
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ    

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Αριθμ. Απόφασης  41/2017

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                    

Από το Πρακτικό 11/2017 της συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ν. 

Προποντίδας.            

Θέμα:  Προκήρυξη θέσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου καθαριότητας σχολικών κτηρίων της 
Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ν. Προποντίδας, σχολικού έτους 2017-2018.     
Στα Νέα Μουδανιά και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 14η του μηνός Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 9:30 πμ, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης του 
Δήμου Ν. Προποντίδας, ύστερα από την υπ' αρ πρωτ. 188/10-7-2017 πρόσκληση του Προέδρου σε όλα τα μέλη 
της Σχολικής Επιτροπής.
Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6)  
μέλη: 

Παρόντες:                                     Απόντες:   

1. Τσικαρίδης Παναγιώτης, Πρόεδρος 1) Παντάκα Δήμητρα
2. Κουτσουμούκης Κων/νος        2)  Μωυσίδης Μωυσής                 
3. Βαρβάρης Αθανάσιος.       3)  Τσόγκας Διονύσης  
4. Αρναούτογλου Γιώργος                                 4) Ευτάτογλου Γεώργιος  
5. Κοκκινίδης Κων/νος                                      5) Παπαμέτη Όλγα 

6. Αλβανού Αλίκη
   
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.    
Αποφασίστηκε ομόφωνα η συζήτηση ενός προ ημερησίας διατάξεως θέματος.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Σχολικής Επιτροπής 
Β/θμιας Εκπαίδευσης τα εξής:

α) το άρθρο 8 του Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α/15-2-2017), με το οποίο παρατείνεται το καθεστώς της σύναψης των 
συμβάσεων μίσθωσης έργου καθαριότητας των σχολικών κτηρίων μέσω των σχολικών επιτροπών για το επόμενο 
σχολικό έτος.
β) την ανάγκη  σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου καθαριότητας σχολικών κτηρίων της B/θμιας Εκπαίδευσης 
Δήμου Ν. Προποντίδας, σχολικού έτους 2017-2018.

Τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής B/θμιας Εκπαίδευσης αφού έλαβαν υπόψη τους:
1)  τις  διατάξεις  του  άρθρου  103  του  Ν.  3852/2010  (Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»),

2) τις  διατάξεις  των   άρθρων   86,  87,  240  και  243  του  Ν.  3463/2006  «Κύρωση  Κώδικα  Δήμων  και  

Κοινοτήτων», όπως αυτό ορίστηκε με την παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 3613/2007, περί μεταβίβασης  
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αρμοδιοτήτων του Προέδρου και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου,

3) τις διατάξεις της υπ’ αρ. πρωτ. 8440/24-2-2011 απόφασης ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ., που αφορά τη λειτουργία των 

σχολικών επιτροπών,

4) την Υπουργική απόφαση 2/18254/0022/3-4-2008 (ΦΕΚ 672/Β/17-4-2008) περί καθορισμού αμοιβής για 

τον καθαρισμό των σχολείων,

5) το άρθρο 8 του Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α/15-2-2017),

αποφασίζουμε ομόφωνα:
Την προκήρυξη συνολικά εννέα (9) θέσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για την καθαριότητα 
σχολικών κτηρίων για το σχολικό έτος 2017-2018 των κάτωθι σχολικών μονάδων της Β/θμιας Εκπαίδευσης του 
Δήμου Ν. Προποντίδας:

ΣΧΟΛΕΙΑ
ΑΙΘΟ
ΥΣΕΣ

1 ΓΕΛ Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 18
2 ΕΠΑΛ -ΕΠΑΣ-ΣΕΚ 13
3 ΕΠΑΛ -ΕΠΑΣ-ΣΕΚ 13
4 ΕΕΕΕΚ ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ 10

5
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. 
ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 18

6 ΓΕΛ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 13
7 ΓΕΛ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 12
8 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ 14
9 ΓΕΛ Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ 13

Η διάρκεια της σύμβασης: Οι συμβάσεις θα έχουν έναρξη από 1-9-2016 έως 30-6-2017.
Απαιτούμενο απαραίτητο προσόν είναι η φυσική καταλληλότητα των υποψηφίων για την εργασία αυτή.
Βασικό κριτήριο επιλογής ορίζεται η προϋπηρεσία σε εργασία καθαριότητας σχολικών κτηρίων. Το κάθε σχολικό 
έτος  προϋπηρεσίας  μοριοδοτείται  με 2 μόρια.  Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται  με την προσκόμιση συμβάσεων 
προηγούμενων ετών, ή με άλλο αποδεικτικό νόμιμο μέσο.
Ως επικουρικό κριτήριο επιλογής, σε περίπτωση μη κάλυψης των θέσεων με προϋπηρεσία, ορίζεται η ανεργία σε 
συνδυασμό με την εισοδηματική κατάσταση του υποψηφίου, που θα αποδεικνύεται α) με βεβαίωση ανεργίας από 
την αρμόδια υπηρεσία και β) με αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ΔΟΥ, από το οποίο να προκύπτει το 
εισόδημα του προηγούμενου οικονομικού έτους.
Απαραίτητα δικαιολογητικά:
α) έγγραφη αίτηση με τα στοιχεία του ενδιαφερομένου (αριθμός ταυτότητας, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, τηλέφωνο).
β) αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (σε περίπτωση αλλοδαπού, απαιτείται και άδεια 
παραμονής),
γ)  υπεύθυνη  δήλωση  ότι  δεν  έχει  συνάψει  σύμβαση  για  άλλο  σχολείο  ή  με  άλλη  δημόσια  υπηρεσία, 
συμπεριλαμβανομένου του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων,
δ) Εκκαθαριστικό σημείωμα ΔΟΥ, από το οποίο να προκύπτει το εισόδημα του προηγούμενου οικονομικού έτους.
ε) Βεβαίωση ανεργίας από την αρμόδια υπηρεσία.
στ) απόδειξη προϋπηρεσίας.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Ανάρτηση  ολόκληρης  της  ανακοίνωσης  να  γίνει  στο  κατάστημα  του  Δήμου,  στο  χώρο  ανακοινώσεων  του 

Δημαρχείου  του  Δήμου,  στην  οποία  εδρεύει  η  υπηρεσία,  και  στην  ιστοσελίδα  του  Δήμου  (www.nea-

propontida.gr).

http://www.nea-propontida.gr/
http://www.nea-propontida.gr/
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 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο 

εξουσιοδοτημένο από αυτούς  πρόσωπο,  εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει  την  υπογραφή τους,  θεωρημένη από 

δημόσια  αρχή,  είτε  ταχυδρομικά με  συστημένη επιστολή,  στα  γραφεία  της  υπηρεσίας  μας  στην ακόλουθη 

διεύθυνση:  Δημοτικό  Κατάστημα,  Δήμος  Ν.  Προποντίδας, Μ.  Αλεξάνδρου  26  Ν.  Μουδανιά,  Τ.Κ.63200, 

απευθύνοντάς  την  στο  Τμήμα  Παιδείας, (τηλ.  Επικοινωνίας:  2373350243,  2373350208,  2373350257, 

2373350218, 2373350212). 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι  μέχρι  τη Δευτέρα 14--8-2017 και  αρχίζει  από την ημέρα της 
ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, και στην ιστοσελίδα του, 
λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα του θέματος, δεδομένου ότι πρέπει στις 1-9-2016 να αρχίσει το έργο της  
καθαριότητας των σχολικών κτηρίων.     

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο Τμήμα Παιδείας του Δήμου Ν. Προποντίδας, στο δημοτικό κατάστημα στα Ν. 
Μουδανιά, Μ. Αλεξάνδρου 26 (τηλ. 2373350208, 2373350257, 2373350243, 2373350218, 2373350212).

Ο Πρόεδρος

Υπογραφή
Ν. Μουδανιά, 14-7-2017

Τσικαρίδης Παναγιώτης
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