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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 7/ 15-9-2014 της συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Πωγωνίου

ΘΕΜΑ 1ο: «Επικύρωση αποτελεσµάτων της µε αρ. Αποφ. 11/5-8-2014 για την
πρόσληψη νέων καθαριστριών µε σύµβαση µίσθωσης έργου για τις
ανάγκες του ∆ηµοτικού Σχολείου Κεφαλοβρύσου και του
Παραρτήµατος ∆ηµοτικού Σχολείου ∆ελβινακίου στην Πωγωνιανή.»

Σήµερα, την 15η Σεπτεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12:00 στο ∆ηµοτικό
κατάστηµα του ∆ήµου Πωγωνίου συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, ύστερα από την Αρ. Πρωτ. 92/10-9-2014
πρόσκληση του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, που επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη του ∆.Σ.,
σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα της
ηµερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο δεκαπέντε (15) µελών βρέθηκαν παρόντα
τα παρακάτω Έντεκα (11) µέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.

Γιούνης Αναστάσιος

2.

Υφαντής Αριστοτέλης

3.

ΑΠΟΝΤΕΣ
(Πρόεδρος)

1. Γκουροµέτσιος Νικηφόρος

(Μέλος)

(Αντιπρόεδρος)

2. Τσιάµη Ειρήνη

(Μέλος)

Μάστορας Μιλτιάδης

(Μέλος)

3. Μάρκος Ζήσης

(Μέλος)

4.

Υφαντής Σπυρίδων

(Μέλος)

4. Μυριούνης Ιωάννης

(Μέλος)

5.

Αλεξίου Γεώργιος

(Μέλος)

ΑΔΑ: Ω7ΒΓΟΞΙΣ-ΟΟ8

6.

Λώλης Γεώργιος

(Μέλος)

7.

Στουγιάννος Χρήστος

(Μέλος)

8.

Γκέλης Χρήστος

(Μέλος)

9.

Σιούτης Μιχαήλ

(Μέλος)

10.

Κολιάκης ∆ηµήτριος

(Μέλος)

11.

Ντάλλας Ιωάννης

(Μέλος)

O Πρόεδρος, εισηγήθηκε το 1ο θέµα ηµερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη των µελών του
∆ηµοτικού Συµβουλίου τα εξής:
Σύµφωνα µε:
1) Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 113 του Ν.1892/90, όπως αντικαταστάθηκε µε
την παρ. 4 του άρθρου 35 του Ν. 3577/2007 (ΦΕΚ 130/τ.Α΄/2007) και στη συνέχεια µε
το άρθρο 36 του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199/τ.Α΄/2-10-08)
2) Τις διατάξεις της παρ.15 του άρθρου 5 του Ν.1894/1990
3) Το µε αριθ. πρωτ. δ4/409/31-7-98 έγγραφο του Υπ. ΕΠΘ
4) Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.4076/2012 (ΦΕΚ 159/τ.Α΄/2012)2) Το άρθρο 243
παρ.
6) Την µε αριθ. 11/2014 (Α∆Α: 79ΙΙΟΞΙΣ-ΡΜΚ) απόφαση του ∆.Σ. της Σχολικής
Επιτροπής Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης του ∆ήµου Πωγωνίου.
7) Το πρακτικό της τριµελούς Επιτροπής Αξιολόγησης των αιτήσεων και τον πίνακα
Κατάταξης υποψηφίων (Αρ.Πρωτ.98/15-9-2014)
Προτείνει:
Την επικύρωση των αποτελεσµάτων σύµφωνα µε το πρακτικό της τριµελούς Επιτροπής
Αξιολόγησης των αιτήσεων και τον σχετικό πίνακα µε το σύνολο των µορίων για τον
κάθε υποψήφιο, στα οποία κατακυρώνεται
α)στην Κα Παρίντη Μαριάνα για την θέση της καθαρίστριας στο παράρτηµα
∆ηµοτικού σχολείου ∆ελβινακίου στην Πωγωνιανή, και
β)στην Κα Makollari Enkeleda για την θέση της καθαρίστριας στο ∆ηµοτικό Σχολείο
Κεφαλοβρύσου.
Και προτείνω η/ο επιλαχούσα/επιλαχών , σε περίπτωση λύσης ή καταγγελίας της
σύµβασης, να είναι 2η -3η και ούτω καθεξής στον Πίνακα Κατάταξης.

Τ ο

∆ ι ο ι κ η τ ι κ ό

Σ υ µ β ο ύ λ ι ο

ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Επικυρώνει το πρακτικό της τριµελούς Επιτροπής Αξιολόγησης των αιτήσεων και τον
σχετικό πίνακα µε το σύνολο των µορίων για τον κάθε υποψήφιο (Αρ.Πρωτ.98/15-92014), της αριθµ. Αποφ. 11/5-8-2014 για την πρόσληψη νέας καθαρίστριας µε
σύµβαση µίσθωσης έργου για τις ανάγκες του παραρτήµατος του ∆ηµοτικού Σχολείου
∆ελβινακίου στην Πωγωνιανή, για το σχολικό έτος 2014-2015 , σύµφωνα µε το οποίο
κατακυρώνεται στην Κα ΠΑΡΙΝΤΗ ΜΑΡΙΑΝΑ του ΘΥΜΙΟΥ µε Α.∆.Τ. ΑΗ738933.
Και η/ο επιλαχούσα/επιλαχών , σε περίπτωση λύση ή καταγγελία της σύµβασης, να
είναι 2η -3η και ούτω καθεξής στον Πίνακα Κατάταξης.
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2. Επικυρώνει το πρακτικό της τριµελούς Επιτροπής Αξιολόγησης των αιτήσεων και τον
σχετικό πίνακα µε το σύνολο των µορίων για τον κάθε υποψήφιο (Αρ.Πρωτ.98/15-92014), της αριθµ. Αποφ. 11/5-8-2014 για την πρόσληψη νέας καθαρίστριας µε
σύµβαση µίσθωσης έργου για τις ανάγκες του ∆ηµοτικού Σχολείου Κεφαλοβρύσου, για
το σχολικό έτος 2014-2015 , σύµφωνα µε το οποίο κατακυρώνεται στην Κα
MAKOLLARI ENKELEDA του BEJKUSH µε Ε.∆.Τ.Ο. A481517.
Και η/ο επιλαχούσα/επιλαχών , σε περίπτωση λύση ή καταγγελία της σύµβασης, να
είναι 2η -3η και ούτω καθεξής στον Πίνακα Κατάταξης.

3. Εξουσιοδοτούν τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής να προβεί στην υπογραφή της
σύµβασης καθώς και όλων των άλλων σχετικών εγγράφων που απαιτούνται για την
πρόσληψη, σύµφωνα µε τον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 12/2014.
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύθηκε η Συνεδρίαση και
υπογράφτηκε το παρόν πρακτικό.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
Τ.Σ.Υ.

Τα µέλη
Τ.Υ.

Ακριβές Απόσπασµα
Ο Πρόεδρος

Γιούνης Αναστάσιος

