
 

                                                   Ο Ρ Θ Η  Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η  

Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ  

της 9/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Στον Πολύγυρο, σήμερα την εικοστή ένατη (29η) του μηνός Μαΐου του έτους 2015, 

ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε 

τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, 

ύστερα από την με αριθ. 9/25.5.2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Ιωάννη 

Σιμώνη, η οποία επιδόθηκε στους δημοτικούς συμβούλους και τον κ. Δήμαρχο και 

δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι προσκλήθηκε 

και παρίσταται  ο Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών 

συμβούλων ήταν: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 

Α/Α Επίθετο Όνομα Α/Α Επίθετο Όνομα 

1 Ζαγγίλας Δημήτριος 15 Φυλαχτός Χρήστος 

2 Ζαβράκογλου Άγγελος 16 Παπούλιος Ιωάννης 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Λαφαζάνης Βασίλειος 

4 Βορδός Χρήστος 18 Τσινάς Αργύριος 

5 Ζούνη Στέλλα 19 Χριστιανού Αγγελική 

6 Βασιλάκης  Αθανάσιος 20 Ματθαίου Αθανάσιος 

7 Ματέας Γεώργιος 21 Ξάκης Ιωάννης 

8 Κυριάκου Ιφιγένεια 22   

9 Λιόντας  Γεώργιος 23   

10 Κοντογιώργης Δημήτριος 24   

11 Σιδέρης Νικόλαος 25   

12 Σαράντη Μαρία 26   

13 Λακρός Αλέξανδρος 27   

14 Δέας Παύλος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

Α/Α Επίθετο Όνομα 

1 Δημητριάδης Χρήστος 

2 Κανταράς Αναστάσιος 

3 Καραφουλίδης  Αναστάσιος  

4 Γκλάβας Γεώργιος 

5 Πάνος Ιωακείμ 

6 Ζιούπου Άννα 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Πραβίτα Γ. Μαρία, για την 

τήρηση των πρακτικών.  

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και 

παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Πολυγύρου κ. Νικήτας Κατσιακιώρης, ο Πρόεδρος 

της Δ.Κ.  Γαλάτιστας κ. Σειράς Εμμανουήλ και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Βάβδου κ. 

Κλαμούρης Νικόλαος . 

Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Φυλαχτός Χρήστος προσήλθε στο 24
ο
 θέμα της ημερήσιας 

διάταξης. 
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Αριθμός θέματος: 14ο 

έκτακτο 

Παράταση συμβάσεων προσωπικού ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου και σύναψη συμβάσεων 

μίσθωσης έργου για εργαζόμενους με οποιαδήποτε 

σχέση εργασίας στις υπηρεσίες καθαριότητας του 

δήμου 

Αριθμός Απόφασης :195  

 

       Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Σιμώνης, εισηγούμενος το 14ο 

έκτακτο της ημερήσιας διάταξης, μετά και την συναίνεση του κ. Δημάρχου για την συζήτηση 

του θέματος και την ομόφωνη έγκριση των μελών του Δ.Σ. για την κατεπείγουσα συζήτηση του 

θέματος, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Χρήστο Βορδό, ο οποίος τόνισε: «Με τις 

διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 4325/2015, ορίζονται τα εξής: «Για την καθαριότητα των 

κτιρίων των δημοσίων υπηρεσιών, των ανεξάρτητων αρχών των Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π.Ι.Δ. και 

των Ο.Τ.Α., καθώς και τις κάθε είδους υπηρεσίες καθαριότητας των Ο.Τ.Α., μπορούν να 

παρατείνονται μέχρι την 31.12.2015 οι υπάρχουσες συμβάσεις ή να επανασυνάπτονται με την 

ίδια ημερομηνία λήξης ατομικές συμβάσεις μίσθωσης έργου με ιδιώτες που απασχολούνται ή 

απασχολούνταν στον καθαρισμό των εν λόγω κτιρίων και στις υπηρεσίες καθαριότητας με 

οποιαδήποτε σχέση εργασίας, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης» 

Σύμφωνα με το εγγ. ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α.  ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/41/ οικ/16433/27.05.2015, στο 

πεδίο εφαρμογής της ως άνω διάταξης εμπίπτουν τα φυσικά πρόσωπα που: 

(α) Έχουν ενεργή σύμβαση κατά τη δημοσίευση του νόμου (11/5/2015)  
Έχουν ενεργή σύμβαση σε κάθε είδους υπηρεσίες καθαριότητας των Ο.Τ.Α. (και για 

την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. των ΟΤΑ), 

κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4325/2015 (Σημ. 11.05.2015 βλ. άρθρο 50 του ιδίου νόμου) και 

συγκεκριμένα έχουν συνάψει: 

- συμβάσεις μίσθωσης έργου  

- συμβάσεις μίσθωσης εργασίας ορισμένου χρόνου  

- ή απασχολούνται κατόπιν δικαστικής απόφασης (προφανώς για ορισμένο διάστημα)  

Για τις ανωτέρω κατηγορίες που οι συμβάσεις τους είναι σε ισχύ κατά την 11
η
 Μαΐου 2015, 

αυτές παρατείνονται έως 31.12.2015, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης. 

(β) Δεν έχουν ενεργή σύμβαση κατά τη δημοσίευση του νόμου (11/5/2015)  
Απασχολούνταν για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε κτίρια των δημοσίων 

υπηρεσιών, των ανεξάρτητων αρχών, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π.Ι.Δ. και των Ο.Τ.Α., καθώς και 

τις κάθε είδους υπηρεσίες καθαριότητας των Ο.Τ.Α., με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, ήτοι 

συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου καθώς και του προσωπικού που απασχολείτο σε εταιρίες στις οποίες είχε ανατεθεί η 

παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στους ως άνω φορείς του δημοσίου, και των οποίων η 

εργασιακή σχέση ή σύμβαση έχει λήξει πρόσφατα. Για τους ανωτέρω, είναι επιτρεπτή η 

σύναψη ατομικής σύμβασης μίσθωσης έργου για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας με 

την ίδια ημερομηνία λήξης, ήτοι μέχρι 31.12.2015, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης. 

Η σύναψη της ατομικής σύμβασης μίσθωσης έργου διενεργείται κατόπιν αίτησης του 

ενδιαφερόμενου στο φορέα που απασχολείτο, υποβάλλοντας συνημμένα δικαιολογητικά 

από τα οποία προκύπτει η προηγούμενη απασχόληση με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην 

οικεία υπηρεσία (ενδεικτικά αντίγραφο της συναφθείσας σύμβασης έργου, βεβαίωση παροχής 

εργασιών, αποδεικτικά πληρωμής κλπ). (εγγ. ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΠΑΑΔ /Φ.2.9/41/οικ/ 

16433/27.05.2015). 
Ειδικότερα για τα φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω ρύθμισης 

και τα οποία απασχολούντο σε εταιρίες οι οποίες παρείχαν υπηρεσίες καθαριότητας σε 

περισσότερους από έναν φορείς (δημοσίων υπηρεσιών, των ανεξάρτητων αρχών, των 

Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π.Ι.Δ. και των Ο.Τ.Α.), δύναται να συνάψουν ατομική σύμβαση μίσθωσης 
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έργου για την καθαριότητα σε έναν μόνο φορέα. (εγγ. ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΠΑΑΔ /Φ.2.9/41/οικ/ 

16433/27.05.2015). 

Συστήνεται προς τους φορείς οι συμβάσεις που θα συναφθούν να αφορούν σε έργο / 

παροχή υπηρεσιών καθαριότητας 6ωρης ή 8ωρης ημερήσιας απασχόλησης, εφόσον οι 

ανάγκες των υπηρεσιών το επιτρέπουν. (εγγ. ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΠΑΑΔ /Φ.2.9/41/οικ/ 

16433/27.05.2015) 
Επισημαίνεται ότι οι εν λόγω φορείς σταθμίζοντας τις ανάγκες για υπηρεσίες 

καθαριότητας στα κτίρια που στεγάζονται οι μονάδες τους καθώς και το απασχολούμενο σε 

αυτές προσωπικό, εφόσον συνάψουν ατομικές συμβάσεις μίσθωσης έργου με φυσικά πρόσωπα 

που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 49 του ν.4235/2015, θα πρέπει να 

μεριμνήσουν ώστε, σε κάθε περίπτωση, το κόστος σύναψης των ως άνω συμβάσεων έργου:  

(α) Να βρίσκεται εντός των ορίων των διαθέσιμων πιστώσεων του προϋπολογισμού τους, 

όπως αυτές έχουν εκτιμηθεί για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας  

(β) Να διαμορφώνεται βάσει των αντίστοιχων μικτών μηνιαίων αποδοχών που θα λάμβανε 

ένας μόνιμος υπάλληλος στην καθαριότητα στον ίδιο φορέα, και με αντίστοιχο χρόνο 

προϋπηρεσίας. (εγγ. ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΠΑΑΔ /Φ.2.9/41/οικ/ 16433/27.05.2015) 

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι ως άνω συμβάσεις συνάπτονται κατά 

παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 

3996/2011 (ΦΕΚ Α' 170) περί υποχρεωτικής ασφάλισης στον Ο.Α.Ε.Ε., δεδομένου ότι δεν 

καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 (Α' 206). Τα 

πρόσωπα που θα συνάψουν με το δημόσιο και θα απασχοληθούν με συμβάσεις μίσθωσης 

έργου κατ' εφαρμογή της ως άνω διάταξης, θα υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.- 

Ε.Τ.Α.Μ. Για την καταβολή αμοιβής και την παρακράτηση εισφορών εφαρμόζονται κατά τα 

λοιπά οι κείμενες διατάξεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία του Ι.Κ.Α.- 

Ε.Τ.Α.Μ. για τους απασχολούμενους με σύμβαση έργου κατά κύριο ή συγκύριο επάγγελμα. 

(εγγ. ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΠΑΑΔ /Φ.2.9/41/οικ/ 16433/27.05.2015). 

Με βάση τα ανωτέρω ο προϊστάμενος της  υπηρεσίας καθαριότητας συνέταξε 

έκθεση στην οποία αιτιολογείται εμπεριστατωμένα ότι υπάρχει αναγκαιότητα παράταση 

των συμβάσεων του προσωπικού που απασχολείται στην καθαριότητα. 

Επίσης η οικεία οικονομική υπηρεσία εξέδωσε βεβαίωση ότι έχουν εγγραφεί στον 

προϋπολογισμό οι σχετικές πιστώσεις για το τρέχον έτος.   

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:  

 το άρθρο 49 του ν. 4325/2015  

 το έγγ. ΥΠΕΔΣΑ Αριθμ. Πρωτ.:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/41/οικ/16433 

 την εγκ. ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/38/οικ. 14652/14.05.2015 

 το γεγονός ότι προβλέπονται οι απαιτούμενες πιστώσεις στον προϋπολογισμό (ΚΑ 

02.20.6041-ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ, Κ.Α.: 02.20.6054.008-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ)  

 το αριθ. 9588/29-5-2015 έγγραφο της υπηρεσίας καθαριότητας του δήμου μας με το 

οποίο διαπιστώνεται η ανάγκη για την παράταση των συμβάσεων καθαριότητας   

 τις εξασφαλισμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ έτους 

2015  (της από 28-5-2015 βεβαίωσης της οικονομικής υπηρεσίας)   

 την ανάγκη του δήμου μας να προβεί στην παράταση υφιστάμενων συμβάσεων ή όσων 

έχουν λήξει πρόσφατα  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Εγκρίνει την παράταση συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, για όσες συμβάσεις 

ήταν ενεργές κατά τη δημοσίευση του ν. 4325/2015 (ήτοι 11.05.2015), ως εξής: 

Α.Α Υπηρεσία καθαριότητας   Αριθμός ατόμων Ημερομηνία 
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των οποίων θα 

ανανεωθεί η 

σύμβαση  

λήξης παράτασης 

σύμβασης  

1 Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων- 

Αποκομιδή απορριμμάτων 

1 31.12.2015 

Οι δαπάνες θα βαρύνουν αντίστοιχα τους κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισμού έτους 2015 του 

σκέλους των εξόδων του Δήμου.  

Κ.Α. 02.20.6041-ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ,  

Κ.Α. 02.20.6054.008-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

Β. Εγκρίνει τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για όσες συμβάσεις μίσθωσης εργασίας 

ορισμένου χρόνου ή συμβάσεις μίσθωσης έργου που έληξαν πρόσφατα και πριν τη 

δημοσίευση του ν. 4325/2015 (ήτοι 11.05.2015), ως εξής: 

Α.Α Υπηρεσία καθαριότητας   Αριθμός ατόμων 

των οποίων θα 

ανανεωθεί η 

σύμβαση  

Ημερομηνία 

λήξης παράτασης 

σύμβασης  

1 Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων-

Αποκομιδή απορριμμάτων  

2 31.12.2015 

Οι δαπάνες θα βαρύνουν αντίστοιχα τους κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισμού έτους 2015 του 

σκέλους των εξόδων του Δήμου.  

Κ.Α. 02.20.6041-ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ,  

Κ.Α. 02.20.6054.008-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

Δ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την έκδοση των διοικητικών πράξεων και την υπογραφή 

των σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ανωτέρω.  

 Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 195/2015 

 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                      Τ Α  Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή              Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 8-6-2015 

Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΣΙΜΩΝΗΣ 
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