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Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό με αριθμό 11  της  8/8/2018  ΈΚΤΑΚΤΗΣ Συνεδριάσεως του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου “Σχολική Έπιτροπή Πρωτοβάθμιας Έκπαίδευσης Δήμου
Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων”.

ΑΠΟΦΑΣΗ         16          8/8/2018  

ΘΕΜΑ 1ον: «Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση μίας (1) καθαρίστριας με 
Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ),   για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας του 2ου 
Νηπιαγωγείου Λουτρακίου, για το σχολικό έτος 2018 -2019. Μερική ανάκληση της  
14/2018 Α.Δ.Σ».

Στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα στις  8  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ του έτους 2018,

ημέρα της εβδομάδας ΤΈΤΑΡΤΗ και ώρα  13.30 μ.μ συνήλθε σε Έκτακτη

Συνεδρίαση  στην αίθουσα Συνεδριάσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού 
Προσώπου,  «Σχολική Έπιτροπή Πρωτοβάθμιας Έκπαίδευσης Δήμου Λουτρακίου –
Περαχώρας Αγίων Θεοδώρων», ύστερα από την, υπ΄αριθμ. 171/8/8/2018 πρόσκληση του 
Προέδρου κου Σακελλαρίου Ι. Αναστάσιου, η οποία δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 67 παρ. 5  του Ν 3852/2010, νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη 
χωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη  απαρτία γιατί σε σύνολο (11) μελών 
βρέθηκαν παρόντα έξι  ( 6  ) μέλη,  ο κος  Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

Σακελλαρίου Αναστάσιος - Πρόεδρος

Πολυχρονόπουλος Μιχαήλ
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Μανδύλη Κων/να

Μαυροματίδου Θεώνη

Μαρινοπούλου Μαρίνα

Μουζάκης Αθανάσιος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Παπαθανασίου Αθανάσιος

Λαγού Αγγελική

Καψάλης Κων/νος

 Λογοθέτης Κων/νος

Θεοδώρου Αγγελική

Ο Πρόεδρος της Α/θμιας Σχολικής Έπιτροπής Κ. Σακελλαρίου Αναστάσιος, 
εισηγήθηκε το αναφερόμενο θέμα στο Διοικητικό Συμβούλιο,

 Λαμβάνοντας υπόψη:

 Την υπ΄αριθμ. 235/23/10/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων με την οποία ανασυγκροτήθηκε το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Α/θμιας Σχολικής Έπιτροπής, η οποία δημοσιεύτηκε και 
αναρτήθηκε στο διαδίκτυο  με ΑΔΑ: ΩΔΦ5ΩΛ3-ΗΧΑ.

 Τις διατάξεις του άρθρου 103  του Ν. 3852/2010( Νέα Αρχ/ κή της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης).

 Τις διατάξεις των άρθρων 240 και 243 του Ν.3463/2006 «Κύρωση Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων» 

 Την αριθμ. 8440/24/02/2011 (ΦΈΚ 318/Β/2011) απόφαση του Υπουργού  
Έσωτερικών, Αποκεντρωμένης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα: 
Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Έπιτροπών και ρύθμιση οικονομικών          
Θεμάτων»

 Τις διατάξεις του άρθρου 115 παρ.1 του Ν. 4547/2018 (ΦΈΚ 102/τ. Α΄/12/6/2018), 
περί καθαρισμού σχολικών κτιρίων με συμβάσεις μίσθωσης έργου σε περιπτώσεις 
ανεπάρκειας του τακτικού προσωπικού. 

 Την υπ΄αριθμ. 14/3/8/2018 απόφαση Α΄/θμιας Σχολικής Έπιτροπής, σχετικά με την 
πρόσληψη δύο (2) καθαριστριών για το 2ο % 3ο νηπ/γείο Λουτρακίου.

 Την υπ΄αριθμ. 168/6/8/2018 αίτηση της κας Πολυξένης Παπουτσή.

Αναπτύσσοντας δε την εισήγηση του ενημέρωσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
για τα εξής:

Η Σχολική Έπιτροπή  λόγω του κενού που δημιουργείται, έπειτα από την παραίτηση 
της κας Δεβετζοπούλου Αιμιλίας, η οποία, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 14/2018 απόφαση 
Δ.Σ της Σχολικής Έπιτροπής, θα αναλάμβανε το έργο καθαριότητας στο 2ο  Νηπιαγωγείο 



Λουτρακίου, και λόγω του ότι επείγει να καλυφθεί η θέση καθαρίστριας, η Σχολική Έπιτροπή
προτίθεται να προβεί  σε  διαδικασία απευθείας ανάθεσης για την έγκαιρη αντιμετώπιση 
των αναγκών καθαριότητας του σχολείου.

Η σχολική Έπιτροπή, προτείνει την πρόσληψη της κας Πολυξένης Παπουτσή του  Θεοδώρου, 
κάτοικο Λουτρακίου.

Έπειδή τα κριτήρια επιλογής δεν καθορίζονται από κάποια διάταξη νόμου, η Σχολική Έπιτροπή
θα λάβει υπόψη της, το ουσιαστικό κριτήριο για την θέση αυτή, δηλ. την φυσική καταλληλότητα για 
την άσκηση καθηκόντων.

Η κα Παπουτσή, αφού ενημερώθηκε πλήρως, για τους όρους της σύμβασης, τον αριθμό των 
αιθουσών, το ποσό αμοιβής της, καθώς και ότι θα πρέπει να συνεργάζεται και να συμμορφώνεται με
τις υποδείξεις της Διευθύντριας, καθότι ο νόμος την ορίζει επόπτρια του έργου της, αποδέχεται τα 
ως άνω και επιθυμεί την ανάληψη  εκτέλεσης του έργου καθαριότητας στο 2ο Νηπ/γείο Λουτρακίου.

Το Δ.Σ της Σχολικής Έπιτροπής αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα , και
μετά από διαλογική συζήτηση που έγινε,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1/ Ανακαλεί εν μέρη την υπ΄ αριθμ. 14/2018 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της 
Α΄/θμιας Σχολικής Έπιτροπής, ως προς το μέρος που αφορά την τοποθέτηση της κας Δεβετζοπούλου 
Αιμιλίας στην θέση εργολάβου – καθαρίστριας στο 2ο Νηπιαγωγείο Λουτρακίου, λόγω παραίτησης 
αυτής.

2/ Έγκρίνει την  τοποθέτηση της κας ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ, με 
απευθείας ανάθεση, στο 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ, η οποία αναλαμβάνει την εκτέλεση του 
έργου καθαριότητας  ως ιδιώτης – εργολάβος, με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (ΣΜΈ).

Η διάρκεια της Σύμβασης. ορίζεται σύμφωνα με τα όσα καθορίζει η κείμενη κάθε φορά 
νομοθεσία.

3/ Έξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για τις περαιτέρω ενέργειες και την υπογραφή της 
σχετικής Σύμβασης.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό     16/2018 

Ο Πρόεδρος Τα  Μέλη

(έπονται υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο   9/8/2018

Ο Πρόεδρος Α/θμιας Έκπαίδευσης

ΣΑΚΈΛΛΑΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
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