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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚ∆ΟΣΕΩΝ Π.Π.Ε.
ΕΚ∆ΟΣ
Η

ΗΜ/ΝΙΑ
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1
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ΑΡΧΙΚΗ ΕΚ∆ΟΣΗ

2
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* Τροποποίηση παραγράφων
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* ∆ιαγραφή εντύπων
* Τροποποίηση πίνακα αποδεκτών

ΣΥΝΤΑΞΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ
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2. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
2.1. Αντικείµενο του Π.Π.Ε.
Το παρόν Πρόγραµµα Ποιότητας αφορά το έργο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ
2.2. Ορισµοί
• Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου: Έγγραφο, στο οποίο καθορίζεται συγκεκριµένη πρακτική
ποιότητας, πόροι και αλληλουχία ενεργειών σχετικών µε την υλοποίηση του έργου.
• Ποιότητα: Το σύνολο των ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών ενός προϊόντος ή µιας υπηρεσίας
(στη συγκεκριµένη περίπτωση του έργου), που σχετίζεται µε την ικανότητά του να
ικανοποιεί
προσδιορισµένες
ή
διαφαινόµενες
ανάγκες
του
πελάτη
(4M
KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ).
• Σύστηµα Ποιότητας: Η οργανωτική δοµή, οι υπευθυνότητες, οι διαδικασίες, οι διεργασίες
και τα µέτρα που λαµβάνονται για την υλοποίηση της διαχείρισης της ποιότητας.
• Έργο: Συγκεκριµένη κατασκευαστική δραστηριότητα εκτελούµενη µε συντονισµένες και
ελεγχόµενες ενέργειες, µε καθορισµένες ηµεροµηνίες έναρξης και υλοποίησης, που
πραγµατοποιούνται µε σκοπό την επίτευξη συµµόρφωσης σε καθορισµένες τεχνικές
προδιαγραφές και µελέτες, περιλαµβανοµένων των απαιτούµενων υλικών, εξοπλισµού,
χρονικών περιορισµών, κόστους και πόρων.
2.3.Σχετικά Έγγραφα
• ISO 10005 (First Edition: 15/09/1995): ∆ιαχείριση Ποιότητας - Οδηγίες για
Προγράµµατα Ποιότητας
2.4. Πολιτική Ποιότητας για το Έργο
Η Πολιτική που εφαρµόζει η 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ για το έργο είναι η εκτέλεσή του
σύµφωνα µε:
• το Πρόγραµµα Ποιότητας έτσι όπως αυτό περιγράφεται στο παρόν έγγραφο (ή το Σύστηµα
Ποιότητας της 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - εφόσον διαθέτει),
• τις συµβατικές απαιτήσεις του 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ και πιο συγκεκριµένα τα ακόλουθα
- Εργολαβικό Συµφωνητικό
- ∆ιακήρυξη της ∆ηµοπρασίας
- Τιµολόγιο
- Προϋπολογισµό
- Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ)
- Τεχνική περιγραφή του έργου, Τεύχη, Σχέδια και λοιπά διαγράµµατα και στοιχεία της
Μελέτης Εκτέλεσης του έργου
- Τεχνικές Περιγραφές και Συγγραφές της Μελέτης
- Τα εγκεκριµένα: χρονοδιάγραµµα
Το προσωπικό, όλων των βαθµίδων, που απασχολείται στο έργο είναι κατάλληλα ενηµερωµένο
για την εφαρµοζόµενη Πολιτική Ποιότητας κατά την διεκπεραίωση του έργου.
2.5.∆οµή Π.Π.Ε
Το Π.Π.Ε. είναι δοµηµένο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτει τις απαιτήσεις του ΚΤΕ για το
συγκεκριµένο έργο, όπως αυτές διατυπώνονται στα συµβατικά τεύχη, και αποτελείται από τα εξής
µέρη:
Α. Εισαγωγή: Περιλαµβάνει γενικά στοιχεία για το έργο, την οργάνωσή του, την πολιτική
ποιότητας που διέπει το έργο και τον τρόπο διαχείρισης του Π.Π.Ε.
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Β. Απαιτήσεις του Π.Π.Ε. για το έργο: Περιλαµβάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες,
διαδικασίες, οδηγίες, έντυπα που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των φάσεων του έργου, σύµφωνα
µε καθορισµένες απαιτήσεις.
Γ. Περιγραφή του έργου
∆. Παραποµπές - Αναφορές - Παραρτήµατα: Περιλαµβάνει όλο το υλικό, που είναι απαραίτητο
για να στηρίξει το Π.Π.Ε.
2.6.Προετοιµασία, ανασκόπηση, αποδοχή και αναθεώρηση του Π.Π.Ε
Το Π.Π.Ε προετοιµάζεται από αρµόδιο στέλεχος της 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ (Υπεύθυνο
Ποιότητας), το οποίο καλείται να συµπεριλάβει σε αυτό όλες τις ενέργειες που θα οδηγήσουν στην
υλοποίηση του έργου, µε συµµόρφωση στις ποιοτικές και συµβατικές απαιτήσεις.
Το παρόν Π.Π.Ε. είναι τεκµηριωµένο κατά τέτοιο τρόπο, ώστε αν η 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
διαθέτει Σύστηµα Ποιότητας, να µπορεί να ενσωµατωθεί σε αυτό, µέσω κατάλληλων παραποµπών
στο τέλος κάθε παραγράφου του Π.Π.Ε. Σε διαφορετική περίπτωση µπορεί να υπάρξει ως αυτόνοµο,
ελεγχόµενο έγγραφο. Σε κάθε παράγραφο του Π.Π.Ε. περιγράφονται αναλυτικά και τεκµηριώνονται
όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση του έργου, µε περιγραφή του σκοπού, των θέσεων
που ευθύνονται για την διεκπεραίωση των ενεργειών αυτών καθώς και των σχετικών εγγράφων και
αρχείων.
Το Π.Π.Ε. ανασκοπείται και εγκρίνεται από τον αρµόδιο εκπρόσωπο της ΑΝΕΤ (Υπεύθυνος
Έργου), µετά την συγγραφή του, όπως επίσης και από αρµόδιο εκπρόσωπο από την πλευρά του
Κυρίου του έργου, είτε κατά τη διάρκεια των συζητήσεων των δύο πλευρών πριν την υπογραφή της
σύµβασης - εφόσον αυτό απαιτείται, είτε αµέσως µετά την υπογραφή του συµβολαίου. Είναι εφικτό,
επίσης, εφόσον απαιτείται και εφόσον το συµβόλαιο προβλέπει τµηµατική κατασκευή του έργου, το
Π.Π.Ε. να παραδίδεται επίσης τµηµατικά και πριν να ξεκινήσει η πραγµατοποίηση του συγκεκριµένου
σταδίου.
Ανά τακτά χρονικά διαστήµατα - που εξαρτώνται από την συνολική διάρκεια του έργου (π.χ.
ανά εξάµηνο αν το έργο διαρκέσει πάνω από ένα χρόνο), ο Υπεύθυνος Ποιότητας του έργου,
ανασκοπεί το Π.Π.Ε., για να επαληθεύσει την αποτελεσµατικότητά του ή για να εντοπίσει σηµεία που
χρειάζονται τροποποιήσεις και να αναθεωρήσει ανάλογα το Π.Π.Ε.
Αλλαγές / αναθεωρήσεις µπορεί να προκύψουν και εφόσον έχουν γίνει τροποποιήσεις σε
προκαθορισµένες συµβατικές και ποιοτικές απαιτήσεις για το έργο, τροποποιήσεις στον τρόπο
διαχείρισης του έργου κ.λ.π. Σε κάθε περίπτωση αναθεώρησης του Π.Π.Ε., ισχύει η ίδια µεθοδολογία
ελέγχου και έγκρισης από αρµόδια άτοµα της ΑΝΕΤ και του 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ.
Κάθε φορά που προκύπτει αναθεώρηση του Π.Π.Ε., αλλάζει ο αριθµός και η ηµεροµηνία
έκδοσης του εγγράφου, που καταγράφεται στη σελίδα 2 του Π.Π.Ε. Κάθε αναθεώρηση του Π.Π.Ε.
ακυρώνει όλες τις προηγούµενες εκδόσεις του. Οι αναθεωρήσεις του εγγράφου περιγράφονται στον
Πίνακα Εκδόσεων του Π.Π.Ε.
Ο Υπεύθυνος Ποιότητας του έργου διανέµει το Π.Π.Ε., µε ελεγχόµενο τρόπο (βάσει
καταλόγου), σε συγκεκριµένους αποδέκτες, που παρουσιάζονται παρακάτω, οι οποίοι οφείλουν να
καταστρέφουν τις άκυρες εκδόσεις του Π.Π.Ε., κάθε φορά που αυτό αναθεωρείται.
Αριθµός αντιγράφου Π.Π.Ε.
1
2
3
4
6
7
8

Αποδέκτης (Θέση)
4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

2.7. Οργανόγραµµα έργου
Το οργανόγραµµα θέσεων του έργου απεικονίζεται στο Παράρτηµα 1: Οργανόγραµµα και
Πίνακας στελέχωσης έργου.
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3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Π.Π.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
3.1. Ευθύνες της ∆ιοίκησης
Σκοπός: Η παρούσα παράγραφος του Προγράµµατος Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε) καθορίζει και
περιγράφει τις αρµοδιότητες των στελεχών του ΑΝΕΤ, που ευθύνονται για τα ακόλουθα: α)
παρακολούθηση των δραστηριοτήτων του έργου, ώστε να είναι σύµφωνες µε το Π.Π.Ε., β)
επικοινωνία µε εµπλεκόµενους φορείς (4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, προµηθευτές, αρµόδιες αρχές
κ.λ.π.), γ) ανασκόπηση των αποτελεσµάτων των εκτελεσθέντων ελέγχων, δ) συµµετοχή στη
διαδικασία έγκρισης για αποκλίσεις από προδιαγραφές ποιότητας ή απαιτήσεις του Π.Π.Ε., ε)
παρακολούθηση των διορθωτικών ενεργειών.
Ορισµοί: ∆εν έχει εφαρµογή.
Σχετικά έγγραφα / προδιαγραφές:
• ISO 10005 - Οδηγίες για Προγράµµατα Ποιότητας
• Πίνακας στελέχωσης του έργου (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Οργανόγραµµα έργου και στελέχωση
του έργου)
Αναλυτική περιγραφή:
Για τη σωστή και αποτελεσµατική εκτέλεση του έργου, η 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ του έργου
έχει δηµιουργήσει την κατάλληλη οργανωτική δοµή του Εργοταξίου. Οι βασικές θέσεις των στελεχών
περιγράφονται στο Οργανόγραµµα θέσεων, στο Παράρτηµα 1.
Στο έργο απασχολούνται στελέχη και προσωπικό µε υψηλή εξειδίκευση και µεγάλη εµπειρία,
που είναι αποτέλεσµα τόσο της εκπαίδευσής τους, όσο και της µακρόχρονης ενασχόλησής τους µε
παρόµοια έργα.
Οι αρµοδιότητες των κύριων στελεχών του έργου περιγράφονται συνοπτικά στις παραγράφους
που ακολουθούν και πιο αναλυτικά καταγράφονται στον Πίνακα στελέχωσης του έργου, στο
Παράρτηµα 1.
Οι δίαυλοι εσωτερικής επικοινωνίας του εργοταξίου και της 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
αποτυπώνονται στο Οργανόγραµµα θέσεων του έργου (Παράρτηµα 1).
Α. Υπεύθυνος Έργου
• Ελέγχει και εγκρίνει τις ενέργειες που περιγράφονται στο Π.Π.Ε.
• Αναλαµβάνει την ανάλυση και τον βασικό σχεδιασµό εκτέλεσης του έργου.
• Συντονίζει την οµάδα µελετητών και συνεργάζεται µε την οµάδα συµβούλων.
• Είναι υπεύθυνος για θέµατα επικοινωνίας µε όλες τις επηρεαζόµενες πλευρές (4M
KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, προµηθευτές) σε περιπτώσεις που αυτή είναι απαραίτητη, καθώς και
για την επίλυση προβληµάτων που προκύπτουν από την επαφή αυτών των πλευρών.
• Εγκρίνει τον βαθµό απόκλισης από ορισµένες απαιτήσεις ποιότητας, όπου αυτό είναι εφικτό
για ορισµένα στάδια υλοποίησης του έργου.
• Ανασκοπεί τα αποτελέσµατα των ελέγχων που διενεργούνται σε όλες τις φάσεις υλοποίησης
του έργου.
• Ενηµερώνεται και εποπτεύει διορθωτικές ενέργειες, που πραγµατοποιούνται, όταν
εντοπιστούν αποκλίσεις από προδιαγεγραµµένες απαιτήσεις, κατά τα στάδια υλοποίησης του
έργου.
• Είναι υπεύθυνος για την οργάνωση, συντονισµό και λειτουργία του εργοταξίου, κατά
ασφαλή τρόπο και σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από αντίστοιχες Νοµοθετικές ρυθµίσεις,
προδιαγραφές κ.λ.π.
Β. Μηχανικός ασφαλείας
• Είναι υπεύθυνος για θέµατα ασφάλειας στο χώρο του εργοταξίου.
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• Φροντίζει για την ύπαρξη συγκεκριµένων µέτρων ασφαλείας στο εργοτάξιο και για την
τήρηση αυτών (π.χ. απαγόρευση εισόδου σε µη εργαζοµένους, κατάλληλη ενδυµασία
εργαζοµένων, χρήση µέσων ατοµικής προστασίας, συνθήκες εργασίας, σήµανση κινδύνων,
εφαρµογή µεθόδων προστασίας του ανθρωπίνου δυναµικού από πιθανούς κινδύνους εντός
εργοταξίου κ.λ.π.)
• Εντοπίζει σηµεία για τα οποία δεν υπάρχουν κανόνες ασφαλείας και µε τη συνεργασία του
Υπευθύνου του Έργου φροντίζει να καλύπτονται τέτοιου είδους κενά.
Γ. Υπεύθυνος Ποιότητας
• Ευθύνεται για τη σύνταξη των ενεργειών που περιγράφονται στο Π.Π.Ε.
• Επιθεωρεί την ορθή εφαρµογή του Προγράµµατος Ποιότητας για το συγκεκριµένο έργο.
• Ενηµερώνει τους εργαζοµένους στο εργοτάξιο για θέµατα ποιότητας.
• ∆ιενεργεί ελέγχους ποιότητας εντός εργοταξίου για να διαπιστωθεί η συµµόρφωση µε τις
απαιτούµενες ενέργειες, που περιγράφονται στο Π.Π.Ε.
• Ελέγχει την ολοκλήρωση των κατάλληλων διορθωτικών / προληπτικών ενεργειών, σε
περιπτώσεις που εντοπιστούν αποκλίσεις από τα προδιαγραφόµενα στο παρόν Π.Π.Ε.
∆. Εργοδηγός
• Εποπτεύει τις ενέργειες που πραγµατοποιούνται από τα συνεργεία που βρίσκονται στο χώρο
του εργοταξίου, ώστε αυτές να είναι σύµφωνες µε τα προδιαγραφόµενα στο παρόν Π.Π.Ε.
Ε. Συνεργεία
• Πραγµατοποιούν τις διαδικασίες που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου σύµφωνα µε
το Π.Π.Ε.
Αρχεία: Το οργανόγραµµα θέσεων του συγκεκριµένου έργου και ο πίνακας στελέχωσης του έργου,
που παρουσιάζονται στο Παράρτηµα 1, τηρούνται για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί το έργο, από τον
Υπεύθυνο Ποιότητας.
3.2. Πρόγραµµα Ποιότητας & Σύστηµα Ποιότητας
Σκοπός: Η παρούσα παράγραφος του Π.Π.Ε έχει ως σκοπό να περιγράψει την εγκατάσταση,
λειτουργία και συντήρηση του Π.Π.Ε.
Ορισµοί: ∆εν έχει εφαρµογή.
Σχετικά έγγραφα / προδιαγραφές:
• ISO 10005 - Οδηγίες για Προγράµµατα Ποιότητας
Αναλυτική περιγραφή:
Αναλυτική περιγραφή για τη δοµή του Π.Π.Ε., για τη συγγραφή του, την ανασκόπησή του, την
έγκριση και την αναθεώρησή του δίνονται στις παραγράφους 2.5, 2.6 του παρόντος Π.Π.Ε, ενώ οι
θέσεις, που ευθύνονται για την συντήρηση του Π.Π.Ε. περιγράφονται στην παράγραφο 3.1 του
παρόντος Π.Π.Ε.
Αρχεία: Ως αρχείο ποιότητας θεωρείται το Π.Π.Ε. και το υλικό που αποδεικνύει την επιτυχή
εφαρµογή του (έντυπα, φόρµες), το οποίο τηρείται για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί το έργο, από τον
Υπεύθυνο Ποιότητας. Μετά το τέλος του έργου, το Π.Π.Ε. τηρείται ως ιστορικό αρχείο από την 4M
KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ.
3.3. Ανασκόπηση Συµβάσεων
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Σκοπός: Η παρούσα παράγραφος του Π.Π.Ε έχει ως σκοπό να περιγράψει τον τρόπο αντιµετώπισης
αλλαγών / τροποποιήσεων της Σύµβασης του έργου, αφού υπογραφεί το Εργολαβικό Συµφωνητικό
και κατά τη διάρκεια υλοποίησής του, από την 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ.
Ορισµοί: ∆εν έχει εφαρµογή.
Σχετικά έγγραφα / προδιαγραφές:
• ISO 10005 - Οδηγίες για Προγράµµατα Ποιότητας
• Εργολαβικό Συµφωνητικό
• Τεχνική περιγραφή του έργου, Τεύχη, Σχέδια και λοιπά διαγράµµατα και στοιχεία της
Μελέτης Εκτέλεσης του έργου
• Τεχνικές Περιγραφές και Συγγραφές της Μελέτης
• Σύµβαση ή Εντολή ανάθεσης του έργου
• Ε_ΠΠΕ_003.3/1: «Αίτηση αλλαγής σύµβασης / σχεδιασµού έργου και Ανασκόπηση
αλλαγής»
Αναλυτική περιγραφή:
Η ικανότητα της εταιρείας να αναλάβει το έργο, από πλευράς υποδοµής και προσωπικού έχει
ελεγχθεί κατά τη φάση της υποβολής προσφοράς και στη συνέχεια κατά την υπογραφή της
Συµβάσεως Έργου (Εργολαβικό Συµφωνητικό).
Ανασκόπηση απαιτήσεων του έργου µετά την ανάληψη του από την 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
και κατά τη διάρκεια υλοποίησης του, είναι δυνατόν να προκύψει, όταν το αρµόδιο προσωπικό που
διαχειρίζεται το έργο εντοπίσει ανάγκες για τροποποίηση της σύµβασης λόγω π.χ. πρόσθετων ή
απρόβλεπτων εργασιών, αυξοµειώσεων συµβατικών ποσοτήτων κ.λ.π.
Ανάλογα µε τον όγκο των τροποποιήσεων, πρόσθετων εργασιών, την ευκολία διεκπεραίωσής
τους, το βαθµό σηµαντικότητάς τους και τα χρονικά περιθώρια µέσα στα οποία µπορούν να
εκτελεστούν αυτές οι πρόσθετες εργασίες, ακολουθούνται οι εξής µεθοδολογίες:
Για πρόσθετες εργασίες οι οποίες αλλάζουν σηµαντικά την πορεία του έργου και χρειάζονται
σχετικά µεγάλο χρονικό διάστηµα (πάντα στα πλαίσια του αρχικού χρονοδιαγράµµατος του έργου και
των αποκλίσεων που έχουν εκτιµηθεί), για να πραγµατοποιηθούν, ακολουθείται η εξής πορεία:
• εντοπίζονται ανάγκες για αλλαγές στα συµφωνηθέντα από κάποιο / α συνεργείο / α στον
χώρο του εργοταξίου (π.χ. από τον Υπεύθυνο έργων Πολιτικού Μηχανικού και το
αντίστοιχο συνεργείο),
• ο Υπεύθυνος Έργου ενηµερώνεται (συνήθως προφορικά) από τον Υπεύθυνο του συνεργείου,
• ο Υπεύθυνος Έργου µελετά την αναγκαιότητα τροποποίησης των αρχικών απαιτήσεων,
εξετάζει ιδιαίτερες προδιαγραφές ποιότητας, νοµοθετικές απαιτήσεις και απαιτήσεις
ασφάλειας - για τις συγκεκριµένες αλλαγές, πρόσθετες εργασίες κ.λ.π. σε συνεργασία µε τον
Υπεύθυνο Ποιότητας του έργου και τον Μηχανικό Ασφαλείας αντίστοιχα, διενεργεί έναν
πρόχειρο προϋπολογισµό του σχετικού κόστους των αλλαγών - πρόσθετων εργασιών και
εγκρίνει την προώθηση της αίτησης ανασκόπησης των απαιτήσεων του έργου στην αρµόδια
υπηρεσία της 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ,
• ακολούθως, συγκαλείται σύσκεψη ανασκόπησης της σχετικής σύµβασης από το αρµόδιο
προσωπικό της 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, όπου τελικώς κρίνεται αν είναι απαραίτητες
αυτές οι τροποποιήσεις, ελέγχονται όλες οι παράµετροι των τροποποιήσεων και
αποφασίζεται ο τρόπος ενηµέρωσης του 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ σχετικά,
• τα αποτελέσµατα της ανασκόπησης καταγράφονται στα πρακτικά των συναντήσεων
ανασκόπησης συµβάσεων, που τηρούνται στον Φάκελο του έργου (τεύχη σύµβασης ή
ιδιωτικά συµφωνητικά),
• ενηµερώνεται ο 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ (συνήθως εγγράφως) και συντονίζεται
συνάντηση µε αρµόδιο προσωπικό από την πλευρά του, προκειµένου να συζητηθεί το θέµα
και να ληφθεί η τελική απόφαση (συµφωνία ή όχι),
• σε περιπτώσεις που είναι απαραίτητο, πραγµατοποιούνται αυτοψίες στον χώρο του
εργοταξίου από κλιµάκιο και των δύο πλευρών (4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - 4M
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KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ) για να επιβεβαιωθεί και επιτόπου η ανάγκη αλλαγών, επιπρόσθετων
εργασιών κ.λ.π.
• τα αποτελέσµατα της επικοινωνίας - συνάντησης µε τον 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
καταγράφονται, επίσης, στα πρακτικά ανασκόπησης των συµβάσεων,
• ο Υπεύθυνος Έργου λαµβάνει- γραπτώς - εντολή, από τον αρµόδιο υπάλληλο της 4M
KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, για υλοποίηση των πρόσθετων εργασιών ή για σχετικές
τροποποιήσεις στην κατασκευή του έργου, ενώ σε αντίθετη περίπτωση (απόρριψη της
αίτησης) είναι δυνατόν να ενηµερωθεί και προφορικά σχετικά µε το θέµα,
• τελικά, ενηµερώνεται το προσωπικό, που θα εκτελέσει το έργο, για τις νέες απαιτήσεις στην
κατασκευή του έργου.
Για πρόσθετες εργασίες - αλλαγές, οι οποίες µπορούν να πραγµατοποιηθούν εύκολα και
γρήγορα, από τα συνεργεία του εργοταξίου, ακολουθείται η εξής πορεία:
• εντοπίζονται ανάγκες για αλλαγές στα συµφωνηθέντα από κάποιο / α συνεργείο / α στον
χώρο του εργοταξίου (π.χ. από τον Υπεύθυνο έργων Πολιτικού Μηχανικού και το
αντίστοιχο συνεργείο),
• ο Υπεύθυνος Έργου ενηµερώνεται (συνήθως προφορικά) από τον Υπεύθυνο του συνεργείου,
• ο Υπεύθυνος Έργου καταγράφει τις σχετικές µε τις αλλαγές πληροφορίες (π.χ χρησιµοποιεί
βιβλίο - ηµερολόγιο έργου όπου καταγράφει σε τι αφορούν συγκεκριµένα αυτές οι αλλαγές,
τι υλικά επιπλέον χρειάζονται, προδιαγραφές υλικών, τρόπος εκτέλεσης πρόσθετων
εργασιών - αλλαγών, εκτίµηση κόστους αλλαγών κ.λ.π.),
• τα παραπάνω ελέγχονται επιτόπου και εγκρίνονται (ή απορρίπτονται) από αρµόδιο
υπάλληλο της 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ. Στην περίπτωση που εγκριθούν διεκπεραιώνονται
άµεσα από το κατάλληλο συνεργείο. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται, πριν την διεκπεραίωσή
τους, και η σύµφωνη γνώµη του εκπροσώπου του 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ,
• όλα τα επιπλέον έξοδα για την ολοκλήρωση του έργου προστίθενται στα συνολικά έξοδα για
το έργο - από την αρµόδια υπηρεσία της 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ (κατά τα στάδια
υποβολής προσφοράς και σύναψης συµφωνητικού µε τον 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ είναι
σαφές ότι έχουν προβλεφθεί περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών, απρόβλεπτων δαπανών κ.λ.π.
και έχει γίνει µία σχετική εκτίµηση κόστους για αυτά).
Προτείνεται, σε συνδυασµό µε τα πρακτικά ανασκόπησης σύµβασης ή µε το ηµερολόγιο
καταγραφής γεγονότων - κατά την πορεία του έργου - να χρησιµοποιείται (ιδιαίτερα σε περιπτώσεις
που οι αλλαγές / τροποποιήσεις / προσθήκες είναι σηµαντικές για την ολοκλήρωση του έργου)
τυποποιηµένο έντυπο, κατάλληλα διαµορφωµένο, στο οποίο να καταγράφονται στοιχεία της σχετικής
αλλαγής / τροποποίησης / προσθήκης. Το έντυπο παρουσιάζεται στο Παράρτηµα 2: Έντυπο «Αίτηση
αλλαγής σύµβασης / σχεδιασµού έργου και Ανασκόπηση αλλαγής», Ε_ΠΠΕ_003.3/1 (Έντυπο
Προγράµµατος Ποιότητας Έργου, το οποίο είναι ελεγχόµενο, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της
παραγράφου 3.5 του Π.Π.Ε.).
Όταν οι αλλαγές στις αρχικές απαιτήσεις για το έργο έχουν ως αποτέλεσµα την αναθεώρηση
σχεδίων, σκαριφηµάτων, τεχνικών οδηγιών και κάθε είδους εγγράφων, που υποστηρίζουν το Π.Π.Ε.,
τότε ακολουθείται η διαδικασία ελέγχου εγγράφων και δεδοµένων, που περιγράφεται στην παράγραφο
3.5. του παρόντος Π.Π.Ε. Σε γενικές γραµµές αυτή η διαδικασία περιλαµβάνει αναθεώρηση τέτοιων
εγγράφων από τον Υπεύθυνο Ποιότητας του έργου, έγκριση της αναθεώρησης από τον Υπεύθυνο
Έργου, ελεγχόµενη διανοµή στους αποδέκτες αυτών των εγγράφων.
Αρχεία: Τεύχη σύµβασης ή Ιδιωτικά Συµφωνητικά / Πρακτικά ανασκοπήσεων συµβάσεων, αιτήσεις
αλλαγής σύµβασης τηρούνται στον φάκελο κάθε έργου, για αόριστο χρονικό διάστηµα, από αρµόδιο
τµήµα της 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ.
3.4. Έλεγχος σχεδιασµού
Σκοπός: Η παρούσα παράγραφος του Π.Π.Ε περιγράφει την µεθοδολογία που εφαρµόζεται για τη
διαχείριση αλλαγών στην µελέτη - σχεδιασµό του έργου (για τις περιπτώσεις που στο έργο
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περιλαµβάνονται δραστηριότητες σχεδιασµού), έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο έλεγχος και η έγκριση
αυτών των τροποποιήσεων καθώς και η συµµόρφωσή τους µε το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο
(εγκεκριµένες προδιαγραφές προτύπων κανονισµών, άλλες κανονιστικές απαιτήσεις).
Ορισµοί: ∆εν έχει εφαρµογή.
Σχετικά έγγραφα / προδιαγραφές:
• ISO 10005 - Οδηγίες για Προγράµµατα Ποιότητας
• Τεχνική περιγραφή του έργου, Τεύχη, Σχέδια και λοιπά διαγράµµατα και στοιχεία της
Μελέτης Εκτέλεσης του έργου
• Τεχνικές Περιγραφές και Συγγραφές της Μελέτης
• Σύµβαση ή Εντολή ανάθεσης του έργου
• Σχετική Νοµοθεσία
• Ε_ΠΠΕ_003.3/1: «Αίτηση αλλαγής σύµβασης / σχεδιασµού έργου και Ανασκόπηση
αλλαγής»
Αναλυτική περιγραφή:
Εφόσον το έργο περιλαµβάνει αντίστοιχη µελέτη σχεδιασµού για την εκτέλεσή του, για την
πραγµατοποίησή της θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι ακόλουθες γενικά διακριτές φάσεις, πριν την
έναρξη κατασκευής του:
• χρονοπρογραµµατισµό της µελέτης - σχεδίασης του έργου,
• προσδιορισµός δεδοµένων σχεδιασµού,
• οργάνωση - επαρκή στελέχωση της οµάδας σχεδιασµού,
• ανασκόπηση σχεδιασµού σε τακτά χρονικά διαστήµατα,
• έλεγχο όλων των εγγράφων των σχετικών µε τη µελέτη του έργου,
• καταγραφή και έγκριση όλων των αποφάσεων για αλλαγή / τροποποίηση της µελέτης, κατά
τη φάση του σχεδιασµού µε σαφή καθορισµό των υπευθύνων των αλλαγών σχεδιασµού και
της πιθανής συµµετοχής του πελάτη,
• καταγραφή αποτελεσµάτων σχεδιασµού,
• επαλήθευση σχεδιασµού,
• τελική έγκριση σχεδιασµού του έργου, µε πιθανή εµπλοκή από τον πελάτη
Είναι, όµως, πιθανό να προκύψουν ανάγκες για αλλαγές στη µελέτη του έργου, κατά την
υλοποίηση του έργου, λόγω ειδικών απαιτήσεων που δεν είχαν εκτιµηθεί σωστά ή δεν είχαν καν
ληφθεί υπόψη κατά τη φάση του σχεδιασµού του έργου. Οι περισσότερες από αυτές τις αλλαγές είναι
δυνατόν να επηρεάζουν το χρονοδιάγραµµα του έργου, το κόστος του έργου, τη στελέχωση του έργου,
τον εξοπλισµό που απαιτείται για την πραγµατοποίηση του έργου κ.λ.π.
Η διαχείριση αυτών των τροποποιήσεων (συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που πιθανότατα δεν
είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες ή δεν αυξάνουν σηµαντικά το συνολικό κόστος του έργου) γίνεται
σύµφωνα µε την ακόλουθη µεθοδολογία:
• ο Υπεύθυνος Έργου εντοπίζει σηµεία, ειδικές απαιτήσεις που δεν είχαν εκτιµηθεί σωστά ή
τυχόν παραβλέφθηκαν κατά την µελέτη σχεδιασµού και τα οποία είναι κρίσιµα για την
πορεία του έργου,
• εκτιµά την σηµαντικότητα αυτών των παραβλέψεων ή την αναγκαιότητα τροποποίησης
ορισµένων σηµείων της αρχικής µελέτης και τα πιθανά αποτελέσµατα που µπορεί να
προκύψουν αν δεν γίνουν οι αλλαγές / τροποποιήσεις, εξετάζει ιδιαίτερες προδιαγραφές
ποιότητας, νοµοθετικές απαιτήσεις και απαιτήσεις ασφάλειας σε συνεργασία µε τον
Υπεύθυνο Ποιότητας του έργου και τον Μηχανικό Ασφαλείας αντίστοιχα, συντάσσει έναν
προϋπολογισµό του σχετικού κόστους των αλλαγών και προωθεί αίτηση αλλαγής
σχεδιασµού του έργου στην αρµόδια υπηρεσία της 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ,
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• ακολούθως, συγκαλείται σύσκεψη ανασκόπησης σχεδιασµού από το αρµόδιο προσωπικό της
4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, όπου τελικώς κρίνεται αν είναι απαραίτητες αυτές οι
τροποποιήσεις, ελέγχονται όλες οι παράµετροι των τροποποιήσεων και αποφασίζεται ο
τρόπος ενηµέρωσης του 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ σχετικά,
• τα αποτελέσµατα της ανασκόπησης καταγράφονται στα πρακτικά των συναντήσεων
ανασκόπησης σχεδιασµού, που τηρούνται στον Φάκελο Μελέτης του έργου (Τεχνικές
Περιγραφές και Συγγραφές της Μελέτης),
• ενηµερώνεται ο 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ (συνήθως εγγράφως) και συντονίζεται
συνάντηση µε αρµόδιο προσωπικό από την πλευρά του, προκειµένου να συζητηθεί το θέµα
και να ληφθεί η τελική απόφαση (έγκριση ή απόρριψη των σχετικών τροποποιήσεων),
• σε περιπτώσεις που είναι απαραίτητο, πραγµατοποιούνται αυτοψίες στον χώρο του
εργοταξίου από κλιµάκιο και των δύο πλευρών (4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - 4M
KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ) για να επιβεβαιωθεί και επιτόπου η ανάγκη τροποποίησης της
µελέτης,
• τα αποτελέσµατα της επικοινωνίας - συνάντησης µε τον 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
καταγράφονται, επίσης, στα πρακτικά ανασκόπησης σχεδιασµού,
• ενηµερώνονται κατάλληλα όλοι οι εµπλεκόµενοι στο έργο, που απασχολούνται στο χώρο
του εργοταξίου (π.χ. εργοταξιάρχης, Υπεύθυνοι συνεργείων),
• σε περίπτωση έγκρισης των αλλαγών σχεδιασµού, αναθεωρούνται όλα τα σχετικά έγγραφα
της µελέτης (σχέδια, διαγράµµατα κ.λ.π.) που επηρεάζονται από αυτές τις αλλαγές και
διανέµονται στους αποδέκτες τους, µε την ευθύνη του Υπευθύνου Ποιότητας του έργου για
την ελεγχόµενη κυκλοφορία και διανοµή τους (βλ. παράγραφο 3.5. του Π.Π.Ε.).
Προτείνεται, σε συνδυασµό µε τα πρακτικά ανασκόπησης σχεδιασµού να χρησιµοποιείται
(ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που οι αλλαγές / τροποποιήσεις είναι σηµαντικές) τυποποιηµένο έντυπο,
κατάλληλα διαµορφωµένο, στο οποίο να καταγράφονται στοιχεία της σχετικής αλλαγής στο
σχεδιασµό του έργου. Το έντυπο παρουσιάζεται στο Παράρτηµα 2: Έντυπο «Αίτηση αλλαγής
σύµβασης / σχεδιασµού έργου και Ανασκόπηση αλλαγής», Ε_ΠΠΕ_003.3/1 (Έντυπο Προγράµµατος
Ποιότητας Έργου, το οποίο είναι ελεγχόµενο, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παραγράφου 3.5 του
Π.Π.Ε.).
Αρχεία: Τεχνικές Περιγραφές και Συγγραφές της Μελέτης, Σχέδια και λοιπά διαγράµµατα και
στοιχεία της Μελέτης Εκτέλεσης του έργου / Πρακτικά ανασκοπήσεων σχεδιασµού και αιτήσεις
αλλαγής σχεδιασµού τηρούνται στον φάκελο µελέτης κάθε έργου, για αόριστο χρονικό διάστηµα, από
αρµόδιο τµήµα της 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ.
3.5.Έλεγχος εγγράφων και δεδοµένων
Σκοπός: Η παρούσα παράγραφος του Π.Π.Ε έχει σκοπό να περιγράψει: α) τα έγγραφα, φόρµες που
χρησιµοποιούνται στο έργο (εσωτερικής και εξωτερικής προέλευσης), β) τον τρόπο ελέγχου των
δεδοµένων για το έργο, γ) τον τρόπο µε τον οποίο αυτά τα έγγραφα ταυτοποιούνται, δ) πώς και από
ποιον υπάρχει πρόσβαση σε αυτά τα έγγραφα, ε) πώς και από ποιον ανασκοπούνται και εγκρίνονται
τα παραπάνω.
Ορισµοί:
• Έγγραφα εσωτερικής προέλευσης περιλαµβάνουν το Π.Π.Ε., δελτία ελέγχων, λοιπά έντυπα
που χρησιµοποιούνται στο έργο που προέρχονται από το εσωτερικό περιβάλλον του έργου.
Τα σχέδια, σκαριφήµατα, διαγράµµατα, οι τεχνικές οδηγίες επίσης αποτελούν ελεγχόµενα
εσωτερικά έγγραφα για το έργο.
• Έγγραφα εξωτερικής προέλευσης περιλαµβάνουν έντυπα Αναφοράς, π.χ. τεχνικές
προδιαγραφές, νοµοθεσία, manuals µηχανηµάτων κ.λ.π., που προέρχονται από Οργανισµούς,
Αρχές κ.λ.π.
Σχετικά έγγραφα / προδιαγραφές:
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• ISO 10005 - Οδηγίες για Προγράµµατα Ποιότητας
• Κατάλογος ελεγχόµενων εσωτερικών εγγράφων (Παράρτηµα 3)
• Σχέδια, Πρότυπα, Τεχνικές Προδιαγραφές, Κανονισµοί, Οδηγίες (περιγράφονται στο
κεφάλαιο 5 του Π.Π.Ε.)
• Ηµερολόγιο έργου
Αναλυτική περιγραφή:
• Ο Υπεύθυνος Ποιότητας διαχειρίζεται θέµατα ελέγχου εγγράφων και δεδοµένων, που
αφορούν το έργο, ενώ ο Υπεύθυνος έργου εγκρίνει την έκδοση και αναθεώρηση τους. Οι
υπόλοιποι εµπλεκόµενοι στο έργο (Υπεύθυνοι συνεργείων, εργατικό προσωπικό κ.λ.π.)
εφαρµόζουν τις απαιτήσεις της συγκεκριµένης παραγράφου στα πεδία δραστηριότητάς τους.
• Η ανασκόπηση, έγκριση και αναθεώρηση του Π.Π.Ε. περιγράφεται αναλυτικά στην
παράγραφο 2.6. του παρόντος Π.Π.Ε.
• Ο Υπεύθυνος Ποιότητας διατηρεί κατάλογο ελεγχόµενων εσωτερικών εγγράφων, στον οποίο
περιέχονται πληροφορίες για τα έγγραφα που αφορούν το έργο και κυκλοφορούν εντός
εργοταξίου. Ο κατάλογος αυτός, ο οποίος παρουσιάζεται αναλυτικά στο Παράρτηµα 3:
Έλεγχος εγγράφων και δεδοµένων, περιλαµβάνει τα εξής στοιχεία: κωδικό εγγράφου, τίτλο
εγγράφου, ισχύουσα έκδοση, ηµεροµηνία τελευταίας έκδοσης, Υπεύθυνο έκδοσης,
Υπεύθυνο έγκρισης, αποδέκτη εγγράφου. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται ελεγχόµενη
διανοµή των εγγράφων (νέων και αναθεωρηµένων) και καταγραφή ένδειξης για τον έλεγχο
και έγκρισή τους, πριν από την κυκλοφορία τους.
• Κάθε έγγραφο εσωτερικής προέλευσης, που κυκλοφορεί στον χώρο κατασκευής του έργου,
φέρει ένδειξη της καταστάσεώς του, από άποψης έκδοσης του, µε καταγραφή του ισχύοντος
αριθµού έκδοσης πάνω σε αυτό (αριθµός έκδοσης που αλλάζει σε κάθε επανέκδοση του
λόγω αλλαγών, τροποποιήσεων κ.λ.π.). Τα έγγραφα που προέρχονται από το εξωτερικό
περιβάλλον του έργου, τα οποία είναι συνήθως αρχειοθετηµένα σε συγκεκριµένο χώρο και
στα οποία έχει πρόσβαση εντεταλµένο προσωπικό (π.χ. Υπεύθυνος Ποιότητας, Μηχανικός
ασφαλείας κ.λ.π.) είναι - επίσης - αρχειοθετηµένα και καταγεγραµµένα σε αντίστοιχους
ελεγχόµενους καταλόγους, που φέρουν στοιχεία για την κατάσταση έκδοσής των εγγράφων
αυτών (βλ. σχετικά στο Κεφ. 5).
• Κάθε φορά που προκύπτει αναθεώρηση ενός εγγράφου, η νέα έκδοσή του αυτόµατα
καταργεί την προηγούµενη έκδοση. Οι αποδέκτες των εγγράφων (µε βάση τον κατάλογο
ελεγχόµενων εσωτερικών εγγράφων) ευθύνονται για την απόσυρση, καταστροφή των
παλιών εκδόσεων και την αντικατάσταση τους µε τις νεότερες. Επίσης, ευθύνονται για την
ενσωµάτωση νεοεκδοθέντος υλικού, που αποτελεί τεκµηρίωση του Π.Π.Ε. στον αντίστοιχο
φάκελο, που διατηρούν.
• Οποιοδήποτε άκυρο έγγραφο κυκλοφορεί στο εργοτάξιο και δεν έχει καταστραφεί για
νοµικούς λόγους ή διατήρηση γνώσης, φέρει κατάλληλη αναγνώριση (π.χ. χρήση σφραγίδας
«ΑΚΥΡΟ»).
• Ο Υπεύθυνος Ποιότητας διατηρεί το πρωτότυπο αρχείο µε τις τρέχουσες εκδόσεις των
εγγράφων και ιστορικό αρχείο µε παλαιότερες εκδόσεις αυτών.
• Η έκδοση νέων εγγράφων ή η αναθεώρηση υπαρχόντων διενεργείται από τον Υπεύθυνο
Ποιότητας του έργου (µε προσαρµογή σε αυτά των απαραίτητων στοιχείων που έχει
συγκεντρώσει, είτε µετά από απαίτηση του 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, είτε εξαιτίας νέων
απαιτήσεων από νοµοθεσία, κανονισµούς κ.λ.π.). Νέα και αναθεωρηµένα έγγραφα
εγκρίνονται από τον Υπεύθυνο έργου και διανέµονται στους αποδέκτες τους, µε βάση τον
κατάλογο ελεγχόµενων εσωτερικών εγγράφων. Η διανοµή γίνεται από τον Υπεύθυνο
Ποιότητας ως εξής. Ενηµερώνεται ο κατάλογος εγγράφων για την προσθήκη ή τροποποίηση
και ο αποδέκτης υπογράφει δίπλα στο όνοµά του, αποδεικνύοντας έτσι την ενηµέρωσή του
σχετικά.
• Ο κατάλογος ελεγχόµενων εσωτερικών εγγράφων είναι ελεγχόµενο έγγραφο και ισχύει η
τελευταία κάθε φορά έκδοσή του (φέρει ηµεροµηνία έκδοσης και αριθµό έκδοσης).
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• Η κωδικοποίηση των εγγράφων, που τεκµηριώνουν το Π.Π.Ε. βασίζεται στην εξής
µεθοδολογία. Σε όλα τα έγγραφα αποδίδεται ένας κωδικός του τύπου: ΑΡΧΙΚΑ ΤΙΤΛΟΥ
ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ_ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ (π.χ. ∆ελτίο Ελέγχου για αποτυπώσεις - χαράξεις =
∆Ε 01 κ.ο.κ.).
Αρχεία: α) Ηµερολόγιο έργου: περιλαµβάνει όλες τις πληροφορίες, στοιχεία και συµβάντα κατά την
κατασκευή του έργου (απαιτείται από νοµοθεσία), β) Η αλληλογραφία και τα υπόλοιπα έγγραφα και
έντυπα αρχειοθετούνται σε φακέλους στα γραφεία του εργοταξίου, µε ευθύνη του Υπευθύνου έργου
(και του Υπευθύνου Ποιότητας όσον αφορά σε θέµατα ποιότητας), όπως παρακάτω:
• Συµβατικά έγγραφα (αλληλογραφία επικοινωνίας µε τον 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ και τις
∆ηµόσιες Υπηρεσίες)
• Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.)
• Λογιστικά έγγραφα
• ∆ελτία Ελέγχου κ.λ.π.
Το αρχείο διατηρείται για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί το έργο. Μετά το τέλος του έργου, τηρείται
ως ιστορικό αρχείο από την 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ.
3.6.Προµήθειες
Σκοπός: Μέσω της παρούσας παραγράφου του Π.Π.Ε επιτυγχάνονται οι εξής στόχοι: α) καταγραφή
των σηµαντικότερων υλικών, που θα ενσωµατωθούν στο έργο, των προµηθευτών τους και των
σχετικών προδιαγραφών ποιότητας, που τα χαρακτηρίζουν, β) περιγραφή της µεθόδου αξιολόγησης,
επιλογής και ελέγχου των προµηθευτών και υπεργολάβων, που θα συνεργαστούν µε την 4M
KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ για την διεκπεραίωση του έργου, γ) περιγραφή των απαιτήσεων, που έχει η 4M
KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, από τους προµηθευτές ή υπεργολάβους της, όσον αφορά σε Προγράµµατα
Ποιότητας ή Συστήµατα Ποιότητας, δ) περιγραφή των µεθόδων που θα χρησιµοποιηθούν για την
κάλυψη των κανονιστικών απαιτήσεων, που έχουν εφαρµογή στα προµηθευόµενα υλικά.
Ορισµοί:
• Προµηθευτής: Με τον όρο αυτόν δηλώνεται είτε ο υποκατασκευαστής, είτε ο
υποπροµηθευτής. Σε περίπτωση διαχωρισµού απαιτήσεων θα χρησιµοποιείται ένας από τους
δύο όρους όπου εφαρµόζεται.
• Υποκατασκευαστής: Ο οργανισµός εκείνος που αναλαµβάνει µέρος του έργου βάσει των
προδιαγραφών, που συντάσσονται από τον κύριο κατασκευαστή.
• Υποπροµηθευτής: Οργανισµός που προµηθεύει προϊόντα βάσει δικού του καταλόγου και
συνεπώς δικών του προδιαγραφών.
Σχετικά έγγραφα / προδιαγραφές:
• ISO 10005 - Οδηγίες για Προγράµµατα Ποιότητας
• Τιµολόγιο έργου
• Κατάλογος υλικών (Παράρτηµα 4)
• Έντυπο αγοράς υλικών, Ε_ΠΠΕ_003.6/1 (Παράρτηµα 4)
• Συµβόλαιο µε προµηθευτές / υπεργολάβους
Αναλυτική περιγραφή:

• Οι προµηθευτές υλικών και οι υπεργολάβοι, που θα αναλάβουν να διεκπεραιώσουν µέρος
των εργασιών του έργου, είναι εγκεκριµένοι από την 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ. Επίσης,
υποβάλλονται σε συνεχή έλεγχο και αξιολόγηση για την ποιότητα των προϊόντων και
υπηρεσιών, που παρέχουν.
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• Τα σηµαντικότερα κριτήρια, µε βάση τα οποία επιλέγονται από την 4M
KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, είναι η διαθεσιµότητα, η ποιότητα, η ικανότητά τους να
συµµορφώνονται µε πρότυπα και προδιαγραφές, η ύπαρξη Συστήµατος Ποιότητας ή
Προγραµµάτων Ποιότητας, ο χρόνος παράδοσης, ο τρόπος παράδοσης, το κόστος.
• Όλοι οι προµηθευτές υλικών και υπηρεσιών περνάνε από µία φάση αρχικής αξιολόγησης,
από αρµόδιο τµήµα της 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ σε συνεργασία µε τον Υπεύθυνο
Ποιότητας του έργου, κατά την οποία κρίνεται η ικανότητα των υποψήφιων προµηθευτών
του έργου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του έργου, σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα
κριτήρια. Πιθανοί µηχανισµοί αξιολόγησης είναι οι ακόλουθοι: επίσκεψη στις
εγκαταστάσεις του προµηθευτή και σύνταξη σχετικής αναφοράς που να τεκµηριώνει την
αποδοχή ή την απόρριψη του, αποστολή κατάλληλου ερωτηµατολογίου προς τον
προµηθευτή από το οποίο είναι δυνατόν να προκύψουν σηµαντικές πληροφορίες για το
σύστηµα οργάνωσης και λειτουργίας του προµηθευτή, συνάντηση του εκπροσώπου της 4M
KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ (π.χ. Υπεύθυνος Ποιότητας έργου) µε υπεύθυνο εκπρόσωπο του
προµηθευτή, υπάρχουσα εµπειρία συνεργασίας µε τον προµηθευτή ή ακόµη και µία
δοκιµαστική παραγγελία υλικού µικρής ποσότητας, όχι σηµαντικού κόστους, που θα δώσει
µία εικόνα για την απόδοση του προµηθευτή (όπου, βέβαια, µπορεί κάτι τέτοιο να
πραγµατοποιηθεί).
• Όλα τα υλικά που χρησιµοποιούνται στο έργο και οι εργασίες στις οποίες θα
χρησιµοποιηθούν / ενσωµατωθούν περιγράφονται στο τιµολόγιο του έργου, ενώ οι
προµηθευτές τους και οι σχετικές προδιαγραφές ποιότητας, που τα χαρακτηρίζουν, είναι
καταγεγραµµένα σε κατάλογο του Παραρτήµατος 4. Με βάση το τιµολόγιο έργου και τον
κατάλογο προµηθευόµενων υλικών / προϊόντων διενεργούνται οι προµήθειες.
• Σε περίπτωση αλλαγής της παραγγελίας ο Υπεύθυνος Παραγγελίας ενηµερώνει τον
προµηθευτή και ακυρώνει την παραγγελία στέλνοντας καινούρια ή αποστέλλει την παλιά
παραγγελία διορθωµένη κατάλληλα. Περιπτώσεις αλλαγών σε παραγγελίες υλικών /
προϊόντων, που διενεργούνται βάσει συµφωνητικών µε τους προµηθευτές, καλύπτονται από
τα αντίστοιχα συµφωνητικά.
• Κατά την παραλαβή των υλικών στους χώρους του εργοταξίου διενεργείται ποσοτικός
έλεγχος των προµηθευόµενων υλικών / προϊόντων, έλεγχος των συνοδευτικών εντύπων (π.χ.
πιστοποιητικά), δειγµατοληπτικός έλεγχος παραλαβής ή ποιοτικός έλεγχος, αναφορικά µε
κάποιες ιδιότητες τους, σε εργαστήριο εντός εργοταξίου ή σε κάποιο εξωτερικό εργαστήριο
(αναγνωρισµένο ή διαπιστευµένο), ανάλογα µε τις απαιτήσεις της Νοµοθεσίας ή µε το τι
περιγράφεται στην Εντολή Αγοράς ή στο συµφωνητικό µε τον προµηθευτή. Η ταυτοποίηση
των προµηθευόµενων υλικών γίνεται µε τη χρήση κατάλληλων πινακίδων ή καρτών
αναγνώρισης, ή απλώς µε την τοποθέτησή τους στον χώρο όπου τοποθετούνται. Σε
περιπτώσεις που ο Κύριος του έργου έχει θέσει ιδιαίτερες απαιτήσεις ταυτοποίησης και
ιχνηλασιµότητας ενός υλικού ή προϊόντος, τότε ακολουθούνται οι απαιτήσεις της Σύµβασης.
• Για την αγορά υλικών, που θα χρησιµοποιηθούν στο έργο, προτείνεται η χρήση
τυποποιηµένου εντύπου αγοράς Ε_ΠΠΕ_003.6/1, στο οποίο θα δίνεται σαφής και πλήρης
εικόνα των απαιτήσεων για το υλικό. Οι πληροφορίες που περιλαµβάνει το έντυπο αφορούν
τον τύπο, την κλάση, την κατηγορία του προϊόντος, ισχύουσες και απαιτούµενες
προδιαγραφές, τρόπο ελέγχου (όπου απαιτείται) των ποιοτικών χαρακτηριστικών του κατά
την παραλαβή του υλικού για επιβεβαίωση της περιγραφής του, ποσότητα, απαιτούµενο
χρόνο παράδοσης, κόστος. Το έντυπο συµπληρώνεται από τους Υπευθύνους των τµηµάτων /
συνεργείων, που φαίνονται στο Οργανόγραµµα (Παράρτηµα 1) - οι οποίοι θεωρούνται
Υπεύθυνοι της παραγγελίας - σε συνεργασία µε τον Υπεύθυνο Ποιότητας για θέµατα
ποιότητας, προδιαγραφές κ.λ.π. και εγκρίνεται τελικώς από τον Υπεύθυνο έργου. Σε
περιπτώσεις που δεν εξυπηρετεί η αποστολή εντύπου παραγγελίας, συντάσσεται ιδιωτικό
συµφωνητικό µεταξύ εταιρείας και προµηθευτή, στο οποίο περιλαµβάνονται όλες οι
απαιτήσεις για το προµηθευόµενο προϊόν.
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• Υλικά που προµηθεύονται από τον 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ και σύµφωνα µε τη Σύµβαση
ελέγχονται από αυτόν αποτελούν εξαίρεση στην παραπάνω µεθοδολογία ποιοτικού ελέγχου
των εισερχοµένων υλικών. Αυτά τα υλικά έχουν ιδιαίτερη µεταχείριση (βλ. παρ. 3.7 Π.Π.Ε.)
• Κατά την ανάθεση εργασιών σε υπεργολάβους χρησιµοποιούνται ιδιωτικά συµφωνητικά,
στα οποία περιγράφονται όλες οι συµβατικές απαιτήσεις για την παρεχόµενη υπηρεσία,
καθώς και ο τρόπος ελέγχου (συχνότητα ελέγχου, υπεύθυνος ελέγχου, µέθοδος ελέγχου)
των εργασιών του υπεργολάβου από τον Υπεύθυνο έργου, όσον αφορά σε ποιοτικά
χαρακτηριστικά, συµµόρφωση µε το χρονοδιάγραµµα του έργου, κ.λ.π. Η τελευταία
παρατήρηση έχει ιδιαίτερη σηµασία, όταν ο συγκεκριµένος υπεργολάβος δεν διαθέτει
Σύστηµα Ποιότητας ή δεν εφαρµόζει Πρόγραµµα Ποιότητας για τις εργασίες, που
αναλαµβάνει να διεκπεραιώσει. Η διαχείριση των µη συµµορφώσεων και η δροµολόγηση
κατάλληλης διορθωτικής ενέργειας συντονίζονται από τον Υπεύθυνο Ποιότητας του έργου,
µε τη µεθοδολογία που περιγράφεται στις παραγράφους 3.13, 3.14 του Π.Π.Ε.
Αρχεία: α) Συµβόλαια µε προµηθευτές / υπεργολάβους, τιµολόγιο έργου: Τηρούνται στα γραφεία του
εργοταξίου, µε ευθύνη του Υπευθύνου έργου, για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί το έργο, και στην
συνέχεια για όσο χρόνο επιβάλλει η φορολογική νοµοθεσία στην 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, β) Ο
κατάλογος υλικών, το πρωτόκολλο αφανών εργασιών (εφόσον τηρείται), οι εντολές αγοράς και τα
έντυπα αξιολόγησης προµηθευτών τηρούνται από τον Υπεύθυνο Ποιότητας του έργου, για όλη τη
χρονική διάρκεια του έργου. Μετά το τέλος του έργου, τηρείται ως ιστορικό αρχείο από την 4M
KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ.
3.7. Έλεγχος προϊόντων προµηθευόµενων από τον 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
Σκοπός: Μέσω της παρούσας παραγράφου τεκµηριώνονται οι µέθοδοι, που εφαρµόζει η εταιρεία α)
για να αναγνωρίζει προϊόντα, που παρέχονται από τον 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ (υλικά, εξοπλισµό,
λογισµικό, πληροφορίες) και να ελέγχει τη χρησιµοποίησή τους στο έργο και την κατάστασή τους, β)
για να πιστοποιήσει ότι αυτά τα προϊόντα συµµορφώνονται µε συγκεκριµένες απαιτήσεις ποιότητας
και προδιαγραφές, γ) για να διαχειρίζεται µη συµµορφούµενα προϊόντα που παρέχονται από τον 4M
KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ.
Ορισµοί: ∆εν έχει εφαρµογή.
Σχετικά έγγραφα / προδιαγραφές:
• ISO 10005 - Οδηγίες για Προγράµµατα Ποιότητας
• Πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής προϊόντων από τον 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
(Παράρτηµα 5)
• ∆ήλωση αποδοχής πλήρους ευθύνης για συντήρηση, αποθήκευση, χρήση προϊόντων /
υπηρεσιών, προµηθευόµενων από τον 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, της 4M
KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
Αναλυτική περιγραφή:
• Ο 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ είναι δυνατόν να προµηθεύσει υλικά είτε για ενσωµάτωση στο
έργο είτε για δανεισµό και χρησιµοποίηση από την 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ,
υποβοηθώντας έτσι στην κατασκευή, επιθεώρηση και έλεγχο του έργου.
• Όταν η 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ αποδέχεται τέτοια προϊόντα δηλώνει, γραπτώς, ότι
αποδέχεται πλήρη ευθύνη για την συντήρηση, αποθήκευση και χρήση αυτών µέχρι τη στιγµή
που θα ενσωµατωθούν στο έργο ή θα επιστραφούν στον 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ.
• Η 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ αξιολογεί και επαληθεύει ότι τα παρεχόµενα προϊόντα από τον
πελάτη, συµφωνούν µε τις προδιαγραφόµενες απαιτήσεις της σύµβασης και ότι η ποιότητά
τους είναι σύµφωνη και δεν θα µεταβάλλει την απαιτούµενη ποιότητα του τελικού έργου.
Για την παραλαβή των προϊόντων από την 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ (π.χ. στο χώρο του
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εργοταξίου) χρησιµοποιείται πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής, το οποίο υπογράφεται
από τον υπεύθυνο παραλαβής και το οποίο χρησιµοποιείται ως έγγραφη απόδειξη για τον
έλεγχο της κατάστασης των προϊόντων, κατά την µεταφορά τους (ύπαρξη ιδιαίτερων ζηµιών
ή φθορών, έλεγχος για συµµόρφωση µε τα προδιαγραφόµενα στη σύµβαση).
• Παρόλο που η 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ προβαίνει σε όλες τις προδιαγεγραµµένες
επαληθεύσεις, ο ΚΤΕ δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη του να παρέχει αποδεκτά προϊόντα.
Έτσι, ο 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ έχει τη δυνατότητα να επιβεβαιώσει εγγράφως τα τεχνικά
χαρακτηριστικά του παραδιδόµενου προϊόντος και τη συµφωνία του µε τις
προδιαγεγραµµένες απαιτήσεις, ώστε να αποφευχθούν δοκιµές υψηλού κόστους ή
καταστροφή / φθορά του παραδιδόµενου προϊόντος.
• Σε περίπτωση που εντοπιστούν παραλείψεις ή µη συµµορφώσεις στα παραδιδόµενα
προϊόντα από τον 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ προς την 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ του έργου,
τότε συντάσσεται λεπτοµερής αναφορά που αποστέλλεται στον 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ή
ανακοινώνεται σε εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο του, η οποία περιλαµβάνει αναλυτική
περιγραφή των βλαβών, απωλειών, ζηµιών, παραλείψεων, µη συµµορφώσεων, αποκλίσεων
από τις απαιτήσεις, προδιαγραφές, οι οποίες διαπιστώθηκαν κατά τη διάρκεια των ελέγχων
παραλαβής. Το θέµα διαχειρίζεται ο Υπεύθυνος Ποιότητας του έργου σε συνεργασία µε το
αρµόδιο τµήµα της 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ο οποίος αναµένει την διευθέτηση της µη
συµµόρφωσης από τον 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, µέσα σε χρονικά περιθώρια, που έχουν
συµφωνηθεί από τις δύο πλευρές (τέτοια ώστε να µην προκαλέσουν καθυστερήσεις στο έργο
και σοβαρές αποκλίσεις από το αρχικό χρονοδιάγραµµα).
• Τα µη συµµορφούµενα προϊόντα, που προέρχονται από τον 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ,
τοποθετούνται σε κατάλληλο χώρο µη συµµορφούµενων, µε εµφανή ένδειξη της
προέλευσής τους (όνοµα 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ), της ηµεροµηνίας εισαγωγής τους στον
χώρο του έργου και της κατάστασής τους (π.χ. χρήση ετικέτας ή πινακίδας που αναγράφει τα
προηγούµενα στοιχεία και την ένδειξη: ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ, µε
υπογραφή του Υπευθύνου Ποιότητας του έργου). Αντίστοιχα, τα προϊόντα αυτά τα οποία
βρίσκονται στο χώρο του έργου αλλά θα υποστούν ειδικές δοκιµές και ελέγχους,
τοποθετούνται σε κατάλληλο χώρο - µέχρι να προκύψουν τα αποτελέσµατα των δοκιµών µε την ένδειξη π.χ. ΑΝΑΜΟΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ.
Οτιδήποτε έχει ελεγχθεί και αποδειχθεί ότι είναι κατάλληλο για χρήση ή ενσωµάτωση στο
έργο, τοποθετείται στην αποθήκη µε την ένδειξη ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ: OK - Υπογραφή
Υπευθύνου Ποιότητας ή προωθείται άµεσα στο σηµείο του έργου, στο οποίο πρόκειται να
χρησιµοποιηθεί ή να ενσωµατωθεί. Ως µέσο τεκµηρίωσης της κατάστασης των
προµηθευόµενων προϊόντων από τον 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ χρησιµοποιείται το
πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής.
Αρχεία: α) Πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής: Τηρείται στα γραφεία του εργοταξίου, µε ευθύνη
του Υπευθύνου Ποιότητας, για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί το έργο, β) ∆ήλωση αποδοχής πλήρους
ευθύνης για συντήρηση, αποθήκευση, χρήση προϊόντων / υπηρεσιών, προµηθευόµενων από τον 4M
KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, σχετικά έντυπα δοκιµών και ελέγχων των προµηθευόµενων προϊόντων,
αντίγραφα αναφορών µη συµµορφώσεων και σχετική αλληλογραφία µε τον 4M
KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ τηρούνται ανά προµηθευόµενο προϊόν σε φάκελο προµηθευόµενων προϊόντων
από τον 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, στα γραφεία του εργοταξίου, µε ευθύνη του Υπευθύνου
Ποιότητας, για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί το έργο. Μετά το τέλος του έργου, αρχειοθετούνται ως
ιστορικό αρχείο, στον φάκελο του από την 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ.
3.8. Ταυτοποίηση και ιχνηλασιµότητα
Σκοπός: Μέσω της παρούσας παραγράφου του Π.Π.Ε. περιγράφεται ο τρόπος ταυτοποίησης
(αναγνώρισης) των υλικών / προϊόντων, που χρησιµοποιούνται στο έργο, κατά τις φάσεις παραλαβής
τους και τοποθέτησής τους στους αποθηκευτικούς χώρους του εργοταξίου, ενώ καθορίζονται, επίσης,
τα σηµεία εκείνα στα οποία είναι απαραίτητες διαδικασίες ιχνηλασιµότητας (π.χ. ειδικές διεργασίες
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όπως συγκολλήσεις), δηλαδή τρόποι µε τους οποίους είναι δυνατόν να ανιχνευθεί ο υπεύθυνος
υλοποίησης κάθε φάσης του έργου.
Ορισµοί: ∆εν έχει εφαρµογή.
Σχετικά έγγραφα / προδιαγραφές:
• ISO 10005 - Οδηγίες για Προγράµµατα Ποιότητας
• Σύµβαση έργου
Αναλυτική περιγραφή:
• Όλα τα προϊόντα / υπηρεσίες, που ενσωµατώνονται ή χρησιµοποιούνται στο έργο
αναγνωρίζονται µε κατάλληλα µέσα και τρόπους, από την παραλαβή και κατά τη διάρκεια
όλων των φάσεων υλοποίησης του έργου, µέχρι την παράδοση του έργου.
• Κατά τη διάρκεια υλοποίησης κατασκευής του έργου δεν χρησιµοποιούνται προϊόντα /
υπηρεσίες από µη αξιολογηµένους προµηθευτές / υπεργολάβους.
• Όπου απαιτείται από τις προδιαγραφές, οι πρώτες ύλες που χρησιµοποιούνται στο έργο
συνοδεύονται από κατάλληλα πιστοποιητικά.
• Για όσα προϊόντα είναι αναγκαίο, υπάρχει ένδειξη του αριθµού σειράς, χρονολογίας
κατασκευής, σήµατος CE.
• Ως µέσα ταυτοποίησης των προϊόντων είναι δυνατόν να χρησιµοποιούνται ετικέτες /
πινακίδες / κάρτες αναγνώρισης, που υποδηλώνουν την κατηγορία των προϊόντων και
διασφαλίζουν ότι χρησιµοποιούνται για την εργασία, για την οποία προορίζονται, ή ότι
έχουν, ενδεχοµένως, µετακινηθεί από τον ελεγχόµενο χώρο αποθήκευσης υλικών.
• Τα προϊόντα, τα οποία εισέρχονται στον χώρο του εργοταξίου και προωθούνται άµεσα στα
σηµεία κατασκευής του έργου, όπου είναι απαραίτητα, ή αποθηκεύονται σε κατάλληλο
χώρο, έχουν περάσει από επιτυχή ποιοτικό έλεγχο, που τεκµηριώνεται µέσω των Εντολών
Αγοράς ή των ∆ελτίων Αποστολής ή των εντύπων δοκιµών και ελέγχου (βλ. παράγραφο 3.6
του Π.Π.Ε).
• Για εργασίες που - αφού ολοκληρωθούν - καλύπτονται από επόµενες και δεν µπορούν να
ελεγχθούν εκ των υστέρων, αναγνωρίζονται µέσω σύνταξης πρωτοκόλλου αφανών εργασιών
ή µέσω καταγραφής τους στο ηµερολόγιο του έργου. Έτσι διευκολύνεται η αναγνώρισή τους
και η διαχείρισή τους, όταν διαπιστωθεί µη συµµόρφωση τους µε τις απαιτούµενες
προδιαγραφές.
• Η σήµανση και οι ετικέτες των υλικών - όπου χρησιµοποιούνται - θα πρέπει να είναι
ευανάγνωστες, ανθεκτικές και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές.
• Προϊόντα προµηθευόµενα από τον 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ταυτοποιούνται, ανάλογα µε
την κατάστασή τους, σύµφωνα µε τα περιγραφόµενα στην παράγραφο 3.7 του Π.Π.Ε.
Αρχεία: α) Αρχεία ιχνηλασιµότητας: Τεχνικός Φάκελος έργου- τηρείται στα γραφεία του εργοταξίου
από τον Υπεύθυνο έργου, για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί το έργο. Μετά το τέλος του έργου,
τηρείται ως ιστορικό αρχείο από την 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ.
• Όπου η ιχνηλασιµότητα αποτελεί προδιαγεγραµµένη συµβατική απαίτηση, τότε
ακολουθούνται οι απαιτήσεις της Σύµβασης.
• Σε περιπτώσεις που ο 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ έχει θέσει ιδιαίτερες απαιτήσεις
ταυτοποίησης και ιχνηλασιµότητας ενός υλικού ή προϊόντος, τότε εφαρµόζονται τα
περιγραφόµενα στη Σύµβαση της 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ µε τον 4M
KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ.
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3.9. Έλεγχος και Λειτουργία εργοταξίου
Σκοπός: Μέσω της παρούσας παραγράφου του Π.Π.Ε. υποδεικνύεται η µέθοδος ελέγχου των
διεργασιών, που λαµβάνουν χώρα στο εργοτάξιο, ώστε να ικανοποιούνται οι καθορισµένες απαιτήσεις
του έργου.
Ορισµοί: ∆εν έχει εφαρµογή.
Σχετικά έγγραφα / προδιαγραφές:
• ISO 10005 - Οδηγίες για Προγράµµατα Ποιότητας
• Τεχνική περιγραφή του έργου, Τεύχη, Σχέδια και λοιπά διαγράµµατα και στοιχεία της
Μελέτης Εκτέλεσης του έργου
• Τεχνικές Περιγραφές και Συγγραφές της Μελέτης
• Νοµοθεσία
• Ηµερολόγιο έργου
• Χρονοδιάγραµµα έργου (Παράρτηµα 6)
• Καταγραφή Μηχανολογικού Εξοπλισµού (Παράρτηµα 7)
Αναλυτική περιγραφή:
• Οι φάσεις του έργου εκτελούνται σύµφωνα µε το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα του έργου
(Παράρτηµα 6), το οποίο αποτελεί συµβατικό έγγραφο και είναι τµήµα της Σύµβασης έργου
µεταξύ 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ και 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ. Σε περίπτωση
ανασκόπησης του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος εφαρµόζονται οι απαιτήσεις της
παραγράφου 3.3 του Π.Π.Ε.
• Η χρονική και κοστολογική παρακολούθηση του έργου γίνεται µε βάση κατάλληλα
διαµορφωµένο πρόγραµµα ηλεκτρονικού υπολογιστή, το οποίο συντηρείται και
παρακολουθείται µε ευθύνη του Υπευθύνου Έργου.
• Οι λεπτοµέρειες και οι τεχνικές προδιαγραφές της εκτέλεσης του έργου καθορίζονται στα
συµβατικά τεύχη και στη σχετική Νοµοθεσία και όπου απαιτείται (π.χ. ειδικές διεργασίες
όπως συγκολλήσεις) αναλύονται από κατάλληλα διαµορφωµένες Οδηγίες εργασίας, που
έχουν σχεδιαστεί από ειδικευµένο προσωπικό (ως Οδηγίες εργασίας είναι δυνατόν να
θεωρηθούν και τα κατασκευαστικά σχέδια - διαγράµµατα της µελέτης εκτέλεσης του έργου).
• Η συµµόρφωση των φάσεων κατασκευής του έργου µε τις προδιαγραφές της σύµβασης και
της ισχύουσας Νοµοθεσίας αποδεικνύεται µέσω της τήρησης αρχείων όπως: τεύχη της
σύµβασης και των προδιαγραφών, έντυπα ελέγχων και δοκιµών (συµπεριλαµβανοµένων και
των ελέγχων κατά τις παραλαβές), έντυπα παρακολούθησης της εξέλιξης του έργου (π.χ.
ηµερολόγιο έργου, έντυπα 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ή έντυπα Σ.∆.Π. της 4M
KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ), έντυπα ελέγχου του εξοπλισµού επιθεώρησης, µέτρησης και
δοκιµών (βλ. παράγραφο 3.11 του Π.Π.Ε.), αρχείο προσωπικού, µέσω του οποίου
αποδεικνύεται η ικανότητα και επάρκεια του προσωπικού που εκτελεί εργασίες σηµαντικές
για την ποιότητα του έργου. Η επιθεώρηση των φάσεων του έργου διενεργείται από τους
Υπεύθυνους των συνεργείων, ενώ είναι δυνατή η επιθεώρηση φάσεων του έργου από
εκπρόσωπο του 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στη Σύµβαση
έργου. Τα αποτελέσµατα των επιθεωρήσεων αρχειοθετούνται όπως παραπάνω, µέσω των
προαναφερθέντων εντύπων.
• Θέµατα σχετικά µε το περιβάλλον εργασίας (π.χ. µέτρα υγιεινής και ασφάλειας)
περιγράφονται στο κεφάλαιο 5 του Π.Π.Ε.
• Τα απαραίτητα υλικά για το έργο, οι προδιαγραφές τους και η µέθοδος προµήθειάς τους
περιγράφεται διεξοδικά στην παράγραφο 3.6 του Π.Π.Ε.
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• Οι απαραίτητοι έλεγχοι και δοκιµές που πραγµατοποιούνται κατά την εξέλιξη του έργου
περιγράφονται στην παράγραφο 3.10 του Π.Π.Ε.
• Θέµατα µεταχείρισης και αποθήκευσης των υλικών, που χρησιµοποιούνται στο έργο,
περιγράφονται στην παράγραφο 3.15 του Π.Π.Ε.
• Θέµατα εκπαίδευσης προσωπικού περιγράφονται στην παράγραφο 3.18 του Π.Π.Ε.
• Θέµατα ειδικών διεργασιών (π.χ. συγκολλήσεις) καλύπτονται µέσω σχεδιασµού
κατάλληλων Οδηγιών εργασίας, κατάλληλης εκπαίδευσης προσωπικού γι’ αυτές τις
διαδικασίες, χρήση κατάλληλου εξοπλισµού, έλεγχο της πραγµατοποίησης αυτών των
διεργασιών από εξειδικευµένο προσωπικό, και τεκµηριώνονται µέσω των αρχείων
προσωπικού, συντήρησης εξοπλισµού, ελέγχων και επιθεωρήσεων.
• Ο χρησιµοποιούµενος στο έργο βασικός µηχανολογικός εξοπλισµός (µηχανήµατα και
οχήµατα) παρουσιάζεται στο Παράρτηµα 7 και χρησιµοποιείται - συντηρείται σύµφωνα µε
τα εγχειρίδια κατασκευαστών ή όπου είναι απαραίτητο µέσω Οδηγιών εργασίας, που έχουν
σχεδιαστεί από κατάλληλο προσωπικό (π.χ. Υπεύθυνος Ποιότητας σε συνεργασία µε τον
Υπεύθυνο Συνεργείου που χειρίζεται το συγκεκριµένο µηχάνηµα).
• Στο αρχείο µηχανολογικού εξοπλισµού αρχειοθετούνται όλα τα σχετικά έγγραφα
(πιστοποιητικά κ.λ.π.) για τον εξοπλισµό, που χρησιµοποιείται στο έργο.
• Το πρόγραµµα συντήρησης του εξοπλισµού (µηχανήµατα - οχήµατα) συντάσσεται από τον
Υπεύθυνο Ποιότητας και περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα 7, ενώ η πραγµατοποίηση της
συντήρησης του εξοπλισµού τεκµηριώνεται µέσω αντίστοιχων αρχείων.
• Απαραίτητα εξαρτήµατα και ανταλλακτικά των µηχανηµάτων προµηθεύονται σύµφωνα µε
τις απαιτήσεις της παραγράφου 3.6. του Π.Π.Ε. και αποθηκεύονται στις αποθήκες του
εργοταξίου, ώστε να είναι εύκολη και γρήγορη η πρόσβαση σε αυτά.
• Το προσωπικό που ευθύνεται για την συντήρηση του εξοπλισµού είναι κατάλληλα
εκπαιδευµένο και η εκπαίδευσή του σε αυτόν τον τοµέα τεκµηριώνεται µέσω του αρχείου
προσωπικού.
Αρχεία: Το χρονοδιάγραµµα έργου και το αρχείο µηχανολογικού εξοπλισµού τηρούνται στα γραφεία
του εργοταξίου από τον Υπεύθυνο έργου, για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί το έργο. Μετά το τέλος
του έργου, τηρείται ως ιστορικό αρχείο από την 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ.
3.10.Επιθεώρηση και ∆οκιµές
Σκοπός: Μέσω της παρούσας παραγράφου του Π.Π.Ε. καθορίζεται το πρόγραµµα ελέγχου και
δοκιµών, που εφαρµόζεται κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου και το οποίο είναι δυνατόν να
περιλαµβάνει:
• ελέγχους παραλαβής για την επαλήθευση συµµόρφωσης των παραλαµβανόµενων προϊόντων
και υπεργολαβικά εκτελεσµένων εργασιών µε προδιαγεγραµµένες απαιτήσεις,
• όλα τα σηµεία ελέγχου και δοκιµών και το πως αυτά είναι ενσωµατωµένα στο
χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου,
• τα χαρακτηριστικά που ελέγχονται σε κάθε σηµείο ελέγχου και δοκιµής, τις διαδικασίες
ελέγχου, τα κριτήρια αποδοχής - απόρριψης, ειδικά εργαλεία - τεχνικές για την διεξαγωγή
των ελέγχων, τα προσόντα - απαιτήσεις για το προσωπικό που συµµετέχει στους ελέγχους δοκιµές,
• τα σηµεία στα οποία οι έλεγχοι και οι δοκιµές απαιτείται να παρακολουθούνται ή να
διενεργούνται από τις Αρχές ή / και τον 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ,
• τις συνθήκες υπό τις οποίες η 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ή ο 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ή
των Αρχών, µπορεί να χρησιµοποιήσει εξωτερικό συνεργάτη για να πραγµατοποιήσει
δοκιµές τύπου, ελέγχους µε µαρτυρία (περιλαµβανοµένης της αποδοχής επί τόπου -
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εργοτάξιο), επαλήθευση προϊόντος, επικύρωση προϊόντος, πιστοποίηση υλικών, προϊόντος,
διαδικασιών, προσωπικού.
Ορισµοί: ∆εν έχει εφαρµογή.
Σχετικά έγγραφα / προδιαγραφές:
• ISO 10005 - Οδηγίες για Προγράµµατα Ποιότητας
• Έντυπο αγοράς υλικών, Ε_ΠΠΕ_003.6/1 (Παράρτηµα 4)
• Συµβόλαιο µε προµηθευτές / υπεργολάβους
• Σύµβαση έργου
• Τεχνικός Φάκελος έργου
• Πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής προϊόντων από τον 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
(Παράρτηµα 5)
• Έντυπα δοκιµών και ελέγχων
• Τεχνική περιγραφή του έργου, Τεύχη, Σχέδια και λοιπά διαγράµµατα και στοιχεία της
Μελέτης Εκτέλεσης του έργου
• Τεχνικές Περιγραφές και Συγγραφές της Μελέτης
• Νοµοθεσία
• Ηµερολόγιο έργου
• Χρονοδιάγραµµα έργου (Παράρτηµα 6)
Αναλυτική περιγραφή:
• Κατά την παραλαβή των υλικών στους χώρους του εργοταξίου διενεργείται ποσοτικός
έλεγχος των προµηθευόµενων υλικών / προϊόντων, έλεγχος των συνοδευτικών εντύπων (π.χ.
πιστοποιητικά) δειγµατοληπτικός έλεγχος παραλαβής ή ποιοτικός έλεγχος, αναφορικά µε
κάποιες ιδιότητες τους, σε εργαστήριο εντός εργοταξίου ή σε κάποιο εξωτερικό εργαστήριο
(αναγνωρισµένο ή διαπιστευµένο), ανάλογα µε τις απαιτήσεις της Νοµοθεσίας ή µε τα
περιγραφόµενα στην Εντολή Αγοράς ή στο συµφωνητικό µε τον προµηθευτή.
• Η διαχείριση των µη συµµορφώσεων και η δροµολόγηση κατάλληλης διορθωτικής
ενέργειας συντονίζονται από τον Υπεύθυνο Ποιότητας, µε τη µεθοδολογία που περιγράφεται
στις παραγράφους 3.13, 3.14 του Π.Π.Ε.
• Η ταυτοποίηση των προµηθευόµενων υλικών πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις
της παραγράφου 3.8 του Π.Π.Ε.
• Υλικά που προµηθεύονται από τον 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ταυτοποιούνται και
ελέγχονται σύµφωνα µε τη µεθοδολογία, που περιγράφεται στην παράγραφο 3.7 του Π.Π.Ε.
• Κατά την ανάθεση εργασιών σε υπεργολάβους χρησιµοποιούνται ιδιωτικά συµφωνητικά,
στα οποία περιγράφονται όλες οι συµβατικές απαιτήσεις για την παρεχόµενη υπηρεσία,
καθώς και ο τρόπος ελέγχου (συχνότητα ελέγχου, υπεύθυνος ελέγχου, µέθοδος ελέγχου)
των εργασιών του υπεργολάβου από τον Υπεύθυνο έργου, όσον αφορά σε ποιοτικά
χαρακτηριστικά, συµµόρφωση µε το χρονοδιάγραµµα του έργου, κ.λ.π. Η τελευταία
παρατήρηση έχει ιδιαίτερη σηµασία, όταν ο συγκεκριµένος υπεργολάβος δεν διαθέτει
Σύστηµα Ποιότητας ή δεν εφαρµόζει Πρόγραµµα Ποιότητας για τις εργασίες, που
αναλαµβάνει να διεκπεραιώσει. Η διαχείριση των µη συµµορφώσεων και η δροµολόγηση
κατάλληλης διορθωτικής ενέργειας συντονίζονται από τον Υπεύθυνο Ποιότητας του έργου,
µε τη µεθοδολογία που περιγράφεται στις παραγράφους 3.13, 3.14 του Π.Π.Ε.
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• Οι έλεγχοι, που πραγµατοποιούνται κατά την εξέλιξη της κατασκευής του έργου (από την
αρχή µέχρι και τον τελικό έλεγχο), ορίζονται από τη Νοµοθεσία, τη Σύµβαση του έργου ή
τις προδιαγραφές που έχει θέσει η 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ενώ ελέγχεται και η
συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις του Π.Π.Ε.
• Η 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εξασφαλίζει ότι η κατασκευή του έργου δεν προχωρά αν δεν
ολοκληρωθούν οι έλεγχοι, που έχουν προγραµµατιστεί για το προηγούµενο στάδιο. Σε
περίπτωση που η ροή της κατασκευής επιβάλλει τη µετάβαση σε επόµενο στάδιο, χωρίς να
έχουν ολοκληρωθεί οι προκαθορισµένοι έλεγχοι, τότε αυτό καταγράφεται στο ηµερολόγιο
του έργου, ώστε να γίνει εύκολα ο εντοπισµός και η αναγνώριση αυτών των σταδίων.
• Οι έλεγχοι σε ορισµένα στάδια είναι δυνατόν να γίνονται παρουσία του εκπροσώπου του 4M
KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ.
• Τα αποτελέσµατα των ελέγχων αρχειοθετούνται στον Φάκελο Έργου.
• Το προσωπικό που εµπλέκεται στην πραγµατοποίηση των ελέγχων σε όλα τα στάδια του
έργου είναι έµπειρο και κατάλληλα εκπαιδευµένο για τους ελέγχους και δοκιµές, που
διεξάγει.
Αρχεία: Όλα τα αρχεία ελέγχων και δοκιµών (Φάκελος έργου, έντυπα ελέγχων - δοκιµών, πρόγραµµα
ελέγχων και δοκιµών κ.λ.π.) τηρούνται στα γραφεία του εργοταξίου από τον Υπεύθυνο έργου, για όσο
χρονικό διάστηµα διαρκεί το έργο. Μετά το τέλος του έργου, τηρείται ως ιστορικό αρχείο από την 4M
KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ.
3.11. Έλεγχος εξοπλισµού επιθεωρήσεων, µετρήσεων και δοκιµών
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας ενότητας του Π.Π.Ε. είναι η περιγραφή του συστήµατος ελέγχου του
εξοπλισµού επιθεώρησης, µέτρησης και δοκιµών, τον οποίο χρησιµοποιεί εκπαιδευµένο προσωπικό
σε διάφορες φάσεις κατασκευής του έργου. Ένα ολοκληρωµένο σύστηµα ελέγχου του εξοπλισµού
µετρήσεων περιλαµβάνει α) µέθοδο αναγνώρισης - ταυτοποίησης του εξοπλισµού, β) µέθοδο
διακρίβωσης, γ) ένδειξη της κατάστασης διακρίβωσης του µετρητικού εξοπλισµού, δ) τήρηση αρχείων
διακρίβωσης και ελέγχου του εξοπλισµού.
Ορισµοί:
• ∆ιακρίβωση: Η σύγκριση των οργάνων επιθεώρησης, µέτρησης και δοκιµών µε πρότυπα
µεγέθη γνωστής ακρίβειας, για τον εντοπισµό και την διόρθωση αποκλίσεων των ενδείξεων
των οργάνων, σε σχέση µε τα πρότυπα µεγέθη.
• Έλεγχος διακρίβωσης: Ένα τεκµηριωµένο σύστηµα για την διασφάλιση του ότι τα
χρησιµοποιούµενα όργανα επιθεώρησης, µέτρησης και δοκιµών είναι διακριβωµένα και ότι
αυτό γίνεται κατά χρονικά διαστήµατα, που εξασφαλίζουν την ακρίβειά τους.
Σχετικά έγγραφα / προδιαγραφές:
• ISO 10005 - Οδηγίες για Προγράµµατα Ποιότητας
• Κατάλογος οργάνων επιθεώρησης, µέτρησης, δοκιµών (Παράρτηµα 9)
Αναλυτική περιγραφή:
• Η 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ακολουθεί τεκµηριωµένες διαδικασίες, βάσει των οποίων
ελέγχει τον εξοπλισµό µέτρησης.
• Για κάθε συσκευή που χρησιµοποιείται έχουν προκαθοριστεί οι µετρήσεις και οι δοκιµές,
που πρόκειται να γίνουν µε αυτήν.
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• Ο έλεγχος του εξοπλισµού επιθεωρήσεων, µετρήσεων και δοκιµών πραγµατοποιείται βάσει
προτύπων.
• Ο εξοπλισµός, που χρησιµοποιείται κατά την κατασκευή του έργου, για επιθεωρήσεις,
µετρήσεις και δοκιµές είναι καταγεγραµµένος σε σχετικό κατάλογο οργάνων µέτρησης,
ανάλογα µε τις εξής κατηγορίες: α) εξοπλισµός για τον οποίο απαιτείται διακρίβωση από
αναγνωρισµένο εξειδικευµένο εργαστήριο, β) εξοπλισµός για τον οποίο απαιτείται έλεγχος
από κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό της αναδόχου εταιρείας (π.χ. Υπεύθυνος
Ποιότητας του έργου), γ) εξοπλισµός για τον οποίο δεν απαιτείται διακρίβωση (ενδεικτική
χρήση µόνο). Τα κριτήρια µε βάση τα οποία ταξινοµούνται τα όργανα µέτρησης σε µία από
τις παραπάνω κατηγορίες καθορίζονται από αρµόδιο προσωπικό της 4M
KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, λαµβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της Σύµβασης, την ισχύουσα
Νοµοθεσία καθώς και τη χρήση του εν λόγω εξοπλισµού.
• Στα όργανα επιθεωρήσεων, µετρήσεων και δοκιµών αποδίδεται ταυτότητα - η οποία
επιδεικνύει την κατάσταση στην οποία βρίσκονται - µε χρήση κατάλληλων ετικετών.
• Για τον εξοπλισµό, που απαιτείται έλεγχος ή διακρίβωση, καταγράφονται οι ηµεροµηνίες
των τελευταίων και επόµενων ελέγχων ή διακριβώσεων, τα αποτελέσµατα των ελέγχων ή
διακριβώσεων και το όνοµα του Υπευθύνου, που πραγµατοποιεί τους ελέγχους ή τις
διακριβώσεις, καθώς και το σηµείο στο οποίο φυλάσσονται.
• Ο Υπεύθυνος Ποιότητας διατηρεί αρχείο µε τα πιστοποιητικά διακρίβωσης, που
απονέµονται από τους εξειδικευµένους οργανισµούς / εργαστήρια.
• Το χρονικό διάστηµα επαναδιακρίβωσης, για τον εξοπλισµό που απαιτεί διακρίβωση,
ορίζεται από τον Οργανισµό ∆ιακρίβωσης ή από τον Κατασκευαστή ή από τη Σύµβαση ή
από την 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ.
• Κάθε καινούρια συσκευή, που εισέρχεται στον χώρο κατασκευής του έργου (εργοτάξιο) δεν
χρησιµοποιείται αν δεν ελεγχθεί ή διακριβωθεί κατάλληλα, πριν από κάθε χρήση.
• Οι περιβαλλοντικές συνθήκες υπό τις οποίες φυλάσσονται οι συσκευές ελέγχονται, όπως
ορίζουν τα εγχειρίδια των κατασκευαστών.
• Οι περιβαλλοντικές συνθήκες, στις οποίες υλοποιούνται οι δοκιµές είναι σύµφωνες µε ότι
προδιαγράφεται σε πρότυπα, κανονισµούς, ενότητες του Π.Π.Ε.
• Σε περίπτωση συνεργασίας µε υποπροµηθευτές για την πραγµατοποίηση των απαραίτητων
µετρήσεων και δοκιµών, ο υποπροµηθευτής που συνεργάζεται µε την 4M
KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις που έχουν τεθεί από την 4M
KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, χωρίς ωστόσο η 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ να απαλλάσσεται των
ευθυνών της για την συµµόρφωση των δοκιµών µε τα πρότυπα, κανονισµούς κ.λ.π. προς τον
4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ.
• Μικρής ακρίβειας εξοπλισµός ελέγχεται οπτικώς για φθορές κ.λ.π. και δεν είναι απαραίτητο
να διακριβωθεί.
• Ο εξοπλισµός που χρησιµοποιούν οι υπεργολάβοι του έργου ελέγχεται για την κατάσταση
και την ακρίβειά του από τον Υπεύθυνο Ποιότητας του έργου ή εναλλακτικά ο υπεργολάβος
αποδεικνύει την κατάσταση αυτού του εξοπλισµού και την κατάσταση διακρίβωσης,
προσκοµίζοντας τα κατάλληλα πιστοποιητικά.
Αρχεία: Το αρχείο των οργάνων επιθεώρησης, ελέγχων και δοκιµών τηρείται στα γραφεία του
εργοταξίου από τον Υπεύθυνο Ποιότητας έργου, για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί το έργο. Μετά το
τέλος του έργου, τηρείται ως ιστορικό αρχείο από την 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ.
3.12.Κατάσταση Επιθεωρήσεων και ∆οκιµών
Στην παρούσα παράγραφο του Π.Π.Ε. περιγράφονται οι µέθοδοι που εφαρµόζει η 4M
KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, για να προσδιορίζει την κατάσταση ελέγχου και δοκιµών των σταδίων του
έργου.
Το γενικό πλαίσιο της µεθοδολογίας, που εφαρµόζεται, είναι το ακόλουθο:

22

• Ç 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ παρέχει όλα τα µέσα για την επιβεβαίωση ότι οι απαιτούµενοι
έλεγχοι και δοκιµές, σε όλες τις φάσεις του έργου, έχουν πραγµατοποιηθεί και είναι γνωστό
σε όλα τα τµήµατα του εργοταξίου σε ποιο στάδιο βρίσκονται,
• Ç 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ αποδεικνύει, µέσω των αρχείων ελέγχου και δοκιµών, που τηρεί
ότι το έργο είναι τελικά αποδεκτό και σύµφωνο µε τις απαιτήσεις (νοµοθετικές, συµβατικές
κ.λ.π.),
• µέσω των αρχείων ελέγχων και δοκιµών φαίνεται η ταυτότητα του υπεύθυνου έγκρισης κάθε
ελέγχου.
Αναλυτικότερα, όλη η µεθοδολογία, που εφαρµόζει η 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, για την
αναγνώριση της κατάστασης ελέγχων και δοκιµών των φάσεων του έργου περιγράφεται στις
παραγράφους 3.6, 3.7, 3.8, 3.10 του Π.Π.Ε.
3.13.Έλεγχος µη συµµορφώσεων
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας ενότητας του Π.Π.Ε. είναι να περιγράψει τη µέθοδο διαχείρισης και
ελέγχου των µη συµµορφώσεων (µη συµµορφούµενων προϊόντων), ώστε να αποφεύγεται η
λανθασµένη χρήση τους, µέχρι την κατάλληλη διάθεσή τους, να ορίσει συγκεκριµένα όρια - όπως τον
βαθµό ή τον τύπο της επιτρεπόµενης επιδιόρθωσης / επανακατεργασίας και να περιγράψει υπό ποιες
συνθήκες η 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ µπορεί να ζητήσει την έγκριση για το έργο, όταν δεν
πληρούνται καθορισµένες απαιτήσεις (δηλαδή να υποδείξει ποιος έχει την ευθύνη να ζητήσει µία
τέτοιου είδους έγκριση, πώς µπορεί να γίνει η αίτηση αυτή προς τον 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, τι
πληροφορίες απαιτούνται και σε ποια µορφή, ποιος έχει την αρµοδιότητα να εγκρίνει ή να απορρίψει
τέτοιες αιτήσεις).
Ορισµοί:
• Μη συµµορφούµενο προϊόν: Κάθε προϊόν που δεν πληροί καθορισµένες απαιτήσεις.
Σχετικά έγγραφα / προδιαγραφές:
• ISO 10005 - Οδηγίες για Προγράµµατα Ποιότητας
• Ε_ΠΠΕ_003.13/1 «Αναφορά µη συµµόρφωσης» (Παράρτηµα 10)
• Έντυπο αγοράς υλικών, Ε_ΠΠΕ_003.6/1 (Παράρτηµα 4)
• Συµβόλαιο µε προµηθευτές / υπεργολάβους
• Σύµβαση έργου
• Τεχνικός Φάκελος έργου
• Πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής προϊόντων από τον 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
(Παράρτηµα 5)
• Έντυπα δοκιµών και ελέγχων
• Τεχνική περιγραφή του έργου, Τεύχη, Σχέδια και λοιπά διαγράµµατα και στοιχεία της
Μελέτης Εκτέλεσης του έργου
• Τεχνικές Περιγραφές και Συγγραφές της Μελέτης
• Νοµοθεσία
• Ηµερολόγιο έργου
Αναλυτική περιγραφή:
Η 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εφαρµόζει κατάλληλο σύστηµα αναγνώρισης και προσδιορισµού
µη συµµορφώσεων, κατά τις φάσεις υλοποίησης του έργου, το οποίο περιγράφεται ακολούθως. Με το

23

σύστηµα αυτό επιτυγχάνει να αποµονώνει και να ταυτοποιεί τα µη συµµορφούµενα προϊόντα µέχρι να
αποφασισθεί ο κατάλληλος χειρισµός και διάθεσή τους, προκειµένου να αποφεύγεται η λανθασµένη
χρήση τους ή η προώθησή τους σε επόµενα στάδια του έργου.
Ο 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ έχει το δικαίωµα της τελικής αποδοχής ή µη των προϊόντων, που
δεν πληρούν τις συµφωνηµένες απαιτήσεις και προδιαγραφές.
Οι µη συµµορφώσεις εξετάζονται κατά την ανασκόπηση του Π.Π.Ε.
• Τα µη συµµορφούµενα εισερχόµενα προϊόντα (συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που
προέρχονται από τον 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ) τοποθετούνται σε κατάλληλο χώρο της
Αποθήκης του εργοταξίου για µη συµµορφούµενα προϊόντα, µε εµφανή ένδειξη της
προέλευσής τους (π.χ. όνοµα προµηθευτή ή κατασκευαστή), της ηµεροµηνίας εισαγωγής
τους στον χώρο του έργου και της κατάστασής τους (π.χ. χρήση ετικέτας ή πινακίδας που
αναγράφει τα προηγούµενα στοιχεία και την ένδειξη: ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ
ΧΡΗΣΗ, µε υπογραφή του Υπευθύνου Ποιότητας του έργου).
• Αντίστοιχα, τα προϊόντα τα οποία βρίσκονται στο χώρο του έργου αλλά θα υποστούν ειδικές
δοκιµές και ελέγχους, τοποθετούνται σε κατάλληλο χώρο - µέχρι να προκύψουν τα
αποτελέσµατα των δοκιµών - µε την ένδειξη π.χ. ΑΝΑΜΟΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. Για εργασίες που - αφού ολοκληρωθούν - καλύπτονται από
επόµενες και δεν µπορούν να ελεγχθούν εκ των υστέρων, αναγνωρίζονται µέσω σύνταξης
πρωτοκόλλου αφανών εργασιών ή µέσω καταγραφής τους στο ηµερολόγιο του έργου. Έτσι
διευκολύνεται η αναγνώρισή τους και η διαχείρισή τους, όταν διαπιστωθεί µη συµµόρφωση
τους µε τις απαιτούµενες προδιαγραφές.
• Οτιδήποτε έχει ελεγχθεί και αποδειχθεί ότι είναι κατάλληλο για χρήση ή ενσωµάτωση στο
έργο, τοποθετείται στην αποθήκη µε την ένδειξη ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ: OK - Υπογραφή
Υπευθύνου Ποιότητας ή προωθείται άµεσα στο σηµείο του έργου, στο οποίο πρόκειται να
χρησιµοποιηθεί ή να ενσωµατωθεί. Ως µέσο τεκµηρίωσης της κατάστασης των
προµηθευόµενων προϊόντων χρησιµοποιείται το πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής για
τα υλικά που προέρχονται από τον 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, οι υπογεγραµµένες Εντολές
Αγοράς ή ∆ελτία Αποστολής ή τα έντυπα καταγραφής των αποτελεσµάτων των δοκιµών στο
εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου για τα υπόλοιπα προµηθευόµενα υλικά.
• Μη συµµορφώσεις που παρατηρούνται σε εργασίες υπεργολάβων του έργου εντοπίζονται
µέσω τακτικών ελέγχων - για την επαλήθευση συµµόρφωσης µε το χρονοδιάγραµµα του
έργου, ποιοτικά χαρακτηριστικά, συµβατικές απαιτήσεις κ.λ.π. - που διενεργούνται κατά την
υλοποίηση αυτών των εργασιών και που προδιαγράφονται στα ιδιωτικά συµφωνητικά
µεταξύ αναδόχου εταιρείας και υπεργολάβων (σε αυτά περιγράφονται συχνότητα ελέγχου,
υπεύθυνος ελέγχου, µέθοδος ελέγχου).
• Οι αρµοδιότητες και υπευθυνότητες για την αξιολόγηση, χειρισµό και διάθεση των µη
συµµορφούµενων προϊόντων προσδιορίζονται ανάλογα µε την επίπτωση της µη
συµµόρφωσης στο έργο (π.χ. αν το µη συµµορφούµενο προϊόν έχει επίπτωση στην
ασφάλεια, λειτουργία, αξιοπιστία, ζωή κ.λ.π του έργου τότε πιθανότατα στη διαδικασία
λήψης αποφάσεων για τη διαχείριση της µη συµµόρφωσης να λάβει µέρος το Τµήµα
Σχεδιασµού της 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ή ο εκπρόσωπος του 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ).
• Για να αποφασιστεί ο χειρισµός και η διάθεση ενός µη συµµορφούµενου προϊόντος
εξετάζονται οι περιπτώσεις να υποβιβάζεται η κλάση του προϊόντος, να είναι δυνατή η
επιδιόρθωση / επανακατεργασία του, η χρήση του υπό ειδικές συνθήκες, να θεωρηθεί
αποδεκτό ως έχει µε τη συµφωνία όλων των εµπλεκοµένων πλευρών ή να απορριφθεί
οριστικά για περαιτέρω χρήση.
• Όταν κατά το χειρισµό και τη διάθεση µη συµµορφούµενων προϊόντων παραβιάζονται
κανονιστικές διατάξεις, τότε απαιτείται η σύµφωνη γνώµη της Αρµόδιας Αρχής. Αν
παραβιάζεται η Σύµβαση τότε η τελική απόφαση ανήκει στον 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ και
ίσως να απαιτηθούν συναινετικές διαδικασίες (τέτοιες διαδικασίες είναι σαφώς ορισµένες
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και τεκµηριωµένες και συµφωνηµένες µεταξύ 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, 4M
KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ και Αρµοδίων Αρχών). Οι συναινέσεις των Αρµοδίων Αρχών και του
4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ για χρήση µη συµµορφούµενου προϊόντος ως έχει ή υπό
συνθήκες, λαµβάνονται γραπτώς από την 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ. Οποιαδήποτε
συναίνεση, που παραχωρείται προς την 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, αφορά µόνο τη
συγκεκριµένη ποσότητα και τα καθορισµένα χαρακτηριστικά του µη συµµορφούµενου
προϊόντος και δεν λαµβάνεται ως µόνιµη τροποποίηση ή προσθήκη στις συµφωνηµένες
προδιαγραφές.
• Το προσωπικό που εκτιµά, χειρίζεται και ευθύνεται για τη διάθεση των µη συµµορφούµενων
προϊόντων, έχει αποδεδειγµένη ικανότητα στο συγκεκριµένο θέµα, επαρκή αντίληψη και
κατανόηση των απαιτήσεων, δυνατότητα πρόσβασης σε πληροφορίες και αρχεία και γνώση
αντίστοιχων κανονιστικών απαιτήσεων.
• Οι µη συµµορφώσεις είναι δυνατόν να καταγράφονται αναλυτικά στο ηµερολόγιο έργου.
Συνιστάται, ωστόσο, η χρήση κατάλληλου εντύπου «Αναφορά µη συµµόρφωσης»
Ε_ΠΠΕ_003.13/1, το οποίο περιλαµβάνει πληροφορίες για την παρουσιαζόµενη µη
συµµόρφωση (αναγνώριση / προσδιορισµό µη συµµορφούµενων προϊόντων, περιγραφή
αυτών, ποσότητα, θέση στην κατασκευαστική διαδικασία, περιγραφή της µη συµµόρφωσης,
οδηγίες χειρισµού - διάθεσης, έγκριση από τους υπευθύνους για τη διαχείριση της µη
συµµόρφωσης, επαλήθευση της διευθέτησης της µη συµµόρφωσης). Η χρήση του
συγκεκριµένου εντύπου διευκολύνει την παρακολούθηση και αρχειοθέτηση των µη
συµµορφώσεων.
• Για ιδιαίτερες περιπτώσεις µη συµµορφώσεων, που δεν είναι σκόπιµη η χρήση εντύπου
αναφοράς της µη συµµόρφωσης (π.χ. αστοχίες συγκόλλησης που εξαλείφονται µε πρότυπη
διαδικασία επιδιόρθωσης) γίνεται µία απλή καταγραφή του αριθµού αυτού του είδους των
µη συµµορφώσεων, ώστε να αποτελέσει τη βάση για µελλοντικές διορθωτικές ενέργειες.
• Σε περίπτωση που εντοπιστούν παραλείψεις ή µη συµµορφώσεις στα παραδιδόµενα
προϊόντα από τον 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ προς την 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ του έργου,
τότε συντάσσεται λεπτοµερής αναφορά που αποστέλλεται στον 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ή
ανακοινώνεται σε εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο του και η οποία περιλαµβάνει αναλυτική
περιγραφή των βλαβών, απωλειών, ζηµιών, παραλείψεων, µη συµµορφώσεων, αποκλίσεων
από τις απαιτήσεις, προδιαγραφές, οι οποίες διαπιστώθηκαν κατά τη διάρκεια των ελέγχων
παραλαβής. Το θέµα διαχειρίζεται ο Υπεύθυνος Ποιότητας του έργου σε συνεργασία µε το
αρµόδιο τµήµα της 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ο οποίος αναµένει την διευθέτηση της µη
συµµόρφωσης από τον 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, µέσα σε χρονικά περιθώρια, που έχουν
συµφωνηθεί από τις δύο πλευρές (τέτοια ώστε να µην προκαλέσουν καθυστερήσεις στο έργο
και σοβαρές αποκλίσεις από το αρχικό χρονοδιάγραµµα).
Αρχεία: Το αρχείο µη συµµορφώσεων παρακολουθείται και τηρείται στα γραφεία του εργοταξίου από
τον Υπεύθυνο Ποιότητας έργου, για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί το έργο. Μετά το τέλος του έργου,
τηρείται ως ιστορικό αρχείο από την 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ.
3.14. ∆ιορθωτικές / Προληπτικές ενέργειες
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας ενότητας του Π.Π.Ε. είναι η περιγραφή ενός µηχανισµού διορθωτικών
και προληπτικών ενεργειών, των διαδικασιών παρακολούθησης και διευθέτησης αυτών των ενεργειών
και ο καθορισµός των υπευθύνων για την πρόταση και έγκριση των διορθωτικών / προληπτικών
ενεργειών. Η εφαρµογή κατάλληλων διορθωτικών ή προληπτικών ενεργειών έχει ως στόχο τη
διόρθωση ή την αποφυγή επανάληψης µη συµµορφώσεων, που παρουσιάζονται ή δύνανται να
παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.
Ορισµοί:
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• ∆ιορθωτική / Προληπτική Ενέργεια: Το σύνολο των Ενεργειών που αποσκοπούν στην
καταγραφή, διερεύνηση, διόρθωση και πρόληψη προβληµάτων, που σχετίζονται µε την
τήρηση των απαιτήσεων του Π.Π.Ε.
Σχετικά έγγραφα / προδιαγραφές:
• ISO 10005 - Οδηγίες για Προγράµµατα Ποιότητας
• Έντυπο Ε_ΠΠΕ_003_14/1: «Αναφορά ∆ιορθωτικής / Προληπτικής Ενέργειας» (Παράρτηµα
11)
Αναλυτική περιγραφή:
• Οι ∆ιορθωτικές Ενέργειες εφαρµόζονται σε περίπτωση εντοπισµού µη συµµορφώσεων
όπως: αστοχίες, δυσλειτουργίες, ελαττώµατα, κακοτεχνίες, ανεπαρκής τεκµηρίωση του
Π.Π.Ε., µη συµµορφώσεις ως προς τις απαιτήσεις του Π.Π.Ε., ανεπαρκείς έλεγχοι
διεργασιών, κακός χρονικός σχεδιασµός, έλεγχος κόστους κ.λ.π.
• Οι µη συµµορφώσεις αυτές είναι δυνατόν να προκύψουν µέσα από διαδικασίες όπως:
αναφορές προβληµάτων (ελαττωµάτων, κακοτεχνιών κ.λ.π.), λεπτοµερή καταγραφή και
παρακολούθηση των φάσεων του έργου, επιθεωρήσεις ποιότητας, παρατηρήσεις από την
πλευρά του 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, παρατηρήσεις από αρµόδιες αρχές, προβλήµατα στη
συνεργασία µε υπεργολάβους, µη συµµορφώσεις σε υλικά και προϊόντα που
χρησιµοποιούνται / ενσωµατώνονται στο έργο.
• Οι ∆ιορθωτικές Ενέργειες, που εκτελούνται για να λύσουν προβλήµατα που εντοπίζονται
όπως παραπάνω καθώς και οι έλεγχοι επαλήθευσης της ολοκλήρωσης και
αποτελεσµατικότητας τους, καθορίζονται και καταγράφονται σε κατάλληλο έντυπο από
εξουσιοδοτηµένο προσωπικό του έργου (π.χ. Υπεύθυνος Ποιότητας σε συνεργασία µε τον
Υπεύθυνο Έργου και όπου απαιτείται και αρµόδιο προσωπικό της 4M
KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ). Το έντυπο περιλαµβάνει περιγραφή της µη συµµόρφωσης, της
αιτίας του προβλήµατος, ονόµατα υπευθύνων για τη διευθέτηση της µη συµµόρφωσης,
προγραµµατισµένη ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της ενέργειας, τεκµηρίωση του ελέγχου
ολοκλήρωσης / διευθέτησης της ∆ιορθωτικής Ενέργειας.
• Ο έλεγχος της ολοκλήρωσης και αποτελεσµατικότητας των ∆ιορθωτικών Ενεργειών
διενεργείται από εξουσιοδοτηµένο προσωπικό του έργου (Υπεύθυνος Έργου) ή της 4M
KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ.
• Όταν η ∆ιορθωτική Ενέργεια αφορά σε διόρθωση της τεκµηρίωσης του Π.Π.Ε. και
απαιτούνται αλλαγές σε έντυπα που υποστηρίζουν το Π.Π.Ε., τότε εφαρµόζονται οι
απαιτήσεις της παραγράφου 3.5: Έλεγχος εγγράφων, για την ολοκλήρωση της ∆ιορθωτικής
Ενέργειας.
• Οι ∆ιορθωτικές Ενέργειες αρχειοθετούνται και τα δεδοµένα τους εξετάζονται κατά την
ανασκόπηση του Π.Π.Ε.
• Προληπτικές ενέργειες είναι δυνατόν να προκύψουν όταν εντοπίζεται τάση για εµφάνιση µη
συµµόρφωσης κατά την παρακολούθηση των φάσεων του έργου, κατά τις επιθεωρήσεις
ποιότητας, από αρχεία ποιότητας του έργου, από τη συνεργασία µε προµηθευτές υλικών και
υπεργολάβους, από παρατηρήσεις του 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ή όταν εντοπιστεί ανάγκη
για αποφυγή επανεµφάνισης ενός προβλήµατος.
• Οι Προληπτικές Ενέργειες καταγράφονται και παρακολουθείται η πορεία τους και η
αποτελεσµατικότητά τους, µέσω κατάλληλου εντύπου, στο οποίο περιγράφεται ο σκοπός
εφαρµογής της ενέργειας, οι υπεύθυνοι για την ολοκλήρωσή της, το χρονικό διάστηµα µέσα
στο οποίο θα πραγµατοποιηθεί, τεκµηρίωση του ελέγχου ολοκλήρωσης της ενέργειας. Το
έντυπο συµπληρώνεται από εξουσιοδοτηµένο προσωπικό του έργου (π.χ. Υπεύθυνος
Ποιότητας σε συνεργασία µε τον Υπεύθυνο Έργου και όπου απαιτείται και αρµόδιο
προσωπικό της 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ).
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• Ο έλεγχος της ολοκλήρωσης και αποτελεσµατικότητας των Προληπτικών Ενεργειών
διενεργείται από εξουσιοδοτηµένο προσωπικό του έργου (Υπεύθυνος Έργου) ή της 4M
KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ.
• Οι Προληπτικές Ενέργειες αρχειοθετούνται και τα δεδοµένα τους εξετάζονται κατά την
ανασκόπηση του Π.Π.Ε.
Αρχεία: Αρχείο ∆ιορθωτικών / Προληπτικών Ενεργειών: Τηρείται φάκελος µε τις Αναφορές
∆ιορθωτικών / Προληπτικών Ενεργειών, που έχουν καταγραφεί κατά τη διάρκεια υλοποίησης του
έργου και της πορείας διευθέτησής τους από τον Υπεύθυνο Ποιότητας του έργου στα γραφεία του
εργοταξίου, για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί το έργο. Μετά το τέλος του έργου, τηρείται ως
ιστορικό αρχείο από την 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ.
3.15. Μεταχείριση, Αποθήκευση, Συσκευασία, ∆ιατήρηση και Παράδοση
Σκοπός: Μέσω της παρούσας ενότητας του Π.Π.Ε. περιγράφονται οι µέθοδοι, µε τις οποίες
καλύπτονται οι απαιτήσεις για µεταχείριση, αποθήκευση, συσκευασία και παράδοση των υλικών που
χρησιµοποιούνται κατά την κατασκευή του έργου, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ότι τα
απαιτούµενα χαρακτηριστικά τους δεν υποβαθµίζονται και κατ’ επέκταση δεν υποβαθµίζονται και τα
χαρακτηριστικά ποιότητας του έργου τελικά.
Ορισµοί: ∆εν έχει εφαρµογή.
Σχετικά έγγραφα / προδιαγραφές:
• ISO 10005 - Οδηγίες για Προγράµµατα Ποιότητας
Αναλυτική περιγραφή:
• Στον χώρο του εργοταξίου ακολουθούνται τέτοιες διαδικασίες χειρισµού, αποθήκευσης,
συσκευασίας, διατήρησης και παράδοσης των υλικών που χρησιµοποιούνται στο έργο, ώστε
να διασφαλίζεται ότι δεν προκαλείται, µε κανέναν τρόπο, υποβάθµιση της ποιότητάς τους.
• Όλα τα προϊόντα διακινούνται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να ελαχιστοποιείται η φθορά ή
υποβάθµισή τους και συγχρόνως να διατηρείται η ιχνηλασιµότητα (όταν απαιτείται) και
ταυτοποίησή τους.
• Όπου χρειάζεται µεταφορά και διανοµή υλικών, από ένα σηµείο του εργοταξίου σε ένα
άλλο, χρησιµοποιούνται ειδικά οχήµατα από κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό.
• Όπου είναι απαραίτητο, είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν ειδικά µέσα προστασίας των
προϊόντων / υλικών (π.χ. παλέτες, προσωρινή προστατευτική συσκευασία κ.λ.π.), ώστε να
καλυφθούν ειδικές απαιτήσεις µεταχείρισης και διακίνησης.
• Για όλες τις κατηγορίες εξοπλισµού, που χρησιµοποιείται στο έργο, ακολουθούνται
συγκεκριµένες διαδικασίες συντήρησής του, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες
φθορών και βλαβών (ειδικά για συσκευές αυτοµάτου χειρισµού, π.χ. µεταφορικές ταινίες,
οχήµατα µεταφοράς κ.λ.π. - όπου και αν χρησιµοποιούνται).
• Τα ειδικά µηχανήµατα και εργαλεία διακίνησης και αποθήκευσης ακολουθούν, επίσης,
πρόγραµµα περιοδικής συντήρησης, ώστε να εξασφαλίζεται η καλή κατάσταση και
λειτουργικότητά τους.
• Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στον εξοπλισµό ανύψωσης υλικών (π.χ. γερανοί, ιµάντες
πρόσδεσης, αναβατώρια κ.λ.π.), ο οποίος επιθεωρείται τακτικά και τα αποτελέσµατα
καταγράφονται σε ειδικό αρχείο συντήρησης εξοπλισµού.
• Η αποθήκευση των υλικών και των προϊόντων, που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή
του έργου, γίνεται σε κατάλληλους αποθηκευτικούς χώρους. Οι χώροι αυτοί, που έχουν
ελεγχόµενη πρόσβαση, έχουν κατάλληλη διάταξη ώστε να αποφεύγεται η ανάµειξη των
προϊόντων και η πιθανή επιλογή λανθασµένου προϊόντος. Προτεινόµενοι τρόποι
διαχωρισµού των αποθηκευτικών χώρων είναι κατάλληλη σήµανση (π.χ. ταµπέλες, ετικέτες,
σήµανση µε κόκκινο χρώµα), φυσικός διαχωρισµός των υλικών, σχεδιάγραµµα που να
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αποτυπώνει τη διαµόρφωση των αποθηκευτικών χώρων. Επίσης, οι αποθηκευτικοί χώροι
περιλαµβάνουν σηµεία για υλικά χύδην, για προϊόντα που παραµένουν προς αποδοχή, για
προϊόντα µη συµµορφούµενα ή προϊόντα που πρόκειται να επανακατεργαστούν /
επιδιορθωθούν.
• Όλα τα προϊόντα αποθηκεύονται και διατηρούνται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις /
προδιαγραφές του προµηθευτή / κατασκευαστή τους (π.χ. αυτά που πρέπει να φυλάσσονται
υπό συγκεκριµένες συνθήκες έχουν την ανάλογη µεταχείριση).
• Επικίνδυνα υλικά αποθηκεύονται σε ξεχωριστούς - ειδικούς, κατάλληλα σεσηµασµένους
χώρους και ο χειρισµός τους γίνεται από εξουσιοδοτηµένο και κατάλληλα εκπαιδευµένο στη
χρήση τους προσωπικό.
• Σε τακτά χρονικά διαστήµατα εκτελούνται επιθεωρήσεις των αποθηκευτικών χώρων και των
προϊόντων, ώστε να διαπιστωθεί η καλή κατάστασής τους και η τήρηση των αποθηκευτικών
συνθηκών. Σε περίπτωση εντοπισµού µη συµµορφούµενου προϊόντος, αυτό ταυτοποιείται
κατάλληλα και τοποθετείται στον αντίστοιχο χώρο µη συµµορφούµενων προϊόντων.
Αρχεία: ∆εν έχει εφαρµογή.
3.16.Έλεγχος Αρχείων Ποιότητας
Σκοπός: Μέσω της παρούσας παραγράφου του Π.Π.Ε. καθορίζονται τρόποι ελέγχου των αρχείων
ποιότητας, που σχετίζονται µε το έργο και παράγονται κατά τις φάσεις υλοποίησής του.
Ορισµοί: ∆εν έχει εφαρµογή.
Σχετικά έγγραφα / προδιαγραφές:
• ISO 10005 - Οδηγίες για Προγράµµατα Ποιότητας
• Όλα τα αρχεία ποιότητας που περιγράφονται στις παραγράφους του Π.Π.Ε.
Αναλυτική περιγραφή:
• Όλα τα αρχεία ποιότητας του έργου, το χρονικό διάστηµα τήρησης τους, ο υπεύθυνος
τήρησης, ο χώρος τήρησης αυτών, σχετικές νοµοθετικές και συµβατικές απαιτήσεις για τα
αρχεία ποιότητας περιγράφονται αναλυτικά σε κάθε παράγραφο του Π.Π.Ε.
• Τα αρχεία ποιότητας του έργου είναι δυνατόν να είναι σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή.
• Πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιµα σε όλους τους υπαλλήλους, που τα χρησιµοποιούν.
• Φυλάσσονται σε ασφαλές µέρος και υπάρχουν αντίγραφα, σε περίπτωση καταστροφής τους.
• Για όλα τα ηλεκτρονικά αρχεία τηρείται back - up.
• Έγγραφα και αρχεία που είναι εµπιστευτικά φυλάσσονται σε φοριαµό ασφαλείας και είναι
προσβάσιµα από εντεταλµένο προσωπικό.
• Τα αρχεία ποιότητας που είναι διαθέσιµα στον 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ο τρόπος και ο
χρόνος διάθεσής τους σε αυτόν περιγράφονται στη σχετική σύµβαση του έργου.
3.17.Επιθεωρήσεις Ποιότητας
Σκοπός: Μέσω της παρούσας παραγράφου του Π.Π.Ε. καθορίζονται η φύση και η έκταση των
επιθεωρήσεων ποιότητας, που πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου, καθώς
και ο τρόπος µε τον οποίο τα αποτελέσµατα αυτών των επιθεωρήσεων χρησιµοποιούνται για να
διορθωθούν µη συµµορφώσεις ή να προληφθούν επαναλήψεις µη συµµορφώσεων, που επηρεάζουν
την ποιότητα του έργου. Οι επιθεωρήσεις αυτές περιλαµβάνουν: α) εσωτερικές επιθεωρήσεις από την
4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, β) επιθεωρήσεις από τον 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, γ) επιθεωρήσεις
υπεργολάβων από την 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ή τον 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, δ) επιθεωρήσεις
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της αναδόχου εταιρείας ή των υπεργολάβων της από τρίτα µέρη ή αρµόδιους οργανισµούς (σε αυτές
τις επιθεωρήσεις συµπεριλαµβάνονται π.χ. οι επιθεωρήσεις για πιστοποίηση του Συστήµατος
Ποιότητας της 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ).
Ορισµοί: ∆εν έχει εφαρµογή.
Σχετικά έγγραφα / προδιαγραφές:
• ISO 10005 - Οδηγίες για Προγράµµατα Ποιότητας
• Ε_ΠΠΕ_003.17/1: Αναφορά επιθεωρήσεων ποιότητας (Παράρτηµα 12)
• Έντυπα επιθεωρήσεων ποιότητας από άλλες πλευρές εκτός 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, 4M
KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, τρίτες πλευρές, αρµόδιοι οργανισµοί κ.λ.π.)
Αναλυτική περιγραφή:
• Εσωτερικές επιθεωρήσεις ποιότητας από την 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ οργανώνονται
όπως παρακάτω: Α) Προγραµµατίζονται εσωτερικές επιθεωρήσεις για το έργο από το
αρµόδιο τµήµα της 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, σε συνεργασία µε τον Υπεύθυνο Ποιότητας
έργου - ο χρονοπρογραµµατισµός των επιθεωρήσεων γίνεται ανάλογα µε την χρονική
διάρκεια του έργου (για έργα µεγάλης χρονικής διάρκειας το πρόγραµµα πρέπει να καλύπτει
περίοδο τουλάχιστον ενός εξαµήνου). Σε περίπτωση εντοπισµού προβληµάτων, είναι
δυνατόν να απαιτούνται περισσότερες επιθεωρήσεις, οπότε το πρόγραµµα αναθεωρείται,
ενώ αντίστροφα αν δεν παρουσιάζονται προβλήµατα, το διάστηµα µεταξύ των
επιθεωρήσεων µπορεί να επεκταθεί και στον ένα χρόνο (αν φυσικά το επιτρέπει η συνολική
διάρκεια του έργου). Εκτός από τους προγραµµατισµένους ελέγχους είναι δυνατόν να
πραγµατοποιηθούν και έκτακτες επιθεωρήσεις ποιότητας, ανάλογα µε τα προβλήµατα που
προκύπτουν. Β) Ενηµερώνεται ο Υπεύθυνος Έργου από τον Υπεύθυνο Ποιότητας έργου για
τη διεξαγωγή της επιθεώρησης ποιότητας και για τα σηµεία ή δραστηριότητες που θα
επιθεωρηθούν. Γ) ∆ιεξάγεται ο εσωτερικός έλεγχος από κατάλληλα εκπαιδευµένο
προσωπικό, που δεν έχει άµεση σχέση µε την επιθεωρούµενη δραστηριότητα (π.χ. αρµόδιο
προσωπικό της 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ και Υπεύθυνος Ποιότητας έργου) και αφού έχει
προετοιµαστεί κατάλληλα για την επιθεώρηση (π.χ. προαιρετική χρήση ερωτηµατολογίου
κατάλληλα διαµορφωµένου ανάλογα µε τις ανάγκες του έργου). Ειδικά για τον Υπεύθυνο
Ποιότητας έργου, η ικανότητά του να εκτελεί εσωτερικούς ελέγχους ποιότητας (εφόσον
συµµετέχει σε µία τέτοια διαδικασία) τεκµηριώνεται µέσω κατάλληλου πιστοποιητικού
εκπαίδευσης, που αρχειοθετείται στον φάκελο εκπαιδεύσεων του προσωπικού που
απασχολείται στο έργο. ∆) Τα αποτελέσµατα των επιθεωρήσεων ποιότητας, µη
συµµορφώσεις, σχετικές διορθωτικές / προληπτικές ενέργειες, παρατηρήσεις των
επιθεωρητών καταγράφονται σε αναφορές επιθεωρήσεων ποιότητας, οι οποίες αφού
υπογραφούν από τον Υπεύθυνο του τµήµατος του έργου ή της δραστηριότητας που
επιθεωρήθηκε, από τους επιθεωρητές και από τον Υπεύθυνο Έργου, αρχειοθετούνται σε
αντίστοιχο αρχείο. Ε) Η διαχείριση των µη συµµορφώσεων και η παρακολούθηση των
διορθωτικών / προληπτικών ενεργειών, που µπορεί να προκύψουν από τις επιθεωρήσεις
ποιότητας γίνονται µε βάση τις µεθοδολογίες, που παρουσιάζονται στις παραγράφους 3.13,
3.14 του παρόντος Π.Π.Ε.
• Επιθεωρήσεις από τον 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ: Σε αυτήν την περίπτωση, η
επιθεώρηση είναι οργανωµένη από την πλευρά του 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ο οποίος
είναι δυνατόν να ενηµερώσει σχετικά µε την ηµεροµηνία διεξαγωγής του ελέγχου, τα σηµεία
που θέλει να ελέγξει κ.λ.π. τον Υπεύθυνο Έργου ή να εκτελέσει µία έκτακτη επιθεώρηση
στο εργοτάξιο. Σε κάθε περίπτωση τηρούνται αρχεία για τα αποτελέσµατα της επιθεώρησης,
µη συµµορφώσεων που πιθανόν εντοπίστηκαν, διορθωτικών / προληπτικών ενεργειών που
συµφωνούνται µεταξύ των δύο πλευρών για την επίλυση ή την αποφυγή επανάληψης του
προβλήµατος.
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• Επιθεωρήσεις υπεργολάβων από την 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ή τον 4M
KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ περιλαµβάνονται, επίσης, στην κατηγορία των επιθεωρήσεων
ποιότητας και διενεργούνται είτε από την 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ είτε από τον 4M
KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, είτε και από τις δύο πλευρές ταυτόχρονα, προκειµένου να ελέγχεται
η συµµόρφωση του υπεργολάβου στις απαιτήσεις του τµήµατος του έργου, που αναλαµβάνει
να διεκπεραιώσει (συµβατικές απαιτήσεις, απαιτήσεις ποιότητας, ασφάλειας κ.λ.π.). Ανήκει
στην διακριτική ευχέρεια του επιθεωρητή να ενηµερώσει έγκαιρα και σχετικά µε την
επιθεώρηση τον ελεγχόµενο υπεργολάβο. Σε κάθε περίπτωση τηρούνται αρχεία για τα
αποτελέσµατα της επιθεώρησης, µη συµµορφώσεων που πιθανόν εντοπίστηκαν,
διορθωτικών / προληπτικών ενεργειών που συµφωνούνται µεταξύ των δύο πλευρών για την
επίλυση ή την αποφυγή επανάληψης του προβλήµατος.
• Επιθεωρήσεις από τρίτα µέρη ή αρµόδιους οργανισµούς είναι, επίσης, δυνατόν να
εκτελεστούν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου. Σε αυτήν την περίπτωση προηγείται
µία σχετική επίσηµη ενηµέρωση της 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ από την πλευρά του
ελεγκτή. Αποτελέσµατα της επιθεώρησης, µη συµµορφώσεων που πιθανόν εντοπίστηκαν,
διορθωτικών / προληπτικών ενεργειών που συµφωνούνται µεταξύ των δύο πλευρών για την
επίλυση ή την αποφυγή επανάληψης του προβλήµατος αρχειοθετούνται σε κατάλληλο
αρχείο.
• Τα αποτελέσµατα των επιθεωρήσεων ποιότητας αναλύονται και παρουσιάζονται στο
αρµόδιο προσωπικό της 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, στα πλαίσια των ανασκοπήσεων του
Π.Π.Ε. που εκτελεί ο Υπεύθυνος Ποιότητας του έργου.
Αρχεία: Αρχείο επιθεωρήσεων ποιότητας τηρείται στα γραφεία του εργοταξίου από τον Υπεύθυνο
Ποιότητας του έργου, για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί το έργο. Μετά το τέλος του έργου, τηρείται
ως ιστορικό αρχείο από την 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ.
3.18.Εκπαίδευση
Σκοπός: Περιγράφεται ο τρόπος καθορισµού των αναγκών για ειδική εκπαίδευση του προσωπικού, η
µέθοδος υλοποίησης αντίστοιχων εκπαιδευτικών προγραµµάτων και ο τρόπος αρχειοθέτησης. Η
εκπαίδευση µπορεί να περιλαµβάνει εκπαίδευση νέου προσωπικού και εκπαίδευση του υπάρχοντος
προσωπικού σε νέες ή αναθεωρηµένες µεθόδους εργασίας.
Ορισµοί: ∆εν έχει εφαρµογή.
Σχετικά έγγραφα / προδιαγραφές:
• ISO 10005 - Οδηγίες για Προγράµµατα Ποιότητας
• Φάκελος εργαζοµένου
Αναλυτική περιγραφή:
• Η εκπαίδευση του προσωπικού, που απασχολείται στο έργο αφορά σε θέµατα, που
σχετίζονται µε την κάλυψη ιδιαίτερων απαιτήσεων της Νοµοθεσίας (Κανονισµός
Σκυροδέµατος, Ασφάλεια και Υγιεινή της εργασίας κ.λ.π.), ή την εισαγωγή νέας τεχνολογίας
και εξοπλισµού στο εργοτάξιο, ή θέµατα που προκύπτουν από µη συµµορφώσεις ή
εκπαίδευση του προσωπικού του υπεργολάβου (σε περιπτώσεις που κάτι τέτοιο έχει
συµφωνηθεί και είναι εφικτό να πραγµατοποιηθεί). Θέµατα εκπαίδευσης προσωπικού, που
εκτελεί ειδικές διεργασίες (π.χ. συγκολλήσεις), καλύπτονται από τις απαιτήσεις της
Σύµβασης του έργου.
• Ένα εκπαιδευτικό / επιµορφωτικό πρόγραµµα οργανώνεται ως εξής: Α) Εντοπίζεται η
ανάγκη παροχής εκπαίδευσης από τον Υπεύθυνο Έργου, που ενηµερώνει το αρµόδιο τµήµα
της 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ώστε να λάβει την έγκριση για την διενέργεια του
εκπαιδευτικού προγράµµατος και πιθανότατα την αντίστοιχη οικονοµική υποστήριξη (αν
πρόκειται για ένα σηµαντικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα, το οποίο απαιτεί χρόνο και ιδιαίτερη
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οργάνωση). Β) Ακολουθεί η οργάνωση και συντονισµός του εκπαιδευτικού προγράµµατος
από την 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ (χρόνος και τόπος διεξαγωγής επιµορφωτικού
προγράµµατος, υπεύθυνος εκπαίδευσης, προσωπικό που θα εκπαιδευτεί κ.λ.π.). Σε
περίπτωση που η εκπαίδευση µπορεί να γίνει από κατάλληλο προσωπικό εντός εργοταξίου
(π.χ. Υπεύθυνο Ποιότητας) και δεν απαιτεί ιδιαίτερο χρόνο εκτός εργασίας αλλά προκύπτει
από ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν άµεσα και σύντοµα, τότε οργανώνεται µε ευθύνη του
Υπευθύνου Έργου και πραγµατοποιείται άµεσα.
• Η ύπαρξη κατάλληλου αρχείου προσωπικού, στο οποίο περιλαµβάνονται πληροφορίες για
την εκπαίδευση που έχει λάβει το προσωπικό πριν αλλά και κατά τη διάρκεια του έργου,
αποδεικνύει ότι η 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ χρησιµοποιεί κατάλληλα εκπαιδευµένο
προσωπικό για την υλοποίηση του έργου.
Αρχεία: Αρχείο προσωπικού τηρείται στα γραφεία του εργοταξίου από τον Υπεύθυνο Έργου, για όσο
χρονικό διάστηµα διαρκεί το έργο. Μετά το τέλος του έργου, τηρείται ως ιστορικό αρχείο από την 4M
KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ.
3.19. Παροχή Υπηρεσιών
Η παρούσα παράγραφος του Π.Π.Ε. περιγράφει τις ενέργειες που σχετίζονται µε την παροχή
υπηρεσιών προς τον Κύριο του έργου, µετά την παράδοση του έργου και έχει εφαρµογή, εφόσον
προδιαγράφεται από τη Σύµβαση του έργου.
3.20. Στατιστικές Τεχνικές
Σκοπός: Να περιγραφούν ειδικές στατιστικές τεχνικές, εφόσον απαιτούνται για την ανάλυση
δεδοµένων που σχετίζονται µε την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών και των χαρακτηριστικών
ποιότητας του έργου.
Ορισµοί: ∆εν έχει εφαρµογή.
Σχετικά έγγραφα / προδιαγραφές:
• ISO 10005 - Οδηγίες για Προγράµµατα Ποιότητας
Αναλυτική περιγραφή:
• Η 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ αξιολογεί και τεκµηριώνει την ανάγκη υιοθέτησης
στατιστικών τεχνικών, σύµφωνα µε τις ανάγκες και την επιχειρηµατική πολιτική της.
• Η εφαρµογή µεθόδων στατιστικής ανάλυσης είναι ένα σηµαντικό στοιχείο σε όλες τις
φάσεις της υλοποίησης ενός έργου. ∆ιάφορες εφαρµογές µπορεί να είναι: ανάλυση
δεδοµένων της έρευνας αγοράς, σχεδιασµός έργου, προδιαγραφές αξιοπιστίας, έλεγχος
κατασκευαστικής διαδικασίας, κοστολόγηση έργου, ανάλυση δεδοµένων. Ειδικές
στατιστικές µέθοδοι και τεχνικές είναι δυνατό να περιέχουν: σχεδιασµό πειραµάτων,
ανάλυση µεταβλητών, εκτίµηση ασφάλειας, πίνακες ποιοτικού ελέγχου, δειγµατοληπτικός
έλεγχος παραλαβής, στατιστική επεξεργασία των δοκιµών σκυροδέµατος / αδρανών.
• Αρχικά, η 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ αναγνωρίζει και ταξινοµεί τα χαρακτηριστικά του
έργου, για τα οποία θα χρησιµοποιηθούν στατιστικές τεχνικές για την διασφάλιση και τον
έλεγχο της ποιότητας, της αποδοχής και της απόρριψής τους.
• Ακολούθως, συγκεντρώνει κατάλληλες στατιστικές τεχνικές και επίπεδα εµπιστοσύνης για
τον δειγµατοληπτικό έλεγχο προϊόντων και διεργασιών και προσδιορίζει την ανάγκη χρήσης
αυτών των στατιστικών τεχνικών.
• Στη συνέχεια εφαρµόζει τις τεχνικές που έχει επιλέξει, τις ανασκοπεί για την επάρκειά τους
και παρακολουθεί την εφαρµογή τους, ώστε να επιβεβαιώνεται ότι ικανοποιούνται οι
συγκεκριµένες απαιτήσεις.
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• Τέλος, κάνει αναφορά ή περιλαµβάνει στατιστικές τεχνικές, που αφορούν στην αποδοχή της
υπηρεσίας ή ειδικές διαδικασίες για την επιθεώρηση και έλεγχο της υπηρεσίας.
Αρχεία: Αρχείο αναλύσεων χαρακτηριστικών του έργου µε βάση επιλεγµένες στατιστικές τεχνικές
τηρείται από αρµόδιο τµήµα της 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ.

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ
5. ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ
5.1.Αντιµετώπιση εκτάκτων καταστάσεων
5.2.Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας
5.3. Προστασία Περιβάλλοντος
5.4. Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας και Μητρώο Έργου

6. ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ - ΑΝΑΦΟΡΕΣ
6.1.Σχέδια
6.2. Πρότυπα - Κανονισµοί - Τεχνικές Προδιαγραφές
6.3. Οδηγίες
6.4. Αντιστοιχία µε ∆ιαδικασίες Ποιότητας
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