ΑΡΙΘΜΟ 0190/2016 – 2017
ΤΜΒΑΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΔΝΙΑΙΑ ΥΟΛΙΚΗ
ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΗΜΟΤ
ΜΔΗΝΗ
ηελ Αζήλα, ζήκεξα, 10/11/2016 , νη ππνγξάθνληεο ηε παξνύζα:
Αθελόο ην Ν.Π.Ι.Γ. κε ηελ επσλπκία «ΙΓΡΤΜΑ ΝΔΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΒΙΟΤ
ΜΑΘΗΗ», πνπ εδξεύεη ζηελ Αζήλα, νδόο Αραξλώλ 417 Σ.Κ. 111 43 θαη
εθπξνζσπείηαη λόκηκα από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ απηνύ,
θ. Θε όδσξν Μπιί θα, πνπ ε λε ξγε ί ζη ελ παξνύζα δπλάκ ε η η εο ππ'
αξηζκόK1/138816 ΦΔΚ 2759Β΄01.09.2016 απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ
Παηδείαο Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ησλ ππ' αξηζκό
144820&144807απνθάζεσλ (ΦΔΚ 2873 Β΄/09.09.2016) Κ.Τ.Α. Παηδείαο
Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ Δζσηεξηθώλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξόηεζεο
θαη Οηθνλνκηθώλ θαη ηεο ππ' αξηζκόλ. 4285/223/16.09.2016 απόθαζεο Γ.
./Ι. ΝΔ. ΓΙ. ΒΙ. Μ., θαινύκελν ζην εμήο « Ι. ΝΔ . ΓΙ. ΒΙ. Μ.»
θαη,
`
Αθεηέξνπ ην Ν.Π.Γ.Γ. κε ηελ επσλπκία «ΔΝΙΑΙΑ ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΜΟΝΑΓΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΗΜΟΤ ΜΔΗΝΗ», πνπ
εθπξνζσπεί λόκηκα ν/ε θ. ΔΤΓΔΝΙΑ ΜΑΘΙΟΠΟΤΛΟΤ ζύκθσλα κε ηελ
ππ. αξ.6240/13-03-2015 απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, πνπ εδξεύεη
ζηνλ Γήκν ΜΔΗΝΗ, κε ΑΦΜ 998762605, Γ.Ο.Τ. ΚΑΛΑΜΑΣΑ ,
αξηζκόο ινγαξηαζκνύ ΔΘΝΙΚΗ- 41320235124, θαινύκελε ζην εμήο
«ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ»,
`
ζπκθώλεζαλ, ζπλνκνιόγεζαλ θαη απνδέρηεθαλ ηα αθόινπζα:
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Γπλάκεη ηεο ππ'αξηζκό K1/138816 ΦΔΚ 2759 B΄01.09.2016 απόθαζεο ηνπ
Τπνπξγνύ Παηδείαο Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ πνπ εμεδόζε ζε εθηέιεζε
ησλ νξηδνκέλσλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ Ν. 4186/2013, αλαηέζεθε
ζην «ΙΓΡΤΜΑ ΝΔΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ» ε δπλαηόηεηα ηεο
ρξεκαηνδόηεζεο ησλ θαηά ηόπνπο ρνιηθώλ Δπηηξνπώλ, πνπ είλαη
ππεύζπλεο γηα ηε ζύλαςε ησλ ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ κε ηνπο
αλαδόρνπο θαζαξηζηέο/θαζαξίζηξηεο ή ζπλεξγεία θαζαξηζκνύ ζηηο ζρνιηθέο
κνλάδεο ηεο Π/βάζκηαο θαη Γ/βάζκηαο Δθπαίδεπζεο πνπ δελ θαιύπηνληαη
από πξνζσπηθό θαζαξηόηεηαο πνπ ππεξεηεί ζε νξγαληθέο
ζ έ ζ ε η ο .
`
1. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ.
Η ρξεκαηνδόηεζε ηεο δεύηεξεο ζπκβαιιόκελεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο,
πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί κε Δξγνιάβν επηινγήο ηεο, ζην θαζαξηζκό ησλ
ζρνιηθώλ αηζνπζώλ, ησλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ, ησλ γξαθείσλ θαη ηνπ
αύιεηνπ ρώξνπ ηνπ/ησλ ρνιείσλ επζύλεο ηεο σο άλσ ΥΟΛΙΚΗ
ΔΠΙΣΡΟΠΗ, πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηα ρξνληθά πιαίζηα ηνπ θαλνληζκνύ
σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ ζρνιείνπ.
`
Έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά ζηε ζύκβαζε, ζηηο ππεξεζίεο πνπ
ζα πξνζθέξνληαη από ηνλ εξγνιάβν, πεξηιακβάλνληαη θαη όιεο νη
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ζπκπιεξσκαηηθέο ή παξεπόκελεο εξγαζίεο πνπ θαη' αληηθείκελν
ζρεηίδνληαη ή πνπ θαη' εύινγε θξίζε απαηηνύληαη ή είλαη ζθόπηκν λα
εθηειεζηνύλ γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπ
θαζαξηζκνύ, ζύκθσλα κε ηελ θνηλή πείξα θαη θαηά ηα ζπλαιιαθηηθά ήζε ή
ζύκθσλα κε ηηο εηδηθέο πεξηζηάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε
απηή.
`

2. ΣΡΟΠΟ – ΥΡΟΝΟ.
Ο Δξγνιάβνο ζα αλαιάβεη λα εθηειέζεη ην παξαθάησ έξγν:
α. Καζεκεξηλόο άςνγνο θαζαξηζκόο θαη
β. Γεληθόο θαζαξηζκόο όηαλ αξρίδεη ην ζρνιηθό έηνο θαη θαηά ηηο δηαθνπέο
Υξηζηνπγέλλσλ θαη Πάζρα.
Ο Δξγνιάβνο θαζαξηζκνύ ππνρξενύηαη λα ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο
ππνδείμεηο ηνπ/ηεο Γηεπζπληή/ληξηαο ηνπ/ησλ ρνιείνπ/σλ θαη ηεο ΥΟΛΙΚΗ
ΔΠΙΣΡΟΠΗ, ζην πιαίζην ηνπ αληηθεηκέλνπ ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ.
3. ΣΟΠΟ.
(ρνιείν/α)
3ν ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΜΔΗΝΗ, ΓΗΜΟΣΙΚΟ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟ ΛΟΓΓΑ,
ΓΗΜΟΣΙΚΟ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟ ΣΡΙΚΟΡΦΟΤ, 1ν ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΜΔΗΝΗ,
ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟ ΣΡΔΦΙΟΤ, 1ν & 5ν ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟ ΜΔΗΝΗ,
ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΑΡΙΣΟΜΔΝΗ, ΓΗΜΟΣΙΚΟ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟ ΒΑΛΤΡΑ
4. ΓΙΑΡΚΔΙΑ.
Η παξνύζα ζύκβαζε ζπλάπηεηαη γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 01-09-2016
έ σο 3 0 -6 -2 0 1 7 , ν π ό η ε ι ή γ ε η .

`

5. ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ.
Η ρξεκαηνδόηεζε ηεο ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ γηα ην έξγν ηνπ
θαζαξηζκνύ ηνπ/ησλ ρνιείσλ ηεο επζύλεο ηεο, γηα όιε ηε ρξνληθή δηάξθεηα
ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ Δίθνζη Σξεηο Υηιηάδεο
Οθηαθόζηα Ογδόληα Σέζζεξα Δπξώ θαη 32 Λεπηά. (23.884,32€) ην νπνίν ζα
θαηαβιεζεί από ην Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ.,απνθιεηζηηθά ζύκθσλα κε ηελ ξνή
ρξεκαηνδόηεζεο από ην Τπνπξγείν.
Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνύ ηεο απνπιεξσκήο
είλαη ε απνζηνιή ζηελ αξκόδηα δηεύζπλζε ηνπ Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. πξαθηηθνύ
θαιήο εθηέιεζεο ππνγεγξακκέλν από ηνλ πξόεδξν ΥΟΛΙΚΗ
ΔΠΙΣΡΟΠΗ.
`
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Η ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ππνρξενύηαη, κεηά ηελ θαηαβνιή ηνπ ζπλόινπ
ηεο ζπκθσλεζείζαο ακνηβήο θαη ζε θάζε πεξίπησζε εληόο δέθα (10)
εκεξώλ από ηελ εμόθιεζε, λα απνζηείιεη ζην Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ., δηπιόηππν
είζπξαμεο κε ην ζύλνιν ηεο επηρνξήγεζεο όπσο απηή έρεη νξηζηεί ζηε
παξνύζα ζύκβαζε.
`
6. ΤΠΔΡΓΟΛΑΒΟΙ.
Η ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ θαηά ηελ απόιπηε θξίζε ηεο γηα ηελ εθηέιεζε
ησλ ζπκθσλνύκελσλ ζηε παξνύζα ππεξεζηώλ ζα ζπλάπηεη πεξαηηέξσ
ζπκβάζεηο έξγνπ κε θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα.
πκθσλείηαη θαη δειώλεηαη ξεηά όηη νη ζπκβαιιόκελνη κε ηε ΥΟΛΙΚΗ
ΔΠΙΣΡΟΠΗ ζηηο σο άλσ ζπκβάζεηο έξγνπ εξγνιάβνη, θπζηθά ή λνκηθά
πξόζσπα, δελ ζπλδένληαη κε ην Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. κε ζρέζε πξνζηήζεσο,
αληηπξνζώπεπζεο, εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ή ζπκβάζεσο
έ ξ γ ν π .
`
7. ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΣΩΝ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΩΝ ΜΔΡΩΝ.
Ρεηά ζπκθσλεί όηη ην Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. πέξαλ ηεο θαηαβνιήο ηεο άλσ
ζπκθσλεζείζεο ρξεκαηνδόηεζεο ζηελ ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ, νπδεκία άιιε
ππνρξέσζε αλαιακβάλεη θαη επζύλε δελ ππέρεη έλαληη απηήο (ΥΟΛΙΚΗ
ΔΠΙΣΡΟΠΗ) θαζώο θαη πξνο νηνλδήπνηε ηξίην, ηδία δε πξνο ηπρόλ
επηιεγέληεο ππεξγνιάβνπο.
`
Με ηελ επηθύιαμε ησλ όζσλ αλαθέξνληαη ζηνλ όξν 6 ηεο παξνύζαο,
ε ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ δελ επηηξέπεηαη, ρσξίο ηελ πξνεγνύκελε
έγγξαθε ξεηή ζπγθαηάζεζε θαη έγθξηζε ηνπ Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ., λα κεηαβηβάδεη ή
λα εθρσξεί θαζ' νηνλδήπνηε ηξόπν ην ζύλνιν ησλ δηθαησκάησλ θαη
ππνρξεώζεσλ ηνπ πνπ απνξξένπλ από ηε ζύκβαζε πξνο νπνηνδήπνηε
ηξίην θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν.
`
Απαγνξεύεηαη ζηε ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ε πξνεμόθιεζε, εθρώξεζε,
ελερπξίαζε ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, ρσξίο ηελ
πξνεγνύκελε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ..
`
Απαγνξεύεηαη ξεηά ε ππνθαηάζηαζε ηξίηνπ ελ όισ ή ελ κέξεη ζηα
δηθαηώκαηα θαη ηηο ππνρξεώζεηο ηεο ΥΟΛΙΚΗ
Δ Π Ι Σ Ρ Ο Π Η 
`
8. ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΙ.
Η ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ζην πιαίζην ηεο παξνύζαο, απαγνξεύεηαη λα
πξνβαίλεη ζε νηνλδήπνηε ελέξγεηα εθπξνζώπεζεο, αληηπξνζώπεπζεο ή
θαζ’ νηνλδήπνηε ηξόπν αλάιεςε ππνρξεώζεσλ γηα ινγαξηαζκό ηνπ
Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. θαη ε παξνύζα επ’νπδελί δελ δύλαηαη λα εθιεθζεί σο
νηαλδήπνηε κνξθήο εμνπζηνδόηεζε πξνο ηε ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ γηα
ελέξγεηεο πνπ ζα δεζκεύνπλ ην Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. από ηελ παξαβίαζε ηνπ
π α ξ ό λ η ν ο
ό ξ ν π .
`
Δπηπιένλ ε ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ππνρξενύηαη ζηηο ζπκβάζεηο έξγνπ
πνπ ζπλάπηεη γηα ηελ θαζαξηόηεηα, λα ηεξεί όιεο ηηο θείκελεο
δ η α η ά μ ε η ο .
`
Δηδηθά ην Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. νπδεκία έλλνκε ζρέζε αλαγλσξίδεη ή ζπλάπηεη,
κε ηπρόλ εθ κέξνπο ηεο ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ επηιεγέληεο εξγνιάβνπο
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γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηώλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνύζα, πξνο
ηνύην ζε πεξίπησζε ζύλαςεο ζπκβάζεσο ππεξγνιαβίαο, ξεηά ζπκθσλείηαη
όηη ζηηο ζπκβάζεηο πνπ ζα ζπλαθζνύλ ζα γίλεηαη ξεηή κλεία όηη ν
ππεξγνιάβνο γλσξίδεη θαη απνδέρεηαη ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο, νη νπνίνη
θαη’ ηδίαλ θαη ζην ζύλνιν ηνπο ζπκθσλνύληαη από ηνπο εδώ
ζπκβαιιόκελνπο σο νπζηώδεηο θαη ζπνπδαίνη.
`
Οη ζπκβαιιόκελνη κε ηε ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ζηηο σο άλσ ζπκβάζεηο
έξγνπ/εξγνιαβίαο επζύλνληαη απεξηόξηζηα έλαληη ηεο ΥΟΛΙΚΗ
ΔΠΙΣΡΟΠΗ γηα ηηο πξάμεηο θαη παξαιείςεηο ηνπο, ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπο θαη
ελ γέλεη ησλ ππαιιήισλ, ζπλεξγαηώλ θαη πξνζηεζέλησλ ηνπο, πνπ
ηπρόλ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ ζα αλαιάβνπλ λα
παξέρνπλ ζην πιαίζην ηεο παξνύζαο. Δηδηθόηεξα, νη ζπκβαιιόκελνη ζηηο
αλσηέξσ ζπκβάζεηο πνπ ζα ζπλαθζνύλ γηα ηηο ππεξεζίεο θαζαξηόηεηαο
ζηα ζρνιεία, ζα είλαη ζπλνιηθά θαη απνθιεηζηηθά ππεύζπλνη θαη
ππόινγνη γηα όιν ην πξνζσπηθό ηνπο, ηνπο ηπρόλ ππεξγνιάβνπο (θαη
ην πξνζσπηθό ηνπο), ππαιιήινπο, εθπξνζώπνπο ή αληηπξνζώπνπο
ηνπο ζε ζρέζε κε νπνηνδήπνηε δήηεκα πξνθύπηεη από ή ζρεηίδεηαη κε
ηε ζύκβαζε έξγνπ/εξγνιαβίαο πνπ ζα ππνγξαθεί,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο επίζεο ηεο επζύλεο θαηά ηα άξζξα 334 (Δπζύλε
από πηαίζκα ηνπ πξνζηεζέληνο) θαη 922 (Δπζύλε ηνπ πξνζηήζαληνο) ηνπ
Αζηηθνύ Κώδηθα, θαζώο θαη γηα όιεο ηηο πξάμεηο, δξαζηεξηόηεηεο,
παξαιείςεηο, ιάζε ή ακέιεηεο ησλ σο άλσ πξνζώπσλ πνπ ζπλδένληαη
αηηησδώο κε ηελ πξόθιεζε δεκίαο ή βιάβεο ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην.
9. ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΔΙ.
Οπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε, κεηαβνιή ή ζπκπιήξσζε ηεο παξνύζαο
ζα γίλεηαη απνθιεηζηηθά κε έγγξαθε ζπκθσλία ησλ δύν κεξώλ
απνθιεηνκέλνπ νηνπδήπνηε άιινπ απνδεηθηηθνύ κέζνπ ηνπ όξθνπ κε
εμαηξνκέλνπ.
`
10. ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ.
Οπνηαδήπνηε δηαθνξά ή δηαθσλία πεξί ηελ εξκελεία ή εθαξκνγή ηεο
παξνύζαο, πνπ δελ κπνξεί λα επηιπζεί κε θηιηθό δηαθαλνληζκό, ζα
επηιύεηαη απνθιεηζηηθά από ηα θαζ’ ύιελ αξκόδηα δηθαζηήξηα ησλ Αζελώλ.
11. ΛΤΗ – ΚΑΣΑΓΓΔΛΙΑ.
Η παξνύζα ζύκβαζε ιύεηαη κε έλαλ από ηνπο παξαθάησ ηξόπνπο:α) Με ηελ
πάξνδν ηνπ ρξόλνπ ηεο δηάξθεηάο ηεο, απηνκάησο θαη ρσξίο λα απαηηείηαη
ό ρι ε ζ ε ή ά ι ι ε ε λέ ξ γ ε η α η σλ κ ε ξ ώλ. β ) Με η ά α π ό θ α η α γ γ ε ι ί α η νπ
Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. ιόγσ παξάβαζεο νηνπδήπνηε όξνπ ηεο παξνύζαο
ζύκβαζεο,νη νπνίνη ζπκθσλνύληαη σο νπζηώδεηο θαη ζπνπδαίνη. `
12. ΔΝΑΚΗΗ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ.
Η παξάιεηςε ή ε κε έγθαηξε ελάζθεζε από ην Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ.
νπνηνπδήπνηε από ηα δηθαηώκαηα πνπ πξνβιέπνληαη από ηε παξνύζα
ύκβαζε, δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί παξαίηεζε από απηό ηνπο όξνπο ή ηα
δηθαηώκαηα ή λα επεξεάζεη ηελ ηζρύ ηεο ζύκβαζεο.
`
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13. ΠΑΡΑΙΣΗΗ ΑΠΟ ΠΡΟΒΟΛΗ.
Σα εδώ ζπκβαιιόκελα κέξε απνδέρζεθαλ ηηο κεηαμύ ηνπο δειώζεηο θαη όια
ηα πξνεθηεζέληα, παξαηηνύληαη δε ακνηβαίσο θαη αλεπηθύιαθηα από θάζε
έλζηαζε θαηά ηνπ παξόληνο θαη από θάζε πξνζβνιή ηνπ γηα νπνηνλδήπνηε
ιόγν θαη αηηία.
`
14. ΤΝΗΜΜΔΝΑ ΔΓΓΡΑΦΑ.
ηε παξνύζα ζύκβαζε επηζπλάπηνληαη από ηε δεύηεξε ζπκβαιιόκελε σο
Π α ξ ά ξ η ε κ α Α η α π α ξ α θ ά η σ έ γ γ ξ α θ α :
α) επηθπξσκέλν αληίγξαθν απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, γηα ηνλ
νξηζκό ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο
β) Φσηνηππία ηεο πξώηεο ζειίδαο ηνπ βηβιηαξίνπ ηξαπέδεο ζην νπνίν
αλαγξάθεηαη ν αξηζκόο ΙΒΑΝ ή νπνηνδήπνηε άιιν έγγξαθν ηεο Σξάπεδαο
από ην νπνία λα πξνθύπηεη ν αξηζκόο ΙΒΑΝ θαη ν δηθαηνύρνο.
γ) Βεβαί σζε απνγξαθήο ησλ απαζρνινύκελσλ ζηελ Δληαία Αξρή
Πιεξσκώλ & θαηαβνιήο ακνηβώλ ηνπο κέζσ
απηήο.
`
15. ΣΔΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ
Η παξνύζα ζύκβαζε πεξηιακβάλεη όιεο ηηο ζρεηηθέο ζπκθσλίεο ησλ κεξώλ
θαη ππεξηζρύεη θάζε πξνγελέζηεξνπ εγγξάθνπ ή ζπκθσλεηηθνύ ή δήισζεο
ησλ κεξώλ, πνπ παύεη λα έρεη νπνηαδήπνηε ηζρύ.
`
Οη επηθεθαιίδεο ησλ άξζξσλ δελ απνηεινύλ κέξνο ηνπ θεηκέλνπ ηεο
ζύκβαζεο θαη έρνπλ ηεζεί απνθιεηζηηθά θαη κόλν πξνο δηεπθόιπλζε ζηελ
αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ. ε θάζε πεξίπησζε, ππεξηζρύεη ην θείκελν ησλ
δη αηάμεσλ ησλ άξζξσλ ηεο παξνύζαο.
`
ε πίζησζε όισλ ησλ αλσηέξσ, ζπληάρζεθε ε παξνύζα ζε δύν (2)
πξσηόηππα, δηαβάζηεθε θαη εγθξίζεθε από ηνπο ζπκβαιιόκελνπο θαη
ππνγξάθεθε από απηνύο όπσο αθνινπζεί, έιαβαλ δε από έλα (1) ν θαζέλαο.
ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ
Γηα ην Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ.

Γηα ηε ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Γ
ΘΔΟΓΩΡΟ ΜΠΛΙΚΑ

ΔΤΓΔΝΙΑ ΜΑΘΙΟΠΟΤΛΟΤ
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