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             ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ 
 

ΠΡΟΛΗΦΗ ΚΑΘΑΡΙΣΡΙΧΝ/ΣΧΝ ΜΔ ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΧΗ ΔΡΓΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ  

ΓΤΟ (2) ΓΙΓΑΚΣΙΚΧΝ ΔΣΧΝ 2018-2019 ΚΑΙ 2019-2020 

ΓΙΑ ΣΟΝ ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΣΧΝ ΓΗΜΟΣΙΚΧΝ ΥΟΛΔΙΧΝ & ΝΗΠΙΑΓΧΓΔΙΧΝ ΥΧΡΑ, ΚΑΛΑ ΚΑΙ 

ΚΑΜΠΟΤ ΠΑΣΜΟΤ & ΣΟΤ ΥΟΛΙΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟΤ-ΛΤΚΔΙΟΤ-ΔΠΑΛ ΠΑΣΜΟΤ 

 

Οι Ππόεδποι ηυν σολικών Δπιηποπών Ππυηοβάθμιαρ &  Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ Γήμος 

Πάημος, έσονηαρ ςπότη:  

1. Σελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 113 ηνπ Ν. 1892/90 (ΦΔΚ 101/Α') όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη.  

2. Σν άξζξν 18 ηνπ λ. 3870/10 όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη 

3. Σν άξζξν 115 ηνπ Ν. 4547/12-06-2018 (ΦΔΚ102Α΄) Καζαξηζκόο ζρνιηθώλ θηηξίσλ κε ζπκβάζεηο 

κίζζσζεο έξγνπ ζε πεξηπηώζεηο αλεπάξθεηαο ηνπ ηαθηηθνύ πξνζσπηθνύ. 

4. Σν ππ’ αξηζκ. πξση. 604/155/28980/28-08-2018 έγγξαθν ηνπ Ιδξύκαηνο Νενιαίαο θαη Γηα Βίνπ 

Μάζεζεο. 

5. Σηο αξηζκ. 1 & 6/2018 Απνθάζεηο Γηνηθεηηθώλ πκβνπιίσλ ησλ Ν.Π.Γ.Γ. 

ΑΝΑΚΟΙΝΧΝΟΤΜΔ  

 Σελ ζύνατη ζςμβάζευν μίζθυζηρ έπγος κε 4 θαζαξίζηξηεο / θαζαξηζηέο γηα ηελ έγθαηξε 

αληηκεηώπηζε ησλ αλαγθώλ θαζαξηόηεηαο: 

α) ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ – Νεπηαγσγείνπ Υώξαο Πάηκνπ  

β) ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ – Νεπηαγσγείνπ θάιαο Πάηκνπ 

γ) ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ – Νεπηαγσγείνπ Κάκπνπ Πάηκνπ 

δ) ηνπ ρνιηθνύ πγθξνηήκαηνο Γπκλαζίνπ-Λπθείνπ ΔΠΑΛ Πάηκνπ  

    γηα ηα δηδαθηηθά έηε 2018-2019 θαη 2019-2020. 

 

Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηνλ θαζαξηζκό ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο, ησλ γξαθείσλ, ηνπ πξναπιίνπ 

θαζώο θαη όισλ ησλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ ηνπ ζρνιείνπ ζε θαζεκεξηλή βάζε. 

 

Οη ππνςήθηνη/εο ζα πξέπεη λα πιεξνύλ θαη' ειάρηζην ηηο εμήο πξνϋπνζέζεηο: 

 

1. Να έρνπλ ειηθία από 18 έσο 65 εηώλ. 

2. Να είλαη Έιιελεο Πνιίηεο ή λα έρνπλ ηελ Διιεληθή ππεθνόηεηα ή λα έρνπλ άδεηα παξακνλήο θαη 

εξγαζίαο ζε ηζρύ. 

3. Να έρνπλ ηε θπζηθή θαηαιιειόηεηα γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ. 

4. Να είλαη άλεξγνη ή καθξνρξόληα άλεξγνη  

ΑΔΑ: ΩΖ93ΟΕΡΤ-2ΝΖ



5. Να είλαη δεκόηεο θαη κόληκνη θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ Πάηκνπ. ε πεξίπησζε πνπ δελ βξεζεί 

ππνςήθηνο /α πνπ λα είλαη δεκόηεο θαη κόληκνο θάηνηθνο ζα επηιεγεί ππνςήθηνο πνπ λα είλαη 

κόληκνο θάηνηθνο όκνξνπ Γήκνπ.  

6. Να κελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί θαη λα κελ είλαη θπγόπνλνη ή θπγόδηθνη γηα θαλέλα από ηα αδηθήκαηα 

ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Τπαιιειηθνύ Κώδηθα. 

 

 Η θαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ ζα επηθπξσζεί κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. ε πεξίπησζε 

ηζνςεθίαο ζα δηελεξγεζεί δεκόζηα θιήξσζε ελώπηνλ ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο, ησλ 

Γηεπζπληώλ ηνπ ρνιηθνύ ζπγθξνηήκαηνο θαη ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. 

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΑΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ    

1. Αίηεζε 

2. Φσηναληίγξαθν ηεο Αζηπλνκηθήο Σαπηόηεηαο 

3. Βεβαίσζε Μνλίκνπ Καηνηθίαο. 

4. Πηζηνπνηεηηθό Οηθνγελεηαθήο Καηάζηαζεο από όπνπ λα πξνθύπηεη κε ζαθήλεηα ν αξηζκόο ησλ 

ηέθλσλ πνπ είλαη ελ δσή. 

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

ηνπ Αζθαιηζηηθνύ Φνξέα ηνπο πνπ λα είλαη ζε ηζρύ. 

6. Τπεύζπλε Γήισζε κε ηελ νπνία λα δειώλεηαη ε θπζηθή θαηαιιειόηεηα γηα ηελ άζθεζε ησλ 

θαζεθόλησλ. 

7. Τπεύζπλε Γήισζε ζηελ νπνία λα δειώλεηαη όηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί θαη όηη δελ είλαη 

θπγόπνηλνη ή θπγόδηθνη γηα θαλέλα από ηα αδηθήκαηα ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Τπαιιειηθνύ Κώδηθα. 

8. Απνιπηήξην δεκνηηθνύ ζρνιείνπ, γπκλαζίνπ ε νπνηνδήπνηε ζρεηηθό έγγξαθν βαζκίδαο 

εθπαίδεπζεο.  

9. Φσηνηππία θάξηαο αλεξγίαο θαη Βεβαίσζε ΟΑΔΓ γηα ρξόλν αλεξγίαο. 

10. Βεβαίσζε Α.Μ.Κ.Α. 

11. Αξηζκόο κεηξώνπ Ι.Κ.Α. 

12. Αξηζκόο ηειεθώλνπ. 

 

         ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΧΝ 

      Οη αηηήζεηο ζα ππνβιεζνύλ αςηοπποζώπυρ ή από νόμιμα εξοςζιοδοηημένο ππόζυπο ζην 

θηίξην ηνπ Γήκνπ θαη ζην Γξαθείν ηεο ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Γξπιιάθε ώδνπζαο, ηει. 

2247.3.60302, από ηην Γεςηέπα 03-09-2018 έυρ ηην Πέμπηη 06-09-2018 ζηιρ 12:00 π.μ. Ο 

ππνςήθηνο/α πνπ ζα επηιεγεί ζα ππνγξάςεη ζύκβαζε κίζζσζεο έξγνπ δηάξθεηαο έσο θαη ηελ 30-06-

2020 θαη ε ακνηβή ηνπ/ηεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εξγνδνηηθώλ εηζθνξώλ) ζα 

θαηαβάιιεηαη από ηελ ρνιηθή Δπηηξνπή, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππ' αξηζκ. 2/18254/0022/3-

4-2008 (ΦΔΚ 672/Β17-4-2008) Κνηλήο Απόθαζεο Τπνπξγώλ Οηθνλνκίαο Οηθνλνκηθώλ θαη Δζληθήο 

Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. Πεξίιεςε ηεο παξνύζαο λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ 

Πάηκνπ, ζηε ΓΙΑΤΓΔΙΑ, ζηελ είζνδν ηνπ ρνιηθνύ πγθξνηήκαηνο, ζην ΚΔΠ, ζην θηίξην ηνπ Γήκνπ 

θαη κε θάζε άιιν πξόζθνξν κέζν.  

ΟΙ ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΩΝ ΥΟΛΙΚΩΝ ΔΠΙΣΡΟΠΩΝ 

 

                   ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ                                                ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ  

          ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ                                 ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

 

 

 

             ΠΔΝΣΔ ΔΛΔΤΘΔΡΙΟ     ΗΜΑΝΣΗΡΗ ΙΩΑΝΝΗ 
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