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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1
Αντικείμενο συγγραφής
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην συντήρηση και στην επισκευή της
περίφραξης και των αύλειων χώρων των Παιδικών Σταθμών που ανήκουν στο ΝΠΔΔ .
Άρθρο 2
Ισχύουσες Διατάξεις
Η διενέργεια της υπηρεσίας διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του Νόμου 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. -147 Α/08-08-2016 που αφορά τις
Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ).
2. Το Π.Δ. 80/2016.
3. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/20166 «Κύρωση του Νέου Δημοτικού & Κοινοτικού
Κώδικα».
4. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων».
5. Τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 105/00 (Φ.Ε.Κ. 100Α/00 «Προσαρμογή της ελληνικής
νομοθεσίας περί προμηθειών του δημοσίου τομέα προς το κοινοτικό δίκαιο και ειδικότερα
προς τις διατάξεις του άρθρου 2 της οδηγίας 97/52/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της
13ης Οκτωβρίου 1997 και τροποποίηση του Π.Δ. 370/1995 (Α΄199)».
6. Τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (Συμπληρωματικά θέματα που δε ρυθμίζονται ή
δε ρυθμίζονται επαρκώς από τις ανωτέρω διατάξεις).
Άρθρο 3
Συμβατικά Στοιχεία
✓ Τεχνική Έκθεση
✓ Τεχνικές Προδιαγραφές
✓ Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
✓ Συγγραφή Υποχρεώσεων

Άρθρο 4
Χρόνος εκτέλεσης εργασίας
Η ως άνω συντήρηση και επισκευή θα υλοποιηθεί από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
και για δύο μήνες.
Άρθρο 5
Υποχρεώσεις του αναδόχου
H εταιρεία εγκατάστασης των δαπέδων και των προστατευτικών θα πρέπει να είναι
πιστοποιημένη κατά ISO 9001, ISO 14001 & OHSAS 18001.
Η κατασκευάστρια εταιρεία των υλικών του χυτού δαπέδου θα πρέπει να διαθέτει ISO 9001 &
14001, DIN EN ISO 50001:2011, BS OHSAS 18001:2007.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει της υπηρεσίες του, όπως περιγράφονται στις τεχνικές
προδιαγραφές και στην τεχνική μελέτη.

Άρθρο 6
Ατυχήματα – Ζημιές – Ασφάλιστρα & αποζημιώσεις
Σε καμία περίπτωση δεν δύναται να επιβαρυνθεί το Ν.Π. με αποζημίωση για ζημιές ή ατυχήματα,
συμπεριλαμβανομένων των εργατικών, που προκαλούνται από το προσωπικό του αναδόχου και
των μεταφορικών μέσων που αυτός χρησιμοποιεί, ενώ ο ίδιος είναι ο εξ ολοκλήρου υπεύθυνος
αστικής και ποινικής ευθύνης για τα τυχόν προαναφερθέντα ατυχήματα και φθορές, σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
Άρθρο 7
Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Η αναθέτουσα αρχή εγγυάται ότι τα προσωπικά δεδομένα που ενδέχεται να διαβιβαστούν από
τον ανάδοχο για τις ανάγκες εκτέλεσης της σύμβασης και μέχρι την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη
της έχουν ληφθεί νομίμως και με τη συναίνεση του υποκειμένου των δεδομένων για τη χρήση για
την οποία προορίζονται και η αναθέτουσα αρχή δηλώνει ότι θα χρησιμοποιήσει αυτά
αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης και μόνο, τηρουμένων των διατάξεων
περί προστασίας δεδομένων και του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/79 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών
προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.
Άρθρο 8
Κριτήριο ανάθεσης – Σύναψη της σύμβασης
Ως κριτήριο για την επιλογή του αναδόχου θα είναι η συμφερότερη από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τη μελέτη και τον ενδεικτικό
προϋπολογισμό.
Από τον ανάδοχο θα πληρωθούν όλες οι νόμιμες κρατήσεις που ισχύουν.
Άρθρο 9
Αναθεώρηση τιμών
Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν
σταθερές και αμετάβλητες.

Άρθρο 10
Πληρωμή - Επίλυση τυχόν διαφορών
Η πληρωμή θα γίνει με την έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων μετά την ολοκλήρωση των εργασιών,
έχοντας όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (πρωτόκολλο παραλαβής, κ.λ.π.), σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία.
Τυχόν διαφορές μεταξύ του Ν.Π. και του αναδόχου, επιλύονται σύμφωνα με το Νόμο 4412/2016.
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