδικότητα 

 Εμπειρία 

6. Διαθέσιμα οχήματα μεταφοράς προσωπικού – υλικών 

 

Δ. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

1. Έντυπα Επιθεωρήσεων 

2. Έντυπα Εργαστηριακών Δοκιμών και Ελέγχων 

3. Έντυπα Επιτόπου Δοκιμών και Ελέγχων 

4. Ημερήσιες Αναφορές Ελέγχου Ποιότητας 

5. Εβδομαδιαίες Αναφορές Ελέγχου Ποιότητας 

6. Σύστημα Ταξινόμησης Αναφορών και Δελτίων Ελέγχου Ποιότητας 

7. Σύστημα Αρχειοθέτησης Εγγράφων Παραγγελίας, Παραλαβής κ.λ.π. υλικών 

 

 

Ε. ΤΗΡΗΣΗ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ 

1. Έγκαιρη εκτέλεση εντολών της Διευθύνουσας Υπηρεσίας 

2. Επαναφορές οδοστρωμάτων / πεζοδρομίων 
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8. Ελάχιστος Αριθμός Δοκιμών 

Ο αριθμός των δοκιμών που πρέπει να εκτελεσθούν είναι αυτός που καθορίζεται από τις ισχύουσες 

τεχνικές προδιαγραφές, τον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος, τα πρότυπα ΕΛΟΤ, τις προδιαγραφές 

DIN και την προδιαγραφή Μ41 του Γραφείου Εγγείων Βελτιώσεων Η.Π.Α., καθώς και τα λοιπά 

αναφερόμενα στα συμβατικά τεύχη πρότυπα και προδιαγραφές. 

Σε κάθε περίπτωση, ο αριθμός των δοκιμών και ελέγχων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τον 

οριζόμενο παρακάτω: 

8.1 Έλεγχος Αδρανών στη Μονάδα Παραγωγής 

α. Κοκκομετρική διαβάθμιση 

Στα αδρανή για τεχνικά έργα (σκυροδέματα κ.λ.π.) για οδοστρωσία  

για ασφαλτικά κάθε 300 m³ 1 Δοκιμή 

β. Πλαστικότητα και ισοδύναμο άμμου 

 Στα αδρανή για σκυροδέματα κάθε 300 m³ 1 Δοκιμή 

 Στα αδρανή για οδοστρωσία και ασφαλτικά κάθε 500 m³ 1 Δοκιμή 

γ. Υγεία πετρωμάτων 

Για όλα τα αδρανή από τη ίδια πηγή, αν δεν υπάρχει ειδικός λόγος  

που να χρειάζεται επανάληψη (ανομοιογένεια κ.λ.π.) 3 Δοκιμές 

δ. Συμπύκνωση κατά Proctor 

Για τα αδρανή οδοστρωσίας, ανά 1000 m³ 

 1 Δοκιμή 

8.2 Έλεγχος Αδρανών στο Εργοτάξιο 

Κοκκομετρική διαβάθμιση στα αδρανή για τεχνικά έργα (σκυροδέματα κ.λ.π.)  

για οδοστρωσία, επιχώματα και ασφαλτικά, κάθε 300 m³ 

 1 Δοκιμή 

8.3 Συμπυκνώσεις 

α. Στη σκάφη εδράσεως επιχωμάτων κάθε 150 m μήκος  

ή μικρότερο αυτοτελές τμήμα 1 Δοκιμή 

β. Στα επιχώματα και εξυγιαντικές στρώσεις κάθε 500 m³ 1 Δοκιμή 

γ. Στις βάσεις που σταθεροποιούνται μηχανικά για κάθε 150 m  

ή μικρότερο αυτοτελές τμήμα, για κάθε στρώση  1 Δοκιμή 

δ. Στις ασφαλτικές στρώσεις, κάθε 150 m για κάθε στρώση 1 Δοκιμή 

 

8.4 Σκυροδέματα 

α. Εργοστασιακό Σκυρόδεμα 

Ημερήσια σκυροδέτηση έως 20 m³ 3 ή 6 Δοκίμια 

Ημερήσια σκυροδέτηση από 21 m³ έως 150 m³ 6 Δοκίμια 

Ημερήσια σκυροδέτηση μεγαλύτερη των 150 m³  12 Δοκίμια 

β. Εργοταξιακό Σκυρόδεμα 

1. Μικρά έργα 

Ημερήσια σκυροδέτηση έως 150 m³ (από διαφορετικά αναμίγματα) 6 Δοκίμια 
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Ημερήσια σκυροδέτηση μεγαλύτερη των 150 m³ 12 Δοκίμια 

2. Μεγάλα έργα 

Ανά ημέρα τις 3 πρώτες ημέρες 12 Δοκίμια 

Ανά ημέρα τις υπόλοιπες ημέρες 3 Δοκίμια 

 

Παρατήρηση: 

Εκτός από τους ελέγχους που προαναφέρθηκαν και που θα γίνονται όταν παράγονται υλικά που θα 

ενσωματωθούν στο έργο ή κατασκευάζονται τα έργα, θα γίνουν και όλες οι πολλαπλές δοκιμές που 

χρειάζονται για να ρυθμιστεί η παραγωγή, ο δε αριθμός τους δεν συνυπολογίζεται στον ελάχιστο αριθμό.  

 

 

Αθήνα, Σεπτέμβριος 2022 
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