
ΑΡΙΘΜΟΣ 0141Β/2019 – 2020

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ 

ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

Αφετέρου  το  Ν.Π.Δ.Δ. με  την  επωνυμία  «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ»,  που
εκπροσωπεί  νόμιμα  ο/η  κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ σύμφωνα  με
την  υπ.  αρ.143/2014 απόφαση Δημοτικού  Συμβουλίου,  που  εδρεύει
στον  Δήμο ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ,  με  ΑΦΜ 997748510,  Δ.Ο.Υ. Γ΄ ΠΑΤΡΩΝ  ,
αριθμός  λογαριασμού ΠΕΙΡΑΙΩΣ- GR85011713210006321030020327,
καλούμενη  στο  εξής  «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ»,                          `

Δυνάμει της υπ'αριθμό 140251/Γ4 ΦΕK B 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 Α
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.                        `

Με την 0141/2019 – 2020 Σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ των εδώ
συμβαλλομένων μερών, χρηματοδοτήθηκε η δεύτερη συμβαλλόμενη
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 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 ως άνω
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, που λειτουργούν στα χρονικά πλαίσια του
κανονισμού ωρολογίου προγράμματος του σχολείου, για το χρονικό
διάστημα από 01/09/2019 έως 30.06.2020, αντί του συμφωνηθέντος
αναγραφόμενου ανταλλάγματος και κατά τους λοιπούς όρους και συμφωνίες
π ο υ  π ε ρ ι λ α μ β ά ν ο ν τ α ι  σ τ η ν  α ν ω τ έ ρ ω
Σύμβαση.                                                                           `

Στην  Αθήνα,  σήμερα, 1/6/2020 ,  οι  υπογράφοντες  τη παρούσα: 

Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αχαρνών 417 Τ.Κ. 111 43 και
εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού,
κ. Κωνσταντίνο Δέρβο    που ενεργεί στην παρούσα δυνάμει της υπ. αριθμ.
140251/Γ4 ΦΕK B 3794/03.09.2018 απόφασης του Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Ν. 4547/2018 ΦΕΚ 102 Α΄άρθρο 115 της
υπ. αριθμ 71394/Υ1/14-5-2019 ( ΦΕΚ 1673/14-5-2019 ΤΕΥΧΟΣ Β΄) Κ.Υ.Α
Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών, του Ν.4618/2019 ΦΕΚ 89/10-06-2019 ΤΕΥΧΟΣ Α, των
υπ.αριθμ. Κ1/189291& Κ1/189256(ΦΕΚ 4406/02.12.2019 ΤΕΥΧΟΣ Β)
Κ.Υ.Α. Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων, Αναπληρωτή Υπουργού
Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ώ ν , &  Υ π ο υ ρ γ ο ύ  Ε σ ω τ ε ρ ι κ ώ ν ,  κ α ι  τ ω ν  υ π .  α ρ ι θ μ .
5885/344/02.11.2018 ,5949/348/30.11.2018 , 6196/370/16.05.2019 ,
6514/401/05.11.2019 αποφάσεων Δ. Σ./Ι. ΝΕ. ΔΙ. ΒΙ. Μ., καλούμενο στο εξής
« Ι. ΝΕ . ΔΙ. ΒΙ. Μ.» και                                                            `

συμφώνησαν, συνομολόγησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα:
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Ήδη, μετά την έκδοση της Κ.Υ.Α  Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων ,
Υπουργού Εσωτερικών  και Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ
2027/27.05.2020 ΤΕΥΧΟΣ Β’) μεταξύ των συμβαλλομένων συμφωνείται η
τροποποίηση των όρων 4 και 5 της αρχικής σύμβασης , οι οποίοι έχουν στο
σύνολό τους ως εξής:                                                                            `

«5. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ.

Η  χρηματοδότηση  της  ΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  για  το  έργο  του
καθαρ ι σμού  του / των Σχολε ίων της  ευθύνης  της  κα ι  μέχρ ι  του
συμφωνουμένου χρόνου της λήξης της Σύμβασης, αυξάνεται κατά ποσό
Εκατόν Πενήντα Δύο Ευρώ και 89 Λεπτά. (152,89€) το οποίο θα  καταβληθεί
από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.,αποκλειστικά σύμφωνα με την ροή χρηματοδότησης
από το Υπουργείο. Κατόπιν αυτού, η συνολική χρηματοδότηση της
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ανέρχεται στο ποσό Έξι Χιλιάδες Τριακόσια
Ενενήντα Τρία Ευρώ και 30 Λεπτά. (6.393,30€)                                            '

Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή του ποσού της αποπληρωμής
είναι η αποστολή στην αρμόδια διεύθυνση του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (ΔΔΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ) πρακτικού καλής εκτέλεσης υπογεγραμμένο από τον πρόεδρο
Σ Χ Ο Λ Ι Κ Η Σ  Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Σ .                                       `

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Για τη ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
ΔΕΡΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ

«4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ. Η παρούσα σύμβαση ορίζεται για το χρονικό διάστημα από
28/05 /2020  μέχρ ι  12 /06 /2020».                                          `

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.ΔΙ.ΒΙ.Μ(ΔΔΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ),
διπλότυπο είσπραξης με το σύνολο της χρηματοδότησης  όπως αυτή έχει
ορ ιστ ε ί  σ τη  παρούσα  σύμβαση .»                                       `

2. Κατά τα λοιπά, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι ισχύουν οι όροι
όπως αναγράφοντα ι  κα ι  υπογράφοντα ι  στην αρχ ι κή  σύμβαση.

3. Η  τροποποίηση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας γίνεται και
αποδεικνύεται μόνο γραπτά, αποκλειομένου κάθε άλλου μέσου αποδείξεως
και αυτού του όρκου μη εξαιρουμένου.                                     `

Η παρούσα συντάχθηκε σε δύο (2) πρωτότυπα, διαβάστηκε και έγινε
αποδεκτή από τους συμβαλλόμενους, υπογράφηκε από αυτούς όπως
ακολουθεί και έλαβε από ένα ο καθένας.                                      `
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