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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ 
ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΣΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ 
ΣΑΘΜΟΙ ΑΛΙΜΟΤ 

Αριθ. πρωτ.:2981 

Τπηρεσία: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 
ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ 2016» 

 ΤΤ ΜΜ ΒΒ ΑΑ  ΗΗ   

Ρςξμ Άλιμξ Αςςικήπ, ρήμεοα 14/09/2016, ημέοα εςάοςη, ρςα γοατεία ςξσ 
ΜΟΔΔ (Ηξσκσδίδξσ 73) ξι παοακάςχ ρσμβαλλόμεμξι: 

1. To ΝΠΔΔ Δημοτικοί Παιδικοί ταθμοί Αλίμου, με έδοα ρςξμ Άλιμξ 
Αςςικήπ, επί ςηπ ξδξύ Ηξσκσδίδξσ και ρςξμ αοιθμό 73, .Ι. 17455, με 
ΑΤΛ: 997719562, Δ.Ξ.Σ. Οαλαιξύ Ταλήοξσ, μξμίμχπ εκποξρχπξύμεμξπ 
από ςξμ Οοόεδοξ ςξσ Διξικηςικξύ Ρσμβξσλίξσ, Δημήςοιξ Τ. 
Γιαμμακόπξσλξ, 

2. Ζ εςαιοεία DRASIS CAMP – ΚΟΤΣΙΚΟ Ι. & ΙΑ Δ.Π.Δ. με διακοιςικό ςίςλξ 

«DRASIS CAMP – ΚΟΤΣΙΚΟ Ι. & ΙΑ Δ.Π.Δ.», πξσ εδοεύει ρςη Ηήβα 

Βξιχςίαπ, επί ςηπ ξδξύ Οιμδάοξσ και ρςξμ αοιθμό 10, .Ι. 32200, με 

ΑΤΛ:998374713, Δ.Ξ.Σ. Ηηβώμ, μξμίμχπ εκποξρχπξύμεμη από ςξμ 

Ιξσςρξβαρίλη Θχάμμη Αμδοέα-Διαυειοιρςή ςηπ. 

ρςημ ξπξία καςακσοώθηκε η σπηοερία «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟΤ 
ΔΡΓΟΤ 2016» ςξσ ΝΠΔΔ «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Αλίμου», ςηπ ξπξίαπ: 

1. ξ ΜΟΔΔ Δημξςικξί Οαιδικξί Ρςαθμξί Αλίμξσ, με ςημ 8/2016 απόταρη 
Διοικητικού υμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΠ2ΒΞΚ0Ρ-Σ2Ω), εμέκοιμε ςημ αμάληφη 
δαπάμηπ (ΑΑΤ13/04.01.2016) και ςη διάθερη ςηπ πίρςχρηπ για ςη 
διεναγχγή αμξικςξύ μειξδξςικξύ διαγχμιρμξύ για ςημ «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 
ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ 2016», βάρει ςηπ σπ’ αοιθμόμ 1/2016 μελέτης, 

2. ξ Δημοτικό υμβούλιο ςξσ Δήμξσ Αλίμξσ, με ςημ σπ’ αοιθ. 437/2015 
(ΑΔΑ: Ω365ΩΦΒ-4Η4) απόταρή ςξσ, εμέκοιμε ςη διεμέογεια ςξσ 
διαγχμιρμξύ από ςημ αομόδια σπηοερία ςξσ Δήμξσ, για λξγαοιαρμό ςξσ 
ΜΟΔΔ, 

3. Ζ Οικομομική Δπιτροπή ςξσ Δήμξσ, με ςημ σπ’ αοιθ. 08/2016 (ΑΔΑ: 
Ω7ΔΥΩΦΒ-ΞΩΑ) απόταρή ςηπ, εμέκοιμε ςημ μελέςη και καςάοςιρε ςξσπ 
όοξσπ ςηπ διακήοσνηπ, όπχπ ξοίζεςαι ρςημ παο. 1 και ςημ παο 4 ςξσ 
άοθοξσ 209 ςξσ Μ.3463/2006 (ΤΔΙ_114 Α’), όπχπ αμαδιαςσπώθηκε με 
ςημ παο.3 ςξσ άοθοξσ 22 ςξσ Μ.3536/2007 (ΤΔΙ_42 Α’), 

4. Ζ Οικομομική Δπιτροπή ςξσ Δήμξσ, με ςημ σπ’ αοιθ. 78/2016 (ΑΔΑ: 
69ΕΩΩΦΒ-092) απόταρή ςηπ, εμέκοιμε ςξ 2ο πρακτικό ςηπ «Δπιςοξπήπ 
Διεμέογειαπ Διαγχμιρμώμ και Ανιξλόγηρηπ Σπηοεριώμ και Δκςέλερηπ 
Δογαριώμ ρύμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςξσ ΟΔ28/1980, για ςξ έςξπ 2016», 
ςξσ Δήμξσ Αλίμξσ, (η ξπξία ρσγκοξςήθηκε με ςημ σπ’ αοιθ. 352/2015 
[ΑΔΑ: ΩΟΖΩΦΒ-Ξ1Σ] απόταρη ςηπ Ξικξμξμικήπ Δπιςοξπήπ ςξσ Δήμξσ 
Αλίμξσ) και η ξπξία, μεςά ςημ παοέλεσρη ςηπ ποξθερμίαπ ςξσ εμόπ (1) 
μημόπ ςξσ άοθοξσ 225, πεοί σπξυοεχςικξύ ελέγυξσ μξμιμόςηςαπ ςξσ 
Μ.3852/2010 (ΤΔΙ_87 Α’) θεχοείςαι καςά ςεκμήοιξ μόμιμη, ρύμτχμα με 
ςξ σπ’ αοιθ. 31170/11828/20.05.2016 (1131/26.05.2016 αοιθ. ποχς. για 
ςξσπ Δημξςικξύπ Οαιδικξύπ Ρςαθμξύπ Αλίμξσ) έγγοατξ ςηπ 
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Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Αςςικήπ, συμφωμούμ, συμομολογούμ και 
συμαποδέχομται ςα ακόλξσθα: 

ΆΆ ρρ θθ ρρ οο   11   
Αμτικείμεμο 

Αμτικείμεμο ςηπ παοξύραπ ρύμβαρηπ είμαι η σπηοερία «ΣΟΞΡΖΠΘΝΖ 
ΔΙΟΑΘΔΔΣΘΙΞΣ ΔΠΓΞΣ 2016». Αμςικείμεμξ ςχμ εογαριώμ είμαι η παοξυή 
εκπαιδεσςικξύ και φσυαγχγικξύ έογξσ, η σπξρςήοινη ςηπ παιδαγχγικήπ και 
διξικηςικήπ λειςξσογίαπ ςξσ ΜΟΔΔ «Δημξςικξί Οαιδικξί Ρςαθμξί Αλίμξσ» και η 
πάρηπ τύρεχπ τοξμςίδα ςχμ τιλξνεμξσμέμχμ βοετώμ και μηπίχμ. 

ΆΆ ρρ θθ ρρ οο   22   
Διάρκεια 

Ζ διάρκεια ςηπ ρύμβαρηπ ιρυύει για δώδεκα (12) μήμεπ, από ςημ σπξγοατή 
ςηπ, ήςξι από 14/09/2016 έχπ 13/09/2017. 

ΆΆ ρρ θθ ρρ οο   33   
Αμοιβή – εγγυητική επιστολή 

Ωπ αμοιβή ςξσ αμαδόυξσ, ξοίζεςαι ςξ πξρό ςχμ εκαςόμ ραοάμςα δύξ 
υιλιάδχμ εσοώ (142.000€) πλέξμ ςξσ αμαλξγξύμςα  ΤΟΑ 24%. Ξ αμάδοχος 
καςέθερε ςημ σπ’ αοιθμόμ:GRH129631 εγγυητική επιστολή ςηπ 
ςοάπεζαπ:ALPHA BANK, πξρξύ επςά υιλιάδχμ, εκαςό εσοώ (7.100€), για ςημ 
καλή εκςέλερη ςηπ εογαρίαπ. 

ΆΆ ρρ θθ ρρ οο   44   
Σρόπος καταβολής αμοιβής 

1. Ζ καςαβξλή ςηπ αμξιβήπ θα γίμεςαι με ςημ έκδξρη υοημαςικξύ εμςάλμαςξπ 
πληοχμήπ, μεςά ςημ ξλξκλήοχρη ςχμ μημιαίχμ ποξγοαμμάςχμ 
σλξπξίηρηπ, ςημ έκδξρη πιρςξπξίηρηπ από ςξμ αομόδιξ σπάλληλξ 
(επιβλέπξμςα) ςηπ αομόδιαπ Σπηοερίαπ, ςημ ποξρκόμιρη ςιμξλξγίξσ και 
ςημ καςαβξλή ςχμ κοαςήρεχμ από ςξμ αμάδξυξ. 

2. Ρημειώμεςαι όςι ρε πεοίπςχρη πξσ έυει καςαλξγιρςεί πξιμική οήςοα ειπ 
βάοξπ ςξσ αμάδξυξσ εναιςίαπ ρσμβαςικήπ παοάλειφηπ, ασςή θα 
αταιοείςαι από ςξ πξρό ςηπ ξικείαπ πιρςξπξίηρηπ και η διατξοά θα 
απξςελεί ςξ ςελικώπ πιρςξπξιξύμεμξ ποξπ πληοχμή πξρό. 

3. Ρςξ υοημαςικό έμςαλμα θα επιρσμάπςξμςαι όλα ςα καςά μόμξμ 
απαιςξύμεμα δικαιξλξγηςικά. 

4. Ζ αμξιβή ςξσ αμαδόυξσ σπόκειςαι ρςιπ εκάρςξςε ιρυύξσρεπ, καςά μόμξμ 
ποξβλεπόμεμεπ κοαςήρειπ (τόοξπ ειρξδήμαςξπ κ.λ.π.). 

ΆΆ ρρ θθ ρρ οο   55   
Τποχρεώσεις συμβαλλομέμωμ 

ΦΡΟΝΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ: 
Α) Ξι ώοεπ λειςξσογίαπ ςχμ παιδικώμ ρςαθμώμ ξοίζξμςαι από 7:00 π.μ. μέυοι 

15:45 μ.μ. 
Β) Ξι παιδικξί ρςαθμξί δεμ λειςξσογξύμ ςα Ράββαςα, ςιπ Ισοιακέπ και ςιπ 

ημέοεπ αογίαπ ςχμ σπηοεριώμ ςξσ Δήμξσ. 

Δπίρηπ δεμ λειςξσογξύμ καςά ςα ενήπ υοξμικά διαρςήμαςα: 

 από 1 έχπ 31 Ασγξύρςξσ, 

 από 24 Δεκεμβοίξσ έχπ 6 Θαμξσαοίξσ και 
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 από Λ. Οέμπςη έχπ Ισοιακή ςξσ Ηχμά. 
 
ΔΞΤΠΗΡΔΣΟΤΜΔΝΑ ΝΗΠΙΑ-ΒΡΔΥΗ: 
Ρςα παιδικά (Νήπια Μικρά και Προμήπια) ςμήμαςα ςχμ Ρςαθμώμ γίμξμςαι 
δεκςά μήπια από ςημ ηλικία ςχμ 2,5 εςώμ ετόρξμ ασςξενσπηοεςξύμςαι, μέυοι 
ςημ εγγοατή ςξσπ ρςξ Μηπιαγχγείξ, ρςα δε βρεφικά (Βρέφη Α και Β) 
ςμήμαςα, από ςημ ηλικία ςχμ 8 μημώμ έχπ 2,5 εςώμ. 
 
ΠΡΟΔΛΔΤΗ – ΑΝΑΦΩΡΗΗ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ: 
Α) Ζ προσέλευση ςχμ παιδιώμ νεκιμά ρςιπ 7:00 π.μ. και λήγει ρςιπ 8:30 π.μ. 

Ξι ώοεπ ποξρέλεσρηπ θα ςηοξύμςαι ασρςηοά ρύμτχμα με ςξ άοθοξ 11 ςξσ 
καμξμιρμξύ λειςξσογίαπ ςχμ παιδικώμ ρςαθμώμ. 

Β) Ζ αποχώρηση ςχμ παιδιώμ αουίζει μεςά ςξ μερημεοιαμό γεύμα μέυοι ςξ 
ςέλξπ ςξσ χοαοίξσ λειςξσογίαπ ςξσ ρςαθμξύ ή και μχοίςεοα ετ’ όρξμ 
σπάουει ειδικόπ λόγξπ (ποξραομξγή ή αρθέμεια). 

Γ) Ζ παραλαβή ςχμ παιδιώμ θα γίμεςαι από ςξσπ γξμείπ ή ςξσπ κηδεμόμεπ ή 
από καςάλληλξ εμήλικξ ποόρχπξ πξσ θα έυει ενξσριξδξςηθεί εγγοάτχπ. 

 
ΔΗΜΟΣΙΚΟΙ ΒΡΔΥΙΚΟΙ-ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ: 
Ξι ςόπξι παοξυήπ ςχμ σπηοεριώμ θα είμαι ξι υώοξι όπξσ τιλξνεμξύμςαι ςα 
βοέτη και ςα μήπια πξσ είμαι εγγεγοαμμέμα ρςξσπ Οαιδικξύπ Ρςαθμξύπ και 
ρςα παιδικά κέμςοα ςξσ μξμικξύ ποξρώπξσ, όπχπ αμαλσςικά αματέοξμςαι 
παοακάςχ: 
1. Ηξσκσδίδξσ 73, 174 55 Άλιμξπ 
2. Μικητόοξσ Λαμδηλαοά 5, 174 55 Άλιμξπ 
3. Ιξςζιά και οιαμςατύλλξσ 2, 174 55 Άλιμξπ 
4. Δλεσθεοίξσ Βεμιζέλξσ 27 και Γξύμαοη, 174 56 Άλιμξπ 
5. Γεχο. Οαπαμδοέξσ 26, 174 56 Άλιμξπ 
6. Κεχτόοξπ Γεοξσλάμξσ 19, 174 55 Άλιμξπ 
7. Ιαλαμακίξσ 108 και Λαμδηλαοά, 174 55 Άλιμξπ  

Παρατήρηση: Βοετικξί-παιδικξί ρςαθµξί, πξσ οηςώπ δεμ εναιοξύμςαι, 
απξςελξύμ αμςικείµεμξ ςηπ παοξύραπ ρσμβάρεχπ, καθώπ και ςσυόμ άλλα 
παιδικά κέμςοα πξσ ρςημ πξοεία σλξπξίηρηπ ςηπ ρσμβάρεχπ δημιξσογξύμςαι 
από ςξμ ∆ήµξ Αλίμξσ. 

 
ΣΔΦΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΥΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ 
ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ: 
α ποξγοάμμαςα ςχμ Οαιδικώμ Ρςαθμώμ αμαπςύρρξμςαι µε βάρη ςξμ 
ρυεδιαρµό ςηπ Διεύθσμρηπ ςχμ Οαιδικώμ Ρςαθμώμ Αλίμξσ και ρσγκεκοιμέμα: 

1. Για κάθε βοετικό – παιδικό ρςαθμό ή παιδικό κέμςοξ, σπάουει αοιθμόπ 
ςμημάςχμ ρςα ξπξία τιλξνεμείςαι ρσγκεκοιμέμξπ αοιθμόπ βοετώμ και 
μηπίχμ, ρύμτχμα µε ςξμ πρότυπο καμομισμό λειτουργίας. 

2. α ςμήμαςα λειςξσογξύμ βάρει ςξσ μημιαίξσ ποξγοάμμαςξπ, ςξ ξπξίξ 
έυει εκπξμήρει η Διεύθσμρη ςχμ Οαιδικώμ Ρςαθμώμ, ρςξ ξπξίξ έυξσμ 
εμςαυθεί και ρσλλξγικέπ δοαρςηοιόςηςεπ και εκδηλώρειπ. 

3. ξ ποξρχπικό πξσ θα απαρυξληθεί με ςη τοξμςίδα και ςημ εκπαίδεσρη 
ςχμ βοετώμ και ςχμ μηπίχμ, ποέπει μα διαθέςει ποακςική εμπειοία και 
δσμαςόςηςα άμερηπ ποξραομξγήπ ρςξ πμεύμα και ςξ ποόγοαμμα πξσ 
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εταομόζεςαι ρςιπ δξμέπ ςχμ Οαιδικώμ Ρςαθμώμ. 

4. ξ ποξρχπικό θα είμαι σγιέπ, ενειδικεσμέμξ, καςαοςιρμέμξ ρςξ 
γμχρςικό ςξσ αμςικείμεμξ (παιδαγχγική, βοετξκξμία, διξικηςική 
σπξρςήοινη), θα έυει όλα ςα απαοαίςηςα ςσπικά ποξρόμςα (εμπειοία, 
ςίςλξσπ ρπξσδώμ, πιρςξπξίηρη επαγγελμαςικήπ καςάοςιρηπ αλλά και 
ποόρθεςα ποξρόμςα, όπξσ ασςό είμαι απαοαίςηςξ) για ςημ αμςίρςξιυη 
θέρη σπηοερίαπ, δεμ θα εμαλλάρρεςαι ρσυμά, άοιρςξ ρςξ ήθξπ ςξσ, 
άφξγξ από πλεσοάπ ρσμπεοιτξοάπ απέμαμςι ρε ςοίςξσπ (επιρκέπςεπ, 
ρσμξδξύπ κλπ.) όπχπ επίρηπ και ρςα μέλη ςχμ ξμάδχμ. Δεδξμέμξσ όςι 
ςξ έογξ είμαι εκπαιδεσςικό, η ρσμπεοιτξοά ςξσ ποξρχπικξύ πξσ θα 
απαρυξληθεί ρςημ σλξπξίηρη ςχμ ποξγοαμμάςχμ, θα ελέγυεςαι 
ασρςηοώπ. Οοξϋπόθερη για ςημ παοξυή ξπξιαρδήπξςε σπηοερίαπ εμςόπ 
ςχμ υώοχμ ςχμ παιδικώμ ρςαθμώμ είμαι η κόρμια εμτάμιρη, η 
εσποεπήπ εμδσμαρία και η εσγεμική ρσμπεοιτξοά. 

Ξ αμάδξυξπ σπξυοεξύςαι μα διαθέςει ρςξ ΜΟΔΔ ςξ απαοαίςηςξ για ςημ 
εύοσθμη λειςξσογία ςχμ ςμημάςχμ ςξσ (βοετικώμ και παιδικώμ) ποξρχπικό, 
ςξ ξπξίξ θα απξςελείςαι από: 

(α) έρρεοιπ (4) Οαιδαγχγξύπ, 
(β) Δμμέα (9) Βξηθξύπ Μηπιξβοετξκόμξσπ και 
(γ) Έμαμ (1) Σπάλληλξ Γεμικώμ Ιαθηκόμςχμ. 

Γεμικές υποχρεώσεις αμαδόχου: 
Ρε καθημεοιμή βάρη (εκςόπ ςχμ ειδικώμ πεοιπςώρεχμ, όπξσ ξοίζεςαι 
διατξοεςικά): 

1. ξ ποξρχπικό θα ποέπει μα ρσμπεοιτέοεςαι με εσγέμεια ρςξσπ υώοξσπ 
σπηοερίαπ. 

2. Ξ αμάδξυξπ σπξυοεξύςαι μα ςηοεί απαοεγκλίςχπ και εμ ρσμόλχ ςημ 
ελλημική μξμξθερία πξσ διέπει ςημ εογαρία (εογαςικό δίκαιξ), ςιπ 
διαςάνειπ πξσ ατξοξύμ ςιπ αμξιβέπ, ςιπ ρσλλξγικέπ ρσμβάρειπ εογαρίαπ, 
ςξ χοάοιξ εογαρίαπ, ςιπ κξιμχμικέπ παοξυέπ, ςιπ απξζημιώρειπ, ςη 
τξοξλόγηρη κλπ. και θα εσθύμεςαι απξκλειρςικώπ, έμαμςι ςχμ ελλημικώμ 
αουώμ για ςημ ςήοηρη κάθε ρυεςικήπ σπξυοεώρεχπ έμαμςι ςξσ δημξρίξσ, 
ςχμ αρταλιρςικώμ τξοέχμ ςχμ εογαζξμέμχμ και έμαμςι κάθε ςοίςξσ 
εμδιατεοξμέμξσ. 

3. Ξ αμάδξυξπ θα είμαι ξ απξκλειρςικόπ και μόμξπ σπεύθσμξπ για ςημ 
απξκαςάρςαρη κάθε είδξσπ ζημίαπ ή βλάβηπ πξσ θα ποξκληθεί ρςξ 
ποξρχπικό ςηπ σπηοερίαπ, ςξσπ επιρκέπςεπ ή ςξσπ εογαζξμέμξσπ ςξσ. 

4. Ξ αμάδξυξπ σπξυοεξύςαι μα γμχρςξπξιεί ρςξμ απαρυξλξύμεμξ από 
ασςόμ, όςι ξσδεμία εογαριακή ρυέρη ή ενάοςηρη έυει με ςξσπ Δημξςικξύπ 
Οαιδικξύπ Ρςαθμξύπ Αλίμξσ, αλλά ξτείλει μα δέυεςαι ςξμ έλεγυξ από ςα 
αομόδια όογαμα για ςημ σπηοερία πξσ ποξρτέοει, καθώπ επίρηπ και ςξμ 
έλεγυξ ρςιπ απξρκεσέπ ςξσ καςά ςημ απξυώοηρή ςξσ από ςξ κςήοιξ ςχμ 
Οαιδικώμ Ρςαθμώμ. 

5. Ξ αμάδξυξπ σπξυοεξύςαι μα γμχρςξπξιήρει, καςά ςημ ημέοα αμάληφηπ 
σπηοερίαπ, ςα ξμξμαςεπώμσμα ςχμ σπαλλήλχμ ςξσ ρςη Διεύθσμρη ςχμ 
Οαιδικώμ Ρςαθμώμ. 

6. Ξι βεβαιώρειπ και ςα πιρςξπξιηςικά για ςημ απόδεινη ςχμ ποξρόμςχμ ςξσ 
ποξρχπικξύ πξσ θα απαρυξληθεί ρςξσπ Οαιδικξύπ Ρςαθμξύπ, 
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ποξρκξμίζξμςαι από ςξμ αμάδξυξ, ρςη Διεύθσμρη ςξσ ΜΟΔΔ, με ςημ 
σπξγοατή ςηπ ρύμβαρηπ. 

Δπιπλέξμ, ποέπει: 
(α) μα έυει αρταλίρει ςξ ρύμξλξ ςξσ απαρυξλξσμέμξσ ποξρχπικξύ ρςξ 

ΘΙΑ-ΔΑΛ ή ρε ξπξιξμδήπξςε άλλξμ αρταλιρςικό τξοέα σπξυοεξύςαι 
με βάρη ςημ ιρυύξσρα μξμξθερία. 

(β) μα ςξ πληοώμει καμξμικά, 
(γ) μα απξδεικμύει, όπξςε ασςό ζηςηθεί, ςη ρσμμόοτχρή ςξσ με ςα 

παοαπάμχ διατξοεςικά, εκςόπ ςχμ άλλχμ επιπςώρεχμ θα 
διακόπςεςαι η πληοχμή ςξσ. 

7. Ξ αμάδξυξπ σπξυοεξύςαι μα παοέυει ρςξ ποξρχπικό πξσ απαρυξλεί, ςιπ 
μόμιμεπ άδειεπ αμάπασρηπ (οεπό) και μα καλύπςει ςα κεμά πξσ ςσυόμ 
δημιξσογξύμςαι από αποόβλεπςεπ απξσρίεπ ασςξύ (δικαιξλξγημέμεπ ή 
αδικαιξλόγηςεπ) ποξπ εκπλήοχρη ςχμ σπξυοεώρεώμ ςξσ έμαμςι ςξσ 
ΜΟΔΔ, ρύμτχμα με ςημ παοξύρα. 

8. Απαγξοεύεςαι ρςξμ αμάδξυξ, η εκυώοηρη ρε άλλξ ποόρχπξ ςχμ 
σπξυοεώρεώμ ςξσ, έμαμςι ςξσ ΜΟΔΔ, πξσ απξοοέξσμ από ςημ παοξύρα, 
καθώπ και η εκυώοηρη ή εμευσοίαρη ςχμ απαιςήρεχμ ςξσ αμαδόυξσ ρε 
ξπξιξδήπξςε ςοίςξ (τσρικό ή μξμικό) ποόρχπξ. 

9. Ξ αμάδξυξπ αμαλαμβάμει πλήοχπ ςημ εσθύμη για ςα ποόρχπα πξσ θα 
απαρυξλήρει χπ ποξπ ςη ρσμέπεια, ςη ρσμπεοιτξοά και ςημ εογαςικόςηςά 
ςξσπ, ώρςε μα εναρταλίζεςαι η ρχρςή και αποόρκξπςη λειςξσογία ςχμ 
Οαιδικώμ Ρςαθμώμ. Ρε πεοίπςχρη πξσ ςξ ποξρχπικό σπξπίπςει ρε 
ρξβαοά παοαπςώμαςα, θα απξμακούμεςαι αμέρχπ και με ςξμ ποξρήκξμςα 
ςοόπξ από ςημ σπηοερία. 

10. Ξ αμάδξυξπ σπξυοεξύςαι μα επεμβαίμει αμέρχπ και μα απξκαθιρςά ςσυόμ 
αοοσθμίεπ πξσ ποξέουξμςαι από ςξ απαρυξλξύμεμξ από ασςόμ, 
ποξρχπικό. 

11. Ζ Διεύθσμρη ςχμ Οαιδικώμ Ρςαθμώμ δεμ θα επιςοέπει ρε καμέμαμ 
εογαζόμεμξ ςξσ αμαδόυξσ μα εογάζεςαι ρςξσπ υώοξσπ ςχμ Ρςαθμώμ, αμ 
δεμ απξδεικμύεςαι όςι έυει ποξρλητθεί μξμίμχπ ή όςι είμαι μξμίμχπ 
αρταλιρμέμξπ και θα σπξυοεώμει ςξμ αμάδξυξ μα ποξρκξμίζει ρςημ 
σπηοερία, όλα ςα ρυεςικά επίρημα έγγοατα, με ςα ξπξία απξδεικμύξμςαι 
ςα παοαπάμχ. Ρε διατξοεςική πεοίπςχρη, εκςόπ ςχμ άλλχμ επιπςώρεχμ 
θα διακόπςεςαι η πληοχμή ςξσ αμαδόυξσ. 

12. ξ ΜΟΔΔ δεμ έυει καμία αρςική ή πξιμική εσθύμη για ξπξιαδήπξςε ανίχρη 
εκ μέοξσπ ςξσ ποξρχπικξύ ςξσ αμαδόυξσ και η σπξυοέχρή ςηπ 
εναμςλείςαι πλήοχπ με ςημ καςαβξλή ςηπ αμξιβήπ ρςξμ αμάδξυξ, 
ρύμτχμα με ςημ παοξύρα. 

13. Ξ αμάδξυξπ δεμ επιςοέπεςαι μα απαρυξλεί ρςημ σπηοερία ςξσ αμήλικξ ή 
αμήλικξσπ εογαζξμέμξσπ. 

14. Ξ αμάδξυξπ σπξυοεξύςαι μα ςηοεί βιβλίξ παοξσρίαπ ποξρχπικξύ και 
βιβλίξ επικξιμχμίαπ. 

15. Ξ αμάδξυξπ ξτείλει μα γμχοίζει όςι η σπηοερία ςξσ θα είμαι εμςελώπ 
αμενάοςηςη και ξσδεμία ρυέρη θα έυει με ςξ σπόλξιπξ ποξρχπικό (μόμιμξ 
ή έκςακςξ) πξσ είμαι ςξπξθεςημέμξ ρςξ ΜΟΔΔ. 
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16. Ξ αμάδξυξπ ξτείλει μα γμχοίζει όςι η μη ποξρκόμιρη και απόδεινη εκ 
μέοξσπ ςξσ, ςηπ καςαβξλήπ ςχμ μξμίμχμ αμξιβώμ ςχμ εογαζξμέμχμ ςξσ 
ρςημ σπηοερία, αμά πάρα ρςιγμή, επιτέοει, εκςόπ ςχμ άλλχμ 
επιπςώρεχμ, ςημ άμερη διακξπή ςηπ πληοχμήπ ςξσ. 

17. Ξ αμάδξυξπ ξτείλει μα γμχοίζει όςι ασςόπ και μόμξμ ασςόπ, εσθύμεςαι για 
ξπξιαδήπξςε ζημιά ή βλάβη πξσ ςσυόμ ποξκύφει από ςξ ποξρχπικό πξσ 
απαρυξλεί, εν αιςίαπ λαμθαρμέμξσ ή πλημμελξύπ υειοιρμξύ ή διαδικαρίαπ 
καςά ςημ εκςέλερη ςχμ ρσμβαςικώμ ςξσ σπξυοεώρεχμ, ρςξμ κιμηςό ή 
ακίμηςξ ενξπλιρμό ςχμ Οαιδικώμ Ρςαθμώμ. 

18. Ξ αμάδξυξπ και μόμξμ ασςόπ, εσθύμεςαι επίρηπ για ξπξιαδήπξςε ζημιά ή 
βλάβη πξσ ςσυόμ ποξκληθεί ρςξσπ εογαζξμέμξσπ πξσ απαρυξλεί ή ρςξσπ 
εογαζξμέμξσπ ςξσ ΜΟΔΔ, ςα τιλξνεμξύμεμα βοέτη ή μήπια και ςξσπ 
επιρκέπςεπ, από ςσυόμ αςσυήμαςα εν αιςίαπ ςηπ υοήρεχπ ςχμ εογαλείχμ, 
ςχμ μηυαμημάςχμ και ςξσ λξιπξύ σλικξύ και ενξπλιρμξύ πξσ 
υοηριμξπξιεί. 

19. ξ ΜΟΔΔ θα διαθέςει ρςξμ αμάδξυξ, ειδικό υώοξ (απξθήκη) για ςη τύλανη 
ςχμ αςξμικώμ ειδώμ ςξσ απαρυξλξσμέμξσ από ασςόμ, ποξρχπικξύ. 

20. Ξ αμάδξυξπ ξτείλει μα γμχοίζει όςι ρε καμία πεοίπςχρη δεμ μπξοεί μα 
αομηθεί ςημ καςαβξλή δεδξσλεσμέμχμ ρςξ ποξρχπικό ςξσ, με ςημ 
αιςιξλξγία όςι καθσρςεοεί η καςαβξλή ςχμ ξτειλξμέμχμ ρε ασςόμ πξρώμ, 
για ξπξιξμδήπξςε άλλξμ λόγξ. 

21. όρξ η καςαβξλή ςχμ ξτειλξμέμχμ ρςξμ αμάδξυξ, όρξ και ξπξιαδήπξςε 
άλλη μεςαβξλή ξιξσδήπξςε εκ ςχμ όοχμ ςηπ παοξύρηπ, απξδεικμύεςαι 
απξκλειρςικώπ με ςη υοήρη ςξσ αμςίρςξιυξσ εγγοάτξσ παοαρςαςικξύ, 
απξκλειξμέμξσ κάθε άλλξσ απξδεικςικξύ μέρξσ, ακόμη και ςξσ όοκξσ. 

22. Ζ ποξθερμία εμάονεχπ εταομξγήπ ςηπ ρσμβάρεχπ αουίζει από ςημ 
σπξγοατή ςηπ και ιρυύει για δώδεκα (12) μήμεπ. 

23. Ζ Διεύθσμρη ςχμ Οαιδικώμ Ρςαθμώμ, έπειςα από ρσμευείπ καθημεοιμξύπ 
ελέγυξσπ, μπξοεί μα ποξςείμει ςη λήφη μέςοχμ ή ςημ αμςικαςάρςαρη 
αςόμχμ πξσ απαρυξλεί ξ αμάδξυξπ, ετ’ όρξμ ςξ ποξρχπικό πξσ 
απαρυξλείςαι, θεχοηθεί ακαςάλληλξ, ρε πεοίπςχρη πξσ δεμ ςηοεί ςξσπ 
καμόμεπ σγιειμήπ ή δημιξσογεί ποξβλήμαςα ρςξσπ αμςίρςξιυξσπ υώοξσπ, 
ρςξσπ εογαζξμέμξσπ ςξσ ΜΟΔΔ, ρςα τιλξνεμξύμεμα βοέτη ή μήπια ή 
ρςξσπ επιρκέπςεπ ςηπ σπηοερίαπ. 

24. Ξ αμάδξυξπ σπξυοεξύςαι μα διαθέςει ρςη Διεύθσμρη ςχμ Οαιδικώμ 
Ρςαθμώμ, έμαμ ςηλετχμικό αοιθμό αμάγκηπ, αμέρξσ επικξιμχμίαπ, για 
ξπξιξδήπξςε έκςακςξ ποόβλημα ςσυόμ ποξκύφει. 

25. Ξ αμάδξυξπ ξτείλει μα γμχοίζει όςι με ςη λήνη ςηπ ρσμβάρεχπ, απξυχοεί 
από ςξμ υώοξ εογαρίαπ ςξσ, υχοίπ καμία άλλη πεοαιςέοχ διαςύπχρη. 

ΆΆ ρρ θθ ρρ οο   66   
Ποιμική ρήτρα  

Ρημειώμεςαι όςι ρε πεοίπςχρη πξσ έυει καςαλξγιρςεί πξιμική οήςοα ειπ 
βάοξπ ςξσ αμάδξυξσ εναιςίαπ ρσμβαςικήπ παοάλειφηπ, ασςή θα αταιοείςαι 
από ςξ πξρό ςηπ ξικείαπ πιρςξπξίηρηπ και η διατξοά θα απξςελεί ςξ ςελικά 
πιρςξπξιξύμεμξ ποξπ πληοχμή πξρό. 
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Ρςξ υοημαςικό έμςαλμα θα επιρσμάπςξμςαι όλα ςα απαοαίςηςα 
δικαιξλξγηςικά πξσ απαιςξύμςαι καςά ςξ μόμξ. 

ΆΆ ρρ θθ ρρ οο   77   
Λύση της σύμβασης 

Ζ ρύμβαρη λύεςαι με ςημ πάοξδξ ςηπ ημεοξμημίαπ διάοκειαπ ςηπ, όπχπ ασςή 
ξοίζεςαι ρςξ άοθοξ 2 ςηπ παοξύραπ. 

ΆΆ ρρ θθ ρρ οο   88   
Παραρτήματα  

Ρςημ παοξύρα ρύμβαρη ποξραοςώμςαι και απξςελξύμ αμαπόρπαρςξ ςμήμα 
ςηπ καςά ρειοά ιρυύξπ: 
1. Διακήοσνη δημξποαρίαπ 
2. Οοξϋπξλξγιρμόπ και ςιμξλόγιξ ςηπ ποξρτξοάπ 
3. ευμική πεοιγοατή – Ρσγγοατή σπξυοεώρεχμ 
4. Ζ ρσμξλική ποξρτξοά ςξσ αμαδόυξσ, με όλα ςα ςευμικά και λξιπά 

ρςξιυεία 
 
Ατξύ ρσμςάυθηκε η παοξύρα ρύμβαρη ρε ςοία αμςίςσπα, αμαγμώρθηκε και 
σπξγοάτηκε χπ ακξλξύθχπ από ςα ρσμβαλλόμεμα μέοη. 
 

ΟΟ ΙΙ      ΤΤ ΜΜ ΒΒ ΑΑ ΛΛ ΛΛ ΟΟ ΜΜ ΔΔ ΝΝ ΟΟ ΙΙ   
 

ΓΘΑ ΞΣΡ ΔΖΛΞΘΙΞΣΡ ΟΑΘΔΘΙΞΣΡ 
ΡΑΗΛΞΣΡ ΑΚΘΛΞΣ 

 
 
 

ΔΖΛΖΠΘΞΡ Τ. ΓΘΑΜΜΑΙΞΟΞΣΚΞΡ 
ΟΠΞΔΔΠΞΡ ΞΣ Δ.Ρ. 

Για ςξμ Αμάδξυξ 
 
 
 

…………………………………. 
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