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ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟΛΗΦΗ ΚΑΘΑΡΙΣΡΙΧΝ ΜΔ ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΧΗ ΔΡΓΟΤ
ΣΙ ΥΟΛΙΚΔ ΜΟΝΑΓΔ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ
Ο Πξόεδξνο ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ
Αξγηζέαο έρνληαο ππόςε :
•
•
•
•
•
•
•
•

Άξζξν 243 Ν.3463/06
Άξζξν 65 ηνπ Ν.3852/2010
Άξζξν 113 ηνπ Ν.1892/90 όπσο ηζρύεη
Άξζξν 36 ηνπ Ν.3699/08 θαζαξηζκόο ρνιείσλ Α/ζµηαο θαη Β/ζµηαο εθπαίδεπζεο
Τπνπξγηθή απόθαζε 2/18254/0022/34-2008 ΦΔΚ 672 ηεύρνο Β/174-2008),
( θαζνξηζκόο αµνηβήο γηα ηνλ θαζαξηζκό ησλ ζρνιείσλ)
Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξ. 5 ηνπ άξζξνπ 113ηνπ Ν1892/90, ηεο παξαγξ. 15 ηνπ
άξζξ. 5 ηνπ Ν.1894/90 θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα γηα ηηο ζπκβάζεηο
έξγνπ
Σν Ν. 4407/2016 (ΦΔΚ 134/27.07.2016 ηεύρνο Α΄) « Ρύζκηζε ζεκάησλ
Αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείνπ Δζληθήο άκπλαο θαη άιιεο δηαηάμεηο
Σελ αξηζµ 7/2016 Απόθαζε ηεο Πξσηνβάζκηαο ρνιηθήο Δπηηξνπήο ηνπ ∆ήµνπ
Αξγηζέαο
Πξνθεξύζζεη

Σελ πιήξσζε δπν (2)
ζέζεσλ θαζαξηζηξηώλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ
θαζαξηόηεηαο ησλ παξαθάησ ζρνιηθώλ κνλάδσλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ
καο γηα ην δηδαθηηθό έηνο 2016-2017 κε ζύκβαζε κίζζσζεο έξγνπ.
Α/Α

ΥΟΛΙΚΔ ΜΟΝΑ∆Δ

ΑΙΘΟΤΔ

ΘΔΗ

1

∆εκνηηθό ρνιείν Αλζεξνύ

2

ΜΙΑ(1)

2

Γεκνηηθό ρνιείν Πεηξσηνύ

2

ΜΙΑ(1)

Έξγν ησλ πξνζιεθζεηζώλ ζα είλαη ν θαζαξηζκόο ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο,
ησλ γξαθείσλ ησλ δηδαζθόλησλ, ησλ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ θαη ηνπ πξναπιίνπ ησλ
παξαπάλσ ζρνιηθώλ κνλάδσλ.
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Η ζύκβαζε κίζζσζεο έξγνπ πνπ ζα ππνγξαθεί , ζα αθνξά ην δηάζηεκα από ηελ
εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο κέρξη ηηο 30/06/2017.
Οη ελδηαθεξόκελνη γηα ηηο ζέζεηο απηέο , ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ ζρεηηθή αίηεζε από τις
03/09/2016 έως και τις 08/09/2016 ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο ζην ΚΔΠ ηνπ
Γήκνπ Αξγηζέαο ζηελ ππάιιειν Κιάξα Γήκεηξα .
•
•
•
•
•
•
•
•

Αίηεζε
Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο
Αληίγξαθν Δ1 θαη εθθαζαξηζηηθνύ 2015
Βεβαίσζε ρξόλνπ αλεξγίαο
Βεβαίσζε µόληµεο θαηνηθίαο
Τπεύζπλε δήισζε όηη δελ έρνπλ νη ελδηαθεξόκελνη ππνγξάςεη ζύκβαζε
γηα θαζαξηόηεηα µε άιιν ζρνιείν
Τπεύζπλε δήισζε όηη δελ έρεη θώιπκα γηα ηελ θαηάιεςε ηεο ζέζεο
Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ζηελ νπνία λα δειώλεη ν ππνςήθηνο
αλ ηνπο ηειεπηαίνπο δώδεθα (12) κήλεο από ηελ ππνβνιή ηεο αηηήζεώο ηνπ
έρεη απαζρνιεζεί ζε δεκόζηα ππεξεζία ή λνκηθό πξόζσπν ηνπ άξζξνπ 14
παξ. 1 ηνπ Ν. 2190/1994 κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ επνρηθνύ εξγαδόκελνπ ή γηα
θάιπςε πεξηνδηθώλ ή πξόζθαηξσλ αλαγθώλ , ή όρη , πξνθεηκέλνπ λα θξηζεί
εάλ απηόο (ππνςήθηνο) έρεη θώιπκα πξόζιεςεο ή όρη. ε πεξίπησζε πνπ
έρεη απαζρνιεζεί λα δειώλεη ηελ ππεξεζία ζηελ νπνία απαζρνιήζεθε θαη
ηελ αθξηβή ρξνληθή δηάξθεηα ηεο απαζρόιεζήο ηνπ (έλαξμε θαη ιήμε .)

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, νη ελδηαθεξόκελνη µπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζηελ
θα Κιάξα Γήκεηξα ηει 2445350400 θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο.
Η πξνθήξπμε απηή λα δεκνζηεπηεί ζηελ ηζηνζειίδα θαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ
ηνπ ∆ήµνπ Αξγηζέαο θαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ησλ αλσηέξσ ζρνιηθώλ
µνλάδσλ.

Ο πξόεδξνο
ηεο Πξσηνβάζµηαο ρνιηθήο Δπηηξνπήο
Γεώξγηνο Παιακάο

