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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν 10ης Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ 

του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 
Αλμωπίας» 

Αριθμός Απόφασης 55/2018 

ΘΕΜΑ 1ο ׃   Κατάρτιση πινάκων τελικής κατάταξης για την πρόσληψη καθαριστών/στριών  
Σχολικών Μονάδων  με σύμβαση μίσθωσης έργου για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-
2020. 

 
Στις 30 Αυγούστου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα  14:00 στην αίθουσα του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Αλμωπίας (Πλατεία Αγγελή Γάτσου), συνήλθε σε τακτική   συνεδρίαση το 
Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Σχολική Επιτροπή 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας», κατόπιν της με   αριθ.πρωτ. 441/14-8-2018 
πρόσκλησης του Προέδρου, κου Γεωργίου Χρήστου προς κάθε μέλος ξεχωριστά για συζήτηση και 
λήψη αποφάσεων στα   θέματα ημερήσιας διάταξης. 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρουσία του Προέδρου, βρέθηκε σε απαρτία, δεδομένου ότι 
από τα εννέα (9) μέλη ήταν  παρόντα  πέντε (5) και συγκεκριμένα 
 
Παρόντα Τακτικά Μέλη:                                    Απόντα Τακτικά Μέλη:               
 Γεωργίου Χρήστος,Πρόεδρος      Μπογδάνης Μιχαήλ 
 Χατζηγιαννίδης Γεώργιος,Αντιπρόεδρος         Μισώρη Ελένη                
 Ιατρίδου Ελένη                                                 Ιωσηφίδου Ιορδάνα  
Δεμερτζίδης Θωμάς           Λαμπρίδης Βασίλειος  
 Τοπούζης Πέτρος                                                          
     που δεν ήρθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Λαζοπούλου Αρχοντούλα, υπάλληλος του Δήμου 
Αλμωπίας, ως γραμματέας για την τήρηση των πρακτικών.                                                                                           
               

Εφόσον διαπιστώθηκε η απαρτία του σώματος και αφού δεν προέκυψε κάποιο άλλο 
κώλυμα, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κος Γεωργίου Χρήστος, έθεσε το 1ο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης,    είπε ότι, ως γνωστόν, με την με αρ. 44/31-07-2018 απόφασή μας 
αποφασίσαμε  να εκδώσουμε  πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την  πρόσληψη είκοσι 
εννέα [29] καθαριστών/στριών με σύμβαση μίσθωσης έργου για τον καθαρισμό των     σχολικών 
κοινοτήτων, για τα διδακτικά έτη 2018-2019 και 2019-2020 

Στη συνέχεια εκδόθηκε   η με αρ. πρωτ. 380/03-08-2018 Ανακοίνωση   εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος,  η οποία αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και  στην ιστοσελίδα 
του Δήμου   και κατατέθηκαν   συνολικά πενήντα τρεις  (53) αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους. 

 
Στη συνέχεια το  Δ.Σ.  έλεγξε τις αιτήσεις, υπολόγισε τα μόρια των  υποψηφίων σύμφωνα με την 
παραπάνω ανακοίνωση   και μετά    από διαλογική συζήτηση  
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: 6Ζ4ΨΟΚΛΙ-Φ4Α



                                                Αποφασίζει ομόφωνα 

      Τη σύναψη   συμβάσεων  μίσθωσης έργου για τον καθαρισμό των κάτωθι σχολικών 
μονάδων κατά τα σχολικά έτη 2018 – 2019  και 2019 – 2020 , με τους παρακάτω: 

 
           Όπως ο παρακάτω πίνακας  
 ………………………………………………………….. 
          …………………………………………………………. 
 
 
 
 

Κατά της παραπάνω απόφασης μπορεί να ασκηθεί ένσταση μέχρι   την Τρίτη   
04/09/2017 και ώρα 13:00. 

  
            Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 55/2018. 

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής: 

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 
                          (υπογραφή)                                                                            (υπογραφές) 
 
 
                   Ακριβές απόσπασμα                                                                                                               
                    Αριδαία 31/08/2018                                                        
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                     
                                                                                                       
 
 

                   

                  ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 
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