ΑΡΙΘΜΟΣ 752/2019-2020
ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 0645/13-12-2019 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στην Αθήνα, σήμερα 13/04/2020, οι υπογράφοντες την παρούσα:

Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδ. Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη,
ΑΦΜ 090044306 ΔΟΥ ΙΔ΄Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα από τον
Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, κ. Κωνσταντίνο Χρ. Δέρβο, ο
οποίος στην παρούσα δυνάμει της υπ. αριθ 6890/427/13.04.2020
απόφασης ΔΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ, καλούμενο στο εξής « I.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.» και,
Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ», που εκπροσωπεί νόμιμα ο/η κ.
ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ σύμφωνα με την υπ. Αρ. 91/11-3-2020
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, με ΑΦΜ
996959928 Δ.Ο.Υ.ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, αριθμός λογαριασμού 6355147698563
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ καλούμενη στο εξής «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ», και,

Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ », που εκπροσωπεί νόμιμα
ο/η κ. ΠΕΡΙΒΙΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ σύμφωνα με την υπ. 64/16-3-2020
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ , με
ΑΦΜ
996959885
Δ.Ο.Υ.ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
,αριθμός
λογαριασμού
5716099306983 Τράπεζα Πειραιώς, καλούμενη στο εξής «ΣΧΟΛΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ», συμφώνησαν, συνομολόγησαν και αποδέχτηκαν τα
ακόλουθα:

Δυνάμει της υπ'αρ. 140251 /Γ4 ΦΕΚ Β 3794/03.09.2018 απόφασης του
Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων που εξεδόθη σε εκτέλεση
των οριζομένων στις διατάξεις του άρθρου 115 του Ν. 4547/2018 ΦΕΚ A
102/12.06.2018 , ανατέθηκε στο «ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ» η δυνατότητα της χρηματοδότησης των κατά τόπους
Σχολικών Επιτροπών, που είναι υπεύθυνες για τη σύναψη των συμβάσεων
μίσθωσης έργου με τους αναδόχους καθαριστές/καθαρίστριες στις
σχολικές μονάδες της Π/βάθμιας και Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης που δεν
καλύπτονται από προσωπικό καθαριότητας που υπηρετεί σε οργανικές
θέσεις.
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Στο πλαίσιο αυτό, το πρώτο συμβαλλόμενο ΙΝΕΔΙΒΙΜ υπέγραψε με το
ΝΠΔΔ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ»,τη με αρ.0645/13-12-2019 σύμβαση
χρηματοδότησης της τελευταίας προκειμένου να προβεί με Εργολάβο/ους
επιλογής της, στο καθαρισμό των σχολικών αιθουσών, των κοινόχρηστων
χώρων, των γραφείων και του αύλειου χώρου του/των Σχολείων ευθύνης
της εν λόγω ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, που λειτουργούν στα χρονικά
πλαίσια του κανονισμού ωρολογίου προγράμματος του σχολείου, και
όπως αναλυτικά αυτά τα σχολεία αναφέρονται στην προαναφερομένη
σύμβαση, με διάρκεια το χρονικό διάστημα από 01-09-2019 έως 30-6-2020
και ποσό χρηματοδότησης (307.530,19 €) και κατά τους λοιπούς όρους και
συμφωνίες που περιλαμβάνονται στη σύμβαση.

Με το ν. του Ν.4600/2019, αρ. 156 παρ. 1, ορίζεται η σύσταση νέων ΝΠΔΔ
Σχολικών Επιτροπών στο πλαίσιο λειτουργίας των νεοσύστατων Δήμων
και ειδικότερα, εν προκειμένω, συστάθηκαν το δεύτερο και το τρίτο των
συμβαλλομένων, ήτοι οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ των
ΔΗΜΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ, αντίστοιχα, καταργούμενης
της προγενέστερης του τ. ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ, αντισυμβαλλόμενης στην
ανωτέρω με αρ. 0645/13-12-2019 σύμβαση χρηματοδότησης.
Κατόπιν αυτών, συμφωνείται με την παρούσα η λύση της ανωτέρω
σύμβασης χρηματοδότησης και ειδικότερα:
1.Η λύση της με αρ.0645/13-12-2019 σύμβασης χρηματοδότησης ορίζεται
η 31.12.2019.
2.Το δεύτερο και τρίτο των συμβαλλομένων δηλώνουν ότι θα προβούν
στην κατάρτιση νέας σύμβασης χρηματοδότησης με τον πρώτο
συμβαλλόμενο.
3. Η τροποποίηση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας γίνεται
και αποδεικνύεται μόνον γραπτά, αποκλειομένου κάθε άλλου μέσου
αποδείξεως και αυτού του όρκου μη εξαιρουμένου.
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Σε πίστωση όλων των ανωτέρω, συντάχθηκε η παρούσα σε τρία (3)
πρωτότυπα, διαβάστηκε και εγκρίθηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη και
υπογράφηκε από αυτά όπως ακολουθεί, έλαβε δε από ένα (1) έκαστο.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
ΔΕΡΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Για τη ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΔΗΜΟΥ

ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Για τη ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΛΕΣΒΟΥ

ΠΕΡΙΒΙΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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