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ΣΕΦΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΥΗ ΤΠΟΦΡΕΩΕΩΝ - ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ
ΕΥΑΡΜΟΣΕΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΑ

1. ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΚΜΕ, ΣΤ, ΕΤ, ΠΣΠ κλπ
1.1.1 Η παροφςα Σεχνικι υγγραφι Τποχρεϊςεων (ΣΤ) περιλαμβάνει τουσ τεχνικοφσ
ςυμβατικοφσ όρουσ ςφμφωνα με τουσ οποίουσ και ςε ςυνδυαςμό με τουσ όρουσ των
υπολοίπων ςυμβατικϊν τευχϊν, ο Ανάδοχοσ κα εκτελζςει τισ καταςκευζσ του ζργου.
1.1.2 Κάκε άρκρο τθσ παροφςασ ΣΤ περιλαμβάνει και ειδικι παράγραφο, ςτθν οποία
μνθμονεφονται οι εφαρμοηόμενεσ ςε αυτό προδιαγραφζσ (ΠΣΠ. ΚΣ κλπ). Οι ωσ άνω
προδιαγραφζσ όπωσ και οποιεςδιποτε άλλεσ, αναφερόμενεσ ςτα άρκρα τθσ ΣΤ,
προδιαγραφζσ αποτελοφν αναπόςπαςτα τμιματά τθσ.
1.1.3 Αν ο Διαγωνιηόμενοσ διαπιςτϊςει απόκλιςθ ςυγκεκριμζνου όρου τθσ ΣΤ από τθν
Κοινοτικι Νομοκεςία οφείλει να ενθμερϊςει τθν Τπθρεςία εντόσ αποκλειςτικισ
προκεςμίασ εκπνζουςασ τθν θμζρα κατάκεςθσ των προςφορϊν, διϋ ειδικισ επιςτολισ.
τθν αντίκετθ περίπτωςθ:
α. ςτερείται του δικαιϊματοσ οποιαςδιποτε οικονομικισ αποηθμίωςθσ
β. ςτθν περίπτωςθ που αναδειχκεί Ανάδοχοσ υποχρεοφται επί πλζον να ςυμπράξει με το
ΚτΕ ςτθν εναρμόνιςθ του αποκλίνοντοσ όρου με τθν Κοινοτικι Νομοκεςία ζςτω κι αν τοφτο
ςυνεπάγεται οικονομικι του επιβάρυνςθ, επειδι αυτι (αν υπάρχει) νοείται ότι
περιλαμβάνεται ςτον εφλογο επιχειρθματικό κίνδυνο.
1.2 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
1.2.1 Για οποιοδιποτε υλικό, καταςκευι, ποιοτικό ζλεγχο (διαδικαςίεσ / μεκόδουσ /
δοκιμζσ κλπ) που δεν καλφπτονται από:
- τουσ κανονιςμοφσ / προδιαγραφζσ / κϊδικεσ από τα άρκρα του ΚΜΕ τθσ ΕΤ και τουσ
λοιποφσ όρουσ δθμοπράτθςθσ.
- τισ παροφςεσ προδιαγραφζσ, δθλαδι τα άρκρα τθσ παροφςασ ΣΤ
κα εφαρμόηονται:

τα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα» (ΕΣ) που ζχουν εγκρικεί από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι
Συποποίθςθσ (CEN) ι από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι Ηλεκτρονικισ Συποποίθςθσ (CENELEC)
ωσ «Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN» ι ωσ «Κείμενα εναρμόνιςθσ (HD) ςφμφωνα με τουσ κοινοφσ
κανόνεσ των οργανιςμϊν αυτϊν.
1.2.2 υμπλθρωματικά προσ τα ανωτζρω και κατά ςειράν ιςχφοσ κα εφαρμόηονται:
α. Οι Κοινζσ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ ιτοι εκείνεσ που ζχουν εκπονθκεί με διαδικαςία
αναγνωριςμζνθ από τα κράτθ - μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ με ςκοπό τθν εξαςφάλιςθ τθσ
ενιαίασ εφαρμογισ ςε όλα τα κράτθ - μζλθ και ζχουν δθμοςιευκεί ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα
των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων.
β. Οι «Ευρωπαϊκζσ Σεχνικζσ Εγκρίςεισ» (ΕΣΕ) που είναι οι ευνοϊκζσ τεχνικζσ εκτιμιςεισ τθσ
καταλλθλότθτασ ενόσ προϊόντοσ για χριςθ, με γνϊμονα τθν ικανοποίθςθ των βαςικϊν
απαιτιςεων για τισ καταςκευζσ με βάςθ τα εγγενι χαρακτθριςτικά του προϊόντοσ και τουσ
τικζμενουσ όρουσ εφαρμογισ και χριςθσ του. Σζτοιεσ (ΕΣΕ) χορθγοφνται από τον
οργανιςμό που είναι αναγνωριςμζνοσ για τον ςκοπό αυτό από το εκάςτοτε κράτοσ - μζλοσ.
γ. Οι Πρότυπεσ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ (ΠΣΠ) του Ελλθνικοφ Τπουργείου Περιβάλλοντοσ
Χωροταξίασ και Δθμοςίων Ζργων (Τ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε) ι του προγενζςτερου Τπουργείου Δθμοςίων
Ζργων (Τ.Δ.Ε) κακϋ ο μζροσ αυτζσ δεν αντιβαίνουν τθν Κοινοτικι Νομοκεςία και τισ
προβλζψεισ τθσ παροφςασ ΣΤ.
δ. υμπλθρωματικά προσ τα παραπάνω, κα εφαρμόηονται οι προδιαγραφζσ ΕΛΟΣ
(Ελλθνικοφ Οργανιςμοφ Συποποίθςθσ) και ςε ςυμπλιρωςθ αυτϊν οι Προδιαγραφζσ ISO
(International Standards Organization) και ςε ςυμπλιρωςθ αυτϊν οι ASTM των ΗΠΑ.
1.3 ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ
Εφιςτάται θ προςοχι ςτουσ παρακάτω όρουσ:
1.3.1 Ο Ανάδοχοσ κα κακορίηει με λεπτομζρεια, ςε κάκε μελζτθ όλεσ τισ εφαρμοςτζεσ
προδιαγραφζσ. Σοφτο κα γίνεται όχι αργότερα από τθν υποβολι τθσ ςυναφοφσ μελζτθσ.
1.3.2 Κάκε διαγωνιηόμενοσ και ςυνεπϊσ ο Ανάδοχοσ με μόνθ τθν υποβολι τθσ Προςφοράσ
του αναγνωρίηει ότι οι προαναφερκείςεσ προδιαγραφζσ είναι κατάλλθλεσ και επαρκείσ για
τθν εκτζλεςθ του Ζργου και ότι αναλαμβάνει κάκε υποχρζωςθ, κίνδυνο ι ςυνζπεια που
απορρζει από τθν εφαρμογι των.
1.4 ΔΑΠΑΝΕ ΑΝΑΔΟΧΟΤ
Όλεσ οι δαπάνεσ για τθν εφαρμογι των όρων τθσ παροφςασ ΣΤ και των ςχετικϊν και/ι
αναφερομζνων κωδίκων / προδιαγραφϊν / κανονιςμϊν κα βαρφνουν τον Ανάδοχο
αςχζτωσ αν γίνεται ρθτι ςχετικι αναφορά τοφτου ι όχι. Ο Ανάδοχοσ δεν κα επιβαρυνκεί τισ
δαπάνεσ για μία ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα μόνον αν γίνεται ρθτι και αδιαμφιςβιτθτθ
αναφορά ςε ςχετικό άρκρο τθσ ΣΤ περί του αντικζτου.
ΓΕΝΙΚΕ ΕΝΝΟΙΕ ΣΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ.
2.1. Τλικά.

Με τον όρο υλικά νοείται κάκε αυτοτελζσ υλικό ι κάκε ςφςτθμα υλικϊν που διατίκεται
ζτοιμο ςτο εμπόριο και μπορεί να ενςωματωκεί ςτο ζργο αυτοφςιο ι φςτερα από
επεξεργαςία.
Κανζνα υλικό δεν παραγγζλλεται, αγοράηεται ι χρθςιμοποιείται χωρίσ να ζχει εγκρικεί θ
χριςθ του από τον εργοδότθ ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ του
ζργου.
Όλα τα προςκομιηόμενα υλικά κα είναι κατάλλθλα ςυςκευαςμζνα, καινοφργια, αρίςτθσ
ποιότθτασ, Α' διαλογισ και ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ αυτζσ και τα εγκεκριμζνα
πρότυπα.
Θα ανταποκρίνονται ςτα εγκεκριμζνα δείγματα και κα ςυνοδεφονται από προβλεπόμενα
πιςτοποιθτικά ελζγχου των ιδιοτιτων τουσ και τθσ ποιότθτάσ τουσ. Θα είναι πλιρωσ
κατάλλθλα για τον ςκοπό τον οποίο προορίηονται και ςφμφωνα με τισ ειδικζσ διαταγζσ τθσ
επιβλζπουςασ Τπθρεςίασ, ςχετικά με τθν προζλευςθ, διαςτάςεισ, ποιότθτα κλπ,
απαλλαγμζνα παντόσ ελαττϊματοσ δυναμζνου να ελαττϊςει τθν αντοχι ι τθν εμφάνιςθ
των δι' αυτϊν καταςκευαςκθςομζνων ζργων.
Όλα τα προςκομιηόμενα υλικά κα αποκθκεφονται, κα διακινοφνται, κα χρθςιμοποιοφνται
και κα ενςωματϊνονται ςτο ζργο ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ αυτζσ και τισ οδθγίεσ των
παραγωγϊν ι καταςκευαςτϊν τουσ.
Οι ποςότθτεσ των προςκομιηομζνων και αποκθκευομζνων υλικϊν κα είναι τόςεσ ϊςτε να
μθ διακόπτεται ο ρυκμόσ των εργαςιϊν από τισ ςυνικεισ διακυμάνςεισ τθσ αγοράσ και των
μεταφορϊν και κα ανταποκρίνονται ςτισ προβλζψεισ για το ςυγκεκριμζνο ζργο.
Η αποκικευςθ των υλικϊν ςτο εργοτάξιο κα γίνεται ςε κατάλλθλουσ χϊρουσ με φροντίδα
και δαπάνθ του αναδόχου. Για λόγουσ αςφάλειασ ο εργοδότθσ μπορεί να ηθτιςει τθ λιψθ
ειδικϊν μζτρων κατά τθν αποκικευςθ των υλικϊν.
Η αποκικευςθ των προςκομιηομζνων υλικϊν κα γίνεται κατά τζτοιο τρόπο και χρονικό
διάςτθμα, ϊςτε να αποφεφγεται και θ παραμικρι αλλοίωςθ ς' αυτά (ςφςταςθ, φυςικι και
χθμικι, αντοχζσ και λοιπζσ χαρακτθριςτικζσ φυςικζσ και χθμικζσ ιδιότθτεσ, εμφάνιςθ, κλπ.)
και κα ακολουκοφνται οι υποδείξεισ του παραγωγοφ ι καταςκευαςτι τουσ.
Η αποκικευςθ των υλικϊν κα γίνεται ζτςι ϊςτε να είναι δυνατόσ κάκε ςτιγμι
οποιοςδιποτε ζλεγχοσ από τον εργοδότθ και να διευκολφνεται θ κατανάλωςι τουσ
αντίςτοιχα με τθ ςειρά προςκόμιςισ τουσ.
Η προςκόμιςθ και διακίνθςθ των υλικϊν ςτο εργοτάξιο κα γίνεται με φροντίδα και δαπάνεσ
του αναδόχου κατά τουσ ενδεδειγμζνουσ τρόπουσ ϊςτε αυτά να μθν υφίςτανται ηθμιζσ ι
άλλεσ αλλοιϊςεισ.
Τλικά που δεν ανταποκρίνονται ςτα εγκεκριμζνα δείγματα και τισ προδιαγραφζσ αυτζσ ι
αλλοιϊκθκαν κατά τθ μεταφορά, αποκικευςθ κλπ. ι ζχουν χρθςιμοποιθκεί κατά άςτοχο
τρόπο κα απομακρφνονται αμζςωσ από το εργοτάξιο και κα αντικακίςτανται με φροντίδα
και δαπάνθ του αναδόχου από κατάλλθλα νζα.
Όταν ςτθν παροφςα Σεχνικι Προδιαγραφι ι ςε οποιοδιποτε άλλο τεφχοσ τθσ παροφςασ
μελζτθσ, αναφζρεται ο ενδεικτικόσ τφποσ ενόσ υλικοφ τονίηεται ρθτά ότι θ ακριβισ ζννοια
του ενδεικτικοφ τφπου των διαφόρων υλικϊν δεν προχποκζτει τθν προτίμθςθ του

αναφερομζνου οίκου, αλλά αναφζρεται ςε υλικά παρεμφερι τθσ ίδιασ όμωσ ποιότθτασ ι
οπωςδιποτε καλφτερθσ.
2.2. Προςωπικό.
Με τον όρο προςωπικό νοοφνται όλοι όςοι αςχολοφνται με εντολι του αναδόχου κατά
οποιονδιποτε τρόπο ςτθν καταςκευι του ζργου.
Σο απαςχολοφμενο προςωπικό ςτο ζργο κα είναι ζμπειρο και ειδικευμζνο (τουλάχιςτον
πενταετισ απαςχόλθςθ ςτον τομζα του) και κα διακζτει όλα τα απαιτοφμενα από τισ
ιςχφουςεσ διατάξεισ και ρυκμίςεισ τθσ ςφμβαςθσ αυτισ τυπικά και ουςιαςτικά προςόντα
για τον χειριςμό των διαφόρων μθχανθμάτων ι τθν εκτζλεςθ τθσ ανατικζμενθσ ςε αυτό
εργαςίασ (πχ θλεκτροςυγκολλθτζσ, χειριςτζσ μθχανθμάτων, υδραυλικοί, θλεκτρολόγοι
κλπ.).
Σο προςωπικό κα είναι κατανεμθμζνο ςε ςυνεργεία με πλιρθ οργάνωςθ και κα καλφπτει
όλεσ τισ βακμίδεσ τθσ οργάνωςθσ αυτισ π.χ. διπλωματοφχοι μθχανικοί ι αρχιτεχνίτεσ,
εργοδθγοί τεχνίτεσ ειδικευμζνοι, βοθκοί, εργάτεσ κλπ. που κα υπόκεινται ςτθν ζγκριςθ του
εργοδότθ.
Η επίβλεψθ μπορεί να ηθτιςει τθν αντικατάςταςθ προςωπικοφ που δεν ανταποκρίνεται
ςτθν ποιότθτα τθσ απαιτοφμενθσ εργαςίασ ι δεν διακζτει τα απαιτοφμενα προςόντα ι δεν
ςυμμορφϊνεται ςτισ διδόμενεσ εντολζσ οποτεδιποτε αυτό κρικεί αναγκαίο.
2.3. Εργαςία.
Με τον όρο εργαςία νοείται οποιαδιποτε ενζργεια ζχει ςχζςθ με τθν κατεργαςία των
υλικϊν και τθν ενςωμάτωςι τουσ ςτο ζργο είτε ςτο χϊρο του εργοταξίου είτε αλλοφ.
Εργαςία δε κα εκτελείται χωρίσ προθγουμζνωσ να ζχουν εγκρικεί από τον εργοδότθ οι
μελζτεσ και τα ςχζδια ςφμφωνα με τισ οποίεσ κα εκτελεςτεί αυτι. ε εξαιρετικζσ
περιπτϊςεισ είναι δυνατόν να επιτραπεί ςτον ανάδοχο θ εκτζλεςθ εργαςιϊν ςφμφωνα με
μελζτεσ και ςχζδια που ζχουν υποβλθκεί αλλά δεν ζχουν ακόμθ εγκρικεί, εφόςον ο
ανάδοχοσ δθλϊςει ρθτά ότι αναλαμβάνει ςτο ακζραιο τθν ευκφνθ και τον κίνδυνο των
εργαςιϊν αυτϊν.
Εργαςία δε κα εκτελείται χωρίσ να ζχουν ελεγχκεί οι προθγοφμενεσ εργαςίεσ. Κατά τον
ζλεγχο ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να παρζχει όλα τα απαιτοφμενα ςτοιχεία, μζςα και
προςωπικό.
Εργαςία δε κα εκτελείται χωρίσ προθγουμζνωσ να ζχει εγκρικεί το κατά περίπτωςθ
ηθτοφμενο δείγμα.
Εργαςίεσ που αποκλίνουν από τισ προδιαγραφζσ αυτζσ ωσ προσ τισ αντοχζσ, τθν ποιότθτα,
τα υλικά, το δείγμα και λοιπά ςτοιχεία, δε κα γίνονται αποδεκτζσ.
Εργαςίεσ που δεν ζχουν γίνει αποδεκτζσ κα αποκακίςτανται είτε με πρόςκετεσ εργαςίεσ και
επιςκευζσ, εφόςον ςυμφωνεί ο εργοδότθσ, είτε με κακαίρεςθ και ανακαταςκευι με ζξοδα
και φροντίδα του αναδόχου.
Μετά τθν αποπεράτωςθ κάκε εργαςίασ κα απομακρφνονται τα πλεονάηοντα, τα άχρθςτα
και κα κακαρίηονται οι χϊροι με προςοχι ϊςτε να μθ προξενοφνται ηθμιζσ, φκορζσ κλπ.

τισ τελειωμζνεσ εργαςίεσ. Επίςθσ κα λαμβάνονται όλα τα απαραίτθτα μζτρα αςφαλείασ
για τθν αποφυγι ηθμιϊν, ατυχθμάτων κλπ και το ζργο κα παραμζνει κακαρό μζχρι τθν
παράδοςι του.
Σελειωμζνεσ εργαςίεσ κα προςτατεφονται κατά τον ενδεδειγμζνο τρόπο από οποιεςδιποτε
φκορζσ και κα παραδίνονται ςε άριςτθ κατάςταςθ.
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθ λιψθ παντόσ μζτρου που αποςκοπεί ςτθν καλι και ζντεχνθ
εκτζλεςθ των ζργων, ςφμφωνα με τουσ τεχνικοφσ όρουσ τθσ παροφςθσ μελζτθσ, με τουσ
κανόνεσ τθσ τζχνθσ, τισ ιδιαιτερότθτεσ του ζργου και τισ οδθγίεσ τθσ επιβλζπουςασ Αρχισ.
Δφναται επίςθσ, θ επιβλζπουςα Αρχι, να προβαίνει με δαπάνεσ του Αναδόχου ςτθν
εκτζλεςθ οποιωνδιποτε δοκιμϊν και αναλφςεων για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ των υλικϊν,
μθχανθμάτων, οργάνων και ζργων.
2.4 Ποιότητα και ζλεγχοι υλικών
Σα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν για κάκε είδουσ εργαςία πρζπει να είναι άριςτθσ
ποιότθτασ, πριν δε τθν ενςωμάτωςθ τουσ ςτο ζργο κα εγκρίνονται από τθν Τπθρεςία. Ο
ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να προβαίνει µε δικζσ του δαπάνεσ ςε εργαςτθριακοφσ
ελζγχουσ και δοκιμζσ των υλικϊν, εφ' όςον το διατάξει θ Τπθρεςία κατά τθν απόλυτθ κρίςθ
τθσ, κακ' όλθ τθν διάρκεια των εργαςιϊν και να προςκομίηει τα επίςθμα πιςτοποιθτικά και
πορίςματα.
Κάκε υλικό που δεν κρίνεται από τθν Τπθρεςία ι το Εργαςτιριο δόκιμο, κα απομακρφνεται
από το εργοτάξιο χωρίσ καμία αποηθμίωςθ του αναδόχου τόςο για τθν προμικεια του, όςο
και για τθν προςκόμιςθ και απομάκρυνςθ του από το εργοτάξιο.
Η Τπθρεςία μπορεί να ελζγξει και επί τόπου του ζργου τθν ποιότθτα αλλά και τθν ςφμφωνα
µε τισ προδιαγραφζσ εκτζλεςθ των εργαςιϊν αυτϊν, ο ανάδοχοσ δε είναι υποχρεωμζνοσ να
αποκαλφψει τα καλυμμζνα μζρθ των διαφόρων τμθμάτων των ζτοιμων εργαςιϊν.
Η προςωρινι αποδοχι των υλικϊν από τθν Τπθρεςία, δεν απαλλάςςει τον ανάδοχο από
τθν υποχρζωςθ να προβαίνει µε δικζσ του δαπάνεσ ςε κακαίρεςθ και ανακαταςκευι
τμθμάτων του ζργου, εάν διαπιςτωκεί εκ των υςτζρων ότι δεν χρθςιμοποιικθκαν δόκιμα
υλικά.
2.5 Κανονιςμοί αςφαλείασ.
τθν καταςκευι του ζργου κα εφαρμοςκοφν µε μεγάλθ ςχολαςτικότθτα οι ςχετικζσ
προδιαγραφζσ και οι εκάςτοτε ιςχφοντεσ κανονιςμοί αςφαλείασ, για τθν τιρθςθ των
οποίων µόνοσ και αποκλειςτικόσ υπεφκυνοσ είναι ο ανάδοχοσ.

2.6 Φροντίδα υλικών.
Πριν και κατά τθν διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν τα υλικά πρζπει να διατθροφνται
κακαρά και να µμεταφζρονται µε τζτοιο τρόπο που να αποκλείεται θ πρόκλθςθ ηθμιϊν ςτο
δομικό μζροσ ι ςτο χρϊμα. Όλεσ οι ενδεχόμενεσ κακοτεχνίεσ των χρωματιςμϊν κα
αποκακίςτανται. Η πρόκλθςθ ηθμιϊν και φκορϊν ςτα τεμάχια κα είναι λόγοσ απόρριψθσ
τουσ από τθν Τπθρεςία.

2.7 Ενζργειεσ εξαςφάλιςησ ποιότητασ.
Οπτικι επικεϊρθςθ κα διενεργείται από τθν Επιτροπι που ζχει ςυςτακεί για τθν παραλαβι
και τον ζλεγχο ποιότθτασ των οικοδομικϊν υλικϊν , κακϊσ και τθν επίβλεψθ ςε όλθ τθν
διάρκεια τθσ καταςκευισ.
Η Τπθρεςία ζχει το δικαίωμα να διατάξει οποτεδιποτε τθν διεξαγωγι δοκιμϊν µε δαπάνεσ
του αναδόχου ςτθν περίπτωςθ που θ οπτικι επικεϊρθςθ του δθμιουργεί οποιαδιποτε
αμφιβολία όςον αφορά τθν ποιότθτα των υλικϊν και τθσ εργαςίασ.
2.8 Καθαριςµόσ χώρων εκτζλεςησ εργαςιών
Κακ’ όλθ τθ διάρκεια των εργαςιϊν και τακτικά ανά εβδομάδα, οι χϊροι κα κακαρίηονται
για να εξαςφαλίηονται οι ςυνκικεσ αςφαλοφσ, ομαλισ και ςωςτισ εκτζλεςθσ των
εργαςιϊν.
Με το πζρασ των εργαςιϊν, τον ζλεγχο και τθν αποδοχι τουσ από τον εργοδότθ ανά
αυτοτελζσ τμιμα του ζργου, κα αποςφρεται ο εξοπλιςμόσ του ςυνεργείου καταςκευισ, κα
απομακρφνονται τα υλικά που περίςςεψαν, κα κακαρίηονται οι χϊροι από τισ κόλλεσ, τα
κονιάματα και τισ άδειεσ ςυςκευαςίεσ, κα αποκομίηονται τα άχρθςτα προσ απόρριψθ και
κα παραδίδονται οι χϊροι ςε κατάςταςθ που να επιτρζπει άμεςα τισ επόμενεσ εργαςίεσ.
2.9 Κριτήρια αποδοχήσ περαιωμζνησ εργαςίασ
Κακθμερινά κα διενεργείται ποιοτικόσ ζλεγχοσ ςτισ εργαςίεσ και ςτα υλικά που
ανταποκρίνονται ςτα ςχζδια, ςτισ περιγραφζσ του ζργου και ςτισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ.
Καμία εργαςία δεν κα καλφπτεται πριν ελεγχκεί και εγκρικεί από τον εργοδότθ.
Εργαςίεσ που παρεκκλίνουν από τα ςχζδια, τισ περιγραφζσ του ζργου και τισ απαιτιςεισ τθσ
παροφςασ, δεν κα γίνονται αποδεκτζσ πριν αποκαταςτακοφν από τον ανάδοχο χωρίσ
επιβάρυνςθ του εργοδότθ.
Από τον ζλεγχο δεν εξαιροφνται τα προςτατευτικά μζτρα. Ο εργοδότθσ ζχει το δικαίωμα να
ηθτιςει τθν λιψθ πρόςκετων προςτατευτικϊν μζτρων όποτε διαπιςτϊνεται ότι αυτά είναι
ελλιπι και πρόχειρα και δεν παρζχουν τθν απαιτοφμενθ προςταςία.
2.10 Μζτρα υγιεινήσ και αςφάλειασ
Σα ςυνεργεία κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν είναι υποχρεωμζνα:
α) να ςυμμορφϊνονται ςτθν u959 οδθγία 92/57/ΕΕ «Ελάχιςτεσ απαιτιςεισ Τγιεινισ και
αςφάλειασ προςωρινϊν και κινθτϊν Εργοταξίων» και ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία ςτα κζματα
υγιεινισ και αςφάλειασ (Π∆ 17/96 και Π∆ 159/99 κλπ).
β) να διακζτουν και να χρθςιμοποιοφν μζςα ατομικισ προςταςίασ (ΜΑΠ):
- Προςτατευτικι ενδυμαςία: EN 863:1995: Protective clothing - Mechanical properties –
Test method: Puncture resistance – Προςτατευτικι ενδυμαςία. Μθχανικζσ ιδιότθτεσ.
Δοκιµι αντοχισ ςε διάτρθςθ.
- Προςταςία χεριϊν και βραχιόνων: EN 388:2003: Protective gloves against mechanical
risks - Γάντια προςταςίασ ζναντι μθχανικϊν κινδφνων.

- Προςταςία κεφαλιοφ: EN 397:1995: Industrial safety helmets (Amendment A1:2000) Κράνθ προςταςίασ.
- Προςταςία ποδιϊν: EN 345-2:1996: Safety Footwear for Professional Use - Part 2.
additional Specifications Superseded by EN ISO 20345:2004 - Τποδιματα αςφαλείασ για
επαγγελματικι χριςθ (αντικαταςτάκθκε από το πρότυπο EN ISO 20345:2004).
γ) να διακζτουν και να χρθςιμοποιοφν μζςα προςταςίασ από τοξικοφσ ατμοφσ, εφόςον
τοφτο απαιτείται κακϊσ και ειδικά κακαριςτικά κατάλλθλα για τθν απομάκρυνςθ των
ςυγκολλθτικϊν υλικϊν και των ςφραγιςτικϊν από μζρθ του ςϊματοσ.
3. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΤΛΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΙΩΝ
Ιςχφουν τα κάτωκι:

δθμοπράτθςθσ.

ότυπα (Ευρωπαϊκά Πρότυπα που ζχουν εγκρικεί από τθν Ευρωπαϊκι
Επιτροπι Συποποίθςθσ (CEN) ι από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι Ηλεκτρονικισ Συποποίθςθσ
(CENELEC) ωσ «Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN» ι ωσ «Κείμενα εναρμόνιςθσ (HD) ςφμφωνα με
τουσ κοινοφσ κανόνεσ των οργανιςμϊν αυτϊν.

ιςχφ από 1-7-2013 κα εφαρμόηονται:
1) Οι Κοινζσ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ δθλαδι εκείνεσ που ζχουν εκπονθκεί με διαδικαςία
αναγνωριςμζνθ από τα κράτθ – μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ με ςκοπό τθν εξαςφάλιςθ τθσ
ενιαίασ εφαρμογισ ςε όλα τα κράτθ – μζλθ και ζχουν δθμοςιευτεί ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα
των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων.
2) Οι «Ευρωπαϊκζσ Σεχνικζσ Εγκρίςεισ» (ΕΣΕ) που είναι οι ευνοϊκζσ τεχνικζσ εκτιμιςεισ τθσ
καταλλθλότθτασ ενόσ προϊόντοσ για χριςθ, με γνϊμονα τθν ικανοποίθςθ των βαςικϊν
απαιτιςεων για τισ καταςκευζσ με βάςθ τα εγγενι χαρακτθριςτικά του προϊόντοσ και τουσ
τικζμενουσ όρουσ εφαρμογισ και χριςθσ του. Σζτοιεσ (ΕΣΕ) χορθγοφνται από τον
οργανιςμό που είναι αναγνωριςμζνοσ για τον ςκοπό αυτό από το εκάςτοτε κράτοσ – μζλοσ.
3) Οι Πρότυπεσ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ (ΠΣΠ) του Ελλθνικοφ Τπουργείου Περιβάλλοντοσ
Χωροταξίασ και Δθμοςίων Ζργων (ΤΠΕΧΩΔΕ) ι του προγενζςτερου Τπουργείου Δθμοςίων
Ζργων (ΤΔΕ) κακϋ ο μζροσ αυτζσ δεν αντιβαίνουν τθν Κοινοτικι Νομοκεςία και τισ
Προβλζψεισ τθσ παροφςθσ.
4) υμπλθρωματικά προσ τα παραπάνω, κα εφαρμόηονται οι προδιαγραφζσ ΕΛΟΣ
(Ελλθνικοφ Οργανιςμοφ Συποποίθςθσ) και ςε ςυμπλιρωςθ αυτϊν οι προδιαγραφζσ ISO
(International Standards Organization) και ςε ςυμπλιρωςθ αυτϊν οι ASTM των ΗΠΑ.
5) Ιςχφουν επίςθσ οι Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ εργαςιϊν όπωσ περιγράφονται ςτο Φ.Ε.Κ.
2221/30-07-12 ζγκριςθ 440 Ελλθνικϊν Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν και όπωσ αναφζρονται
αναλυτικά ςτο τιμολόγιο τθσ μελζτθσ. Επιπλζον ιςχφει :

Η εγκφκλιοσ 17 του Τπουργείου Τποδομϊν Μεταφορϊν & Δικτφων ΔΚΠ/οικ/1322/7-9-16,
περί αναςτολισ τθσ υποχρεωτικισ εφαρμογισ 59 Ελλθνικϊν Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν, και θ
προςωρινι αντικατάςταςι τουσ από τισ ΠΕΣΕΠ ( Προςωρινζσ Ελλθνικζσ Σεχνικζσ
Προδιαγραφζσ) .
Ο ςυντάξασ
Δίςτομο, 19-07-2017

Θεωρικθκε
Δίςτομο, 21-07-2017
Ο Διευκυντισ Σ.Τ.Π.&Π.

Μοφργοσ Νικόλαοσ
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