ΑΡΙΘΜΟ 0647/2016 – 2017
ΤΜΒΑΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - χολική Δφορεία του
2/θ Μ/κού χολείου Ακάρπου
ηελ Αζήλα, ζήκεξα, 28/12/2016 , νη ππνγξάθνληεο ηε παξνχζα:
Αθελφο ην Ν.Π.Ι.Γ. κε ηελ επσλπκία «ΙΓΡΤΜΑ ΝΔΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΒΙΟΤ
ΜΑΘΗΗ», πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα, νδφο Αραξλψλ 417 Σ.Κ. 111 43 θαη
εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απηνχ,
θ. Θε φδσξν Μπιί θα, πνπ ε λε ξγε ί ζη ελ παξνχζα δπλάκ ε η η εο ππ'
αξηζκφK1/138816 ΦΔΚ 2759Β΄01.09.2016 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ
Παηδείαο Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ησλ ππ' αξηζκφ
144820&144807απνθάζεσλ (ΦΔΚ 2873 Β΄/09.09.2016) Κ.Τ.Α. Παηδείαο
Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο
θαη Οηθνλνκηθψλ θαη ηεο ππ' αξηζκφλ. 4285/223/16.09.2016 απφθαζεο Γ.
./Ι. ΝΔ. ΓΙ. ΒΙ. Μ., θαινχκελν ζην εμήο « Ι. ΝΔ . ΓΙ. ΒΙ. Μ.»
θαη,
`
Αθεηέξνπ ην Ν.Π.Γ.Γ. κε ηελ επσλπκία «ρνιηθή Δθνξεία ηνπ 2/ζ
Μ/θνχ ρνιείνπ Αθάξπνπ», πνπ εθπξνζσπεί λφκηκα ν/ε θ. Κηξ
Υνπζετλνγινπ Μπηξφι ηνπ Μερατληίλ ζχκθσλα κε ηελ ππ. αξ. 921/22-012015 B 740/16-01-2102 απφθαζε Γεληθνχ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, πνπ εδξεχεη ζηνλ Γήκν
Αβδήξσλ, κε ΑΦΜ 099492377, Γ.Ο.Τ. Ξάλζεο , αξηζκφο ινγαξηαζκνχ
GR7202607300000430100006533, θαινχκελε ζην εμήο «ΥΟΛΙΚΗ
Δ Π Ι Σ Ρ Ο Π Η » ,
`
ζπκθψλεζαλ, ζπλνκνιφγεζαλ θαη απνδέρηεθαλ ηα αθφινπζα:
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Γπλάκεη ηεο ππ'αξηζκφ K1/138816 ΦΔΚ 2759 B΄01.09.2016 απφθαζεο ηνπ
Τπνπξγνχ Παηδείαο Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ πνπ εμεδφζε ζε εθηέιεζε
ησλ νξηδνκέλσλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ Ν. 4186/2013, αλαηέζεθε
ζην «ΙΓΡΤΜΑ ΝΔΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ» ε δπλαηφηεηα ηεο
ρξεκαηνδφηεζεο ησλ θαηά ηφπνπο ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ, πνπ είλαη
ππεχζπλεο γηα ηε ζχλαςε ησλ ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ κε ηνπο
αλαδφρνπο θαζαξηζηέο/θαζαξίζηξηεο ή ζπλεξγεία θαζαξηζκνχ ζηηο ζρνιηθέο
κνλάδεο ηεο Π/βάζκηαο θαη Γ/βάζκηαο Δθπαίδεπζεο πνπ δελ θαιχπηνληαη
απφ πξνζσπηθφ θαζαξηφηεηαο πνπ ππεξεηεί ζε νξγαληθέο
ζ έ ζ ε η ο .
`
1. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ.
Η ρξεκαηνδφηεζε ηεο δεχηεξεο ζπκβαιιφκελεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο,
πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί κε Δξγνιάβν επηινγήο ηεο, ζην θαζαξηζκφ ησλ
ζρνιηθψλ αηζνπζψλ, ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, ησλ γξαθείσλ θαη ηνπ
αχιεηνπ ρψξνπ ηνπ/ησλ ρνιείσλ επζχλεο ηεο σο άλσ ΥΟΛΙΚΗ
ΔΠΙΣΡΟΠΗ, πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηα ρξνληθά πιαίζηα ηνπ θαλνληζκνχ
σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ ζρνιείνπ.
`
Έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά ζηε ζχκβαζε, ζηηο ππεξεζίεο πνπ
ζα πξνζθέξνληαη απφ ηνλ εξγνιάβν, πεξηιακβάλνληαη θαη φιεο νη
1

ζπκπιεξσκαηηθέο ή παξεπφκελεο εξγαζίεο πνπ θαη' αληηθείκελν
ζρεηίδνληαη ή πνπ θαη' εχινγε θξίζε απαηηνχληαη ή είλαη ζθφπηκν λα
εθηειεζηνχλ γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπ
θαζαξηζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ θνηλή πείξα θαη θαηά ηα ζπλαιιαθηηθά ήζε ή
ζχκθσλα κε ηηο εηδηθέο πεξηζηάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε
απηή.
`

2. ΣΡΟΠΟ – ΥΡΟΝΟ.
Ο Δξγνιάβνο ζα αλαιάβεη λα εθηειέζεη ην παξαθάησ έξγν:
α. Καζεκεξηλφο άςνγνο θαζαξηζκφο θαη
β. Γεληθφο θαζαξηζκφο φηαλ αξρίδεη ην ζρνιηθφ έηνο θαη θαηά ηηο δηαθνπέο
Υξηζηνπγέλλσλ θαη Πάζρα.
Ο Δξγνιάβνο θαζαξηζκνχ ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο
ππνδείμεηο ηνπ/ηεο Γηεπζπληή/ληξηαο ηνπ/ησλ ρνιείνπ/σλ θαη ηεο ΥΟΛΙΚΗ
ΔΠΙΣΡΟΠΗ, ζην πιαίζην ηνπ αληηθεηκέλνπ ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ.
3. ΣΟΠΟ.
(ρνιείν/α)
2/ζ Μ/θνχ ρνιείνπ Αθάξπνπ
4. ΓΙΑΡΚΔΙΑ.
Η παξνχζα ζχκβαζε ζπλάπηεηαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 01-09-2016
έ σο 3 0 -6 -2 0 1 7 , ν π φ η ε ι ή γ ε η .

`

5. ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ.
Η ρξεκαηνδφηεζε ηεο ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ γηα ην έξγν ηνπ
θαζαξηζκνχ ηνπ/ησλ ρνιείσλ ηεο επζχλεο ηεο, γηα φιε ηε ρξνληθή δηάξθεηα
ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ Υίιηα Δμαθφζηα Σξηάληα
Σξία Δπξψ θαη 28 Λεπηά. (1.633,28€) ην νπνίν ζα θαηαβιεζεί απφ ην
Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ.,απνθιεηζηηθά ζχκθσλα κε ηελ ξνή ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην
Τπνπξγείν.
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ηεο απνπιεξσκήο
είλαη ε απνζηνιή ζηελ αξκφδηα δηεχζπλζε ηνπ Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. πξαθηηθνχ
θαιήο εθηέιεζεο ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ πξφεδξν ΥΟΛΙΚΗ
ΔΠΙΣΡΟΠΗ.
`
Η ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ππνρξενχηαη, κεηά ηελ θαηαβνιή ηνπ ζπλφινπ
ηεο ζπκθσλεζείζαο ακνηβήο θαη ζε θάζε πεξίπησζε εληφο δέθα (10)
εκεξψλ απφ ηελ εμφθιεζε, λα απνζηείιεη ζην Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ., δηπιφηππν
είζπξαμεο κε ην ζχλνιν ηεο επηρνξήγεζεο φπσο απηή έρεη νξηζηεί ζηε
παξνχζα ζχκβαζε.
`
2

6. ΤΠΔΡΓΟΛΑΒΟΙ.
Η ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο γηα ηελ εθηέιεζε
ησλ ζπκθσλνχκελσλ ζηε παξνχζα ππεξεζηψλ ζα ζπλάπηεη πεξαηηέξσ
ζπκβάζεηο έξγνπ κε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα.
πκθσλείηαη θαη δειψλεηαη ξεηά φηη νη ζπκβαιιφκελνη κε ηε ΥΟΛΙΚΗ
ΔΠΙΣΡΟΠΗ ζηηο σο άλσ ζπκβάζεηο έξγνπ εξγνιάβνη, θπζηθά ή λνκηθά
πξφζσπα, δελ ζπλδένληαη κε ην Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. κε ζρέζε πξνζηήζεσο,
αληηπξνζψπεπζεο, εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ή ζπκβάζεσο
έ ξ γ ν π .
`
7. ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΣΩΝ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΩΝ ΜΔΡΩΝ.
Ρεηά ζπκθσλεί φηη ην Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. πέξαλ ηεο θαηαβνιήο ηεο άλσ
ζπκθσλεζείζεο ρξεκαηνδφηεζεο ζηελ ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ, νπδεκία άιιε
ππνρξέσζε αλαιακβάλεη θαη επζχλε δελ ππέρεη έλαληη απηήο (ΥΟΛΙΚΗ
ΔΠΙΣΡΟΠΗ) θαζψο θαη πξνο νηνλδήπνηε ηξίην, ηδία δε πξνο ηπρφλ
επηιεγέληεο ππεξγνιάβνπο.
`
Με ηελ επηθχιαμε ησλ φζσλ αλαθέξνληαη ζηνλ φξν 6 ηεο παξνχζαο,
ε ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ δελ επηηξέπεηαη, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε
έγγξαθε ξεηή ζπγθαηάζεζε θαη έγθξηζε ηνπ Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ., λα κεηαβηβάδεη ή
λα εθρσξεί θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπν ην ζχλνιν ησλ δηθαησκάησλ θαη
ππνρξεψζεσλ ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε πξνο νπνηνδήπνηε
ηξίην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν.
`
Απαγνξεχεηαη ζηε ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ε πξνεμφθιεζε, εθρψξεζε,
ελερπξίαζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, ρσξίο ηελ
πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ..
`
Απαγνξεχεηαη ξεηά ε ππνθαηάζηαζε ηξίηνπ ελ φισ ή ελ κέξεη ζηα
δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο ΥΟΛΙΚΗ
Δ Π Ι Σ Ρ Ο Π Η 
`
8. ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΙ.
Η ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο, απαγνξεχεηαη λα
πξνβαίλεη ζε νηνλδήπνηε ελέξγεηα εθπξνζψπεζεο, αληηπξνζψπεπζεο ή
θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν αλάιεςε ππνρξεψζεσλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ
Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. θαη ε παξνχζα επ’νπδελί δελ δχλαηαη λα εθιεθζεί σο
νηαλδήπνηε κνξθήο εμνπζηνδφηεζε πξνο ηε ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ γηα
ελέξγεηεο πνπ ζα δεζκεχνπλ ην Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. απφ ηελ παξαβίαζε ηνπ
π α ξ φ λ η ν ο
φ ξ ν π .
`
Δπηπιένλ ε ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ππνρξενχηαη ζηηο ζπκβάζεηο έξγνπ
πνπ ζπλάπηεη γηα ηελ θαζαξηφηεηα, λα ηεξεί φιεο 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 ηπρφλ εθ κέξνπο ηεο ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ επηιεγέληεο εξγνιάβνπο
γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα, πξνο
ηνχην ζε πεξίπησζε ζχλαςεο ζπκβάζεσο ππεξγνιαβίαο, ξεηά ζπκθσλείηαη
φηη ζηηο ζπκβάζεηο πνπ ζα ζπλαθζνχλ ζα γίλεηαη ξεηή κλεία φηη ν
ππεξγνιάβνο γλσξίδεη θαη απνδέρεηαη ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, νη νπνίνη
θαη’ ηδίαλ θαη ζην ζχλνιν ηνπο ζπκθσλνχληαη απφ ηνπο εδψ
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ζπκβαιιφκελνπο σο νπζηψδεηο θαη ζπνπδαίνη.
`
Οη ζπκβαιιφκελνη κε ηε ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ζηηο σο άλσ ζπκβάζεηο
έξγνπ/εξγνιαβίαο επζχλνληαη απεξηφξηζηα έλαληη ηεο ΥΟΛΙΚΗ
ΔΠΙΣΡΟΠΗ γηα ηηο πξάμεηο θαη παξαιείςεηο ηνπο, ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο θαη
ελ γέλεη ησλ ππαιιήισλ, ζπλεξγαηψλ θαη πξνζηεζέλησλ ηνπο, πνπ
ηπρφλ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ ζα αλαιάβνπλ λα
παξέρνπλ ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο. Δηδηθφηεξα, νη ζπκβαιιφκελνη ζηηο
αλσηέξσ ζπκβάζεηο πνπ ζα ζπλαθζνχλ γηα ηηο ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο
ζηα ζρνιεία, ζα είλαη ζπλνιηθά θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνη θαη
ππφινγνη γηα φιν ην πξνζσπηθφ ηνπο, ηνπο ηπρφλ ππεξγνιάβνπο (θαη
ην πξνζσπηθφ ηνπο), ππαιιήινπο, εθπξνζψπνπο ή αληηπξνζψπνπο
ηνπο ζε ζρέζε κε νπνηνδήπνηε δήηεκα πξνθχπηεη απφ ή ζρεηίδεηαη κε
ηε ζχκβαζε έξγνπ/εξγνιαβίαο πνπ ζα ππνγξαθεί,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο επίζεο ηεο επζχλεο θαηά ηα άξζξα 334 (Δπζχλε
απφ πηαίζκα ηνπ πξνζηεζέληνο) θαη 922 (Δπζχλε ηνπ πξνζηήζαληνο) ηνπ
Αζηηθνχ Κψδηθα, θαζψο θαη γηα φιεο ηηο πξάμεηο, δξαζηεξηφηεηεο,
παξαιείςεηο, ιάζε ή ακέιεηεο ησλ σο άλσ πξνζψπσλ πνπ ζπλδένληαη
αηηησδψο κε ηελ πξφθιεζε δεκίαο ή βιάβεο ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην.
9. ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΔΙ.
Οπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε, κεηαβνιή ή ζπκπιήξσζε ηεο παξνχζαο
ζα γίλεηαη απνθιεηζηηθά κε έγγξαθε ζπκθσλία ησλ δχν κεξψλ
απνθιεηνκέλνπ νηνπδήπνηε άιινπ απνδεηθηηθνχ κέζνπ ηνπ φξθνπ κε
εμαηξνκέλνπ.
`
10. ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ.
Οπνηαδήπνηε δηαθνξά ή δηαθσλία πεξί ηελ εξκελεία ή εθαξκνγή ηεο
παξνχζαο, πνπ δελ κπνξεί λα επηιπζεί κε θηιηθφ δηαθαλνληζκφ, ζα
επηιχεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηα θαζ’ χιελ αξκφδηα δηθαζηήξηα ησλ Αζελψλ.
11. ΛΤΗ – ΚΑΣΑΓΓΔΛΙΑ.
Η παξνχζα ζχκβαζε ιχεηαη κε έλαλ απφ ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο:α) Με ηελ
πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ηεο δηάξθεηάο ηεο, απηνκάησο θαη ρσξίο λα απαηηείηαη
φ ρι ε ζ ε ή ά ι ι ε ε λέ ξ γ ε η α η σλ κ ε ξ ψλ. β ) Με η ά α π φ θ α η α γ γ ε ι ί α η νπ
Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. ιφγσ παξάβαζεο νηνπδήπνηε φξνπ ηεο παξνχζαο
ζχκβαζεο,νη νπνίνη ζπκθσλνχληαη σο νπζηψδεηο θαη ζπνπδαίνη. `
12. ΔΝΑΚΗΗ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ.
Η παξάιεηςε ή ε κε έγθαηξε ελάζθεζε απφ ην Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ.
νπνηνπδήπνηε απφ ηα δηθαηψκαηα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε παξνχζα
χκβαζε, δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί παξαίηεζε απφ απηφ ηνπο φξνπο ή ηα
δηθαηψκαηα ή λα επεξεάζεη ηελ ηζρχ ηεο ζχκβαζεο.
`
13. ΠΑΡΑΙΣΗΗ ΑΠΟ ΠΡΟΒΟΛΗ.
Σα εδψ ζπκβαιιφκελα κέξε απνδέρζεθαλ ηηο κεηαμχ ηνπο δειψζεηο θαη φια
ηα πξνεθηεζέληα, παξαηηνχληαη δε ακνηβαίσο θαη αλεπηθχιαθηα απφ θάζε
έλζηαζε θαηά ηνπ παξφληνο θαη απφ θάζε πξνζβνιή ηνπ γηα νπνηνλδήπνηε
ιφγν θαη αηηία.
`
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14. ΤΝΗΜΜΔΝΑ ΔΓΓΡΑΦΑ.
ηε παξνχζα ζχκβαζε επηζπλάπηνληαη απφ ηε δεχηεξε ζπκβαιιφκελε 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 απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, γηα ηνλ
νξηζκφ ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο
β) Φσηνηππία ηεο πξψηεο ζειίδαο ηνπ βηβιηαξίνπ ηξαπέδεο ζην νπνίν
αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο ΙΒΑΝ ή νπνηνδήπνηε άιιν έγγξαθν ηεο Σξάπεδαο
απφ ην νπνία λα πξνθχπηεη ν αξηζκφο ΙΒΑΝ θαη ν δηθαηνχρνο.
γ) Βεβαί σζε απνγξαθήο ησλ απαζρνινχκελσλ ζηελ Δληαία Αξρή
Πιεξσκψλ & θαηαβνιήο ακνηβψλ ηνπο κέζσ
απηήο.
`
15. ΣΔΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ
Η παξνχζα ζχκβαζε πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ζρεηηθέο ζπκθσλίεο ησλ κεξψλ
θαη ππεξηζρχεη θάζε πξνγελέζηεξνπ εγγξάθνπ ή ζπκθσλεηηθνχ ή δήισζεο
ησλ κεξψλ, πνπ παχεη λα έρεη νπνηαδήπνηε ηζρχ.
`
Οη επηθεθαιίδεο ησλ άξζξσλ δελ απνηεινχλ κέξνο ηνπ θεηκέλνπ ηεο
ζχκβαζεο θαη έρνπλ ηεζεί απνθιεηζηηθά θαη κφλν πξνο δηεπθφιπλζε ζηελ
αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ. ε θάζε πεξίπησζε, ππεξηζρχεη ην θείκελν ησλ
δη αηάμεσλ ησλ άξζξσλ ηεο παξνχζαο.
`
ε πίζησζε φισλ ησλ αλσηέξσ, ζπληάρζεθε ε παξνχζα ζε δχν (2)
πξσηφηππα, δηαβάζηεθε θαη εγθξίζεθε απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο θαη
ππνγξάθεθε απφ απηνχο φπσο αθνινπζεί, έιαβαλ δε απφ έλα (1) ν θαζέλαο.
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