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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό 11 της με αριθμό
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

11/06-09-2019 έκτακτης συνεδρίασης της
Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Μαραθώνος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λειτουργία 2ου Λυκείου Νέας Μάκρης
– Ενέργειες για καθαρίστρια της
σχολικής μονάδας για το σχολ. έτος
2019-2020.
ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 32/2019
Στο Μαραθώνα και στην αίθουσα του Γυάλινου Κτιρίου, Αφετηρία
Μαραθωνίου Δρόμου, την 6η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2019, ημέρα της
εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13.30μ.μ., ήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το
Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του
Δήμου Μαραθώνος, μετά την από 05/09/2019 πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ.
Πέτρου Αλεξανδρή. Και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία,
δεδομένου ότι σε σύνολο δεκατριών (13) μελών βρέθηκαν παρόντα οκτώ (8) μέλη :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. ΡΙΖΟΥ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΧΑΙΔΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
3. ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΜΟΣ – ΜΕΛΟΣ
4. ΜΠΡΙΣΙΜΗ ΞΕΝΙΑ – ΜΕΛΟΣ
5. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ -ΜΕΛΟΣ
6. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ– ΜΕΛΟΣ
7. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΜΕΛΟΣ
8. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ – ΜΕΛΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΚΟΤΣΟΛΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ – ΜΕΛΟΣ (αν
και νομίμως προσκλήθηκε)
2. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ –
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (αν και νομίμως
προσκλήθηκε)
3. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ– ΜΕΛΟΣ (αν
και νομίμως προσκλήθηκε)
4. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ – ΜΕΛΟΣ
5. ΜΠΑΤΖΕ ΕΛΕΝΑ - ΜΕΛΟΣ

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης. Τα πρακτικά τήρησε η υπάλληλος του Δήμου Ζυγογιάννη Παναγιώτα.
Ο Πρόεδρος έθεσε το 1Ο και μοναδικό θέμα της ημερησίας διατάξεως:
«Λειτουργία 2ου Λυκείου Νέας Μάκρης – Ενέργειες για καθαρίστρια της σχολικής
μονάδας για το σχολ. έτος 2019-2020», έχοντας υπόψη:
- Τις διατάξεις των άρθρων 1, 65, 67,69, και 103 του Ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07.06.2010/τ.Α) σε συνδυασμό με τις
διατάξεις των άρθρων 239 και 240 του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ).
- Την υπ’ αριθμ. εγκύκλιο 11/οικ.4569/27.01.2011 του ΥΠ.ΕΣ Α.Η.Δ
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- Την απόφαση 8440/24.2.2011, περί λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών.
- Το άρθρο 115 του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/12-06-2018 τ. Α’)
- Η λειτουργία του 2ου Λυκείου Νέας Μάκρης στο Δήμο Μαραθώνα.
- Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 192/04-09-2019 έγγραφο του Προέδρου της Σχολικής
Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
- Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 18935/05-09-2019 έγγραφο του Αντιδημάρχου Παιδείας.
Ο Πρόεδρος είπε ότι σύμφωνα με τα ανωτέρω, και εν όψει της λειτουργίας
ου
του 2 Λυκείου Νέας Μάκρης, οι ανάγκες καθαρισμού της σχολικής μονάδας δεν
καλύπτονται από προσωπικό που κατέχει οργανική θέση στο Δήμο Μαραθώνα, ως
εκ τούτου προκύπτει η ανάγκη να ανατεθεί ο καθαρισμός της εν λόγω σχολικής
μονάδας σε καθαρίστρια με σύμβαση μίσθωσης έργου.
Όσον αφορά τις υπόλοιπες σχολικές μονάδες αρμοδιότητας της Σχολικής
Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, έχουν καταρτιστεί για τα έτη 2018-2019
και 2019-2020 ενιαίες συμβάσεις δύο διδακτικών ετών με τις καθαρίστριες των
σχολικών μονάδων, σύμφωνα με το άρθρο 115 του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/12-062018 τ. Α’).
Ο Πρόεδρος πρότεινε:
Α. Nα εκδοθεί Ανακοίνωση ώστε οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση.
Β. Να οριστεί Επιτροπή αξιολόγησης των αιτήσεων και επιλογής των
υποψηφίων
Η Ανακοίνωση προτείνεται να διατυπωθεί ως εξής:
Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαραθώνος για
το διδακτικό έτος 2019-2020, για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας του 2ου
Λυκείου Νέας Μάκρης που δεν καλύπτονται από προσωπικό καθαριότητας που
υπηρετεί σε οργανικές θέσεις, πρόκειται να αναθέσει τον καθαρισμό της σχολικ΄λης
μονάδας σε 1 (ένα) εργολάβο καθαρισμού με σύμβαση μίσθωσης έργου. Η
διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία έως 30-06-2020. Οι
υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 και άνω. Να έχουν υγεία και τη φυσική
καταλληλότητα που να τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
Παράλληλα με την αίτησή τους οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τα
εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
2. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
3. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας Εκκαθαριστικό έτους 2018
4. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ (για μοριοδότηση της ανεργίας)
5. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνεται η φυσική
καταλληλότητα των ιδίων για την άσκηση των καθηκόντων τους
6. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν καταδικαστεί και δεν είναι
φυγόποινοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8
του υπαλληλικού κώδικα.
7. Πιστοποιητικό υγειονομικής επιτροπής Νοσοκομείου, για αναπηρία
τέκνων.
8. Προϋπηρεσία στον καθαρισμό σχολικών μονάδων η οποία
αποδεικνύεται με βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή συμβάσεις
προηγούμενων ετών.
Βασικό κριτήριο επιλογής ορίζεται η ευδόκιμη προϋπηρεσία σε εργασία
καθαριότητας σχολικών κτιρίων. Κατά προτεραιότητα επιλέγονται υποψήφιοι που

ΑΔΑ: 69ΔΨ465ΘΕΕ-ΡΥΟ

έχουν ευδόκιμη προϋπηρεσία στον καθαρισμό σχολικών μονάδων. Σε περίπτωση
μη κάλυψης των θέσεων με υποψηφίους που διαθέτουν την ανωτέρω
προϋπηρεσία, ως επικουρικά κριτήρια επιλογής, ορίζονται η οικογενειακή και
εισοδηματική κατάσταση του υποψηφίου και η ανεργία ως εξής:
 Οικογενειακό εισόδημα έως 5.000 € μόρια 100, έως 10.000 € μόρια 70, έως
15.000 μόρια 40.
 Ανήλικα ή σπουδάζοντα τέκνα: μόρια για τα ανήλικα τέκνα ή τέκνα που
σπουδάζουν έως 24 ετών σε ιδρύματα ανώτατης, τεχνολογικής, ή
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με την αντίστοιχη βεβαίωση σπουδών,
30 μόρια ανά τέκνο.
 Μονογονεϊκές οικογένειες: ανήλικα τέκνα ή τέκνα που σπουδάζουν, έως 24
ετών, σε ιδρύματα ανώτατης, τεχνολογικής ή μεταδευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης με την αντίστοιχη βεβαίωση σπουδών, μόρια 50 ανά τέκνο.
 Αναπηρία τέκνων μόρια 50
 Ανεργία: 10 μόρια ανά πλήρη μήνα για ένα έτος
Η παρούσα Ανακοίνωση θα αναρτηθεί στις Σχολικές μονάδες της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στο χώρο ανακοινώσεων των 4 δημοτικών
καταστημάτων του Δήμου Μαραθώνος και στη επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου
Μαραθώνος. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στη
Γραμματεία των Σχολικών Επιτροπών Γυάλινο Κτίριο, Αφετηρία Μαραθωνίου
Δρόμου ώρες 08:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. (τηλ. επικοινωνίας 22940-67773 και 67774)
εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών, που αρχίζει από την ανάρτηση της
Ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων του Δήμου
Μαραθώνος.
Δεδομένου ότι η σχολική μονάδα θα λειτουργήσει από την Τετάρτη 11
Σεπτεμβρίου για το σχολ. έτος 2019-2020, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη
επίσπευσης της όλης διαδικασίας ανάθεσης καθαρισμού της σχολικής μονάδας.
Προτείνεται Επιτροπή αξιολόγησης των αιτήσεων και επιλογής των
υποψηφίων με 3 μέλη ως εξής: Πρόεδρος ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής, μέλη
Στάμος Χρήστος Δημοτικός Σύμβουλος, Ρίζου-Ευαγγελίου Χαϊδω-Αναστασία,
Αντιπρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής και Διευθύντρια Λυκείου Μαραθώνα.
Τα μέλη αφού άκουσαν την εισήγηση του Προέδρου, είδαν τις σχετικές
διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση:
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Ν ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Nα εκδοθεί Ανακοίνωση, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο εισηγητικό
μέρος της παρούσας απόφασης, για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας του 2ου
Λυκείου Νέας Μάκρης, σχολική μονάδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Μαραθώνα, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση.
Β. Ορίζεται Επιτροπή αξιολόγησης των αιτήσεων και επιλογής των
υποψηφίων με 3 μέλη: Πρόεδρος ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής, μέλη Στάμος
Χρήστος Δημοτικός Σύμβουλος, Ρίζου-Ευαγγελίου Χαϊδω-Αναστασία, Αντιπρόεδρος
της Σχολικής Επιτροπής και Διευθύντρια Λυκείου Μαραθώνα.
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Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (32-2019) και:
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση. Γι’ αυτό
συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω.

Ακριβές απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΡΙΖΟΥ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΧΑΪΔΩ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΜΟΣ
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΠΡΙΣΙΜΗ ΞΕΝΙΑ

