
                                                            

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Σίνδος   3 Φεβρουαρίου  2021
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
     ΔΗΜΟΣ  ΔΕΛΤΑ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ                         Αριθ. Πρωτ. 1761
         ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΈΡΓΟΥ 

ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

H Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Δέλτα 

έχοντας υπόψη:

1.  Τις  διατάξεις  των  άρθρων   86  του  Ν.  3463/2006,  Δημοτικός  και  Κοινοτικός

Κώδικας  (ΦΕΚ  114/Α’/8-6-2006  και  του  άρθρου  58  §1  του  Ν.3852/2010  “Νέα

αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα

Καλλικράτης” (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010). 

2)  Τις  διατάξεις  Ν.3584/07  “Κύρωση  του  Κώδικα  Κατάστασης  Δημοτικών  και

Κοινοτικών Υπαλλήλων” (ΦΕΚ 143/Α΄/28-6-2007). 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 115 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ102/Α’/12-10-2018, περί

καθαρισμού  σχολικών  κτιρίων  με  συμβάσεις  μίσθωσης  έργου  σε  περιπτώσεις

ανεπάρκειας του τακτικού προσωπικού

4. Τις διατάξεις του άρθρου  64 του Ν.  4735/2020 (ΦΕΚ197/τ.Α΄/12-10-2020) περί

«Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων

στον  δημόσιο  τομέα,  ρύθμιση  οργανωτικών  θεμάτων  της  Γενικής  Γραμματείας

Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα

του  Υπουργείου  Εσωτερικών,  ρυθμίσεις  για  την  αναπτυξιακή  προοπτική  και  την

εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις»
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5.Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Δέλτα (Φ.Ε.Κ. 1155/τ.Β'/13-5-

2013)  όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει  (Φ.Ε.Κ.  2281/τ.Β'/12-9-2013  &  Φ.Ε.Κ.

3348/τ.Β'/22-9-2017, ΦΕΚ 1684/β’/15-5-2019, ΦΕΚ 3243/β’/23-8-2019)

6.Την  αριθ.  1235/17984/5-10-2020  (ΑΔΑ:  6Ν9ΣΩ9Ι-ΜΓΓ)απόφαση  Δημάρχου

Δέλτα  περί  “«Ορισμός  Αντιδημάρχου  Διοικητικών  και  Οικονομικών  Υπηρεσιών

Δήμου Δέλτα και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων» περί πρόσληψης οκτώ (8) υπαλλήλων

με Σύμβαση Μίσθωσης  Έργου,  για  την καθαριότητα  των σχολικών μονάδων του

Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4735/2020.

8.  Το  αριθ.  18748/2020  έγγραφο  αίτημα  του  Αυτοτελούς  Τμήματος  Κοινωνικής

προστασίας , Δημόσιας Υγείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού για την αναγκαιότητας

σε προσωπικό καθαριότητας σχολικών κτιρίων τόσο λόγώ του μεγάλου εύρους αυτών

και ιδιαίτερα για την τήρηση των υγειονομικών μέτρων ενόψει covid-19 

9.Την  1760/3-2-2020  βεβαίωση  της  Οικονομικής  Υπηρεσίας  για  την  ύπαρξη

πιστώσεων προς αντιμετώπιση του μισθολογικού κόστους αυτών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

Την πρόθεση του Δήμου Δέλτα να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου (κατά

παρέκκλιση  του  άρθρου  6  του  Ν.  2527/97  (Α’  206)  και  οποιασδήποτε  άλλης

διάταξης),  για  την  κάλυψη  αναγκών  του  Δήμου  σε  προσωπικό  καθαριότητας  με

αντικείμενο την καθαριότητα των σχολικών κτιρίων αυτού.

Στο πλαίσιο του έργου που θα εκτελεστεί θα απασχοληθούν  οκτώ (8) υπάλληλοι

ειδικότητας ΥΕ Καθαριστών/στριών Σχολικών Κτιρίων για την χρονική περίοδο απo

την υπογραφή της σύμβασης  και έως 30-6-2021 ήτοι:

ΚΛΑΔΟΣ ΕΙ ΔΙΚΟΤΗΤΑ / 
ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΤΟΜΩΝ

ΧΡΟΝΙΚΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΥΕ Καθαριστριών/των Σχολικών 

Κτιρίων
8

Από την υπογραφή της

σύμβασης και  έως 30-6-2021 

1.Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

2. Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των

καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν.2527/1997)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση (επισυνάπτεται σε επεξεργάσιμη μορφή)

2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου ταυτότητας ή άλλου 

δημοσίου  εγγράφου από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας.

3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (Μπορεί να γίνει και αυτεπάγγελτη 

αναζήτησή του από την υπηρεσία).

4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού

που προβλέπονται κάθε φορά για τους μόνιμους υπαλλήλους των ΟΤΑ, σύμφωνα με

το άρθρο 169 παρ. 2 του Ν. 3584/2007. (έχει ενσωματωθεί στην αίτηση)

5. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν. 1599/1986,με την αποδοχή της τήρησης και

επεξεργασίας  των  προσωπικών  δεδομένων  τους  από  τον  Δήμο  Δέλτα  (έχει

ενσωματωθεί στην αίτηση)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Λόγω της έκτακτης υγειονομικής περιόδου που διανύουμε και της διαμορφωμένης

κατάστασης λειτουργίας της υπηρεσίας μετά και την λήψη των απαραίτητων μέτρων

για  την  αποφυγή  διασποράς  του  κορωνοϊου,  οι    ενδιαφερόμενοι    μπορούν  να

αποστείλουν  την  αίτηση,  καθώς  και  τα  απαραίτητα  δικαιολογητικά,

αποκλειστικά: 

με  ηλεκτρονικό  τρόπο στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση

prosopiko  @  dimosdelta  .  gr   

Στο  θέμα  του  μηνύματος ηλεκτρονικής  αλληλογραφίας  θα  αναγράφεται  ο

τίτλος «Αίτηση – Σύμβαση μίσθωσης έργου σχολικών κτιρίων 2021 » .

 Το έντυπο της αιτήσεως θα είναι διαθέσιμο στη Διαύγεια και στην ιστοσελίδα

του Δήμου    www  .  dimosdelta  .  gr     – Υπηρεσιακές Ανακοινώσεις- η σχετική Αίτηση

& Υπεύθυνες δηλώσεις συμμετοχής, σε επεξεργάσιμη μορφή

http://www.dimosdelta.gr/
mailto:prosopiko@dimosdelta.gr
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Για  τυχόν  πληροφορίες  οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  απευθυνθούν  στο

τηλέφωνο 2313/300919 κ. Θ. Μελέκο (Τμήμα Παιδείας)

Η περίοδος κατάθεσης των αιτήσεων αρχίζει, λόγω και του κατεπείγοντος των

αναγκών που έχουν προκύψει,  από την επομένη από την ανάρτηση της παρούσης

στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο Διαύγεια και θα διαρκέσει για περίοδο πέντε

ημερολογικών ημερών  (τριών εργάσιμων) ήτοι από 4/2/2021 έως  8/2/2021 και ώρα

11.00 π.μ.

          Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

   ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ
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