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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Γηαδηθαζία σποβοιής αηηήζεφλ γηα ηελ θάισυε ζέζες 
θαζαρηζκού ζηο 2ο Γεκοηηθό τοιείο Ν. Φστηθού κε ζύκβαζε 

κίζζφζες έργοσ ορηζκέλοσ τρόλοσ γηα ηο δηδαθηηθό έηος 
2019-2020 

Η Πξφεδξνο ηεο Γεκνηηθήο ρνιηθήο Δπηηξνπήο Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο Γήκνπ Φηινζέεο Ψπρηθνχ θαη ε Πξντζηακέλε ηνπ 2νπ 
Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Ν. Ψπρηθνχ, έρνληαο ππφςε ηελ θείκελε 

λνκνζεζία πεξί θαζαξηζκνχ ζρνιηθψλ κνλάδσλ φπσο ηζρχεη ζήκεξα 
θαη εηδηθφηεξα: 

1.Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 2527/1997, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε 
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 3812/2009, ηηο παξαγξάθνπο 4 θαη 5 
ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ Ν. 4024/2011 θαη ηνπ άξζξνπ έλαηνπ ηνπ Ν. 
4057/2012. 

2.Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 2190/1994, φπσο έρνπλ 
ηξνπνπνηεζνχλ θαη ηζρχνπλ. 

3.Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο 
θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο- Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο», φπσο 
έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ. 

4.Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 86,87,240 θαη 243 ηνπ Ν. 3463/2006 
«Κχξσζε Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ», φπσο νξίζζεθε κε ηελ παξ. 5 

ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν. 3613/2007, πεξί κεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ ηνπ 
Πξνέδξνπ θαη αξκνδηνηήησλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

5.Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 113 ηνπ Ν.1892/90, φπσο 
αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ Ν. 3577/2007 (ΦΔΚ 

130/η.Α΄/2007) θαη ζηε ζπλέρεηα κε ην άξζξν 36 ηνπ Ν.3699/2008 (ΦΔΚ 
199/η.Α΄/2-10-08). 



6.Σηο δηαηάμεηο ηεο ππ΄αξηζ. πξση. 8440/24-2-2011 απφθαζε ΤΠ.Δ.Α. 
Η.Γ. πνπ αθνξά ηελ ιεηηνπξγία ησλ ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ. 

7.Σελ Τπνπξγηθή απφθαζε 7867/1-9-2017 ε νπνία ηξνπνπνηεί ηε ππ΄ αξηζ. 

2/51692/0022/4-9-2007 Κ.Τ.Α. «πεξί θαζνξηζκνχ ακνηβήο γηα ηνλ 
θαζνξηζκφ ακνηβήο γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ ζρνιείσλ  Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο 

γηα ηηο αίζνπζεο θιαζηθνχ θαη νινήκεξνπ, θαζψο θαη νη αληίζηνηρεο 
αζθαιηζηηθέο θαη εξγνδνηηθέο εηζθνξέο». 

8.Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 115 ηνπ Ν. 4547/201/ (ΦΔΚ 102/12-06-2018 η. 
Α΄ ) πεξί «Καζαξηζκνχ ζρνιηθψλ θηηξίσλ κε ζπκβάζεηο κίζζσζεο έξγνπ ζε 
πεξηπηψζεηο αλεπάξθεηαο ηνπ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ. 

9. Σελ απφ 10/9/2019 απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο  Γεκνηηθήο ρνιηθήο 
Δπηηξνπήο  Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ Φηινζέεο 

Ψπρηθνχ. 

                               ΑΝΑΚΟΙΝΧΝΟΤΜΔ 

Όηη ε Γεκνηηθή ρνιηθή Δπηηξνπή Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ 
Φηινζέεο Ψπρηθνχ ζα πξνβεί, θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο επηηξνπήο πνπ 
ζπζηήζεθε γηα ην ζθνπφ απηφ, ζε πξφζιεςε κίαο θαζαξηζηή/ζηξηαο 
κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ κε δηάξθεηα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο κέρξη θαη ην κήλα Ινχλην 2020 κε αληηθείκελν ηνλ 
θαζαξηζκφ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ηνπ 2νπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Ν. 
Ψπρηθνχ ζηελ νδφ 25εο Μαξηίνπ & Παξίηζε, Ν. Ψπρηθφ. Ο 
θαζαξηζκφο ζα αθνξά δεθαπέληε (15) ζπλνιηθά αίζνπζεο 
δηδαζθαιίαο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηα ρξνληθά πιαίζηα ηνπ θαλνληζκνχ 
σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ ζρνιείνπ, ζηηο νπνίεο 
πεξηιακβάλνληαη ηξείο (13) αίζνπζεο δηδαζθαιίαο πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη ζην θιαζηθφ ηκήκα θαη δχν (2) αίζνπζεο 
δηδαζθαιίαο νη νπνίεο ζηεγάδνπλ ηκήκαηα νινήκεξνπ ζρνιείνπ, ησλ 
γξαθείσλ, ηνπ πξναπιίνπ θαζψο θαη φισλ ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ 
ηνπ ζρνιείνπ. χκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα ζήκεξα λνκνζεζία ε κεηθηή 
ακνηβή αλά κήλα αλέξρεηαη ζηα  610,54€, νη θξαηήζεηο ΙΚΑ-ΒΑΡΔΑ 
ηνπ εξγαδφκελνπ ζηα 117,22€, θαη ε θαζαξή ακνηβή ηνπ 
εξγαδφκελνπ ζηα 493,32€ αλά κήλα. 

Η επηηξνπή απαξηίδεηαη απφ ηελ Πξφεδξν ηεο  Γεκνηηθήο ρνιηθήο 

Δπηηξνπήο Πξσηνβάζκηαο Δθπ/ζεο Γήκνπ Φηινζέεο Ψπρηθνχ θα 

Αιίθε Γθηδειή θαη ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ 2νπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Ν. 
Ψπρηθνχ θ. Αλδξέα Κφθθα. 

Η αλάδνρε αλαιακβάλεη ηνλ θαζαξηζκφ ησλ αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο, 

ησλ γξαθείσλ, ηνπ πξναπιίνπ θαζψο θαη φισλ ησλ θνηλφρξεζησλ 
ρψξσλ ηνπ ζρνιείνπ ζε θαζεκεξηλή βάζε. 



Οη ππνςήθηεο, ζα πξέπεη λα πιεξνχλ θαη’ ειάρηζην ηηο εμήο 

πξνυπνζέζεηο: 

1. Να έρνπλ ειηθία απφ 18 έσο 65 εηψλ. 
2. Να είλαη Διιελίδεο Πνιίηηζεο ή λα έρνπλ ηελ Διιεληθή 

ππεθνφηεηα ή λα έρνπλ άδεηα παξακνλήο θαη εξγαζίαο ζε ηζρχ. 
3. Να έρνπλ ηε θπζηθή θαηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ησλ 

θαζεθφλησλ. 
4. Να κελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί θαη λα κελ είλαη θπγφπνηλνη ή 

θπγφδηθνη γηα θαλέλα απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ 
Τπαιιειηθνχ Κψδηθα. 

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

1. Αίηεζε. 
2. Φσηναληίγξαθν ηεο Αζηπλνκηθήο Σαπηφηεηαο. 

3. Φσηναληίγξαθν ηνπ ηειεπηαίνπ εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο 
ηεο εθνξίαο. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππνβάιιεηαη θνξνινγηθή 

δήισζε ζα θαηαηεζεί ζρεηηθή βεβαίσζε ηεο νηθείαο 

Οηθνλνκηθήο Δθνξίαο. 
4. Πηζηνπνηεηηθφ Οηθνγελεηαθήο Καηάζηαζεο απφ φπνπ λα 

πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ν αξηζκφο ησλ αλειίθσλ ηέθλσλ πνπ 
είλαη ελ δσή. 

5. Γηα ηνπο γνλείο κε ηέθλα κε αλαπεξία 67% θαη άλσ, 
Πηζηνπνηεηηθφ ηεο Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Αζθαιηζηηθνχ 

Φνξέα ηνπο πνπ λα είλαη ζε ηζρχ. 
6. Τπεχζπλε Γήισζε κε ηελ νπνία λα δειψλεηαη ε θπζηθή 

θαηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ. 
7. Τπεχζπλε Γήισζε ζηελ νπνία λα δειψλεηαη φηη δελ έρνπλ 

θαηαδηθαζηεί θαη φηη δελ είλαη θπγφπνηλνη ή θπγφδηθνη γηα 
θαλέλα απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Τπαιιειηθνχ 

Κψδηθα. 
8. Αξηζκφο ηειεθψλνπ. 

Δπίζεο ζα ζπλππνινγηζηεί αλ ν ππνςήθηνο είλαη άλεξγνο θαη ζηελ 
πεξίπησζε απηή δχλαηαη λα πξνζθνκηζζεί Φσηνηππία θάξηαο 

αλεξγίαο ή/θαη Βεβαίσζε ΟΑΔΓ γηα ην ρξφλν αλεξγίαο. Δπίζεο ζα 
ζπλππνινγηζηνχλ ηπρφλ ηίηινη ζπνπδψλ θαη ε εκπεηξία-

πξνππεξεζία. 

 ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΧΝ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

Οη αηηήζεηο ζα ππνβιεζνχλ απηνπξνζψπσο ή απφ λφκηκα 

εμνπζηνδνηεκέλν άηνκν, ζην γξαθείν ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο πνπ 
βξίζθεηαη ζηνλ Β’ φξνθν ηνπ Γεκαξρηαθνχ Καηαζηήκαηνο επί ηεο 

νδνχ Μαξαζσλνδξφκσλ αξ.95 ζηε Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Ψπρηθνχ, θαηά 
ηηο εκεξνκελίεο απφ 14/11/2019 έσο θαη 21/11/2019 θαη ψξεο 9.00 

έσο 14.00. 



Οη αηηήζεηο ζα παξαιακβάλνληαη απφ ηε δεκνηηθή ππάιιειν θα 

Γέζπνηλα Αζαλαζάθε θαη ζε πεξίπησζε απνπζίαο ηεο απφ ηελ θα 
Διέλε Κάξινπ. Πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο ζα παξέρνληαη ζηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο θαζεκεξηλά απφ ηελ Πέκπηε 14/11/2019 έσο θαη 
ηελ Παξαζθεπή 22/11/2019 θαη ψξεο 09:00-14:00, απφ ηελ 

Πξφεδξν ηεο Α΄/ζκηαο ρνιηθήο Δπηηξνπήο ( ηειέθσλν: 
2132014601, 625) θαη απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ 2νπ Γεκνηηθνχ 

ρνιείνπ Ν. Ψπρηθνχ θ. Αλδξέα Κφθθα (ηει. 2106725142).  

Η επηηξνπή πνπ ζα εηζεγεζεί ηελ πξφζιεςε ζα ζπλεδξηάζεη ηελ 
Παξαζθεπή 22/11/2019 θαη ψξα 15.00 ζηνλ Γ’ φξνθν ηνπ 

Γεκαξρηαθνχ Καηαζηήκαηνο επί ηεο νδνχ Μαξαζσλνδξφκσλ αξ.95 

ζηε Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Ψπρηθνχ. Οη αηηνχζεο δχλαληαη εθφζνλ ην 

επηζπκνχλ λα παξνπζηαζηνχλ ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο.  

Η αλάδνρε πνπ ζα επηιεγεί ζα ππνγξάςεη ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ  

πνπ ζα έρεη δηάξθεηα απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ππνγξαθήο ηεο κέρξη 
ηηο 30/6/2020 θαη ε ακνηβή ηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ, ζα θαηαβάιιεηαη απφ ηε ρνιηθή Δπηηξνπή 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππ΄αξηζκ. 2/18254/0022/3-4-2008 

(ΦΔΚ 672/Β17-4-2008) Κνηλήο Απφθαζεο Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο 
Οηθνλνκηθψλ θαη Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα. 

 

 Η Πρόεδρος ηοσ Γ..                              Ο Γηεσζσληής  

Γεκοηηθής τοιηθής Δπηηροπής      2ο Γεκοηηθό τοιείο Ν. Φστηθού 

Πρφηοβάζκηας Δθπαίδεσζες  

Γήκοσ Φηιοζέες Φστηθού 

             Η Πρόεδρος                                                 

    

 

             Αιίθε Γθηδειή                          Αλδρέας Κόθθας 

 

 

 


