ΑΡΙΘΜΟΣ 0181/2011 – 2012
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙTΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ

Στην Αθήνα, σήµερα, 28/12/2011 , οι υπογράφοντες τη παρούσα:
Αφενός το Ν.Π.Ι.∆. µε την επωνυµία «Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Α. Τσόχα αρ. 36 και
εκπροσωπείται νόµιµα από τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
αυτού, κ. Φίλιππο Λέντζα, που ενεργεί στην παρούσα δυνάµει της υπ’
αρ ιθ µ ό 9 83 0 1 / ∆ 4 / 1 -9 -2 0 1 1 Υ. Α . Πα ι δ ε ί α ς, ∆ ια Β ί ο υ Μά θ η σ ης &
Θρησκευµάτων απόφασης της Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων και της υπ’ αριθµόν 20900/1087/14-9-2011 απόφασης
∆Σ/Ε.Ι.Ν., καλούµενο στο εξής «Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ.»
και,
`
Αφετέρου το Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙTΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ », που
εκπροσωπεί νόµιµα ο/η κ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ σύµφωνα
µε την υπ. αρ .45/3-3-2011 - 190/31-8-2011 απόφαση ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, που εδρεύει στον ∆ήµο ΑΛΜΥΡΟΥ , µε ΑΦΜ 998230650,
∆.Ο.Υ. ΑΛΜΥΡΟΥ , αριθµός λογαριασµού 257 03 002095 87, καλούµενη
στο εξής «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ»,
`
συµφώνησαν, συνοµολόγησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα:
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
∆υνάµει της µε αριθµό 98301/∆4/1-9-2011 απόφασης της Υπουργού
Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων που εξεδόθη σε εκτέλεση
των οριζοµένων στις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 3699/2008,
αν α τ έ θη κε σ το ΕΘ ΝΙ Κ Ο Ι∆ ΡΥΜΑ ΝΕ ΟΤ ΗΤΑ Σ η δ υνατ ότ ητ α τ ης
χρηµατοδότησης των κατά τόπους Σχολικών Επιτροπών, που είναι
υπεύθυνες για τη σύναψη των συµβάσεων µίσθωσης έργου µε τους
αναδόχους καθαριστές/καθαρίστριες ή συνεργεία καθαρισµού στις
σχολικές µονάδες της Π/βάθµιας και ∆/βάθµιας Εκπαίδευσης που δεν
καλύπτονται από προσωπικό καθαριότητας που υπηρετεί σε οργανικές
θ έ σ ε ι ς .
`
Ηδη, µε την µε αρ. 127175/Η ΚΥΑ των Υπουργών ∆ιοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης - Οικονοµικών και
Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύτηκε στο µε
αρ. 2508/04.11.2011 ΦΕΚ, τεύχος Β’, το ΕΘΝΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ
συγχωνεύτηκε δια απορροφήσεως µε το «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ∆ΙΑΡΚΟΥΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» (Ι.∆Ε.ΚΕ) και το «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ»
και µετονοµάστηκε «Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ»
(«Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ.»), το οποίο εξακολουθεί να εποπτεύεται από τον Υπουργό
Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων.
`
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1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
Ο καθαρισµός των σχολικών αιθουσών, των κοινόχρηστων χώρων, των
γραφείων και του αύλειου χώρου του/των Σχολείων ευθύνης της ως
άνω ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, που λειτουργούν στα χρονικά πλαίσια
του κανονισµού ωρολογίου προγράµµατος του σχολείου.
`
Έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά στη σύµβαση, στις υπηρεσίες που
θα προσφέρονται περιλαµβάνονται και όλες οι συµπληρωµατικές ή
παρεπόµενες εργασίες που κατ' αντικείµενο σχετίζονται ή που κατ' εύλογη
κρίση απαιτούνται ή είναι σκόπιµο να εκτελεστούν για την έγκαιρη και
προσήκουσα εκτέλεση του έργου του καθαρισµού, σύµφωνα µε την κοινή
πείρα και κατά τα συναλλακτικά ήθη ή σύµφωνα µε τις ειδικές περιστάσεις
που σχετίζονται µε αυτή.
`
2. ΤΡΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ.
α. Καθηµερινός άψογος καθαρισµός
β. Γενικός καθαρισµός όταν αρχίζει το σχολικό έτος και κατά τις διακοπές
Χριστουγέννων και Πάσχα.
γ. Συµµόρφωση του εργολάβου καθαρισµού µε τις υποδείξεις του/της
∆ιευθυντή/ντριας του/των Σχολείου/ων και της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.
3. ΤΟΠΟΣ.
(Σχολείο/α)
1⁰∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ, 2⁰∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ,
5⁰∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ, ΕΙ∆ΙΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΛΜΥΡΟΥ, ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ∆ΡΥΜΩΝΑΣ, ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ, ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΩΝ
ΘΕΟ∆ΩΡΩΝ, ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΒΡΑΣ, ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ &
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΤΑΝΟΥ, ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΒΡΥΝΑΙΝΑΣ, ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΠΟΛΗΣ, 1⁰
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ, 2⁰ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ, 3⁰ ΟΛΟΗΜΕΡΟ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ, 5⁰ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ,
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ, 1⁰& 2⁰ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ
4. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ.
Η παρούσα σύµβαση συνάπτεται για το χρονικό διάστηµα 1-9-2011
έ ως 3 0 - 6 -2 0 1 2 , ο π ό τ ε λ ή γ ε ι .

`

5. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ.
Η χρηµατοδότηση της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για το έργο του
καθαρισµού του/των Σχολείων της ευθύνης της, για όλη τη χρονική διάρκεια
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της παρούσας σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των Πενήντα Χιλιάδες
Επτακόσια Είκοσι Ευρώ και 30 Λεπτά. (50.720,30€) το οποίο θα
καταβληθεί ως εξής:
Ι. ως προκαταβολή, ποσό ∆εκαπέντε Χιλιάδες ∆ιακόσια ∆εκαέξι Ευρώ και
09 Λεπτά. (15.216,09€)
ΙΙ. ως αποπληρωµή, ποσό Τριάντα Πέντε Χιλιάδες Πεντακόσια Τέσσερα
Ευρώ και 21 Λεπτά. (35.504,21€)
Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή του ποσού της αποπληρωµής
είναι η αποστολή στην αρµόδια διεύθυνση του Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ. πρακτικού
καλής εκτέλεσης υπογεγραµµένο από τον πρόεδρο ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.
`
Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ υποχρεούται, µετά την καταβολή του συνόλου
της συµφωνηθείσας αµοιβής και σε κάθε περίπτωση εντός δέκα (10)
ηµερών από την εξόφληση, να αποστείλει στο Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ., διπλότυπο
είσπραξης µε το σύνολο της επιχορήγησης όπως αυτή έχει οριστεί στη
παρούσα σύµβαση.
`
6. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ.
Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ κατά την απόλυτη κρίση της για την εκτέλεση
των συµφωνούµενων στη παρούσα υπηρεσιών θα συνάπτει περαιτέρω
συµβάσεις έργου µε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα.
Συµφωνείται και δηλώνεται ρητά ότι οι συµβαλλόµενοι µε τη ΣΧΟΛΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ στις ως άνω συµβάσεις έργου δεν συνδέονται µε το
Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ. µε σχέση προστήσεως, αντιπροσώπευσης, εξαρτηµένης
εργασίας ή συµβάσεως έργου.
`
7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ.
Ρητά συµφωνεί ότι το Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ. πέραν της καταβολής της άνω
συµφωνηθείσης χρηµατοδότησης στην ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ουδεµία άλλη
υποχρέωση αναλαµβάνει και ευθύνη δεν υπέχει προς οιονδήποτε τρίτο,
ιδία δε προς τυχόν επιλεγέντες υπεργολάβους.
`
Με την επιφύλαξη των όσων αναφέρονται στον όρο 6 της παρούσας,
η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ δεν επιτρέπεται, χωρίς την προηγούµενη
έγγραφη ρητή συγκατάθεση και έγκριση του Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ., να µεταβιβάζει ή
να εκχωρεί καθ' οιονδήποτε τρόπο το σύνολο των δικαιωµάτων και
υποχρεώσεων του που απορρέουν από τη σύµβαση προς οποιοδήποτε
τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο.
`
Απαγορεύεται στη ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ η προεξόφληση, εκχώρηση,
ενεχυρίαση της χρηµατοδότησης σε οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς την
προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση του Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ..
`
Απαγορεύεται ρητά η υποκατάσταση τρίτου εν όλω ή εν µέρει στα
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις της ΣΧΟΛΙΚΗΣ
Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Σ
`
8. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ.
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Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ στο πλαίσιο της παρούσας, απαγορεύεται να
προβαίνει σε οιονδήποτε ενέργεια εκπροσώπησης, αντιπροσώπευσης ή
καθ’ οιονδήποτε τρόπο ανάληψη υποχρεώσεων για λογαριασµό του
Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ. και η παρούσα επ’ουδενί δεν δύναται να εκληφθεί ως
οιαδήποτε µορφής εξουσιοδότηση προς τη ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ για
ενέργειες που θα δεσµεύουν το Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ. από την παραβίαση του
π α ρ ό ν τ ο ς
ό ρ ο υ .
`
Επιπλέον η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ υποχρεούται στις συµβάσεις έργου
που συνάπτει για την καθαριότητα, να τηρεί όλες τις κείµενες
δ ι α τ ά ξ ε ι ς .
`
Ειδικά το Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ. ουδεµία έννοµη σχέση αναγνωρίζει ή συνάπτει,
µε τυχόν εκ µέρους της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ επιλεγέντες
υπεργολάβους για την παροχή των υπηρεσιών που περιγράφονται στην
παρούσα, προς τούτο σε περίπτωση σύναψης συµβάσεως υπεργολαβίας,
ρητά συµφωνείται ότι στις συµβάσεις που θα συναφθούν θα γίνεται ρητή
µνεία ότι ο υπεργολάβος γνωρίζει και αποδέχεται τους όρους της
παρούσας, οι οποίοι κατ’ ιδίαν και στο σύνολο τους συµφωνούνται από τους
εδώ συµβαλλόµενους ως ουσιώδεις και σπουδαίοι.
`
Οι συµβαλλόµενοι µε τη ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ στις ως άνω συµβάσεις
έργου/υπεργολαβίας ευθύνονται απεριόριστα έναντι της ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για τις πράξεις και παραλείψεις τους, του προσωπικού τους και
εν γένει των υπαλλήλων, συνεργατών και προστηθέντων τους, που
τυχόν θα χρησιµοποιήσουν για τις υπηρεσίες που θα αναλάβουν να
παρέχουν στο πλαίσιο της παρούσας. Ειδικότερα, οι συµβαλλόµενοι στις
ανωτέρω συµβάσεις που θα συναφθούν για τις υπηρεσίες καθαριότητας
στα σχολεία, θα είναι συνολικά και αποκλειστικά υπεύθυνοι και
υπόλογοι για όλο το προσωπικό τους, τους τυχόν υπεργολάβους (και
το προσωπικό τους), υπαλλήλους, εκπροσώπους ή αντιπροσώπους
τους σε σχέση µε οποιοδήποτε ζήτηµα προκύπτει από ή σχετίζεται µε
τη σύµβαση έργου/υπεργολαβίας που θα υπογραφεί,
συµπεριλαµβανοµένης επίσης της ευθύνης κατά τα άρθρα 334 (Ευθύνη
από πταίσµα του προστηθέντος) και 922 (Ευθύνη του προστήσαντος) του
Αστικού Κώδικα, καθώς και για όλες τις πράξεις, δραστηριότητες,
παραλείψεις, λάθη ή αµέλειες των ως άνω προσώπων που συνδέονται
αιτιωδώς µε την πρόκληση ζηµίας ή βλάβης σε οποιονδήποτε τρίτο.
9. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.
Οποιαδήποτε τροποποίηση, µεταβολή ή συµπλήρωση της παρούσας
θ α γ ί ν ε τ α ι α π ο κ λ ε ι σ τ ι κ ά µ ε έ γ γ ρ α φ η σ υ µ φ ω ν ί α τ ω ν δ ύ ο µ ε ρ ώ ν.
10. ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ.
Οποιαδήποτε διαφορά ή διαφωνία περί την ερµηνεία ή εφαρµογή της
παρούσας, που δεν µπορεί να επιλυθεί µε φιλικό διακανονισµό, θα
επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ’ ύλην αρµόδια δικαστήρια των Αθηνών.
11. ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ.
Η παρούσα σύµβαση λύεται µε έναν από τους παρακάτω τρόπους:
α) Με την πάροδο του χρόνου της διάρκειάς της, αρχικής ή κατά παράταση,
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αυτοµάτως και χωρίς να απαιτείται όχληση ή άλλη ενέργεια των µερών.
β) Μετά από καταγγελία του Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ. λόγω παράβασης των όρων της
παρούσας σύµβασης.
`
12. ΕΝΑΣΚΗΣΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ.
Η παράλειψη ή η µη έγκαιρη ενάσκηση από το Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ.
οποιουδήποτε από τα δικαιώµατα που προβλέπονται από τη παρούσα
Σύµβαση, δεν µπορεί να θεωρηθεί παραίτηση από αυτό τους όρους ή τα
δικαιώµατα ή να επηρεάσει την ισχύ της σύµβασης.
`
13. ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΣΒΟΛΗ.
Τα εδώ συµβαλλόµενα µέρη αποδέχθηκαν τις µεταξύ τους δηλώσεις και όλα
τα προεκτεθέντα, παραιτούνται δε αµοιβαίως και ανεπιφύλακτα από κάθε
ένσταση κατά του παρόντος και από κάθε προσβολή του για οποιονδήποτε
λόγο και αιτία.
`
14. ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η παρούσα σύµβαση περιλαµβάνει όλες τις σχετικές συµφωνίες των µερών
και υπερισχύει κάθε προγενέστερου εγγράφου ή συµφωνητικού ή δήλωσης
`
των µερών, που παύει να έχει οποιαδήποτε ισχύ.
Οι επικεφαλίδες των άρθρων δεν αποτελούν µέρος του κειµένου της
σύµβασης και έχουν τεθεί αποκλειστικά και µόνο προς διευκόλυνση στην
ανάγνωση του κειµένου. Σε κάθε περίπτωση, υπερισχύει το κείµενο των
δια τ άξ εων των άρθρων της παρ ούσας.
`
Σε πίστωση όλων των ανωτέρω, συντάχθηκε η παρούσα σε δύο (2)
πρωτότυπα, διαβάστηκε και εγκρίθηκε από τους συµβαλλόµενους και
υπογράφηκε από αυτούς όπως ακολουθεί, έλαβαν δε από ένα (1) ο καθένας.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για το Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ.

Για τη ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆Σ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΛΕΝΤΖΑΣ

ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Συνηµµένα στο πρωτότυπο που έλαβε ............................................................ :
α) επικυρωµένο αντίγραφο απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, για τον ορισµό του
Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής
β) φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης στο οποίο αναγράφεται ο
αριθµός ΙΒΑΝ
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