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Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ   ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΤ             

 
Έτονηας σπόυη: 

 
1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/2006 θαη ησλ άξζξσλ 226, 227 θαη 238 ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΕK  
     87/η.Α/7.6.2010)  «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο–  
     Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» φπσο  έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ. 
 
2.Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Π.Δ/ηνο 139/2010 (ΦΕΚ 232/η.Α/27.12.2010) «Οξγαληζκφο ηεο  
   Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Δπηηθήο Ειιάδαο θαη Ινλίνπ». 
 
3.Τελ αξηζκ. ΓΓ15650/1253/2011 (ΦΕΚ 480 /η΄β/29-3-2011) απφθαζε ηνπ Γ.Γ Απνθεληξσκέλεο  
   Δ/ζεο  Πει/ζνπ, Δπη. Ειιάδαο θαη Ινλίνπ πεξί «Μεηαβίβαζεο δηθαηψκαηνο ππνγξαθήο (κε εληνιή  
   Γ.Γ.) ζηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γεληθήο Δηεχζπλζεο θαη ζηνπο Πξντζηακέλνπο ησλ Υπεξεζηψλ ηεο  
   Γελ. Δ/λζεο Εζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Δπηηθήο  
   Ειιάδαο θαη Ινλίνπ».  
 
4. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 56 ηνπ Ν. 4257/2014 θαη ηελ Πξάμε 4 ηνπ Υπνπξγηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο    
    6/2/2015 . 
 
 5.Τελ απφ 8-3-2017 πξσηνθνιιεζείζα ζηελ Υπεξεζία καο εκπξφζεζκε  έλζηαζε - πξνζθπγή ηεο  
    θαο Παπαδάθε Μαξίαο  σο κέινο ηεο επηηξνπήο αγψλα ζπκβαζηνχρσλ, θαηά ηεο αξηζκ. 2/ 23-1- 
    /2017 απφθαζεο ηνπ Δεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Δήκνπ Κνξηλζίσλ, αλαθνξηθά κε αίηεκα πξψελ  
    εξγαδνκέλσλ κε ζρέζε εξγαζίαο  νξηζκέλνπ ρξφλνπ γηα παξάηαζε ησλ ζπκβάζεσλ κέρξη 31-12- 
    2017, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ16 ηνπ Ν. 4429/2016, ε νπνία ηεο επηδφζεθε κε ην  
    αξηζκ. 4970/7-3-2017 έγγξαθν ηνπ  Δήκνπ Κνξηλζίσλ. 
 
 6.Tελ αξηζκ. 2/ 23-1-2017 απφθαζε ηνπ Δεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Δήκνπ Κνξηλζίσλ, αλαθνξηθά  
    κε αίηεκα πξψελ εξγαδνκέλσλ  κε ζρέζε εξγαζίαο  νξηζκέλνπ ρξφλνπ γηα παξάηαζε ησλ  
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    ζπκβάζεσλ κέρξη  31-12-2017, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ16 ηνπ Ν. 4429/2016.     
 
7. Τηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1α & 2 ηνπ άξζξνπ 227 ηνπ Ν. 3852/2010 νη νπνίεο νξίδνπλ  
    αληίζηνηρα φηη: «νπνηνζδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ κπνξεί λα πξνζβάιεη ηηο απνθάζεηο ησλ  
    ζπιινγηθψλ ή κνλνκειψλ νξγάλσλ ησλ δήκσλ, ησλ πεξηθεξεηψλ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ       
    δεκνζίνπ δηθαίνπ απηψλ θαη ησλ ζπλδέζκσλ γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο, κέζα ζε πξνζεζκία    
    δεθαπέληε  (15) εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο ή ηελ αλάξηεζή ζην δηαδίθηπν ή απφ   
    ηελ θνηλνπνίεζή ηεο ή αθφηνπ έιαβε γλψζε απηήο….» θαη «ν ειεγθηήο λνκηκφηεηαο απνθαίλεηαη   
    επί ηεο πξνζθπγήο κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δχν (2) κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο».  
 
8.Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 226 ηνπ Ν. 3852/2010 νη νπνίεο νξίδνπλ φηη: «Ο Ειεγθηήο λνκηκφηεηαο  
    κπνξεί απηεπαγγέιησο λα αθπξψζεη νπνηαδήπνηε απφθαζε ησλ ζπιινγηθψλ ή κνλνκειψλ  
    νξγάλσλ ησλ Δήκσλ θαη ησλ Πεξηθεξεηψλ, ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ απηψλ θαη  
    ησλ θαη ησλ θνηλσθειψλ επηρεηξήζεσλ, ησλ ΔΕΥΑ θαη ησλ κνλνκεηνρηθψλ αλσλχκσλ εηαηξηψλ  
    ΟΤΑ θαζψο θαη ησλ ζπλδέζκσλ γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο, κέζα ζε πξνζεζκία δχν (2) κελψλ   
    αθφηνπ ε απφθαζε έρεη δεκνζηεπζεί ή εθδνζεί….».  
 
9.Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Ν.4429/2016 νη νπνίεο νξίδνπλ φηη: Τν πξψην εδάθην ηεο παξ. 1  
    ηνπ  άξζξνπ 167 ηνπ Ν.4099/2012 (Α΄250) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «Οη ηζρχνπζεο αηνκηθέο  
    ζπκβάζεηο θαη  φζεο αηνκηθέο ζπκβάζεηο έρνπλ ιήμεη κέρξη θαη ελελήληα (90) εκέξεο πξηλ ηελ  
    έλαξμε ηζρχνο ηνπ  παξφληνο λφκνπ γηα ηελ θαζαξηφηεηα ησλ θηηξίσλ ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ,  
    ησλ αλεμάξηεησλ αξρψλ, ησλ Ν.Π.Δ.Δ., ησλ Ν.Π.Ι.Δ. θαη ησλ Ο.Τ.Α., φπσο επίζεο γηα θάζε  
    είδνπο Υπεξεζίεο ησλ Ο.Τ.Α. αξκφδηεο γηα ηελ θαζαξηφηεηα, θαζψο θαη γηα ηελ εμππεξέηεζε  
    αλαγθψλ θαζαξηφηεηαο ζε άιιεο Υπεξεζίεο ησλ Ο.Τ.Α., παξαηείλνληαη απηνδηθαίσο κέρξη θαη ηεο  
    31-12-2017, θαηά παξέθθιηζε θάζε άιιεο δηάηαμεο. Σηελ σο άλσ παξάηαζε δελ εκπίπηνπλ νη  
    αηνκηθέο ζπκβάζεηο πνπ ζπλήθζεζαλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε  θαηεπεηγνπζψλ, επνρηθψλ ή  
    πξφζθαηξσλ αλαγθψλ ζηνλ ηνκέα ηεο θαζαξηφηεηαο, ε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ δελ ππεξβαίλεη ηνπο  
    δχν (2) κήλεο εληφο ζπλνιηθνχ δηαζηήκαηνο δψδεθα (12) κελψλ θαη νη νπνίεο έρνπλ  
    ζπλαθζεί απφ ηελ 1-1-2016 θαη κεηά». 
 
10. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν.4456/2017 νη νπνίεο νξίδνπλ φηη: 1. Δαπάλεο γηα ηελ  
     θαζαξηφηεηα ησλ θηηξίσλ ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, ησλ αλεμάξηεησλ αξρψλ, ησλ Ν.Π.Δ.Δ., ησλ  
     Ν.Π.Ι.Δ. θαη ησλ Ο.Τ.Α. θαη ησλ λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ, φπσο επίζεο θαη γηα θάζε είδνπο  
    αληαπνδνηηθέο ππεξεζίεο ησλ Ο.Τ.Α., ζπλδέζκσλ Ο.Τ.Α. ή ησλ λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ,  
    ζρεηηθέο κε ηελ θαζαξηφηεηα, νη νπνίεο έρνπλ πξνθχςεη απφ αηνκηθέο ζπκβάζεηο, νη νπνίεο  
    παξαηάζεθαλ θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ λ. 4325/2015 (Α΄ 47), ηνπ άξζξνπ  
    50 ηνπ λ. 4351/2015 (A΄164), ηνπ άξζξνπ 12 ηεο απφ 30.12.2015  Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ  
    Πεξηερνκέλνπ πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν δεχηεξν ηνπ λ. 4366/2016 (Α΄ 18), ηνπ άξζξνπ 97 ηνπ  
    λ. 4368/2016 (Α΄ 21), ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 4369/2016 (Α΄ 33), ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ. 4403/2016  
   (Α΄ 125), ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ λ. 4410/2016 (A΄ 141), ηνπ άξζξνπ 81 ηνπ λ. 4413/2016 (Α΄ 148),  
     θαζψο θαη ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 4429/2016 (Α΄ 199), ζεσξνχληαη ζχλλνκεο θαη εθθαζαξίδνληαη  
    ζε βάξνο ησλ πηζηψζεσλ ησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ νηθείσλ θνξέσλ. Οη δαπάλεο ησλ  
    ζπκβάζεσλ πνπ έρνπλ παξαηαζεί, θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ,  
    ζεσξνχληαη ζχλλνκεο θαη γηα ππεξεζίεο πνπ ζα παξαζρεζνχλ κέρξη ηελ 31ε.12.2017 θαη  
    κπνξνχλ λα πιεξψλνληαη κέρξη ηελ εκεξνκελία απηή                                                                                                                                                                
     2. Εηδηθά γηα ηελ πεξίπησζε ησλ Ο.Τ.Α. α΄ βαζκνχ, νη δαπάλεο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ  
    πνπ αθνξνχλ ζε αληαπνδνηηθέο ππεξεζίεο εθθαζαξίδνληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα απφ ηα έζνδα  
    ησλ  αληαπνδνηηθψλ ηειψλ θαζαξηφηεηαο θαη, αλ απηά δελ επαξθνχλ, απφ ηα θάζε είδνπο, γεληθά  
     θαη κε  πξννξηδφκελα γηα ηελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ απηψλ, έζνδά ηνπο. 
 
11.Τν αξηζκ. 4364/10-3-2017 έγγξαθν ηνπ Υπνπξγείνπ Εζσηεξηθψλ ην νπνίν αλαθέξεη φηη: «Η  
     παξάηαζε ησλ ελ ιφγσ ζπκβάζεσλ δηελεξγείηαη κε ηελ έθδνζε δηαπηζησηηθήο πξάμεο ηνπ  

ΑΔΑ: Ω7ΛΟΟΡ1Φ-ΗΦΔ



     αξκνδίνπ γηα ηελ πξφζιεςε νξγάλνπ θαη δελ απαηηείηαη απφθαζε θάπνηνπ άιινπ ζπιινγηθνχ   
     νξγάλνπ π.ρ. Δεκνηηθνχ ή    Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ». 
 
 12 .Τν αξηζκ. 53213/15-3-2017 έγγξαθφ καο πξνο ην Δήκν Κνξηλζίσλ γηα ηελ απνζηνιή ησλ  
      απφςεψλ ηνπ επί ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ Έλζηαζε – Πξνζθπγή πξνθεηκέλνπ  λα ηελ  
     εμεηάζνπκε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 227 ηνπ Ν. 3852/2010 ζην νπνίν ν Δήκνο  
     Κνξηλζίσλ δελ απάληεζε, παξφηη  θνηλνπνηήζεθε ην αξηζκ. 4364/10-3-2017 έγγξαθν ηνπ  
     Υπνπξγείνπ Εζσηεξηθψλ. 
 
13.Τν γεγνλφο φηη κε ηελ αξηζκ. 2/2017 απφθαζε ην Δεκνηηθφ Σπκβνχιην ηνπ Δήκνπ Κνξηλζίσλ,  
    αλαξκφδηα απνθάζηζε γηα ηελ κε παξάηαζε ησλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ  
    νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ησλ  πξψελ εξγαδνκέλσλ, γηα ηελ θάιπςε επνρηθψλ ή παξνδηθψλ αλαγθψλ  
    αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα, ζηελ  ππεξεζία Καζαξηφηεηαο θαη Αλαθχθισζεο ηνπ Δήκνπ  
    Κνξηλζίσλ, κέρξη 31-12-2017. 
 
                                                                  Αποθαζίζοσμε 
 
           Κάλνπκε δεθηή ηελ απφ 8-3-2017 πξσηνθνιιεζείζα ζηελ Υπεξεζία καο έλζηαζε - 
πξνζθπγή ηεο θαο Παπαδάθε Μαξίαο  σο κέινο ηεο επηηξνπήο αγψλα ζπκβαζηνχρσλ, θαηά ηεο 
αξηζκ. 2/ 23-1-/2017   απφθαζεο ηνπ Δεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Δήκνπ Κνξηλζίσλ, αλαθνξηθά κε 
αίηεκα πξψελ εξγαδνκέλσλ  κε ζρέζε εξγαζίαο  νξηζκέλνπ ρξφλνπ γηα παξάηαζε ησλ ζπκβάζεσλ 
κέρξη 31-12-2017, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ16 ηνπ Ν. 4429/2016 γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 
αλαθέξνληαη ζην παξαπάλσ ζθεπηηθφ καο  θαη αθπξψλνπκε ηελ αξηζκ. 2/23-1-2017 απφθαζε ηνπ 
Δεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Δήκνπ Κνξηλζίσλ. 
 
          Όπνηνο έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ κπνξεί λα πξνζθχγεη θαηά απηήο ηεο απφθαζεο ζηελ εηδηθή  
επηηξνπή ηνπ άξζξνπ 152 ηνπ Ν.3463/2006 ζηελ Δ/λζε ( Τέξκα Εξπζξνχ Σηαπξνχ) ζηελ Τξίπνιε  
εληφο πξνζεζκίαο ελφο (1) κελφο απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ή ηελ θνηλνπνίεζή ηεο ή αθφηνπ  
έιαβε γλψζε απηήο (άξζξνπ 238 Ν. 3852/2010).    
 
 
                                                                                           Ο ΑΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΓΕΝΙΚΟΤ 
                                                                                           ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ  
                                                                                               ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΕΛ/ΟΤ ΔΤΣ.                                                  
                                                                                                   ΕΛΛΑΔΑ Κ΄ΙΟΝΙΟΤ 
 
 
 
                                                                                        ΔΙΟΝΤΙΟ ΠΑΝΑΓΙΩΣΟΠΟΤΛΟ         
 
    ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ:  
    1. Απνθεληξσκέλε Δηνίθεζε Πει/ζνπ                              
        Δπηηθήο Ειιάδαο & Ινλίνπ  
    α) Γξαθείν Αζθνχληνο Καζήθνληα                                                                                                                  
        Γεληθνχ Γξακκαηέα 
        (κε αληίγξαθν ηεο πξνζθπγήο)  
    β) Γεληθή Δ/λζε Εζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο  
        Δ/λζε Δηνίθεζεο.                                                      
        Τκήκα Τνπηθήο Απη/ζεο & Ν.Π. Τξίπνιεο  
        Γεσξγίνπ Α’17-21 η.θ.22100   Τξίπνιε 
        (νκνίσο).                                             
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