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Άρθρο 1ο - Αντικείμενο της Συγγραφής 
Η συγγραφή αυτή αφορά την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ 
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ (ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ)»

Άρθρο 2ο - Διατάξεις που ισχύουν 
Η  εκτέλεση  των  έργων  διέπεται,  ερμηνεύεται  και  συμπληρώνεται  από  την  Ελληνική
Νομοθεσία  και,  για  έργα  που  συγχρηματοδοτούνται  από την  Ευρωπαϊκή  Ένωση και  την
Κοινοτική  Νομοθεσία.  Ειδικότερα,  σε  θέματα  παραγωγής  δημοσίων  έργων,  ισχύουν  οι
διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως συμπληρώθηκαν, τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Η εκτέλεση
των έργων συμπληρώνεται με τους όρους της παρούσας και των λοιπών συμβατικών τευχών. 

Άρθρο 3ο - Εγκύκλιοι Προδιαγραφές 
Κατά την εκτέλεση των Δημοτικών και Κοινοτικών έργων ακολουθούνται οι οδηγίες των
σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και εφαρμόζονται οι αντίστοιχες για το
είδος του έργου που εκτελείται τεχνικές προδιαγραφές του Υπουργείου Εσωτερικών και του
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. που αναφέρονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ή το τιμολόγιο. 

Άρθρο 4ο - Σειρά ισχύος τευχών δημοπράτησης και λοιπών στοιχείων της μελέτης 
Τα οριζόμενα σαν συμβατικά τεύχη και στοιχεία της εργολαβίας, με βάση τα οποία θα γίνει η
εκτέλεση  του  έργου,  είναι  τα  παρακάτω  και  σε  περίπτωση  ασυμφωνίας  μεταξύ  των
περιεχομένων σ' αυτάόρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω : 
1. Η Σύμβαση. 
2. Η Διακήρυξη. 
3.Το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. 
4. Το Τιμολόγιο Μελέτης. 
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 
6. Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους, Τ.Σ.Υ. 
7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.). 
8. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης. 
9. Οι εγκεκριμένες μελέτες που θα χορηγηθούν στον Ανάδοχο από την Υπηρεσία καθώς και
οι Τεχνικές Μελέτες που τυχόν θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο σύμφωνα με τους όρους
δημοπράτησης, όπως τελικά θα εγκριθούν από την Υπηρεσία. 
10. Το Χρονοδιάγραμμα / Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί
από την Υπηρεσία. 
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Άρθρο 5ο - Προθεσμία περάτωσης 
Ορίζεται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ή την Διακήρυξη.
 

Άρθρο 6ο - Χρονοδιάγραμμα κατασκευής - Πρόοδος έργου 
α) Ο ανάδοχος με βάση την ολική και τις τμηματικές προθεσμίες και μέσα στην προθεσμία
που  προβλέπεται  στα  συμβατικά  τεύχη,  συντάσσει  και  υποβάλλει  στην  Διευθύνουσα
Υπηρεσία το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. 
Το χρονοδιάγραμμα αναλύει ανά μονάδα χρόνου και πάντως ανά ημερολογιακό εξάμηνο τις
εργασίες που προβλέπονται να εκτελεσθούν. Το χρονοδιάγραμμα συντάσσεται με την μορφή
τετραγωνικού πίνακα που περιλαμβάνει την πιο πάνω χρονική ανάλυση των ποσοτήτων ανά
εργασία ή ομάδα εργασιών και συνοδεύεται από γραμμικό διάγραμμα και σχετική έκθεση. 
β)  Τα  παραπάνω  δεν  εφαρμόζονται  για  συμβάσεις  έργων  που  στις  Δημοπρασίες  τους
καλούνται  και  εγγεγραμμένες  Επιχειρήσεις  στα  Νομαρχιακά  Μητρώα.  Στις  περιπτώσεις
αυτές η υπηρεσία κοινοποιεί πίνακες εργασιών που θα εκτελεσθούν. 
γ) Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει εργατικά χέρια και μηχανικά μέσα και να
εφαρμόζει  υπερωρίες,  νυκτερινά  συνεργεία  και  εργασία  στις  εξαιρέσιμες  ημέρες  αν  έτσι
απαιτεί η καλή και εμπρόθεσμή εργασία του έργου, χωρίς να δικαιούνται καμιά πρόσθετη
αποζημίωση από τον λόγο αυτό. 
Η Υπηρεσία μπορεί σε κάθε στιγμή να απαιτήσει από τον ανάδοχο να αυξήσει τον αριθμό
των συνεργιών, τις υπερωρίες και τον αριθμό των μηχανημάτων, αν κρίνει ότι ο ρυθμός της
προόδου του έργου, δεν είναι ικανοποιητικός. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί λεπτομερές
ημερολόγιο εργασίας και καιρικών συνθηκών που να υπογράφεται από αυτόν και εκπρόσωπο
της Υπηρεσίας αν αυτή το απαιτήσει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται με δαπάνες του να διαθέτει στην Υπηρεσία επίβλεψης του έργου,
οποτεδήποτε του ζητηθεί και οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα ή ώρα, από την εγκατάσταση ως
την παραλαβή, επιβατικό αυτοκίνητο για επίσκεψη των έργων. 

Άρθρο 7ο - Περιεχόμενο των τιμών του τιμολογίου 

Οι τιμές του τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως τελειωμένων εργασιών, χωρίς να
δικαιούται  ο  ανάδοχος  καμιά  άλλη  πληρωμή  ή  αποζημίωση  για  την  πλήρη  και  έντεχνη
εκτέλεση κάθε μίας από αυτές. 
Σύμφωνα με τα παραπάνω σε κάθε μία από τις τιμές του τιμολογίου περιέχονται : 
α)  Οι  δαπάνες  λειτουργίας  των  μηχανημάτων  που  απαιτούνται  για  την  εκτέλεση  κάθε
εργασίας  δηλ.  μισθώματα,  καύσιμα  και  λιπαντικά  που  απαιτούνται  ή  λόγω  ημεραργιών
επιβάρυνση  από  οποιαδήποτε  αιτία,  οι  δαπάνες  παραλαβής,  μεταφοράς  επί  τόπου  και
επιστροφές των μηχανημάτων, οι δαπάνες εγκαταστάσεως και ασφάλιστρα του. 
β) Οι δαπάνες για το απαιτούμενο προσωπικό των συνεργείων και μηχανικού εξοπλισμού
από εργοδηγούς,  χειριστές,  μηχανοτεχνίτες,  τεχνίτες  ειδικευμένους,  ανειδίκευτους  εργάτες
για ημερομίσθια τους, ημεραργίες, ασφαλίσεις, ώρες αργίας, έκτακτες χρηματικές αποδοχές
κ.λπ. 
γ) Οι δαπάνες των υλικών που απαιτούνται για κάθε είδος εργασίας με τις φορτοεκφορτώσεις
και τις μεταφορές τους με κάθε μέσο από τον τόπο παραλαβής ή προμήθειας, στον τόπο των
έργων καθώς και κάθε είδους υλικό που δεν ονομάζεται ρητά, αλλά πιθανό να χρειασθεί για
την πλήρη εκτέλεση κάθε εργασίας. 
δ) Οι δαπάνες καθυστερήσεων από εργοταξιακές δυσχέρειες λόγω παρουσίας αγωγών κοινής
ωφέλειας  ή  παρεμβάσεως  των  Οργανισμών  κοινής  Ωφέλειας,  καθώς  και  οι  επιβαρύνσεις
λόγω  των  υφισταμένων  συνθηκών  κυκλοφορίας  και  των  δημιουργουμένων  από  αυτές
κωλυμάτων  και  δυσχερειών,  ως  και  της  τυχόν  μειωμένης  απόδοσης  μηχανημάτων  και
εργατοτεχνιτών . 
ε)  Οι  τυχόν  δαπάνες  κάθε  είδους  ασφαλίσεων  των  υλικών  και  αποζημιώσεις  για  την
προσωρινή κάλυψη εκτάσεων για μεταφορά ή αποθήκευσή τους. 
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στ)Τα  έξοδα  απόσβεσης,  αποθήκευσης  και  φύλαξης  των  εργαλείων,  μηχανημάτων  και
υλικών. 
ζ) Γενικά κάθε δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητά, αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη
και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας στην οποία αναφέρεται η σχετική τιμή του τιμολογίου. 
Κάθε  αξίωση  ή  διαμφισβήτηση  δεν  είναι  δυνατόν  να  θεμελιωθεί  κατόπιν  είτε  για  τις
ποσότητες και τις αποστάσεις μεταφοράς των υλικών που απαιτούνται για κάθε εργασία, είτε
στις αποδόσεις των εργατοτεχνιτών, είτε για τις τιμές των ημερομισθίων και υλικών μετά την
συμμετοχή του αναδόχου στο διαγωνισμό. 

Άρθρο 8ο - Ποσοστό γενικών εξόδων και όφελος του αναδόχου 
Στην έννοια του, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 του Π.Δ. 609/85 και τον Ν. 3669/08 περί
κύρωσης  κωδικοποίησης νομοθεσίας  κατασκευής  Δημοσίων  Έργων,  όπως τροποποιήθηκε
και  συμπληρώθηκε με  τους  Ν.4070/2012,  Ν.  4071/2012,  Ν.4146/2013,  και  Ν.4412/2016,
ποσοστού εξόδων και όφελος του αναδόχου, που καταβάλλεται στην αξία των εργασιών που
θα εκτελεσθούν με τις τιμές που ισχύουν οι τιμές μονάδος ή των απευθείας δι’ αυτεπιστασίας
εκτελουμένων έργων περιλαμβάνονται : 
α) Οι δαπάνες ιατρικής περιθάλψεως γενικά του προσωπικού του ανάδοχου και οι δαπάνες
για την κανονική λειτουργία των εγκαταστάσεων του εργοταξίου (ύδρευση, θέρμανση κ.λπ.) 
β) Τα έξοδα συμμετοχής στο διαγωνισμό συνάψεως συμβάσεως, εγκαταστάσεως εκτελέσεως
και παραλαβής των έργων. 
γ) Κάθε είδους φόροι, τέλη, έξοδα εγγυήσεως, τόκοι κινήσεως κεφαλαίων και άλλες κάθε
φύσεως επιβαρύνσεις. 
δ) Έξοδα εφαρμογής των εγκεκριμένων χαράξεων, δοκιμής των υλικών και δοκιμών γενικά
για την παράδοση των έργων σε κανονική λειτουργία. 
ε)  Έξοδα ασφαλίσεως  ή  αποζημιώσεως  ατυχημάτων του προσωπικού του εργολάβου και
κάθε φύσεως αποζημιώσεις προς τρίτους. 
στ) Έξοδα καθαρισμού των έργων και του εργοταξίου και αποκομίσεως των προϊόντων σε
θέση που επιτρέπεται από την Αστυνομία. 
ζ) Κάθε δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητά, αλλά είναι αναγκαία για την ορθή, έντεχνη και
σύμφωνα  με  τα  συμβατικά  στοιχεία,  εκτέλεση  των  εργασιών  που  απαιτείται  για  την
τακτοποίηση των έργων από κάθε πλευρά σχετικά. 
η) Το όφελος του αναδόχου. 

Άρθρο 9ο - Ποιότητα υλικών - έλεγχος αυτών – δείγματα 
Τα υλικά πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και να πληρούν τους όρους των αντιστοίχων
τεχνικών προδιαγραφών. 
Δείγματα των υλικών πρέπει να υποβάλλονται για έγκριση πριν από την χρησιμοποίηση τους.
Αν κατά την κατασκευή των έργων η επίβλεψη θεωρεί ότι τα προς χρησιμοποίηση υλικά δεν
πληρούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών ή γενικά είναι ακατάλληλα διατάσσεται από την
Διευθύνουσα Υπηρεσία η μη χρησιμοποίηση των υλικών. Αν ο ανάδοχος διαφωνεί, τα υλικά
δεν χρησιμοποιούνται, αν δεν κριθεί η καταλληλότητα τους μετά εργαστηριακό έλεγχο πού
γίνεται  στα  Κρατικά  εργαστήρια.  Η  δαπάνη  για  τον  έλεγχο  προκαταβάλλεται  από  τον
ανάδοχο και βαρύνει αυτόν. 

Άρθρο 10ο - Προέλευση Υλικών 
Ο ανάδοχος  έχει  όλη  την  ευθύνη  για  την  ανεύρεση  και  χρησιμοποίηση  πηγών αδρανών
υλικών ή άλλων υλικών, που δεν προέρχονται από το εμπόριο εκτός αν ορίζεται διαφορετικά
στην σύμβαση. Οι πηγές αυτές πριν από την χρησιμοποίηση τους πρέπει να εγκριθούν από
την  Διευθύνουσα  Υπηρεσία,  που  μπορεί  να  απαγορεύει  την  χρήση  ακατάλληλων  ή
απρόσφορων για τα έργα πηγών. 

Άρθρο 11ο - Μηχανικός εξοπλισμός 
Ο μηχανικός εξοπλισμός που τυχόν απαιτείται για την εκτέλεση του έργου προβλέπεται και
καθορίζεται κάθε φορά στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
Ο εξοπλισμός  αυτός  εάν δεν διατίθεται  από τον ανάδοχο,  θα  ευρίσκεται  με μέριμνα  και
δαπάνες δικές του χωρίς να αναλαμβάνει η Υπηρεσία καμία υποχρέωση ή ευθύνη σχετικά με
αυτό. 
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Άρθρο 12ο - Πρόβλεψη ατυχημάτων - Σήμανση κατά την εκτέλεση των εργασιών 
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας,
των διατάξεων και  κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του ή στο
προσωπικό του φορέα του έργου ή σε οιονδήποτε τρίτο και για λήψη μέτρων προστασίας του
περιβάλλοντος. 
Σχετικά με την λήψη μέτρων ασφαλείας είναι υποχρεωμένος να εκπονεί με ευθύνη του κάθε
σχετική μελέτη  (στατική ικριωμάτων,  μελέτη  προσωρινής  σήμανσης έργων κ.λπ.)  και  να
λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα. 
Επίσης  είναι  υποχρεωμένος  για  σύνταξη  του  Σχεδίου  Ασφαλείας  και  Υγείας  (ΣΑΥ)  και
Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητου στοιχείου για την προσωρινή και
οριστική  παραλαβή  του  έργου  σύμφωνα  με  τα  προβλεπόμενα  στο  Π.Δ.305/96  και  την
εγκύκλιο 30/2000 (Υ.Α.433/19-09-2000 απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 1176/22-09-2000/Β). 
Ο ανάδοχος υποχρεούται, στις εργοταξιακές θέσεις και στις θέσεις που εκτελούνται εργασίες,
να  τοποθετεί  τα  απαιτούμενα  σήματα,  σύμφωνα  με  όσα  προβλέπονται  στην  αριθ.
ΔΙΠΑΔ/οικ.502/1-7-2003 (ΦΕΚ 946 Β/9-7-2003) Υπουργική Απόφαση και στο εγκριθέν με
αυτήν τεύχος της Τεχνικής Προδιαγραφής. 
Διαταγές  της  Υπηρεσίας  σχετικά  με  την  εξασφάλιση  της  κυκλοφορίας  εφαρμόζονται  με
ευθύνη και δαπάνη του ανάδοχου. 
Ο ανάδοχος διατηρεί το απαιτούμενο φαρμακευτικό υλικό για παροχή πρώτων βοηθειών . 
Ο ανάδοχος ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που οφείλεται στη λήψη των
απαραίτητων μέτρων ασφαλείας. 
Για τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις αφενός της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και αφετέρου
της Αναδόχου Εργοληπτικής Επιχείρησης, ως προς τα θέματα ασφάλειας έχει εφαρμογή η
εγκύκλιος 27 με Α.Π. ΔΕΕΠΠ/208/12-10-2003 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 

Άρθρο 13ο - Φόροι, τέλη και κρατήσεις 
Τον  ανάδοχο  βαρύνουν  οι  φόροι,  τέλη,  κρατήσεις  και  οποιεσδήποτε  άλλες  νόμιμες
επιβαρύνσεις,  όπως ισχύουν  κατά τον χρόνο που δημιουργείται  η  υποχρέωση καταβολής
τους.  Τυχόν  μεταγενέστερες  αυξομειώσεις  αυξομειώνουν  αντίστοιχα  το  οφειλόμενο
εργολαβικό  αντάλλαγμα.  Τα  παραπάνω  δεν  ισχύουν  για  τον  φόρο  εισοδήματος  ή  τις
παρακρατήσεις, έναντι του φόρου αυτού. 
Ο φόρος προστιθέμενης αξίας ( Φ.Π.Α. ) βαρύνει τον κύριο του έργου. 

Άρθρο 14ο - Μελέτη συνθηκών του έργου 
Η έννοια της επιδόσεως της προσφοράς του αναδόχου είναι ότι είχε και έλαβε υπόψη κατά
την σύνταξή της, τις γενικές και τοπικές συνθήκες του έργου, δηλαδή την θέση του έργου και
μερών  του,  τις  απαιτούμενες  με  κάθε  μέσο  μεταφορές,  τη  διάθεση,  τη  διαχείριση  και
εναποθήκευση των υλικών, την κατάσταση των οδών προσπέλασης, την ευχέρεια εξευρέσεως
εργατικών  χειρών,  ύδατος,  ηλεκτρικού  ρεύματος,  τις  καιρικές  συνθήκες  τη  σχετική
περιοδικότητα των ρευμάτων και οποιεσδήποτε άλλες τοπικές ειδικές και γενικές συνθήκες,
τα ζητήματα που μπορούν να προκύψουν και  που μπορούν κατά οποιονδήποτε τρόπο να
επηρεάσουν το κόστος των έργων και ότι τα έργα θα εκτελεσθούν κατά την σύμβαση προς
την οποίαν σε κάθε περίπτωση είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί. 

Άρθρο 15ο - Φύλαξη υλικών έργων, κατασκευών που υπάρχουν και μέσων προστασίας 
βλαστήσεως 
α) Ο ανάδοχος φυλάγει και διατηρεί σε καλή κατάσταση όλα τα υλικά και μέσα πού έχει στα
χέρια του, καθώς και τις εργασίες που εκτελεί. Σχετικές διαταγές της Υπηρεσίας εκτελούνται
από  αυτόν  και  σε  αντίθετη  περίπτωση  τα  μέτρα  φυλάξεως,  προστασίας  ή  διατηρήσεως
παίρνονται  από  την  υπηρεσία  και  οι  αντίστοιχες  δαπάνες  καταλογίζονται  σε  βάρος  του
αναδόχου. 
β)  Ο ανάδοχος  οφείλει  να πάρει  τα ενδεικνυόμενα μέτρα  φυλάξεως  και  προστασίας  των
κοντά στα έργα που εκτελούνται κάθε φύσεως κοινωφελών έργων για πρόληψη ζημιών, σε
αυτό ή διακοπής της λειτουργίας τους. 

4



Ζημιές που προκαλούνται από αμέλεια του ανάδοχου, επανορθώνονται αμέσως από αυτόν,
αλλιώς η επανόρθωση γίνεται από την υπηρεσία σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου. 
γ) Ο ανάδοχος προφυλάσσει και προστατεύει την βλάστηση που υπάρχει και καλλιεργημένες
εκτάσεις  στην  περιοχή  του  έργου  που  εκτελείται  και  ευθύνεται  για  την  κοπή  δένδρων,
θάμνων και καταστροφή φυτείας που δεν είναι απαραίτητη για την εκτέλεση του έργου που
ανέλαβε. 

Άρθρο 16ο - Απαλλοτριώσεις 
Οι απαιτούμενες για την εκτέλεση του έργου απαλλοτριώσεις, θα γίνουν με φροντίδα της
υπηρεσίας κατά τις ισχύουσες διατάξεις και οι αντίστοιχες αποζημιώσεις βαρύνουν αυτόν. 
Καμία ευθύνη ή υποχρέωση δεν αναλαμβάνει η επιχείρηση έναντι του αναδόχου, πλην της
χορήγησης  παράτασης  της  προθεσμίας  περάτωσης  του  έργου,  για  την  περίπτωση
καθυστέρησης της εκτέλεσής του, ένεκα αναγκαστικής απαλλοτρίωσης που δεν οφείλεται σε
υπαιτιότητα του ανάδοχου, μη αποκλειόμενης και της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου
48  του  Π.Δ.  609/85  και  τον  Ν.  3669/08  περί  κύρωσης  κωδικοποίησης  νομοθεσίας
κατασκευής  Δημοσίων  Έργων,  όπως  τροποποιήθηκε  και  συμπληρώθηκε  με  τους
Ν.4070/2012, Ν. 4071/2012 και Ν.4146/2013. 

Άρθρο 17ο - Τοπογραφικές εργασίες - Εφαρμογές στο έδαφος 
Κάθε εργασία αναγκαία κατά την κρίση της Υπηρεσίας για την εφαρμογή στο έδαφος των
εγκεκριμένων χαράξεων, εκτελείται με φροντίδα και δαπάνες του αναδόχου, κατά τις οδηγίες
της  υπηρεσίας,  που  ελέγχει  την  ακρίβεια,  σύμφωνα  με  τους  ισχύοντες  κανονισμούς.  Οι
δαπάνες των παραπάνω εργασιών σε υλικά και τεχνικά μέσα και προσωπικό, βαρύνουν τον
ανάδοχο. 

Άρθρο 18ο - Κρατήσεις 
Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δήμου Παλλήνης προβλέπονται για τα έργα
αυτά, σύμφωνα με την κείμενης, συμπεριλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του έτους 2018 με
ΚΑ  15.7336.0015 Και υπόκειται  στις  κρατήσεις  του,  σε  κάθε  τιμολόγηση,  ισχύουσα
νομοθεσία. Επίσης ο ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες ασφαλιστικές διαφορές. 

Άρθρο 19ο - Λογαριασμοί ( Πιστοποιήσεις) – Πληρωμές 
Οι λογαριασμοί θα εκδίδονται για το 20% τουλάχιστον του συμβατικού αντικειμένου και δεν
περιλαμβάνουν ημιτελείς εργασίες. 
Εφόσον  δεν  έχουν  περιέλθει  στην  Υπηρεσία  αποτελέσματα  υλικών  από  σκυρόδεμα,
ασφαλτικό,  αμμοχάλικο,  υλικό  οδοστρωσίας  κ.λπ.)  γίνεται  κράτηση από τον επιβλέποντα
στην αξία των παραπάνω υλικών μετά της αντιστοίχου εργασίας από 30% και άνω η οποία
και αποδίδεται με την έκδοση των αποτελεσμάτων των δοκιμών. 

Άρθρο 20ο - Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης των έργων 
α)  Ο  χρόνος  εγγύησης,  κατά  τον  οποίο  ο  ανάδοχος  φέρει  τον  κίνδυνο  του  έργου  και
υποχρεούται  στην  συντήρηση  του  είναι  δέκα  πέντε  (15)  μηνών  και  μέχρι  την  οριστική
παραλαβή του έργου. 
β) Ο χρόνος εγγύησης αρχίζει από την βεβαιούμενη περάτωση των εργασιών αν μέσα σε δύο
μήνες  από  αυτή  υποβληθεί  από  τον  ανάδοχο  η  τελική  επιμέτρηση,  άλλως  από  την
ημερομηνία που υποβλήθηκε ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο συντάχθηκε η τελική επιμέτρηση.
Κατά τον χρόνο εγγυήσεως και υποχρεωτικής συντήρησης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος
να επιθεωρεί τακτικά τα έργα, να τα διατηρεί σε ικανοποιητική κατάσταση και αποκαθιστά
κάθε βλάβη τους. Εργασίες για την αποκατάσταση βλαβών από την χρήση εκτελούνται με
έγκριση  της  Υπηρεσίας  και  η  δαπάνη  αποδίδεται  στον  ανάδοχο,  ή  οι  εργασίες  αυτές
εκτελούνται από την υπηρεσία. 
Αν ο ανάδοχος  παραλείπει  τις  υποχρεώσεις  του για  την συντήρηση των έργων κατά τον
χρόνο εγγύησης, οι  απαραίτητες εργασίες μπορούν να εκτελεστούν από την Υπηρεσία με
οποιοδήποτε τρόπο σε βάρος και για λογαριασμό του υπόχρεου αναδόχου. 
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Άρθρο 21ο - Προτελικός - Τελικός Λογαριασμός 
Μετά  την  διενέργεια  της  προσωρινής  παραλαβής  ο  ανάδοχος  συντάσσει  και  υποβάλλει
‘‘Προτελικό  λογαριασμό’’  με  βάση  τις  ποσότητες  που  περιλαμβάνονται  στο  σχετικό
πρωτόκολλο. 
Μετά την διενέργεια της οριστικής παραλαβής και την έγκριση της παραλαβής ο ανάδοχος
συντάσσει και υποβάλλει ‘‘Τελικό λογαριασμό’’. 

Οι Συντάξαντες, 01/03/2018 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ   01/03/2018 

   ΛΙΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ

ΚΟΥΜΠΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης 
     Δήμου Παλλήνης 

 ΛΙΟΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 Αρχιτέκτων-Πολιτικός 

ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ
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