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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

 

Ο Πξφεδξνο  ρνιηθήο Δπηηξνπήο Α/ζκηαο Δθπ/ζεο ηνπ Γήκνπ Καζηνξηάο έρνληαο ππφςε: 

1.    Σν άξζξν 51 παξ. 2 ηνπ Ν.4407/27-07-2016 (ΦΔΚ 134 ηεχρνο Α΄)  

2.  Σo ππ΄αξηζκ. ΦΔΚ 704/22-04-2008 ίδξπζεο ηνπ 10νπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ ην νπνίν 

μεθίλεζε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ κε ηελ λέα ζρνιηθή ρξνληά 2016-2017  

3.    Σελ Γ4/409/31-07-1998 ηνπ ΤΠ.Δ.Π.Θ. 

4.    Σελ ππ΄αξηζκ.Κ1/138816/30.08.2016 (ΦΔΚ 2759/01.09.2016 ηεχρνο Β΄) 

5.    Σελ κε αξηζκ.39/2016 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο 

Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΤΜΕ 

 

Όηη ε ρνιηθή Δπηηξνπή Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ Καζηνξηάο ζα πξνβεί ζε ζχλαςε 

κίζζσζεο έξγνπ κε ππεξγνιάβν θαζαξηφηεηαο θαη αληηθείκελν ηνλ θαζαξηζκφ ησλ ρψξσλ ηνπ 

10νπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Καζηνξηάο.  

 

Α. ΜΟΡΙΟΓΟΣΗΗ 

α. Μφληκνο θάηνηθνο Γήκνπ ηνπ Ννκνχ Καζηνξηάο, κφξηα 50. 

β. Αλεξγία, κφξηα 10/κήλα γηα έλα έηνο. 

γ. Δηζφδεκα, εψο 5000,00€ κφξηα 100, εψο 10.00,00€ κφξηα 70, εψο 15.000,00€ κφξηα 40. 

δ. Μφξηα γηα ηα αλήιηθα ηέθλα 30/ηέθλν. 

ε. Μνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο, κφξηα 50. 

ζη. Αλαπεξία ηέθλσλ άλσ ηνπ 67%, κφξηα 50. 

δ. Πξνυπεξεζία ζε ζρνιηθή κνλάδα, κφξηα 40/έηνο θαη εψο 5 έηε.     

Β. ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

1. Αίηεζε 

2. Φσηναληίγξαθν αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο,  

3. Φσηναληίγξαθν εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο ηεο εθνξίαο έηνπο 2015. ε πεξίπησζε 

πνπ δελ ππνβάιιεηαη θνξνινγηθή δήισζε ζα θαηαηεζεί ζρεηηθή βεβαίσζε ηεο νηθείαο 

Οηθνλνκηθήο Δθνξίαο 

4.  Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο, 

5. Βεβαίσζε κνλίκνπ θαηνηθίαο,  

6. Γηα ηνπο γνλείο κε αλαπεξία κε 67% θαη άλσ, Πηζηνπνηεηηθφ ηεο Τγεηνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο ηνπ Αζθαιηζηηθνχ Φνξέα ηνπο. 



7. Πξνυπεξεζία ζε θαζαξηζκφ ζρνιηθήο κνλάδαο,  

8. Τπεχζπλε δήισζε κε ηελ νπνία λα δειψλεηαη α) ε θπζηθή θαηαιιειφηεηα γηα ηελ 

άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ β) φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί θαη φηη δελ είλαη θπγφπνηλνη ή 

θπγφδηθνη γηα θαλέλα απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα γ) φηη 

δελ έρνπλ ζπλάςεη ζχκβαζε κε άιιε ρνιηθή Μνλάδα, δ) φηη έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο 

ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο  

9. Βεβαίσζε απφ ηνλ ΟΑΔΓ γηα ηελ απφδεημε ηεο αλεξγίαο 

 

Γ. ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΧΝ 

Η πξνζεζκία ππνβνιήο αηηήζεσλ νξίδεηαη απφ 17/10/2016 εψο 19/10/2016. 

Γ. ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ 

Ο έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ε θαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ ζα γίλεη απφ ηξηκειή 

επηηξνπή πνπ ζα νξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο κε ζπκκεηνρή 

ηνπ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο πξνεγνχληαη φζνη έρνπλ πεξηζζφηεξα 

κφξηα θαηά ζεηξά ησλ θξηηεξίσλ κνξηνδφηεζεο.  

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ 

  

-Σηο αηηήζεηο θαη ηελ παξνχζα αλαθνίλσζε κπνξείηε λα πξνκεζεπηείηε απφ ην 10ν Γ 

Καζηνξηάο θαζψο θαη απφ ην γξαθείν ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

πνπ ζηεγάδεηαη ζην θαπέξδεην Γεκνηηθφ Μέγαξν. 

 

- Η ππνβνιή αηηήζεσλ μεθηλάεη απφ Γεπηέξα 17/10/2016  θαη ιήγεη ηελ Σεηάξηε 19/10/2016. 

Οη ππνςήθηνη ζα ηηο θαηαζέηνπλ κφλν ζηα γξαθεία ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο πνπ βξίζθεηαη ζην θαπέξδεην Γεκ.Μέγαξν. (Πιεξνθνξίεο ζην ηει. 

2467351139) 

 

-Ο ππνςήθηνο/α  πνπ ζα επηιεγεί ζα ππνγξάςεη ζχκβαζε έξγνπ θαη ε ακνηβή ηνπ/ηεο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ) ζα θαηαβάιιεηαη απφ ηελ ρνιηθή 

Δπηηξνπή ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ηεο ππ’αξηζκ.2/18254/0022/03-04-

2008(ΦΔΚ672/Β17-4-2008) Κνηλήο Απφθαζεο Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Δζληθήο Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ. 

 

Η πιεξσκή ηνπ ππεξγνιάβνπ πνπ ζα επηιεγεί ζα γίλεηαη φηαλ θαηαηίζεληαη ηα ρξήκαηα απφ 

ηνλ αξκφδην θνξέα ρξεκαηνδφηεζεο. Οη απνδνρέο ηνπ ππνινγίδνληαη βάζεη ησλ αηζνπζψλ 

δηδαζθαιίαο. 

Να αλαξηεζεί ε παξνχζα αλαθνίλσζε ζηελ είζνδν ηνπ ζρνιηθνχ ζπγθξνηήκαηνο, ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Καζηνξηάο  θαη ζηνλ πίλαθα Αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γεκαξρείνπ Καζηνξηάο. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 

 

 

 

ΣΤΛΙΑΔΗ  ΔΗΜΗΣΡΙΟ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


