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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ 
 
ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ 
ΚΗΤΗΣ 
(Ο.Α.Κ. Α.Ε.)  

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 

 

 

 

 

 

 

«Ειδικόρ Σύμβοςλορ για ηην 

παπακολούθηζη και αξιολόγηζη ηων 
δοκιμών ποιοηικού ελέγσος ςλικών 
και επγαζιών καηαζκεςήρ ηων 
έπγων: «Ολοκλήπωζη ηος ημήμαηορ 
Αγία Βαπβάπα-Απομαπμά», 
«Καηαζκεςή έπγων ζύνδεζηρ 
κόμβος Μοςπνιών ηος Β.Ο.Α.Κ με 
ηην πόλη ηων Χανίων», έπγων 
ππογπάμμαηορ οδικήρ αζθάλειαρ και 
άλλων και επιππόζθεηα ηη ζςνδπομή 
ζε θέμαηα ποιοηικού ελέγσος ηων 
επιβλεπόνηων ζηα παπαπάνω έπγα 
όπωρ επίζηρ ηη ζςνδπομή ηων 
επιβλεπόνηων ζε θέμαηα ελέγσος 
πληπόηηηαρ ππογπαμμάηων 
ποιόηηηαρ ηων γεωηεσνικών μελεηών 
πος εκπονούνηαι ζηο Β.Ο.Α.Κ. και 

Ν.Ο.Α.ΚAE». 
 ΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ 

ΑΜΟΙΒΗ: 
20.000,00  € προ ΦΡΑ   
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1.   Αντικείμενο των υπθρεςιών του αναδόχου 

 

Σο αντικείμενο τθσ παροχισ υπθρεςιϊν του αναδόχου μθχανικοφ, κα ςυνίςταται από 
ςυγκεκριμζνεσ εργαςίεσ και ενζργειεσ, δοκιμζσ και μετριςεισ, ϊςτε τα ζργα να 
ςυμμορφϊνονται με τα διεκνι πρότυπα ποιότθτασ και τισ εγκεκριμζνεσ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ και οριςτικζσ μελζτεσ. Η αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων του ποιοτικοφ 
ελζγχου, θ εξάλειψθ μθ αποδεκτϊν εργαςιϊν και θ εφαρμογι διορκωτικϊν μζτρων αποτελοφν 
κρίςιμα ηθτιματα ςτθ διαδικαςία του ποιοτικοφ ελζγχου. 

Ο ανάδοχοσ κα είναι πλιρθσ γνϊςθσ των εγκεκριμζνων οριςτικϊν μελετϊν, ςχεδίων, 
τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τευχϊν δθμοπράτθςθσ των ζργων ευκφνθσ του, ϊςτε να 
ςυμβάλλει ουςιαςτικά ςτθ διαςφάλιςθ τθσ ποιοτικισ καταςκευισ των ςυμβατικϊν εργαςιϊν. 

Για τθν προαναφερκείςα διαςφάλιςθ τθσ ζντεχνθσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν ςφμφωνα με 
τουσ κανόνεσ τθσ επιςτιμθσ και τθ ςυμμόρφωςθ με τα αποδεκτά από τθν Τπθρεςία πρότυπα 
ποιότθτασ των ενςωματωμζνων υλικϊν ςτα ζργα, βάςει τθσ άριςτθσ γνϊςθσ των ςυμβατικϊν 
τευχϊν και των οριςτικϊν μελετϊν κα αξιολογεί και κα επιβλζπει τθν εφαρμογι του 
Προγράμματοσ Ποιοτικοφ Ελζγχου των ζργων, τθν εκτζλεςθ των εργαςτθριακϊν δοκιμϊν ςτο 
επί τόπου Εργαςτιριο Ποιοτικοφ Ελζγχου, κα αξιολογεί τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν 
και επί τόπου δοκιμϊν που εκτελοφνται από τα εγκεκριμζνα εξωτερικά αναγνωριςμζνα 
εργαςτιρια και κα ζχει τθν τελικι ευκφνθ για τθν τιρθςθ μθτρϊου με όλα τα προβλεπόμενα 
ςτοιχεία ποιοτικοφ ελζγχου. 

υνεπϊσ εκ των ανωτζρω κα είναι υπεφκυνοσ εκ μζρουσ τθσ Τπθρεςίασ για όλουσ τουσ 
προβλεπόμενουσ εξωτερικοφσ ποιοτικοφσ ελζγχουσ ςτα ζργα ευκφνθσ του και ειδικότερα 
ςτουσ ελζγχουσ που διενεργεί ο Εξειδικευμζνοσ φμβουλοσ Ποιοτικοφ Ελζγχου  (ΕΠΕΛ). 

 

Αναλυτικότερα το αντικείμενο των υπθρεςιϊν του ειδικοφ ςυμβοφλου κα είναι: 

 

Δειγματολθψίεσ, ζλεγχοσ και κατάταξθ υλικϊν, χωματουργικϊν εργαςιϊν και 
αδρανϊνυλικϊν οδοςτρωςίασ, ςκυροδζματοσ και αςφαλτικϊ 

Ποιοτικό ζλεγχο οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ. 

Ποιοτικό ζλεγχο αςφαλτικϊν εργαςιϊν ςυμπεριλαμβανομζνου τθσ εκτζλεςθσ και 
αξιολόγθςθσ εξειδικευμζνων δοκιμϊν ελζγχου επιφανειακϊν χαρακτθριςτικϊν αςφαλτικϊν 
ςτρϊςεων (ςυντελεςτισ πλευρικισ τριβισ, ομαλότθτα κτλ.) και δοκιμϊν ελζγχου φζρουςασ 
ικανότθτασ οδοςτρωμάτων με χριςθ ςφγχρονων θλεκτρονικϊν ςυςτθμάτων και λογιςμικϊν. 

Αξιολόγθςθ των εργαςτθριακϊν και επιτόπου δοκιμϊν ποιοτικοφ ελζγχου των υλικϊν και 
εργαςιϊν καταςκευισ των επιχωμάτων ςφμφωνα με τα ςυμβατικά τεφχθ και τισ εγκεκριμζνεσ 
μελζτεσ (επί τόπου C.B.R., ςτατικζσ δοκιμαςτικζσ φορτίςεισ πλάκασ, δυναμικζσ φορτίςεισ, 
κλπ.), ζγκριςθ των αποτελεςμάτων των εργαςτθριακϊν δοκιμϊν και αποδοχι των υλικϊν και 
εργαςιϊν καταςκευισ. 

Παρακολοφκθςθ και ζλεγχο πακθτικϊν και ενεργθτικϊν αγκυρϊςεων ςτθν αντιςτιριξθ 
πρανϊν ορυγμάτων 

Παρακολοφκθςθ και ζλεγχο επιτόπου των προγραμμάτων προζνταςθσ ςε φζροντα ςτοιχεία 
τεχνικϊν γεφφρωςθσ και ςφνταξθ των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων. 

Διενζργεια ςε ςυνεργαςία με εγκεκριμζνα, αναγνωριςμζνα εργαςτιρια, των επί τόπου 
προβλεπόμενων δοκιμϊν προςδιοριςμοφ των απαιτοφμενων παραμζτρων και κακοριςμό των 
κριτθρίων και μεκοδολογιϊν υπολογιςμοφ ςτισ μελζτεσ διαςταςιολόγθςθσ των 
οδοςτρωμάτων. 
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Αξιολόγθςθ των ποιοτικϊν ελζγχων που κα διενεργθκοφν για λογαριαςμό του ζργου από 
εξωτερικά εγκεκριμζνα και διαπιςτευμζνα εργαςτιρια. 

Ζλεγχο για τθν από τουσ Αναδόχουσ τιρθςθ και εφαρμογι του Κανονιςμοφ Τγιεινισ & 
Αςφάλειασ ςτον τόπο του ζργου. 

Επικεϊρθςθ και ζλεγχοσ των εργοταξιακϊν εργαςτθρίων των αναδόχων ςφμφωνα με όςα 
ορίηει το Πρόγραμμα Ποιότθτασ των Ζργων, περιλαμβανομζνων των διαδικαςιϊν και 
καταγραφϊν (μεκόδων καταςκευισ, φφλλων ελζγχου εργαςιϊν, πιςτοποιθτικά 
καταλλθλότθτασ και ζγκριςθ ενςωματωμζνων υλικϊν, αποτελζςματα δοκιμϊν ελζγχου, 
καταγραφικά ςυγκροτθμάτων παραγωγισ ςκυροδζματοσ κλπ.), τθσ πλθρότθτασ και 
διακρίβωςθσ του εξοπλιςμοφ των εργαςτθρίων, τθν ακρίβεια εκτζλεςθσ των δοκιμϊν, και των 
υπθρεςιϊν εν γζνει του προςωπικοφ των εργοταξιακϊν εργαςτθρίων 

Διενζργεια επιτόπου ςτουσ χϊρουσ καταςκευισ των ζργων, πρότυπων ςυμβατικϊν ελζγχων 
επαλικευςθσ και τεκμθρίωςθσ, τθσ απαιτοφμενθσ ποιότθτασ των ενςωματωμζνων υλικϊν και 
εργαςιϊν καταςκευισ του ζργου. 

υνδρομι των επιβλεπόντων τθσ Δ/ςασ Τπθρεςίασ ςε κζματα ελζγχου πλθρότθτασ του 
προγράμματοσ ποιότθτασ των μελετϊν οδοποιίασ και των γεωτεχνικϊν μελετϊν που 
εκπονοφνται ςτο Β.ςΑ.Κ. και Ν.ςΑ.Κ. 

Σιρθςθ πλιρουσ αρχείου δοκιμϊν και θμερολογίου ελζγχων, τα οποία κα είναι ςτθν 
διάκεςθ τθσ Επιβλζπουςασ Τπθρεςίασ, αλλά και ςε κάκε μελλοντικι επικεϊρθςθ ποιοτικοφ 
ζλεγχου ςτο ζργο.  

Λιψθ μζτρων ςε περίπτωςθ μθ αποδεκτϊν εργαςιϊν και αςτοχίασ υλικϊν. 

υνεργαςία και παροχι βοικειασ εάν απαιτθκεί ςτουσ γεωτεχνικοφσ μελετθτζσ των ζργων. 

Παροχι βοικειασ εάν απαιτθκεί, ςε ςυνεργαηόμενουσ εξειδικευμζνουσ επιςτιμονεσ τθσ 
Τπθρεςίασ, ςε επί τόπου ςτατικοφσ ελζγχουσ τεχνικϊν, μζςω εξειδικευμζνων μεκόδων 
ελζγχου ςκυροδζματοσ, χαλαρϊν και προεντεταμζνων οπλιςμϊν, ελζγχου φζρουςασ 
ικανότθτασ κλπ. 

Περιοδικζσ αναφορζσ και εκκζςεισ - προτάςεισ προσ τθν Επιβλζπουςα Τπθρεςία. 

 
Απαιτοφμενθ ειδικότθτα μθχανικοφ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ : 
 

Για τα ςυγκεκριμζνα κακικοντα απαιτείται ειδικότθτα Πολιτικοφ Μθχανικοφ ι 
Μεταλλειολόγου Μθχανικοφ ι Χθμικοφ Μθχανικοφ και ςε κάκε περίπτωςθ με τεκμθριωμζνθ 
εξειδικευμζνθ εμπειρία (με ςυμμετοχι και ςε επίβλεψθ ζργων), από δζκα (1Ο)ζωσ δεκαπζντε 
(15) ετϊν, ςε μεγάλα ςυγκοινωνιακά ζργα ςτο ςυγκεκριμζνο αντικείμενο των εργαςτθριακϊν 
και επί τόπου δοκιμϊν ελζγχου, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ εξειδικευμζνθσ εμπειρίασ και ςε 
μεγάλα υδραυλικά ζργα, ϊςτε να είναι δυνατι θ ςυνδρομι και ςτο ζργο επίβλεψθσ τθσ Δινςθσ 
των Τδραυλικϊν Ζργων 

 
 
2. Γενικζσ υποχρεώςεισ διαγωνιηομζνων 
 
Ο ανάδοχοσ τθσ παροχισ των υπθρεςιών αυτών υποχρεοφται ςε: 
 

 Τποβολι προσ ζγκριςθ από τθν Τπθρεςία αναλυτικοφ χρονοδιαγράμματοσ εκτζλεςθσ 
εργαςιϊν με ςκοπό τθ βελτιςτοποίθςθ τθσ διαχείριςθσ του διατικζμενου προςωπικοφ και 
του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ. υνεχισ παρακολοφκθςθ τθσ προόδου του φυςικοφ 
αντικειμζνου του ζργου. 
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 Λιψθ κατάλλθλων μζτρων για τθν ελαχιςτοποίθςθ δυςμενϊν επιπτϊςεων ςτθ λειτουργικι 
πορεία των ζργων, ςτθν κατεφκυνςθ τθσ ζγκαιρθσ επζμβαςθσ και αποτροπισ 
κακυςτεριςεων. 

 Αντιμετϊπιςθ ειδικϊν προβλθμάτων που ενδεχομζνωσ κα προκφψουν ςε όλθ τθ διάρκεια 
τθσ παροχισ υπθρεςίασ.  

 Εντοπιςμό και επίλυςθ τυχόν προβλθμάτων που κα ανακφψουν κατά τθν εκτζλεςθ των 
εργαςιϊν με βάςθ τισ ειδικζσ επιτόπιεσ ςυνκικεσ και τθ διακεςιμότθτα υλικϊν και πόρων. 

 Διαςφάλιςθ τθσ ποιοτικισ εκτζλεςθσ όλων των εργαςιϊν, μζςω κριτθρίων ποιοτικοφ 
ελζγχου και υφιςταμζνων προδιαγραφϊν και κανονιςμϊν. 

 Χρθςιμοποίθςθ εξοπλιςμοφ, μθχανθμάτων και οχθμάτων, ιδιοκτθςίασ του Ο.Α.Κ. Α.Ε.,  με 
όλα τα απαιτοφμενα νομιμοποιθτικά ζγγραφα. 

 Σιρθςθ Ημερθςίου Ημερολογίου Εργαςιϊν. 

 Τποβολι εκτάκτων εκκζςεων, όταν ςυγκεκριμζνθ ανάγκθ το απαιτεί 

 Άμεςθ ενθμζρωςθ του Ο.Α.Κ. Α.Ε. για κάκε εμφανιηόμενο πρόβλθμα ι βλάβθ των ζργων, 
κακϊσ και για κάκε παράνομθ ενζργεια που κα εκδθλωκεί. 

 Τποβολι προτάςεων και παρατθριςεων με ςκοπό βελτιωτικζσ παρεμβάςεισ ςτα ζργα. 
 
3. Εκτζλεςθ Σφμβαςθσ, Πργανα και Τρόποι Ραροχισ Υπθρεςιών του Αναδόχου 

  

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να παρζχει τισ υπθρεςίεσ του ςε αγακι και πλιρθ ςυνεργαςία με 
τισ Τπθρεςίεσ του Ο.Α.Κ. Α.Ε. οι οποίεσ είναι αρμόδιεσ για τθν διοίκθςθ, επίβλεψθ και ζλεγχο 
των ζργων. Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ςυνεργάηεται, να βοθκά και να ςυμβουλεφει 
τισ Τπθρεςίεσ του Ο.Α.Κ. Α.Ε., ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ ευρφτερθ δυνατι μεταφορά 
τεχνογνωςίασ. 

Σο ςφνολο του απαιτοφμενου φορθτοφ εξοπλιςμοφ, οργάνων, εργαλείων, οχθμάτων, 
μθχανθμάτων κλπ. που κα χρθςιμοποιιςει ο ανάδοχοσ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ 
ανικουν ςτον Ο.Α.Κ. Α.Ε., που βαρφνεται με τθ ςυντιρθςθ και επιςκευι των, τα καφςιμα, 
λιπαντικά, service, Κ.Σ.Ε.Ο., φόροι και τζλθ οχθμάτων. Σο ςφνολο των απαιτοφμενων 
θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν και του αναγκαίου λογιςμικοφ ανικει ςτον Ο.Α.Κ. Α.Ε., που 
βαρφνεται με το κόςτοσ λειτουργίασ και ςυντιρθςισ τουσ. 

 

ε περίπτωςθ βλάβθσ του εξοπλιςμοφ (μθχανιματα, οχιματα κ.λπ.) ι για οιονδιποτε 
λόγο προκφψει αδυναμία εκτζλεςθσ τθσ εργαςίασ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιιςει 
άμεςα τθν υπθρεςία για τθν αδυναμία εκτζλεςθσ τθσ προγραμματιςμζνθσ εργαςίασ. Ο Ο.Α.Κ. 
Α.Ε. οφείλει ςτθν άμεςθ αντικατάςταςθ του με άλλο αντίςτοιχο μθχάνθμα ι όχθμα, 
προκειμζνου να ολοκλθρωκεί το προβλεπόμενο πρόγραμμα εργαςιϊν χωρίσ διακοπι.  

Με τθν υπογραφι του υμφωνθτικοφ ο Ανάδοχοσ κα ορίςει τον Εκπρόςωπό του ζναντι 
του Ο.Α.Κ. Α.Ε. Ο Εκπρόςωποσ του Αναδόχου πρζπει να είναι εξουςιοδοτθμζνοσ να ενεργεί 
κατ’ εντολι του ςε όλα τα ηθτιματα που ςχετίηονται με τθ φμβαςθ, να τον αντιπροςωπεφει 
ςε όλα τα κζματα και να διευκετεί για λογαριαςμό του οποιαδιποτε διαφορά προκφπτει ι 
ςχετίηεται με τθ φμβαςθ.  

Σο διάςτθμα παροχισ υπθρεςιϊν του Αναδόχου αρχίηει με τθν υπογραφι τθσ 
φμβαςθσ και λιγει με τθν ζκδοςθ βεβαίωςθσ ότι ζλθξαν ικανοποιθτικά οι ςυμβατικζσ 
υποχρεϊςεισ του Αναδόχου. Για τθν ζκδοςθ τθσ παραπάνω βεβαίωςθσ ο Ανάδοχοσ πρζπει να 
υποβάλλει για ζλεγχο τθν τελικι ζκκεςθ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν. 
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Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να γνωμοδοτεί επί όλων των κεμάτων επί των οποίων 
ηθτείται θ άποψι του από τον Ο.Α.Κ. Α.Ε.. Ο χρόνοσ γνωμοδότθςθσ κα ορίηεται ανάλογα με τθν 
ςπουδαιότθτα και το επείγον κάκε κζματοσ. 

Για τισ παρατάςεισ των προκεςμιϊν εκτζλεςθσ των εργαςιϊν και τθν ζγκριςι τουσ ο 
Ανάδοχοσ υποβάλλει προσ ζγκριςθ ζκκεςθ ςτον Ο.Α.Κ. Α.Ε. με τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 
προτείνεται αυτι.  

 
 

 
 

Χανιά,12/2016 
 
 

Ο Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
 
 
 

ΑΓΑΠΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 
 


