
Αξ.Πξωη: 10725 /13.07.2017 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

ηε Νηθήηε Υαιθηδηθήο ζήκεξα, εκέξα Πέκπηε 13/07/2017 ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ ηζωλίαο, ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε: 

 

1. Ο πξναλαθεξόκελνο Δήκνο, ν νπνίνο εθπξνζωπείηαη λόκηκα από ηνλ Σδίηδην Ιωάλλε ηνπ Σξηαληαθύιινπ, 

Δήκαξρνπ ηνπ Δ. ηζωλίαο θαη ζα θαιείηαη ζηα επόκελα Δήκνο, θαη ν/ε ΑΓΡΗΓΟΠΟΤΛΟΤ ΑΘΑΝΑΗΑ 

ηνπ ΥΡΖΣΟΤ, θάηνηθνο ΤΚΙΑ κε Α.Φ.Μ 147516023 πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο «αληηζπκβαιιόκελνο» 

ζπκθωλνύλ, ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα: 

2. Ο Δήκνο ζα απαζρνιεί ηνλ αληηζπκβαιιόκελν, ζε ζέζε αληίζηνηρωλ θαζεθόληωλ εαπηή πνπ παξείρε εώο 

ηηο 07/06/2017, ζηελ αληαπνδνηηθή ππεξεζία Καζαξηόηεηαο, ωο YΔ ΔΡΓΑΣΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ κε 

ζρέζε εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα, από 13/07/2017 - 31/10/2017, 

βάζεη ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4479/2017 ‘’Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.2725/99 (α’ 121) 

θαη άιιεο δηαηάμεηο’’ ΦΕΚ 94/Α/29.06.2017) θαη ηελ εγθύθιην 19 (αξ.πξωη.νηθ. 22159/30.06.2017) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Εζωηεξηθώλ, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ αλωηέξω 

λόκνπ, με δσναηόηηηα επέκηαζης ηης απαζτόληζης ηοσ εώς ηην ημερομηνία καηάρηιζης προζωρινών πινάκων 

διοριζηέων Τακηικού προζωπικού και ότι πέραν ηις 31/03/2018. 

3. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ ζην Δήκν, ζηελ Δεκνηηθή ελόηεηα 

ΙΘΩΝΙΑ/ΣΟΡΩΝΗ αιιά θαη εθηόο έδξαο όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε εθπιήξωζε ηωλ ζθνπώλ ηνπ Δήκνπ.       

4. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ Δήκνπ, 

απνδερόκελν ηνπο θαλόλεο νξγάλωζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Θα ζπλεξγάδεηαη δε θαηά ηα 

εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα κε ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπ Δήκνπ, ώζηε λα πινπνηνύληαη θαηά ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν νη ζηόρνη θαη ην έξγν απηνύ. 

5. Η ζρέζε εξγαζίαο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ είλαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

παξαγξάθνπ έλα ηεο παξνύζαο. Η εξγαζηαθή ζρέζε ιύεηαη κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπκθωλεζέληνο ρξόλνπ, 

ρωξίο θακία άιιε δηαηύπωζε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.                                            

6. Οη κεληαίεο κηθηέο απνδνρέο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ηωλ ΥΗΛΗΧΝ Δυρώ (€1000) 

βάζε ηνπ N.4354/2015 K.Y.A ΦΕΚ 176A/16-12-2015. ην πνζό απηό ζπκπεξηιακβάλνληαη όια ηα 

επηδόκαηα, θαζώο θαη νη θάζε είδνπο πξόζζεηεο παξνρέο πνπ ρνξεγνύληαη θαηά ηξόπν ηαθηηθό θαη κόληκν. 

Οη απνδνρέο απηέο θαηαβάιινληαη θάζε κήλα. Καηά ηελ θαηαβνιή ηνπο γίλνληαη από ηνλ Δήκν νη λόκηκεο 

θξαηήζεηο.   

7. Κάζε δήηεκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηε ζύκβαζε απηή, ζα ξπζκίδεηαη ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

Απηά ζπκθώλεζαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζε απόδεημε ηωλ νπνίωλ ζπληάρζεθε απηή ε ζύκβαζε ζε δύν 

πξωηόηππα θαη έιαβαλ από έλα θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο.    

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

    ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ                                          Ο ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ            

 

     Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                                                    

ΣΕΗΣΕΗΟ ΗΧΑΝΝΖ                                                                    ΑΓΡΗΓΟΠΟΤΛΟΤ ΑΘΑΝΑΗΑ                                                                                       

ΑΔΑ: 65Κ1Ω1Φ-99Υ



Αξ.Πξωη: 10725 /13.07.2017 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

ηε Νηθήηε Υαιθηδηθήο ζήκεξα, εκέξα Πέκπηε 13/07/2017 ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ ηζωλίαο, ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε: 

 

1. Ο πξναλαθεξόκελνο Δήκνο, ν νπνίνο εθπξνζωπείηαη λόκηκα από ηνλ Σδίηδην Ιωάλλε ηνπ Σξηαληαθύιινπ, 

Δήκαξρνπ ηνπ Δ. ηζωλίαο θαη ζα θαιείηαη ζηα επόκελα Δήκνο, θαη ν/ε ΑΗΒΑΕΟΓΛΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟ ηνπ 

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ, θάηνηθνο ΑΡΣΗ κε Α.Φ.Μ 069521932 πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο 

«αληηζπκβαιιόκελνο» ζπκθωλνύλ, ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα: 

2. Ο Δήκνο ζα απαζρνιεί ηνλ αληηζπκβαιιόκελν, ζε ζέζε αληίζηνηρωλ θαζεθόληωλ εαπηή πνπ παξείρε εώο 

ηηο 07/06/2017, ζηελ αληαπνδνηηθή ππεξεζία Καζαξηόηεηαο, ωο YΔ ΔΡΓΑΣΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ κε 

ζρέζε εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα, από 13/07/2017 - 31/10/2017, 

βάζεη ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4479/2017 ‘’Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.2725/99 (α’ 121) 

θαη άιιεο δηαηάμεηο’’ ΦΕΚ 94/Α/29.06.2017) θαη ηελ εγθύθιην 19 (αξ.πξωη.νηθ. 22159/30.06.2017) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Εζωηεξηθώλ, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ αλωηέξω 

λόκνπ, με δσναηόηηηα επέκηαζης ηης απαζτόληζης ηοσ εώς ηην ημερομηνία καηάρηιζης προζωρινών πινάκων 

διοριζηέων Τακηικού προζωπικού και ότι πέραν ηις 31/03/2018. 

3. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ ζην Δήκν, ζηελ Δεκνηηθή ελόηεηα 

ΙΘΩΝΙΑ/ΣΟΡΩΝΗ αιιά θαη εθηόο έδξαο όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε εθπιήξωζε ηωλ ζθνπώλ ηνπ Δήκνπ.       

4. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ Δήκνπ, 

απνδερόκελν ηνπο θαλόλεο νξγάλωζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Θα ζπλεξγάδεηαη δε θαηά ηα 

εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα κε ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπ Δήκνπ, ώζηε λα πινπνηνύληαη θαηά ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν νη ζηόρνη θαη ην έξγν απηνύ. 

5. Η ζρέζε εξγαζίαο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ είλαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

παξαγξάθνπ έλα ηεο παξνύζαο. Η εξγαζηαθή ζρέζε ιύεηαη κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπκθωλεζέληνο ρξόλνπ, 

ρωξίο θακία άιιε δηαηύπωζε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.                                            

6. Οη κεληαίεο κηθηέο απνδνρέο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ηωλ ΥΗΛΗΧΝ Δυρώ (€1000) 

βάζε ηνπ N.4354/2015 K.Y.A ΦΕΚ 176A/16-12-2015. ην πνζό απηό ζπκπεξηιακβάλνληαη όια ηα 

επηδόκαηα, θαζώο θαη νη θάζε είδνπο πξόζζεηεο παξνρέο πνπ ρνξεγνύληαη θαηά ηξόπν ηαθηηθό θαη κόληκν. 

Οη απνδνρέο απηέο θαηαβάιινληαη θάζε κήλα. Καηά ηελ θαηαβνιή ηνπο γίλνληαη από ηνλ Δήκν νη λόκηκεο 

θξαηήζεηο.   

7. Κάζε δήηεκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηε ζύκβαζε απηή, ζα ξπζκίδεηαη ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

Απηά ζπκθώλεζαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζε απόδεημε ηωλ νπνίωλ ζπληάρζεθε απηή ε ζύκβαζε ζε δύν 

πξωηόηππα θαη έιαβαλ από έλα θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο.    

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

    ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ                                          Ο ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ            

 

     Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                                                    

ΣΕΗΣΕΗΟ ΗΧΑΝΝΖ                                                                       ΑΗΒΑΕΟΓΛΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟ                                                                                       

ΑΔΑ: 65Κ1Ω1Φ-99Υ



Αξ.Πξωη: 10725 /13.07.2017 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

ηε Νηθήηε Υαιθηδηθήο ζήκεξα, εκέξα Πέκπηε 13/07/2017 ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ ηζωλίαο, ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε: 

 

1. Ο πξναλαθεξόκελνο Δήκνο, ν νπνίνο εθπξνζωπείηαη λόκηκα από ηνλ Σδίηδην Ιωάλλε ηνπ Σξηαληαθύιινπ, 

Δήκαξρνπ ηνπ Δ. ηζωλίαο θαη ζα θαιείηαη ζηα επόκελα Δήκνο, θαη ν/ε ΑΛΔΞΗΟΤ ΒΑΗΛΔΗΟ ηνπ 

ΝΗΚΟΛΑΟΤ, θάηνηθνο ΤΚΙΑ κε Α.Φ.Μ 073284783 πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο «αληηζπκβαιιόκελνο» 

ζπκθωλνύλ, ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα: 

2. Ο Δήκνο ζα απαζρνιεί ηνλ αληηζπκβαιιόκελν, ζε ζέζε αληίζηνηρωλ θαζεθόληωλ εαπηή πνπ παξείρε εώο 

ηηο 07/06/2017, ζηελ αληαπνδνηηθή ππεξεζία Καζαξηόηεηαο, ωο ΤΔ ΤΝΟΓΟ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟΤ κε ζρέζε 

εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα, από 13/07/2017 - 31/10/2017, βάζεη 

ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4479/2017 ‘’Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.2725/99 (α’ 121) θαη 

άιιεο δηαηάμεηο’’ ΦΕΚ 94/Α/29.06.2017) θαη ηελ εγθύθιην 19 (αξ.πξωη.νηθ. 22159/30.06.2017) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Εζωηεξηθώλ, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ αλωηέξω 

λόκνπ, με δσναηόηηηα επέκηαζης ηης απαζτόληζης ηοσ εώς ηην ημερομηνία καηάρηιζης προζωρινών πινάκων 

διοριζηέων Τακηικού προζωπικού και ότι πέραν ηις 31/03/2018. 

3. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ ζην Δήκν, ζηελ Δεκνηηθή ελόηεηα 

ΙΘΩΝΙΑ/ΣΟΡΩΝΗ αιιά θαη εθηόο έδξαο όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε εθπιήξωζε ηωλ ζθνπώλ ηνπ Δήκνπ.       

4. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ Δήκνπ, 

απνδερόκελν ηνπο θαλόλεο νξγάλωζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Θα ζπλεξγάδεηαη δε θαηά ηα 

εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα κε ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπ Δήκνπ, ώζηε λα πινπνηνύληαη θαηά ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν νη ζηόρνη θαη ην έξγν απηνύ. 

5. Η ζρέζε εξγαζίαο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ είλαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

παξαγξάθνπ έλα ηεο παξνύζαο. Η εξγαζηαθή ζρέζε ιύεηαη κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπκθωλεζέληνο ρξόλνπ, 

ρωξίο θακία άιιε δηαηύπωζε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.                                            

6. Οη κεληαίεο κηθηέο απνδνρέο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ηωλ ΥΗΛΗΧΝ ΠΔΝΖΝΣΑ Δυρώ 

(€1050) βάζε ηνπ N.4354/2015 K.Y.A ΦΕΚ 176A/16-12-2015. ην πνζό απηό ζπκπεξηιακβάλνληαη όια ηα 

επηδόκαηα, θαζώο θαη νη θάζε είδνπο πξόζζεηεο παξνρέο πνπ ρνξεγνύληαη θαηά ηξόπν ηαθηηθό θαη κόληκν. 

Οη απνδνρέο απηέο θαηαβάιινληαη θάζε κήλα. Καηά ηελ θαηαβνιή ηνπο γίλνληαη από ηνλ Δήκν νη λόκηκεο 

θξαηήζεηο.   

7. Κάζε δήηεκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηε ζύκβαζε απηή, ζα ξπζκίδεηαη ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

Απηά ζπκθώλεζαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζε απόδεημε ηωλ νπνίωλ ζπληάρζεθε απηή ε ζύκβαζε ζε δύν 

πξωηόηππα θαη έιαβαλ από έλα θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο.    

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

    ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ                                          Ο ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ            

 

     Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                                                    

ΣΕΗΣΕΗΟ ΗΧΑΝΝΖ                                                                          ΑΛΔΞΗΟΤ ΒΑΗΛΔΗΟ                                                                                       

ΑΔΑ: 65Κ1Ω1Φ-99Υ



Αξ.Πξωη: 10725 /13.07.2017 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

ηε Νηθήηε Υαιθηδηθήο ζήκεξα, εκέξα Πέκπηε 13/07/2017 ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ ηζωλίαο, ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε: 

 

1. Ο πξναλαθεξόκελνο Δήκνο, ν νπνίνο εθπξνζωπείηαη λόκηκα από ηνλ Σδίηδην Ιωάλλε ηνπ Σξηαληαθύιινπ, 

Δήκαξρνπ ηνπ Δ. ηζωλίαο θαη ζα θαιείηαη ζηα επόκελα Δήκνο, θαη ν/ε ΑΝΑΓΝΧΣΟΠΟΤΛΟ 

ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ ΒΑΗΛΔΗΟΤ, θάηνηθνο ΝΙΚΗΣΗ κε Α.Φ.Μ 033837234 πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο 

«αληηζπκβαιιόκελνο» ζπκθωλνύλ, ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα: 

2. Ο Δήκνο ζα απαζρνιεί ηνλ αληηζπκβαιιόκελν, ζε ζέζε αληίζηνηρωλ θαζεθόληωλ εαπηή πνπ παξείρε εώο 

ηηο 07/06/2017, ζηελ αληαπνδνηηθή ππεξεζία Καζαξηόηεηαο, ωο ΤΔ ΤΝΟΓΟ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟΤ κε ζρέζε 

εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα, από 13/07/2017 - 31/10/2017, βάζεη 

ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4479/2017 ‘’Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.2725/99 (α’ 121) θαη 

άιιεο δηαηάμεηο’’ ΦΕΚ 94/Α/29.06.2017) θαη ηελ εγθύθιην 19 (αξ.πξωη.νηθ. 22159/30.06.2017) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Εζωηεξηθώλ, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ αλωηέξω 

λόκνπ, με δσναηόηηηα επέκηαζης ηης απαζτόληζης ηοσ εώς ηην ημερομηνία καηάρηιζης προζωρινών πινάκων 

διοριζηέων Τακηικού προζωπικού και ότι πέραν ηις 31/03/2018. 

3. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ ζην Δήκν, ζηελ Δεκνηηθή ελόηεηα 

ΙΘΩΝΙΑ/ΣΟΡΩΝΗ αιιά θαη εθηόο έδξαο όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε εθπιήξωζε ηωλ ζθνπώλ ηνπ Δήκνπ.       

4. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ Δήκνπ, 

απνδερόκελν ηνπο θαλόλεο νξγάλωζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Θα ζπλεξγάδεηαη δε θαηά ηα 

εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα κε ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπ Δήκνπ, ώζηε λα πινπνηνύληαη θαηά ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν νη ζηόρνη θαη ην έξγν απηνύ. 

5. Η ζρέζε εξγαζίαο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ είλαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

παξαγξάθνπ έλα ηεο παξνύζαο. Η εξγαζηαθή ζρέζε ιύεηαη κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπκθωλεζέληνο ρξόλνπ, 

ρωξίο θακία άιιε δηαηύπωζε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.                                            

6. Οη κεληαίεο κηθηέο απνδνρέο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ηωλ ΥΗΛΗΧΝ Δυρώ (€1000) 

βάζε ηνπ N.4354/2015 K.Y.A ΦΕΚ 176A/16-12-2015. ην πνζό απηό ζπκπεξηιακβάλνληαη όια ηα 

επηδόκαηα, θαζώο θαη νη θάζε είδνπο πξόζζεηεο παξνρέο πνπ ρνξεγνύληαη θαηά ηξόπν ηαθηηθό θαη κόληκν. 

Οη απνδνρέο απηέο θαηαβάιινληαη θάζε κήλα. Καηά ηελ θαηαβνιή ηνπο γίλνληαη από ηνλ Δήκν νη λόκηκεο 

θξαηήζεηο.   

7. Κάζε δήηεκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηε ζύκβαζε απηή, ζα ξπζκίδεηαη ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

Απηά ζπκθώλεζαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζε απόδεημε ηωλ νπνίωλ ζπληάρζεθε απηή ε ζύκβαζε ζε δύν 

πξωηόηππα θαη έιαβαλ από έλα θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο.    

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

    ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ                                          Ο ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ            

 

     Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                                                    

ΣΕΗΣΕΗΟ ΗΧΑΝΝΖ                                                                 ΑΝΑΓΝΧΣΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ                                                                                       

ΑΔΑ: 65Κ1Ω1Φ-99Υ



Αξ.Πξωη: 10725 /13.07.2017 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

ηε Νηθήηε Υαιθηδηθήο ζήκεξα, εκέξα Πέκπηε 13/07/2017 ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ ηζωλίαο, ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε: 

 

1. Ο πξναλαθεξόκελνο Δήκνο, ν νπνίνο εθπξνζωπείηαη λόκηκα από ηνλ Σδίηδην Ιωάλλε ηνπ Σξηαληαθύιινπ, 

Δήκαξρνπ ηνπ Δ. ηζωλίαο θαη ζα θαιείηαη ζηα επόκελα Δήκνο, θαη ν/ε ΑΝΓΡΗΑΝΟΤΓΖ 

ΑΘΑΝΑΗΟ ηνπ ΒΑΗΛΔΗΟΤ, θάηνηθνο ΤΚΙΑ κε Α.Φ.Μ 063367046 πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο 

«αληηζπκβαιιόκελνο» ζπκθωλνύλ, ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα: 

2. Ο Δήκνο ζα απαζρνιεί ηνλ αληηζπκβαιιόκελν, ζε ζέζε αληίζηνηρωλ θαζεθόληωλ εαπηή πνπ παξείρε εώο 

ηηο 07/06/2017, ζηελ αληαπνδνηηθή ππεξεζία Καζαξηόηεηαο, ωο ΤΔ ΤΝΟΓΟ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟΤ κε ζρέζε 

εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα, από 13/07/2017 - 31/10/2017, βάζεη 

ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4479/2017 ‘’Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.2725/99 (α’ 121) θαη 

άιιεο δηαηάμεηο’’ ΦΕΚ 94/Α/29.06.2017) θαη ηελ εγθύθιην 19 (αξ.πξωη.νηθ. 22159/30.06.2017) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Εζωηεξηθώλ, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ αλωηέξω 

λόκνπ, με δσναηόηηηα επέκηαζης ηης απαζτόληζης ηοσ εώς ηην ημερομηνία καηάρηιζης προζωρινών πινάκων 

διοριζηέων Τακηικού προζωπικού και ότι πέραν ηις 31/03/2018. 

3. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ ζην Δήκν, ζηελ Δεκνηηθή ελόηεηα 

ΙΘΩΝΙΑ/ΣΟΡΩΝΗ αιιά θαη εθηόο έδξαο όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε εθπιήξωζε ηωλ ζθνπώλ ηνπ Δήκνπ.       

4. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ Δήκνπ, 

απνδερόκελν ηνπο θαλόλεο νξγάλωζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Θα ζπλεξγάδεηαη δε θαηά ηα 

εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα κε ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπ Δήκνπ, ώζηε λα πινπνηνύληαη θαηά ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν νη ζηόρνη θαη ην έξγν απηνύ. 

5. Η ζρέζε εξγαζίαο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ είλαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

παξαγξάθνπ έλα ηεο παξνύζαο. Η εξγαζηαθή ζρέζε ιύεηαη κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπκθωλεζέληνο ρξόλνπ, 

ρωξίο θακία άιιε δηαηύπωζε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.                                            

6. Οη κεληαίεο κηθηέο απνδνρέο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ηωλ ΥΗΛΗΧΝ Δυρώ (€1000) 

βάζε ηνπ N.4354/2015 K.Y.A ΦΕΚ 176A/16-12-2015. ην πνζό απηό ζπκπεξηιακβάλνληαη όια ηα 

επηδόκαηα, θαζώο θαη νη θάζε είδνπο πξόζζεηεο παξνρέο πνπ ρνξεγνύληαη θαηά ηξόπν ηαθηηθό θαη κόληκν. 

Οη απνδνρέο απηέο θαηαβάιινληαη θάζε κήλα. Καηά ηελ θαηαβνιή ηνπο γίλνληαη από ηνλ Δήκν νη λόκηκεο 

θξαηήζεηο.   

7. Κάζε δήηεκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηε ζύκβαζε απηή, ζα ξπζκίδεηαη ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

Απηά ζπκθώλεζαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζε απόδεημε ηωλ νπνίωλ ζπληάρζεθε απηή ε ζύκβαζε ζε δύν 

πξωηόηππα θαη έιαβαλ από έλα θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο.    

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

    ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ                                          Ο ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ            

 

     Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                                                    

ΣΕΗΣΕΗΟ ΗΧΑΝΝΖ                                                                   ΑΝΓΡΗΑΝΟΤΓΖ ΑΘΑΝΑΗΟ                                                                                       

ΑΔΑ: 65Κ1Ω1Φ-99Υ



Αξ.Πξωη: 10725 /13.07.2017 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

ηε Νηθήηε Υαιθηδηθήο ζήκεξα, εκέξα Πέκπηε 13/07/2017 ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ ηζωλίαο, ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε: 

 

1. Ο πξναλαθεξόκελνο Δήκνο, ν νπνίνο εθπξνζωπείηαη λόκηκα από ηνλ Σδίηδην Ιωάλλε ηνπ Σξηαληαθύιινπ, 

Δήκαξρνπ ηνπ Δ. ηζωλίαο θαη ζα θαιείηαη ζηα επόκελα Δήκνο, θαη ν/ε ΒΑΜΜΔΝΟΤ ΒΑΗΛΧ ηνπ 

ΗΧΑΝΝΖ, θάηνηθνο ΤΚΙΑ κε Α.Φ.Μ 106480005 πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο «αληηζπκβαιιόκελνο» 

ζπκθωλνύλ, ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα: 

2. Ο Δήκνο ζα απαζρνιεί ηνλ αληηζπκβαιιόκελν, ζε ζέζε αληίζηνηρωλ θαζεθόληωλ εαπηή πνπ παξείρε εώο 

ηηο 07/06/2017, ζηελ αληαπνδνηηθή ππεξεζία Καζαξηόηεηαο, ωο YΔ ΔΡΓΑΣΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ κε 

ζρέζε εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα, από 13/07/2017 - 31/10/2017, 

βάζεη ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4479/2017 ‘’Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.2725/99 (α’ 121) 

θαη άιιεο δηαηάμεηο’’ ΦΕΚ 94/Α/29.06.2017) θαη ηελ εγθύθιην 19 (αξ.πξωη.νηθ. 22159/30.06.2017) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Εζωηεξηθώλ, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ αλωηέξω 

λόκνπ, με δσναηόηηηα επέκηαζης ηης απαζτόληζης ηοσ εώς ηην ημερομηνία καηάρηιζης προζωρινών πινάκων 

διοριζηέων Τακηικού προζωπικού και ότι πέραν ηις 31/03/2018. 

3. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ ζην Δήκν, ζηελ Δεκνηηθή ελόηεηα 

ΙΘΩΝΙΑ/ΣΟΡΩΝΗ αιιά θαη εθηόο έδξαο όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε εθπιήξωζε ηωλ ζθνπώλ ηνπ Δήκνπ.       

4. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ Δήκνπ, 

απνδερόκελν ηνπο θαλόλεο νξγάλωζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Θα ζπλεξγάδεηαη δε θαηά ηα 

εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα κε ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπ Δήκνπ, ώζηε λα πινπνηνύληαη θαηά ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν νη ζηόρνη θαη ην έξγν απηνύ. 

5. Η ζρέζε εξγαζίαο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ είλαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

παξαγξάθνπ έλα ηεο παξνύζαο. Η εξγαζηαθή ζρέζε ιύεηαη κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπκθωλεζέληνο ρξόλνπ, 

ρωξίο θακία άιιε δηαηύπωζε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.                                            

6. Οη κεληαίεο κηθηέο απνδνρέο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ηωλ ΔΝΝΗΑΚΟΗΧΝ ΣΡΗΑΝΣΑ 

Δυρώ (€930) βάζε ηνπ N.4354/2015 K.Y.A ΦΕΚ 176A/16-12-2015. ην πνζό απηό ζπκπεξηιακβάλνληαη 

όια ηα επηδόκαηα, θαζώο θαη νη θάζε είδνπο πξόζζεηεο παξνρέο πνπ ρνξεγνύληαη θαηά ηξόπν ηαθηηθό θαη 

κόληκν. Οη απνδνρέο απηέο θαηαβάιινληαη θάζε κήλα. Καηά ηελ θαηαβνιή ηνπο γίλνληαη από ηνλ Δήκν νη 

λόκηκεο θξαηήζεηο.   

7. Κάζε δήηεκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηε ζύκβαζε απηή, ζα ξπζκίδεηαη ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

Απηά ζπκθώλεζαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζε απόδεημε ηωλ νπνίωλ ζπληάρζεθε απηή ε ζύκβαζε ζε δύν 

πξωηόηππα θαη έιαβαλ από έλα θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο.    

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

    ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ                                          Ο ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ            

 

     Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                                                    

ΣΕΗΣΕΗΟ ΗΧΑΝΝΖ                                                                           ΒΑΜΜΔΝΟΤ ΒΑΗΛΧ                                                                                       

ΑΔΑ: 65Κ1Ω1Φ-99Υ



Αξ.Πξωη: 10725 /13.07.2017 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

ηε Νηθήηε Υαιθηδηθήο ζήκεξα, εκέξα Πέκπηε 13/07/2017 ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ ηζωλίαο, ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε: 

 

1. Ο πξναλαθεξόκελνο Δήκνο, ν νπνίνο εθπξνζωπείηαη λόκηκα από ηνλ Σδίηδην Ιωάλλε ηνπ Σξηαληαθύιινπ, 

Δήκαξρνπ ηνπ Δ. ηζωλίαο θαη ζα θαιείηαη ζηα επόκελα Δήκνο, θαη ν/ε ΒΑΦΔΗΓΖ ΓΔΧΡΓΗΑ ηνπ 

ΑΓΓΔΛΟΤ, θάηνηθνο ΝΙΚΗΣΗ κε Α.Φ.Μ 112566131 πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο «αληηζπκβαιιόκελνο» 

ζπκθωλνύλ, ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα: 

2. Ο Δήκνο ζα απαζρνιεί ηνλ αληηζπκβαιιόκελν, ζε ζέζε αληίζηνηρωλ θαζεθόληωλ εαπηή πνπ παξείρε εώο 

ηηο 07/06/2017, ζηελ αληαπνδνηηθή ππεξεζία Καζαξηόηεηαο, ωο YΔ ΔΡΓΑΣΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ κε 

ζρέζε εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα, από 13/07/2017 - 31/10/2017, 

βάζεη ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4479/2017 ‘’Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.2725/99 (α’ 121) 

θαη άιιεο δηαηάμεηο’’ ΦΕΚ 94/Α/29.06.2017) θαη ηελ εγθύθιην 19 (αξ.πξωη.νηθ. 22159/30.06.2017) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Εζωηεξηθώλ, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ αλωηέξω 

λόκνπ, με δσναηόηηηα επέκηαζης ηης απαζτόληζης ηοσ εώς ηην ημερομηνία καηάρηιζης προζωρινών πινάκων 

διοριζηέων Τακηικού προζωπικού και ότι πέραν ηις 31/03/2018. 

3. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ ζην Δήκν, ζηελ Δεκνηηθή ελόηεηα 

ΙΘΩΝΙΑ/ΣΟΡΩΝΗ αιιά θαη εθηόο έδξαο όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε εθπιήξωζε ηωλ ζθνπώλ ηνπ Δήκνπ.       

4. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ Δήκνπ, 

απνδερόκελν ηνπο θαλόλεο νξγάλωζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Θα ζπλεξγάδεηαη δε θαηά ηα 

εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα κε ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπ Δήκνπ, ώζηε λα πινπνηνύληαη θαηά ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν νη ζηόρνη θαη ην έξγν απηνύ. 

5. Η ζρέζε εξγαζίαο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ είλαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

παξαγξάθνπ έλα ηεο παξνύζαο. Η εξγαζηαθή ζρέζε ιύεηαη κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπκθωλεζέληνο ρξόλνπ, 

ρωξίο θακία άιιε δηαηύπωζε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.                                            

6. Οη κεληαίεο κηθηέο απνδνρέο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ηωλ ΟΥΣΑΚΟΗΧΝ 

ΠΔΝΖΝΣΑ Δυρώ (€850) βάζε ηνπ N.4354/2015 K.Y.A ΦΕΚ 176A/16-12-2015. ην πνζό απηό 

ζπκπεξηιακβάλνληαη όια ηα επηδόκαηα, θαζώο θαη νη θάζε είδνπο πξόζζεηεο παξνρέο πνπ ρνξεγνύληαη 

θαηά ηξόπν ηαθηηθό θαη κόληκν. Οη απνδνρέο απηέο θαηαβάιινληαη θάζε κήλα. Καηά ηελ θαηαβνιή ηνπο 

γίλνληαη από ηνλ Δήκν νη λόκηκεο θξαηήζεηο.   

7. Κάζε δήηεκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηε ζύκβαζε απηή, ζα ξπζκίδεηαη ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

Απηά ζπκθώλεζαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζε απόδεημε ηωλ νπνίωλ ζπληάρζεθε απηή ε ζύκβαζε ζε δύν 

πξωηόηππα θαη έιαβαλ από έλα θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο.    

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

    ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ                                          Ο ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ            

 

     Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                                                    

ΣΕΗΣΕΗΟ ΗΧΑΝΝΖ                                                                            ΒΑΦΔΗΓΖ ΓΔΧΡΓΗΑ                                                                                       

ΑΔΑ: 65Κ1Ω1Φ-99Υ



Αξ.Πξωη: 10725 /13.07.2017 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

ηε Νηθήηε Υαιθηδηθήο ζήκεξα, εκέξα Πέκπηε 13/07/2017 ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ ηζωλίαο, ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε: 

 

1. Ο πξναλαθεξόκελνο Δήκνο, ν νπνίνο εθπξνζωπείηαη λόκηκα από ηνλ Σδίηδην Ιωάλλε ηνπ Σξηαληαθύιινπ, 

Δήκαξρνπ ηνπ Δ. ηζωλίαο θαη ζα θαιείηαη ζηα επόκελα Δήκνο, θαη ν/ε ΒΛΑΒΖ ΑΝΝΑ ηνπ ΗΧΑΚΔΗΜ, 

θάηνηθνο ΜΕΣΑΓΓΙΣΙΟΤ κε Α.Φ.Μ 073552930 πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο «αληηζπκβαιιόκελνο» 

ζπκθωλνύλ, ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα: 

2. Ο Δήκνο ζα απαζρνιεί ηνλ αληηζπκβαιιόκελν, ζε ζέζε αληίζηνηρωλ θαζεθόληωλ εαπηή πνπ παξείρε εώο 

ηηο 07/06/2017, ζηελ αληαπνδνηηθή ππεξεζία Καζαξηόηεηαο, ωο YΔ ΔΡΓΑΣΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ κε 

ζρέζε εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα, από 13/07/2017 - 31/10/2017, 

βάζεη ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4479/2017 ‘’Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.2725/99 (α’ 121) 

θαη άιιεο δηαηάμεηο’’ ΦΕΚ 94/Α/29.06.2017) θαη ηελ εγθύθιην 19 (αξ.πξωη.νηθ. 22159/30.06.2017) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Εζωηεξηθώλ, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ αλωηέξω 

λόκνπ, με δσναηόηηηα επέκηαζης ηης απαζτόληζης ηοσ εώς ηην ημερομηνία καηάρηιζης προζωρινών πινάκων 

διοριζηέων Τακηικού προζωπικού και ότι πέραν ηις 31/03/2018. 

3. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ ζην Δήκν, ζηελ Δεκνηηθή ελόηεηα 

ΙΘΩΝΙΑ/ΣΟΡΩΝΗ αιιά θαη εθηόο έδξαο όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε εθπιήξωζε ηωλ ζθνπώλ ηνπ Δήκνπ.       

4. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ Δήκνπ, 

απνδερόκελν ηνπο θαλόλεο νξγάλωζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Θα ζπλεξγάδεηαη δε θαηά ηα 

εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα κε ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπ Δήκνπ, ώζηε λα πινπνηνύληαη θαηά ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν νη ζηόρνη θαη ην έξγν απηνύ. 

5. Η ζρέζε εξγαζίαο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ είλαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

παξαγξάθνπ έλα ηεο παξνύζαο. Η εξγαζηαθή ζρέζε ιύεηαη κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπκθωλεζέληνο ρξόλνπ, 

ρωξίο θακία άιιε δηαηύπωζε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.                                            

6. Οη κεληαίεο κηθηέο απνδνρέο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ηωλ ΥΗΛΗΧΝ Δυρώ (€1000) 

βάζε ηνπ N.4354/2015 K.Y.A ΦΕΚ 176A/16-12-2015. ην πνζό απηό ζπκπεξηιακβάλνληαη όια ηα 

επηδόκαηα, θαζώο θαη νη θάζε είδνπο πξόζζεηεο παξνρέο πνπ ρνξεγνύληαη θαηά ηξόπν ηαθηηθό θαη κόληκν. 

Οη απνδνρέο απηέο θαηαβάιινληαη θάζε κήλα. Καηά ηελ θαηαβνιή ηνπο γίλνληαη από ηνλ Δήκν νη λόκηκεο 

θξαηήζεηο.   

7. Κάζε δήηεκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηε ζύκβαζε απηή, ζα ξπζκίδεηαη ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

Απηά ζπκθώλεζαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζε απόδεημε ηωλ νπνίωλ ζπληάρζεθε απηή ε ζύκβαζε ζε δύν 

πξωηόηππα θαη έιαβαλ από έλα θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο.    

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

    ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ                                          Ο ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ            

 

     Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                                                    

ΣΕΗΣΕΗΟ ΗΧΑΝΝΖ                                                                                 ΒΛΑΒΖ ΑΝΝΑ                                                                                       

ΑΔΑ: 65Κ1Ω1Φ-99Υ



Αξ.Πξωη: 10725 /13.07.2017 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

ηε Νηθήηε Υαιθηδηθήο ζήκεξα, εκέξα Πέκπηε 13/07/2017 ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ ηζωλίαο, ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε: 

 

1. Ο πξναλαθεξόκελνο Δήκνο, ν νπνίνο εθπξνζωπείηαη λόκηκα από ηνλ Σδίηδην Ιωάλλε ηνπ Σξηαληαθύιινπ, 

Δήκαξρνπ ηνπ Δ. ηζωλίαο θαη ζα θαιείηαη ζηα επόκελα Δήκνο, θαη ν/ε ΒΡΟΤΗΟΤ ΔΛΔΝΖ ηνπ 

ΑΓΓΔΛΟΤ, θάηνηθνο ΜΕΣΑΓΓΙΣΙΟΤ κε Α.Φ.Μ 041919750 πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο 

«αληηζπκβαιιόκελνο» ζπκθωλνύλ, ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα: 

2. Ο Δήκνο ζα απαζρνιεί ηνλ αληηζπκβαιιόκελν, ζε ζέζε αληίζηνηρωλ θαζεθόληωλ εαπηή πνπ παξείρε εώο 

ηηο 07/06/2017, ζηελ αληαπνδνηηθή ππεξεζία Καζαξηόηεηαο, ωο YΔ ΔΡΓΑΣΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ κε 

ζρέζε εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα, από 13/07/2017 - 31/10/2017, 

βάζεη ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4479/2017 ‘’Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.2725/99 (α’ 121) 

θαη άιιεο δηαηάμεηο’’ ΦΕΚ 94/Α/29.06.2017) θαη ηελ εγθύθιην 19 (αξ.πξωη.νηθ. 22159/30.06.2017) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Εζωηεξηθώλ, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ αλωηέξω 

λόκνπ, με δσναηόηηηα επέκηαζης ηης απαζτόληζης ηοσ εώς ηην ημερομηνία καηάρηιζης προζωρινών πινάκων 

διοριζηέων Τακηικού προζωπικού και ότι πέραν ηις 31/03/2018. 

3. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ ζην Δήκν, ζηελ Δεκνηηθή ελόηεηα 

ΙΘΩΝΙΑ/ΣΟΡΩΝΗ αιιά θαη εθηόο έδξαο όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε εθπιήξωζε ηωλ ζθνπώλ ηνπ Δήκνπ.       

4. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ Δήκνπ, 

απνδερόκελν ηνπο θαλόλεο νξγάλωζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Θα ζπλεξγάδεηαη δε θαηά ηα 

εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα κε ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπ Δήκνπ, ώζηε λα πινπνηνύληαη θαηά ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν νη ζηόρνη θαη ην έξγν απηνύ. 

5. Η ζρέζε εξγαζίαο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ είλαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

παξαγξάθνπ έλα ηεο παξνύζαο. Η εξγαζηαθή ζρέζε ιύεηαη κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπκθωλεζέληνο ρξόλνπ, 

ρωξίο θακία άιιε δηαηύπωζε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.                                            

6. Οη κεληαίεο κηθηέο απνδνρέο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ηωλ ΔΝΝΗΑΚΟΗΧΝ ΣΡΗΑΝΣΑ 

Δυρώ (€930) βάζε ηνπ N.4354/2015 K.Y.A ΦΕΚ 176A/16-12-2015. ην πνζό απηό ζπκπεξηιακβάλνληαη 

όια ηα επηδόκαηα, θαζώο θαη νη θάζε είδνπο πξόζζεηεο παξνρέο πνπ ρνξεγνύληαη θαηά ηξόπν ηαθηηθό θαη 

κόληκν. Οη απνδνρέο απηέο θαηαβάιινληαη θάζε κήλα. Καηά ηελ θαηαβνιή ηνπο γίλνληαη από ηνλ Δήκν νη 

λόκηκεο θξαηήζεηο.   

7. Κάζε δήηεκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηε ζύκβαζε απηή, ζα ξπζκίδεηαη ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

Απηά ζπκθώλεζαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζε απόδεημε ηωλ νπνίωλ ζπληάρζεθε απηή ε ζύκβαζε ζε δύν 

πξωηόηππα θαη έιαβαλ από έλα θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο.    

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

    ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ                                          Ο ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ            

 

     Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                                                    

ΣΕΗΣΕΗΟ ΗΧΑΝΝΖ                                                                             ΒΡΟΤΗΟΤ ΔΛΔΝΖ                                                                                       

ΑΔΑ: 65Κ1Ω1Φ-99Υ



Αξ.Πξωη: 10725 /13.07.2017 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

ηε Νηθήηε Υαιθηδηθήο ζήκεξα, εκέξα Πέκπηε 13/07/2017 ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ ηζωλίαο, ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε: 

 

1. Ο πξναλαθεξόκελνο Δήκνο, ν νπνίνο εθπξνζωπείηαη λόκηκα από ηνλ Σδίηδην Ιωάλλε ηνπ Σξηαληαθύιινπ, 

Δήκαξρνπ ηνπ Δ. ηζωλίαο θαη ζα θαιείηαη ζηα επόκελα Δήκνο, θαη ν/ε ΓΔΡΑΚΖ ΔΛΔΝΖ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ, 

θάηνηθνο ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΤ κε Α.Φ.Μ 106492526 πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο «αληηζπκβαιιόκελνο» 

ζπκθωλνύλ, ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα: 

2. Ο Δήκνο ζα απαζρνιεί ηνλ αληηζπκβαιιόκελν, ζε ζέζε αληίζηνηρωλ θαζεθόληωλ εαπηή πνπ παξείρε εώο 

ηηο 07/06/2017, ζηελ αληαπνδνηηθή ππεξεζία Καζαξηόηεηαο, ωο YΔ ΔΡΓΑΣΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ κε 

ζρέζε εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα, από 13/07/2017 - 31/10/2017, 

βάζεη ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4479/2017 ‘’Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.2725/99 (α’ 121) 

θαη άιιεο δηαηάμεηο’’ ΦΕΚ 94/Α/29.06.2017) θαη ηελ εγθύθιην 19 (αξ.πξωη.νηθ. 22159/30.06.2017) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Εζωηεξηθώλ, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ αλωηέξω 

λόκνπ, με δσναηόηηηα επέκηαζης ηης απαζτόληζης ηοσ εώς ηην ημερομηνία καηάρηιζης προζωρινών πινάκων 

διοριζηέων Τακηικού προζωπικού και ότι πέραν ηις 31/03/2018. 

3. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ ζην Δήκν, ζηελ Δεκνηηθή ελόηεηα 

ΙΘΩΝΙΑ/ΣΟΡΩΝΗ αιιά θαη εθηόο έδξαο όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε εθπιήξωζε ηωλ ζθνπώλ ηνπ Δήκνπ.       

4. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ Δήκνπ, 

απνδερόκελν ηνπο θαλόλεο νξγάλωζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Θα ζπλεξγάδεηαη δε θαηά ηα 

εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα κε ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπ Δήκνπ, ώζηε λα πινπνηνύληαη θαηά ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν νη ζηόρνη θαη ην έξγν απηνύ. 

5. Η ζρέζε εξγαζίαο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ είλαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

παξαγξάθνπ έλα ηεο παξνύζαο. Η εξγαζηαθή ζρέζε ιύεηαη κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπκθωλεζέληνο ρξόλνπ, 

ρωξίο θακία άιιε δηαηύπωζε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.                                            

6. Οη κεληαίεο κηθηέο απνδνρέο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ηωλ ΔΝΝΗΑΚΟΗΧΝ 

ΟΓΓΟΝΣΑ Δυρώ (€980) βάζε ηνπ N.4354/2015 K.Y.A ΦΕΚ 176A/16-12-2015. ην πνζό απηό 

ζπκπεξηιακβάλνληαη όια ηα επηδόκαηα, θαζώο θαη νη θάζε είδνπο πξόζζεηεο παξνρέο πνπ ρνξεγνύληαη 

θαηά ηξόπν ηαθηηθό θαη κόληκν. Οη απνδνρέο απηέο θαηαβάιινληαη θάζε κήλα. Καηά ηελ θαηαβνιή ηνπο 

γίλνληαη από ηνλ Δήκν νη λόκηκεο θξαηήζεηο.   

7. Κάζε δήηεκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηε ζύκβαζε απηή, ζα ξπζκίδεηαη ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

Απηά ζπκθώλεζαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζε απόδεημε ηωλ νπνίωλ ζπληάρζεθε απηή ε ζύκβαζε ζε δύν 

πξωηόηππα θαη έιαβαλ από έλα θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο.    

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

    ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ                                          Ο ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ            

 

     Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                                                    

ΣΕΗΣΕΗΟ ΗΧΑΝΝΖ                                                                               ΓΔΡΑΚΖ ΔΛΔΝΖ                                                                                       

ΑΔΑ: 65Κ1Ω1Φ-99Υ



Αξ.Πξωη: 10725 /13.07.2017 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

ηε Νηθήηε Υαιθηδηθήο ζήκεξα, εκέξα Πέκπηε 13/07/2017 ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ ηζωλίαο, ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε: 

 

1. Ο πξναλαθεξόκελνο Δήκνο, ν νπνίνο εθπξνζωπείηαη λόκηκα από ηνλ Σδίηδην Ιωάλλε ηνπ Σξηαληαθύιινπ, 

Δήκαξρνπ ηνπ Δ. ηζωλίαο θαη ζα θαιείηαη ζηα επόκελα Δήκνο, θαη ν/ε ΓΗΑΓΚΗΓΟΤ ΔΤΘΤΜΗΑ ηνπ 

ΑΘΑΝΑΗΟΤ, θάηνηθνο ΜΕΣΑΓΓΙΣΙΟΤ κε Α.Φ.Μ 121790372 πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο 

«αληηζπκβαιιόκελνο» ζπκθωλνύλ, ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα: 

2. Ο Δήκνο ζα απαζρνιεί ηνλ αληηζπκβαιιόκελν, ζε ζέζε αληίζηνηρωλ θαζεθόληωλ εαπηή πνπ παξείρε εώο 

ηηο 07/06/2017, ζηελ αληαπνδνηηθή ππεξεζία Καζαξηόηεηαο, ωο ΤΔ ΔΡΓΑΣΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ κε 

ζρέζε εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα, από 13/07/2017 - 31/10/2017, 

βάζεη ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4479/2017 ‘’Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.2725/99 (α’ 121) 

θαη άιιεο δηαηάμεηο’’ ΦΕΚ 94/Α/29.06.2017) θαη ηελ εγθύθιην 19 (αξ.πξωη.νηθ. 22159/30.06.2017) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Εζωηεξηθώλ, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ αλωηέξω 

λόκνπ, με δσναηόηηηα επέκηαζης ηης απαζτόληζης ηοσ εώς ηην ημερομηνία καηάρηιζης προζωρινών πινάκων 

διοριζηέων Τακηικού προζωπικού και ότι πέραν ηις 31/03/2018. 

3. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ ζην Δήκν, ζηελ Δεκνηηθή ελόηεηα 

ΙΘΩΝΙΑ/ΣΟΡΩΝΗ αιιά θαη εθηόο έδξαο όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε εθπιήξωζε ηωλ ζθνπώλ ηνπ Δήκνπ.       

4. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ Δήκνπ, 

απνδερόκελν ηνπο θαλόλεο νξγάλωζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Θα ζπλεξγάδεηαη δε θαηά ηα 

εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα κε ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπ Δήκνπ, ώζηε λα πινπνηνύληαη θαηά ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν νη ζηόρνη θαη ην έξγν απηνύ. 

5. Η ζρέζε εξγαζίαο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ είλαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

παξαγξάθνπ έλα ηεο παξνύζαο. Η εξγαζηαθή ζρέζε ιύεηαη κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπκθωλεζέληνο ρξόλνπ, 

ρωξίο θακία άιιε δηαηύπωζε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.                                            

6. Οη κεληαίεο κηθηέο απνδνρέο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ηωλ ΔΝΝΗΑΚΟΗΧΝ 

ΟΓΓΟΝΣΑ Δυρώ (€980) βάζε ηνπ N.4354/2015 K.Y.A ΦΕΚ 176A/16-12-2015. ην πνζό απηό 

ζπκπεξηιακβάλνληαη όια ηα επηδόκαηα, θαζώο θαη νη θάζε είδνπο πξόζζεηεο παξνρέο πνπ ρνξεγνύληαη 

θαηά ηξόπν ηαθηηθό θαη κόληκν. Οη απνδνρέο απηέο θαηαβάιινληαη θάζε κήλα. Καηά ηελ θαηαβνιή ηνπο 

γίλνληαη από ηνλ Δήκν νη λόκηκεο θξαηήζεηο.   

7. Κάζε δήηεκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηε ζύκβαζε απηή, ζα ξπζκίδεηαη ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

Απηά ζπκθώλεζαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζε απόδεημε ηωλ νπνίωλ ζπληάρζεθε απηή ε ζύκβαζε ζε δύν 

πξωηόηππα θαη έιαβαλ από έλα θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο.    

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

    ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ                                          Ο ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ            

 

     Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                                                    

ΣΕΗΣΕΗΟ ΗΧΑΝΝΖ                                                                          ΓΗΑΓΚΗΓΟΤ ΔΤΘΤΜΗΑ                                                                                       

ΑΔΑ: 65Κ1Ω1Φ-99Υ



Αξ.Πξωη: 10725 /13.07.2017 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

ηε Νηθήηε Υαιθηδηθήο ζήκεξα, εκέξα Πέκπηε 13/07/2017 ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ ηζωλίαο, ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε: 

 

1. Ο πξναλαθεξόκελνο Δήκνο, ν νπνίνο εθπξνζωπείηαη λόκηκα από ηνλ Σδίηδην Ιωάλλε ηνπ Σξηαληαθύιινπ, 

Δήκαξρνπ ηνπ Δ. ηζωλίαο θαη ζα θαιείηαη ζηα επόκελα Δήκνο, θαη ν/ε ΓΗΑΝΝΑΚΑΡΖ ΑΣΔΡΗΟ 

ηνπ ΗΧΑΝΝΖ, θάηνηθνο ΜΕΣΑΓΓΙΣΙΟΤ κε Α.Φ.Μ 061676900 πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο 

«αληηζπκβαιιόκελνο» ζπκθωλνύλ, ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα: 

2. Ο Δήκνο ζα απαζρνιεί ηνλ αληηζπκβαιιόκελν, ζε ζέζε αληίζηνηρωλ θαζεθόληωλ εαπηή πνπ παξείρε εώο 

ηηο 07/06/2017, ζηελ αληαπνδνηηθή ππεξεζία Καζαξηόηεηαο, ωο ΤΔ ΤΝΟΓΟ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟΤ κε ζρέζε 

εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα, από 13/07/2017 - 31/10/2017, βάζεη 

ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4479/2017 ‘’Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.2725/99 (α’ 121) θαη 

άιιεο δηαηάμεηο’’ ΦΕΚ 94/Α/29.06.2017) θαη ηελ εγθύθιην 19 (αξ.πξωη.νηθ. 22159/30.06.2017) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Εζωηεξηθώλ, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ αλωηέξω 

λόκνπ, με δσναηόηηηα επέκηαζης ηης απαζτόληζης ηοσ εώς ηην ημερομηνία καηάρηιζης προζωρινών πινάκων 

διοριζηέων Τακηικού προζωπικού και ότι πέραν ηις 31/03/2018. 

3. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ ζην Δήκν, ζηελ Δεκνηηθή ελόηεηα 

ΙΘΩΝΙΑ/ΣΟΡΩΝΗ αιιά θαη εθηόο έδξαο όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε εθπιήξωζε ηωλ ζθνπώλ ηνπ Δήκνπ.       

4. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ Δήκνπ, 

απνδερόκελν ηνπο θαλόλεο νξγάλωζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Θα ζπλεξγάδεηαη δε θαηά ηα 

εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα κε ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπ Δήκνπ, ώζηε λα πινπνηνύληαη θαηά ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν νη ζηόρνη θαη ην έξγν απηνύ. 

5. Η ζρέζε εξγαζίαο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ είλαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

παξαγξάθνπ έλα ηεο παξνύζαο. Η εξγαζηαθή ζρέζε ιύεηαη κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπκθωλεζέληνο ρξόλνπ, 

ρωξίο θακία άιιε δηαηύπωζε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.                                            

6. Οη κεληαίεο κηθηέο απνδνρέο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ηωλ ΔΝΝΗΑΚΟΗΧΝ ΣΡΗΑΝΣΑ 

Δυρώ (€930) βάζε ηνπ N.4354/2015 K.Y.A ΦΕΚ 176A/16-12-2015. ην πνζό απηό ζπκπεξηιακβάλνληαη 

όια ηα επηδόκαηα, θαζώο θαη νη θάζε είδνπο πξόζζεηεο παξνρέο πνπ ρνξεγνύληαη θαηά ηξόπν ηαθηηθό θαη 

κόληκν. Οη απνδνρέο απηέο θαηαβάιινληαη θάζε κήλα. Καηά ηελ θαηαβνιή ηνπο γίλνληαη από ηνλ Δήκν νη 

λόκηκεο θξαηήζεηο.   

7. Κάζε δήηεκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηε ζύκβαζε απηή, ζα ξπζκίδεηαη ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

Απηά ζπκθώλεζαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζε απόδεημε ηωλ νπνίωλ ζπληάρζεθε απηή ε ζύκβαζε ζε δύν 

πξωηόηππα θαη έιαβαλ από έλα θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο.    

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

    ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ                                          Ο ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ            

 

     Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                                                    

ΣΕΗΣΕΗΟ ΗΧΑΝΝΖ                                                                       ΓΗΑΝΝΑΚΑΡΖ ΑΣΔΡΗΟ                                                                                       

ΑΔΑ: 65Κ1Ω1Φ-99Υ



Αξ.Πξωη: 10725 /13.07.2017 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

ηε Νηθήηε Υαιθηδηθήο ζήκεξα, εκέξα Πέκπηε 13/07/2017 ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ ηζωλίαο, ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε: 

 

1. Ο πξναλαθεξόκελνο Δήκνο, ν νπνίνο εθπξνζωπείηαη λόκηκα από ηνλ Σδίηδην Ιωάλλε ηνπ Σξηαληαθύιινπ, 

Δήκαξρνπ ηνπ Δ. ηζωλίαο θαη ζα θαιείηαη ζηα επόκελα Δήκνο, θαη ν/ε ΓΗΑΝΝΑΡΑ ΥΑΗΓΧ ηνπ 

ΑΠΟΣΟΛΟΤ, θάηνηθνο ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΤ κε Α.Φ.Μ 106488826 πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο 

«αληηζπκβαιιόκελνο» ζπκθωλνύλ, ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα: 

2. Ο Δήκνο ζα απαζρνιεί ηνλ αληηζπκβαιιόκελν, ζε ζέζε αληίζηνηρωλ θαζεθόληωλ εαπηή πνπ παξείρε εώο 

ηηο 07/06/2017, ζηελ αληαπνδνηηθή ππεξεζία Καζαξηόηεηαο, ωο YΔ ΔΡΓΑΣΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ κε 

ζρέζε εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα, από 13/07/2017 - 31/10/2017, 

βάζεη ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4479/2017 ‘’Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.2725/99 (α’ 121) 

θαη άιιεο δηαηάμεηο’’ ΦΕΚ 94/Α/29.06.2017) θαη ηελ εγθύθιην 19 (αξ.πξωη.νηθ. 22159/30.06.2017) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Εζωηεξηθώλ, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ αλωηέξω 

λόκνπ, με δσναηόηηηα επέκηαζης ηης απαζτόληζης ηοσ εώς ηην ημερομηνία καηάρηιζης προζωρινών πινάκων 

διοριζηέων Τακηικού προζωπικού και ότι πέραν ηις 31/03/2018. 

3. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ ζην Δήκν, ζηελ Δεκνηηθή ελόηεηα 

ΙΘΩΝΙΑ/ΣΟΡΩΝΗ αιιά θαη εθηόο έδξαο όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε εθπιήξωζε ηωλ ζθνπώλ ηνπ Δήκνπ.       

4. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ Δήκνπ, 

απνδερόκελν ηνπο θαλόλεο νξγάλωζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Θα ζπλεξγάδεηαη δε θαηά ηα 

εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα κε ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπ Δήκνπ, ώζηε λα πινπνηνύληαη θαηά ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν νη ζηόρνη θαη ην έξγν απηνύ. 

5. Η ζρέζε εξγαζίαο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ είλαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

παξαγξάθνπ έλα ηεο παξνύζαο. Η εξγαζηαθή ζρέζε ιύεηαη κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπκθωλεζέληνο ρξόλνπ, 

ρωξίο θακία άιιε δηαηύπωζε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.                                            

6. Οη κεληαίεο κηθηέο απνδνρέο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ηωλ ΔΝΝΗΑΚΟΗΧΝ ΣΡΗΑΝΣΑ 

Δυρώ (€930) βάζε ηνπ N.4354/2015 K.Y.A ΦΕΚ 176A/16-12-2015. ην πνζό απηό ζπκπεξηιακβάλνληαη 

όια ηα επηδόκαηα, θαζώο θαη νη θάζε είδνπο πξόζζεηεο παξνρέο πνπ ρνξεγνύληαη θαηά ηξόπν ηαθηηθό θαη 

κόληκν. Οη απνδνρέο απηέο θαηαβάιινληαη θάζε κήλα. Καηά ηελ θαηαβνιή ηνπο γίλνληαη από ηνλ Δήκν νη 

λόκηκεο θξαηήζεηο.   

7. Κάζε δήηεκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηε ζύκβαζε απηή, ζα ξπζκίδεηαη ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

Απηά ζπκθώλεζαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζε απόδεημε ηωλ νπνίωλ ζπληάρζεθε απηή ε ζύκβαζε ζε δύν 

πξωηόηππα θαη έιαβαλ από έλα θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο.    

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

    ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ                                          Ο ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ            

 

     Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                                                    

ΣΕΗΣΕΗΟ ΗΧΑΝΝΖ                                                                              ΓΗΑΝΝΑΡΑ ΥΑΗΓΧ                                                                                       

ΑΔΑ: 65Κ1Ω1Φ-99Υ



Αξ.Πξωη: 10725 /13.07.2017 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

ηε Νηθήηε Υαιθηδηθήο ζήκεξα, εκέξα Πέκπηε 13/07/2017 ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ ηζωλίαο, ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε: 

 

1. Ο πξναλαθεξόκελνο Δήκνο, ν νπνίνο εθπξνζωπείηαη λόκηκα από ηνλ Σδίηδην Ιωάλλε ηνπ Σξηαληαθύιινπ, 

Δήκαξρνπ ηνπ Δ. ηζωλίαο θαη ζα θαιείηαη ζηα επόκελα Δήκνο, θαη ν/ε ΓΔΛΖΓΗΑΝΝΖ ΤΝΟΓΖ ηνπ 

ΔΤΣΡΑΣΗΟΤ, θάηνηθνο ΑΡΣΗ κε Α.Φ.Μ 056819700 πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο «αληηζπκβαιιόκελνο» 

ζπκθωλνύλ, ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα: 

2. Ο Δήκνο ζα απαζρνιεί ηνλ αληηζπκβαιιόκελν, ζε ζέζε αληίζηνηρωλ θαζεθόληωλ εαπηή πνπ παξείρε εώο 

ηηο 07/06/2017, ζηελ αληαπνδνηηθή ππεξεζία Καζαξηόηεηαο, ωο ΤΔ ΤΝΟΓΟ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟΤ κε ζρέζε 

εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα, από 13/07/2017 - 31/10/2017, βάζεη 

ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4479/2017 ‘’Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.2725/99 (α’ 121) θαη 

άιιεο δηαηάμεηο’’ ΦΕΚ 94/Α/29.06.2017) θαη ηελ εγθύθιην 19 (αξ.πξωη.νηθ. 22159/30.06.2017) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Εζωηεξηθώλ, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ αλωηέξω 

λόκνπ, με δσναηόηηηα επέκηαζης ηης απαζτόληζης ηοσ εώς ηην ημερομηνία καηάρηιζης προζωρινών πινάκων 

διοριζηέων Τακηικού προζωπικού και ότι πέραν ηις 31/03/2018. 

3. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ ζην Δήκν, ζηελ Δεκνηηθή ελόηεηα 

ΙΘΩΝΙΑ/ΣΟΡΩΝΗ αιιά θαη εθηόο έδξαο όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε εθπιήξωζε ηωλ ζθνπώλ ηνπ Δήκνπ.       

4. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ Δήκνπ, 

απνδερόκελν ηνπο θαλόλεο νξγάλωζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Θα ζπλεξγάδεηαη δε θαηά ηα 

εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα κε ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπ Δήκνπ, ώζηε λα πινπνηνύληαη θαηά ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν νη ζηόρνη θαη ην έξγν απηνύ. 

5. Η ζρέζε εξγαζίαο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ είλαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

παξαγξάθνπ έλα ηεο παξνύζαο. Η εξγαζηαθή ζρέζε ιύεηαη κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπκθωλεζέληνο ρξόλνπ, 

ρωξίο θακία άιιε δηαηύπωζε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.                                            

6. Οη κεληαίεο κηθηέο απνδνρέο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ηωλ ΔΝΝΗΑΚΟΗΧΝ ΣΡΗΑΝΣΑ 

Δυρώ (€930) βάζε ηνπ N.4354/2015 K.Y.A ΦΕΚ 176A/16-12-2015. ην πνζό απηό ζπκπεξηιακβάλνληαη 

όια ηα επηδόκαηα, θαζώο θαη νη θάζε είδνπο πξόζζεηεο παξνρέο πνπ ρνξεγνύληαη θαηά ηξόπν ηαθηηθό θαη 

κόληκν. Οη απνδνρέο απηέο θαηαβάιινληαη θάζε κήλα. Καηά ηελ θαηαβνιή ηνπο γίλνληαη από ηνλ Δήκν νη 

λόκηκεο θξαηήζεηο.   

7. Κάζε δήηεκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηε ζύκβαζε απηή, ζα ξπζκίδεηαη ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

Απηά ζπκθώλεζαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζε απόδεημε ηωλ νπνίωλ ζπληάρζεθε απηή ε ζύκβαζε ζε δύν 

πξωηόηππα θαη έιαβαλ από έλα θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο.    

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

    ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ                                          Ο ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ            

 

     Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                                                    

ΣΕΗΣΕΗΟ ΗΧΑΝΝΖ                                                                       ΓΔΛΖΓΗΑΝΝΖ ΤΝΟΓΖ                                                                                       

ΑΔΑ: 65Κ1Ω1Φ-99Υ



Αξ.Πξωη: 10725 /13.07.2017 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

ηε Νηθήηε Υαιθηδηθήο ζήκεξα, εκέξα Πέκπηε 13/07/2017 ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ ηζωλίαο, ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε: 

 

1. Ο πξναλαθεξόκελνο Δήκνο, ν νπνίνο εθπξνζωπείηαη λόκηκα από ηνλ Σδίηδην Ιωάλλε ηνπ Σξηαληαθύιινπ, 

Δήκαξρνπ ηνπ Δ. ηζωλίαο θαη ζα θαιείηαη ζηα επόκελα Δήκνο, θαη ν/ε ΓΗΑΜΑΝΣΖ ΦΔΒΡΧΝΗΑ ηνπ 

ΒΑΗΛΔΗΟΤ, θάηνηθνο Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ κε Α.Φ.Μ 063426468 πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο 

«αληηζπκβαιιόκελνο» ζπκθωλνύλ, ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα: 

2. Ο Δήκνο ζα απαζρνιεί ηνλ αληηζπκβαιιόκελν, ζε ζέζε αληίζηνηρωλ θαζεθόληωλ εαπηή πνπ παξείρε εώο 

ηηο 07/06/2017, ζηελ αληαπνδνηηθή ππεξεζία Καζαξηόηεηαο, ωο YΔ ΔΡΓΑΣΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ κε 

ζρέζε εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα, από 13/07/2017 - 31/10/2017, 

βάζεη ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4479/2017 ‘’Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.2725/99 (α’ 121) 

θαη άιιεο δηαηάμεηο’’ ΦΕΚ 94/Α/29.06.2017) θαη ηελ εγθύθιην 19 (αξ.πξωη.νηθ. 22159/30.06.2017) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Εζωηεξηθώλ, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ αλωηέξω 

λόκνπ, με δσναηόηηηα επέκηαζης ηης απαζτόληζης ηοσ εώς ηην ημερομηνία καηάρηιζης προζωρινών πινάκων 

διοριζηέων Τακηικού προζωπικού και ότι πέραν ηις 31/03/2018. 

3. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ ζην Δήκν, ζηελ Δεκνηηθή ελόηεηα 

ΙΘΩΝΙΑ/ΣΟΡΩΝΗ αιιά θαη εθηόο έδξαο όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε εθπιήξωζε ηωλ ζθνπώλ ηνπ Δήκνπ.       

4. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ Δήκνπ, 

απνδερόκελν ηνπο θαλόλεο νξγάλωζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Θα ζπλεξγάδεηαη δε θαηά ηα 

εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα κε ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπ Δήκνπ, ώζηε λα πινπνηνύληαη θαηά ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν νη ζηόρνη θαη ην έξγν απηνύ. 

5. Η ζρέζε εξγαζίαο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ είλαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

παξαγξάθνπ έλα ηεο παξνύζαο. Η εξγαζηαθή ζρέζε ιύεηαη κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπκθωλεζέληνο ρξόλνπ, 

ρωξίο θακία άιιε δηαηύπωζε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.                                            

6. Οη κεληαίεο κηθηέο απνδνρέο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ηωλ ΔΝΝΗΑΚΟΗΧΝ ΣΡΗΑΝΣΑ 

Δυρώ (€930) βάζε ηνπ N.4354/2015 K.Y.A ΦΕΚ 176A/16-12-2015. ην πνζό απηό ζπκπεξηιακβάλνληαη 

όια ηα επηδόκαηα, θαζώο θαη νη θάζε είδνπο πξόζζεηεο παξνρέο πνπ ρνξεγνύληαη θαηά ηξόπν ηαθηηθό θαη 

κόληκν. Οη απνδνρέο απηέο θαηαβάιινληαη θάζε κήλα. Καηά ηελ θαηαβνιή ηνπο γίλνληαη από ηνλ Δήκν νη 

λόκηκεο θξαηήζεηο.   

7. Κάζε δήηεκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηε ζύκβαζε απηή, ζα ξπζκίδεηαη ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

Απηά ζπκθώλεζαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζε απόδεημε ηωλ νπνίωλ ζπληάρζεθε απηή ε ζύκβαζε ζε δύν 

πξωηόηππα θαη έιαβαλ από έλα θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο.    

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

    ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ                                          Ο ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ            

 

     Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                                                    

ΣΕΗΣΕΗΟ ΗΧΑΝΝΖ                                                                          ΓΗΑΜΑΝΣΖ ΦΔΒΡΧΝΗΑ                                                                                       

ΑΔΑ: 65Κ1Ω1Φ-99Υ



Αξ.Πξωη: 10725 /13.07.2017 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

ηε Νηθήηε Υαιθηδηθήο ζήκεξα, εκέξα Πέκπηε 13/07/2017 ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ ηζωλίαο, ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε: 

 

1. Ο πξναλαθεξόκελνο Δήκνο, ν νπνίνο εθπξνζωπείηαη λόκηκα από ηνλ Σδίηδην Ιωάλλε ηνπ Σξηαληαθύιινπ, 

Δήκαξρνπ ηνπ Δ. ηζωλίαο θαη ζα θαιείηαη ζηα επόκελα Δήκνο, θαη ν/ε ΓΡΑΒΑΛΗΑΡΖ ΒΑΗΛΔΗΟ 

ηνπ ΑΘΑΝΑΗΟΤ, θάηνηθνο Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ κε Α.Φ.Μ 075794072 πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο 

«αληηζπκβαιιόκελνο» ζπκθωλνύλ, ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα: 

2. Ο Δήκνο ζα απαζρνιεί ηνλ αληηζπκβαιιόκελν, ζε ζέζε αληίζηνηρωλ θαζεθόληωλ εαπηή πνπ παξείρε εώο 

ηηο 07/06/2017, ζηελ αληαπνδνηηθή ππεξεζία Καζαξηόηεηαο, ωο YΔ ΔΡΓΑΣΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ κε 

ζρέζε εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα, από 13/07/2017 - 31/10/2017, 

βάζεη ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4479/2017 ‘’Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.2725/99 (α’ 121) 

θαη άιιεο δηαηάμεηο’’ ΦΕΚ 94/Α/29.06.2017) θαη ηελ εγθύθιην 19 (αξ.πξωη.νηθ. 22159/30.06.2017) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Εζωηεξηθώλ, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ αλωηέξω 

λόκνπ, με δσναηόηηηα επέκηαζης ηης απαζτόληζης ηοσ εώς ηην ημερομηνία καηάρηιζης προζωρινών πινάκων 

διοριζηέων Τακηικού προζωπικού και ότι πέραν ηις 31/03/2018. 

3. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ ζην Δήκν, ζηελ Δεκνηηθή ελόηεηα 

ΙΘΩΝΙΑ/ΣΟΡΩΝΗ αιιά θαη εθηόο έδξαο όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε εθπιήξωζε ηωλ ζθνπώλ ηνπ Δήκνπ.       

4. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ Δήκνπ, 

απνδερόκελν ηνπο θαλόλεο νξγάλωζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Θα ζπλεξγάδεηαη δε θαηά ηα 

εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα κε ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπ Δήκνπ, ώζηε λα πινπνηνύληαη θαηά ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν νη ζηόρνη θαη ην έξγν απηνύ. 

5. Η ζρέζε εξγαζίαο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ είλαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

παξαγξάθνπ έλα ηεο παξνύζαο. Η εξγαζηαθή ζρέζε ιύεηαη κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπκθωλεζέληνο ρξόλνπ, 

ρωξίο θακία άιιε δηαηύπωζε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.                                            

6. Οη κεληαίεο κηθηέο απνδνρέο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ηωλ ΥΗΛΗΧΝ Δυρώ (€1000) 

βάζε ηνπ N.4354/2015 K.Y.A ΦΕΚ 176A/16-12-2015. ην πνζό απηό ζπκπεξηιακβάλνληαη όια ηα 

επηδόκαηα, θαζώο θαη νη θάζε είδνπο πξόζζεηεο παξνρέο πνπ ρνξεγνύληαη θαηά ηξόπν ηαθηηθό θαη κόληκν. 

Οη απνδνρέο απηέο θαηαβάιινληαη θάζε κήλα. Καηά ηελ θαηαβνιή ηνπο γίλνληαη από ηνλ Δήκν νη λόκηκεο 

θξαηήζεηο.   

7. Κάζε δήηεκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηε ζύκβαζε απηή, ζα ξπζκίδεηαη ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

Απηά ζπκθώλεζαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζε απόδεημε ηωλ νπνίωλ ζπληάρζεθε απηή ε ζύκβαζε ζε δύν 

πξωηόηππα θαη έιαβαλ από έλα θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο.    

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

    ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ                                          Ο ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ            

 

     Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                                                    

ΣΕΗΣΕΗΟ ΗΧΑΝΝΖ                                                                      ΓΡΑΒΑΛΗΑΡΖ ΒΑΗΛΔΗΟ                                                                                       

ΑΔΑ: 65Κ1Ω1Φ-99Υ



Αξ.Πξωη: 10725 /13.07.2017 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

ηε Νηθήηε Υαιθηδηθήο ζήκεξα, εκέξα Πέκπηε 13/07/2017 ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ ηζωλίαο, ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε: 

 

1. Ο πξναλαθεξόκελνο Δήκνο, ν νπνίνο εθπξνζωπείηαη λόκηκα από ηνλ Σδίηδην Ιωάλλε ηνπ Σξηαληαθύιινπ, 

Δήκαξρνπ ηνπ Δ. ηζωλίαο θαη ζα θαιείηαη ζηα επόκελα Δήκνο, θαη ν/ε ΓΡΗΣΑΡΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ 

ηνπ ΓΖΜΟΚΡΑΣΖ, θάηνηθνο ΤΚΙΑ κε Α.Φ.Μ 059281229 πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο 

«αληηζπκβαιιόκελνο» ζπκθωλνύλ, ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα: 

2. Ο Δήκνο ζα απαζρνιεί ηνλ αληηζπκβαιιόκελν, ζε ζέζε αληίζηνηρωλ θαζεθόληωλ εαπηή πνπ παξείρε εώο 

ηηο 07/06/2017, ζηελ αληαπνδνηηθή ππεξεζία Καζαξηόηεηαο, ωο ΤΔ ΤΝΟΓΟ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟΤ κε ζρέζε 

εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα, από 13/07/2017 - 31/10/2017, βάζεη 

ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4479/2017 ‘’Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.2725/99 (α’ 121) θαη 

άιιεο δηαηάμεηο’’ ΦΕΚ 94/Α/29.06.2017) θαη ηελ εγθύθιην 19 (αξ.πξωη.νηθ. 22159/30.06.2017) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Εζωηεξηθώλ, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ αλωηέξω 

λόκνπ, με δσναηόηηηα επέκηαζης ηης απαζτόληζης ηοσ εώς ηην ημερομηνία καηάρηιζης προζωρινών πινάκων 

διοριζηέων Τακηικού προζωπικού και ότι πέραν ηις 31/03/2018. 

3. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ ζην Δήκν, ζηελ Δεκνηηθή ελόηεηα 

ΙΘΩΝΙΑ/ΣΟΡΩΝΗ αιιά θαη εθηόο έδξαο όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε εθπιήξωζε ηωλ ζθνπώλ ηνπ Δήκνπ.       

4. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ Δήκνπ, 

απνδερόκελν ηνπο θαλόλεο νξγάλωζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Θα ζπλεξγάδεηαη δε θαηά ηα 

εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα κε ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπ Δήκνπ, ώζηε λα πινπνηνύληαη θαηά ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν νη ζηόρνη θαη ην έξγν απηνύ. 

5. Η ζρέζε εξγαζίαο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ είλαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

παξαγξάθνπ έλα ηεο παξνύζαο. Η εξγαζηαθή ζρέζε ιύεηαη κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπκθωλεζέληνο ρξόλνπ, 

ρωξίο θακία άιιε δηαηύπωζε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.                                            

6. Οη κεληαίεο κηθηέο απνδνρέο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ηωλ ΔΝΝΗΑΚΟΗΧΝ 

ΟΓΓΟΝΣΑ Δυρώ (€980) βάζε ηνπ N.4354/2015 K.Y.A ΦΕΚ 176A/16-12-2015. ην πνζό απηό 

ζπκπεξηιακβάλνληαη όια ηα επηδόκαηα, θαζώο θαη νη θάζε είδνπο πξόζζεηεο παξνρέο πνπ ρνξεγνύληαη 

θαηά ηξόπν ηαθηηθό θαη κόληκν. Οη απνδνρέο απηέο θαηαβάιινληαη θάζε κήλα. Καηά ηελ θαηαβνιή ηνπο 

γίλνληαη από ηνλ Δήκν νη λόκηκεο θξαηήζεηο.   

7. Κάζε δήηεκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηε ζύκβαζε απηή, ζα ξπζκίδεηαη ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

Απηά ζπκθώλεζαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζε απόδεημε ηωλ νπνίωλ ζπληάρζεθε απηή ε ζύκβαζε ζε δύν 

πξωηόηππα θαη έιαβαλ από έλα θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο.    

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

    ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ                                          Ο ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ            

 

     Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                                                    

ΣΕΗΣΕΗΟ ΗΧΑΝΝΖ                                                                      ΓΡΗΣΑΡΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ                                                                                       

ΑΔΑ: 65Κ1Ω1Φ-99Υ



Αξ.Πξωη: 10725 /13.07.2017 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

ηε Νηθήηε Υαιθηδηθήο ζήκεξα, εκέξα Πέκπηε 13/07/2017 ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ ηζωλίαο, ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε: 

 

1. Ο πξναλαθεξόκελνο Δήκνο, ν νπνίνο εθπξνζωπείηαη λόκηκα από ηνλ Σδίηδην Ιωάλλε ηνπ Σξηαληαθύιινπ, 

Δήκαξρνπ ηνπ Δ. ηζωλίαο θαη ζα θαιείηαη ζηα επόκελα Δήκνο, θαη ν/ε ΓΡΟΟ ΣΤΛΗΑΝΟ ηνπ 

ΓΔΧΡΓΗΟΤ, θάηνηθνο Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ κε Α.Φ.Μ 106461906 πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο 

«αληηζπκβαιιόκελνο» ζπκθωλνύλ, ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα: 

2. Ο Δήκνο ζα απαζρνιεί ηνλ αληηζπκβαιιόκελν, ζε ζέζε αληίζηνηρωλ θαζεθόληωλ εαπηή πνπ παξείρε εώο 

ηηο 07/06/2017, ζηελ αληαπνδνηηθή ππεξεζία Καζαξηόηεηαο, ωο ΤΔ ΤΝΟΓΟ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟΤ κε ζρέζε 

εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα, από 13/07/2017 - 31/10/2017, βάζεη 

ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4479/2017 ‘’Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.2725/99 (α’ 121) θαη 

άιιεο δηαηάμεηο’’ ΦΕΚ 94/Α/29.06.2017) θαη ηελ εγθύθιην 19 (αξ.πξωη.νηθ. 22159/30.06.2017) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Εζωηεξηθώλ, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ αλωηέξω 

λόκνπ, με δσναηόηηηα επέκηαζης ηης απαζτόληζης ηοσ εώς ηην ημερομηνία καηάρηιζης προζωρινών πινάκων 

διοριζηέων Τακηικού προζωπικού και ότι πέραν ηις 31/03/2018. 

3. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ ζην Δήκν, ζηελ Δεκνηηθή ελόηεηα 

ΙΘΩΝΙΑ/ΣΟΡΩΝΗ αιιά θαη εθηόο έδξαο όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε εθπιήξωζε ηωλ ζθνπώλ ηνπ Δήκνπ.       

4. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ Δήκνπ, 

απνδερόκελν ηνπο θαλόλεο νξγάλωζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Θα ζπλεξγάδεηαη δε θαηά ηα 

εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα κε ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπ Δήκνπ, ώζηε λα πινπνηνύληαη θαηά ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν νη ζηόρνη θαη ην έξγν απηνύ. 

5. Η ζρέζε εξγαζίαο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ είλαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

παξαγξάθνπ έλα ηεο παξνύζαο. Η εξγαζηαθή ζρέζε ιύεηαη κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπκθωλεζέληνο ρξόλνπ, 

ρωξίο θακία άιιε δηαηύπωζε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.                                            

6. Οη κεληαίεο κηθηέο απνδνρέο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ηωλ ΔΝΝΗΑΚΟΗΧΝ 

ΟΓΓΟΝΣΑ Δυρώ (€980) βάζε ηνπ N.4354/2015 K.Y.A ΦΕΚ 176A/16-12-2015. ην πνζό απηό 

ζπκπεξηιακβάλνληαη όια ηα επηδόκαηα, θαζώο θαη νη θάζε είδνπο πξόζζεηεο παξνρέο πνπ ρνξεγνύληαη 

θαηά ηξόπν ηαθηηθό θαη κόληκν. Οη απνδνρέο απηέο θαηαβάιινληαη θάζε κήλα. Καηά ηελ θαηαβνιή ηνπο 

γίλνληαη από ηνλ Δήκν νη λόκηκεο θξαηήζεηο.   

7. Κάζε δήηεκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηε ζύκβαζε απηή, ζα ξπζκίδεηαη ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

Απηά ζπκθώλεζαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζε απόδεημε ηωλ νπνίωλ ζπληάρζεθε απηή ε ζύκβαζε ζε δύν 

πξωηόηππα θαη έιαβαλ από έλα θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο.    

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

    ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ                                          Ο ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ            

 

     Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                                                    

ΣΕΗΣΕΗΟ ΗΧΑΝΝΖ                                                                           ΓΡΟΟ ΣΤΛΗΑΝΟ                                                                                       

ΑΔΑ: 65Κ1Ω1Φ-99Υ



Αξ.Πξωη: 10725 /13.07.2017 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

ηε Νηθήηε Υαιθηδηθήο ζήκεξα, εκέξα Πέκπηε 13/07/2017 ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ ηζωλίαο, ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε: 

 

1. Ο πξναλαθεξόκελνο Δήκνο, ν νπνίνο εθπξνζωπείηαη λόκηκα από ηνλ Σδίηδην Ιωάλλε ηνπ Σξηαληαθύιινπ, 

Δήκαξρνπ ηνπ Δ. ηζωλίαο θαη ζα θαιείηαη ζηα επόκελα Δήκνο, θαη ν/ε ΔΤΘΤΜΗΟΤ ΚΛΔΑΝΘΖ ηνπ 

ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ, θάηνηθνο Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ κε Α.Φ.Μ 024670432 πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο 

«αληηζπκβαιιόκελνο» ζπκθωλνύλ, ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα: 

2. Ο Δήκνο ζα απαζρνιεί ηνλ αληηζπκβαιιόκελν, ζε ζέζε αληίζηνηρωλ θαζεθόληωλ εαπηή πνπ παξείρε εώο 

ηηο 07/06/2017, ζηελ αληαπνδνηηθή ππεξεζία Καζαξηόηεηαο, ωο YΔ ΔΡΓΑΣΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ κε 

ζρέζε εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα, από 13/07/2017 - 31/10/2017, 

βάζεη ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4479/2017 ‘’Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.2725/99 (α’ 121) 

θαη άιιεο δηαηάμεηο’’ ΦΕΚ 94/Α/29.06.2017) θαη ηελ εγθύθιην 19 (αξ.πξωη.νηθ. 22159/30.06.2017) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Εζωηεξηθώλ, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ αλωηέξω 

λόκνπ, με δσναηόηηηα επέκηαζης ηης απαζτόληζης ηοσ εώς ηην ημερομηνία καηάρηιζης προζωρινών πινάκων 

διοριζηέων Τακηικού προζωπικού και ότι πέραν ηις 31/03/2018. 

3. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ ζην Δήκν, ζηελ Δεκνηηθή ελόηεηα 

ΙΘΩΝΙΑ/ΣΟΡΩΝΗ αιιά θαη εθηόο έδξαο όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε εθπιήξωζε ηωλ ζθνπώλ ηνπ Δήκνπ.       

4. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ Δήκνπ, 

απνδερόκελν ηνπο θαλόλεο νξγάλωζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Θα ζπλεξγάδεηαη δε θαηά ηα 

εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα κε ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπ Δήκνπ, ώζηε λα πινπνηνύληαη θαηά ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν νη ζηόρνη θαη ην έξγν απηνύ. 

5. Η ζρέζε εξγαζίαο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ είλαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

παξαγξάθνπ έλα ηεο παξνύζαο. Η εξγαζηαθή ζρέζε ιύεηαη κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπκθωλεζέληνο ρξόλνπ, 

ρωξίο θακία άιιε δηαηύπωζε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.                                            

6. Οη κεληαίεο κηθηέο απνδνρέο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ηωλ ΔΝΝΗΑΚΟΗΧΝ ΣΡΗΑΝΣΑ 

Δυρώ (€930) βάζε ηνπ N.4354/2015 K.Y.A ΦΕΚ 176A/16-12-2015. ην πνζό απηό ζπκπεξηιακβάλνληαη 

όια ηα επηδόκαηα, θαζώο θαη νη θάζε είδνπο πξόζζεηεο παξνρέο πνπ ρνξεγνύληαη θαηά ηξόπν ηαθηηθό θαη 

κόληκν. Οη απνδνρέο απηέο θαηαβάιινληαη θάζε κήλα. Καηά ηελ θαηαβνιή ηνπο γίλνληαη από ηνλ Δήκν νη 

λόκηκεο θξαηήζεηο.   

7. Κάζε δήηεκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηε ζύκβαζε απηή, ζα ξπζκίδεηαη ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

Απηά ζπκθώλεζαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζε απόδεημε ηωλ νπνίωλ ζπληάρζεθε απηή ε ζύκβαζε ζε δύν 

πξωηόηππα θαη έιαβαλ από έλα θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο.    

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

    ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ                                          Ο ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ            

 

     Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                                                    

ΣΕΗΣΕΗΟ ΗΧΑΝΝΖ                                                                          ΔΤΘΤΜΗΟΤ ΚΛΔΑΝΘΖ                                                                                       

ΑΔΑ: 65Κ1Ω1Φ-99Υ



Αξ.Πξωη: 10725 /13.07.2017 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

ηε Νηθήηε Υαιθηδηθήο ζήκεξα, εκέξα Πέκπηε 13/07/2017 ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ ηζωλίαο, ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε: 

 

1. Ο πξναλαθεξόκελνο Δήκνο, ν νπνίνο εθπξνζωπείηαη λόκηκα από ηνλ Σδίηδην Ιωάλλε ηνπ Σξηαληαθύιινπ, 

Δήκαξρνπ ηνπ Δ. ηζωλίαο θαη ζα θαιείηαη ζηα επόκελα Δήκνο, θαη ν/ε ΕΑΦΔΗΡΖ ΗΧΑΚΔΗΜ ηνπ 

ΗΧΑΝΝΖ, θάηνηθνο ΜΕΣΑΓΓΙΣΙΟΤ κε Α.Φ.Μ 079033643 πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο 

«αληηζπκβαιιόκελνο» ζπκθωλνύλ, ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα: 

2. Ο Δήκνο ζα απαζρνιεί ηνλ αληηζπκβαιιόκελν, ζε ζέζε αληίζηνηρωλ θαζεθόληωλ εαπηή πνπ παξείρε εώο 

ηηο 07/06/2017, ζηελ αληαπνδνηηθή ππεξεζία Καζαξηόηεηαο, ωο YΔ ΔΡΓΑΣΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ κε 

ζρέζε εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα, από 13/07/2017 - 31/10/2017, 

βάζεη ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4479/2017 ‘’Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.2725/99 (α’ 121) 

θαη άιιεο δηαηάμεηο’’ ΦΕΚ 94/Α/29.06.2017) θαη ηελ εγθύθιην 19 (αξ.πξωη.νηθ. 22159/30.06.2017) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Εζωηεξηθώλ, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ αλωηέξω 

λόκνπ, με δσναηόηηηα επέκηαζης ηης απαζτόληζης ηοσ εώς ηην ημερομηνία καηάρηιζης προζωρινών πινάκων 

διοριζηέων Τακηικού προζωπικού και ότι πέραν ηις 31/03/2018. 

3. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ ζην Δήκν, ζηελ Δεκνηηθή ελόηεηα 

ΙΘΩΝΙΑ/ΣΟΡΩΝΗ αιιά θαη εθηόο έδξαο όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε εθπιήξωζε ηωλ ζθνπώλ ηνπ Δήκνπ.       

4. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ Δήκνπ, 

απνδερόκελν ηνπο θαλόλεο νξγάλωζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Θα ζπλεξγάδεηαη δε θαηά ηα 

εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα κε ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπ Δήκνπ, ώζηε λα πινπνηνύληαη θαηά ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν νη ζηόρνη θαη ην έξγν απηνύ. 

5. Η ζρέζε εξγαζίαο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ είλαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

παξαγξάθνπ έλα ηεο παξνύζαο. Η εξγαζηαθή ζρέζε ιύεηαη κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπκθωλεζέληνο ρξόλνπ, 

ρωξίο θακία άιιε δηαηύπωζε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.                                            

6. Οη κεληαίεο κηθηέο απνδνρέο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ηωλ ΔΝΝΗΑΚΟΗΧΝ ΣΡΗΑΝΣΑ 

Δυρώ (€930) βάζε ηνπ N.4354/2015 K.Y.A ΦΕΚ 176A/16-12-2015. ην πνζό απηό ζπκπεξηιακβάλνληαη 

όια ηα επηδόκαηα, θαζώο θαη νη θάζε είδνπο πξόζζεηεο παξνρέο πνπ ρνξεγνύληαη θαηά ηξόπν ηαθηηθό θαη 

κόληκν. Οη απνδνρέο απηέο θαηαβάιινληαη θάζε κήλα. Καηά ηελ θαηαβνιή ηνπο γίλνληαη από ηνλ Δήκν νη 

λόκηκεο θξαηήζεηο.   

7. Κάζε δήηεκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηε ζύκβαζε απηή, ζα ξπζκίδεηαη ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

Απηά ζπκθώλεζαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζε απόδεημε ηωλ νπνίωλ ζπληάρζεθε απηή ε ζύκβαζε ζε δύν 

πξωηόηππα θαη έιαβαλ από έλα θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο.    

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

    ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ                                          Ο ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ            

 

     Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                                                    

ΣΕΗΣΕΗΟ ΗΧΑΝΝΖ                                                                            ΕΑΦΔΗΡΖ ΗΧΑΚΔΗΜ                                                                                       

ΑΔΑ: 65Κ1Ω1Φ-99Υ



Αξ.Πξωη: 10725 /13.07.2017 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

ηε Νηθήηε Υαιθηδηθήο ζήκεξα, εκέξα Πέκπηε 13/07/2017 ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ ηζωλίαο, ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε: 

 

1. Ο πξναλαθεξόκελνο Δήκνο, ν νπνίνο εθπξνζωπείηαη λόκηκα από ηνλ Σδίηδην Ιωάλλε ηνπ Σξηαληαθύιινπ, 

Δήκαξρνπ ηνπ Δ. ηζωλίαο θαη ζα θαιείηαη ζηα επόκελα Δήκνο, θαη ν/ε ΕΑΦΔΗΡΖ ΥΡΖΣΟ ηνπ 

ΒΑΗΛΗΚΟΤ, θάηνηθνο ΜΕΣΑΓΓΙΣΙΟΤ κε Α.Φ.Μ 079222640 πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο 

«αληηζπκβαιιόκελνο» ζπκθωλνύλ, ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα: 

2. Ο Δήκνο ζα απαζρνιεί ηνλ αληηζπκβαιιόκελν, ζε ζέζε αληίζηνηρωλ θαζεθόληωλ εαπηή πνπ παξείρε εώο 

ηηο 07/06/2017, ζηελ αληαπνδνηηθή ππεξεζία Καζαξηόηεηαο, ωο ΓΔ ΟΓΖΓΟ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟΤ κε ζρέζε 

εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα, από 13/07/2017 - 31/10/2017, βάζεη 

ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4479/2017 ‘’Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.2725/99 (α’ 121) θαη 

άιιεο δηαηάμεηο’’ ΦΕΚ 94/Α/29.06.2017) θαη ηελ εγθύθιην 19 (αξ.πξωη.νηθ. 22159/30.06.2017) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Εζωηεξηθώλ, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ αλωηέξω 

λόκνπ, με δσναηόηηηα επέκηαζης ηης απαζτόληζης ηοσ εώς ηην ημερομηνία καηάρηιζης προζωρινών πινάκων 

διοριζηέων Τακηικού προζωπικού και ότι πέραν ηις 31/03/2018. 

3. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ ζην Δήκν, ζηελ Δεκνηηθή ελόηεηα 

ΙΘΩΝΙΑ/ΣΟΡΩΝΗ αιιά θαη εθηόο έδξαο όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε εθπιήξωζε ηωλ ζθνπώλ ηνπ Δήκνπ.       

4. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ Δήκνπ, 

απνδερόκελν ηνπο θαλόλεο νξγάλωζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Θα ζπλεξγάδεηαη δε θαηά ηα 

εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα κε ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπ Δήκνπ, ώζηε λα πινπνηνύληαη θαηά ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν νη ζηόρνη θαη ην έξγν απηνύ. 

5. Η ζρέζε εξγαζίαο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ είλαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

παξαγξάθνπ έλα ηεο παξνύζαο. Η εξγαζηαθή ζρέζε ιύεηαη κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπκθωλεζέληνο ρξόλνπ, 

ρωξίο θακία άιιε δηαηύπωζε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.                                            

6. Οη κεληαίεο κηθηέο απνδνρέο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ηωλ ΥΗΛΗΧΝ ΠΔΝΖΝΣΑ 

ΟΥΣΧ Δυρώ (€1058) βάζε ηνπ N.4354/2015 K.Y.A ΦΕΚ 176A/16-12-2015. ην πνζό απηό 

ζπκπεξηιακβάλνληαη όια ηα επηδόκαηα, θαζώο θαη νη θάζε είδνπο πξόζζεηεο παξνρέο πνπ ρνξεγνύληαη 

θαηά ηξόπν ηαθηηθό θαη κόληκν. Οη απνδνρέο απηέο θαηαβάιινληαη θάζε κήλα. Καηά ηελ θαηαβνιή ηνπο 

γίλνληαη από ηνλ Δήκν νη λόκηκεο θξαηήζεηο.   

7. Κάζε δήηεκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηε ζύκβαζε απηή, ζα ξπζκίδεηαη ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

Απηά ζπκθώλεζαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζε απόδεημε ηωλ νπνίωλ ζπληάρζεθε απηή ε ζύκβαζε ζε δύν 

πξωηόηππα θαη έιαβαλ από έλα θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο.    

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

    ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ                                          Ο ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ            

 

     Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                                                    

ΣΕΗΣΕΗΟ ΗΧΑΝΝΖ                                                                           ΕΑΦΔΗΡΖ ΥΡΖΣΟ                                                                                       

ΑΔΑ: 65Κ1Ω1Φ-99Υ



Αξ.Πξωη: 10725 /13.07.2017 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

ηε Νηθήηε Υαιθηδηθήο ζήκεξα, εκέξα Πέκπηε 13/07/2017 ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ ηζωλίαο, ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε: 

 

1. Ο πξναλαθεξόκελνο Δήκνο, ν νπνίνο εθπξνζωπείηαη λόκηκα από ηνλ Σδίηδην Ιωάλλε ηνπ Σξηαληαθύιινπ, 

Δήκαξρνπ ηνπ Δ. ηζωλίαο θαη ζα θαιείηαη ζηα επόκελα Δήκνο, θαη ν/ε ΕΖΖ ΑΝΝΑ ηνπ ΥΡΖΣΟΤ, 

θάηνηθνο ΝΙΚΗΣΗ κε Α.Φ.Μ 052122584 πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο «αληηζπκβαιιόκελνο» ζπκθωλνύλ, 

ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα: 

2. Ο Δήκνο ζα απαζρνιεί ηνλ αληηζπκβαιιόκελν, ζε ζέζε αληίζηνηρωλ θαζεθόληωλ εαπηή πνπ παξείρε εώο 

ηηο 07/06/2017, ζηελ αληαπνδνηηθή ππεξεζία Καζαξηόηεηαο, ωο YΔ ΔΡΓΑΣΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ κε 

ζρέζε εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα, από 13/07/2017 - 31/10/2017, 

βάζεη ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4479/2017 ‘’Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.2725/99 (α’ 121) 

θαη άιιεο δηαηάμεηο’’ ΦΕΚ 94/Α/29.06.2017) θαη ηελ εγθύθιην 19 (αξ.πξωη.νηθ. 22159/30.06.2017) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Εζωηεξηθώλ, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ αλωηέξω 

λόκνπ, με δσναηόηηηα επέκηαζης ηης απαζτόληζης ηοσ εώς ηην ημερομηνία καηάρηιζης προζωρινών πινάκων 

διοριζηέων Τακηικού προζωπικού και ότι πέραν ηις 31/03/2018. 

3. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ ζην Δήκν, ζηελ Δεκνηηθή ελόηεηα 

ΙΘΩΝΙΑ/ΣΟΡΩΝΗ αιιά θαη εθηόο έδξαο όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε εθπιήξωζε ηωλ ζθνπώλ ηνπ Δήκνπ.       

4. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ Δήκνπ, 

απνδερόκελν ηνπο θαλόλεο νξγάλωζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Θα ζπλεξγάδεηαη δε θαηά ηα 

εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα κε ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπ Δήκνπ, ώζηε λα πινπνηνύληαη θαηά ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν νη ζηόρνη θαη ην έξγν απηνύ. 

5. Η ζρέζε εξγαζίαο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ είλαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

παξαγξάθνπ έλα ηεο παξνύζαο. Η εξγαζηαθή ζρέζε ιύεηαη κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπκθωλεζέληνο ρξόλνπ, 

ρωξίο θακία άιιε δηαηύπωζε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.                                            

6. Οη κεληαίεο κηθηέο απνδνρέο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ηωλ ΟΥΣΑΚΟΗΧΝ 

ΠΔΝΖΝΣΑ Δυρώ (€850) βάζε ηνπ N.4354/2015 K.Y.A ΦΕΚ 176A/16-12-2015. ην πνζό απηό 

ζπκπεξηιακβάλνληαη όια ηα επηδόκαηα, θαζώο θαη νη θάζε είδνπο πξόζζεηεο παξνρέο πνπ ρνξεγνύληαη 

θαηά ηξόπν ηαθηηθό θαη κόληκν. Οη απνδνρέο απηέο θαηαβάιινληαη θάζε κήλα. Καηά ηελ θαηαβνιή ηνπο 

γίλνληαη από ηνλ Δήκν νη λόκηκεο θξαηήζεηο.   

7. Κάζε δήηεκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηε ζύκβαζε απηή, ζα ξπζκίδεηαη ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

Απηά ζπκθώλεζαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζε απόδεημε ηωλ νπνίωλ ζπληάρζεθε απηή ε ζύκβαζε ζε δύν 

πξωηόηππα θαη έιαβαλ από έλα θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο.    

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

    ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ                                          Ο ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ            

 

     Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                                                    

ΣΕΗΣΕΗΟ ΗΧΑΝΝΖ                                                                                   ΕΖΖ ΑΝΝΑ                                                                                       

ΑΔΑ: 65Κ1Ω1Φ-99Υ



Αξ.Πξωη: 10725 /13.07.2017 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

ηε Νηθήηε Υαιθηδηθήο ζήκεξα, εκέξα Πέκπηε 13/07/2017 ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ ηζωλίαο, ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε: 

 

1. Ο πξναλαθεξόκελνο Δήκνο, ν νπνίνο εθπξνζωπείηαη λόκηκα από ηνλ Σδίηδην Ιωάλλε ηνπ Σξηαληαθύιινπ, 

Δήκαξρνπ ηνπ Δ. ηζωλίαο θαη ζα θαιείηαη ζηα επόκελα Δήκνο, θαη ν/ε ΕΖΗΟ ΘΔΟΥΑΡΖ ηνπ 

ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ, θάηνηθνο ΜΕΣΑΓΓΙΣΙΟΤ κε Α.Φ.Μ 139717910 πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο 

«αληηζπκβαιιόκελνο» ζπκθωλνύλ, ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα: 

2. Ο Δήκνο ζα απαζρνιεί ηνλ αληηζπκβαιιόκελν, ζε ζέζε αληίζηνηρωλ θαζεθόληωλ εαπηή πνπ παξείρε εώο 

ηηο 07/06/2017, ζηελ αληαπνδνηηθή ππεξεζία Καζαξηόηεηαο, ωο ΓΔ ΟΓΖΓΟ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟΤ κε ζρέζε 

εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα, από 13/07/2017 - 31/10/2017, βάζεη 

ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4479/2017 ‘’Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.2725/99 (α’ 121) θαη 

άιιεο δηαηάμεηο’’ ΦΕΚ 94/Α/29.06.2017) θαη ηελ εγθύθιην 19 (αξ.πξωη.νηθ. 22159/30.06.2017) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Εζωηεξηθώλ, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ αλωηέξω 

λόκνπ, με δσναηόηηηα επέκηαζης ηης απαζτόληζης ηοσ εώς ηην ημερομηνία καηάρηιζης προζωρινών πινάκων 

διοριζηέων Τακηικού προζωπικού και ότι πέραν ηις 31/03/2018. 

3. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ ζην Δήκν, ζηελ Δεκνηηθή ελόηεηα 

ΙΘΩΝΙΑ/ΣΟΡΩΝΗ αιιά θαη εθηόο έδξαο όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε εθπιήξωζε ηωλ ζθνπώλ ηνπ Δήκνπ.       

4. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ Δήκνπ, 

απνδερόκελν ηνπο θαλόλεο νξγάλωζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Θα ζπλεξγάδεηαη δε θαηά ηα 

εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα κε ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπ Δήκνπ, ώζηε λα πινπνηνύληαη θαηά ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν νη ζηόρνη θαη ην έξγν απηνύ. 

5. Η ζρέζε εξγαζίαο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ είλαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

παξαγξάθνπ έλα ηεο παξνύζαο. Η εξγαζηαθή ζρέζε ιύεηαη κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπκθωλεζέληνο ρξόλνπ, 

ρωξίο θακία άιιε δηαηύπωζε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.                                            

6. Οη κεληαίεο κηθηέο απνδνρέο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ηωλ ΥΗΛΗΧΝ ΟΥΣΧ Δυρώ 

(€1008) βάζε ηνπ N.4354/2015 K.Y.A ΦΕΚ 176A/16-12-2015. ην πνζό απηό ζπκπεξηιακβάλνληαη όια ηα 

επηδόκαηα, θαζώο θαη νη θάζε είδνπο πξόζζεηεο παξνρέο πνπ ρνξεγνύληαη θαηά ηξόπν ηαθηηθό θαη κόληκν. 

Οη απνδνρέο απηέο θαηαβάιινληαη θάζε κήλα. Καηά ηελ θαηαβνιή ηνπο γίλνληαη από ηνλ Δήκν νη λόκηκεο 

θξαηήζεηο.   

7. Κάζε δήηεκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηε ζύκβαζε απηή, ζα ξπζκίδεηαη ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

Απηά ζπκθώλεζαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζε απόδεημε ηωλ νπνίωλ ζπληάρζεθε απηή ε ζύκβαζε ζε δύν 

πξωηόηππα θαη έιαβαλ από έλα θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο.    

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

    ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ                                          Ο ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ            

 

     Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                                                    

ΣΕΗΣΕΗΟ ΗΧΑΝΝΖ                                                                            ΕΖΗΟ ΘΔΟΥΑΡΖ                                                                                       

ΑΔΑ: 65Κ1Ω1Φ-99Υ



Αξ.Πξωη: 10725 /13.07.2017 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

ηε Νηθήηε Υαιθηδηθήο ζήκεξα, εκέξα Πέκπηε 13/07/2017 ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ ηζωλίαο, ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε: 

 

1. Ο πξναλαθεξόκελνο Δήκνο, ν νπνίνο εθπξνζωπείηαη λόκηκα από ηνλ Σδίηδην Ιωάλλε ηνπ Σξηαληαθύιινπ, 

Δήκαξρνπ ηνπ Δ. ηζωλίαο θαη ζα θαιείηαη ζηα επόκελα Δήκνο, θαη ν/ε ΕΖΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ηνπ 

ΑΓΓΔΛΟΤ, θάηνηθνο ΤΚΙΑ κε Α.Φ.Μ 109536373 πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο «αληηζπκβαιιόκελνο» 

ζπκθωλνύλ, ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα: 

2. Ο Δήκνο ζα απαζρνιεί ηνλ αληηζπκβαιιόκελν, ζε ζέζε αληίζηνηρωλ θαζεθόληωλ εαπηή πνπ παξείρε εώο 

ηηο 07/06/2017, ζηελ αληαπνδνηηθή ππεξεζία Καζαξηόηεηαο, ωο ΓΔ ΥΔΗΡΗΣΖ ΦΟΡΣΧΣΖ κε ζρέζε 

εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα, από 13/07/2017 - 31/10/2017, βάζεη 

ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4479/2017 ‘’Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.2725/99 (α’ 121) θαη 

άιιεο δηαηάμεηο’’ ΦΕΚ 94/Α/29.06.2017) θαη ηελ εγθύθιην 19 (αξ.πξωη.νηθ. 22159/30.06.2017) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Εζωηεξηθώλ, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ αλωηέξω 

λόκνπ, με δσναηόηηηα επέκηαζης ηης απαζτόληζης ηοσ εώς ηην ημερομηνία καηάρηιζης προζωρινών πινάκων 

διοριζηέων Τακηικού προζωπικού και ότι πέραν ηις 31/03/2018. 

3. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ ζην Δήκν, ζηελ Δεκνηηθή ελόηεηα 

ΙΘΩΝΙΑ/ΣΟΡΩΝΗ αιιά θαη εθηόο έδξαο όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε εθπιήξωζε ηωλ ζθνπώλ ηνπ Δήκνπ.       

4. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ Δήκνπ, 

απνδερόκελν ηνπο θαλόλεο νξγάλωζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Θα ζπλεξγάδεηαη δε θαηά ηα 

εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα κε ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπ Δήκνπ, ώζηε λα πινπνηνύληαη θαηά ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν νη ζηόρνη θαη ην έξγν απηνύ. 

5. Η ζρέζε εξγαζίαο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ είλαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

παξαγξάθνπ έλα ηεο παξνύζαο. Η εξγαζηαθή ζρέζε ιύεηαη κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπκθωλεζέληνο ρξόλνπ, 

ρωξίο θακία άιιε δηαηύπωζε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.                                            

6. Οη κεληαίεο κηθηέο απνδνρέο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ηωλ ΥΗΛΗΧΝ ΟΥΣΧ Δυρώ 

(€1008) βάζε ηνπ N.4354/2015 K.Y.A ΦΕΚ 176A/16-12-2015. ην πνζό απηό ζπκπεξηιακβάλνληαη όια ηα 

επηδόκαηα, θαζώο θαη νη θάζε είδνπο πξόζζεηεο παξνρέο πνπ ρνξεγνύληαη θαηά ηξόπν ηαθηηθό θαη κόληκν. 

Οη απνδνρέο απηέο θαηαβάιινληαη θάζε κήλα. Καηά ηελ θαηαβνιή ηνπο γίλνληαη από ηνλ Δήκν νη λόκηκεο 

θξαηήζεηο.   

7. Κάζε δήηεκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηε ζύκβαζε απηή, ζα ξπζκίδεηαη ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

Απηά ζπκθώλεζαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζε απόδεημε ηωλ νπνίωλ ζπληάρζεθε απηή ε ζύκβαζε ζε δύν 

πξωηόηππα θαη έιαβαλ από έλα θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο.    

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

    ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ                                          Ο ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ            

 

     Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                                                    

ΣΕΗΣΕΗΟ ΗΧΑΝΝΖ                                                                           ΕΖΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ                                                                                       

ΑΔΑ: 65Κ1Ω1Φ-99Υ



Αξ.Πξωη: 10725 /13.07.2017 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

ηε Νηθήηε Υαιθηδηθήο ζήκεξα, εκέξα Πέκπηε 13/07/2017 ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ ηζωλίαο, ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε: 

 

1. Ο πξναλαθεξόκελνο Δήκνο, ν νπνίνο εθπξνζωπείηαη λόκηκα από ηνλ Σδίηδην Ιωάλλε ηνπ Σξηαληαθύιινπ, 

Δήκαξρνπ ηνπ Δ. ηζωλίαο θαη ζα θαιείηαη ζηα επόκελα Δήκνο, θαη ν/ε ΘΤΜΗΑΣΖ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ηνπ 

ΑΝΣΧΝΗΟΤ, θάηνηθνο Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ κε Α.Φ.Μ 038681525 πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο 

«αληηζπκβαιιόκελνο» ζπκθωλνύλ, ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα: 

2. Ο Δήκνο ζα απαζρνιεί ηνλ αληηζπκβαιιόκελν, ζε ζέζε αληίζηνηρωλ θαζεθόληωλ εαπηή πνπ παξείρε εώο 

ηηο 07/06/2017, ζηελ αληαπνδνηηθή ππεξεζία Καζαξηόηεηαο, ωο YΔ ΔΡΓΑΣΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ κε 

ζρέζε εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα, από 13/07/2017 - 31/10/2017, 

βάζεη ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4479/2017 ‘’Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.2725/99 (α’ 121) 

θαη άιιεο δηαηάμεηο’’ ΦΕΚ 94/Α/29.06.2017) θαη ηελ εγθύθιην 19 (αξ.πξωη.νηθ. 22159/30.06.2017) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Εζωηεξηθώλ, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ αλωηέξω 

λόκνπ, με δσναηόηηηα επέκηαζης ηης απαζτόληζης ηοσ εώς ηην ημερομηνία καηάρηιζης προζωρινών πινάκων 

διοριζηέων Τακηικού προζωπικού και ότι πέραν ηις 31/03/2018. 

3. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ ζην Δήκν, ζηελ Δεκνηηθή ελόηεηα 

ΙΘΩΝΙΑ/ΣΟΡΩΝΗ αιιά θαη εθηόο έδξαο όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε εθπιήξωζε ηωλ ζθνπώλ ηνπ Δήκνπ.       

4. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ Δήκνπ, 

απνδερόκελν ηνπο θαλόλεο νξγάλωζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Θα ζπλεξγάδεηαη δε θαηά ηα 

εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα κε ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπ Δήκνπ, ώζηε λα πινπνηνύληαη θαηά ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν νη ζηόρνη θαη ην έξγν απηνύ. 

5. Η ζρέζε εξγαζίαο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ είλαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

παξαγξάθνπ έλα ηεο παξνύζαο. Η εξγαζηαθή ζρέζε ιύεηαη κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπκθωλεζέληνο ρξόλνπ, 

ρωξίο θακία άιιε δηαηύπωζε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.                                            

6. Οη κεληαίεο κηθηέο απνδνρέο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ηωλ ΟΥΣΑΚΟΗΧΝ 

ΠΔΝΖΝΣΑ Δυρώ (€850) βάζε ηνπ N.4354/2015 K.Y.A ΦΕΚ 176A/16-12-2015. ην πνζό απηό 

ζπκπεξηιακβάλνληαη όια ηα επηδόκαηα, θαζώο θαη νη θάζε είδνπο πξόζζεηεο παξνρέο πνπ ρνξεγνύληαη 

θαηά ηξόπν ηαθηηθό θαη κόληκν. Οη απνδνρέο απηέο θαηαβάιινληαη θάζε κήλα. Καηά ηελ θαηαβνιή ηνπο 

γίλνληαη από ηνλ Δήκν νη λόκηκεο θξαηήζεηο.   

7. Κάζε δήηεκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηε ζύκβαζε απηή, ζα ξπζκίδεηαη ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

Απηά ζπκθώλεζαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζε απόδεημε ηωλ νπνίωλ ζπληάρζεθε απηή ε ζύκβαζε ζε δύν 

πξωηόηππα θαη έιαβαλ από έλα θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο.    

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

    ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ                                          Ο ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ            

 

     Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                                                    

ΣΕΗΣΕΗΟ ΗΧΑΝΝΖ                                                                         ΘΤΜΗΑΣΖ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ                                                                                       

ΑΔΑ: 65Κ1Ω1Φ-99Υ



Αξ.Πξωη: 10725 /13.07.2017 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

ηε Νηθήηε Υαιθηδηθήο ζήκεξα, εκέξα Πέκπηε 13/07/2017 ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ ηζωλίαο, ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε: 

 

1. Ο πξναλαθεξόκελνο Δήκνο, ν νπνίνο εθπξνζωπείηαη λόκηκα από ηνλ Σδίηδην Ιωάλλε ηνπ Σξηαληαθύιινπ, 

Δήκαξρνπ ηνπ Δ. ηζωλίαο θαη ζα θαιείηαη ζηα επόκελα Δήκνο, θαη ν/ε ΚΑΛΑΗΣΕΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ 

ΑΣΔΡΗΟΤ, θάηνηθνο ΝΙΚΗΣΗ κε Α.Φ.Μ 062160246 πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο «αληηζπκβαιιόκελνο» 

ζπκθωλνύλ, ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα: 

2. Ο Δήκνο ζα απαζρνιεί ηνλ αληηζπκβαιιόκελν, ζε ζέζε αληίζηνηρωλ θαζεθόληωλ εαπηή πνπ παξείρε εώο 

ηηο 07/06/2017, ζηελ αληαπνδνηηθή ππεξεζία Καζαξηόηεηαο, ωο ΤΔ ΤΝΟΓΟ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟΤ κε ζρέζε 

εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα, από 13/07/2017 - 31/10/2017, βάζεη 

ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4479/2017 ‘’Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.2725/99 (α’ 121) θαη 

άιιεο δηαηάμεηο’’ ΦΕΚ 94/Α/29.06.2017) θαη ηελ εγθύθιην 19 (αξ.πξωη.νηθ. 22159/30.06.2017) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Εζωηεξηθώλ, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ αλωηέξω 

λόκνπ, με δσναηόηηηα επέκηαζης ηης απαζτόληζης ηοσ εώς ηην ημερομηνία καηάρηιζης προζωρινών πινάκων 

διοριζηέων Τακηικού προζωπικού και ότι πέραν ηις 31/03/2018. 

3. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ ζην Δήκν, ζηελ Δεκνηηθή ελόηεηα 

ΙΘΩΝΙΑ/ΣΟΡΩΝΗ αιιά θαη εθηόο έδξαο όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε εθπιήξωζε ηωλ ζθνπώλ ηνπ Δήκνπ.       

4. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ Δήκνπ, 

απνδερόκελν ηνπο θαλόλεο νξγάλωζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Θα ζπλεξγάδεηαη δε θαηά ηα 

εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα κε ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπ Δήκνπ, ώζηε λα πινπνηνύληαη θαηά ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν νη ζηόρνη θαη ην έξγν απηνύ. 

5. Η ζρέζε εξγαζίαο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ είλαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

παξαγξάθνπ έλα ηεο παξνύζαο. Η εξγαζηαθή ζρέζε ιύεηαη κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπκθωλεζέληνο ρξόλνπ, 

ρωξίο θακία άιιε δηαηύπωζε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.                                            

6. Οη κεληαίεο κηθηέο απνδνρέο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ηωλ ΥΗΛΗΧΝ Δυρώ (€1000) 

βάζε ηνπ N.4354/2015 K.Y.A ΦΕΚ 176A/16-12-2015. ην πνζό απηό ζπκπεξηιακβάλνληαη όια ηα 

επηδόκαηα, θαζώο θαη νη θάζε είδνπο πξόζζεηεο παξνρέο πνπ ρνξεγνύληαη θαηά ηξόπν ηαθηηθό θαη κόληκν. 

Οη απνδνρέο απηέο θαηαβάιινληαη θάζε κήλα. Καηά ηελ θαηαβνιή ηνπο γίλνληαη από ηνλ Δήκν νη λόκηκεο 

θξαηήζεηο.   

7. Κάζε δήηεκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηε ζύκβαζε απηή, ζα ξπζκίδεηαη ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

Απηά ζπκθώλεζαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζε απόδεημε ηωλ νπνίωλ ζπληάρζεθε απηή ε ζύκβαζε ζε δύν 

πξωηόηππα θαη έιαβαλ από έλα θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο.    

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

    ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ                                          Ο ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ            

 

     Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                                                    

ΣΕΗΣΕΗΟ ΗΧΑΝΝΖ                                                                         ΚΑΛΑΗΣΕΖ ΓΔΧΡΓΗΟ                                                                                       

ΑΔΑ: 65Κ1Ω1Φ-99Υ



Αξ.Πξωη: 10725 /13.07.2017 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

ηε Νηθήηε Υαιθηδηθήο ζήκεξα, εκέξα Πέκπηε 13/07/2017 ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ ηζωλίαο, ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε: 

 

1. Ο πξναλαθεξόκελνο Δήκνο, ν νπνίνο εθπξνζωπείηαη λόκηκα από ηνλ Σδίηδην Ιωάλλε ηνπ Σξηαληαθύιινπ, 

Δήκαξρνπ ηνπ Δ. ηζωλίαο θαη ζα θαιείηαη ζηα επόκελα Δήκνο, θαη ν/ε ΚΑΛΑΣΕΖ ΔΛΔΝΖ ηνπ 

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ, θάηνηθνο ΝΙΚΗΣΗ κε Α.Φ.Μ 079222952 πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο 

«αληηζπκβαιιόκελνο» ζπκθωλνύλ, ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα: 

2. Ο Δήκνο ζα απαζρνιεί ηνλ αληηζπκβαιιόκελν, ζε ζέζε αληίζηνηρωλ θαζεθόληωλ εαπηή πνπ παξείρε εώο 

ηηο 07/06/2017, ζηελ αληαπνδνηηθή ππεξεζία Καζαξηόηεηαο, ωο ΤΔ ΤΝΟΓΟ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟΤ κε ζρέζε 

εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα, από 13/07/2017 - 31/10/2017, βάζεη 

ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4479/2017 ‘’Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.2725/99 (α’ 121) θαη 

άιιεο δηαηάμεηο’’ ΦΕΚ 94/Α/29.06.2017) θαη ηελ εγθύθιην 19 (αξ.πξωη.νηθ. 22159/30.06.2017) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Εζωηεξηθώλ, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ αλωηέξω 

λόκνπ, με δσναηόηηηα επέκηαζης ηης απαζτόληζης ηοσ εώς ηην ημερομηνία καηάρηιζης προζωρινών πινάκων 

διοριζηέων Τακηικού προζωπικού και ότι πέραν ηις 31/03/2018. 

3. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ ζην Δήκν, ζηελ Δεκνηηθή ελόηεηα 

ΙΘΩΝΙΑ/ΣΟΡΩΝΗ αιιά θαη εθηόο έδξαο όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε εθπιήξωζε ηωλ ζθνπώλ ηνπ Δήκνπ.       

4. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ Δήκνπ, 

απνδερόκελν ηνπο θαλόλεο νξγάλωζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Θα ζπλεξγάδεηαη δε θαηά ηα 

εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα κε ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπ Δήκνπ, ώζηε λα πινπνηνύληαη θαηά ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν νη ζηόρνη θαη ην έξγν απηνύ. 

5. Η ζρέζε εξγαζίαο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ είλαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

παξαγξάθνπ έλα ηεο παξνύζαο. Η εξγαζηαθή ζρέζε ιύεηαη κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπκθωλεζέληνο ρξόλνπ, 

ρωξίο θακία άιιε δηαηύπωζε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.                                            

6. Οη κεληαίεο κηθηέο απνδνρέο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ηωλ ΟΥΣΑΚΟΗΧΝ 

ΠΔΝΖΝΣΑ Δυρώ (€850) βάζε ηνπ N.4354/2015 K.Y.A ΦΕΚ 176A/16-12-2015. ην πνζό απηό 

ζπκπεξηιακβάλνληαη όια ηα επηδόκαηα, θαζώο θαη νη θάζε είδνπο πξόζζεηεο παξνρέο πνπ ρνξεγνύληαη 

θαηά ηξόπν ηαθηηθό θαη κόληκν. Οη απνδνρέο απηέο θαηαβάιινληαη θάζε κήλα. Καηά ηελ θαηαβνιή ηνπο 

γίλνληαη από ηνλ Δήκν νη λόκηκεο θξαηήζεηο.   

7. Κάζε δήηεκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηε ζύκβαζε απηή, ζα ξπζκίδεηαη ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

Απηά ζπκθώλεζαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζε απόδεημε ηωλ νπνίωλ ζπληάρζεθε απηή ε ζύκβαζε ζε δύν 

πξωηόηππα θαη έιαβαλ από έλα θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο.    

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

    ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ                                          Ο ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ            

 

     Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                                                    

ΣΕΗΣΕΗΟ ΗΧΑΝΝΖ                                                                            ΚΑΛΑΣΕΖ ΔΛΔΝΖ                                                                                       

ΑΔΑ: 65Κ1Ω1Φ-99Υ



Αξ.Πξωη: 10725 /13.07.2017 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

ηε Νηθήηε Υαιθηδηθήο ζήκεξα, εκέξα Πέκπηε 13/07/2017 ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ ηζωλίαο, ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε: 

 

1. Ο πξναλαθεξόκελνο Δήκνο, ν νπνίνο εθπξνζωπείηαη λόκηκα από ηνλ Σδίηδην Ιωάλλε ηνπ Σξηαληαθύιινπ, 

Δήκαξρνπ ηνπ Δ. ηζωλίαο θαη ζα θαιείηαη ζηα επόκελα Δήκνο, θαη ν/ε ΚΑΜΑΚΑ ΡΧΞΑΝΖ ηνπ 

ΝΗΚΟΛΑΟΤ, θάηνηθνο ΤΚΙΑ κε Α.Φ.Μ 117190081 πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο «αληηζπκβαιιόκελνο» 

ζπκθωλνύλ, ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα: 

2. Ο Δήκνο ζα απαζρνιεί ηνλ αληηζπκβαιιόκελν, ζε ζέζε αληίζηνηρωλ θαζεθόληωλ εαπηή πνπ παξείρε εώο 

ηηο 07/06/2017, ζηελ αληαπνδνηηθή ππεξεζία Καζαξηόηεηαο, ωο ΤΔ ΤΝΟΓΟ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟΤ κε ζρέζε 

εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα, από 13/07/2017 - 31/10/2017, βάζεη 

ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4479/2017 ‘’Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.2725/99 (α’ 121) θαη 

άιιεο δηαηάμεηο’’ ΦΕΚ 94/Α/29.06.2017) θαη ηελ εγθύθιην 19 (αξ.πξωη.νηθ. 22159/30.06.2017) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Εζωηεξηθώλ, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ αλωηέξω 

λόκνπ, με δσναηόηηηα επέκηαζης ηης απαζτόληζης ηοσ εώς ηην ημερομηνία καηάρηιζης προζωρινών πινάκων 

διοριζηέων Τακηικού προζωπικού και ότι πέραν ηις 31/03/2018. 

3. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ ζην Δήκν, ζηελ Δεκνηηθή ελόηεηα 

ΙΘΩΝΙΑ/ΣΟΡΩΝΗ αιιά θαη εθηόο έδξαο όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε εθπιήξωζε ηωλ ζθνπώλ ηνπ Δήκνπ.       

4. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ Δήκνπ, 

απνδερόκελν ηνπο θαλόλεο νξγάλωζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Θα ζπλεξγάδεηαη δε θαηά ηα 

εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα κε ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπ Δήκνπ, ώζηε λα πινπνηνύληαη θαηά ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν νη ζηόρνη θαη ην έξγν απηνύ. 

5. Η ζρέζε εξγαζίαο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ είλαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

παξαγξάθνπ έλα ηεο παξνύζαο. Η εξγαζηαθή ζρέζε ιύεηαη κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπκθωλεζέληνο ρξόλνπ, 

ρωξίο θακία άιιε δηαηύπωζε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.                                            

6. Οη κεληαίεο κηθηέο απνδνρέο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ηωλ ΔΠΣΑΚΟΗΧΝ ΟΓΓΟΝΣΑ 

Δυρώ (€780) βάζε ηνπ N.4354/2015 K.Y.A ΦΕΚ 176A/16-12-2015. ην πνζό απηό ζπκπεξηιακβάλνληαη 

όια ηα επηδόκαηα, θαζώο θαη νη θάζε είδνπο πξόζζεηεο παξνρέο πνπ ρνξεγνύληαη θαηά ηξόπν ηαθηηθό θαη 

κόληκν. Οη απνδνρέο απηέο θαηαβάιινληαη θάζε κήλα. Καηά ηελ θαηαβνιή ηνπο γίλνληαη από ηνλ Δήκν νη 

λόκηκεο θξαηήζεηο.   

7. Κάζε δήηεκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηε ζύκβαζε απηή, ζα ξπζκίδεηαη ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

Απηά ζπκθώλεζαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζε απόδεημε ηωλ νπνίωλ ζπληάρζεθε απηή ε ζύκβαζε ζε δύν 

πξωηόηππα θαη έιαβαλ από έλα θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο.    

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

    ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ                                          Ο ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ            

 

     Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                                                    

ΣΕΗΣΕΗΟ ΗΧΑΝΝΖ                                                                             ΚΑΜΑΚΑ ΡΧΞΑΝΖ                                                                                       

ΑΔΑ: 65Κ1Ω1Φ-99Υ



Αξ.Πξωη: 10725 /13.07.2017 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

ηε Νηθήηε Υαιθηδηθήο ζήκεξα, εκέξα Πέκπηε 13/07/2017 ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ ηζωλίαο, ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε: 

 

1. Ο πξναλαθεξόκελνο Δήκνο, ν νπνίνο εθπξνζωπείηαη λόκηκα από ηνλ Σδίηδην Ιωάλλε ηνπ Σξηαληαθύιινπ, 

Δήκαξρνπ ηνπ Δ. ηζωλίαο θαη ζα θαιείηαη ζηα επόκελα Δήκνο, θαη ν/ε ΚΑΜΠΑΝΖ ΑΝΓΡΟΜΑΥΖ ηνπ 

ΒΑΗΛΔΗΟΤ, θάηνηθνο ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΤ κε Α.Φ.Μ 043838423 πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο 

«αληηζπκβαιιόκελνο» ζπκθωλνύλ, ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα: 

2. Ο Δήκνο ζα απαζρνιεί ηνλ αληηζπκβαιιόκελν, ζε ζέζε αληίζηνηρωλ θαζεθόληωλ εαπηή πνπ παξείρε εώο 

ηηο 07/06/2017, ζηελ αληαπνδνηηθή ππεξεζία Καζαξηόηεηαο, ωο YΔ ΔΡΓΑΣΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ κε 

ζρέζε εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα, από 13/07/2017 - 31/10/2017, 

βάζεη ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4479/2017 ‘’Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.2725/99 (α’ 121) 

θαη άιιεο δηαηάμεηο’’ ΦΕΚ 94/Α/29.06.2017) θαη ηελ εγθύθιην 19 (αξ.πξωη.νηθ. 22159/30.06.2017) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Εζωηεξηθώλ, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ αλωηέξω 

λόκνπ, με δσναηόηηηα επέκηαζης ηης απαζτόληζης ηοσ εώς ηην ημερομηνία καηάρηιζης προζωρινών πινάκων 

διοριζηέων Τακηικού προζωπικού και ότι πέραν ηις 31/03/2018. 

3. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ ζην Δήκν, ζηελ Δεκνηηθή ελόηεηα 

ΙΘΩΝΙΑ/ΣΟΡΩΝΗ αιιά θαη εθηόο έδξαο όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε εθπιήξωζε ηωλ ζθνπώλ ηνπ Δήκνπ.       

4. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ Δήκνπ, 

απνδερόκελν ηνπο θαλόλεο νξγάλωζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Θα ζπλεξγάδεηαη δε θαηά ηα 

εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα κε ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπ Δήκνπ, ώζηε λα πινπνηνύληαη θαηά ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν νη ζηόρνη θαη ην έξγν απηνύ. 

5. Η ζρέζε εξγαζίαο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ είλαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

παξαγξάθνπ έλα ηεο παξνύζαο. Η εξγαζηαθή ζρέζε ιύεηαη κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπκθωλεζέληνο ρξόλνπ, 

ρωξίο θακία άιιε δηαηύπωζε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.                                            

6. Οη κεληαίεο κηθηέο απνδνρέο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ηωλ ΔΝΝΗΑΚΟΗΧΝ ΣΡΗΑΝΣΑ 

Δυρώ (€930) βάζε ηνπ N.4354/2015 K.Y.A ΦΕΚ 176A/16-12-2015. ην πνζό απηό ζπκπεξηιακβάλνληαη 

όια ηα επηδόκαηα, θαζώο θαη νη θάζε είδνπο πξόζζεηεο παξνρέο πνπ ρνξεγνύληαη θαηά ηξόπν ηαθηηθό θαη 

κόληκν. Οη απνδνρέο απηέο θαηαβάιινληαη θάζε κήλα. Καηά ηελ θαηαβνιή ηνπο γίλνληαη από ηνλ Δήκν νη 

λόκηκεο θξαηήζεηο.   

7. Κάζε δήηεκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηε ζύκβαζε απηή, ζα ξπζκίδεηαη ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

Απηά ζπκθώλεζαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζε απόδεημε ηωλ νπνίωλ ζπληάρζεθε απηή ε ζύκβαζε ζε δύν 

πξωηόηππα θαη έιαβαλ από έλα θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο.    

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

    ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ                                          Ο ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ            

 

     Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                                                    

ΣΕΗΣΕΗΟ ΗΧΑΝΝΖ                                                                        ΚΑΜΠΑΝΖ ΑΝΓΡΟΜΑΥΖ                                                                                       

ΑΔΑ: 65Κ1Ω1Φ-99Υ



Αξ.Πξωη: 10725 /13.07.2017 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

ηε Νηθήηε Υαιθηδηθήο ζήκεξα, εκέξα Πέκπηε 13/07/2017 ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ ηζωλίαο, ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε: 

 

1. Ο πξναλαθεξόκελνο Δήκνο, ν νπνίνο εθπξνζωπείηαη λόκηκα από ηνλ Σδίηδην Ιωάλλε ηνπ Σξηαληαθύιινπ, 

Δήκαξρνπ ηνπ Δ. ηζωλίαο θαη ζα θαιείηαη ζηα επόκελα Δήκνο, θαη ν/ε ΚΑΜΠΑΝΖ ΑΣΔΡΗΟ ηνπ 

ΥΡΖΣΟΤ, θάηνηθνο ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΤ κε Α.Φ.Μ 055295845 πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο 

«αληηζπκβαιιόκελνο» ζπκθωλνύλ, ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα: 

2. Ο Δήκνο ζα απαζρνιεί ηνλ αληηζπκβαιιόκελν, ζε ζέζε αληίζηνηρωλ θαζεθόληωλ εαπηή πνπ παξείρε εώο 

ηηο 07/06/2017, ζηελ αληαπνδνηηθή ππεξεζία Καζαξηόηεηαο, ωο YΔ ΔΡΓΑΣΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ κε 

ζρέζε εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα, από 13/07/2017 - 31/10/2017, 

βάζεη ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4479/2017 ‘’Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.2725/99 (α’ 121) 

θαη άιιεο δηαηάμεηο’’ ΦΕΚ 94/Α/29.06.2017) θαη ηελ εγθύθιην 19 (αξ.πξωη.νηθ. 22159/30.06.2017) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Εζωηεξηθώλ, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ αλωηέξω 

λόκνπ, με δσναηόηηηα επέκηαζης ηης απαζτόληζης ηοσ εώς ηην ημερομηνία καηάρηιζης προζωρινών πινάκων 

διοριζηέων Τακηικού προζωπικού και ότι πέραν ηις 31/03/2018. 

3. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ ζην Δήκν, ζηελ Δεκνηηθή ελόηεηα 

ΙΘΩΝΙΑ/ΣΟΡΩΝΗ αιιά θαη εθηόο έδξαο όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε εθπιήξωζε ηωλ ζθνπώλ ηνπ Δήκνπ.       

4. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ Δήκνπ, 

απνδερόκελν ηνπο θαλόλεο νξγάλωζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Θα ζπλεξγάδεηαη δε θαηά ηα 

εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα κε ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπ Δήκνπ, ώζηε λα πινπνηνύληαη θαηά ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν νη ζηόρνη θαη ην έξγν απηνύ. 

5. Η ζρέζε εξγαζίαο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ είλαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

παξαγξάθνπ έλα ηεο παξνύζαο. Η εξγαζηαθή ζρέζε ιύεηαη κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπκθωλεζέληνο ρξόλνπ, 

ρωξίο θακία άιιε δηαηύπωζε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.                                            

6. Οη κεληαίεο κηθηέο απνδνρέο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ηωλ ΔΝΝΗΑΚΟΗΧΝ ΣΡΗΑΝΣΑ 

Δυρώ (€930) βάζε ηνπ N.4354/2015 K.Y.A ΦΕΚ 176A/16-12-2015. ην πνζό απηό ζπκπεξηιακβάλνληαη 

όια ηα επηδόκαηα, θαζώο θαη νη θάζε είδνπο πξόζζεηεο παξνρέο πνπ ρνξεγνύληαη θαηά ηξόπν ηαθηηθό θαη 

κόληκν. Οη απνδνρέο απηέο θαηαβάιινληαη θάζε κήλα. Καηά ηελ θαηαβνιή ηνπο γίλνληαη από ηνλ Δήκν νη 

λόκηκεο θξαηήζεηο.   

7. Κάζε δήηεκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηε ζύκβαζε απηή, ζα ξπζκίδεηαη ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

Απηά ζπκθώλεζαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζε απόδεημε ηωλ νπνίωλ ζπληάρζεθε απηή ε ζύκβαζε ζε δύν 

πξωηόηππα θαη έιαβαλ από έλα θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο.    

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

    ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ                                          Ο ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ            

 

     Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                                                    

ΣΕΗΣΕΗΟ ΗΧΑΝΝΖ                                                                         ΚΑΜΠΑΝΖ ΑΣΔΡΗΟ                                                                                       

ΑΔΑ: 65Κ1Ω1Φ-99Υ



Αξ.Πξωη: 10725 /13.07.2017 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

ηε Νηθήηε Υαιθηδηθήο ζήκεξα, εκέξα Πέκπηε 13/07/2017 ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ ηζωλίαο, ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε: 

 

1. Ο πξναλαθεξόκελνο Δήκνο, ν νπνίνο εθπξνζωπείηαη λόκηκα από ηνλ Σδίηδην Ιωάλλε ηνπ Σξηαληαθύιινπ, 

Δήκαξρνπ ηνπ Δ. ηζωλίαο θαη ζα θαιείηαη ζηα επόκελα Δήκνο, θαη ν/ε ΚΑΜΠΟΤΡΑΚΖ ΜΑΡΗΑ ηνπ 

ΣΑΤΡΟΤ, θάηνηθνο Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ κε Α.Φ.Μ 106479737 πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο «αληηζπκβαιιόκελνο» 

ζπκθωλνύλ, ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα: 

2. Ο Δήκνο ζα απαζρνιεί ηνλ αληηζπκβαιιόκελν, ζε ζέζε αληίζηνηρωλ θαζεθόληωλ εαπηή πνπ παξείρε εώο 

ηηο 07/06/2017, ζηελ αληαπνδνηηθή ππεξεζία Καζαξηόηεηαο, ωο YΔ ΔΡΓΑΣΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ κε 

ζρέζε εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα, από 13/07/2017 - 31/10/2017, 

βάζεη ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4479/2017 ‘’Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.2725/99 (α’ 121) 

θαη άιιεο δηαηάμεηο’’ ΦΕΚ 94/Α/29.06.2017) θαη ηελ εγθύθιην 19 (αξ.πξωη.νηθ. 22159/30.06.2017) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Εζωηεξηθώλ, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ αλωηέξω 

λόκνπ, με δσναηόηηηα επέκηαζης ηης απαζτόληζης ηοσ εώς ηην ημερομηνία καηάρηιζης προζωρινών πινάκων 

διοριζηέων Τακηικού προζωπικού και ότι πέραν ηις 31/03/2018. 

3. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ ζην Δήκν, ζηελ Δεκνηηθή ελόηεηα 

ΙΘΩΝΙΑ/ΣΟΡΩΝΗ αιιά θαη εθηόο έδξαο όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε εθπιήξωζε ηωλ ζθνπώλ ηνπ Δήκνπ.       

4. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ Δήκνπ, 

απνδερόκελν ηνπο θαλόλεο νξγάλωζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Θα ζπλεξγάδεηαη δε θαηά ηα 

εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα κε ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπ Δήκνπ, ώζηε λα πινπνηνύληαη θαηά ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν νη ζηόρνη θαη ην έξγν απηνύ. 

5. Η ζρέζε εξγαζίαο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ είλαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

παξαγξάθνπ έλα ηεο παξνύζαο. Η εξγαζηαθή ζρέζε ιύεηαη κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπκθωλεζέληνο ρξόλνπ, 

ρωξίο θακία άιιε δηαηύπωζε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.                                            

6. Οη κεληαίεο κηθηέο απνδνρέο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ηωλ ΔΝΝΗΑΚΟΗΧΝ ΣΡΗΑΝΣΑ 

Δυρώ (€930) βάζε ηνπ N.4354/2015 K.Y.A ΦΕΚ 176A/16-12-2015. ην πνζό απηό ζπκπεξηιακβάλνληαη 

όια ηα επηδόκαηα, θαζώο θαη νη θάζε είδνπο πξόζζεηεο παξνρέο πνπ ρνξεγνύληαη θαηά ηξόπν ηαθηηθό θαη 

κόληκν. Οη απνδνρέο απηέο θαηαβάιινληαη θάζε κήλα. Καηά ηελ θαηαβνιή ηνπο γίλνληαη από ηνλ Δήκν νη 

λόκηκεο θξαηήζεηο.   

7. Κάζε δήηεκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηε ζύκβαζε απηή, ζα ξπζκίδεηαη ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

Απηά ζπκθώλεζαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζε απόδεημε ηωλ νπνίωλ ζπληάρζεθε απηή ε ζύκβαζε ζε δύν 

πξωηόηππα θαη έιαβαλ από έλα θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο.    

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

    ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ                                          Ο ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ            

 

     Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                                                    

ΣΕΗΣΕΗΟ ΗΧΑΝΝΖ                                                                          ΚΑΜΠΟΤΡΑΚΖ ΜΑΡΗΑ                                                                                       

ΑΔΑ: 65Κ1Ω1Φ-99Υ



Αξ.Πξωη: 10725 /13.07.2017 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

ηε Νηθήηε Υαιθηδηθήο ζήκεξα, εκέξα Πέκπηε 13/07/2017 ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ ηζωλίαο, ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε: 

 

1. Ο πξναλαθεξόκελνο Δήκνο, ν νπνίνο εθπξνζωπείηαη λόκηκα από ηνλ Σδίηδην Ιωάλλε ηνπ Σξηαληαθύιινπ, 

Δήκαξρνπ ηνπ Δ. ηζωλίαο θαη ζα θαιείηαη ζηα επόκελα Δήκνο, θαη ν/ε ΚΑΝΔΝΔ ΧΣΖΡΗΑ ηνπ 

ΘΔΟΓΧΡΟΤ, θάηνηθνο ΝΙΚΗΣΗ κε Α.Φ.Μ 121786580 πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο «αληηζπκβαιιόκελνο» 

ζπκθωλνύλ, ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα: 

2. Ο Δήκνο ζα απαζρνιεί ηνλ αληηζπκβαιιόκελν, ζε ζέζε αληίζηνηρωλ θαζεθόληωλ εαπηή πνπ παξείρε εώο 

ηηο 07/06/2017, ζηελ αληαπνδνηηθή ππεξεζία Καζαξηόηεηαο, ωο YΔ ΔΡΓΑΣΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ κε 

ζρέζε εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα, από 13/07/2017 - 31/10/2017, 

βάζεη ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4479/2017 ‘’Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.2725/99 (α’ 121) 

θαη άιιεο δηαηάμεηο’’ ΦΕΚ 94/Α/29.06.2017) θαη ηελ εγθύθιην 19 (αξ.πξωη.νηθ. 22159/30.06.2017) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Εζωηεξηθώλ, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ αλωηέξω 

λόκνπ, με δσναηόηηηα επέκηαζης ηης απαζτόληζης ηοσ εώς ηην ημερομηνία καηάρηιζης προζωρινών πινάκων 

διοριζηέων Τακηικού προζωπικού και ότι πέραν ηις 31/03/2018. 

3. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ ζην Δήκν, ζηελ Δεκνηηθή ελόηεηα 

ΙΘΩΝΙΑ/ΣΟΡΩΝΗ αιιά θαη εθηόο έδξαο όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε εθπιήξωζε ηωλ ζθνπώλ ηνπ Δήκνπ.       

4. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ Δήκνπ, 

απνδερόκελν ηνπο θαλόλεο νξγάλωζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Θα ζπλεξγάδεηαη δε θαηά ηα 

εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα κε ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπ Δήκνπ, ώζηε λα πινπνηνύληαη θαηά ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν νη ζηόρνη θαη ην έξγν απηνύ. 

5. Η ζρέζε εξγαζίαο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ είλαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

παξαγξάθνπ έλα ηεο παξνύζαο. Η εξγαζηαθή ζρέζε ιύεηαη κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπκθωλεζέληνο ρξόλνπ, 

ρωξίο θακία άιιε δηαηύπωζε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.                                            

6. Οη κεληαίεο κηθηέο απνδνρέο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ηωλ ΔΝΝΗΑΚΟΗΧΝ 

ΟΓΓΟΝΣΑ Δυρώ (€980) βάζε ηνπ N.4354/2015 K.Y.A ΦΕΚ 176A/16-12-2015. ην πνζό απηό 

ζπκπεξηιακβάλνληαη όια ηα επηδόκαηα, θαζώο θαη νη θάζε είδνπο πξόζζεηεο παξνρέο πνπ ρνξεγνύληαη 

θαηά ηξόπν ηαθηηθό θαη κόληκν. Οη απνδνρέο απηέο θαηαβάιινληαη θάζε κήλα. Καηά ηελ θαηαβνιή ηνπο 

γίλνληαη από ηνλ Δήκν νη λόκηκεο θξαηήζεηο.   

7. Κάζε δήηεκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηε ζύκβαζε απηή, ζα ξπζκίδεηαη ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

Απηά ζπκθώλεζαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζε απόδεημε ηωλ νπνίωλ ζπληάρζεθε απηή ε ζύκβαζε ζε δύν 

πξωηόηππα θαη έιαβαλ από έλα θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο.    

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

    ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ                                          Ο ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ            

 

     Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                                                    

ΣΕΗΣΕΗΟ ΗΧΑΝΝΖ                                                                             ΚΑΝΔΝΔ ΧΣΖΡΗΑ                                                                                       

ΑΔΑ: 65Κ1Ω1Φ-99Υ



Αξ.Πξωη: 10725 /13.07.2017 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

ηε Νηθήηε Υαιθηδηθήο ζήκεξα, εκέξα Πέκπηε 13/07/2017 ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ ηζωλίαο, ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε: 

 

1. Ο πξναλαθεξόκελνο Δήκνο, ν νπνίνο εθπξνζωπείηαη λόκηκα από ηνλ Σδίηδην Ιωάλλε ηνπ Σξηαληαθύιινπ, 

Δήκαξρνπ ηνπ Δ. ηζωλίαο θαη ζα θαιείηαη ζηα επόκελα Δήκνο, θαη ν/ε ΚΑΝΔΝΔ ΘΔΟΓΧΡΟ ηνπ 

ΝΗΚΟΛΑΟΤ, θάηνηθνο ΑΡΣΗ κε Α.Φ.Μ 045734285 πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο «αληηζπκβαιιόκελνο» 

ζπκθωλνύλ, ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα: 

2. Ο Δήκνο ζα απαζρνιεί ηνλ αληηζπκβαιιόκελν, ζε ζέζε αληίζηνηρωλ θαζεθόληωλ εαπηή πνπ παξείρε εώο 

ηηο 07/06/2017, ζηελ αληαπνδνηηθή ππεξεζία Καζαξηόηεηαο, ωο ΤΔ ΔΡΓΑΣΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ κε 

ζρέζε εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα, από 13/07/2017 - 31/10/2017, 

βάζεη ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4479/2017 ‘’Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.2725/99 (α’ 121) 

θαη άιιεο δηαηάμεηο’’ ΦΕΚ 94/Α/29.06.2017) θαη ηελ εγθύθιην 19 (αξ.πξωη.νηθ. 22159/30.06.2017) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Εζωηεξηθώλ, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ αλωηέξω 

λόκνπ, με δσναηόηηηα επέκηαζης ηης απαζτόληζης ηοσ εώς ηην ημερομηνία καηάρηιζης προζωρινών πινάκων 

διοριζηέων Τακηικού προζωπικού και ότι πέραν ηις 31/03/2018. 

3. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ ζην Δήκν, ζηελ Δεκνηηθή ελόηεηα 

ΙΘΩΝΙΑ/ΣΟΡΩΝΗ αιιά θαη εθηόο έδξαο όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε εθπιήξωζε ηωλ ζθνπώλ ηνπ Δήκνπ.       

4. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ Δήκνπ, 

απνδερόκελν ηνπο θαλόλεο νξγάλωζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Θα ζπλεξγάδεηαη δε θαηά ηα 

εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα κε ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπ Δήκνπ, ώζηε λα πινπνηνύληαη θαηά ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν νη ζηόρνη θαη ην έξγν απηνύ. 

5. Η ζρέζε εξγαζίαο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ είλαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

παξαγξάθνπ έλα ηεο παξνύζαο. Η εξγαζηαθή ζρέζε ιύεηαη κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπκθωλεζέληνο ρξόλνπ, 

ρωξίο θακία άιιε δηαηύπωζε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.                                            

6. Οη κεληαίεο κηθηέο απνδνρέο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ηωλ ΔΝΝΗΑΚΟΗΧΝ ΣΡΗΑΝΣΑ 

Δυρώ (€930) βάζε ηνπ N.4354/2015 K.Y.A ΦΕΚ 176A/16-12-2015. ην πνζό απηό ζπκπεξηιακβάλνληαη 

όια ηα επηδόκαηα, θαζώο θαη νη θάζε είδνπο πξόζζεηεο παξνρέο πνπ ρνξεγνύληαη θαηά ηξόπν ηαθηηθό θαη 

κόληκν. Οη απνδνρέο απηέο θαηαβάιινληαη θάζε κήλα. Καηά ηελ θαηαβνιή ηνπο γίλνληαη από ηνλ Δήκν νη 

λόκηκεο θξαηήζεηο.   

7. Κάζε δήηεκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηε ζύκβαζε απηή, ζα ξπζκίδεηαη ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

Απηά ζπκθώλεζαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζε απόδεημε ηωλ νπνίωλ ζπληάρζεθε απηή ε ζύκβαζε ζε δύν 

πξωηόηππα θαη έιαβαλ από έλα θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο.    

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

    ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ                                          Ο ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ            

 

     Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                                                    

ΣΕΗΣΕΗΟ ΗΧΑΝΝΖ                                                                           ΚΑΝΔΝΔ ΘΔΟΓΧΡΟ                                                                                       

ΑΔΑ: 65Κ1Ω1Φ-99Υ



Αξ.Πξωη: 10725 /13.07.2017 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

ηε Νηθήηε Υαιθηδηθήο ζήκεξα, εκέξα Πέκπηε 13/07/2017 ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ ηζωλίαο, ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε: 

 

1. Ο πξναλαθεξόκελνο Δήκνο, ν νπνίνο εθπξνζωπείηαη λόκηκα από ηνλ Σδίηδην Ιωάλλε ηνπ Σξηαληαθύιινπ, 

Δήκαξρνπ ηνπ Δ. ηζωλίαο θαη ζα θαιείηαη ζηα επόκελα Δήκνο, θαη ν/ε ΚΑΡΑΒΑΗΛΖ ΗΧΑΝΝΖ ηνπ 

ΝΗΚΟΛΑΟΤ, θάηνηθνο ΜΕΣΑΓΓΙΣΙΟΤ κε Α.Φ.Μ 057843782 πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο 

«αληηζπκβαιιόκελνο» ζπκθωλνύλ, ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα: 

2. Ο Δήκνο ζα απαζρνιεί ηνλ αληηζπκβαιιόκελν, ζε ζέζε αληίζηνηρωλ θαζεθόληωλ εαπηή πνπ παξείρε εώο 

ηηο 07/06/2017, ζηελ αληαπνδνηηθή ππεξεζία Καζαξηόηεηαο, ωο ΤΔ ΤΝΟΓΟ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟΤ κε ζρέζε 

εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα, από 13/07/2017 - 31/10/2017, βάζεη 

ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4479/2017 ‘’Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.2725/99 (α’ 121) θαη 

άιιεο δηαηάμεηο’’ ΦΕΚ 94/Α/29.06.2017) θαη ηελ εγθύθιην 19 (αξ.πξωη.νηθ. 22159/30.06.2017) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Εζωηεξηθώλ, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ αλωηέξω 

λόκνπ, με δσναηόηηηα επέκηαζης ηης απαζτόληζης ηοσ εώς ηην ημερομηνία καηάρηιζης προζωρινών πινάκων 

διοριζηέων Τακηικού προζωπικού και ότι πέραν ηις 31/03/2018. 

3. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ ζην Δήκν, ζηελ Δεκνηηθή ελόηεηα 

ΙΘΩΝΙΑ/ΣΟΡΩΝΗ αιιά θαη εθηόο έδξαο όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε εθπιήξωζε ηωλ ζθνπώλ ηνπ Δήκνπ.       

4. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ Δήκνπ, 

απνδερόκελν ηνπο θαλόλεο νξγάλωζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Θα ζπλεξγάδεηαη δε θαηά ηα 

εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα κε ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπ Δήκνπ, ώζηε λα πινπνηνύληαη θαηά ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν νη ζηόρνη θαη ην έξγν απηνύ. 

5. Η ζρέζε εξγαζίαο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ είλαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

παξαγξάθνπ έλα ηεο παξνύζαο. Η εξγαζηαθή ζρέζε ιύεηαη κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπκθωλεζέληνο ρξόλνπ, 

ρωξίο θακία άιιε δηαηύπωζε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.                                            

6. Οη κεληαίεο κηθηέο απνδνρέο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ηωλ ΔΝΝΗΑΚΟΗΧΝ ΣΡΗΑΝΣΑ 

Δυρώ (€930) βάζε ηνπ N.4354/2015 K.Y.A ΦΕΚ 176A/16-12-2015. ην πνζό απηό ζπκπεξηιακβάλνληαη 

όια ηα επηδόκαηα, θαζώο θαη νη θάζε είδνπο πξόζζεηεο παξνρέο πνπ ρνξεγνύληαη θαηά ηξόπν ηαθηηθό θαη 

κόληκν. Οη απνδνρέο απηέο θαηαβάιινληαη θάζε κήλα. Καηά ηελ θαηαβνιή ηνπο γίλνληαη από ηνλ Δήκν νη 

λόκηκεο θξαηήζεηο.   

7. Κάζε δήηεκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηε ζύκβαζε απηή, ζα ξπζκίδεηαη ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

Απηά ζπκθώλεζαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζε απόδεημε ηωλ νπνίωλ ζπληάρζεθε απηή ε ζύκβαζε ζε δύν 

πξωηόηππα θαη έιαβαλ από έλα θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο.    

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

    ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ                                          Ο ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ            

 

     Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                                                    

ΣΕΗΣΕΗΟ ΗΧΑΝΝΖ                                                                        ΚΑΡΑΒΑΗΛΖ ΗΧΑΝΝΖ                                                                                       

ΑΔΑ: 65Κ1Ω1Φ-99Υ



Αξ.Πξωη: 10725 /13.07.2017 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

ηε Νηθήηε Υαιθηδηθήο ζήκεξα, εκέξα Πέκπηε 13/07/2017 ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ ηζωλίαο, ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε: 

 

1. Ο πξναλαθεξόκελνο Δήκνο, ν νπνίνο εθπξνζωπείηαη λόκηκα από ηνλ Σδίηδην Ιωάλλε ηνπ Σξηαληαθύιινπ, 

Δήκαξρνπ ηνπ Δ. ηζωλίαο θαη ζα θαιείηαη ζηα επόκελα Δήκνο, θαη ν/ε ΚΑΡΑΒΑΗΛΖ ΗΧΑΝΝΖ ηνπ 

ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ, θάηνηθνο ΜΕΣΑΓΓΙΣΙΟΤ κε Α.Φ.Μ 053455597 πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο 

«αληηζπκβαιιόκελνο» ζπκθωλνύλ, ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα: 

2. Ο Δήκνο ζα απαζρνιεί ηνλ αληηζπκβαιιόκελν, ζε ζέζε αληίζηνηρωλ θαζεθόληωλ εαπηή πνπ παξείρε εώο 

ηηο 07/06/2017, ζηελ αληαπνδνηηθή ππεξεζία Καζαξηόηεηαο, ωο ΤΔ ΤΝΟΓΟ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟΤ κε ζρέζε 

εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα, από 13/07/2017 - 31/10/2017, βάζεη 

ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4479/2017 ‘’Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.2725/99 (α’ 121) θαη 

άιιεο δηαηάμεηο’’ ΦΕΚ 94/Α/29.06.2017) θαη ηελ εγθύθιην 19 (αξ.πξωη.νηθ. 22159/30.06.2017) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Εζωηεξηθώλ, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ αλωηέξω 

λόκνπ, με δσναηόηηηα επέκηαζης ηης απαζτόληζης ηοσ εώς ηην ημερομηνία καηάρηιζης προζωρινών πινάκων 

διοριζηέων Τακηικού προζωπικού και ότι πέραν ηις 31/03/2018. 

3. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ ζην Δήκν, ζηελ Δεκνηηθή ελόηεηα 

ΙΘΩΝΙΑ/ΣΟΡΩΝΗ αιιά θαη εθηόο έδξαο όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε εθπιήξωζε ηωλ ζθνπώλ ηνπ Δήκνπ.       

4. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ Δήκνπ, 

απνδερόκελν ηνπο θαλόλεο νξγάλωζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Θα ζπλεξγάδεηαη δε θαηά ηα 

εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα κε ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπ Δήκνπ, ώζηε λα πινπνηνύληαη θαηά ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν νη ζηόρνη θαη ην έξγν απηνύ. 

5. Η ζρέζε εξγαζίαο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ είλαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

παξαγξάθνπ έλα ηεο παξνύζαο. Η εξγαζηαθή ζρέζε ιύεηαη κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπκθωλεζέληνο ρξόλνπ, 

ρωξίο θακία άιιε δηαηύπωζε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.                                            

6. Οη κεληαίεο κηθηέο απνδνρέο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ηωλ ΔΝΝΗΑΚΟΗΧΝ ΣΡΗΑΝΣΑ 

Δυρώ (€930) βάζε ηνπ N.4354/2015 K.Y.A ΦΕΚ 176A/16-12-2015. ην πνζό απηό ζπκπεξηιακβάλνληαη 

όια ηα επηδόκαηα, θαζώο θαη νη θάζε είδνπο πξόζζεηεο παξνρέο πνπ ρνξεγνύληαη θαηά ηξόπν ηαθηηθό θαη 

κόληκν. Οη απνδνρέο απηέο θαηαβάιινληαη θάζε κήλα. Καηά ηελ θαηαβνιή ηνπο γίλνληαη από ηνλ Δήκν νη 

λόκηκεο θξαηήζεηο.   

7. Κάζε δήηεκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηε ζύκβαζε απηή, ζα ξπζκίδεηαη ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

Απηά ζπκθώλεζαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζε απόδεημε ηωλ νπνίωλ ζπληάρζεθε απηή ε ζύκβαζε ζε δύν 

πξωηόηππα θαη έιαβαλ από έλα θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο.    

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

    ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ                                          Ο ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ            

 

     Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                                                    

ΣΕΗΣΕΗΟ ΗΧΑΝΝΖ                                                                       ΚΑΡΑΒΑΗΛΖ ΗΧΑΝΝΖ                                                                                       

ΑΔΑ: 65Κ1Ω1Φ-99Υ



Αξ.Πξωη: 10725 /13.07.2017 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

ηε Νηθήηε Υαιθηδηθήο ζήκεξα, εκέξα Πέκπηε 13/07/2017 ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ ηζωλίαο, ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε: 

 

1. Ο πξναλαθεξόκελνο Δήκνο, ν νπνίνο εθπξνζωπείηαη λόκηκα από ηνλ Σδίηδην Ιωάλλε ηνπ Σξηαληαθύιινπ, 

Δήκαξρνπ ηνπ Δ. ηζωλίαο θαη ζα θαιείηαη ζηα επόκελα Δήκνο, θαη ν/ε ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ 

ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟ ηνπ ΗΧΑΚΔΗΜ, θάηνηθνο ΝΙΚΗΣΗ κε Α.Φ.Μ 055367083 πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο 

«αληηζπκβαιιόκελνο» ζπκθωλνύλ, ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα: 

2. Ο Δήκνο ζα απαζρνιεί ηνλ αληηζπκβαιιόκελν, ζε ζέζε αληίζηνηρωλ θαζεθόληωλ εαπηή πνπ παξείρε εώο 

ηηο 07/06/2017, ζηελ αληαπνδνηηθή ππεξεζία Καζαξηόηεηαο, ωο YΔ ΔΡΓΑΣΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ κε 

ζρέζε εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα, από 13/07/2017 - 31/10/2017, 

βάζεη ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4479/2017 ‘’Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.2725/99 (α’ 121) 

θαη άιιεο δηαηάμεηο’’ ΦΕΚ 94/Α/29.06.2017) θαη ηελ εγθύθιην 19 (αξ.πξωη.νηθ. 22159/30.06.2017) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Εζωηεξηθώλ, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ αλωηέξω 

λόκνπ, με δσναηόηηηα επέκηαζης ηης απαζτόληζης ηοσ εώς ηην ημερομηνία καηάρηιζης προζωρινών πινάκων 

διοριζηέων Τακηικού προζωπικού και ότι πέραν ηις 31/03/2018. 

3. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ ζην Δήκν, ζηελ Δεκνηηθή ελόηεηα 

ΙΘΩΝΙΑ/ΣΟΡΩΝΗ αιιά θαη εθηόο έδξαο όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε εθπιήξωζε ηωλ ζθνπώλ ηνπ Δήκνπ.       

4. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ Δήκνπ, 

απνδερόκελν ηνπο θαλόλεο νξγάλωζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Θα ζπλεξγάδεηαη δε θαηά ηα 

εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα κε ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπ Δήκνπ, ώζηε λα πινπνηνύληαη θαηά ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν νη ζηόρνη θαη ην έξγν απηνύ. 

5. Η ζρέζε εξγαζίαο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ είλαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

παξαγξάθνπ έλα ηεο παξνύζαο. Η εξγαζηαθή ζρέζε ιύεηαη κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπκθωλεζέληνο ρξόλνπ, 

ρωξίο θακία άιιε δηαηύπωζε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.                                            

6. Οη κεληαίεο κηθηέο απνδνρέο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ηωλ ΔΝΝΗΑΚΟΗΧΝ ΣΡΗΑΝΣΑ 

Δυρώ (€930) βάζε ηνπ N.4354/2015 K.Y.A ΦΕΚ 176A/16-12-2015. ην πνζό απηό ζπκπεξηιακβάλνληαη 

όια ηα επηδόκαηα, θαζώο θαη νη θάζε είδνπο πξόζζεηεο παξνρέο πνπ ρνξεγνύληαη θαηά ηξόπν ηαθηηθό θαη 

κόληκν. Οη απνδνρέο απηέο θαηαβάιινληαη θάζε κήλα. Καηά ηελ θαηαβνιή ηνπο γίλνληαη από ηνλ Δήκν νη 

λόκηκεο θξαηήζεηο.   

7. Κάζε δήηεκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηε ζύκβαζε απηή, ζα ξπζκίδεηαη ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

Απηά ζπκθώλεζαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζε απόδεημε ηωλ νπνίωλ ζπληάρζεθε απηή ε ζύκβαζε ζε δύν 

πξωηόηππα θαη έιαβαλ από έλα θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο.    

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

    ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ                                          Ο ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ            

 

     Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                                                    

ΣΕΗΣΕΗΟ ΗΧΑΝΝΖ                                                               ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟ                                                                                       

ΑΔΑ: 65Κ1Ω1Φ-99Υ



Αξ.Πξωη: 10725 /13.07.2017 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

ηε Νηθήηε Υαιθηδηθήο ζήκεξα, εκέξα Πέκπηε 13/07/2017 ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ ηζωλίαο, ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε: 

 

1. Ο πξναλαθεξόκελνο Δήκνο, ν νπνίνο εθπξνζωπείηαη λόκηκα από ηνλ Σδίηδην Ιωάλλε ηνπ Σξηαληαθύιινπ, 

Δήκαξρνπ ηνπ Δ. ηζωλίαο θαη ζα θαιείηαη ζηα επόκελα Δήκνο, θαη ν/ε ΚΑΡΑΚΟΤΖ ΒΗΚΣΧΡΗΑ ηνπ 

ΓΔΧΡΓΗΟΤ, θάηνηθνο ΝΙΚΗΣΗ κε Α.Φ.Μ 046970243 πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο «αληηζπκβαιιόκελνο» 

ζπκθωλνύλ, ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα: 

2. Ο Δήκνο ζα απαζρνιεί ηνλ αληηζπκβαιιόκελν, ζε ζέζε αληίζηνηρωλ θαζεθόληωλ εαπηή πνπ παξείρε εώο 

ηηο 07/06/2017, ζηελ αληαπνδνηηθή ππεξεζία Καζαξηόηεηαο, ωο ΤΔ ΔΡΓΑΣΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ κε 

ζρέζε εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα, από 13/07/2017 - 31/10/2017, 

βάζεη ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4479/2017 ‘’Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.2725/99 (α’ 121) 

θαη άιιεο δηαηάμεηο’’ ΦΕΚ 94/Α/29.06.2017) θαη ηελ εγθύθιην 19 (αξ.πξωη.νηθ. 22159/30.06.2017) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Εζωηεξηθώλ, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ αλωηέξω 

λόκνπ, με δσναηόηηηα επέκηαζης ηης απαζτόληζης ηοσ εώς ηην ημερομηνία καηάρηιζης προζωρινών πινάκων 

διοριζηέων Τακηικού προζωπικού και ότι πέραν ηις 31/03/2018. 

3. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ ζην Δήκν, ζηελ Δεκνηηθή ελόηεηα 

ΙΘΩΝΙΑ/ΣΟΡΩΝΗ αιιά θαη εθηόο έδξαο όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε εθπιήξωζε ηωλ ζθνπώλ ηνπ Δήκνπ.       

4. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ Δήκνπ, 

απνδερόκελν ηνπο θαλόλεο νξγάλωζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Θα ζπλεξγάδεηαη δε θαηά ηα 

εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα κε ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπ Δήκνπ, ώζηε λα πινπνηνύληαη θαηά ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν νη ζηόρνη θαη ην έξγν απηνύ. 

5. Η ζρέζε εξγαζίαο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ είλαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

παξαγξάθνπ έλα ηεο παξνύζαο. Η εξγαζηαθή ζρέζε ιύεηαη κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπκθωλεζέληνο ρξόλνπ, 

ρωξίο θακία άιιε δηαηύπωζε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.                                            

6. Οη κεληαίεο κηθηέο απνδνρέο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ηωλ ΔΝΝΗΑΚΟΗΧΝ Δυρώ 

(€900) βάζε ηνπ N.4354/2015 K.Y.A ΦΕΚ 176A/16-12-2015. ην πνζό απηό ζπκπεξηιακβάλνληαη όια ηα 

επηδόκαηα, θαζώο θαη νη θάζε είδνπο πξόζζεηεο παξνρέο πνπ ρνξεγνύληαη θαηά ηξόπν ηαθηηθό θαη κόληκν. 

Οη απνδνρέο απηέο θαηαβάιινληαη θάζε κήλα. Καηά ηελ θαηαβνιή ηνπο γίλνληαη από ηνλ Δήκν νη λόκηκεο 

θξαηήζεηο.   

7. Κάζε δήηεκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηε ζύκβαζε απηή, ζα ξπζκίδεηαη ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

Απηά ζπκθώλεζαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζε απόδεημε ηωλ νπνίωλ ζπληάρζεθε απηή ε ζύκβαζε ζε δύν 

πξωηόηππα θαη έιαβαλ από έλα θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο.    

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

    ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ                                          Ο ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ            

 

     Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                                                    

ΣΕΗΣΕΗΟ ΗΧΑΝΝΖ                                                                        ΚΑΡΑΚΟΤΖ ΒΗΚΣΧΡΗΑ                                                                                       

ΑΔΑ: 65Κ1Ω1Φ-99Υ



Αξ.Πξωη: 10725 /13.07.2017 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

ηε Νηθήηε Υαιθηδηθήο ζήκεξα, εκέξα Πέκπηε 13/07/2017 ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ ηζωλίαο, ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε: 

 

1. Ο πξναλαθεξόκελνο Δήκνο, ν νπνίνο εθπξνζωπείηαη λόκηκα από ηνλ Σδίηδην Ιωάλλε ηνπ Σξηαληαθύιινπ, 

Δήκαξρνπ ηνπ Δ. ηζωλίαο θαη ζα θαιείηαη ζηα επόκελα Δήκνο, θαη ν/ε ΚΑΡΑΜΟΤΣΑ ΜΑΡΗΑ ηνπ 

ΑΘΑΝΑΗΟΤ, θάηνηθνο ΤΚΙΑ κε Α.Φ.Μ 106485930 πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο «αληηζπκβαιιόκελνο» 

ζπκθωλνύλ, ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα: 

2. Ο Δήκνο ζα απαζρνιεί ηνλ αληηζπκβαιιόκελν, ζε ζέζε αληίζηνηρωλ θαζεθόληωλ εαπηή πνπ παξείρε εώο 

ηηο 07/06/2017, ζηελ αληαπνδνηηθή ππεξεζία Καζαξηόηεηαο, ωο ΤΔ ΤΝΟΓΟ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟΤ κε ζρέζε 

εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα, από 13/07/2017 - 31/10/2017, βάζεη 

ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4479/2017 ‘’Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.2725/99 (α’ 121) θαη 

άιιεο δηαηάμεηο’’ ΦΕΚ 94/Α/29.06.2017) θαη ηελ εγθύθιην 19 (αξ.πξωη.νηθ. 22159/30.06.2017) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Εζωηεξηθώλ, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ αλωηέξω 

λόκνπ, με δσναηόηηηα επέκηαζης ηης απαζτόληζης ηοσ εώς ηην ημερομηνία καηάρηιζης προζωρινών πινάκων 

διοριζηέων Τακηικού προζωπικού και ότι πέραν ηις 31/03/2018. 

3. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ ζην Δήκν, ζηελ Δεκνηηθή ελόηεηα 

ΙΘΩΝΙΑ/ΣΟΡΩΝΗ αιιά θαη εθηόο έδξαο όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε εθπιήξωζε ηωλ ζθνπώλ ηνπ Δήκνπ.       

4. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ Δήκνπ, 

απνδερόκελν ηνπο θαλόλεο νξγάλωζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Θα ζπλεξγάδεηαη δε θαηά ηα 

εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα κε ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπ Δήκνπ, ώζηε λα πινπνηνύληαη θαηά ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν νη ζηόρνη θαη ην έξγν απηνύ. 

5. Η ζρέζε εξγαζίαο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ είλαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

παξαγξάθνπ έλα ηεο παξνύζαο. Η εξγαζηαθή ζρέζε ιύεηαη κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπκθωλεζέληνο ρξόλνπ, 

ρωξίο θακία άιιε δηαηύπωζε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.                                            

6. Οη κεληαίεο κηθηέο απνδνρέο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ηωλ ΟΥΣΑΚΟΗΧΝ 

ΠΔΝΖΝΣΑ Δυρώ (€850) βάζε ηνπ N.4354/2015 K.Y.A ΦΕΚ 176A/16-12-2015. ην πνζό απηό 

ζπκπεξηιακβάλνληαη όια ηα επηδόκαηα, θαζώο θαη νη θάζε είδνπο πξόζζεηεο παξνρέο πνπ ρνξεγνύληαη 

θαηά ηξόπν ηαθηηθό θαη κόληκν. Οη απνδνρέο απηέο θαηαβάιινληαη θάζε κήλα. Καηά ηελ θαηαβνιή ηνπο 

γίλνληαη από ηνλ Δήκν νη λόκηκεο θξαηήζεηο.   

7. Κάζε δήηεκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηε ζύκβαζε απηή, ζα ξπζκίδεηαη ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

Απηά ζπκθώλεζαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζε απόδεημε ηωλ νπνίωλ ζπληάρζεθε απηή ε ζύκβαζε ζε δύν 

πξωηόηππα θαη έιαβαλ από έλα θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο.    

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

    ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ                                          Ο ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ            

 

     Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                                                    

ΣΕΗΣΕΗΟ ΗΧΑΝΝΖ                                                                           ΚΑΡΑΜΟΤΣΑ ΜΑΡΗΑ                                                                                       

ΑΔΑ: 65Κ1Ω1Φ-99Υ



Αξ.Πξωη: 10725 /13.07.2017 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

ηε Νηθήηε Υαιθηδηθήο ζήκεξα, εκέξα Πέκπηε 13/07/2017 ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ ηζωλίαο, ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε: 

 

1. Ο πξναλαθεξόκελνο Δήκνο, ν νπνίνο εθπξνζωπείηαη λόκηκα από ηνλ Σδίηδην Ιωάλλε ηνπ Σξηαληαθύιινπ, 

Δήκαξρνπ ηνπ Δ. ηζωλίαο θαη ζα θαιείηαη ζηα επόκελα Δήκνο, θαη ν/ε ΚΑΡΑΜΟΤΣΑ ΝΗΚΟΛΑΟ 

ηνπ ΑΘΑΝΑΗΟΤ, θάηνηθνο ΤΚΙΑ κε Α.Φ.Μ 079222104 πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο 

«αληηζπκβαιιόκελνο» ζπκθωλνύλ, ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα: 

2. Ο Δήκνο ζα απαζρνιεί ηνλ αληηζπκβαιιόκελν, ζε ζέζε αληίζηνηρωλ θαζεθόληωλ εαπηή πνπ παξείρε εώο 

ηηο 07/06/2017, ζηελ αληαπνδνηηθή ππεξεζία Καζαξηόηεηαο, ωο ΤΔ ΤΝΟΓΟ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟΤ κε ζρέζε 

εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα, από 13/07/2017 - 31/10/2017, βάζεη 

ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4479/2017 ‘’Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.2725/99 (α’ 121) θαη 

άιιεο δηαηάμεηο’’ ΦΕΚ 94/Α/29.06.2017) θαη ηελ εγθύθιην 19 (αξ.πξωη.νηθ. 22159/30.06.2017) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Εζωηεξηθώλ, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ αλωηέξω 

λόκνπ, με δσναηόηηηα επέκηαζης ηης απαζτόληζης ηοσ εώς ηην ημερομηνία καηάρηιζης προζωρινών πινάκων 

διοριζηέων Τακηικού προζωπικού και ότι πέραν ηις 31/03/2018. 

3. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ ζην Δήκν, ζηελ Δεκνηηθή ελόηεηα 

ΙΘΩΝΙΑ/ΣΟΡΩΝΗ αιιά θαη εθηόο έδξαο όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε εθπιήξωζε ηωλ ζθνπώλ ηνπ Δήκνπ.       

4. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ Δήκνπ, 

απνδερόκελν ηνπο θαλόλεο νξγάλωζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Θα ζπλεξγάδεηαη δε θαηά ηα 

εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα κε ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπ Δήκνπ, ώζηε λα πινπνηνύληαη θαηά ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν νη ζηόρνη θαη ην έξγν απηνύ. 

5. Η ζρέζε εξγαζίαο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ είλαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

παξαγξάθνπ έλα ηεο παξνύζαο. Η εξγαζηαθή ζρέζε ιύεηαη κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπκθωλεζέληνο ρξόλνπ, 

ρωξίο θακία άιιε δηαηύπωζε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.                                            

6. Οη κεληαίεο κηθηέο απνδνρέο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ηωλ ΥΗΛΗΧΝ Δυρώ (€1000) 

βάζε ηνπ N.4354/2015 K.Y.A ΦΕΚ 176A/16-12-2015. ην πνζό απηό ζπκπεξηιακβάλνληαη όια ηα 

επηδόκαηα, θαζώο θαη νη θάζε είδνπο πξόζζεηεο παξνρέο πνπ ρνξεγνύληαη θαηά ηξόπν ηαθηηθό θαη κόληκν. 

Οη απνδνρέο απηέο θαηαβάιινληαη θάζε κήλα. Καηά ηελ θαηαβνιή ηνπο γίλνληαη από ηνλ Δήκν νη λόκηκεο 

θξαηήζεηο.   

7. Κάζε δήηεκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηε ζύκβαζε απηή, ζα ξπζκίδεηαη ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

Απηά ζπκθώλεζαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζε απόδεημε ηωλ νπνίωλ ζπληάρζεθε απηή ε ζύκβαζε ζε δύν 

πξωηόηππα θαη έιαβαλ από έλα θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο.    

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

    ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ                                          Ο ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ            

 

     Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                                                    

ΣΕΗΣΕΗΟ ΗΧΑΝΝΖ                                                                      ΚΑΡΑΜΟΤΣΑ ΝΗΚΟΛΑΟ                                                                                       

ΑΔΑ: 65Κ1Ω1Φ-99Υ



Αξ.Πξωη: 10725 /13.07.2017 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

ηε Νηθήηε Υαιθηδηθήο ζήκεξα, εκέξα Πέκπηε 13/07/2017 ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ ηζωλίαο, ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε: 

 

1. Ο πξναλαθεξόκελνο Δήκνο, ν νπνίνο εθπξνζωπείηαη λόκηκα από ηνλ Σδίηδην Ιωάλλε ηνπ Σξηαληαθύιινπ, 

Δήκαξρνπ ηνπ Δ. ηζωλίαο θαη ζα θαιείηαη ζηα επόκελα Δήκνο, θαη ν/ε ΚΑΡΑΜΠΟΤΚΑ ΥΡΗΣΗΝΑ ηνπ 

ΓΔΧΡΓΗΟΤ, θάηνηθνο ΜΕΣΑΓΓΙΣΙΟΤ κε Α.Φ.Μ 069524436 πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο 

«αληηζπκβαιιόκελνο» ζπκθωλνύλ, ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα: 

2. Ο Δήκνο ζα απαζρνιεί ηνλ αληηζπκβαιιόκελν, ζε ζέζε αληίζηνηρωλ θαζεθόληωλ εαπηή πνπ παξείρε εώο 

ηηο 07/06/2017, ζηελ αληαπνδνηηθή ππεξεζία Καζαξηόηεηαο, ωο ΤΔ ΤΝΟΓΟ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟΤ κε ζρέζε 

εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα, από 13/07/2017 - 31/10/2017, βάζεη 

ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4479/2017 ‘’Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.2725/99 (α’ 121) θαη 

άιιεο δηαηάμεηο’’ ΦΕΚ 94/Α/29.06.2017) θαη ηελ εγθύθιην 19 (αξ.πξωη.νηθ. 22159/30.06.2017) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Εζωηεξηθώλ, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ αλωηέξω 

λόκνπ, με δσναηόηηηα επέκηαζης ηης απαζτόληζης ηοσ εώς ηην ημερομηνία καηάρηιζης προζωρινών πινάκων 

διοριζηέων Τακηικού προζωπικού και ότι πέραν ηις 31/03/2018. 

3. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ ζην Δήκν, ζηελ Δεκνηηθή ελόηεηα 

ΙΘΩΝΙΑ/ΣΟΡΩΝΗ αιιά θαη εθηόο έδξαο όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε εθπιήξωζε ηωλ ζθνπώλ ηνπ Δήκνπ.       

4. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ Δήκνπ, 

απνδερόκελν ηνπο θαλόλεο νξγάλωζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Θα ζπλεξγάδεηαη δε θαηά ηα 

εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα κε ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπ Δήκνπ, ώζηε λα πινπνηνύληαη θαηά ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν νη ζηόρνη θαη ην έξγν απηνύ. 

5. Η ζρέζε εξγαζίαο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ είλαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

παξαγξάθνπ έλα ηεο παξνύζαο. Η εξγαζηαθή ζρέζε ιύεηαη κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπκθωλεζέληνο ρξόλνπ, 

ρωξίο θακία άιιε δηαηύπωζε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.                                            

6. Οη κεληαίεο κηθηέο απνδνρέο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ηωλ ΥΗΛΗΧΝ ΠΔΝΖΝΣΑ Δυρώ 

(€1050) βάζε ηνπ N.4354/2015 K.Y.A ΦΕΚ 176A/16-12-2015. ην πνζό απηό ζπκπεξηιακβάλνληαη όια ηα 

επηδόκαηα, θαζώο θαη νη θάζε είδνπο πξόζζεηεο παξνρέο πνπ ρνξεγνύληαη θαηά ηξόπν ηαθηηθό θαη κόληκν. 

Οη απνδνρέο απηέο θαηαβάιινληαη θάζε κήλα. Καηά ηελ θαηαβνιή ηνπο γίλνληαη από ηνλ Δήκν νη λόκηκεο 

θξαηήζεηο.   

7. Κάζε δήηεκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηε ζύκβαζε απηή, ζα ξπζκίδεηαη ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

Απηά ζπκθώλεζαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζε απόδεημε ηωλ νπνίωλ ζπληάρζεθε απηή ε ζύκβαζε ζε δύν 

πξωηόηππα θαη έιαβαλ από έλα θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο.    

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

    ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ                                          Ο ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ            

 

     Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                                                    

ΣΕΗΣΕΗΟ ΗΧΑΝΝΖ                                                                      ΚΑΡΑΜΠΟΤΚΑ ΥΡΗΣΗΝΑ                                                                                       

ΑΔΑ: 65Κ1Ω1Φ-99Υ



Αξ.Πξωη: 10725 /13.07.2017 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

ηε Νηθήηε Υαιθηδηθήο ζήκεξα, εκέξα Πέκπηε 13/07/2017 ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ ηζωλίαο, ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε: 

 

1. Ο πξναλαθεξόκελνο Δήκνο, ν νπνίνο εθπξνζωπείηαη λόκηκα από ηνλ Σδίηδην Ιωάλλε ηνπ Σξηαληαθύιινπ, 

Δήκαξρνπ ηνπ Δ. ηζωλίαο θαη ζα θαιείηαη ζηα επόκελα Δήκνο, θαη ν/ε ΚΑΡΑΜΠΟΤΚΑ ΣΔΡΗΑΝΟ 

ηνπ ΓΔΡΑΚΖ, θάηνηθνο ΜΕΣΑΓΓΙΣΙΟΤ κε Α.Φ.Μ 066259380 πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο 

«αληηζπκβαιιόκελνο» ζπκθωλνύλ, ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα: 

2. Ο Δήκνο ζα απαζρνιεί ηνλ αληηζπκβαιιόκελν, ζε ζέζε αληίζηνηρωλ θαζεθόληωλ εαπηή πνπ παξείρε εώο 

ηηο 07/06/2017, ζηελ αληαπνδνηηθή ππεξεζία Καζαξηόηεηαο, ωο ΓΔ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ κε ζρέζε εξγαζίαο 

ηδηωηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα, από 13/07/2017 - 31/10/2017, βάζεη ηωλ 

δηαηάμεωλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4479/2017 ‘’Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.2725/99 (α’ 121) θαη άιιεο 

δηαηάμεηο’’ ΦΕΚ 94/Α/29.06.2017) θαη ηελ εγθύθιην 19 (αξ.πξωη.νηθ. 22159/30.06.2017) ηνπ Τπνπξγείνπ 

Εζωηεξηθώλ, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ αλωηέξω λόκνπ, με 

δσναηόηηηα επέκηαζης ηης απαζτόληζης ηοσ εώς ηην ημερομηνία καηάρηιζης προζωρινών πινάκων 

διοριζηέων Τακηικού προζωπικού και ότι πέραν ηις 31/03/2018. 

3. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ ζην Δήκν, ζηελ Δεκνηηθή ελόηεηα 

ΙΘΩΝΙΑ/ΣΟΡΩΝΗ αιιά θαη εθηόο έδξαο όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε εθπιήξωζε ηωλ ζθνπώλ ηνπ Δήκνπ.       

4. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ Δήκνπ, 

απνδερόκελν ηνπο θαλόλεο νξγάλωζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Θα ζπλεξγάδεηαη δε θαηά ηα 

εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα κε ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπ Δήκνπ, ώζηε λα πινπνηνύληαη θαηά ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν νη ζηόρνη θαη ην έξγν απηνύ. 

5. Η ζρέζε εξγαζίαο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ είλαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

παξαγξάθνπ έλα ηεο παξνύζαο. Η εξγαζηαθή ζρέζε ιύεηαη κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπκθωλεζέληνο ρξόλνπ, 

ρωξίο θακία άιιε δηαηύπωζε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.                                            

6. Οη κεληαίεο κηθηέο απνδνρέο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ηωλ ΔΝΝΗΑΚΟΗΧΝ ΔΗΚΟΗ 

ΟΥΣΧ Δυρώ (€928) βάζε ηνπ N.4354/2015 K.Y.A ΦΕΚ 176A/16-12-2015. ην πνζό απηό 

ζπκπεξηιακβάλνληαη όια ηα επηδόκαηα, θαζώο θαη νη θάζε είδνπο πξόζζεηεο παξνρέο πνπ ρνξεγνύληαη 

θαηά ηξόπν ηαθηηθό θαη κόληκν. Οη απνδνρέο απηέο θαηαβάιινληαη θάζε κήλα. Καηά ηελ θαηαβνιή ηνπο 

γίλνληαη από ηνλ Δήκν νη λόκηκεο θξαηήζεηο.   

7. Κάζε δήηεκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηε ζύκβαζε απηή, ζα ξπζκίδεηαη ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

Απηά ζπκθώλεζαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζε απόδεημε ηωλ νπνίωλ ζπληάρζεθε απηή ε ζύκβαζε ζε δύν 

πξωηόηππα θαη έιαβαλ από έλα θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο.    

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

    ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ                                          Ο ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ            

 

     Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                                                    

ΣΕΗΣΕΗΟ ΗΧΑΝΝΖ                                                                   ΚΑΡΑΜΠΟΤΚΑ ΣΔΡΗΑΝΟ                                                                                       

ΑΔΑ: 65Κ1Ω1Φ-99Υ



Αξ.Πξωη: 10725 /13.07.2017 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

ηε Νηθήηε Υαιθηδηθήο ζήκεξα, εκέξα Πέκπηε 13/07/2017 ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ ηζωλίαο, ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε: 

 

1. Ο πξναλαθεξόκελνο Δήκνο, ν νπνίνο εθπξνζωπείηαη λόκηκα από ηνλ Σδίηδην Ιωάλλε ηνπ Σξηαληαθύιινπ, 

Δήκαξρνπ ηνπ Δ. ηζωλίαο θαη ζα θαιείηαη ζηα επόκελα Δήκνο, θαη ν/ε ΚΑΡΑΜΠΟΤΚΑ ΓΔΧΡΓΗΟ 

ηνπ ΓΔΡΑΚΖ, θάηνηθνο ΜΕΣΑΓΓΙΣΙΟΤ κε Α.Φ.Μ 066259391 πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο 

«αληηζπκβαιιόκελνο» ζπκθωλνύλ, ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα: 

2. Ο Δήκνο ζα απαζρνιεί ηνλ αληηζπκβαιιόκελν, ζε ζέζε αληίζηνηρωλ θαζεθόληωλ εαπηή πνπ παξείρε εώο 

ηηο 07/06/2017, ζηελ αληαπνδνηηθή ππεξεζία Καζαξηόηεηαο, ωο ΓΔ ΟΓΖΓΟ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟΤ κε ζρέζε 

εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα, από 13/07/2017 - 31/10/2017, βάζεη 

ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4479/2017 ‘’Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.2725/99 (α’ 121) θαη 

άιιεο δηαηάμεηο’’ ΦΕΚ 94/Α/29.06.2017) θαη ηελ εγθύθιην 19 (αξ.πξωη.νηθ. 22159/30.06.2017) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Εζωηεξηθώλ, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ αλωηέξω 

λόκνπ, με δσναηόηηηα επέκηαζης ηης απαζτόληζης ηοσ εώς ηην ημερομηνία καηάρηιζης προζωρινών πινάκων 

διοριζηέων Τακηικού προζωπικού και ότι πέραν ηις 31/03/2018. 

3. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ ζην Δήκν, ζηελ Δεκνηηθή ελόηεηα 

ΙΘΩΝΙΑ/ΣΟΡΩΝΗ αιιά θαη εθηόο έδξαο όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε εθπιήξωζε ηωλ ζθνπώλ ηνπ Δήκνπ.       

4. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ Δήκνπ, 

απνδερόκελν ηνπο θαλόλεο νξγάλωζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Θα ζπλεξγάδεηαη δε θαηά ηα 

εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα κε ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπ Δήκνπ, ώζηε λα πινπνηνύληαη θαηά ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν νη ζηόρνη θαη ην έξγν απηνύ. 

5. Η ζρέζε εξγαζίαο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ είλαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

παξαγξάθνπ έλα ηεο παξνύζαο. Η εξγαζηαθή ζρέζε ιύεηαη κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπκθωλεζέληνο ρξόλνπ, 

ρωξίο θακία άιιε δηαηύπωζε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.                                            

6. Οη κεληαίεο κηθηέο απνδνρέο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ηωλ ΥΗΛΗΧΝ ΟΥΣΧ Δυρώ 

(€1008) βάζε ηνπ N.4354/2015 K.Y.A ΦΕΚ 176A/16-12-2015. ην πνζό απηό ζπκπεξηιακβάλνληαη όια ηα 

επηδόκαηα, θαζώο θαη νη θάζε είδνπο πξόζζεηεο παξνρέο πνπ ρνξεγνύληαη θαηά ηξόπν ηαθηηθό θαη κόληκν. 

Οη απνδνρέο απηέο θαηαβάιινληαη θάζε κήλα. Καηά ηελ θαηαβνιή ηνπο γίλνληαη από ηνλ Δήκν νη λόκηκεο 

θξαηήζεηο.   

7. Κάζε δήηεκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηε ζύκβαζε απηή, ζα ξπζκίδεηαη ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

Απηά ζπκθώλεζαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζε απόδεημε ηωλ νπνίωλ ζπληάρζεθε απηή ε ζύκβαζε ζε δύν 

πξωηόηππα θαη έιαβαλ από έλα θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο.    

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

    ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ                                          Ο ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ            

 

     Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                                                    

ΣΕΗΣΕΗΟ ΗΧΑΝΝΖ                                                                     ΚΑΡΑΜΠΟΤΚΑ ΓΔΧΡΓΗΟ                                                                                       

ΑΔΑ: 65Κ1Ω1Φ-99Υ



Αξ.Πξωη: 10725 /13.07.2017 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

ηε Νηθήηε Υαιθηδηθήο ζήκεξα, εκέξα Πέκπηε 13/07/2017 ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ ηζωλίαο, ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε: 

 

1. Ο πξναλαθεξόκελνο Δήκνο, ν νπνίνο εθπξνζωπείηαη λόκηκα από ηνλ Σδίηδην Ιωάλλε ηνπ Σξηαληαθύιινπ, 

Δήκαξρνπ ηνπ Δ. ηζωλίαο θαη ζα θαιείηαη ζηα επόκελα Δήκνο, θαη ν/ε ΚΑΡΑΝΗΚΟΛΑ ΗΧΑΚΔΗΜ ηνπ 

ΑΣΔΡΗΟΤ, θάηνηθνο ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΤ κε Α.Φ.Μ 073552677 πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο 

«αληηζπκβαιιόκελνο» ζπκθωλνύλ, ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα: 

2. Ο Δήκνο ζα απαζρνιεί ηνλ αληηζπκβαιιόκελν, ζε ζέζε αληίζηνηρωλ θαζεθόληωλ εαπηή πνπ παξείρε εώο 

ηηο 07/06/2017, ζηελ αληαπνδνηηθή ππεξεζία Καζαξηόηεηαο, ωο YΔ ΔΡΓΑΣΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ κε 

ζρέζε εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα, από 13/07/2017 - 31/10/2017, 

βάζεη ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4479/2017 ‘’Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.2725/99 (α’ 121) 

θαη άιιεο δηαηάμεηο’’ ΦΕΚ 94/Α/29.06.2017) θαη ηελ εγθύθιην 19 (αξ.πξωη.νηθ. 22159/30.06.2017) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Εζωηεξηθώλ, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ αλωηέξω 

λόκνπ, με δσναηόηηηα επέκηαζης ηης απαζτόληζης ηοσ εώς ηην ημερομηνία καηάρηιζης προζωρινών πινάκων 

διοριζηέων Τακηικού προζωπικού και ότι πέραν ηις 31/03/2018. 

3. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ ζην Δήκν, ζηελ Δεκνηηθή ελόηεηα 

ΙΘΩΝΙΑ/ΣΟΡΩΝΗ αιιά θαη εθηόο έδξαο όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε εθπιήξωζε ηωλ ζθνπώλ ηνπ Δήκνπ.       

4. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ Δήκνπ, 

απνδερόκελν ηνπο θαλόλεο νξγάλωζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Θα ζπλεξγάδεηαη δε θαηά ηα 

εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα κε ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπ Δήκνπ, ώζηε λα πινπνηνύληαη θαηά ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν νη ζηόρνη θαη ην έξγν απηνύ. 

5. Η ζρέζε εξγαζίαο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ είλαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

παξαγξάθνπ έλα ηεο παξνύζαο. Η εξγαζηαθή ζρέζε ιύεηαη κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπκθωλεζέληνο ρξόλνπ, 

ρωξίο θακία άιιε δηαηύπωζε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.                                            

6. Οη κεληαίεο κηθηέο απνδνρέο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ηωλ ΔΝΝΗΑΚΟΗΧΝ ΣΡΗΑΝΣΑ 

Δυρώ (€930) βάζε ηνπ N.4354/2015 K.Y.A ΦΕΚ 176A/16-12-2015. ην πνζό απηό ζπκπεξηιακβάλνληαη 

όια ηα επηδόκαηα, θαζώο θαη νη θάζε είδνπο πξόζζεηεο παξνρέο πνπ ρνξεγνύληαη θαηά ηξόπν ηαθηηθό θαη 

κόληκν. Οη απνδνρέο απηέο θαηαβάιινληαη θάζε κήλα. Καηά ηελ θαηαβνιή ηνπο γίλνληαη από ηνλ Δήκν νη 

λόκηκεο θξαηήζεηο.   

7. Κάζε δήηεκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηε ζύκβαζε απηή, ζα ξπζκίδεηαη ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

Απηά ζπκθώλεζαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζε απόδεημε ηωλ νπνίωλ ζπληάρζεθε απηή ε ζύκβαζε ζε δύν 

πξωηόηππα θαη έιαβαλ από έλα θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο.    

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

    ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ                                          Ο ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ            

 

     Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                                                    

ΣΕΗΣΕΗΟ ΗΧΑΝΝΖ                                                                       ΚΑΡΑΝΗΚΟΛΑ ΗΧΑΚΔΗΜ                                                                                       

ΑΔΑ: 65Κ1Ω1Φ-99Υ



Αξ.Πξωη: 10725 /13.07.2017 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

ηε Νηθήηε Υαιθηδηθήο ζήκεξα, εκέξα Πέκπηε 13/07/2017 ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ ηζωλίαο, ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε: 

 

1. Ο πξναλαθεξόκελνο Δήκνο, ν νπνίνο εθπξνζωπείηαη λόκηκα από ηνλ Σδίηδην Ιωάλλε ηνπ Σξηαληαθύιινπ, 

Δήκαξρνπ ηνπ Δ. ηζωλίαο θαη ζα θαιείηαη ζηα επόκελα Δήκνο, θαη ν/ε ΚΑΡΡΟΠΟΤΛΟ ΘΔΟΓΟΗΟ 

ηνπ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ, θάηνηθνο Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ κε Α.Φ.Μ 054125662 πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο 

«αληηζπκβαιιόκελνο» ζπκθωλνύλ, ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα: 

2. Ο Δήκνο ζα απαζρνιεί ηνλ αληηζπκβαιιόκελν, ζε ζέζε αληίζηνηρωλ θαζεθόληωλ εαπηή πνπ παξείρε εώο 

ηηο 07/06/2017, ζηελ αληαπνδνηηθή ππεξεζία Καζαξηόηεηαο, ωο ΤΔ ΤΝΟΓΟ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟΤ κε ζρέζε 

εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα, από 13/07/2017 - 31/10/2017, βάζεη 

ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4479/2017 ‘’Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.2725/99 (α’ 121) θαη 

άιιεο δηαηάμεηο’’ ΦΕΚ 94/Α/29.06.2017) θαη ηελ εγθύθιην 19 (αξ.πξωη.νηθ. 22159/30.06.2017) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Εζωηεξηθώλ, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ αλωηέξω 

λόκνπ, με δσναηόηηηα επέκηαζης ηης απαζτόληζης ηοσ εώς ηην ημερομηνία καηάρηιζης προζωρινών πινάκων 

διοριζηέων Τακηικού προζωπικού και ότι πέραν ηις 31/03/2018. 

3. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ ζην Δήκν, ζηελ Δεκνηηθή ελόηεηα 

ΙΘΩΝΙΑ/ΣΟΡΩΝΗ αιιά θαη εθηόο έδξαο όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε εθπιήξωζε ηωλ ζθνπώλ ηνπ Δήκνπ.       

4. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ Δήκνπ, 

απνδερόκελν ηνπο θαλόλεο νξγάλωζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Θα ζπλεξγάδεηαη δε θαηά ηα 

εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα κε ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπ Δήκνπ, ώζηε λα πινπνηνύληαη θαηά ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν νη ζηόρνη θαη ην έξγν απηνύ. 

5. Η ζρέζε εξγαζίαο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ είλαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

παξαγξάθνπ έλα ηεο παξνύζαο. Η εξγαζηαθή ζρέζε ιύεηαη κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπκθωλεζέληνο ρξόλνπ, 

ρωξίο θακία άιιε δηαηύπωζε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.                                            

6. Οη κεληαίεο κηθηέο απνδνρέο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ηωλ ΔΝΝΗΑΚΟΗΧΝ 

ΟΓΓΟΝΣΑ Δυρώ (€980) βάζε ηνπ N.4354/2015 K.Y.A ΦΕΚ 176A/16-12-2015. ην πνζό απηό 

ζπκπεξηιακβάλνληαη όια ηα επηδόκαηα, θαζώο θαη νη θάζε είδνπο πξόζζεηεο παξνρέο πνπ ρνξεγνύληαη 

θαηά ηξόπν ηαθηηθό θαη κόληκν. Οη απνδνρέο απηέο θαηαβάιινληαη θάζε κήλα. Καηά ηελ θαηαβνιή ηνπο 

γίλνληαη από ηνλ Δήκν νη λόκηκεο θξαηήζεηο.   

7. Κάζε δήηεκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηε ζύκβαζε απηή, ζα ξπζκίδεηαη ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

Απηά ζπκθώλεζαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζε απόδεημε ηωλ νπνίωλ ζπληάρζεθε απηή ε ζύκβαζε ζε δύν 

πξωηόηππα θαη έιαβαλ από έλα θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο.    

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

    ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ                                          Ο ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ            

 

     Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                                                    

ΣΕΗΣΕΗΟ ΗΧΑΝΝΖ                                                                    ΚΑΡΡΟΠΟΤΛΟ ΘΔΟΓΟΗΟ                                                                                       

ΑΔΑ: 65Κ1Ω1Φ-99Υ



Αξ.Πξωη: 10725 /13.07.2017 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

ηε Νηθήηε Υαιθηδηθήο ζήκεξα, εκέξα Πέκπηε 13/07/2017 ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ ηζωλίαο, ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε: 

 

1. Ο πξναλαθεξόκελνο Δήκνο, ν νπνίνο εθπξνζωπείηαη λόκηκα από ηνλ Σδίηδην Ιωάλλε ηνπ Σξηαληαθύιινπ, 

Δήκαξρνπ ηνπ Δ. ηζωλίαο θαη ζα θαιείηαη ζηα επόκελα Δήκνο, θαη ν/ε ΚΑΑΝΓΡΗΝΟ ΓΔΧΡΓΗΟ 

ηνπ ΜΗΥΑΖΛ, θάηνηθνο ΝΙΚΗΣΗ κε Α.Φ.Μ 066256585 πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο «αληηζπκβαιιόκελνο» 

ζπκθωλνύλ, ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα: 

2. Ο Δήκνο ζα απαζρνιεί ηνλ αληηζπκβαιιόκελν, ζε ζέζε αληίζηνηρωλ θαζεθόληωλ εαπηή πνπ παξείρε εώο 

ηηο 07/06/2017, ζηελ αληαπνδνηηθή ππεξεζία Καζαξηόηεηαο, ωο ΓΔ ΟΓΖΓΟ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟΤ κε ζρέζε 

εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα, από 13/07/2017 - 31/10/2017, βάζεη 

ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4479/2017 ‘’Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.2725/99 (α’ 121) θαη 

άιιεο δηαηάμεηο’’ ΦΕΚ 94/Α/29.06.2017) θαη ηελ εγθύθιην 19 (αξ.πξωη.νηθ. 22159/30.06.2017) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Εζωηεξηθώλ, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ αλωηέξω 

λόκνπ, με δσναηόηηηα επέκηαζης ηης απαζτόληζης ηοσ εώς ηην ημερομηνία καηάρηιζης προζωρινών πινάκων 

διοριζηέων Τακηικού προζωπικού και ότι πέραν ηις 31/03/2018. 

3. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ ζην Δήκν, ζηελ Δεκνηηθή ελόηεηα 

ΙΘΩΝΙΑ/ΣΟΡΩΝΗ αιιά θαη εθηόο έδξαο όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε εθπιήξωζε ηωλ ζθνπώλ ηνπ Δήκνπ.       

4. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ Δήκνπ, 

απνδερόκελν ηνπο θαλόλεο νξγάλωζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Θα ζπλεξγάδεηαη δε θαηά ηα 

εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα κε ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπ Δήκνπ, ώζηε λα πινπνηνύληαη θαηά ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν νη ζηόρνη θαη ην έξγν απηνύ. 

5. Η ζρέζε εξγαζίαο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ είλαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

παξαγξάθνπ έλα ηεο παξνύζαο. Η εξγαζηαθή ζρέζε ιύεηαη κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπκθωλεζέληνο ρξόλνπ, 

ρωξίο θακία άιιε δηαηύπωζε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.                                            

6. Οη κεληαίεο κηθηέο απνδνρέο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ηωλ ΥΗΛΗΧΝ ΟΥΣΧ Δυρώ 

(€1008) βάζε ηνπ N.4354/2015 K.Y.A ΦΕΚ 176A/16-12-2015. ην πνζό απηό ζπκπεξηιακβάλνληαη όια ηα 

επηδόκαηα, θαζώο θαη νη θάζε είδνπο πξόζζεηεο παξνρέο πνπ ρνξεγνύληαη θαηά ηξόπν ηαθηηθό θαη κόληκν. 

Οη απνδνρέο απηέο θαηαβάιινληαη θάζε κήλα. Καηά ηελ θαηαβνιή ηνπο γίλνληαη από ηνλ Δήκν νη λόκηκεο 

θξαηήζεηο.   

7. Κάζε δήηεκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηε ζύκβαζε απηή, ζα ξπζκίδεηαη ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

Απηά ζπκθώλεζαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζε απόδεημε ηωλ νπνίωλ ζπληάρζεθε απηή ε ζύκβαζε ζε δύν 

πξωηόηππα θαη έιαβαλ από έλα θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο.    

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

    ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ                                          Ο ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ            

 

     Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                                                    

ΣΕΗΣΕΗΟ ΗΧΑΝΝΖ                                                                     ΚΑΑΝΓΡΗΝΟ ΓΔΧΡΓΗΟ                                                                                       

ΑΔΑ: 65Κ1Ω1Φ-99Υ



Αξ.Πξωη: 10725 /13.07.2017 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

ηε Νηθήηε Υαιθηδηθήο ζήκεξα, εκέξα Πέκπηε 13/07/2017 ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ ηζωλίαο, ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε: 

 

1. Ο πξναλαθεξόκελνο Δήκνο, ν νπνίνο εθπξνζωπείηαη λόκηκα από ηνλ Σδίηδην Ιωάλλε ηνπ Σξηαληαθύιινπ, 

Δήκαξρνπ ηνπ Δ. ηζωλίαο θαη ζα θαιείηαη ζηα επόκελα Δήκνο, θαη ν/ε ΚΑΣΑΡΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ηνπ 

ΓΔΡΑΚΖ, θάηνηθνο ΜΕΣΑΓΓΙΣΙΟΤ κε Α.Φ.Μ 054124352 πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο 

«αληηζπκβαιιόκελνο» ζπκθωλνύλ, ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα: 

2. Ο Δήκνο ζα απαζρνιεί ηνλ αληηζπκβαιιόκελν, ζε ζέζε αληίζηνηρωλ θαζεθόληωλ εαπηή πνπ παξείρε εώο 

ηηο 07/06/2017, ζηελ αληαπνδνηηθή ππεξεζία Καζαξηόηεηαο, ωο ΤΔ ΤΝΟΓΟ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟΤ κε ζρέζε 

εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα, από 13/07/2017 - 31/10/2017, βάζεη 

ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4479/2017 ‘’Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.2725/99 (α’ 121) θαη 

άιιεο δηαηάμεηο’’ ΦΕΚ 94/Α/29.06.2017) θαη ηελ εγθύθιην 19 (αξ.πξωη.νηθ. 22159/30.06.2017) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Εζωηεξηθώλ, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ αλωηέξω 

λόκνπ, με δσναηόηηηα επέκηαζης ηης απαζτόληζης ηοσ εώς ηην ημερομηνία καηάρηιζης προζωρινών πινάκων 

διοριζηέων Τακηικού προζωπικού και ότι πέραν ηις 31/03/2018. 

3. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ ζην Δήκν, ζηελ Δεκνηηθή ελόηεηα 

ΙΘΩΝΙΑ/ΣΟΡΩΝΗ αιιά θαη εθηόο έδξαο όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε εθπιήξωζε ηωλ ζθνπώλ ηνπ Δήκνπ.       

4. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ Δήκνπ, 

απνδερόκελν ηνπο θαλόλεο νξγάλωζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Θα ζπλεξγάδεηαη δε θαηά ηα 

εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα κε ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπ Δήκνπ, ώζηε λα πινπνηνύληαη θαηά ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν νη ζηόρνη θαη ην έξγν απηνύ. 

5. Η ζρέζε εξγαζίαο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ είλαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

παξαγξάθνπ έλα ηεο παξνύζαο. Η εξγαζηαθή ζρέζε ιύεηαη κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπκθωλεζέληνο ρξόλνπ, 

ρωξίο θακία άιιε δηαηύπωζε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.                                            

6. Οη κεληαίεο κηθηέο απνδνρέο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ηωλ ΔΝΝΗΑΚΟΗΧΝ ΣΡΗΑΝΣΑ 

Δυρώ (€930) βάζε ηνπ N.4354/2015 K.Y.A ΦΕΚ 176A/16-12-2015. ην πνζό απηό ζπκπεξηιακβάλνληαη 

όια ηα επηδόκαηα, θαζώο θαη νη θάζε είδνπο πξόζζεηεο παξνρέο πνπ ρνξεγνύληαη θαηά ηξόπν ηαθηηθό θαη 

κόληκν. Οη απνδνρέο απηέο θαηαβάιινληαη θάζε κήλα. Καηά ηελ θαηαβνιή ηνπο γίλνληαη από ηνλ Δήκν νη 

λόκηκεο θξαηήζεηο.   

7. Κάζε δήηεκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηε ζύκβαζε απηή, ζα ξπζκίδεηαη ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

Απηά ζπκθώλεζαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζε απόδεημε ηωλ νπνίωλ ζπληάρζεθε απηή ε ζύκβαζε ζε δύν 

πξωηόηππα θαη έιαβαλ από έλα θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο.    

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

    ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ                                          Ο ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ            

 

     Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                                                    

ΣΕΗΣΕΗΟ ΗΧΑΝΝΖ                                                                        ΚΑΣΑΡΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ                                                                                       

ΑΔΑ: 65Κ1Ω1Φ-99Υ



Αξ.Πξωη: 10725 /13.07.2017 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

ηε Νηθήηε Υαιθηδηθήο ζήκεξα, εκέξα Πέκπηε 13/07/2017 ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ ηζωλίαο, ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε: 

 

1. Ο πξναλαθεξόκελνο Δήκνο, ν νπνίνο εθπξνζωπείηαη λόκηκα από ηνλ Σδίηδην Ιωάλλε ηνπ Σξηαληαθύιινπ, 

Δήκαξρνπ ηνπ Δ. ηζωλίαο θαη ζα θαιείηαη ζηα επόκελα Δήκνο, θαη ν/ε ΚΑΣΗΜΔΡΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ηνπ 

ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ, θάηνηθνο ΝΙΚΗΣΗ κε Α.Φ.Μ 121790661 πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο «αληηζπκβαιιόκελνο» 

ζπκθωλνύλ, ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα: 

2. Ο Δήκνο ζα απαζρνιεί ηνλ αληηζπκβαιιόκελν, ζε ζέζε αληίζηνηρωλ θαζεθόληωλ εαπηή πνπ παξείρε εώο 

ηηο 07/06/2017, ζηελ αληαπνδνηηθή ππεξεζία Καζαξηόηεηαο, ωο ΤΔ ΤΝΟΓΟ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟΤ κε ζρέζε 

εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα, από 13/07/2017 - 31/10/2017, βάζεη 

ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4479/2017 ‘’Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.2725/99 (α’ 121) θαη 

άιιεο δηαηάμεηο’’ ΦΕΚ 94/Α/29.06.2017) θαη ηελ εγθύθιην 19 (αξ.πξωη.νηθ. 22159/30.06.2017) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Εζωηεξηθώλ, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ αλωηέξω 

λόκνπ, με δσναηόηηηα επέκηαζης ηης απαζτόληζης ηοσ εώς ηην ημερομηνία καηάρηιζης προζωρινών πινάκων 

διοριζηέων Τακηικού προζωπικού και ότι πέραν ηις 31/03/2018. 

3. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ ζην Δήκν, ζηελ Δεκνηηθή ελόηεηα 

ΙΘΩΝΙΑ/ΣΟΡΩΝΗ αιιά θαη εθηόο έδξαο όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε εθπιήξωζε ηωλ ζθνπώλ ηνπ Δήκνπ.       

4. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ Δήκνπ, 

απνδερόκελν ηνπο θαλόλεο νξγάλωζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Θα ζπλεξγάδεηαη δε θαηά ηα 

εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα κε ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπ Δήκνπ, ώζηε λα πινπνηνύληαη θαηά ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν νη ζηόρνη θαη ην έξγν απηνύ. 

5. Η ζρέζε εξγαζίαο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ είλαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

παξαγξάθνπ έλα ηεο παξνύζαο. Η εξγαζηαθή ζρέζε ιύεηαη κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπκθωλεζέληνο ρξόλνπ, 

ρωξίο θακία άιιε δηαηύπωζε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.                                            

6. Οη κεληαίεο κηθηέο απνδνρέο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ηωλ ΥΗΛΗΧΝ Δυρώ (€1000) 

βάζε ηνπ N.4354/2015 K.Y.A ΦΕΚ 176A/16-12-2015. ην πνζό απηό ζπκπεξηιακβάλνληαη όια ηα 

επηδόκαηα, θαζώο θαη νη θάζε είδνπο πξόζζεηεο παξνρέο πνπ ρνξεγνύληαη θαηά ηξόπν ηαθηηθό θαη κόληκν. 

Οη απνδνρέο απηέο θαηαβάιινληαη θάζε κήλα. Καηά ηελ θαηαβνιή ηνπο γίλνληαη από ηνλ Δήκν νη λόκηκεο 

θξαηήζεηο.   

7. Κάζε δήηεκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηε ζύκβαζε απηή, ζα ξπζκίδεηαη ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

Απηά ζπκθώλεζαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζε απόδεημε ηωλ νπνίωλ ζπληάρζεθε απηή ε ζύκβαζε ζε δύν 

πξωηόηππα θαη έιαβαλ από έλα θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο.    

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

    ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ                                          Ο ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ            

 

     Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                                                    

ΣΕΗΣΕΗΟ ΗΧΑΝΝΖ                                                                       ΚΑΣΗΜΔΡΟ ΝΗΚΟΛΑΟ                                                                                       

ΑΔΑ: 65Κ1Ω1Φ-99Υ



Αξ.Πξωη: 10725 /13.07.2017 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

ηε Νηθήηε Υαιθηδηθήο ζήκεξα, εκέξα Πέκπηε 13/07/2017 ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ ηζωλίαο, ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε: 

 

1. Ο πξναλαθεξόκελνο Δήκνο, ν νπνίνο εθπξνζωπείηαη λόκηκα από ηνλ Σδίηδην Ιωάλλε ηνπ Σξηαληαθύιινπ, 

Δήκαξρνπ ηνπ Δ. ηζωλίαο θαη ζα θαιείηαη ζηα επόκελα Δήκνο, θαη ν/ε ΚΑΣΗΦΟΓΖΜΟΤ ΓΔΧΡΓΗΑ 

ηνπ ΓΖΜΟΤ, θάηνηθνο ΝΙΚΗΣΗ κε Α.Φ.Μ 066253780 πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο «αληηζπκβαιιόκελνο» 

ζπκθωλνύλ, ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα: 

2. Ο Δήκνο ζα απαζρνιεί ηνλ αληηζπκβαιιόκελν, ζε ζέζε αληίζηνηρωλ θαζεθόληωλ εαπηή πνπ παξείρε εώο 

ηηο 07/06/2017, ζηελ αληαπνδνηηθή ππεξεζία Καζαξηόηεηαο, ωο YΔ ΔΡΓΑΣΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ κε 

ζρέζε εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα, από 13/07/2017 - 31/10/2017, 

βάζεη ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4479/2017 ‘’Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.2725/99 (α’ 121) 

θαη άιιεο δηαηάμεηο’’ ΦΕΚ 94/Α/29.06.2017) θαη ηελ εγθύθιην 19 (αξ.πξωη.νηθ. 22159/30.06.2017) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Εζωηεξηθώλ, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ αλωηέξω 

λόκνπ, με δσναηόηηηα επέκηαζης ηης απαζτόληζης ηοσ εώς ηην ημερομηνία καηάρηιζης προζωρινών πινάκων 

διοριζηέων Τακηικού προζωπικού και ότι πέραν ηις 31/03/2018. 

3. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ ζην Δήκν, ζηελ Δεκνηηθή ελόηεηα 

ΙΘΩΝΙΑ/ΣΟΡΩΝΗ αιιά θαη εθηόο έδξαο όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε εθπιήξωζε ηωλ ζθνπώλ ηνπ Δήκνπ.       

4. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ Δήκνπ, 

απνδερόκελν ηνπο θαλόλεο νξγάλωζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Θα ζπλεξγάδεηαη δε θαηά ηα 

εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα κε ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπ Δήκνπ, ώζηε λα πινπνηνύληαη θαηά ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν νη ζηόρνη θαη ην έξγν απηνύ. 

5. Η ζρέζε εξγαζίαο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ είλαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

παξαγξάθνπ έλα ηεο παξνύζαο. Η εξγαζηαθή ζρέζε ιύεηαη κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπκθωλεζέληνο ρξόλνπ, 

ρωξίο θακία άιιε δηαηύπωζε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.                                            

6. Οη κεληαίεο κηθηέο απνδνρέο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ηωλ ΟΥΣΑΚΟΗΧΝ 

ΠΔΝΖΝΣΑ Δυρώ (€850) βάζε ηνπ N.4354/2015 K.Y.A ΦΕΚ 176A/16-12-2015. ην πνζό απηό 

ζπκπεξηιακβάλνληαη όια ηα επηδόκαηα, θαζώο θαη νη θάζε είδνπο πξόζζεηεο παξνρέο πνπ ρνξεγνύληαη 

θαηά ηξόπν ηαθηηθό θαη κόληκν. Οη απνδνρέο απηέο θαηαβάιινληαη θάζε κήλα. Καηά ηελ θαηαβνιή ηνπο 

γίλνληαη από ηνλ Δήκν νη λόκηκεο θξαηήζεηο.   

7. Κάζε δήηεκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηε ζύκβαζε απηή, ζα ξπζκίδεηαη ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

Απηά ζπκθώλεζαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζε απόδεημε ηωλ νπνίωλ ζπληάρζεθε απηή ε ζύκβαζε ζε δύν 

πξωηόηππα θαη έιαβαλ από έλα θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο.    

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

    ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ                                          Ο ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ            

 

     Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                                                    

ΣΕΗΣΕΗΟ ΗΧΑΝΝΖ                                                                     ΚΑΣΗΦΟΓΖΜΟΤ ΓΔΧΡΓΗΑ                                                                                       

ΑΔΑ: 65Κ1Ω1Φ-99Υ



Αξ.Πξωη: 10725 /13.07.2017 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

ηε Νηθήηε Υαιθηδηθήο ζήκεξα, εκέξα Πέκπηε 13/07/2017 ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ ηζωλίαο, ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε: 

 

1. Ο πξναλαθεξόκελνο Δήκνο, ν νπνίνο εθπξνζωπείηαη λόκηκα από ηνλ Σδίηδην Ιωάλλε ηνπ Σξηαληαθύιινπ, 

Δήκαξρνπ ηνπ Δ. ηζωλίαο θαη ζα θαιείηαη ζηα επόκελα Δήκνο, θαη ν/ε ΚΛΖΜΑΣΗΓΑ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ 

ηνπ ΑΘΑΝΑΗΟΤ, θάηνηθνο ΤΚΙΑ κε Α.Φ.Μ 106497595 πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο 

«αληηζπκβαιιόκελνο» ζπκθωλνύλ, ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα: 

2. Ο Δήκνο ζα απαζρνιεί ηνλ αληηζπκβαιιόκελν, ζε ζέζε αληίζηνηρωλ θαζεθόληωλ εαπηή πνπ παξείρε εώο 

ηηο 07/06/2017, ζηελ αληαπνδνηηθή ππεξεζία Καζαξηόηεηαο, ωο YΔ ΔΡΓΑΣΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ κε 

ζρέζε εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα, από 13/07/2017 - 31/10/2017, 

βάζεη ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4479/2017 ‘’Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.2725/99 (α’ 121) 

θαη άιιεο δηαηάμεηο’’ ΦΕΚ 94/Α/29.06.2017) θαη ηελ εγθύθιην 19 (αξ.πξωη.νηθ. 22159/30.06.2017) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Εζωηεξηθώλ, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ αλωηέξω 

λόκνπ, με δσναηόηηηα επέκηαζης ηης απαζτόληζης ηοσ εώς ηην ημερομηνία καηάρηιζης προζωρινών πινάκων 

διοριζηέων Τακηικού προζωπικού και ότι πέραν ηις 31/03/2018. 

3. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ ζην Δήκν, ζηελ Δεκνηηθή ελόηεηα 

ΙΘΩΝΙΑ/ΣΟΡΩΝΗ αιιά θαη εθηόο έδξαο όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε εθπιήξωζε ηωλ ζθνπώλ ηνπ Δήκνπ.       

4. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ Δήκνπ, 

απνδερόκελν ηνπο θαλόλεο νξγάλωζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Θα ζπλεξγάδεηαη δε θαηά ηα 

εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα κε ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπ Δήκνπ, ώζηε λα πινπνηνύληαη θαηά ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν νη ζηόρνη θαη ην έξγν απηνύ. 

5. Η ζρέζε εξγαζίαο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ είλαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

παξαγξάθνπ έλα ηεο παξνύζαο. Η εξγαζηαθή ζρέζε ιύεηαη κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπκθωλεζέληνο ρξόλνπ, 

ρωξίο θακία άιιε δηαηύπωζε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.                                            

6. Οη κεληαίεο κηθηέο απνδνρέο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ηωλ ΔΝΝΗΑΚΟΗΧΝ ΣΡΗΑΝΣΑ 

Δυρώ (€930) βάζε ηνπ N.4354/2015 K.Y.A ΦΕΚ 176A/16-12-2015. ην πνζό απηό ζπκπεξηιακβάλνληαη 

όια ηα επηδόκαηα, θαζώο θαη νη θάζε είδνπο πξόζζεηεο παξνρέο πνπ ρνξεγνύληαη θαηά ηξόπν ηαθηηθό θαη 

κόληκν. Οη απνδνρέο απηέο θαηαβάιινληαη θάζε κήλα. Καηά ηελ θαηαβνιή ηνπο γίλνληαη από ηνλ Δήκν νη 

λόκηκεο θξαηήζεηο.   

7. Κάζε δήηεκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηε ζύκβαζε απηή, ζα ξπζκίδεηαη ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

Απηά ζπκθώλεζαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζε απόδεημε ηωλ νπνίωλ ζπληάρζεθε απηή ε ζύκβαζε ζε δύν 

πξωηόηππα θαη έιαβαλ από έλα θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο.    

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

    ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ                                          Ο ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ            

 

     Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                                                    

ΣΕΗΣΕΗΟ ΗΧΑΝΝΖ                                                                     ΚΛΖΜΑΣΗΓΑ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ                                                                                       

ΑΔΑ: 65Κ1Ω1Φ-99Υ



Αξ.Πξωη: 10725 /13.07.2017 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

ηε Νηθήηε Υαιθηδηθήο ζήκεξα, εκέξα Πέκπηε 13/07/2017 ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ ηζωλίαο, ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε: 

 

1. Ο πξναλαθεξόκελνο Δήκνο, ν νπνίνο εθπξνζωπείηαη λόκηκα από ηνλ Σδίηδην Ιωάλλε ηνπ Σξηαληαθύιινπ, 

Δήκαξρνπ ηνπ Δ. ηζωλίαο θαη ζα θαιείηαη ζηα επόκελα Δήκνο, θαη ν/ε ΚΟΣΕΑΜΑΝΖ ΒΔΕΗΑΝΟ 

ηνπ ΑΝΣΧΝΗΟΤ, θάηνηθνο ΑΡΣΗ κε Α.Φ.Μ 025026474 πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο «αληηζπκβαιιόκελνο» 

ζπκθωλνύλ, ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα: 

2. Ο Δήκνο ζα απαζρνιεί ηνλ αληηζπκβαιιόκελν, ζε ζέζε αληίζηνηρωλ θαζεθόληωλ εαπηή πνπ παξείρε εώο 

ηηο 07/06/2017, ζηελ αληαπνδνηηθή ππεξεζία Καζαξηόηεηαο, ωο ΓΔ ΥΔΗΡΗΣΧΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ κε 

ζρέζε εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα, από 13/07/2017 - 31/10/2017, 

βάζεη ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4479/2017 ‘’Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.2725/99 (α’ 121) 

θαη άιιεο δηαηάμεηο’’ ΦΕΚ 94/Α/29.06.2017) θαη ηελ εγθύθιην 19 (αξ.πξωη.νηθ. 22159/30.06.2017) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Εζωηεξηθώλ, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ αλωηέξω 

λόκνπ, με δσναηόηηηα επέκηαζης ηης απαζτόληζης ηοσ εώς ηην ημερομηνία καηάρηιζης προζωρινών πινάκων 

διοριζηέων Τακηικού προζωπικού και ότι πέραν ηις 31/03/2018. 

3. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ ζην Δήκν, ζηελ Δεκνηηθή ελόηεηα 

ΙΘΩΝΙΑ/ΣΟΡΩΝΗ αιιά θαη εθηόο έδξαο όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε εθπιήξωζε ηωλ ζθνπώλ ηνπ Δήκνπ.       

4. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ Δήκνπ, 

απνδερόκελν ηνπο θαλόλεο νξγάλωζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Θα ζπλεξγάδεηαη δε θαηά ηα 

εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα κε ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπ Δήκνπ, ώζηε λα πινπνηνύληαη θαηά ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν νη ζηόρνη θαη ην έξγν απηνύ. 

5. Η ζρέζε εξγαζίαο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ είλαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

παξαγξάθνπ έλα ηεο παξνύζαο. Η εξγαζηαθή ζρέζε ιύεηαη κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπκθωλεζέληνο ρξόλνπ, 

ρωξίο θακία άιιε δηαηύπωζε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.                                            

6. Οη κεληαίεο κηθηέο απνδνρέο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ηωλ ΥΗΛΗΧΝ ΟΥΣΧ Δυρώ 

(€1008) βάζε ηνπ N.4354/2015 K.Y.A ΦΕΚ 176A/16-12-2015. ην πνζό απηό ζπκπεξηιακβάλνληαη όια ηα 

επηδόκαηα, θαζώο θαη νη θάζε είδνπο πξόζζεηεο παξνρέο πνπ ρνξεγνύληαη θαηά ηξόπν ηαθηηθό θαη κόληκν. 

Οη απνδνρέο απηέο θαηαβάιινληαη θάζε κήλα. Καηά ηελ θαηαβνιή ηνπο γίλνληαη από ηνλ Δήκν νη λόκηκεο 

θξαηήζεηο.   

7. Κάζε δήηεκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηε ζύκβαζε απηή, ζα ξπζκίδεηαη ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

Απηά ζπκθώλεζαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζε απόδεημε ηωλ νπνίωλ ζπληάρζεθε απηή ε ζύκβαζε ζε δύν 

πξωηόηππα θαη έιαβαλ από έλα θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο.    

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

    ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ                                          Ο ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ            

 

     Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                                                    

ΣΕΗΣΕΗΟ ΗΧΑΝΝΖ                                                                       ΚΟΣΕΑΜΑΝΖ ΒΔΕΗΑΝΟ                                                                                       

ΑΔΑ: 65Κ1Ω1Φ-99Υ



Αξ.Πξωη: 10725 /13.07.2017 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

ηε Νηθήηε Υαιθηδηθήο ζήκεξα, εκέξα Πέκπηε 13/07/2017 ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ ηζωλίαο, ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε: 

 

1. Ο πξναλαθεξόκελνο Δήκνο, ν νπνίνο εθπξνζωπείηαη λόκηκα από ηνλ Σδίηδην Ιωάλλε ηνπ Σξηαληαθύιινπ, 

Δήκαξρνπ ηνπ Δ. ηζωλίαο θαη ζα θαιείηαη ζηα επόκελα Δήκνο, θαη ν/ε ΚΟΣΗΓΖ ΔΡΓΚΔΗ ηνπ 

ΒΛΑΓΗΜΖΡΟΤ, θάηνηθνο Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ κε Α.Φ.Μ 075557865 πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο 

«αληηζπκβαιιόκελνο» ζπκθωλνύλ, ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα: 

2. Ο Δήκνο ζα απαζρνιεί ηνλ αληηζπκβαιιόκελν, ζε ζέζε αληίζηνηρωλ θαζεθόληωλ εαπηή πνπ παξείρε εώο 

ηηο 07/06/2017, ζηελ αληαπνδνηηθή ππεξεζία Καζαξηόηεηαο, ωο ΤΔ ΤΝΟΓΟ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟΤ κε ζρέζε 

εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα, από 13/07/2017 - 31/10/2017, βάζεη 

ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4479/2017 ‘’Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.2725/99 (α’ 121) θαη 

άιιεο δηαηάμεηο’’ ΦΕΚ 94/Α/29.06.2017) θαη ηελ εγθύθιην 19 (αξ.πξωη.νηθ. 22159/30.06.2017) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Εζωηεξηθώλ, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ αλωηέξω 

λόκνπ, με δσναηόηηηα επέκηαζης ηης απαζτόληζης ηοσ εώς ηην ημερομηνία καηάρηιζης προζωρινών πινάκων 

διοριζηέων Τακηικού προζωπικού και ότι πέραν ηις 31/03/2018. 

3. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ ζην Δήκν, ζηελ Δεκνηηθή ελόηεηα 

ΙΘΩΝΙΑ/ΣΟΡΩΝΗ αιιά θαη εθηόο έδξαο όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε εθπιήξωζε ηωλ ζθνπώλ ηνπ Δήκνπ.       

4. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ Δήκνπ, 

απνδερόκελν ηνπο θαλόλεο νξγάλωζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Θα ζπλεξγάδεηαη δε θαηά ηα 

εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα κε ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπ Δήκνπ, ώζηε λα πινπνηνύληαη θαηά ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν νη ζηόρνη θαη ην έξγν απηνύ. 

5. Η ζρέζε εξγαζίαο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ είλαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

παξαγξάθνπ έλα ηεο παξνύζαο. Η εξγαζηαθή ζρέζε ιύεηαη κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπκθωλεζέληνο ρξόλνπ, 

ρωξίο θακία άιιε δηαηύπωζε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.                                            

6. Οη κεληαίεο κηθηέο απνδνρέο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ηωλ ΔΝΝΗΑΚΟΗΧΝ 

ΟΓΓΟΝΣΑ Δυρώ (€980) βάζε ηνπ N.4354/2015 K.Y.A ΦΕΚ 176A/16-12-2015. ην πνζό απηό 

ζπκπεξηιακβάλνληαη όια ηα επηδόκαηα, θαζώο θαη νη θάζε είδνπο πξόζζεηεο παξνρέο πνπ ρνξεγνύληαη 

θαηά ηξόπν ηαθηηθό θαη κόληκν. Οη απνδνρέο απηέο θαηαβάιινληαη θάζε κήλα. Καηά ηελ θαηαβνιή ηνπο 

γίλνληαη από ηνλ Δήκν νη λόκηκεο θξαηήζεηο.   

7. Κάζε δήηεκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηε ζύκβαζε απηή, ζα ξπζκίδεηαη ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

Απηά ζπκθώλεζαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζε απόδεημε ηωλ νπνίωλ ζπληάρζεθε απηή ε ζύκβαζε ζε δύν 

πξωηόηππα θαη έιαβαλ από έλα θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο.    

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

    ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ                                          Ο ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ            

 

     Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                                                    

ΣΕΗΣΕΗΟ ΗΧΑΝΝΖ                                                                            ΚΟΣΗΓΖ ΔΡΓΚΔΗ                                                                                       

ΑΔΑ: 65Κ1Ω1Φ-99Υ



Αξ.Πξωη: 10725 /13.07.2017 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

ηε Νηθήηε Υαιθηδηθήο ζήκεξα, εκέξα Πέκπηε 13/07/2017 ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ ηζωλίαο, ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε: 

 

1. Ο πξναλαθεξόκελνο Δήκνο, ν νπνίνο εθπξνζωπείηαη λόκηκα από ηνλ Σδίηδην Ιωάλλε ηνπ Σξηαληαθύιινπ, 

Δήκαξρνπ ηνπ Δ. ηζωλίαο θαη ζα θαιείηαη ζηα επόκελα Δήκνο, θαη ν/ε ΚΟΤΚΟΤΡΟΤΜΑ 

ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟ ηνπ ΥΡΖΣΟΤ, θάηνηθνο ΝΙΚΗΣΗ κε Α.Φ.Μ 043182097 πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο 

«αληηζπκβαιιόκελνο» ζπκθωλνύλ, ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα: 

2. Ο Δήκνο ζα απαζρνιεί ηνλ αληηζπκβαιιόκελν, ζε ζέζε αληίζηνηρωλ θαζεθόληωλ εαπηή πνπ παξείρε εώο 

ηηο 07/06/2017, ζηελ αληαπνδνηηθή ππεξεζία Καζαξηόηεηαο, ωο ΤΔ ΤΝΟΓΟ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟΤ κε ζρέζε 

εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα, από 13/07/2017 - 31/10/2017, βάζεη 

ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4479/2017 ‘’Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.2725/99 (α’ 121) θαη 

άιιεο δηαηάμεηο’’ ΦΕΚ 94/Α/29.06.2017) θαη ηελ εγθύθιην 19 (αξ.πξωη.νηθ. 22159/30.06.2017) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Εζωηεξηθώλ, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ αλωηέξω 

λόκνπ, με δσναηόηηηα επέκηαζης ηης απαζτόληζης ηοσ εώς ηην ημερομηνία καηάρηιζης προζωρινών πινάκων 

διοριζηέων Τακηικού προζωπικού και ότι πέραν ηις 31/03/2018. 

3. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ ζην Δήκν, ζηελ Δεκνηηθή ελόηεηα 

ΙΘΩΝΙΑ/ΣΟΡΩΝΗ αιιά θαη εθηόο έδξαο όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε εθπιήξωζε ηωλ ζθνπώλ ηνπ Δήκνπ.       

4. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ Δήκνπ, 

απνδερόκελν ηνπο θαλόλεο νξγάλωζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Θα ζπλεξγάδεηαη δε θαηά ηα 

εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα κε ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπ Δήκνπ, ώζηε λα πινπνηνύληαη θαηά ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν νη ζηόρνη θαη ην έξγν απηνύ. 

5. Η ζρέζε εξγαζίαο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ είλαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

παξαγξάθνπ έλα ηεο παξνύζαο. Η εξγαζηαθή ζρέζε ιύεηαη κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπκθωλεζέληνο ρξόλνπ, 

ρωξίο θακία άιιε δηαηύπωζε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.                                            

6. Οη κεληαίεο κηθηέο απνδνρέο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ηωλ ΥΗΛΗΧΝ Δυρώ (€1000) 

βάζε ηνπ N.4354/2015 K.Y.A ΦΕΚ 176A/16-12-2015. ην πνζό απηό ζπκπεξηιακβάλνληαη όια ηα 

επηδόκαηα, θαζώο θαη νη θάζε είδνπο πξόζζεηεο παξνρέο πνπ ρνξεγνύληαη θαηά ηξόπν ηαθηηθό θαη κόληκν. 

Οη απνδνρέο απηέο θαηαβάιινληαη θάζε κήλα. Καηά ηελ θαηαβνιή ηνπο γίλνληαη από ηνλ Δήκν νη λόκηκεο 

θξαηήζεηο.   

7. Κάζε δήηεκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηε ζύκβαζε απηή, ζα ξπζκίδεηαη ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

Απηά ζπκθώλεζαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζε απόδεημε ηωλ νπνίωλ ζπληάρζεθε απηή ε ζύκβαζε ζε δύν 

πξωηόηππα θαη έιαβαλ από έλα θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο.    

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

    ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ                                          Ο ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ            

      

      Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                                                    

ΣΕΗΣΕΗΟ ΗΧΑΝΝΖ                                                            ΚΟΤΚΟΤΡΟΤΜΑ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟ                                                                                       

ΑΔΑ: 65Κ1Ω1Φ-99Υ



Αξ.Πξωη: 10725 /13.07.2017 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

ηε Νηθήηε Υαιθηδηθήο ζήκεξα, εκέξα Πέκπηε 13/07/2017 ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ ηζωλίαο, ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε: 

 

1. Ο πξναλαθεξόκελνο Δήκνο, ν νπνίνο εθπξνζωπείηαη λόκηκα από ηνλ Σδίηδην Ιωάλλε ηνπ Σξηαληαθύιινπ, 

Δήκαξρνπ ηνπ Δ. ηζωλίαο θαη ζα θαιείηαη ζηα επόκελα Δήκνο, θαη ν/ε ΚΟΤΛΗΟΤΚ ΑΝΣΡΔΨ ηνπ 

ΓΡΖΓΟΡΔ, θάηνηθνο ΝΙΚΗΣΗ κε Α.Φ.Μ 066253860 πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο «αληηζπκβαιιόκελνο» 

ζπκθωλνύλ, ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα: 

2. Ο Δήκνο ζα απαζρνιεί ηνλ αληηζπκβαιιόκελν, ζε ζέζε αληίζηνηρωλ θαζεθόληωλ εαπηή πνπ παξείρε εώο 

ηηο 07/06/2017, ζηελ αληαπνδνηηθή ππεξεζία Καζαξηόηεηαο, ωο ΤΔ ΤΝΟΓΟ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟΤ κε ζρέζε 

εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα, από 13/07/2017 - 31/10/2017, βάζεη 

ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4479/2017 ‘’Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.2725/99 (α’ 121) θαη 

άιιεο δηαηάμεηο’’ ΦΕΚ 94/Α/29.06.2017) θαη ηελ εγθύθιην 19 (αξ.πξωη.νηθ. 22159/30.06.2017) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Εζωηεξηθώλ, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ αλωηέξω 

λόκνπ, με δσναηόηηηα επέκηαζης ηης απαζτόληζης ηοσ εώς ηην ημερομηνία καηάρηιζης προζωρινών πινάκων 

διοριζηέων Τακηικού προζωπικού και ότι πέραν ηις 31/03/2018. 

3. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ ζην Δήκν, ζηελ Δεκνηηθή ελόηεηα 

ΙΘΩΝΙΑ/ΣΟΡΩΝΗ αιιά θαη εθηόο έδξαο όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε εθπιήξωζε ηωλ ζθνπώλ ηνπ Δήκνπ.       

4. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ Δήκνπ, 

απνδερόκελν ηνπο θαλόλεο νξγάλωζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Θα ζπλεξγάδεηαη δε θαηά ηα 

εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα κε ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπ Δήκνπ, ώζηε λα πινπνηνύληαη θαηά ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν νη ζηόρνη θαη ην έξγν απηνύ. 

5. Η ζρέζε εξγαζίαο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ είλαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

παξαγξάθνπ έλα ηεο παξνύζαο. Η εξγαζηαθή ζρέζε ιύεηαη κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπκθωλεζέληνο ρξόλνπ, 

ρωξίο θακία άιιε δηαηύπωζε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.                                            

6. Οη κεληαίεο κηθηέο απνδνρέο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ηωλ ΔΝΝΗΑΚΟΗΧΝ ΣΡΗΑΝΣΑ 

Δυρώ (€930) βάζε ηνπ N.4354/2015 K.Y.A ΦΕΚ 176A/16-12-2015. ην πνζό απηό ζπκπεξηιακβάλνληαη 

όια ηα επηδόκαηα, θαζώο θαη νη θάζε είδνπο πξόζζεηεο παξνρέο πνπ ρνξεγνύληαη θαηά ηξόπν ηαθηηθό θαη 

κόληκν. Οη απνδνρέο απηέο θαηαβάιινληαη θάζε κήλα. Καηά ηελ θαηαβνιή ηνπο γίλνληαη από ηνλ Δήκν νη 

λόκηκεο θξαηήζεηο.   

7. Κάζε δήηεκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηε ζύκβαζε απηή, ζα ξπζκίδεηαη ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

Απηά ζπκθώλεζαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζε απόδεημε ηωλ νπνίωλ ζπληάρζεθε απηή ε ζύκβαζε ζε δύν 

πξωηόηππα θαη έιαβαλ από έλα θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο.    

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

    ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ                                          Ο ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ            

 

     Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                                                    

ΣΕΗΣΕΗΟ ΗΧΑΝΝΖ                                                                           ΚΟΤΛΗΟΤΚ ΑΝΣΡΔΨ                                                                                       

ΑΔΑ: 65Κ1Ω1Φ-99Υ



Αξ.Πξωη: 10725 /13.07.2017 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

ηε Νηθήηε Υαιθηδηθήο ζήκεξα, εκέξα Πέκπηε 13/07/2017 ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ ηζωλίαο, ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε: 

 

1. Ο πξναλαθεξόκελνο Δήκνο, ν νπνίνο εθπξνζωπείηαη λόκηκα από ηνλ Σδίηδην Ιωάλλε ηνπ Σξηαληαθύιινπ, 

Δήκαξρνπ ηνπ Δ. ηζωλίαο θαη ζα θαιείηαη ζηα επόκελα Δήκνο, θαη ν/ε ΚΧΣΗΚΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ηνπ 

ΚΟΜΑ, θάηνηθνο ΜΕΣΑΓΓΙΣΙΟΤ κε Α.Φ.Μ 058955704 πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο «αληηζπκβαιιόκελνο» 

ζπκθωλνύλ, ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα: 

2. Ο Δήκνο ζα απαζρνιεί ηνλ αληηζπκβαιιόκελν, ζε ζέζε αληίζηνηρωλ θαζεθόληωλ εαπηή πνπ παξείρε εώο 

ηηο 07/06/2017, ζηελ αληαπνδνηηθή ππεξεζία Καζαξηόηεηαο, ωο ΤΔ ΤΝΟΓΟ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟΤ κε ζρέζε 

εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα, από 13/07/2017 - 31/10/2017, βάζεη 

ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4479/2017 ‘’Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.2725/99 (α’ 121) θαη 

άιιεο δηαηάμεηο’’ ΦΕΚ 94/Α/29.06.2017) θαη ηελ εγθύθιην 19 (αξ.πξωη.νηθ. 22159/30.06.2017) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Εζωηεξηθώλ, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ αλωηέξω 

λόκνπ, με δσναηόηηηα επέκηαζης ηης απαζτόληζης ηοσ εώς ηην ημερομηνία καηάρηιζης προζωρινών πινάκων 

διοριζηέων Τακηικού προζωπικού και ότι πέραν ηις 31/03/2018. 

3. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ ζην Δήκν, ζηελ Δεκνηηθή ελόηεηα 

ΙΘΩΝΙΑ/ΣΟΡΩΝΗ αιιά θαη εθηόο έδξαο όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε εθπιήξωζε ηωλ ζθνπώλ ηνπ Δήκνπ.       

4. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ Δήκνπ, 

απνδερόκελν ηνπο θαλόλεο νξγάλωζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Θα ζπλεξγάδεηαη δε θαηά ηα 

εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα κε ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπ Δήκνπ, ώζηε λα πινπνηνύληαη θαηά ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν νη ζηόρνη θαη ην έξγν απηνύ. 

5. Η ζρέζε εξγαζίαο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ είλαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

παξαγξάθνπ έλα ηεο παξνύζαο. Η εξγαζηαθή ζρέζε ιύεηαη κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπκθωλεζέληνο ρξόλνπ, 

ρωξίο θακία άιιε δηαηύπωζε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.                                            

6. Οη κεληαίεο κηθηέο απνδνρέο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ηωλ ΔΝΝΗΑΚΟΗΧΝ 

ΟΓΓΟΝΣΑ Δυρώ (€980) βάζε ηνπ N.4354/2015 K.Y.A ΦΕΚ 176A/16-12-2015. ην πνζό απηό 

ζπκπεξηιακβάλνληαη όια ηα επηδόκαηα, θαζώο θαη νη θάζε είδνπο πξόζζεηεο παξνρέο πνπ ρνξεγνύληαη 

θαηά ηξόπν ηαθηηθό θαη κόληκν. Οη απνδνρέο απηέο θαηαβάιινληαη θάζε κήλα. Καηά ηελ θαηαβνιή ηνπο 

γίλνληαη από ηνλ Δήκν νη λόκηκεο θξαηήζεηο.   

7. Κάζε δήηεκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηε ζύκβαζε απηή, ζα ξπζκίδεηαη ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

Απηά ζπκθώλεζαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζε απόδεημε ηωλ νπνίωλ ζπληάρζεθε απηή ε ζύκβαζε ζε δύν 

πξωηόηππα θαη έιαβαλ από έλα θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο.    

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

    ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ                                          Ο ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ            

 

     Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                                                    

ΣΕΗΣΕΗΟ ΗΧΑΝΝΖ                                                                        ΚΧΣΗΚΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ                                                                                       

ΑΔΑ: 65Κ1Ω1Φ-99Υ



Αξ.Πξωη: 10725 /13.07.2017 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

ηε Νηθήηε Υαιθηδηθήο ζήκεξα, εκέξα Πέκπηε 13/07/2017 ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ ηζωλίαο, ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε: 

 

1. Ο πξναλαθεξόκελνο Δήκνο, ν νπνίνο εθπξνζωπείηαη λόκηκα από ηνλ Σδίηδην Ιωάλλε ηνπ Σξηαληαθύιινπ, 

Δήκαξρνπ ηνπ Δ. ηζωλίαο θαη ζα θαιείηαη ζηα επόκελα Δήκνο, θαη ν/ε ΛΑΕΑΡΗΓΖ ΔΤΣΡΑΣΗΟ ηνπ 

ΗΧΑΝΝΖ, θάηνηθνο ΝΙΚΗΣΗ κε Α.Φ.Μ 105951934 πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο «αληηζπκβαιιόκελνο» 

ζπκθωλνύλ, ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα: 

2. Ο Δήκνο ζα απαζρνιεί ηνλ αληηζπκβαιιόκελν, ζε ζέζε αληίζηνηρωλ θαζεθόληωλ εαπηή πνπ παξείρε εώο 

ηηο 07/06/2017, ζηελ αληαπνδνηηθή ππεξεζία Καζαξηόηεηαο, ωο ΓΔ ΟΓΖΓΟ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟΤ κε ζρέζε 

εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα, από 13/07/2017 - 31/10/2017, βάζεη 

ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4479/2017 ‘’Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.2725/99 (α’ 121) θαη 

άιιεο δηαηάμεηο’’ ΦΕΚ 94/Α/29.06.2017) θαη ηελ εγθύθιην 19 (αξ.πξωη.νηθ. 22159/30.06.2017) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Εζωηεξηθώλ, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ αλωηέξω 

λόκνπ, με δσναηόηηηα επέκηαζης ηης απαζτόληζης ηοσ εώς ηην ημερομηνία καηάρηιζης προζωρινών πινάκων 

διοριζηέων Τακηικού προζωπικού και ότι πέραν ηις 31/03/2018. 

3. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ ζην Δήκν, ζηελ Δεκνηηθή ελόηεηα 

ΙΘΩΝΙΑ/ΣΟΡΩΝΗ αιιά θαη εθηόο έδξαο όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε εθπιήξωζε ηωλ ζθνπώλ ηνπ Δήκνπ.       

4. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ Δήκνπ, 

απνδερόκελν ηνπο θαλόλεο νξγάλωζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Θα ζπλεξγάδεηαη δε θαηά ηα 

εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα κε ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπ Δήκνπ, ώζηε λα πινπνηνύληαη θαηά ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν νη ζηόρνη θαη ην έξγν απηνύ. 

5. Η ζρέζε εξγαζίαο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ είλαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

παξαγξάθνπ έλα ηεο παξνύζαο. Η εξγαζηαθή ζρέζε ιύεηαη κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπκθωλεζέληνο ρξόλνπ, 

ρωξίο θακία άιιε δηαηύπωζε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.                                            

6. Οη κεληαίεο κηθηέο απνδνρέο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ηωλ ΥΗΛΗΧΝ ΟΥΣΧ Δυρώ 

(€1008) βάζε ηνπ N.4354/2015 K.Y.A ΦΕΚ 176A/16-12-2015. ην πνζό απηό ζπκπεξηιακβάλνληαη όια ηα 

επηδόκαηα, θαζώο θαη νη θάζε είδνπο πξόζζεηεο παξνρέο πνπ ρνξεγνύληαη θαηά ηξόπν ηαθηηθό θαη κόληκν. 

Οη απνδνρέο απηέο θαηαβάιινληαη θάζε κήλα. Καηά ηελ θαηαβνιή ηνπο γίλνληαη από ηνλ Δήκν νη λόκηκεο 

θξαηήζεηο.   

7. Κάζε δήηεκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηε ζύκβαζε απηή, ζα ξπζκίδεηαη ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

Απηά ζπκθώλεζαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζε απόδεημε ηωλ νπνίωλ ζπληάρζεθε απηή ε ζύκβαζε ζε δύν 

πξωηόηππα θαη έιαβαλ από έλα θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο.    

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

    ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ                                          Ο ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ            

 

     Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                                                    

ΣΕΗΣΕΗΟ ΗΧΑΝΝΖ                                                                      ΛΑΕΑΡΗΓΖ ΔΤΣΡΑΣΗΟ                                                                                       

ΑΔΑ: 65Κ1Ω1Φ-99Υ



Αξ.Πξωη: 10725 /13.07.2017 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

ηε Νηθήηε Υαιθηδηθήο ζήκεξα, εκέξα Πέκπηε 13/07/2017 ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ ηζωλίαο, ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε: 

 

1. Ο πξναλαθεξόκελνο Δήκνο, ν νπνίνο εθπξνζωπείηαη λόκηκα από ηνλ Σδίηδην Ιωάλλε ηνπ Σξηαληαθύιινπ, 

Δήκαξρνπ ηνπ Δ. ηζωλίαο θαη ζα θαιείηαη ζηα επόκελα Δήκνο, θαη ν/ε ΛΑΚΚΑ ΗΧΑΝΝΖ ηνπ 

ΓΔΧΡΓΗΟΤ, θάηνηθνο Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ κε Α.Φ.Μ 061624152 πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο 

«αληηζπκβαιιόκελνο» ζπκθωλνύλ, ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα: 

2. Ο Δήκνο ζα απαζρνιεί ηνλ αληηζπκβαιιόκελν, ζε ζέζε αληίζηνηρωλ θαζεθόληωλ εαπηή πνπ παξείρε εώο 

ηηο 07/06/2017, ζηελ αληαπνδνηηθή ππεξεζία Καζαξηόηεηαο, ωο YΔ ΔΡΓΑΣΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ κε 

ζρέζε εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα, από 13/07/2017 - 31/10/2017, 

βάζεη ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4479/2017 ‘’Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.2725/99 (α’ 121) 

θαη άιιεο δηαηάμεηο’’ ΦΕΚ 94/Α/29.06.2017) θαη ηελ εγθύθιην 19 (αξ.πξωη.νηθ. 22159/30.06.2017) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Εζωηεξηθώλ, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ αλωηέξω 

λόκνπ, με δσναηόηηηα επέκηαζης ηης απαζτόληζης ηοσ εώς ηην ημερομηνία καηάρηιζης προζωρινών πινάκων 

διοριζηέων Τακηικού προζωπικού και ότι πέραν ηις 31/03/2018. 

3. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ ζην Δήκν, ζηελ Δεκνηηθή ελόηεηα 

ΙΘΩΝΙΑ/ΣΟΡΩΝΗ αιιά θαη εθηόο έδξαο όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε εθπιήξωζε ηωλ ζθνπώλ ηνπ Δήκνπ.       

4. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ Δήκνπ, 

απνδερόκελν ηνπο θαλόλεο νξγάλωζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Θα ζπλεξγάδεηαη δε θαηά ηα 

εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα κε ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπ Δήκνπ, ώζηε λα πινπνηνύληαη θαηά ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν νη ζηόρνη θαη ην έξγν απηνύ. 

5. Η ζρέζε εξγαζίαο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ είλαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

παξαγξάθνπ έλα ηεο παξνύζαο. Η εξγαζηαθή ζρέζε ιύεηαη κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπκθωλεζέληνο ρξόλνπ, 

ρωξίο θακία άιιε δηαηύπωζε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.                                            

6. Οη κεληαίεο κηθηέο απνδνρέο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ηωλ ΥΗΛΗΧΝ Δυρώ (€1000) 

βάζε ηνπ N.4354/2015 K.Y.A ΦΕΚ 176A/16-12-2015. ην πνζό απηό ζπκπεξηιακβάλνληαη όια ηα 

επηδόκαηα, θαζώο θαη νη θάζε είδνπο πξόζζεηεο παξνρέο πνπ ρνξεγνύληαη θαηά ηξόπν ηαθηηθό θαη κόληκν. 

Οη απνδνρέο απηέο θαηαβάιινληαη θάζε κήλα. Καηά ηελ θαηαβνιή ηνπο γίλνληαη από ηνλ Δήκν νη λόκηκεο 

θξαηήζεηο.   

7. Κάζε δήηεκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηε ζύκβαζε απηή, ζα ξπζκίδεηαη ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

Απηά ζπκθώλεζαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζε απόδεημε ηωλ νπνίωλ ζπληάρζεθε απηή ε ζύκβαζε ζε δύν 

πξωηόηππα θαη έιαβαλ από έλα θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο.    

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

    ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ                                          Ο ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ            

 

     Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                                                    

ΣΕΗΣΕΗΟ ΗΧΑΝΝΖ                                                                            ΛΑΚΚΑ ΗΧΑΝΝΖ                                                                                       

ΑΔΑ: 65Κ1Ω1Φ-99Υ



Αξ.Πξωη: 10725 /13.07.2017 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

ηε Νηθήηε Υαιθηδηθήο ζήκεξα, εκέξα Πέκπηε 13/07/2017 ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ ηζωλίαο, ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε: 

 

1. Ο πξναλαθεξόκελνο Δήκνο, ν νπνίνο εθπξνζωπείηαη λόκηκα από ηνλ Σδίηδην Ιωάλλε ηνπ Σξηαληαθύιινπ, 

Δήκαξρνπ ηνπ Δ. ηζωλίαο θαη ζα θαιείηαη ζηα επόκελα Δήκνο, θαη ν/ε ΛΔΗΒΑΓΗΧΣΖ ΥΡΖΣΟ ηνπ 

ΓΔΧΡΓΗΟΤ, θάηνηθνο Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ κε Α.Φ.Μ 054125453 πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο 

«αληηζπκβαιιόκελνο» ζπκθωλνύλ, ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα: 

2. Ο Δήκνο ζα απαζρνιεί ηνλ αληηζπκβαιιόκελν, ζε ζέζε αληίζηνηρωλ θαζεθόληωλ εαπηή πνπ παξείρε εώο 

ηηο 07/06/2017, ζηελ αληαπνδνηηθή ππεξεζία Καζαξηόηεηαο, ωο ΤΔ ΤΝΟΓΟ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟΤ κε ζρέζε 

εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα, από 13/07/2017 - 31/10/2017, βάζεη 

ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4479/2017 ‘’Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.2725/99 (α’ 121) θαη 

άιιεο δηαηάμεηο’’ ΦΕΚ 94/Α/29.06.2017) θαη ηελ εγθύθιην 19 (αξ.πξωη.νηθ. 22159/30.06.2017) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Εζωηεξηθώλ, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ αλωηέξω 

λόκνπ, με δσναηόηηηα επέκηαζης ηης απαζτόληζης ηοσ εώς ηην ημερομηνία καηάρηιζης προζωρινών πινάκων 

διοριζηέων Τακηικού προζωπικού και ότι πέραν ηις 31/03/2018. 

3. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ ζην Δήκν, ζηελ Δεκνηηθή ελόηεηα 

ΙΘΩΝΙΑ/ΣΟΡΩΝΗ αιιά θαη εθηόο έδξαο όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε εθπιήξωζε ηωλ ζθνπώλ ηνπ Δήκνπ.       

4. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ Δήκνπ, 

απνδερόκελν ηνπο θαλόλεο νξγάλωζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Θα ζπλεξγάδεηαη δε θαηά ηα 

εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα κε ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπ Δήκνπ, ώζηε λα πινπνηνύληαη θαηά ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν νη ζηόρνη θαη ην έξγν απηνύ. 

5. Η ζρέζε εξγαζίαο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ είλαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

παξαγξάθνπ έλα ηεο παξνύζαο. Η εξγαζηαθή ζρέζε ιύεηαη κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπκθωλεζέληνο ρξόλνπ, 

ρωξίο θακία άιιε δηαηύπωζε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.                                            

6. Οη κεληαίεο κηθηέο απνδνρέο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ηωλ ΔΝΝΗΑΚΟΗΧΝ 

ΟΓΓΟΝΣΑ Δυρώ (€980) βάζε ηνπ N.4354/2015 K.Y.A ΦΕΚ 176A/16-12-2015. ην πνζό απηό 

ζπκπεξηιακβάλνληαη όια ηα επηδόκαηα, θαζώο θαη νη θάζε είδνπο πξόζζεηεο παξνρέο πνπ ρνξεγνύληαη 

θαηά ηξόπν ηαθηηθό θαη κόληκν. Οη απνδνρέο απηέο θαηαβάιινληαη θάζε κήλα. Καηά ηελ θαηαβνιή ηνπο 

γίλνληαη από ηνλ Δήκν νη λόκηκεο θξαηήζεηο.   

7. Κάζε δήηεκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηε ζύκβαζε απηή, ζα ξπζκίδεηαη ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

Απηά ζπκθώλεζαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζε απόδεημε ηωλ νπνίωλ ζπληάρζεθε απηή ε ζύκβαζε ζε δύν 

πξωηόηππα θαη έιαβαλ από έλα θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο.    

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

    ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ                                          Ο ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ            

 

     Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                                                    

ΣΕΗΣΕΗΟ ΗΧΑΝΝΖ                                                                        ΛΔΗΒΑΓΗΧΣΖ ΥΡΖΣΟ                                                                                       

ΑΔΑ: 65Κ1Ω1Φ-99Υ



Αξ.Πξωη: 10725 /13.07.2017 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

ηε Νηθήηε Υαιθηδηθήο ζήκεξα, εκέξα Πέκπηε 13/07/2017 ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ ηζωλίαο, ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε: 

 

1. Ο πξναλαθεξόκελνο Δήκνο, ν νπνίνο εθπξνζωπείηαη λόκηκα από ηνλ Σδίηδην Ιωάλλε ηνπ Σξηαληαθύιινπ, 

Δήκαξρνπ ηνπ Δ. ηζωλίαο θαη ζα θαιείηαη ζηα επόκελα Δήκνο, θαη ν/ε ΜΑΛΑΜΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ηνπ 

ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ, θάηνηθνο ΤΚΙΑ κε Α.Φ.Μ 075836412 πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο «αληηζπκβαιιόκελνο» 

ζπκθωλνύλ, ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα: 

2. Ο Δήκνο ζα απαζρνιεί ηνλ αληηζπκβαιιόκελν, ζε ζέζε αληίζηνηρωλ θαζεθόληωλ εαπηή πνπ παξείρε εώο 

ηηο 07/06/2017, ζηελ αληαπνδνηηθή ππεξεζία Καζαξηόηεηαο, ωο ΤΔ ΤΝΟΓΟ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟΤ κε ζρέζε 

εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα, από 13/07/2017 - 31/10/2017, βάζεη 

ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4479/2017 ‘’Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.2725/99 (α’ 121) θαη 

άιιεο δηαηάμεηο’’ ΦΕΚ 94/Α/29.06.2017) θαη ηελ εγθύθιην 19 (αξ.πξωη.νηθ. 22159/30.06.2017) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Εζωηεξηθώλ, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ αλωηέξω 

λόκνπ, με δσναηόηηηα επέκηαζης ηης απαζτόληζης ηοσ εώς ηην ημερομηνία καηάρηιζης προζωρινών πινάκων 

διοριζηέων Τακηικού προζωπικού και ότι πέραν ηις 31/03/2018. 

3. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ ζην Δήκν, ζηελ Δεκνηηθή ελόηεηα 

ΙΘΩΝΙΑ/ΣΟΡΩΝΗ αιιά θαη εθηόο έδξαο όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε εθπιήξωζε ηωλ ζθνπώλ ηνπ Δήκνπ.       

4. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ Δήκνπ, 

απνδερόκελν ηνπο θαλόλεο νξγάλωζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Θα ζπλεξγάδεηαη δε θαηά ηα 

εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα κε ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπ Δήκνπ, ώζηε λα πινπνηνύληαη θαηά ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν νη ζηόρνη θαη ην έξγν απηνύ. 

5. Η ζρέζε εξγαζίαο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ είλαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

παξαγξάθνπ έλα ηεο παξνύζαο. Η εξγαζηαθή ζρέζε ιύεηαη κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπκθωλεζέληνο ρξόλνπ, 

ρωξίο θακία άιιε δηαηύπωζε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.                                            

6. Οη κεληαίεο κηθηέο απνδνρέο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ηωλ ΔΝΝΗΑΚΟΗΧΝ ΣΡΗΑΝΣΑ 

Δυρώ (€930) βάζε ηνπ N.4354/2015 K.Y.A ΦΕΚ 176A/16-12-2015. ην πνζό απηό ζπκπεξηιακβάλνληαη 

όια ηα επηδόκαηα, θαζώο θαη νη θάζε είδνπο πξόζζεηεο παξνρέο πνπ ρνξεγνύληαη θαηά ηξόπν ηαθηηθό θαη 

κόληκν. Οη απνδνρέο απηέο θαηαβάιινληαη θάζε κήλα. Καηά ηελ θαηαβνιή ηνπο γίλνληαη από ηνλ Δήκν νη 

λόκηκεο θξαηήζεηο.   

7. Κάζε δήηεκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηε ζύκβαζε απηή, ζα ξπζκίδεηαη ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

Απηά ζπκθώλεζαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζε απόδεημε ηωλ νπνίωλ ζπληάρζεθε απηή ε ζύκβαζε ζε δύν 

πξωηόηππα θαη έιαβαλ από έλα θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο.    

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

    ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ                                          Ο ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ            

 

     Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                                                    

ΣΕΗΣΕΗΟ ΗΧΑΝΝΖ                                                                       ΜΑΛΑΜΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ                                                                                       

ΑΔΑ: 65Κ1Ω1Φ-99Υ



Αξ.Πξωη: 10725 /13.07.2017 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

ηε Νηθήηε Υαιθηδηθήο ζήκεξα, εκέξα Πέκπηε 13/07/2017 ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ ηζωλίαο, ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε: 

 

1. Ο πξναλαθεξόκελνο Δήκνο, ν νπνίνο εθπξνζωπείηαη λόκηκα από ηνλ Σδίηδην Ιωάλλε ηνπ Σξηαληαθύιινπ, 

Δήκαξρνπ ηνπ Δ. ηζωλίαο θαη ζα θαιείηαη ζηα επόκελα Δήκνο, θαη ν/ε ΜΑΝΣΗΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 

ηνπ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ, θάηνηθνο ΝΙΚΗΣΗ κε Α.Φ.Μ 025308594 πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο 

«αληηζπκβαιιόκελνο» ζπκθωλνύλ, ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα: 

2. Ο Δήκνο ζα απαζρνιεί ηνλ αληηζπκβαιιόκελν, ζε ζέζε αληίζηνηρωλ θαζεθόληωλ εαπηή πνπ παξείρε εώο 

ηηο 07/06/2017, ζηελ αληαπνδνηηθή ππεξεζία Καζαξηόηεηαο, ωο ΤΔ ΤΝΟΓΟ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟΤ κε ζρέζε 

εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα, από 13/07/2017 - 31/10/2017, βάζεη 

ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4479/2017 ‘’Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.2725/99 (α’ 121) θαη 

άιιεο δηαηάμεηο’’ ΦΕΚ 94/Α/29.06.2017) θαη ηελ εγθύθιην 19 (αξ.πξωη.νηθ. 22159/30.06.2017) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Εζωηεξηθώλ, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ αλωηέξω 

λόκνπ, με δσναηόηηηα επέκηαζης ηης απαζτόληζης ηοσ εώς ηην ημερομηνία καηάρηιζης προζωρινών πινάκων 

διοριζηέων Τακηικού προζωπικού και ότι πέραν ηις 31/03/2018. 

3. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ ζην Δήκν, ζηελ Δεκνηηθή ελόηεηα 

ΙΘΩΝΙΑ/ΣΟΡΩΝΗ αιιά θαη εθηόο έδξαο όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε εθπιήξωζε ηωλ ζθνπώλ ηνπ Δήκνπ.       

4. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ Δήκνπ, 

απνδερόκελν ηνπο θαλόλεο νξγάλωζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Θα ζπλεξγάδεηαη δε θαηά ηα 

εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα κε ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπ Δήκνπ, ώζηε λα πινπνηνύληαη θαηά ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν νη ζηόρνη θαη ην έξγν απηνύ. 

5. Η ζρέζε εξγαζίαο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ είλαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

παξαγξάθνπ έλα ηεο παξνύζαο. Η εξγαζηαθή ζρέζε ιύεηαη κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπκθωλεζέληνο ρξόλνπ, 

ρωξίο θακία άιιε δηαηύπωζε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.                                            

6. Οη κεληαίεο κηθηέο απνδνρέο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ηωλ ΔΝΝΗΑΚΟΗΧΝ ΣΡΗΑΝΣΑ 

Δυρώ (€930) βάζε ηνπ N.4354/2015 K.Y.A ΦΕΚ 176A/16-12-2015. ην πνζό απηό ζπκπεξηιακβάλνληαη 

όια ηα επηδόκαηα, θαζώο θαη νη θάζε είδνπο πξόζζεηεο παξνρέο πνπ ρνξεγνύληαη θαηά ηξόπν ηαθηηθό θαη 

κόληκν. Οη απνδνρέο απηέο θαηαβάιινληαη θάζε κήλα. Καηά ηελ θαηαβνιή ηνπο γίλνληαη από ηνλ Δήκν νη 

λόκηκεο θξαηήζεηο.   

7. Κάζε δήηεκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηε ζύκβαζε απηή, ζα ξπζκίδεηαη ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

Απηά ζπκθώλεζαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζε απόδεημε ηωλ νπνίωλ ζπληάρζεθε απηή ε ζύκβαζε ζε δύν 

πξωηόηππα θαη έιαβαλ από έλα θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο.    

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

    ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ                                          Ο ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ            

 

     Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                                                    

ΣΕΗΣΕΗΟ ΗΧΑΝΝΖ                                                                    ΜΑΝΣΗΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ                                                                                       

ΑΔΑ: 65Κ1Ω1Φ-99Υ



Αξ.Πξωη: 10725 /13.07.2017 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

ηε Νηθήηε Υαιθηδηθήο ζήκεξα, εκέξα Πέκπηε 13/07/2017 ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ ηζωλίαο, ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε: 

 

1. Ο πξναλαθεξόκελνο Δήκνο, ν νπνίνο εθπξνζωπείηαη λόκηκα από ηνλ Σδίηδην Ιωάλλε ηνπ Σξηαληαθύιινπ, 

Δήκαξρνπ ηνπ Δ. ηζωλίαο θαη ζα θαιείηαη ζηα επόκελα Δήκνο, θαη ν/ε ΜΑΝΣΗΟ ΠΑΤΛΟ ηνπ 

ΑΘΑΝΑΗΟΤ, θάηνηθνο ΝΙΚΗΣΗ κε Α.Φ.Μ 066256597 πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο «αληηζπκβαιιόκελνο» 

ζπκθωλνύλ, ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα: 

2. Ο Δήκνο ζα απαζρνιεί ηνλ αληηζπκβαιιόκελν, ζε ζέζε αληίζηνηρωλ θαζεθόληωλ εαπηή πνπ παξείρε εώο 

ηηο 07/06/2017, ζηελ αληαπνδνηηθή ππεξεζία Καζαξηόηεηαο, ωο ΤΔ ΤΝΟΓΟ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟΤ κε ζρέζε 

εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα, από 13/07/2017 - 31/10/2017, βάζεη 

ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4479/2017 ‘’Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.2725/99 (α’ 121) θαη 

άιιεο δηαηάμεηο’’ ΦΕΚ 94/Α/29.06.2017) θαη ηελ εγθύθιην 19 (αξ.πξωη.νηθ. 22159/30.06.2017) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Εζωηεξηθώλ, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ αλωηέξω 

λόκνπ, με δσναηόηηηα επέκηαζης ηης απαζτόληζης ηοσ εώς ηην ημερομηνία καηάρηιζης προζωρινών πινάκων 

διοριζηέων Τακηικού προζωπικού και ότι πέραν ηις 31/03/2018. 

3. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ ζην Δήκν, ζηελ Δεκνηηθή ελόηεηα 

ΙΘΩΝΙΑ/ΣΟΡΩΝΗ αιιά θαη εθηόο έδξαο όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε εθπιήξωζε ηωλ ζθνπώλ ηνπ Δήκνπ.       

4. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ Δήκνπ, 

απνδερόκελν ηνπο θαλόλεο νξγάλωζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Θα ζπλεξγάδεηαη δε θαηά ηα 

εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα κε ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπ Δήκνπ, ώζηε λα πινπνηνύληαη θαηά ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν νη ζηόρνη θαη ην έξγν απηνύ. 

5. Η ζρέζε εξγαζίαο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ είλαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

παξαγξάθνπ έλα ηεο παξνύζαο. Η εξγαζηαθή ζρέζε ιύεηαη κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπκθωλεζέληνο ρξόλνπ, 

ρωξίο θακία άιιε δηαηύπωζε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.                                            

6. Οη κεληαίεο κηθηέο απνδνρέο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ηωλ ΔΝΝΗΑΚΟΗΧΝ ΣΡΗΑΝΣΑ 

Δυρώ (€930) βάζε ηνπ N.4354/2015 K.Y.A ΦΕΚ 176A/16-12-2015. ην πνζό απηό ζπκπεξηιακβάλνληαη 

όια ηα επηδόκαηα, θαζώο θαη νη θάζε είδνπο πξόζζεηεο παξνρέο πνπ ρνξεγνύληαη θαηά ηξόπν ηαθηηθό θαη 

κόληκν. Οη απνδνρέο απηέο θαηαβάιινληαη θάζε κήλα. Καηά ηελ θαηαβνιή ηνπο γίλνληαη από ηνλ Δήκν νη 

λόκηκεο θξαηήζεηο.   

7. Κάζε δήηεκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηε ζύκβαζε απηή, ζα ξπζκίδεηαη ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

Απηά ζπκθώλεζαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζε απόδεημε ηωλ νπνίωλ ζπληάρζεθε απηή ε ζύκβαζε ζε δύν 

πξωηόηππα θαη έιαβαλ από έλα θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο.    

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

    ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ                                          Ο ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ            

 

     Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                                                    

ΣΕΗΣΕΗΟ ΗΧΑΝΝΖ                                                                          ΜΑΝΣΗΟ ΠΑΤΛΟ                                                                                       

ΑΔΑ: 65Κ1Ω1Φ-99Υ



Αξ.Πξωη: 10725 /13.07.2017 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

ηε Νηθήηε Υαιθηδηθήο ζήκεξα, εκέξα Πέκπηε 13/07/2017 ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ ηζωλίαο, ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε: 

 

1. Ο πξναλαθεξόκελνο Δήκνο, ν νπνίνο εθπξνζωπείηαη λόκηκα από ηνλ Σδίηδην Ιωάλλε ηνπ Σξηαληαθύιινπ, 

Δήκαξρνπ ηνπ Δ. ηζωλίαο θαη ζα θαιείηαη ζηα επόκελα Δήκνο, θαη ν/ε ΜΑΝΣΗΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ηνπ 

ΗΧΑΝΝΖ, θάηνηθνο ΝΙΚΗΣΗ κε Α.Φ.Μ 121792027 πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο «αληηζπκβαιιόκελνο» 

ζπκθωλνύλ, ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα: 

2. Ο Δήκνο ζα απαζρνιεί ηνλ αληηζπκβαιιόκελν, ζε ζέζε αληίζηνηρωλ θαζεθόληωλ εαπηή πνπ παξείρε εώο 

ηηο 07/06/2017, ζηελ αληαπνδνηηθή ππεξεζία Καζαξηόηεηαο, ωο Γ.Δ.29 ΟΓΖΓΟ ΑΠΟΡ/ΡΟΤ κε ζρέζε 

εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα, από 13/07/2017 - 31/10/2017, βάζεη 

ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4479/2017 ‘’Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.2725/99 (α’ 121) θαη 

άιιεο δηαηάμεηο’’ ΦΕΚ 94/Α/29.06.2017) θαη ηελ εγθύθιην 19 (αξ.πξωη.νηθ. 22159/30.06.2017) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Εζωηεξηθώλ, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ αλωηέξω 

λόκνπ, με δσναηόηηηα επέκηαζης ηης απαζτόληζης ηοσ εώς ηην ημερομηνία καηάρηιζης προζωρινών πινάκων 

διοριζηέων Τακηικού προζωπικού και ότι πέραν ηις 31/03/2018. 

3. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ ζην Δήκν, ζηελ Δεκνηηθή ελόηεηα 

ΙΘΩΝΙΑ/ΣΟΡΩΝΗ αιιά θαη εθηόο έδξαο όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε εθπιήξωζε ηωλ ζθνπώλ ηνπ Δήκνπ.       

4. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ Δήκνπ, 

απνδερόκελν ηνπο θαλόλεο νξγάλωζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Θα ζπλεξγάδεηαη δε θαηά ηα 

εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα κε ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπ Δήκνπ, ώζηε λα πινπνηνύληαη θαηά ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν νη ζηόρνη θαη ην έξγν απηνύ. 

5. Η ζρέζε εξγαζίαο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ είλαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

παξαγξάθνπ έλα ηεο παξνύζαο. Η εξγαζηαθή ζρέζε ιύεηαη κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπκθωλεζέληνο ρξόλνπ, 

ρωξίο θακία άιιε δηαηύπωζε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.                                            

6. Οη κεληαίεο κηθηέο απνδνρέο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ηωλ ΥΗΛΗΧΝ ΟΥΣΧ Δυρώ 

(€1008) βάζε ηνπ N.4354/2015 K.Y.A ΦΕΚ 176A/16-12-2015. ην πνζό απηό ζπκπεξηιακβάλνληαη όια ηα 

επηδόκαηα, θαζώο θαη νη θάζε είδνπο πξόζζεηεο παξνρέο πνπ ρνξεγνύληαη θαηά ηξόπν ηαθηηθό θαη κόληκν. 

Οη απνδνρέο απηέο θαηαβάιινληαη θάζε κήλα. Καηά ηελ θαηαβνιή ηνπο γίλνληαη από ηνλ Δήκν νη λόκηκεο 

θξαηήζεηο.   

7. Κάζε δήηεκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηε ζύκβαζε απηή, ζα ξπζκίδεηαη ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

Απηά ζπκθώλεζαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζε απόδεημε ηωλ νπνίωλ ζπληάρζεθε απηή ε ζύκβαζε ζε δύν 

πξωηόηππα θαη έιαβαλ από έλα θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο.    

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

    ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ                                          Ο ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ            

 

     Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                                                    

ΣΕΗΣΕΗΟ ΗΧΑΝΝΖ                                                                         ΜΑΝΣΗΟ ΝΗΚΟΛΑΟ                                                                                       

ΑΔΑ: 65Κ1Ω1Φ-99Υ



Αξ.Πξωη: 10725 /13.07.2017 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

ηε Νηθήηε Υαιθηδηθήο ζήκεξα, εκέξα Πέκπηε 13/07/2017 ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ ηζωλίαο, ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε: 

 

1. Ο πξναλαθεξόκελνο Δήκνο, ν νπνίνο εθπξνζωπείηαη λόκηκα από ηνλ Σδίηδην Ιωάλλε ηνπ Σξηαληαθύιινπ, 

Δήκαξρνπ ηνπ Δ. ηζωλίαο θαη ζα θαιείηαη ζηα επόκελα Δήκνο, θαη ν/ε ΜΑΝΣΗΟΤ ΗΧΑΝΝΑ ηνπ 

ΓΔΧΡΓΗΟΤ, θάηνηθνο ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΤ κε Α.Φ.Μ 135600278 πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο 

«αληηζπκβαιιόκελνο» ζπκθωλνύλ, ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα: 

2. Ο Δήκνο ζα απαζρνιεί ηνλ αληηζπκβαιιόκελν, ζε ζέζε αληίζηνηρωλ θαζεθόληωλ εαπηή πνπ παξείρε εώο 

ηηο 07/06/2017, ζηελ αληαπνδνηηθή ππεξεζία Καζαξηόηεηαο, ωο ΤΔ ΤΝΟΓΟ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟΤ κε ζρέζε 

εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα, από 13/07/2017 - 31/10/2017, βάζεη 

ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4479/2017 ‘’Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.2725/99 (α’ 121) θαη 

άιιεο δηαηάμεηο’’ ΦΕΚ 94/Α/29.06.2017) θαη ηελ εγθύθιην 19 (αξ.πξωη.νηθ. 22159/30.06.2017) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Εζωηεξηθώλ, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ αλωηέξω 

λόκνπ, με δσναηόηηηα επέκηαζης ηης απαζτόληζης ηοσ εώς ηην ημερομηνία καηάρηιζης προζωρινών πινάκων 

διοριζηέων Τακηικού προζωπικού και ότι πέραν ηις 31/03/2018. 

3. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ ζην Δήκν, ζηελ Δεκνηηθή ελόηεηα 

ΙΘΩΝΙΑ/ΣΟΡΩΝΗ αιιά θαη εθηόο έδξαο όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε εθπιήξωζε ηωλ ζθνπώλ ηνπ Δήκνπ.       

4. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ Δήκνπ, 

απνδερόκελν ηνπο θαλόλεο νξγάλωζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Θα ζπλεξγάδεηαη δε θαηά ηα 

εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα κε ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπ Δήκνπ, ώζηε λα πινπνηνύληαη θαηά ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν νη ζηόρνη θαη ην έξγν απηνύ. 

5. Η ζρέζε εξγαζίαο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ είλαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

παξαγξάθνπ έλα ηεο παξνύζαο. Η εξγαζηαθή ζρέζε ιύεηαη κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπκθωλεζέληνο ρξόλνπ, 

ρωξίο θακία άιιε δηαηύπωζε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.                                            

6. Οη κεληαίεο κηθηέο απνδνρέο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ηωλ ΟΥΣΑΚΟΗΧΝ 

ΠΔΝΖΝΣΑ Δυρώ (€850) βάζε ηνπ N.4354/2015 K.Y.A ΦΕΚ 176A/16-12-2015. ην πνζό απηό 

ζπκπεξηιακβάλνληαη όια ηα επηδόκαηα, θαζώο θαη νη θάζε είδνπο πξόζζεηεο παξνρέο πνπ ρνξεγνύληαη 

θαηά ηξόπν ηαθηηθό θαη κόληκν. Οη απνδνρέο απηέο θαηαβάιινληαη θάζε κήλα. Καηά ηελ θαηαβνιή ηνπο 

γίλνληαη από ηνλ Δήκν νη λόκηκεο θξαηήζεηο.   

7. Κάζε δήηεκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηε ζύκβαζε απηή, ζα ξπζκίδεηαη ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

Απηά ζπκθώλεζαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζε απόδεημε ηωλ νπνίωλ ζπληάρζεθε απηή ε ζύκβαζε ζε δύν 

πξωηόηππα θαη έιαβαλ από έλα θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο.    

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

    ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ                                          Ο ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ            

 

     Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                                                    

ΣΕΗΣΕΗΟ ΗΧΑΝΝΖ                                                                           ΜΑΝΣΗΟΤ ΗΧΑΝΝΑ                                                                                       

ΑΔΑ: 65Κ1Ω1Φ-99Υ



Αξ.Πξωη: 10725 /13.07.2017 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

ηε Νηθήηε Υαιθηδηθήο ζήκεξα, εκέξα Πέκπηε 13/07/2017 ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ ηζωλίαο, ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε: 

 

1. Ο πξναλαθεξόκελνο Δήκνο, ν νπνίνο εθπξνζωπείηαη λόκηκα από ηνλ Σδίηδην Ιωάλλε ηνπ Σξηαληαθύιινπ, 

Δήκαξρνπ ηνπ Δ. ηζωλίαο θαη ζα θαιείηαη ζηα επόκελα Δήκνο, θαη ν/ε ΜΑΡΗΝΟ ΒΑΗΛΔΗΟ ηνπ 

ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ, θάηνηθνο Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ κε Α.Φ.Μ 045734795 πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο 

«αληηζπκβαιιόκελνο» ζπκθωλνύλ, ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα: 

2. Ο Δήκνο ζα απαζρνιεί ηνλ αληηζπκβαιιόκελν, ζε ζέζε αληίζηνηρωλ θαζεθόληωλ εαπηή πνπ παξείρε εώο 

ηηο 07/06/2017, ζηελ αληαπνδνηηθή ππεξεζία Καζαξηόηεηαο, ωο ΤΔ ΤΝΟΓΟ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟΤ κε ζρέζε 

εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα, από 13/07/2017 - 31/10/2017, βάζεη 

ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4479/2017 ‘’Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.2725/99 (α’ 121) θαη 

άιιεο δηαηάμεηο’’ ΦΕΚ 94/Α/29.06.2017) θαη ηελ εγθύθιην 19 (αξ.πξωη.νηθ. 22159/30.06.2017) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Εζωηεξηθώλ, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ αλωηέξω 

λόκνπ, με δσναηόηηηα επέκηαζης ηης απαζτόληζης ηοσ εώς ηην ημερομηνία καηάρηιζης προζωρινών πινάκων 

διοριζηέων Τακηικού προζωπικού και ότι πέραν ηις 31/03/2018. 

3. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ ζην Δήκν, ζηελ Δεκνηηθή ελόηεηα 

ΙΘΩΝΙΑ/ΣΟΡΩΝΗ αιιά θαη εθηόο έδξαο όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε εθπιήξωζε ηωλ ζθνπώλ ηνπ Δήκνπ.       

4. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ Δήκνπ, 

απνδερόκελν ηνπο θαλόλεο νξγάλωζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Θα ζπλεξγάδεηαη δε θαηά ηα 

εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα κε ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπ Δήκνπ, ώζηε λα πινπνηνύληαη θαηά ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν νη ζηόρνη θαη ην έξγν απηνύ. 

5. Η ζρέζε εξγαζίαο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ είλαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

παξαγξάθνπ έλα ηεο παξνύζαο. Η εξγαζηαθή ζρέζε ιύεηαη κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπκθωλεζέληνο ρξόλνπ, 

ρωξίο θακία άιιε δηαηύπωζε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.                                            

6. Οη κεληαίεο κηθηέο απνδνρέο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ηωλ ΔΝΝΗΑΚΟΗΧΝ ΣΡΗΑΝΣΑ 

Δυρώ (€930) βάζε ηνπ N.4354/2015 K.Y.A ΦΕΚ 176A/16-12-2015. ην πνζό απηό ζπκπεξηιακβάλνληαη 

όια ηα επηδόκαηα, θαζώο θαη νη θάζε είδνπο πξόζζεηεο παξνρέο πνπ ρνξεγνύληαη θαηά ηξόπν ηαθηηθό θαη 

κόληκν. Οη απνδνρέο απηέο θαηαβάιινληαη θάζε κήλα. Καηά ηελ θαηαβνιή ηνπο γίλνληαη από ηνλ Δήκν νη 

λόκηκεο θξαηήζεηο.   

7. Κάζε δήηεκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηε ζύκβαζε απηή, ζα ξπζκίδεηαη ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

Απηά ζπκθώλεζαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζε απόδεημε ηωλ νπνίωλ ζπληάρζεθε απηή ε ζύκβαζε ζε δύν 

πξωηόηππα θαη έιαβαλ από έλα θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο.    

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

    ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ                                          Ο ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ            

 

     Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                                                    

ΣΕΗΣΕΗΟ ΗΧΑΝΝΖ                                                                          ΜΑΡΗΝΟ ΒΑΗΛΔΗΟ                                                                                       

ΑΔΑ: 65Κ1Ω1Φ-99Υ



Αξ.Πξωη: 10725 /13.07.2017 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

ηε Νηθήηε Υαιθηδηθήο ζήκεξα, εκέξα Πέκπηε 13/07/2017 ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ ηζωλίαο, ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε: 

 

1. Ο πξναλαθεξόκελνο Δήκνο, ν νπνίνο εθπξνζωπείηαη λόκηκα από ηνλ Σδίηδην Ιωάλλε ηνπ Σξηαληαθύιινπ, 

Δήκαξρνπ ηνπ Δ. ηζωλίαο θαη ζα θαιείηαη ζηα επόκελα Δήκνο, θαη ν/ε ΜΑΤΡΟΤΓΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ ηνπ 

ΣΑΤΡΟΤ, θάηνηθνο ΝΙΚΗΣΗ κε Α.Φ.Μ 121755124 πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο «αληηζπκβαιιόκελνο» 

ζπκθωλνύλ, ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα: 

2. Ο Δήκνο ζα απαζρνιεί ηνλ αληηζπκβαιιόκελν, ζε ζέζε αληίζηνηρωλ θαζεθόληωλ εαπηή πνπ παξείρε εώο 

ηηο 07/06/2017, ζηελ αληαπνδνηηθή ππεξεζία Καζαξηόηεηαο, ωο ΤΔ ΤΝΟΓΟ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟΤ κε ζρέζε 

εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα, από 13/07/2017 - 31/10/2017, βάζεη 

ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4479/2017 ‘’Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.2725/99 (α’ 121) θαη 

άιιεο δηαηάμεηο’’ ΦΕΚ 94/Α/29.06.2017) θαη ηελ εγθύθιην 19 (αξ.πξωη.νηθ. 22159/30.06.2017) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Εζωηεξηθώλ, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ αλωηέξω 

λόκνπ, με δσναηόηηηα επέκηαζης ηης απαζτόληζης ηοσ εώς ηην ημερομηνία καηάρηιζης προζωρινών πινάκων 

διοριζηέων Τακηικού προζωπικού και ότι πέραν ηις 31/03/2018. 

3. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ ζην Δήκν, ζηελ Δεκνηηθή ελόηεηα 

ΙΘΩΝΙΑ/ΣΟΡΩΝΗ αιιά θαη εθηόο έδξαο όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε εθπιήξωζε ηωλ ζθνπώλ ηνπ Δήκνπ.       

4. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ Δήκνπ, 

απνδερόκελν ηνπο θαλόλεο νξγάλωζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Θα ζπλεξγάδεηαη δε θαηά ηα 

εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα κε ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπ Δήκνπ, ώζηε λα πινπνηνύληαη θαηά ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν νη ζηόρνη θαη ην έξγν απηνύ. 

5. Η ζρέζε εξγαζίαο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ είλαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

παξαγξάθνπ έλα ηεο παξνύζαο. Η εξγαζηαθή ζρέζε ιύεηαη κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπκθωλεζέληνο ρξόλνπ, 

ρωξίο θακία άιιε δηαηύπωζε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.                                            

6. Οη κεληαίεο κηθηέο απνδνρέο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ηωλ ΟΥΣΑΚΟΗΧΝ 

ΠΔΝΖΝΣΑ Δυρώ (€850) βάζε ηνπ N.4354/2015 K.Y.A ΦΕΚ 176A/16-12-2015. ην πνζό απηό 

ζπκπεξηιακβάλνληαη όια ηα επηδόκαηα, θαζώο θαη νη θάζε είδνπο πξόζζεηεο παξνρέο πνπ ρνξεγνύληαη 

θαηά ηξόπν ηαθηηθό θαη κόληκν. Οη απνδνρέο απηέο θαηαβάιινληαη θάζε κήλα. Καηά ηελ θαηαβνιή ηνπο 

γίλνληαη από ηνλ Δήκν νη λόκηκεο θξαηήζεηο.   

7. Κάζε δήηεκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηε ζύκβαζε απηή, ζα ξπζκίδεηαη ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

Απηά ζπκθώλεζαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζε απόδεημε ηωλ νπνίωλ ζπληάρζεθε απηή ε ζύκβαζε ζε δύν 

πξωηόηππα θαη έιαβαλ από έλα θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο.    

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

    ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ                                          Ο ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ            

 

     Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                                                    

ΣΕΗΣΕΗΟ ΗΧΑΝΝΖ                                                                        ΜΑΤΡΟΤΓΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ                                                                                       

ΑΔΑ: 65Κ1Ω1Φ-99Υ



Αξ.Πξωη: 10725 /13.07.2017 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

ηε Νηθήηε Υαιθηδηθήο ζήκεξα, εκέξα Πέκπηε 13/07/2017 ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ ηζωλίαο, ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε: 

 

1. Ο πξναλαθεξόκελνο Δήκνο, ν νπνίνο εθπξνζωπείηαη λόκηκα από ηνλ Σδίηδην Ιωάλλε ηνπ Σξηαληαθύιινπ, 

Δήκαξρνπ ηνπ Δ. ηζωλίαο θαη ζα θαιείηαη ζηα επόκελα Δήκνο, θαη ν/ε ΜΑΤΡΟΤΓΖ ΔΛΔΝΖ ηνπ 

ΓΔΧΡΓΗΟΤ, θάηνηθνο Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ κε Α.Φ.Μ 106485258 πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο 

«αληηζπκβαιιόκελνο» ζπκθωλνύλ, ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα: 

2. Ο Δήκνο ζα απαζρνιεί ηνλ αληηζπκβαιιόκελν, ζε ζέζε αληίζηνηρωλ θαζεθόληωλ εαπηή πνπ παξείρε εώο 

ηηο 07/06/2017, ζηελ αληαπνδνηηθή ππεξεζία Καζαξηόηεηαο, ωο ΤΔ ΤΝΟΓΟ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟΤ κε ζρέζε 

εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα, από 13/07/2017 - 31/10/2017, βάζεη 

ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4479/2017 ‘’Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.2725/99 (α’ 121) θαη 

άιιεο δηαηάμεηο’’ ΦΕΚ 94/Α/29.06.2017) θαη ηελ εγθύθιην 19 (αξ.πξωη.νηθ. 22159/30.06.2017) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Εζωηεξηθώλ, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ αλωηέξω 

λόκνπ, με δσναηόηηηα επέκηαζης ηης απαζτόληζης ηοσ εώς ηην ημερομηνία καηάρηιζης προζωρινών πινάκων 

διοριζηέων Τακηικού προζωπικού και ότι πέραν ηις 31/03/2018. 

3. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ ζην Δήκν, ζηελ Δεκνηηθή ελόηεηα 

ΙΘΩΝΙΑ/ΣΟΡΩΝΗ αιιά θαη εθηόο έδξαο όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε εθπιήξωζε ηωλ ζθνπώλ ηνπ Δήκνπ.       

4. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ Δήκνπ, 

απνδερόκελν ηνπο θαλόλεο νξγάλωζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Θα ζπλεξγάδεηαη δε θαηά ηα 

εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα κε ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπ Δήκνπ, ώζηε λα πινπνηνύληαη θαηά ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν νη ζηόρνη θαη ην έξγν απηνύ. 

5. Η ζρέζε εξγαζίαο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ είλαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

παξαγξάθνπ έλα ηεο παξνύζαο. Η εξγαζηαθή ζρέζε ιύεηαη κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπκθωλεζέληνο ρξόλνπ, 

ρωξίο θακία άιιε δηαηύπωζε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.                                            

6. Οη κεληαίεο κηθηέο απνδνρέο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ηωλ ΔΝΝΗΑΚΟΗΧΝ ΣΡΗΑΝΣΑ 

Δυρώ (€930) βάζε ηνπ N.4354/2015 K.Y.A ΦΕΚ 176A/16-12-2015. ην πνζό απηό ζπκπεξηιακβάλνληαη 

όια ηα επηδόκαηα, θαζώο θαη νη θάζε είδνπο πξόζζεηεο παξνρέο πνπ ρνξεγνύληαη θαηά ηξόπν ηαθηηθό θαη 

κόληκν. Οη απνδνρέο απηέο θαηαβάιινληαη θάζε κήλα. Καηά ηελ θαηαβνιή ηνπο γίλνληαη από ηνλ Δήκν νη 

λόκηκεο θξαηήζεηο.   

7. Κάζε δήηεκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηε ζύκβαζε απηή, ζα ξπζκίδεηαη ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

Απηά ζπκθώλεζαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζε απόδεημε ηωλ νπνίωλ ζπληάρζεθε απηή ε ζύκβαζε ζε δύν 

πξωηόηππα θαη έιαβαλ από έλα θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο.    

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

    ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ                                          Ο ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ            

 

     Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                                                    

ΣΕΗΣΕΗΟ ΗΧΑΝΝΖ                                                                             ΜΑΤΡΟΤΓΖ ΔΛΔΝΖ                                                                                       

ΑΔΑ: 65Κ1Ω1Φ-99Υ



Αξ.Πξωη: 10725 /13.07.2017 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

ηε Νηθήηε Υαιθηδηθήο ζήκεξα, εκέξα Πέκπηε 13/07/2017 ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ ηζωλίαο, ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε: 

 

1. Ο πξναλαθεξόκελνο Δήκνο, ν νπνίνο εθπξνζωπείηαη λόκηκα από ηνλ Σδίηδην Ιωάλλε ηνπ Σξηαληαθύιινπ, 

Δήκαξρνπ ηνπ Δ. ηζωλίαο θαη ζα θαιείηαη ζηα επόκελα Δήκνο, θαη ν/ε ΜΔΛΗΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 

ηνπ ΣΤΛΗΑΝΟΤ, θάηνηθνο ΤΚΙΑ κε Α.Φ.Μ 106454560 πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο 

«αληηζπκβαιιόκελνο» ζπκθωλνύλ, ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα: 

2. Ο Δήκνο ζα απαζρνιεί ηνλ αληηζπκβαιιόκελν, ζε ζέζε αληίζηνηρωλ θαζεθόληωλ εαπηή πνπ παξείρε εώο 

ηηο 07/06/2017, ζηελ αληαπνδνηηθή ππεξεζία Καζαξηόηεηαο, ωο ΤΔ ΤΝΟΓΟ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟΤ κε ζρέζε 

εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα, από 13/07/2017 - 31/10/2017, βάζεη 

ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4479/2017 ‘’Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.2725/99 (α’ 121) θαη 

άιιεο δηαηάμεηο’’ ΦΕΚ 94/Α/29.06.2017) θαη ηελ εγθύθιην 19 (αξ.πξωη.νηθ. 22159/30.06.2017) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Εζωηεξηθώλ, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ αλωηέξω 

λόκνπ, με δσναηόηηηα επέκηαζης ηης απαζτόληζης ηοσ εώς ηην ημερομηνία καηάρηιζης προζωρινών πινάκων 

διοριζηέων Τακηικού προζωπικού και ότι πέραν ηις 31/03/2018. 

3. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ ζην Δήκν, ζηελ Δεκνηηθή ελόηεηα 

ΙΘΩΝΙΑ/ΣΟΡΩΝΗ αιιά θαη εθηόο έδξαο όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε εθπιήξωζε ηωλ ζθνπώλ ηνπ Δήκνπ.       

4. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ Δήκνπ, 

απνδερόκελν ηνπο θαλόλεο νξγάλωζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Θα ζπλεξγάδεηαη δε θαηά ηα 

εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα κε ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπ Δήκνπ, ώζηε λα πινπνηνύληαη θαηά ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν νη ζηόρνη θαη ην έξγν απηνύ. 

5. Η ζρέζε εξγαζίαο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ είλαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

παξαγξάθνπ έλα ηεο παξνύζαο. Η εξγαζηαθή ζρέζε ιύεηαη κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπκθωλεζέληνο ρξόλνπ, 

ρωξίο θακία άιιε δηαηύπωζε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.                                            

6. Οη κεληαίεο κηθηέο απνδνρέο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ηωλ ΥΗΛΗΧΝ ΔΚΑΣΟ Δυρώ 

(€1100) βάζε ηνπ N.4354/2015 K.Y.A ΦΕΚ 176A/16-12-2015. ην πνζό απηό ζπκπεξηιακβάλνληαη όια ηα 

επηδόκαηα, θαζώο θαη νη θάζε είδνπο πξόζζεηεο παξνρέο πνπ ρνξεγνύληαη θαηά ηξόπν ηαθηηθό θαη κόληκν. 

Οη απνδνρέο απηέο θαηαβάιινληαη θάζε κήλα. Καηά ηελ θαηαβνιή ηνπο γίλνληαη από ηνλ Δήκν νη λόκηκεο 

θξαηήζεηο.   

7. Κάζε δήηεκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηε ζύκβαζε απηή, ζα ξπζκίδεηαη ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

Απηά ζπκθώλεζαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζε απόδεημε ηωλ νπνίωλ ζπληάρζεθε απηή ε ζύκβαζε ζε δύν 

πξωηόηππα θαη έιαβαλ από έλα θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο.    

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

    ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ                                          Ο ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ            

 

     Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                                                    

ΣΕΗΣΕΗΟ ΗΧΑΝΝΖ                                                                    ΜΔΛΗΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ                                                                                       

ΑΔΑ: 65Κ1Ω1Φ-99Υ



Αξ.Πξωη: 10725 /13.07.2017 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

ηε Νηθήηε Υαιθηδηθήο ζήκεξα, εκέξα Πέκπηε 13/07/2017 ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ ηζωλίαο, ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε: 

 

1. Ο πξναλαθεξόκελνο Δήκνο, ν νπνίνο εθπξνζωπείηαη λόκηκα από ηνλ Σδίηδην Ιωάλλε ηνπ Σξηαληαθύιινπ, 

Δήκαξρνπ ηνπ Δ. ηζωλίαο θαη ζα θαιείηαη ζηα επόκελα Δήκνο, θαη ν/ε ΜΗΚΡΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ 

ηνπ ΒΑΗΛΔΗΟΤ, θάηνηθνο ΝΙΚΗΣΗ κε Α.Φ.Μ 079956370 πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο 

«αληηζπκβαιιόκελνο» ζπκθωλνύλ, ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα: 

2. Ο Δήκνο ζα απαζρνιεί ηνλ αληηζπκβαιιόκελν, ζε ζέζε αληίζηνηρωλ θαζεθόληωλ εαπηή πνπ παξείρε εώο 

ηηο 07/06/2017, ζηελ αληαπνδνηηθή ππεξεζία Καζαξηόηεηαο, ωο ΓΔ ΥΔΗΡΗΣΖ ΦΟΡΣΧΣΖ κε ζρέζε 

εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα, από 13/07/2017 - 31/10/2017, βάζεη 

ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4479/2017 ‘’Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.2725/99 (α’ 121) θαη 

άιιεο δηαηάμεηο’’ ΦΕΚ 94/Α/29.06.2017) θαη ηελ εγθύθιην 19 (αξ.πξωη.νηθ. 22159/30.06.2017) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Εζωηεξηθώλ, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ αλωηέξω 

λόκνπ, με δσναηόηηηα επέκηαζης ηης απαζτόληζης ηοσ εώς ηην ημερομηνία καηάρηιζης προζωρινών πινάκων 

διοριζηέων Τακηικού προζωπικού και ότι πέραν ηις 31/03/2018. 

3. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ ζην Δήκν, ζηελ Δεκνηηθή ελόηεηα 

ΙΘΩΝΙΑ/ΣΟΡΩΝΗ αιιά θαη εθηόο έδξαο όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε εθπιήξωζε ηωλ ζθνπώλ ηνπ Δήκνπ.       

4. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ Δήκνπ, 

απνδερόκελν ηνπο θαλόλεο νξγάλωζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Θα ζπλεξγάδεηαη δε θαηά ηα 

εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα κε ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπ Δήκνπ, ώζηε λα πινπνηνύληαη θαηά ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν νη ζηόρνη θαη ην έξγν απηνύ. 

5. Η ζρέζε εξγαζίαο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ είλαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

παξαγξάθνπ έλα ηεο παξνύζαο. Η εξγαζηαθή ζρέζε ιύεηαη κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπκθωλεζέληνο ρξόλνπ, 

ρωξίο θακία άιιε δηαηύπωζε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.                                            

6. Οη κεληαίεο κηθηέο απνδνρέο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ηωλ ΥΗΛΗΧΝ ΠΔΝΖΝΣΑ 

ΟΥΣΧ Δυρώ (€1058) βάζε ηνπ N.4354/2015 K.Y.A ΦΕΚ 176A/16-12-2015. ην πνζό απηό 

ζπκπεξηιακβάλνληαη όια ηα επηδόκαηα, θαζώο θαη νη θάζε είδνπο πξόζζεηεο παξνρέο πνπ ρνξεγνύληαη 

θαηά ηξόπν ηαθηηθό θαη κόληκν. Οη απνδνρέο απηέο θαηαβάιινληαη θάζε κήλα. Καηά ηελ θαηαβνιή ηνπο 

γίλνληαη από ηνλ Δήκν νη λόκηκεο θξαηήζεηο.   

7. Κάζε δήηεκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηε ζύκβαζε απηή, ζα ξπζκίδεηαη ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

Απηά ζπκθώλεζαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζε απόδεημε ηωλ νπνίωλ ζπληάρζεθε απηή ε ζύκβαζε ζε δύν 

πξωηόηππα θαη έιαβαλ από έλα θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο.    

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

    ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ                                          Ο ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ            

 

     Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                                                    

ΣΕΗΣΕΗΟ ΗΧΑΝΝΖ                                                                      ΜΗΚΡΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ                                                                                       

ΑΔΑ: 65Κ1Ω1Φ-99Υ



Αξ.Πξωη: 10725 /13.07.2017 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

ηε Νηθήηε Υαιθηδηθήο ζήκεξα, εκέξα Πέκπηε 13/07/2017 ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ ηζωλίαο, ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε: 

 

1. Ο πξναλαθεξόκελνο Δήκνο, ν νπνίνο εθπξνζωπείηαη λόκηκα από ηνλ Σδίηδην Ιωάλλε ηνπ Σξηαληαθύιινπ, 

Δήκαξρνπ ηνπ Δ. ηζωλίαο θαη ζα θαιείηαη ζηα επόκελα Δήκνο, θαη ν/ε ΜΠΑΚΗΡΑ ΜΑΡΗΑ ηνπ 

ΗΧΑΚΔΗΜ, θάηνηθνο ΤΚΙΑ κε Α.Φ.Μ 135606210 πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο «αληηζπκβαιιόκελνο» 

ζπκθωλνύλ, ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα: 

2. Ο Δήκνο ζα απαζρνιεί ηνλ αληηζπκβαιιόκελν, ζε ζέζε αληίζηνηρωλ θαζεθόληωλ εαπηή πνπ παξείρε εώο 

ηηο 07/06/2017, ζηελ αληαπνδνηηθή ππεξεζία Καζαξηόηεηαο, ωο YΔ ΔΡΓΑΣΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ κε 

ζρέζε εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα, από 13/07/2017 - 31/10/2017, 

βάζεη ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4479/2017 ‘’Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.2725/99 (α’ 121) 

θαη άιιεο δηαηάμεηο’’ ΦΕΚ 94/Α/29.06.2017) θαη ηελ εγθύθιην 19 (αξ.πξωη.νηθ. 22159/30.06.2017) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Εζωηεξηθώλ, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ αλωηέξω 

λόκνπ, με δσναηόηηηα επέκηαζης ηης απαζτόληζης ηοσ εώς ηην ημερομηνία καηάρηιζης προζωρινών πινάκων 

διοριζηέων Τακηικού προζωπικού και ότι πέραν ηις 31/03/2018. 

3. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ ζην Δήκν, ζηελ Δεκνηηθή ελόηεηα 

ΙΘΩΝΙΑ/ΣΟΡΩΝΗ αιιά θαη εθηόο έδξαο όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε εθπιήξωζε ηωλ ζθνπώλ ηνπ Δήκνπ.       

4. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ Δήκνπ, 

απνδερόκελν ηνπο θαλόλεο νξγάλωζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Θα ζπλεξγάδεηαη δε θαηά ηα 

εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα κε ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπ Δήκνπ, ώζηε λα πινπνηνύληαη θαηά ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν νη ζηόρνη θαη ην έξγν απηνύ. 

5. Η ζρέζε εξγαζίαο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ είλαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

παξαγξάθνπ έλα ηεο παξνύζαο. Η εξγαζηαθή ζρέζε ιύεηαη κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπκθωλεζέληνο ρξόλνπ, 

ρωξίο θακία άιιε δηαηύπωζε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.                                            

6. Οη κεληαίεο κηθηέο απνδνρέο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ηωλ ΔΝΝΗΑΚΟΗΧΝ ΣΡΗΑΝΣΑ 

Δυρώ (€930) βάζε ηνπ N.4354/2015 K.Y.A ΦΕΚ 176A/16-12-2015. ην πνζό απηό ζπκπεξηιακβάλνληαη 

όια ηα επηδόκαηα, θαζώο θαη νη θάζε είδνπο πξόζζεηεο παξνρέο πνπ ρνξεγνύληαη θαηά ηξόπν ηαθηηθό θαη 

κόληκν. Οη απνδνρέο απηέο θαηαβάιινληαη θάζε κήλα. Καηά ηελ θαηαβνιή ηνπο γίλνληαη από ηνλ Δήκν νη 

λόκηκεο θξαηήζεηο.   

7. Κάζε δήηεκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηε ζύκβαζε απηή, ζα ξπζκίδεηαη ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

Απηά ζπκθώλεζαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζε απόδεημε ηωλ νπνίωλ ζπληάρζεθε απηή ε ζύκβαζε ζε δύν 

πξωηόηππα θαη έιαβαλ από έλα θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο.    

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

    ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ                                          Ο ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ            

 

     Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                                                    

ΣΕΗΣΕΗΟ ΗΧΑΝΝΖ                                                                            ΜΠΑΚΗΡΑ ΜΑΡΗΑ                                                                                       

ΑΔΑ: 65Κ1Ω1Φ-99Υ



Αξ.Πξωη: 10725 /13.07.2017 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

ηε Νηθήηε Υαιθηδηθήο ζήκεξα, εκέξα Πέκπηε 13/07/2017 ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ ηζωλίαο, ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε: 

 

1. Ο πξναλαθεξόκελνο Δήκνο, ν νπνίνο εθπξνζωπείηαη λόκηκα από ηνλ Σδίηδην Ιωάλλε ηνπ Σξηαληαθύιινπ, 

Δήκαξρνπ ηνπ Δ. ηζωλίαο θαη ζα θαιείηαη ζηα επόκελα Δήκνο, θαη ν/ε ΜΠΑΜΠΑΡΓΗΟΤ ΥΑΜΑΗΓΖ 

ηνπ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ, θάηνηθνο ΟΡΜΤΛΙΑ κε Α.Φ.Μ 106470430 πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο 

«αληηζπκβαιιόκελνο» ζπκθωλνύλ, ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα: 

2. Ο Δήκνο ζα απαζρνιεί ηνλ αληηζπκβαιιόκελν, ζε ζέζε αληίζηνηρωλ θαζεθόληωλ εαπηή πνπ παξείρε εώο 

ηηο 07/06/2017, ζηελ αληαπνδνηηθή ππεξεζία Καζαξηόηεηαο, ωο ΤΔ ΤΝΟΓΟ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟΤ κε ζρέζε 

εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα, από 13/07/2017 - 31/10/2017, βάζεη 

ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4479/2017 ‘’Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.2725/99 (α’ 121) θαη 

άιιεο δηαηάμεηο’’ ΦΕΚ 94/Α/29.06.2017) θαη ηελ εγθύθιην 19 (αξ.πξωη.νηθ. 22159/30.06.2017) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Εζωηεξηθώλ, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ αλωηέξω 

λόκνπ, με δσναηόηηηα επέκηαζης ηης απαζτόληζης ηοσ εώς ηην ημερομηνία καηάρηιζης προζωρινών πινάκων 

διοριζηέων Τακηικού προζωπικού και ότι πέραν ηις 31/03/2018. 

3. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ ζην Δήκν, ζηελ Δεκνηηθή ελόηεηα 

ΙΘΩΝΙΑ/ΣΟΡΩΝΗ αιιά θαη εθηόο έδξαο όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε εθπιήξωζε ηωλ ζθνπώλ ηνπ Δήκνπ.       

4. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ Δήκνπ, 

απνδερόκελν ηνπο θαλόλεο νξγάλωζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Θα ζπλεξγάδεηαη δε θαηά ηα 

εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα κε ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπ Δήκνπ, ώζηε λα πινπνηνύληαη θαηά ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν νη ζηόρνη θαη ην έξγν απηνύ. 

5. Η ζρέζε εξγαζίαο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ είλαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

παξαγξάθνπ έλα ηεο παξνύζαο. Η εξγαζηαθή ζρέζε ιύεηαη κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπκθωλεζέληνο ρξόλνπ, 

ρωξίο θακία άιιε δηαηύπωζε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.                                            

6. Οη κεληαίεο κηθηέο απνδνρέο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ηωλ ΥΗΛΗΧΝ ΠΔΝΖΝΣΑ Δυρώ 

(€1050) βάζε ηνπ N.4354/2015 K.Y.A ΦΕΚ 176A/16-12-2015. ην πνζό απηό ζπκπεξηιακβάλνληαη όια ηα 

επηδόκαηα, θαζώο θαη νη θάζε είδνπο πξόζζεηεο παξνρέο πνπ ρνξεγνύληαη θαηά ηξόπν ηαθηηθό θαη κόληκν. 

Οη απνδνρέο απηέο θαηαβάιινληαη θάζε κήλα. Καηά ηελ θαηαβνιή ηνπο γίλνληαη από ηνλ Δήκν νη λόκηκεο 

θξαηήζεηο.   

7. Κάζε δήηεκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηε ζύκβαζε απηή, ζα ξπζκίδεηαη ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

Απηά ζπκθώλεζαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζε απόδεημε ηωλ νπνίωλ ζπληάρζεθε απηή ε ζύκβαζε ζε δύν 

πξωηόηππα θαη έιαβαλ από έλα θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο.    

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

    ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ                                          Ο ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ            

 

     Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                                                    

ΣΕΗΣΕΗΟ ΗΧΑΝΝΖ                                                                      ΜΠΑΜΠΑΡΓΗΟΤ ΥΑΜΑΗΓΖ                                                                                       

ΑΔΑ: 65Κ1Ω1Φ-99Υ



Αξ.Πξωη: 10725 /13.07.2017 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

ηε Νηθήηε Υαιθηδηθήο ζήκεξα, εκέξα Πέκπηε 13/07/2017 ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ ηζωλίαο, ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε: 

 

1. Ο πξναλαθεξόκελνο Δήκνο, ν νπνίνο εθπξνζωπείηαη λόκηκα από ηνλ Σδίηδην Ιωάλλε ηνπ Σξηαληαθύιινπ, 

Δήκαξρνπ ηνπ Δ. ηζωλίαο θαη ζα θαιείηαη ζηα επόκελα Δήκνο, θαη ν/ε ΜΠΑΣΕΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ ηνπ 

ΗΧΑΝΝΖ, θάηνηθνο ΝΙΚΗΣΗ κε Α.Φ.Μ 135638778 πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο «αληηζπκβαιιόκελνο» 

ζπκθωλνύλ, ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα: 

2. Ο Δήκνο ζα απαζρνιεί ηνλ αληηζπκβαιιόκελν, ζε ζέζε αληίζηνηρωλ θαζεθόληωλ εαπηή πνπ παξείρε εώο 

ηηο 07/06/2017, ζηελ αληαπνδνηηθή ππεξεζία Καζαξηόηεηαο, ωο ΤΔ ΤΝΟΓΟ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟΤ κε ζρέζε 

εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα, από 13/07/2017 - 31/10/2017, βάζεη 

ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4479/2017 ‘’Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.2725/99 (α’ 121) θαη 

άιιεο δηαηάμεηο’’ ΦΕΚ 94/Α/29.06.2017) θαη ηελ εγθύθιην 19 (αξ.πξωη.νηθ. 22159/30.06.2017) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Εζωηεξηθώλ, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ αλωηέξω 

λόκνπ, με δσναηόηηηα επέκηαζης ηης απαζτόληζης ηοσ εώς ηην ημερομηνία καηάρηιζης προζωρινών πινάκων 

διοριζηέων Τακηικού προζωπικού και ότι πέραν ηις 31/03/2018. 

3. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ ζην Δήκν, ζηελ Δεκνηηθή ελόηεηα 

ΙΘΩΝΙΑ/ΣΟΡΩΝΗ αιιά θαη εθηόο έδξαο όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε εθπιήξωζε ηωλ ζθνπώλ ηνπ Δήκνπ.       

4. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ Δήκνπ, 

απνδερόκελν ηνπο θαλόλεο νξγάλωζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Θα ζπλεξγάδεηαη δε θαηά ηα 

εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα κε ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπ Δήκνπ, ώζηε λα πινπνηνύληαη θαηά ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν νη ζηόρνη θαη ην έξγν απηνύ. 

5. Η ζρέζε εξγαζίαο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ είλαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

παξαγξάθνπ έλα ηεο παξνύζαο. Η εξγαζηαθή ζρέζε ιύεηαη κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπκθωλεζέληνο ρξόλνπ, 

ρωξίο θακία άιιε δηαηύπωζε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.                                            

6. Οη κεληαίεο κηθηέο απνδνρέο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ηωλ ΥΗΛΗΧΝ Δυρώ (€1000) 

βάζε ηνπ N.4354/2015 K.Y.A ΦΕΚ 176A/16-12-2015. ην πνζό απηό ζπκπεξηιακβάλνληαη όια ηα 

επηδόκαηα, θαζώο θαη νη θάζε είδνπο πξόζζεηεο παξνρέο πνπ ρνξεγνύληαη θαηά ηξόπν ηαθηηθό θαη κόληκν. 

Οη απνδνρέο απηέο θαηαβάιινληαη θάζε κήλα. Καηά ηελ θαηαβνιή ηνπο γίλνληαη από ηνλ Δήκν νη λόκηκεο 

θξαηήζεηο.   

7. Κάζε δήηεκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηε ζύκβαζε απηή, ζα ξπζκίδεηαη ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

Απηά ζπκθώλεζαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζε απόδεημε ηωλ νπνίωλ ζπληάρζεθε απηή ε ζύκβαζε ζε δύν 

πξωηόηππα θαη έιαβαλ από έλα θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο.    

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

    ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ                                          Ο ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ            

 

     Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                                                    

ΣΕΗΣΕΗΟ ΗΧΑΝΝΖ                                                                         ΜΠΑΣΕΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ                                                                                       

ΑΔΑ: 65Κ1Ω1Φ-99Υ



Αξ.Πξωη: 10725 /13.07.2017 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

ηε Νηθήηε Υαιθηδηθήο ζήκεξα, εκέξα Πέκπηε 13/07/2017 ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ ηζωλίαο, ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε: 

 

1. Ο πξναλαθεξόκελνο Δήκνο, ν νπνίνο εθπξνζωπείηαη λόκηκα από ηνλ Σδίηδην Ιωάλλε ηνπ Σξηαληαθύιινπ, 

Δήκαξρνπ ηνπ Δ. ηζωλίαο θαη ζα θαιείηαη ζηα επόκελα Δήκνο, θαη ν/ε ΝΗΚΟΤ ΑΝΝΑ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ, 

θάηνηθνο ΜΕΣΑΓΓΙΣΙΟΤ κε Α.Φ.Μ 135713433 πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο «αληηζπκβαιιόκελνο» 

ζπκθωλνύλ, ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα: 

2. Ο Δήκνο ζα απαζρνιεί ηνλ αληηζπκβαιιόκελν, ζε ζέζε αληίζηνηρωλ θαζεθόληωλ εαπηή πνπ παξείρε εώο 

ηηο 07/06/2017, ζηελ αληαπνδνηηθή ππεξεζία Καζαξηόηεηαο, ωο YΔ ΔΡΓΑΣΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ κε 

ζρέζε εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα, από 13/07/2017 - 31/10/2017, 

βάζεη ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4479/2017 ‘’Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.2725/99 (α’ 121) 

θαη άιιεο δηαηάμεηο’’ ΦΕΚ 94/Α/29.06.2017) θαη ηελ εγθύθιην 19 (αξ.πξωη.νηθ. 22159/30.06.2017) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Εζωηεξηθώλ, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ αλωηέξω 

λόκνπ, με δσναηόηηηα επέκηαζης ηης απαζτόληζης ηοσ εώς ηην ημερομηνία καηάρηιζης προζωρινών πινάκων 

διοριζηέων Τακηικού προζωπικού και ότι πέραν ηις 31/03/2018. 

3. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ ζην Δήκν, ζηελ Δεκνηηθή ελόηεηα 

ΙΘΩΝΙΑ/ΣΟΡΩΝΗ αιιά θαη εθηόο έδξαο όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε εθπιήξωζε ηωλ ζθνπώλ ηνπ Δήκνπ.       

4. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ Δήκνπ, 

απνδερόκελν ηνπο θαλόλεο νξγάλωζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Θα ζπλεξγάδεηαη δε θαηά ηα 

εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα κε ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπ Δήκνπ, ώζηε λα πινπνηνύληαη θαηά ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν νη ζηόρνη θαη ην έξγν απηνύ. 

5. Η ζρέζε εξγαζίαο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ είλαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

παξαγξάθνπ έλα ηεο παξνύζαο. Η εξγαζηαθή ζρέζε ιύεηαη κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπκθωλεζέληνο ρξόλνπ, 

ρωξίο θακία άιιε δηαηύπωζε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.                                            

6. Οη κεληαίεο κηθηέο απνδνρέο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ηωλ ΔΝΝΗΑΚΟΗΧΝ ΣΡΗΑΝΣΑ 

Δυρώ (€930) βάζε ηνπ N.4354/2015 K.Y.A ΦΕΚ 176A/16-12-2015. ην πνζό απηό ζπκπεξηιακβάλνληαη 

όια ηα επηδόκαηα, θαζώο θαη νη θάζε είδνπο πξόζζεηεο παξνρέο πνπ ρνξεγνύληαη θαηά ηξόπν ηαθηηθό θαη 

κόληκν. Οη απνδνρέο απηέο θαηαβάιινληαη θάζε κήλα. Καηά ηελ θαηαβνιή ηνπο γίλνληαη από ηνλ Δήκν νη 

λόκηκεο θξαηήζεηο.   

7. Κάζε δήηεκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηε ζύκβαζε απηή, ζα ξπζκίδεηαη ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

Απηά ζπκθώλεζαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζε απόδεημε ηωλ νπνίωλ ζπληάρζεθε απηή ε ζύκβαζε ζε δύν 

πξωηόηππα θαη έιαβαλ από έλα θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο.    

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

    ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ                                          Ο ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ            

 

     Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                                                    

ΣΕΗΣΕΗΟ ΗΧΑΝΝΖ                                                                                ΝΗΚΟΤ ΑΝΝΑ                                                                                       

ΑΔΑ: 65Κ1Ω1Φ-99Υ



Αξ.Πξωη: 10725 /13.07.2017 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

ηε Νηθήηε Υαιθηδηθήο ζήκεξα, εκέξα Πέκπηε 13/07/2017 ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ ηζωλίαο, ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε: 

 

1. Ο πξναλαθεξόκελνο Δήκνο, ν νπνίνο εθπξνζωπείηαη λόκηκα από ηνλ Σδίηδην Ιωάλλε ηνπ Σξηαληαθύιινπ, 

Δήκαξρνπ ηνπ Δ. ηζωλίαο θαη ζα θαιείηαη ζηα επόκελα Δήκνο, θαη ν/ε ΝΣΔΜΠΛΑ ΘΔΟΓΧΡΟ ηνπ 

ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ, θάηνηθνο ΤΚΙΑ κε Α.Φ.Μ 050202109 πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο «αληηζπκβαιιόκελνο» 

ζπκθωλνύλ, ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα: 

2. Ο Δήκνο ζα απαζρνιεί ηνλ αληηζπκβαιιόκελν, ζε ζέζε αληίζηνηρωλ θαζεθόληωλ εαπηή πνπ παξείρε εώο 

ηηο 07/06/2017, ζηελ αληαπνδνηηθή ππεξεζία Καζαξηόηεηαο, ωο YΔ ΔΡΓΑΣΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ κε 

ζρέζε εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα, από 13/07/2017 - 31/10/2017, 

βάζεη ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4479/2017 ‘’Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.2725/99 (α’ 121) 

θαη άιιεο δηαηάμεηο’’ ΦΕΚ 94/Α/29.06.2017) θαη ηελ εγθύθιην 19 (αξ.πξωη.νηθ. 22159/30.06.2017) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Εζωηεξηθώλ, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ αλωηέξω 

λόκνπ, με δσναηόηηηα επέκηαζης ηης απαζτόληζης ηοσ εώς ηην ημερομηνία καηάρηιζης προζωρινών πινάκων 

διοριζηέων Τακηικού προζωπικού και ότι πέραν ηις 31/03/2018. 

3. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ ζην Δήκν, ζηελ Δεκνηηθή ελόηεηα 

ΙΘΩΝΙΑ/ΣΟΡΩΝΗ αιιά θαη εθηόο έδξαο όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε εθπιήξωζε ηωλ ζθνπώλ ηνπ Δήκνπ.       

4. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ Δήκνπ, 

απνδερόκελν ηνπο θαλόλεο νξγάλωζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Θα ζπλεξγάδεηαη δε θαηά ηα 

εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα κε ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπ Δήκνπ, ώζηε λα πινπνηνύληαη θαηά ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν νη ζηόρνη θαη ην έξγν απηνύ. 

5. Η ζρέζε εξγαζίαο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ είλαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

παξαγξάθνπ έλα ηεο παξνύζαο. Η εξγαζηαθή ζρέζε ιύεηαη κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπκθωλεζέληνο ρξόλνπ, 

ρωξίο θακία άιιε δηαηύπωζε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.                                            

6. Οη κεληαίεο κηθηέο απνδνρέο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ηωλ ΔΝΝΗΑΚΟΗΧΝ 

ΟΓΓΟΝΣΑ Δυρώ (€980) βάζε ηνπ N.4354/2015 K.Y.A ΦΕΚ 176A/16-12-2015. ην πνζό απηό 

ζπκπεξηιακβάλνληαη όια ηα επηδόκαηα, θαζώο θαη νη θάζε είδνπο πξόζζεηεο παξνρέο πνπ ρνξεγνύληαη 

θαηά ηξόπν ηαθηηθό θαη κόληκν. Οη απνδνρέο απηέο θαηαβάιινληαη θάζε κήλα. Καηά ηελ θαηαβνιή ηνπο 

γίλνληαη από ηνλ Δήκν νη λόκηκεο θξαηήζεηο.   

7. Κάζε δήηεκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηε ζύκβαζε απηή, ζα ξπζκίδεηαη ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

Απηά ζπκθώλεζαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζε απόδεημε ηωλ νπνίωλ ζπληάρζεθε απηή ε ζύκβαζε ζε δύν 

πξωηόηππα θαη έιαβαλ από έλα θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο.    

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

    ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ                                          Ο ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ            

 

     Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                                                    

ΣΕΗΣΕΗΟ ΗΧΑΝΝΖ                                                                         ΝΣΔΜΠΛΑ ΘΔΟΓΧΡΟ                                                                                       

ΑΔΑ: 65Κ1Ω1Φ-99Υ



Αξ.Πξωη: 10725 /13.07.2017 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

ηε Νηθήηε Υαιθηδηθήο ζήκεξα, εκέξα Πέκπηε 13/07/2017 ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ ηζωλίαο, ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε: 

 

1. Ο πξναλαθεξόκελνο Δήκνο, ν νπνίνο εθπξνζωπείηαη λόκηκα από ηνλ Σδίηδην Ιωάλλε ηνπ Σξηαληαθύιινπ, 

Δήκαξρνπ ηνπ Δ. ηζωλίαο θαη ζα θαιείηαη ζηα επόκελα Δήκνο, θαη ν/ε ΠΑΓΧΝΖ ΜΠΗΓΗΝΑ ηνπ 

ΗΧΑΝΝΖ, θάηνηθνο ΜΕΣΑΓΓΙΣΙΟΤ κε Α.Φ.Μ 106490281 πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο 

«αληηζπκβαιιόκελνο» ζπκθωλνύλ, ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα: 

2. Ο Δήκνο ζα απαζρνιεί ηνλ αληηζπκβαιιόκελν, ζε ζέζε αληίζηνηρωλ θαζεθόληωλ εαπηή πνπ παξείρε εώο 

ηηο 07/06/2017, ζηελ αληαπνδνηηθή ππεξεζία Καζαξηόηεηαο, ωο YΔ ΔΡΓΑΣΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ κε 

ζρέζε εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα, από 13/07/2017 - 31/10/2017, 

βάζεη ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4479/2017 ‘’Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.2725/99 (α’ 121) 

θαη άιιεο δηαηάμεηο’’ ΦΕΚ 94/Α/29.06.2017) θαη ηελ εγθύθιην 19 (αξ.πξωη.νηθ. 22159/30.06.2017) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Εζωηεξηθώλ, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ αλωηέξω 

λόκνπ, με δσναηόηηηα επέκηαζης ηης απαζτόληζης ηοσ εώς ηην ημερομηνία καηάρηιζης προζωρινών πινάκων 

διοριζηέων Τακηικού προζωπικού και ότι πέραν ηις 31/03/2018. 

3. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ ζην Δήκν, ζηελ Δεκνηηθή ελόηεηα 

ΙΘΩΝΙΑ/ΣΟΡΩΝΗ αιιά θαη εθηόο έδξαο όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε εθπιήξωζε ηωλ ζθνπώλ ηνπ Δήκνπ.       

4. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ Δήκνπ, 

απνδερόκελν ηνπο θαλόλεο νξγάλωζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Θα ζπλεξγάδεηαη δε θαηά ηα 

εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα κε ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπ Δήκνπ, ώζηε λα πινπνηνύληαη θαηά ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν νη ζηόρνη θαη ην έξγν απηνύ. 

5. Η ζρέζε εξγαζίαο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ είλαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

παξαγξάθνπ έλα ηεο παξνύζαο. Η εξγαζηαθή ζρέζε ιύεηαη κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπκθωλεζέληνο ρξόλνπ, 

ρωξίο θακία άιιε δηαηύπωζε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.                                            

6. Οη κεληαίεο κηθηέο απνδνρέο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ηωλ ΔΝΝΗΑΚΟΗΧΝ ΣΡΗΑΝΣΑ 

Δυρώ (€930) βάζε ηνπ N.4354/2015 K.Y.A ΦΕΚ 176A/16-12-2015. ην πνζό απηό ζπκπεξηιακβάλνληαη 

όια ηα επηδόκαηα, θαζώο θαη νη θάζε είδνπο πξόζζεηεο παξνρέο πνπ ρνξεγνύληαη θαηά ηξόπν ηαθηηθό θαη 

κόληκν. Οη απνδνρέο απηέο θαηαβάιινληαη θάζε κήλα. Καηά ηελ θαηαβνιή ηνπο γίλνληαη από ηνλ Δήκν νη 

λόκηκεο θξαηήζεηο.   

7. Κάζε δήηεκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηε ζύκβαζε απηή, ζα ξπζκίδεηαη ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

Απηά ζπκθώλεζαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζε απόδεημε ηωλ νπνίωλ ζπληάρζεθε απηή ε ζύκβαζε ζε δύν 

πξωηόηππα θαη έιαβαλ από έλα θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο.    

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

    ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ                                          Ο ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ            

 

     Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                                                    

ΣΕΗΣΕΗΟ ΗΧΑΝΝΖ                                                                             ΠΑΓΧΝΖ ΜΠΗΓΗΝΑ                                                                                       

ΑΔΑ: 65Κ1Ω1Φ-99Υ



Αξ.Πξωη: 10725 /13.07.2017 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

ηε Νηθήηε Υαιθηδηθήο ζήκεξα, εκέξα Πέκπηε 13/07/2017 ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ ηζωλίαο, ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε: 

 

1. Ο πξναλαθεξόκελνο Δήκνο, ν νπνίνο εθπξνζωπείηαη λόκηκα από ηνλ Σδίηδην Ιωάλλε ηνπ Σξηαληαθύιινπ, 

Δήκαξρνπ ηνπ Δ. ηζωλίαο θαη ζα θαιείηαη ζηα επόκελα Δήκνο, θαη ν/ε ΠΑΚΛΑΡΑ ΗΧΑΝΝΖ ηνπ 

ΑΓΓΔΛΑΚΖ, θάηνηθνο ΤΚΙΑ κε Α.Φ.Μ 106495516 πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο «αληηζπκβαιιόκελνο» 

ζπκθωλνύλ, ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα: 

2. Ο Δήκνο ζα απαζρνιεί ηνλ αληηζπκβαιιόκελν, ζε ζέζε αληίζηνηρωλ θαζεθόληωλ εαπηή πνπ παξείρε εώο 

ηηο 07/06/2017, ζηελ αληαπνδνηηθή ππεξεζία Καζαξηόηεηαο, ωο ΤΔ ΤΝΟΓΟ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟΤ κε ζρέζε 

εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα, από 13/07/2017 - 31/10/2017, βάζεη 

ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4479/2017 ‘’Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.2725/99 (α’ 121) θαη 

άιιεο δηαηάμεηο’’ ΦΕΚ 94/Α/29.06.2017) θαη ηελ εγθύθιην 19 (αξ.πξωη.νηθ. 22159/30.06.2017) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Εζωηεξηθώλ, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ αλωηέξω 

λόκνπ, με δσναηόηηηα επέκηαζης ηης απαζτόληζης ηοσ εώς ηην ημερομηνία καηάρηιζης προζωρινών πινάκων 

διοριζηέων Τακηικού προζωπικού και ότι πέραν ηις 31/03/2018. 

3. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ ζην Δήκν, ζηελ Δεκνηηθή ελόηεηα 

ΙΘΩΝΙΑ/ΣΟΡΩΝΗ αιιά θαη εθηόο έδξαο όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε εθπιήξωζε ηωλ ζθνπώλ ηνπ Δήκνπ.       

4. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ Δήκνπ, 

απνδερόκελν ηνπο θαλόλεο νξγάλωζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Θα ζπλεξγάδεηαη δε θαηά ηα 

εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα κε ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπ Δήκνπ, ώζηε λα πινπνηνύληαη θαηά ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν νη ζηόρνη θαη ην έξγν απηνύ. 

5. Η ζρέζε εξγαζίαο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ είλαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

παξαγξάθνπ έλα ηεο παξνύζαο. Η εξγαζηαθή ζρέζε ιύεηαη κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπκθωλεζέληνο ρξόλνπ, 

ρωξίο θακία άιιε δηαηύπωζε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.                                            

6. Οη κεληαίεο κηθηέο απνδνρέο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ηωλ ΔΝΝΗΑΚΟΗΧΝ ΣΡΗΑΝΣΑ 

Δυρώ (€930) βάζε ηνπ N.4354/2015 K.Y.A ΦΕΚ 176A/16-12-2015. ην πνζό απηό ζπκπεξηιακβάλνληαη 

όια ηα επηδόκαηα, θαζώο θαη νη θάζε είδνπο πξόζζεηεο παξνρέο πνπ ρνξεγνύληαη θαηά ηξόπν ηαθηηθό θαη 

κόληκν. Οη απνδνρέο απηέο θαηαβάιινληαη θάζε κήλα. Καηά ηελ θαηαβνιή ηνπο γίλνληαη από ηνλ Δήκν νη 

λόκηκεο θξαηήζεηο.   

7. Κάζε δήηεκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηε ζύκβαζε απηή, ζα ξπζκίδεηαη ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

Απηά ζπκθώλεζαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζε απόδεημε ηωλ νπνίωλ ζπληάρζεθε απηή ε ζύκβαζε ζε δύν 

πξωηόηππα θαη έιαβαλ από έλα θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο.    

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

    ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ                                          Ο ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ            

 

     Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                                                    

ΣΕΗΣΕΗΟ ΗΧΑΝΝΖ                                                                           ΠΑΚΛΑΡΑ ΗΧΑΝΝΖ                                                                                       

ΑΔΑ: 65Κ1Ω1Φ-99Υ



Αξ.Πξωη: 10725 /13.07.2017 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

ηε Νηθήηε Υαιθηδηθήο ζήκεξα, εκέξα Πέκπηε 13/07/2017 ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ ηζωλίαο, ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε: 

 

1. Ο πξναλαθεξόκελνο Δήκνο, ν νπνίνο εθπξνζωπείηαη λόκηκα από ηνλ Σδίηδην Ιωάλλε ηνπ Σξηαληαθύιινπ, 

Δήκαξρνπ ηνπ Δ. ηζωλίαο θαη ζα θαιείηαη ζηα επόκελα Δήκνο, θαη ν/ε ΠΑΚΛΑΡΑ ΒΑΗΛΔΗΟ ηνπ 

ΑΓΓΔΛΑΚΖ, θάηνηθνο ΤΚΙΑ κε Α.Φ.Μ 135602388 πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο «αληηζπκβαιιόκελνο» 

ζπκθωλνύλ, ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα: 

2. Ο Δήκνο ζα απαζρνιεί ηνλ αληηζπκβαιιόκελν, ζε ζέζε αληίζηνηρωλ θαζεθόληωλ εαπηή πνπ παξείρε εώο 

ηηο 07/06/2017, ζηελ αληαπνδνηηθή ππεξεζία Καζαξηόηεηαο, ωο ΤΔ ΤΝΟΓΟ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟΤ κε ζρέζε 

εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα, από 13/07/2017 - 31/10/2017, βάζεη 

ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4479/2017 ‘’Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.2725/99 (α’ 121) θαη 

άιιεο δηαηάμεηο’’ ΦΕΚ 94/Α/29.06.2017) θαη ηελ εγθύθιην 19 (αξ.πξωη.νηθ. 22159/30.06.2017) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Εζωηεξηθώλ, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ αλωηέξω 

λόκνπ, με δσναηόηηηα επέκηαζης ηης απαζτόληζης ηοσ εώς ηην ημερομηνία καηάρηιζης προζωρινών πινάκων 

διοριζηέων Τακηικού προζωπικού και ότι πέραν ηις 31/03/2018. 

3. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ ζην Δήκν, ζηελ Δεκνηηθή ελόηεηα 

ΙΘΩΝΙΑ/ΣΟΡΩΝΗ αιιά θαη εθηόο έδξαο όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε εθπιήξωζε ηωλ ζθνπώλ ηνπ Δήκνπ.       

4. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ Δήκνπ, 

απνδερόκελν ηνπο θαλόλεο νξγάλωζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Θα ζπλεξγάδεηαη δε θαηά ηα 

εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα κε ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπ Δήκνπ, ώζηε λα πινπνηνύληαη θαηά ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν νη ζηόρνη θαη ην έξγν απηνύ. 

5. Η ζρέζε εξγαζίαο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ είλαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

παξαγξάθνπ έλα ηεο παξνύζαο. Η εξγαζηαθή ζρέζε ιύεηαη κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπκθωλεζέληνο ρξόλνπ, 

ρωξίο θακία άιιε δηαηύπωζε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.                                            

6. Οη κεληαίεο κηθηέο απνδνρέο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ηωλ ΥΗΛΗΧΝ Δυρώ (€1000) 

βάζε ηνπ N.4354/2015 K.Y.A ΦΕΚ 176A/16-12-2015. ην πνζό απηό ζπκπεξηιακβάλνληαη όια ηα 

επηδόκαηα, θαζώο θαη νη θάζε είδνπο πξόζζεηεο παξνρέο πνπ ρνξεγνύληαη θαηά ηξόπν ηαθηηθό θαη κόληκν. 

Οη απνδνρέο απηέο θαηαβάιινληαη θάζε κήλα. Καηά ηελ θαηαβνιή ηνπο γίλνληαη από ηνλ Δήκν νη λόκηκεο 

θξαηήζεηο.   

7. Κάζε δήηεκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηε ζύκβαζε απηή, ζα ξπζκίδεηαη ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

Απηά ζπκθώλεζαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζε απόδεημε ηωλ νπνίωλ ζπληάρζεθε απηή ε ζύκβαζε ζε δύν 

πξωηόηππα θαη έιαβαλ από έλα θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο.    

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

    ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ                                          Ο ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ            

 

     Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                                                    

ΣΕΗΣΕΗΟ ΗΧΑΝΝΖ                                                                         ΠΑΚΛΑΡΑ ΒΑΗΛΔΗΟ                                                                                       

ΑΔΑ: 65Κ1Ω1Φ-99Υ



Αξ.Πξωη: 10725 /13.07.2017 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

ηε Νηθήηε Υαιθηδηθήο ζήκεξα, εκέξα Πέκπηε 13/07/2017 ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ ηζωλίαο, ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε: 

 

1. Ο πξναλαθεξόκελνο Δήκνο, ν νπνίνο εθπξνζωπείηαη λόκηκα από ηνλ Σδίηδην Ιωάλλε ηνπ Σξηαληαθύιινπ, 

Δήκαξρνπ ηνπ Δ. ηζωλίαο θαη ζα θαιείηαη ζηα επόκελα Δήκνο, θαη ν/ε ΠΑΚΛΑΡΑ ΥΡΖΣΟ ηνπ 

ΑΓΓΔΛΑΚΖ, θάηνηθνο ΤΚΙΑ κε Α.Φ.Μ 106472620 πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο «αληηζπκβαιιόκελνο» 

ζπκθωλνύλ, ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα: 

2. Ο Δήκνο ζα απαζρνιεί ηνλ αληηζπκβαιιόκελν, ζε ζέζε αληίζηνηρωλ θαζεθόληωλ εαπηή πνπ παξείρε εώο 

ηηο 07/06/2017, ζηελ αληαπνδνηηθή ππεξεζία Καζαξηόηεηαο, ωο ΓΔ ΥΔΗΡΗΣH ΓΚΡΔΨΝΣΔΡ κε ζρέζε 

εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα, από 13/07/2017 - 31/10/2017, βάζεη 

ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4479/2017 ‘’Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.2725/99 (α’ 121) θαη 

άιιεο δηαηάμεηο’’ ΦΕΚ 94/Α/29.06.2017) θαη ηελ εγθύθιην 19 (αξ.πξωη.νηθ. 22159/30.06.2017) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Εζωηεξηθώλ, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ αλωηέξω 

λόκνπ, με δσναηόηηηα επέκηαζης ηης απαζτόληζης ηοσ εώς ηην ημερομηνία καηάρηιζης προζωρινών πινάκων 

διοριζηέων Τακηικού προζωπικού και ότι πέραν ηις 31/03/2018. 

3. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ ζην Δήκν, ζηελ Δεκνηηθή ελόηεηα 

ΙΘΩΝΙΑ/ΣΟΡΩΝΗ αιιά θαη εθηόο έδξαο όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε εθπιήξωζε ηωλ ζθνπώλ ηνπ Δήκνπ.       

4. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ Δήκνπ, 

απνδερόκελν ηνπο θαλόλεο νξγάλωζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Θα ζπλεξγάδεηαη δε θαηά ηα 

εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα κε ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπ Δήκνπ, ώζηε λα πινπνηνύληαη θαηά ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν νη ζηόρνη θαη ην έξγν απηνύ. 

5. Η ζρέζε εξγαζίαο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ είλαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

παξαγξάθνπ έλα ηεο παξνύζαο. Η εξγαζηαθή ζρέζε ιύεηαη κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπκθωλεζέληνο ρξόλνπ, 

ρωξίο θακία άιιε δηαηύπωζε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.                                            

6. Οη κεληαίεο κηθηέο απνδνρέο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ηωλ ΥΗΛΗΧΝ ΠΔΝΖΝΣΑ 

ΟΥΣΧ Δυρώ (€1058) βάζε ηνπ N.4354/2015 K.Y.A ΦΕΚ 176A/16-12-2015. ην πνζό απηό 

ζπκπεξηιακβάλνληαη όια ηα επηδόκαηα, θαζώο θαη νη θάζε είδνπο πξόζζεηεο παξνρέο πνπ ρνξεγνύληαη 

θαηά ηξόπν ηαθηηθό θαη κόληκν. Οη απνδνρέο απηέο θαηαβάιινληαη θάζε κήλα. Καηά ηελ θαηαβνιή ηνπο 

γίλνληαη από ηνλ Δήκν νη λόκηκεο θξαηήζεηο.   

7. Κάζε δήηεκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηε ζύκβαζε απηή, ζα ξπζκίδεηαη ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

Απηά ζπκθώλεζαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζε απόδεημε ηωλ νπνίωλ ζπληάρζεθε απηή ε ζύκβαζε ζε δύν 

πξωηόηππα θαη έιαβαλ από έλα θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο.    

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

    ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ                                          Ο ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ            

 

     Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                                                    

ΣΕΗΣΕΗΟ ΗΧΑΝΝΖ                                                                           ΠΑΚΛΑΡΑ ΥΡΖΣΟ                                                                                       

ΑΔΑ: 65Κ1Ω1Φ-99Υ



Αξ.Πξωη: 10725 /13.07.2017 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

ηε Νηθήηε Υαιθηδηθήο ζήκεξα, εκέξα Πέκπηε 13/07/2017 ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ ηζωλίαο, ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε: 

 

1. Ο πξναλαθεξόκελνο Δήκνο, ν νπνίνο εθπξνζωπείηαη λόκηκα από ηνλ Σδίηδην Ιωάλλε ηνπ Σξηαληαθύιινπ, 

Δήκαξρνπ ηνπ Δ. ηζωλίαο θαη ζα θαιείηαη ζηα επόκελα Δήκνο, θαη ν/ε ΠΑΝΣΑΛΖ ΑΝΝΑ ηνπ 

ΑΣΔΡΗΟΤ, θάηνηθνο Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ κε Α.Φ.Μ 106494636 πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο 

«αληηζπκβαιιόκελνο» ζπκθωλνύλ, ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα: 

2. Ο Δήκνο ζα απαζρνιεί ηνλ αληηζπκβαιιόκελν, ζε ζέζε αληίζηνηρωλ θαζεθόληωλ εαπηή πνπ παξείρε εώο 

ηηο 07/06/2017, ζηελ αληαπνδνηηθή ππεξεζία Καζαξηόηεηαο, ωο ΤΔ ΤΝΟΓΟ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟΤ κε ζρέζε 

εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα, από 13/07/2017 - 31/10/2017, βάζεη 

ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4479/2017 ‘’Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.2725/99 (α’ 121) θαη 

άιιεο δηαηάμεηο’’ ΦΕΚ 94/Α/29.06.2017) θαη ηελ εγθύθιην 19 (αξ.πξωη.νηθ. 22159/30.06.2017) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Εζωηεξηθώλ, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ αλωηέξω 

λόκνπ, με δσναηόηηηα επέκηαζης ηης απαζτόληζης ηοσ εώς ηην ημερομηνία καηάρηιζης προζωρινών πινάκων 

διοριζηέων Τακηικού προζωπικού και ότι πέραν ηις 31/03/2018. 

3. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ ζην Δήκν, ζηελ Δεκνηηθή ελόηεηα 

ΙΘΩΝΙΑ/ΣΟΡΩΝΗ αιιά θαη εθηόο έδξαο όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε εθπιήξωζε ηωλ ζθνπώλ ηνπ Δήκνπ.       

4. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ Δήκνπ, 

απνδερόκελν ηνπο θαλόλεο νξγάλωζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Θα ζπλεξγάδεηαη δε θαηά ηα 

εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα κε ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπ Δήκνπ, ώζηε λα πινπνηνύληαη θαηά ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν νη ζηόρνη θαη ην έξγν απηνύ. 

5. Η ζρέζε εξγαζίαο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ είλαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

παξαγξάθνπ έλα ηεο παξνύζαο. Η εξγαζηαθή ζρέζε ιύεηαη κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπκθωλεζέληνο ρξόλνπ, 

ρωξίο θακία άιιε δηαηύπωζε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.                                            

6. Οη κεληαίεο κηθηέο απνδνρέο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ηωλ ΔΝΝΗΑΚΟΗΧΝ ΣΡΗΑΝΣΑ 

Δυρώ (€930) βάζε ηνπ N.4354/2015 K.Y.A ΦΕΚ 176A/16-12-2015. ην πνζό απηό ζπκπεξηιακβάλνληαη 

όια ηα επηδόκαηα, θαζώο θαη νη θάζε είδνπο πξόζζεηεο παξνρέο πνπ ρνξεγνύληαη θαηά ηξόπν ηαθηηθό θαη 

κόληκν. Οη απνδνρέο απηέο θαηαβάιινληαη θάζε κήλα. Καηά ηελ θαηαβνιή ηνπο γίλνληαη από ηνλ Δήκν νη 

λόκηκεο θξαηήζεηο.   

7. Κάζε δήηεκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηε ζύκβαζε απηή, ζα ξπζκίδεηαη ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

Απηά ζπκθώλεζαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζε απόδεημε ηωλ νπνίωλ ζπληάρζεθε απηή ε ζύκβαζε ζε δύν 

πξωηόηππα θαη έιαβαλ από έλα θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο.    

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

    ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ                                          Ο ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ            

 

     Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                                                    

ΣΕΗΣΕΗΟ ΗΧΑΝΝΖ                                                                             ΠΑΝΣΑΛΖ ΑΝΝΑ                                                                                       

ΑΔΑ: 65Κ1Ω1Φ-99Υ



Αξ.Πξωη: 10725 /13.07.2017 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

ηε Νηθήηε Υαιθηδηθήο ζήκεξα, εκέξα Πέκπηε 13/07/2017 ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ ηζωλίαο, ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε: 

 

1. Ο πξναλαθεξόκελνο Δήκνο, ν νπνίνο εθπξνζωπείηαη λόκηκα από ηνλ Σδίηδην Ιωάλλε ηνπ Σξηαληαθύιινπ, 

Δήκαξρνπ ηνπ Δ. ηζωλίαο θαη ζα θαιείηαη ζηα επόκελα Δήκνο, θαη ν/ε ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ 

ΓΖΜΖΣΡΗΟ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ, θάηνηθνο ΜΕΣΑΓΓΙΣΙΟΤ κε Α.Φ.Μ 056163072 πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο 

«αληηζπκβαιιόκελνο» ζπκθωλνύλ, ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα: 

2. Ο Δήκνο ζα απαζρνιεί ηνλ αληηζπκβαιιόκελν, ζε ζέζε αληίζηνηρωλ θαζεθόληωλ εαπηή πνπ παξείρε εώο 

ηηο 07/06/2017, ζηελ αληαπνδνηηθή ππεξεζία Καζαξηόηεηαο, ωο ΤΔ ΤΝΟΓΟ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟΤ κε ζρέζε 

εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα, από 13/07/2017 - 31/10/2017, βάζεη 

ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4479/2017 ‘’Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.2725/99 (α’ 121) θαη 

άιιεο δηαηάμεηο’’ ΦΕΚ 94/Α/29.06.2017) θαη ηελ εγθύθιην 19 (αξ.πξωη.νηθ. 22159/30.06.2017) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Εζωηεξηθώλ, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ αλωηέξω 

λόκνπ, με δσναηόηηηα επέκηαζης ηης απαζτόληζης ηοσ εώς ηην ημερομηνία καηάρηιζης προζωρινών πινάκων 

διοριζηέων Τακηικού προζωπικού και ότι πέραν ηις 31/03/2018. 

3. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ ζην Δήκν, ζηελ Δεκνηηθή ελόηεηα 

ΙΘΩΝΙΑ/ΣΟΡΩΝΗ αιιά θαη εθηόο έδξαο όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε εθπιήξωζε ηωλ ζθνπώλ ηνπ Δήκνπ.       

4. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ Δήκνπ, 

απνδερόκελν ηνπο θαλόλεο νξγάλωζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Θα ζπλεξγάδεηαη δε θαηά ηα 

εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα κε ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπ Δήκνπ, ώζηε λα πινπνηνύληαη θαηά ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν νη ζηόρνη θαη ην έξγν απηνύ. 

5. Η ζρέζε εξγαζίαο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ είλαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

παξαγξάθνπ έλα ηεο παξνύζαο. Η εξγαζηαθή ζρέζε ιύεηαη κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπκθωλεζέληνο ρξόλνπ, 

ρωξίο θακία άιιε δηαηύπωζε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.                                            

6. Οη κεληαίεο κηθηέο απνδνρέο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ηωλ ΔΝΝΗΑΚΟΗΧΝ ΣΡΗΑΝΣΑ 

Δυρώ (€930) βάζε ηνπ N.4354/2015 K.Y.A ΦΕΚ 176A/16-12-2015. ην πνζό απηό ζπκπεξηιακβάλνληαη 

όια ηα επηδόκαηα, θαζώο θαη νη θάζε είδνπο πξόζζεηεο παξνρέο πνπ ρνξεγνύληαη θαηά ηξόπν ηαθηηθό θαη 

κόληκν. Οη απνδνρέο απηέο θαηαβάιινληαη θάζε κήλα. Καηά ηελ θαηαβνιή ηνπο γίλνληαη από ηνλ Δήκν νη 

λόκηκεο θξαηήζεηο.   

7. Κάζε δήηεκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηε ζύκβαζε απηή, ζα ξπζκίδεηαη ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

Απηά ζπκθώλεζαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζε απόδεημε ηωλ νπνίωλ ζπληάρζεθε απηή ε ζύκβαζε ζε δύν 

πξωηόηππα θαη έιαβαλ από έλα θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο.    

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

    ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ                                          Ο ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ            

 

     Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                                                    

ΣΕΗΣΕΗΟ ΗΧΑΝΝΖ                                                                    ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟ                                                                                       

ΑΔΑ: 65Κ1Ω1Φ-99Υ



Αξ.Πξωη: 10725 /13.07.2017 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

ηε Νηθήηε Υαιθηδηθήο ζήκεξα, εκέξα Πέκπηε 13/07/2017 ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ ηζωλίαο, ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε: 

 

1. Ο πξναλαθεξόκελνο Δήκνο, ν νπνίνο εθπξνζωπείηαη λόκηκα από ηνλ Σδίηδην Ιωάλλε ηνπ Σξηαληαθύιινπ, 

Δήκαξρνπ ηνπ Δ. ηζωλίαο θαη ζα θαιείηαη ζηα επόκελα Δήκνο, θαη ν/ε ΠΑΠΑΡΓΤΡΖ ΑΝΑΣΑΗΟ 

ηνπ ΗΧΑΝΝΖ, θάηνηθνο ΝΙΚΗΣΗ κε Α.Φ.Μ 117474108 πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο «αληηζπκβαιιόκελνο» 

ζπκθωλνύλ, ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα: 

2. Ο Δήκνο ζα απαζρνιεί ηνλ αληηζπκβαιιόκελν, ζε ζέζε αληίζηνηρωλ θαζεθόληωλ εαπηή πνπ παξείρε εώο 

ηηο 07/06/2017, ζηελ αληαπνδνηηθή ππεξεζία Καζαξηόηεηαο, ωο ΓΔ ΟΓΖΓΟ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟΤ κε ζρέζε 

εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα, από 13/07/2017 - 31/10/2017, βάζεη 

ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4479/2017 ‘’Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.2725/99 (α’ 121) θαη 

άιιεο δηαηάμεηο’’ ΦΕΚ 94/Α/29.06.2017) θαη ηελ εγθύθιην 19 (αξ.πξωη.νηθ. 22159/30.06.2017) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Εζωηεξηθώλ, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ αλωηέξω 

λόκνπ, με δσναηόηηηα επέκηαζης ηης απαζτόληζης ηοσ εώς ηην ημερομηνία καηάρηιζης προζωρινών πινάκων 

διοριζηέων Τακηικού προζωπικού και ότι πέραν ηις 31/03/2018. 

3. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ ζην Δήκν, ζηελ Δεκνηηθή ελόηεηα 

ΙΘΩΝΙΑ/ΣΟΡΩΝΗ αιιά θαη εθηόο έδξαο όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε εθπιήξωζε ηωλ ζθνπώλ ηνπ Δήκνπ.       

4. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ Δήκνπ, 

απνδερόκελν ηνπο θαλόλεο νξγάλωζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Θα ζπλεξγάδεηαη δε θαηά ηα 

εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα κε ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπ Δήκνπ, ώζηε λα πινπνηνύληαη θαηά ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν νη ζηόρνη θαη ην έξγν απηνύ. 

5. Η ζρέζε εξγαζίαο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ είλαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

παξαγξάθνπ έλα ηεο παξνύζαο. Η εξγαζηαθή ζρέζε ιύεηαη κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπκθωλεζέληνο ρξόλνπ, 

ρωξίο θακία άιιε δηαηύπωζε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.                                            

6. Οη κεληαίεο κηθηέο απνδνρέο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ηωλ ΥΗΛΗΧΝ ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ 

ΟΥΣΧ Δυρώ (€1078) βάζε ηνπ N.4354/2015 K.Y.A ΦΕΚ 176A/16-12-2015. ην πνζό απηό 

ζπκπεξηιακβάλνληαη όια ηα επηδόκαηα, θαζώο θαη νη θάζε είδνπο πξόζζεηεο παξνρέο πνπ ρνξεγνύληαη 

θαηά ηξόπν ηαθηηθό θαη κόληκν. Οη απνδνρέο απηέο θαηαβάιινληαη θάζε κήλα. Καηά ηελ θαηαβνιή ηνπο 

γίλνληαη από ηνλ Δήκν νη λόκηκεο θξαηήζεηο.   

7. Κάζε δήηεκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηε ζύκβαζε απηή, ζα ξπζκίδεηαη ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

Απηά ζπκθώλεζαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζε απόδεημε ηωλ νπνίωλ ζπληάρζεθε απηή ε ζύκβαζε ζε δύν 

πξωηόηππα θαη έιαβαλ από έλα θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο.    

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

    ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ                                          Ο ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ            

 

     Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                                                    

ΣΕΗΣΕΗΟ ΗΧΑΝΝΖ                                                                     ΠΑΠΑΡΓΤΡΖ ΑΝΑΣΑΗΟ                                                                                       

ΑΔΑ: 65Κ1Ω1Φ-99Υ



Αξ.Πξωη: 10725 /13.07.2017 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

ηε Νηθήηε Υαιθηδηθήο ζήκεξα, εκέξα Πέκπηε 13/07/2017 ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ ηζωλίαο, ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε: 

 

1. Ο πξναλαθεξόκελνο Δήκνο, ν νπνίνο εθπξνζωπείηαη λόκηκα από ηνλ Σδίηδην Ιωάλλε ηνπ Σξηαληαθύιινπ, 

Δήκαξρνπ ηνπ Δ. ηζωλίαο θαη ζα θαιείηαη ζηα επόκελα Δήκνο, θαη ν/ε ΠΑΣΟΓΗΑΝΝΖ ΦΧΣΗΟ ηνπ 

ΗΧΑΝΝΖ, θάηνηθνο Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ κε Α.Φ.Μ 121756692 πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο «αληηζπκβαιιόκελνο» 

ζπκθωλνύλ, ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα: 

2. Ο Δήκνο ζα απαζρνιεί ηνλ αληηζπκβαιιόκελν, ζε ζέζε αληίζηνηρωλ θαζεθόληωλ εαπηή πνπ παξείρε εώο 

ηηο 07/06/2017, ζηελ αληαπνδνηηθή ππεξεζία Καζαξηόηεηαο, ωο ΓΔ ΟΓΖΓΟ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟΤ κε ζρέζε 

εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα, από 13/07/2017 - 31/10/2017, βάζεη 

ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4479/2017 ‘’Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.2725/99 (α’ 121) θαη 

άιιεο δηαηάμεηο’’ ΦΕΚ 94/Α/29.06.2017) θαη ηελ εγθύθιην 19 (αξ.πξωη.νηθ. 22159/30.06.2017) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Εζωηεξηθώλ, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ αλωηέξω 

λόκνπ, με δσναηόηηηα επέκηαζης ηης απαζτόληζης ηοσ εώς ηην ημερομηνία καηάρηιζης προζωρινών πινάκων 

διοριζηέων Τακηικού προζωπικού και ότι πέραν ηις 31/03/2018. 

3. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ ζην Δήκν, ζηελ Δεκνηηθή ελόηεηα 

ΙΘΩΝΙΑ/ΣΟΡΩΝΗ αιιά θαη εθηόο έδξαο όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε εθπιήξωζε ηωλ ζθνπώλ ηνπ Δήκνπ.       

4. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ Δήκνπ, 

απνδερόκελν ηνπο θαλόλεο νξγάλωζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Θα ζπλεξγάδεηαη δε θαηά ηα 

εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα κε ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπ Δήκνπ, ώζηε λα πινπνηνύληαη θαηά ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν νη ζηόρνη θαη ην έξγν απηνύ. 

5. Η ζρέζε εξγαζίαο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ είλαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

παξαγξάθνπ έλα ηεο παξνύζαο. Η εξγαζηαθή ζρέζε ιύεηαη κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπκθωλεζέληνο ρξόλνπ, 

ρωξίο θακία άιιε δηαηύπωζε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.                                            

6. Οη κεληαίεο κηθηέο απνδνρέο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ηωλ ΥΗΛΗΧΝ ΟΥΣΧ Δυρώ 

(€1008) βάζε ηνπ N.4354/2015 K.Y.A ΦΕΚ 176A/16-12-2015. ην πνζό απηό ζπκπεξηιακβάλνληαη όια ηα 

επηδόκαηα, θαζώο θαη νη θάζε είδνπο πξόζζεηεο παξνρέο πνπ ρνξεγνύληαη θαηά ηξόπν ηαθηηθό θαη κόληκν. 

Οη απνδνρέο απηέο θαηαβάιινληαη θάζε κήλα. Καηά ηελ θαηαβνιή ηνπο γίλνληαη από ηνλ Δήκν νη λόκηκεο 

θξαηήζεηο.   

7. Κάζε δήηεκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηε ζύκβαζε απηή, ζα ξπζκίδεηαη ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

Απηά ζπκθώλεζαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζε απόδεημε ηωλ νπνίωλ ζπληάρζεθε απηή ε ζύκβαζε ζε δύν 

πξωηόηππα θαη έιαβαλ από έλα θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο.    

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

    ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ                                          Ο ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ            

 

     Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                                                    

ΣΕΗΣΕΗΟ ΗΧΑΝΝΖ                                                                       ΠΑΣΟΓΗΑΝΝΖ ΦΧΣΗΟ                                                                                       

ΑΔΑ: 65Κ1Ω1Φ-99Υ



Αξ.Πξωη: 10725 /13.07.2017 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

ηε Νηθήηε Υαιθηδηθήο ζήκεξα, εκέξα Πέκπηε 13/07/2017 ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ ηζωλίαο, ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε: 

 

1. Ο πξναλαθεξόκελνο Δήκνο, ν νπνίνο εθπξνζωπείηαη λόκηκα από ηνλ Σδίηδην Ιωάλλε ηνπ Σξηαληαθύιινπ, 

Δήκαξρνπ ηνπ Δ. ηζωλίαο θαη ζα θαιείηαη ζηα επόκελα Δήκνο, θαη ν/ε ΠΑΣΡΗΚΖ ΥΡΖΣΟ ηνπ 

ΓΖΜΟΤ, θάηνηθνο ΤΚΙΑ κε Α.Φ.Μ 035727446 πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο «αληηζπκβαιιόκελνο» 

ζπκθωλνύλ, ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα: 

2. Ο Δήκνο ζα απαζρνιεί ηνλ αληηζπκβαιιόκελν, ζε ζέζε αληίζηνηρωλ θαζεθόληωλ εαπηή πνπ παξείρε εώο 

ηηο 07/06/2017, ζηελ αληαπνδνηηθή ππεξεζία Καζαξηόηεηαο, ωο ΓΔ ΟΓΖΓΟ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟΤ κε ζρέζε 

εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα, από 13/07/2017 - 31/10/2017, βάζεη 

ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4479/2017 ‘’Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.2725/99 (α’ 121) θαη 

άιιεο δηαηάμεηο’’ ΦΕΚ 94/Α/29.06.2017) θαη ηελ εγθύθιην 19 (αξ.πξωη.νηθ. 22159/30.06.2017) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Εζωηεξηθώλ, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ αλωηέξω 

λόκνπ, με δσναηόηηηα επέκηαζης ηης απαζτόληζης ηοσ εώς ηην ημερομηνία καηάρηιζης προζωρινών πινάκων 

διοριζηέων Τακηικού προζωπικού και ότι πέραν ηις 31/03/2018. 

3. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ ζην Δήκν, ζηελ Δεκνηηθή ελόηεηα 

ΙΘΩΝΙΑ/ΣΟΡΩΝΗ αιιά θαη εθηόο έδξαο όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε εθπιήξωζε ηωλ ζθνπώλ ηνπ Δήκνπ.       

4. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ Δήκνπ, 

απνδερόκελν ηνπο θαλόλεο νξγάλωζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Θα ζπλεξγάδεηαη δε θαηά ηα 

εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα κε ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπ Δήκνπ, ώζηε λα πινπνηνύληαη θαηά ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν νη ζηόρνη θαη ην έξγν απηνύ. 

5. Η ζρέζε εξγαζίαο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ είλαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

παξαγξάθνπ έλα ηεο παξνύζαο. Η εξγαζηαθή ζρέζε ιύεηαη κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπκθωλεζέληνο ρξόλνπ, 

ρωξίο θακία άιιε δηαηύπωζε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.                                            

6. Οη κεληαίεο κηθηέο απνδνρέο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ηωλ ΥΗΛΗΧΝ ΟΥΣΧ Δυρώ 

(€1008) βάζε ηνπ N.4354/2015 K.Y.A ΦΕΚ 176A/16-12-2015. ην πνζό απηό ζπκπεξηιακβάλνληαη όια ηα 

επηδόκαηα, θαζώο θαη νη θάζε είδνπο πξόζζεηεο παξνρέο πνπ ρνξεγνύληαη θαηά ηξόπν ηαθηηθό θαη κόληκν. 

Οη απνδνρέο απηέο θαηαβάιινληαη θάζε κήλα. Καηά ηελ θαηαβνιή ηνπο γίλνληαη από ηνλ Δήκν νη λόκηκεο 

θξαηήζεηο.   

7. Κάζε δήηεκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηε ζύκβαζε απηή, ζα ξπζκίδεηαη ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

Απηά ζπκθώλεζαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζε απόδεημε ηωλ νπνίωλ ζπληάρζεθε απηή ε ζύκβαζε ζε δύν 

πξωηόηππα θαη έιαβαλ από έλα θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο.    

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

    ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ                                          Ο ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ            

 

     Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                                                    

ΣΕΗΣΕΗΟ ΗΧΑΝΝΖ                                                                           ΠΑΣΡΗΚΖ ΥΡΖΣΟ                                                                                       

ΑΔΑ: 65Κ1Ω1Φ-99Υ



Αξ.Πξωη: 10725 /13.07.2017 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

ηε Νηθήηε Υαιθηδηθήο ζήκεξα, εκέξα Πέκπηε 13/07/2017 ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ ηζωλίαο, ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε: 

 

1. Ο πξναλαθεξόκελνο Δήκνο, ν νπνίνο εθπξνζωπείηαη λόκηκα από ηνλ Σδίηδην Ιωάλλε ηνπ Σξηαληαθύιινπ, 

Δήκαξρνπ ηνπ Δ. ηζωλίαο θαη ζα θαιείηαη ζηα επόκελα Δήκνο, θαη ν/ε ΠΑΤΛΟΤΓΖ ΗΧΑΝΝΖ ηνπ 

ΗΧΑΚΔΗΜ, θάηνηθνο ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΤ κε Α.Φ.Μ 075559730 πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο 

«αληηζπκβαιιόκελνο» ζπκθωλνύλ, ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα: 

2. Ο Δήκνο ζα απαζρνιεί ηνλ αληηζπκβαιιόκελν, ζε ζέζε αληίζηνηρωλ θαζεθόληωλ εαπηή πνπ παξείρε εώο 

ηηο 07/06/2017, ζηελ αληαπνδνηηθή ππεξεζία Καζαξηόηεηαο, ωο ΤΔ ΤΝΟΓΟ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟΤ κε ζρέζε 

εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα, από 13/07/2017 - 31/10/2017, βάζεη 

ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4479/2017 ‘’Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.2725/99 (α’ 121) θαη 

άιιεο δηαηάμεηο’’ ΦΕΚ 94/Α/29.06.2017) θαη ηελ εγθύθιην 19 (αξ.πξωη.νηθ. 22159/30.06.2017) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Εζωηεξηθώλ, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ αλωηέξω 

λόκνπ, με δσναηόηηηα επέκηαζης ηης απαζτόληζης ηοσ εώς ηην ημερομηνία καηάρηιζης προζωρινών πινάκων 

διοριζηέων Τακηικού προζωπικού και ότι πέραν ηις 31/03/2018. 

3. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ ζην Δήκν, ζηελ Δεκνηηθή ελόηεηα 

ΙΘΩΝΙΑ/ΣΟΡΩΝΗ αιιά θαη εθηόο έδξαο όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε εθπιήξωζε ηωλ ζθνπώλ ηνπ Δήκνπ.       

4. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ Δήκνπ, 

απνδερόκελν ηνπο θαλόλεο νξγάλωζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Θα ζπλεξγάδεηαη δε θαηά ηα 

εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα κε ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπ Δήκνπ, ώζηε λα πινπνηνύληαη θαηά ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν νη ζηόρνη θαη ην έξγν απηνύ. 

5. Η ζρέζε εξγαζίαο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ είλαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

παξαγξάθνπ έλα ηεο παξνύζαο. Η εξγαζηαθή ζρέζε ιύεηαη κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπκθωλεζέληνο ρξόλνπ, 

ρωξίο θακία άιιε δηαηύπωζε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.                                            

6. Οη κεληαίεο κηθηέο απνδνρέο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ηωλ ΥΗΛΗΧΝ Δυρώ (€1000) 

βάζε ηνπ N.4354/2015 K.Y.A ΦΕΚ 176A/16-12-2015. ην πνζό απηό ζπκπεξηιακβάλνληαη όια ηα 

επηδόκαηα, θαζώο θαη νη θάζε είδνπο πξόζζεηεο παξνρέο πνπ ρνξεγνύληαη θαηά ηξόπν ηαθηηθό θαη κόληκν. 

Οη απνδνρέο απηέο θαηαβάιινληαη θάζε κήλα. Καηά ηελ θαηαβνιή ηνπο γίλνληαη από ηνλ Δήκν νη λόκηκεο 

θξαηήζεηο.   

7. Κάζε δήηεκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηε ζύκβαζε απηή, ζα ξπζκίδεηαη ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

Απηά ζπκθώλεζαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζε απόδεημε ηωλ νπνίωλ ζπληάρζεθε απηή ε ζύκβαζε ζε δύν 

πξωηόηππα θαη έιαβαλ από έλα θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο.    

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

    ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ                                          Ο ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ            

 

     Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                                                    

ΣΕΗΣΕΗΟ ΗΧΑΝΝΖ                                                                          ΠΑΤΛΟΤΓΖ ΗΧΑΝΝΖ                                                                                       

ΑΔΑ: 65Κ1Ω1Φ-99Υ



Αξ.Πξωη: 10725 /13.07.2017 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

ηε Νηθήηε Υαιθηδηθήο ζήκεξα, εκέξα Πέκπηε 13/07/2017 ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ ηζωλίαο, ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε: 

 

1. Ο πξναλαθεξόκελνο Δήκνο, ν νπνίνο εθπξνζωπείηαη λόκηκα από ηνλ Σδίηδην Ιωάλλε ηνπ Σξηαληαθύιινπ, 

Δήκαξρνπ ηνπ Δ. ηζωλίαο θαη ζα θαιείηαη ζηα επόκελα Δήκνο, θαη ν/ε ΠΔΛΔΚΑ ΚΤΡΗΑΚΟΤΛΑ ηνπ 

ΑΓΓΔΛΟΤ, θάηνηθνο ΜΕΣΑΓΓΙΣΙΟΤ κε Α.Φ.Μ 106457235 πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο 

«αληηζπκβαιιόκελνο» ζπκθωλνύλ, ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα: 

2. Ο Δήκνο ζα απαζρνιεί ηνλ αληηζπκβαιιόκελν, ζε ζέζε αληίζηνηρωλ θαζεθόληωλ εαπηή πνπ παξείρε εώο 

ηηο 07/06/2017, ζηελ αληαπνδνηηθή ππεξεζία Καζαξηόηεηαο, ωο ΤΔ ΔΡΓΑΣΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ κε 

ζρέζε εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα, από 13/07/2017 - 31/10/2017, 

βάζεη ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4479/2017 ‘’Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.2725/99 (α’ 121) 

θαη άιιεο δηαηάμεηο’’ ΦΕΚ 94/Α/29.06.2017) θαη ηελ εγθύθιην 19 (αξ.πξωη.νηθ. 22159/30.06.2017) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Εζωηεξηθώλ, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ αλωηέξω 

λόκνπ, με δσναηόηηηα επέκηαζης ηης απαζτόληζης ηοσ εώς ηην ημερομηνία καηάρηιζης προζωρινών πινάκων 

διοριζηέων Τακηικού προζωπικού και ότι πέραν ηις 31/03/2018. 

3. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ ζην Δήκν, ζηελ Δεκνηηθή ελόηεηα 

ΙΘΩΝΙΑ/ΣΟΡΩΝΗ αιιά θαη εθηόο έδξαο όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε εθπιήξωζε ηωλ ζθνπώλ ηνπ Δήκνπ.       

4. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ Δήκνπ, 

απνδερόκελν ηνπο θαλόλεο νξγάλωζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Θα ζπλεξγάδεηαη δε θαηά ηα 

εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα κε ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπ Δήκνπ, ώζηε λα πινπνηνύληαη θαηά ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν νη ζηόρνη θαη ην έξγν απηνύ. 

5. Η ζρέζε εξγαζίαο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ είλαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

παξαγξάθνπ έλα ηεο παξνύζαο. Η εξγαζηαθή ζρέζε ιύεηαη κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπκθωλεζέληνο ρξόλνπ, 

ρωξίο θακία άιιε δηαηύπωζε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.                                            

6. Οη κεληαίεο κηθηέο απνδνρέο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ηωλ ΥΗΛΗΧΝ Δυρώ (€1000) 

βάζε ηνπ N.4354/2015 K.Y.A ΦΕΚ 176A/16-12-2015. ην πνζό απηό ζπκπεξηιακβάλνληαη όια ηα 

επηδόκαηα, θαζώο θαη νη θάζε είδνπο πξόζζεηεο παξνρέο πνπ ρνξεγνύληαη θαηά ηξόπν ηαθηηθό θαη κόληκν. 

Οη απνδνρέο απηέο θαηαβάιινληαη θάζε κήλα. Καηά ηελ θαηαβνιή ηνπο γίλνληαη από ηνλ Δήκν νη λόκηκεο 

θξαηήζεηο.   

7. Κάζε δήηεκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηε ζύκβαζε απηή, ζα ξπζκίδεηαη ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

Απηά ζπκθώλεζαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζε απόδεημε ηωλ νπνίωλ ζπληάρζεθε απηή ε ζύκβαζε ζε δύν 

πξωηόηππα θαη έιαβαλ από έλα θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο.    

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

    ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ                                          Ο ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ            

 

     Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                                                    

ΣΕΗΣΕΗΟ ΗΧΑΝΝΖ                                                                          ΠΔΛΔΚΑ ΚΤΡΗΑΚΟΤΛΑ                                                                                       

ΑΔΑ: 65Κ1Ω1Φ-99Υ



Αξ.Πξωη: 10725 /13.07.2017 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

ηε Νηθήηε Υαιθηδηθήο ζήκεξα, εκέξα Πέκπηε 13/07/2017 ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ ηζωλίαο, ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε: 

 

1. Ο πξναλαθεξόκελνο Δήκνο, ν νπνίνο εθπξνζωπείηαη λόκηκα από ηνλ Σδίηδην Ιωάλλε ηνπ Σξηαληαθύιινπ, 

Δήκαξρνπ ηνπ Δ. ηζωλίαο θαη ζα θαιείηαη ζηα επόκελα Δήκνο, θαη ν/ε ΠΔΗΟΤ ΦΧΣΔΗΝΖ ηνπ ΘΧΜΑ, 

θάηνηθνο Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ κε Α.Φ.Μ 106476956 πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο «αληηζπκβαιιόκελνο» 

ζπκθωλνύλ, ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα: 

2. Ο Δήκνο ζα απαζρνιεί ηνλ αληηζπκβαιιόκελν, ζε ζέζε αληίζηνηρωλ θαζεθόληωλ εαπηή πνπ παξείρε εώο 

ηηο 07/06/2017, ζηελ αληαπνδνηηθή ππεξεζία Καζαξηόηεηαο, ωο YΔ ΔΡΓΑΣΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ κε 

ζρέζε εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα, από 13/07/2017 - 31/10/2017, 

βάζεη ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4479/2017 ‘’Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.2725/99 (α’ 121) 

θαη άιιεο δηαηάμεηο’’ ΦΕΚ 94/Α/29.06.2017) θαη ηελ εγθύθιην 19 (αξ.πξωη.νηθ. 22159/30.06.2017) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Εζωηεξηθώλ, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ αλωηέξω 

λόκνπ, με δσναηόηηηα επέκηαζης ηης απαζτόληζης ηοσ εώς ηην ημερομηνία καηάρηιζης προζωρινών πινάκων 

διοριζηέων Τακηικού προζωπικού και ότι πέραν ηις 31/03/2018. 

3. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ ζην Δήκν, ζηελ Δεκνηηθή ελόηεηα 

ΙΘΩΝΙΑ/ΣΟΡΩΝΗ αιιά θαη εθηόο έδξαο όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε εθπιήξωζε ηωλ ζθνπώλ ηνπ Δήκνπ.       

4. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ Δήκνπ, 

απνδερόκελν ηνπο θαλόλεο νξγάλωζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Θα ζπλεξγάδεηαη δε θαηά ηα 

εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα κε ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπ Δήκνπ, ώζηε λα πινπνηνύληαη θαηά ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν νη ζηόρνη θαη ην έξγν απηνύ. 

5. Η ζρέζε εξγαζίαο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ είλαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

παξαγξάθνπ έλα ηεο παξνύζαο. Η εξγαζηαθή ζρέζε ιύεηαη κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπκθωλεζέληνο ρξόλνπ, 

ρωξίο θακία άιιε δηαηύπωζε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.                                            

6. Οη κεληαίεο κηθηέο απνδνρέο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ηωλ ΥΗΛΗΧΝ Δυρώ (€1000) 

βάζε ηνπ N.4354/2015 K.Y.A ΦΕΚ 176A/16-12-2015. ην πνζό απηό ζπκπεξηιακβάλνληαη όια ηα 

επηδόκαηα, θαζώο θαη νη θάζε είδνπο πξόζζεηεο παξνρέο πνπ ρνξεγνύληαη θαηά ηξόπν ηαθηηθό θαη κόληκν. 

Οη απνδνρέο απηέο θαηαβάιινληαη θάζε κήλα. Καηά ηελ θαηαβνιή ηνπο γίλνληαη από ηνλ Δήκν νη λόκηκεο 

θξαηήζεηο.   

7. Κάζε δήηεκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηε ζύκβαζε απηή, ζα ξπζκίδεηαη ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

Απηά ζπκθώλεζαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζε απόδεημε ηωλ νπνίωλ ζπληάρζεθε απηή ε ζύκβαζε ζε δύν 

πξωηόηππα θαη έιαβαλ από έλα θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο.    

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

    ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ                                          Ο ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ            

 

     Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                                                    

ΣΕΗΣΕΗΟ ΗΧΑΝΝΖ                                                                             ΠΔΗΟΤ ΦΧΣΔΗΝΖ                                                                                       

ΑΔΑ: 65Κ1Ω1Φ-99Υ



Αξ.Πξωη: 10725 /13.07.2017 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

ηε Νηθήηε Υαιθηδηθήο ζήκεξα, εκέξα Πέκπηε 13/07/2017 ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ ηζωλίαο, ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε: 

 

1. Ο πξναλαθεξόκελνο Δήκνο, ν νπνίνο εθπξνζωπείηαη λόκηκα από ηνλ Σδίηδην Ιωάλλε ηνπ Σξηαληαθύιινπ, 

Δήκαξρνπ ηνπ Δ. ηζωλίαο θαη ζα θαιείηαη ζηα επόκελα Δήκνο, θαη ν/ε ΠΔΣΡΗΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ 

ΜΤΡΧΝ, θάηνηθνο ΤΚΙΑ κε Α.Φ.Μ 035730520 πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο «αληηζπκβαιιόκελνο» 

ζπκθωλνύλ, ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα: 

2. Ο Δήκνο ζα απαζρνιεί ηνλ αληηζπκβαιιόκελν, ζε ζέζε αληίζηνηρωλ θαζεθόληωλ εαπηή πνπ παξείρε εώο 

ηηο 07/06/2017, ζηελ αληαπνδνηηθή ππεξεζία Καζαξηόηεηαο, ωο ΤΔ ΤΝΟΓΟ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟΤ κε ζρέζε 

εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα, από 13/07/2017 - 31/10/2017, βάζεη 

ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4479/2017 ‘’Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.2725/99 (α’ 121) θαη 

άιιεο δηαηάμεηο’’ ΦΕΚ 94/Α/29.06.2017) θαη ηελ εγθύθιην 19 (αξ.πξωη.νηθ. 22159/30.06.2017) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Εζωηεξηθώλ, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ αλωηέξω 

λόκνπ, με δσναηόηηηα επέκηαζης ηης απαζτόληζης ηοσ εώς ηην ημερομηνία καηάρηιζης προζωρινών πινάκων 

διοριζηέων Τακηικού προζωπικού και ότι πέραν ηις 31/03/2018. 

3. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ ζην Δήκν, ζηελ Δεκνηηθή ελόηεηα 

ΙΘΩΝΙΑ/ΣΟΡΩΝΗ αιιά θαη εθηόο έδξαο όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε εθπιήξωζε ηωλ ζθνπώλ ηνπ Δήκνπ.       

4. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ Δήκνπ, 

απνδερόκελν ηνπο θαλόλεο νξγάλωζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Θα ζπλεξγάδεηαη δε θαηά ηα 

εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα κε ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπ Δήκνπ, ώζηε λα πινπνηνύληαη θαηά ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν νη ζηόρνη θαη ην έξγν απηνύ. 

5. Η ζρέζε εξγαζίαο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ είλαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

παξαγξάθνπ έλα ηεο παξνύζαο. Η εξγαζηαθή ζρέζε ιύεηαη κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπκθωλεζέληνο ρξόλνπ, 

ρωξίο θακία άιιε δηαηύπωζε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.                                            

6. Οη κεληαίεο κηθηέο απνδνρέο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ηωλ ΔΝΝΗΑΚΟΗΧΝ 

ΟΓΓΟΝΣΑ Δυρώ (€980) βάζε ηνπ N.4354/2015 K.Y.A ΦΕΚ 176A/16-12-2015. ην πνζό απηό 

ζπκπεξηιακβάλνληαη όια ηα επηδόκαηα, θαζώο θαη νη θάζε είδνπο πξόζζεηεο παξνρέο πνπ ρνξεγνύληαη 

θαηά ηξόπν ηαθηηθό θαη κόληκν. Οη απνδνρέο απηέο θαηαβάιινληαη θάζε κήλα. Καηά ηελ θαηαβνιή ηνπο 

γίλνληαη από ηνλ Δήκν νη λόκηκεο θξαηήζεηο.   

7. Κάζε δήηεκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηε ζύκβαζε απηή, ζα ξπζκίδεηαη ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

Απηά ζπκθώλεζαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζε απόδεημε ηωλ νπνίωλ ζπληάρζεθε απηή ε ζύκβαζε ζε δύν 

πξωηόηππα θαη έιαβαλ από έλα θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο.    

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

    ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ                                          Ο ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ            

 

     Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                                                    

ΣΕΗΣΕΗΟ ΗΧΑΝΝΖ                                                                           ΠΔΣΡΗΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ                                                                                       

ΑΔΑ: 65Κ1Ω1Φ-99Υ



Αξ.Πξωη: 10725 /13.07.2017 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

ηε Νηθήηε Υαιθηδηθήο ζήκεξα, εκέξα Πέκπηε 13/07/2017 ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ ηζωλίαο, ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε: 

 

1. Ο πξναλαθεξόκελνο Δήκνο, ν νπνίνο εθπξνζωπείηαη λόκηκα από ηνλ Σδίηδην Ιωάλλε ηνπ Σξηαληαθύιινπ, 

Δήκαξρνπ ηνπ Δ. ηζωλίαο θαη ζα θαιείηαη ζηα επόκελα Δήκνο, θαη ν/ε ΠΛΑΚΗΓΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ηνπ 

ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ, θάηνηθνο ΤΚΙΑ κε Α.Φ.Μ 065421524 πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο «αληηζπκβαιιόκελνο» 

ζπκθωλνύλ, ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα: 

2. Ο Δήκνο ζα απαζρνιεί ηνλ αληηζπκβαιιόκελν, ζε ζέζε αληίζηνηρωλ θαζεθόληωλ εαπηή πνπ παξείρε εώο 

ηηο 07/06/2017, ζηελ αληαπνδνηηθή ππεξεζία Καζαξηόηεηαο, ωο ΤΔ ΤΝΟΓΟ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟΤ κε ζρέζε 

εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα, από 13/07/2017 - 31/10/2017, βάζεη 

ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4479/2017 ‘’Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.2725/99 (α’ 121) θαη 

άιιεο δηαηάμεηο’’ ΦΕΚ 94/Α/29.06.2017) θαη ηελ εγθύθιην 19 (αξ.πξωη.νηθ. 22159/30.06.2017) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Εζωηεξηθώλ, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ αλωηέξω 

λόκνπ, με δσναηόηηηα επέκηαζης ηης απαζτόληζης ηοσ εώς ηην ημερομηνία καηάρηιζης προζωρινών πινάκων 

διοριζηέων Τακηικού προζωπικού και ότι πέραν ηις 31/03/2018. 

3. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ ζην Δήκν, ζηελ Δεκνηηθή ελόηεηα 

ΙΘΩΝΙΑ/ΣΟΡΩΝΗ αιιά θαη εθηόο έδξαο όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε εθπιήξωζε ηωλ ζθνπώλ ηνπ Δήκνπ.       

4. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ Δήκνπ, 

απνδερόκελν ηνπο θαλόλεο νξγάλωζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Θα ζπλεξγάδεηαη δε θαηά ηα 

εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα κε ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπ Δήκνπ, ώζηε λα πινπνηνύληαη θαηά ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν νη ζηόρνη θαη ην έξγν απηνύ. 

5. Η ζρέζε εξγαζίαο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ είλαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

παξαγξάθνπ έλα ηεο παξνύζαο. Η εξγαζηαθή ζρέζε ιύεηαη κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπκθωλεζέληνο ρξόλνπ, 

ρωξίο θακία άιιε δηαηύπωζε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.                                            

6. Οη κεληαίεο κηθηέο απνδνρέο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ηωλ ΔΝΝΗΑΚΟΗΧΝ ΣΡΗΑΝΣΑ 

Δυρώ (€930) βάζε ηνπ N.4354/2015 K.Y.A ΦΕΚ 176A/16-12-2015. ην πνζό απηό ζπκπεξηιακβάλνληαη 

όια ηα επηδόκαηα, θαζώο θαη νη θάζε είδνπο πξόζζεηεο παξνρέο πνπ ρνξεγνύληαη θαηά ηξόπν ηαθηηθό θαη 

κόληκν. Οη απνδνρέο απηέο θαηαβάιινληαη θάζε κήλα. Καηά ηελ θαηαβνιή ηνπο γίλνληαη από ηνλ Δήκν νη 

λόκηκεο θξαηήζεηο.   

7. Κάζε δήηεκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηε ζύκβαζε απηή, ζα ξπζκίδεηαη ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

Απηά ζπκθώλεζαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζε απόδεημε ηωλ νπνίωλ ζπληάρζεθε απηή ε ζύκβαζε ζε δύν 

πξωηόηππα θαη έιαβαλ από έλα θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο.    

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

    ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ                                          Ο ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ            

 

     Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                                                    

ΣΕΗΣΕΗΟ ΗΧΑΝΝΖ                                                                         ΠΛΑΚΗΓΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ                                                                                       

ΑΔΑ: 65Κ1Ω1Φ-99Υ



Αξ.Πξωη: 10725 /13.07.2017 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

ηε Νηθήηε Υαιθηδηθήο ζήκεξα, εκέξα Πέκπηε 13/07/2017 ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ ηζωλίαο, ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε: 

 

1. Ο πξναλαθεξόκελνο Δήκνο, ν νπνίνο εθπξνζωπείηαη λόκηκα από ηνλ Σδίηδην Ιωάλλε ηνπ Σξηαληαθύιινπ, 

Δήκαξρνπ ηνπ Δ. ηζωλίαο θαη ζα θαιείηαη ζηα επόκελα Δήκνο, θαη ν/ε ΠΡΑΑ ΜΑΡΗΑ ηνπ 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ, θάηνηθνο Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ κε Α.Φ.Μ 075793677 πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο 

«αληηζπκβαιιόκελνο» ζπκθωλνύλ, ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα: 

2. Ο Δήκνο ζα απαζρνιεί ηνλ αληηζπκβαιιόκελν, ζε ζέζε αληίζηνηρωλ θαζεθόληωλ εαπηή πνπ παξείρε εώο 

ηηο 07/06/2017, ζηελ αληαπνδνηηθή ππεξεζία Καζαξηόηεηαο, ωο YΔ ΔΡΓΑΣΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ κε 

ζρέζε εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα, από 13/07/2017 - 31/10/2017, 

βάζεη ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4479/2017 ‘’Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.2725/99 (α’ 121) 

θαη άιιεο δηαηάμεηο’’ ΦΕΚ 94/Α/29.06.2017) θαη ηελ εγθύθιην 19 (αξ.πξωη.νηθ. 22159/30.06.2017) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Εζωηεξηθώλ, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ αλωηέξω 

λόκνπ, με δσναηόηηηα επέκηαζης ηης απαζτόληζης ηοσ εώς ηην ημερομηνία καηάρηιζης προζωρινών πινάκων 

διοριζηέων Τακηικού προζωπικού και ότι πέραν ηις 31/03/2018. 

3. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ ζην Δήκν, ζηελ Δεκνηηθή ελόηεηα 

ΙΘΩΝΙΑ/ΣΟΡΩΝΗ αιιά θαη εθηόο έδξαο όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε εθπιήξωζε ηωλ ζθνπώλ ηνπ Δήκνπ.       

4. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ Δήκνπ, 

απνδερόκελν ηνπο θαλόλεο νξγάλωζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Θα ζπλεξγάδεηαη δε θαηά ηα 

εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα κε ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπ Δήκνπ, ώζηε λα πινπνηνύληαη θαηά ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν νη ζηόρνη θαη ην έξγν απηνύ. 

5. Η ζρέζε εξγαζίαο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ είλαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

παξαγξάθνπ έλα ηεο παξνύζαο. Η εξγαζηαθή ζρέζε ιύεηαη κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπκθωλεζέληνο ρξόλνπ, 

ρωξίο θακία άιιε δηαηύπωζε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.                                            

6. Οη κεληαίεο κηθηέο απνδνρέο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ηωλ ΥΗΛΗΧΝ ΠΔΝΖΝΣΑ Δυρώ 

(€1050) βάζε ηνπ N.4354/2015 K.Y.A ΦΕΚ 176A/16-12-2015. ην πνζό απηό ζπκπεξηιακβάλνληαη όια ηα 

επηδόκαηα, θαζώο θαη νη θάζε είδνπο πξόζζεηεο παξνρέο πνπ ρνξεγνύληαη θαηά ηξόπν ηαθηηθό θαη κόληκν. 

Οη απνδνρέο απηέο θαηαβάιινληαη θάζε κήλα. Καηά ηελ θαηαβνιή ηνπο γίλνληαη από ηνλ Δήκν νη λόκηκεο 

θξαηήζεηο.   

7. Κάζε δήηεκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηε ζύκβαζε απηή, ζα ξπζκίδεηαη ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

Απηά ζπκθώλεζαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζε απόδεημε ηωλ νπνίωλ ζπληάρζεθε απηή ε ζύκβαζε ζε δύν 

πξωηόηππα θαη έιαβαλ από έλα θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο.    

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

    ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ                                          Ο ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ            

 

     Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                                                    

ΣΕΗΣΕΗΟ ΗΧΑΝΝΖ                                                                                ΠΡΑΑ ΜΑΡΗΑ                                                                                       

ΑΔΑ: 65Κ1Ω1Φ-99Υ



Αξ.Πξωη: 10725 /13.07.2017 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

ηε Νηθήηε Υαιθηδηθήο ζήκεξα, εκέξα Πέκπηε 13/07/2017 ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ ηζωλίαο, ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε: 

 

1. Ο πξναλαθεξόκελνο Δήκνο, ν νπνίνο εθπξνζωπείηαη λόκηκα από ηνλ Σδίηδην Ιωάλλε ηνπ Σξηαληαθύιινπ, 

Δήκαξρνπ ηνπ Δ. ηζωλίαο θαη ζα θαιείηαη ζηα επόκελα Δήκνο, θαη ν/ε ΡΑΝΣΟ ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ ηνπ 

ΗΧΑΝΝΖ, θάηνηθνο ΑΡΣΗ κε Α.Φ.Μ 106453691 πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο «αληηζπκβαιιόκελνο» 

ζπκθωλνύλ, ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα: 

2. Ο Δήκνο ζα απαζρνιεί ηνλ αληηζπκβαιιόκελν, ζε ζέζε αληίζηνηρωλ θαζεθόληωλ εαπηή πνπ παξείρε εώο 

ηηο 07/06/2017, ζηελ αληαπνδνηηθή ππεξεζία Καζαξηόηεηαο, ωο ΤΔ ΤΝΟΓΟ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟΤ κε ζρέζε 

εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα, από 13/07/2017 - 31/10/2017, βάζεη 

ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4479/2017 ‘’Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.2725/99 (α’ 121) θαη 

άιιεο δηαηάμεηο’’ ΦΕΚ 94/Α/29.06.2017) θαη ηελ εγθύθιην 19 (αξ.πξωη.νηθ. 22159/30.06.2017) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Εζωηεξηθώλ, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ αλωηέξω 

λόκνπ, με δσναηόηηηα επέκηαζης ηης απαζτόληζης ηοσ εώς ηην ημερομηνία καηάρηιζης προζωρινών πινάκων 

διοριζηέων Τακηικού προζωπικού και ότι πέραν ηις 31/03/2018. 

3. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ ζην Δήκν, ζηελ Δεκνηηθή ελόηεηα 

ΙΘΩΝΙΑ/ΣΟΡΩΝΗ αιιά θαη εθηόο έδξαο όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε εθπιήξωζε ηωλ ζθνπώλ ηνπ Δήκνπ.       

4. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ Δήκνπ, 

απνδερόκελν ηνπο θαλόλεο νξγάλωζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Θα ζπλεξγάδεηαη δε θαηά ηα 

εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα κε ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπ Δήκνπ, ώζηε λα πινπνηνύληαη θαηά ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν νη ζηόρνη θαη ην έξγν απηνύ. 

5. Η ζρέζε εξγαζίαο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ είλαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

παξαγξάθνπ έλα ηεο παξνύζαο. Η εξγαζηαθή ζρέζε ιύεηαη κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπκθωλεζέληνο ρξόλνπ, 

ρωξίο θακία άιιε δηαηύπωζε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.                                            

6. Οη κεληαίεο κηθηέο απνδνρέο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ηωλ ΔΝΝΗΑΚΟΗΧΝ ΣΡΗΑΝΣΑ 

Δυρώ (€930) βάζε ηνπ N.4354/2015 K.Y.A ΦΕΚ 176A/16-12-2015. ην πνζό απηό ζπκπεξηιακβάλνληαη 

όια ηα επηδόκαηα, θαζώο θαη νη θάζε είδνπο πξόζζεηεο παξνρέο πνπ ρνξεγνύληαη θαηά ηξόπν ηαθηηθό θαη 

κόληκν. Οη απνδνρέο απηέο θαηαβάιινληαη θάζε κήλα. Καηά ηελ θαηαβνιή ηνπο γίλνληαη από ηνλ Δήκν νη 

λόκηκεο θξαηήζεηο.   

7. Κάζε δήηεκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηε ζύκβαζε απηή, ζα ξπζκίδεηαη ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

Απηά ζπκθώλεζαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζε απόδεημε ηωλ νπνίωλ ζπληάρζεθε απηή ε ζύκβαζε ζε δύν 

πξωηόηππα θαη έιαβαλ από έλα θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο.    

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

    ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ                                          Ο ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ            

 

     Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                                                    

ΣΕΗΣΕΗΟ ΗΧΑΝΝΖ                                                                         ΡΑΝΣΟ ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ                                                                                       

ΑΔΑ: 65Κ1Ω1Φ-99Υ



Αξ.Πξωη: 10725 /13.07.2017 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

ηε Νηθήηε Υαιθηδηθήο ζήκεξα, εκέξα Πέκπηε 13/07/2017 ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ ηζωλίαο, ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε: 

 

1. Ο πξναλαθεξόκελνο Δήκνο, ν νπνίνο εθπξνζωπείηαη λόκηκα από ηνλ Σδίηδην Ιωάλλε ηνπ Σξηαληαθύιινπ, 

Δήκαξρνπ ηνπ Δ. ηζωλίαο θαη ζα θαιείηαη ζηα επόκελα Δήκνο, θαη ν/ε ΡΖΓΟΤΛΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ 

ΒΑΗΛΔΗΟΤ, θάηνηθνο ΝΙΚΗΣΗ κε Α.Φ.Μ 118996351 πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο «αληηζπκβαιιόκελνο» 

ζπκθωλνύλ, ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα: 

2. Ο Δήκνο ζα απαζρνιεί ηνλ αληηζπκβαιιόκελν, ζε ζέζε αληίζηνηρωλ θαζεθόληωλ εαπηή πνπ παξείρε εώο 

ηηο 07/06/2017, ζηελ αληαπνδνηηθή ππεξεζία Καζαξηόηεηαο, ωο ΤΔ ΤΝΟΓΟ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟΤ κε ζρέζε 

εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα, από 13/07/2017 - 31/10/2017, βάζεη 

ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4479/2017 ‘’Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.2725/99 (α’ 121) θαη 

άιιεο δηαηάμεηο’’ ΦΕΚ 94/Α/29.06.2017) θαη ηελ εγθύθιην 19 (αξ.πξωη.νηθ. 22159/30.06.2017) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Εζωηεξηθώλ, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ αλωηέξω 

λόκνπ, με δσναηόηηηα επέκηαζης ηης απαζτόληζης ηοσ εώς ηην ημερομηνία καηάρηιζης προζωρινών πινάκων 

διοριζηέων Τακηικού προζωπικού και ότι πέραν ηις 31/03/2018. 

3. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ ζην Δήκν, ζηελ Δεκνηηθή ελόηεηα 

ΙΘΩΝΙΑ/ΣΟΡΩΝΗ αιιά θαη εθηόο έδξαο όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε εθπιήξωζε ηωλ ζθνπώλ ηνπ Δήκνπ.       

4. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ Δήκνπ, 

απνδερόκελν ηνπο θαλόλεο νξγάλωζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Θα ζπλεξγάδεηαη δε θαηά ηα 

εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα κε ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπ Δήκνπ, ώζηε λα πινπνηνύληαη θαηά ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν νη ζηόρνη θαη ην έξγν απηνύ. 

5. Η ζρέζε εξγαζίαο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ είλαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

παξαγξάθνπ έλα ηεο παξνύζαο. Η εξγαζηαθή ζρέζε ιύεηαη κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπκθωλεζέληνο ρξόλνπ, 

ρωξίο θακία άιιε δηαηύπωζε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.                                            

6. Οη κεληαίεο κηθηέο απνδνρέο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ηωλ ΔΝΝΗΑΚΟΗΧΝ 

ΟΓΓΟΝΣΑ Δυρώ (€980) βάζε ηνπ N.4354/2015 K.Y.A ΦΕΚ 176A/16-12-2015. ην πνζό απηό 

ζπκπεξηιακβάλνληαη όια ηα επηδόκαηα, θαζώο θαη νη θάζε είδνπο πξόζζεηεο παξνρέο πνπ ρνξεγνύληαη 

θαηά ηξόπν ηαθηηθό θαη κόληκν. Οη απνδνρέο απηέο θαηαβάιινληαη θάζε κήλα. Καηά ηελ θαηαβνιή ηνπο 

γίλνληαη από ηνλ Δήκν νη λόκηκεο θξαηήζεηο.   

7. Κάζε δήηεκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηε ζύκβαζε απηή, ζα ξπζκίδεηαη ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

Απηά ζπκθώλεζαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζε απόδεημε ηωλ νπνίωλ ζπληάρζεθε απηή ε ζύκβαζε ζε δύν 

πξωηόηππα θαη έιαβαλ από έλα θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο.    

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

    ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ                                          Ο ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ            

 

     Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                                                    

ΣΕΗΣΕΗΟ ΗΧΑΝΝΖ                                                                           ΡΖΓΟΤΛΖ ΓΔΧΡΓΗΟ                                                                                       

ΑΔΑ: 65Κ1Ω1Φ-99Υ



Αξ.Πξωη: 10725 /13.07.2017 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

ηε Νηθήηε Υαιθηδηθήο ζήκεξα, εκέξα Πέκπηε 13/07/2017 ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ ηζωλίαο, ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε: 

 

1. Ο πξναλαθεξόκελνο Δήκνο, ν νπνίνο εθπξνζωπείηαη λόκηκα από ηνλ Σδίηδην Ιωάλλε ηνπ Σξηαληαθύιινπ, 

Δήκαξρνπ ηνπ Δ. ηζωλίαο θαη ζα θαιείηαη ζηα επόκελα Δήκνο, θαη ν/ε ΡΟΒΗ ΓΚΔΡΓΚΗ ηνπ ΑΝΓΡΔΑ, 

θάηνηθνο Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ κε Α.Φ.Μ 062976303 πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο «αληηζπκβαιιόκελνο» 

ζπκθωλνύλ, ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα: 

2. Ο Δήκνο ζα απαζρνιεί ηνλ αληηζπκβαιιόκελν, ζε ζέζε αληίζηνηρωλ θαζεθόληωλ εαπηή πνπ παξείρε εώο 

ηηο 07/06/2017, ζηελ αληαπνδνηηθή ππεξεζία Καζαξηόηεηαο, ωο ΤΔ ΤΝΟΓΟ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟΤ κε ζρέζε 

εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα, από 13/07/2017 - 31/10/2017, βάζεη 

ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4479/2017 ‘’Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.2725/99 (α’ 121) θαη 

άιιεο δηαηάμεηο’’ ΦΕΚ 94/Α/29.06.2017) θαη ηελ εγθύθιην 19 (αξ.πξωη.νηθ. 22159/30.06.2017) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Εζωηεξηθώλ, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ αλωηέξω 

λόκνπ, με δσναηόηηηα επέκηαζης ηης απαζτόληζης ηοσ εώς ηην ημερομηνία καηάρηιζης προζωρινών πινάκων 

διοριζηέων Τακηικού προζωπικού και ότι πέραν ηις 31/03/2018. 

3. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ ζην Δήκν, ζηελ Δεκνηηθή ελόηεηα 

ΙΘΩΝΙΑ/ΣΟΡΩΝΗ αιιά θαη εθηόο έδξαο όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε εθπιήξωζε ηωλ ζθνπώλ ηνπ Δήκνπ.       

4. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ Δήκνπ, 

απνδερόκελν ηνπο θαλόλεο νξγάλωζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Θα ζπλεξγάδεηαη δε θαηά ηα 

εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα κε ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπ Δήκνπ, ώζηε λα πινπνηνύληαη θαηά ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν νη ζηόρνη θαη ην έξγν απηνύ. 

5. Η ζρέζε εξγαζίαο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ είλαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

παξαγξάθνπ έλα ηεο παξνύζαο. Η εξγαζηαθή ζρέζε ιύεηαη κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπκθωλεζέληνο ρξόλνπ, 

ρωξίο θακία άιιε δηαηύπωζε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.                                            

6. Οη κεληαίεο κηθηέο απνδνρέο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ηωλ ΥΗΛΗΧΝ Δυρώ (€1000) 

βάζε ηνπ N.4354/2015 K.Y.A ΦΕΚ 176A/16-12-2015. ην πνζό απηό ζπκπεξηιακβάλνληαη όια ηα 

επηδόκαηα, θαζώο θαη νη θάζε είδνπο πξόζζεηεο παξνρέο πνπ ρνξεγνύληαη θαηά ηξόπν ηαθηηθό θαη κόληκν. 

Οη απνδνρέο απηέο θαηαβάιινληαη θάζε κήλα. Καηά ηελ θαηαβνιή ηνπο γίλνληαη από ηνλ Δήκν νη λόκηκεο 

θξαηήζεηο.   

7. Κάζε δήηεκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηε ζύκβαζε απηή, ζα ξπζκίδεηαη ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

Απηά ζπκθώλεζαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζε απόδεημε ηωλ νπνίωλ ζπληάρζεθε απηή ε ζύκβαζε ζε δύν 

πξωηόηππα θαη έιαβαλ από έλα θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο.    

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

    ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ                                          Ο ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ            

 

     Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                                                    

ΣΕΗΣΕΗΟ ΗΧΑΝΝΖ                                                                                 ΡΟΒΗ ΓΚΔΡΓΚΗ                                                                                       

ΑΔΑ: 65Κ1Ω1Φ-99Υ



Αξ.Πξωη: 10725 /13.07.2017 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

ηε Νηθήηε Υαιθηδηθήο ζήκεξα, εκέξα Πέκπηε 13/07/2017 ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ ηζωλίαο, ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε: 

 

1. Ο πξναλαθεξόκελνο Δήκνο, ν νπνίνο εθπξνζωπείηαη λόκηκα από ηνλ Σδίηδην Ιωάλλε ηνπ Σξηαληαθύιινπ, 

Δήκαξρνπ ηνπ Δ. ηζωλίαο θαη ζα θαιείηαη ζηα επόκελα Δήκνο, θαη ν/ε ΑΒΒΗΓΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 

ηνπ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ, θάηνηθνο ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΤ κε Α.Φ.Μ 051579494 πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο 

«αληηζπκβαιιόκελνο» ζπκθωλνύλ, ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα: 

2. Ο Δήκνο ζα απαζρνιεί ηνλ αληηζπκβαιιόκελν, ζε ζέζε αληίζηνηρωλ θαζεθόληωλ εαπηή πνπ παξείρε εώο 

ηηο 07/06/2017, ζηελ αληαπνδνηηθή ππεξεζία Καζαξηόηεηαο, ωο ΤΔ ΤΝΟΓΟ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟΤ κε ζρέζε 

εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα, από 13/07/2017 - 31/10/2017, βάζεη 

ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4479/2017 ‘’Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.2725/99 (α’ 121) θαη 

άιιεο δηαηάμεηο’’ ΦΕΚ 94/Α/29.06.2017) θαη ηελ εγθύθιην 19 (αξ.πξωη.νηθ. 22159/30.06.2017) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Εζωηεξηθώλ, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ αλωηέξω 

λόκνπ, με δσναηόηηηα επέκηαζης ηης απαζτόληζης ηοσ εώς ηην ημερομηνία καηάρηιζης προζωρινών πινάκων 

διοριζηέων Τακηικού προζωπικού και ότι πέραν ηις 31/03/2018. 

3. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ ζην Δήκν, ζηελ Δεκνηηθή ελόηεηα 

ΙΘΩΝΙΑ/ΣΟΡΩΝΗ αιιά θαη εθηόο έδξαο όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε εθπιήξωζε ηωλ ζθνπώλ ηνπ Δήκνπ.       

4. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ Δήκνπ, 

απνδερόκελν ηνπο θαλόλεο νξγάλωζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Θα ζπλεξγάδεηαη δε θαηά ηα 

εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα κε ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπ Δήκνπ, ώζηε λα πινπνηνύληαη θαηά ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν νη ζηόρνη θαη ην έξγν απηνύ. 

5. Η ζρέζε εξγαζίαο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ είλαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

παξαγξάθνπ έλα ηεο παξνύζαο. Η εξγαζηαθή ζρέζε ιύεηαη κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπκθωλεζέληνο ρξόλνπ, 

ρωξίο θακία άιιε δηαηύπωζε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.                                            

6. Οη κεληαίεο κηθηέο απνδνρέο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ηωλ ΔΝΝΗΑΚΟΗΧΝ ΣΡΗΑΝΣΑ 

Δυρώ (€930) βάζε ηνπ N.4354/2015 K.Y.A ΦΕΚ 176A/16-12-2015. ην πνζό απηό ζπκπεξηιακβάλνληαη 

όια ηα επηδόκαηα, θαζώο θαη νη θάζε είδνπο πξόζζεηεο παξνρέο πνπ ρνξεγνύληαη θαηά ηξόπν ηαθηηθό θαη 

κόληκν. Οη απνδνρέο απηέο θαηαβάιινληαη θάζε κήλα. Καηά ηελ θαηαβνιή ηνπο γίλνληαη από ηνλ Δήκν νη 

λόκηκεο θξαηήζεηο.   

7. Κάζε δήηεκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηε ζύκβαζε απηή, ζα ξπζκίδεηαη ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

Απηά ζπκθώλεζαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζε απόδεημε ηωλ νπνίωλ ζπληάρζεθε απηή ε ζύκβαζε ζε δύν 

πξωηόηππα θαη έιαβαλ από έλα θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο.    

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

    ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ                                          Ο ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ            

 

     Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                                                    

ΣΕΗΣΕΗΟ ΗΧΑΝΝΖ                                                                      ΑΒΒΗΓΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ                                                                                       

ΑΔΑ: 65Κ1Ω1Φ-99Υ



Αξ.Πξωη: 10725 /13.07.2017 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

ηε Νηθήηε Υαιθηδηθήο ζήκεξα, εκέξα Πέκπηε 13/07/2017 ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ ηζωλίαο, ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε: 

 

1. Ο πξναλαθεξόκελνο Δήκνο, ν νπνίνο εθπξνζωπείηαη λόκηκα από ηνλ Σδίηδην Ιωάλλε ηνπ Σξηαληαθύιινπ, 

Δήκαξρνπ ηνπ Δ. ηζωλίαο θαη ζα θαιείηαη ζηα επόκελα Δήκνο, θαη ν/ε ΑΒΡΑΜΖ ΗΧΑΝΝΖ ηνπ 

ΑΡΣΗΟΤ, θάηνηθνο ΑΡΣΗ κε Α.Φ.Μ 055577800 πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο «αληηζπκβαιιόκελνο» 

ζπκθωλνύλ, ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα: 

2. Ο Δήκνο ζα απαζρνιεί ηνλ αληηζπκβαιιόκελν, ζε ζέζε αληίζηνηρωλ θαζεθόληωλ εαπηή πνπ παξείρε εώο 

ηηο 07/06/2017, ζηελ αληαπνδνηηθή ππεξεζία Καζαξηόηεηαο, ωο ΓΔ ΟΓΖΓΟ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟΤ κε ζρέζε 

εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα, από 13/07/2017 - 31/10/2017, βάζεη 

ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4479/2017 ‘’Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.2725/99 (α’ 121) θαη 

άιιεο δηαηάμεηο’’ ΦΕΚ 94/Α/29.06.2017) θαη ηελ εγθύθιην 19 (αξ.πξωη.νηθ. 22159/30.06.2017) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Εζωηεξηθώλ, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ αλωηέξω 

λόκνπ, με δσναηόηηηα επέκηαζης ηης απαζτόληζης ηοσ εώς ηην ημερομηνία καηάρηιζης προζωρινών πινάκων 

διοριζηέων Τακηικού προζωπικού και ότι πέραν ηις 31/03/2018. 

3. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ ζην Δήκν, ζηελ Δεκνηηθή ελόηεηα 

ΙΘΩΝΙΑ/ΣΟΡΩΝΗ αιιά θαη εθηόο έδξαο όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε εθπιήξωζε ηωλ ζθνπώλ ηνπ Δήκνπ.       

4. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ Δήκνπ, 

απνδερόκελν ηνπο θαλόλεο νξγάλωζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Θα ζπλεξγάδεηαη δε θαηά ηα 

εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα κε ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπ Δήκνπ, ώζηε λα πινπνηνύληαη θαηά ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν νη ζηόρνη θαη ην έξγν απηνύ. 

5. Η ζρέζε εξγαζίαο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ είλαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

παξαγξάθνπ έλα ηεο παξνύζαο. Η εξγαζηαθή ζρέζε ιύεηαη κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπκθωλεζέληνο ρξόλνπ, 

ρωξίο θακία άιιε δηαηύπωζε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.                                            

6. Οη κεληαίεο κηθηέο απνδνρέο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ηωλ ΥΗΛΗΧΝ ΠΔΝΖΝΣΑ 

ΟΥΣΧ Δυρώ (€1058) βάζε ηνπ N.4354/2015 K.Y.A ΦΕΚ 176A/16-12-2015. ην πνζό απηό 

ζπκπεξηιακβάλνληαη όια ηα επηδόκαηα, θαζώο θαη νη θάζε είδνπο πξόζζεηεο παξνρέο πνπ ρνξεγνύληαη 

θαηά ηξόπν ηαθηηθό θαη κόληκν. Οη απνδνρέο απηέο θαηαβάιινληαη θάζε κήλα. Καηά ηελ θαηαβνιή ηνπο 

γίλνληαη από ηνλ Δήκν νη λόκηκεο θξαηήζεηο.   

7. Κάζε δήηεκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηε ζύκβαζε απηή, ζα ξπζκίδεηαη ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

Απηά ζπκθώλεζαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζε απόδεημε ηωλ νπνίωλ ζπληάρζεθε απηή ε ζύκβαζε ζε δύν 

πξωηόηππα θαη έιαβαλ από έλα θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο.    

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

    ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ                                          Ο ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ            

 

     Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                                                    

ΣΕΗΣΕΗΟ ΗΧΑΝΝΖ                                                                          ΑΒΡΑΜΖ ΗΧΑΝΝΖ                                                                                       

ΑΔΑ: 65Κ1Ω1Φ-99Υ



Αξ.Πξωη: 10725 /13.07.2017 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

ηε Νηθήηε Υαιθηδηθήο ζήκεξα, εκέξα Πέκπηε 13/07/2017 ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ ηζωλίαο, ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε: 

 

1. Ο πξναλαθεξόκελνο Δήκνο, ν νπνίνο εθπξνζωπείηαη λόκηκα από ηνλ Σδίηδην Ιωάλλε ηνπ Σξηαληαθύιινπ, 

Δήκαξρνπ ηνπ Δ. ηζωλίαο θαη ζα θαιείηαη ζηα επόκελα Δήκνο, θαη ν/ε ΑΛΗΑΡΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ 

ΑΝΑΣΑΗΟΤ, θάηνηθνο ΝΙΚΗΣΗ κε Α.Φ.Μ 075557619 πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο «αληηζπκβαιιόκελνο» 

ζπκθωλνύλ, ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα: 

2. Ο Δήκνο ζα απαζρνιεί ηνλ αληηζπκβαιιόκελν, ζε ζέζε αληίζηνηρωλ θαζεθόληωλ εαπηή πνπ παξείρε εώο 

ηηο 07/06/2017, ζηελ αληαπνδνηηθή ππεξεζία Καζαξηόηεηαο, ωο ΓΔ ΟΓΖΓΟ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟΤ κε ζρέζε 

εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα, από 13/07/2017 - 31/10/2017, βάζεη 

ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4479/2017 ‘’Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.2725/99 (α’ 121) θαη 

άιιεο δηαηάμεηο’’ ΦΕΚ 94/Α/29.06.2017) θαη ηελ εγθύθιην 19 (αξ.πξωη.νηθ. 22159/30.06.2017) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Εζωηεξηθώλ, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ αλωηέξω 

λόκνπ, με δσναηόηηηα επέκηαζης ηης απαζτόληζης ηοσ εώς ηην ημερομηνία καηάρηιζης προζωρινών πινάκων 

διοριζηέων Τακηικού προζωπικού και ότι πέραν ηις 31/03/2018. 

3. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ ζην Δήκν, ζηελ Δεκνηηθή ελόηεηα 

ΙΘΩΝΙΑ/ΣΟΡΩΝΗ αιιά θαη εθηόο έδξαο όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε εθπιήξωζε ηωλ ζθνπώλ ηνπ Δήκνπ.       

4. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ Δήκνπ, 

απνδερόκελν ηνπο θαλόλεο νξγάλωζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Θα ζπλεξγάδεηαη δε θαηά ηα 

εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα κε ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπ Δήκνπ, ώζηε λα πινπνηνύληαη θαηά ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν νη ζηόρνη θαη ην έξγν απηνύ. 

5. Η ζρέζε εξγαζίαο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ είλαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

παξαγξάθνπ έλα ηεο παξνύζαο. Η εξγαζηαθή ζρέζε ιύεηαη κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπκθωλεζέληνο ρξόλνπ, 

ρωξίο θακία άιιε δηαηύπωζε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.                                            

6. Οη κεληαίεο κηθηέο απνδνρέο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ηωλ ΥΗΛΗΧΝ ΟΥΣΧ Δυρώ 

(€1008) βάζε ηνπ N.4354/2015 K.Y.A ΦΕΚ 176A/16-12-2015. ην πνζό απηό ζπκπεξηιακβάλνληαη όια ηα 

επηδόκαηα, θαζώο θαη νη θάζε είδνπο πξόζζεηεο παξνρέο πνπ ρνξεγνύληαη θαηά ηξόπν ηαθηηθό θαη κόληκν. 

Οη απνδνρέο απηέο θαηαβάιινληαη θάζε κήλα. Καηά ηελ θαηαβνιή ηνπο γίλνληαη από ηνλ Δήκν νη λόκηκεο 

θξαηήζεηο.   

7. Κάζε δήηεκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηε ζύκβαζε απηή, ζα ξπζκίδεηαη ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

Απηά ζπκθώλεζαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζε απόδεημε ηωλ νπνίωλ ζπληάρζεθε απηή ε ζύκβαζε ζε δύν 

πξωηόηππα θαη έιαβαλ από έλα θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο.    

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

    ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ                                          Ο ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ            

 

     Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                                                    

ΣΕΗΣΕΗΟ ΗΧΑΝΝΖ                                                                            ΑΛΗΑΡΖ ΓΔΧΡΓΗΟ                                                                                       

ΑΔΑ: 65Κ1Ω1Φ-99Υ



Αξ.Πξωη: 10725 /13.07.2017 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

ηε Νηθήηε Υαιθηδηθήο ζήκεξα, εκέξα Πέκπηε 13/07/2017 ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ ηζωλίαο, ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε: 

 

1. Ο πξναλαθεξόκελνο Δήκνο, ν νπνίνο εθπξνζωπείηαη λόκηκα από ηνλ Σδίηδην Ιωάλλε ηνπ Σξηαληαθύιινπ, 

Δήκαξρνπ ηνπ Δ. ηζωλίαο θαη ζα θαιείηαη ζηα επόκελα Δήκνο, θαη ν/ε ΚΟΝΓΡΑ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ 

ΑΘΑΝΑΗΟΤ, θάηνηθνο ΤΚΙΑ κε Α.Φ.Μ 121756342 πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο «αληηζπκβαιιόκελνο» 

ζπκθωλνύλ, ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα: 

2. Ο Δήκνο ζα απαζρνιεί ηνλ αληηζπκβαιιόκελν, ζε ζέζε αληίζηνηρωλ θαζεθόληωλ εαπηή πνπ παξείρε εώο 

ηηο 07/06/2017, ζηελ αληαπνδνηηθή ππεξεζία Καζαξηόηεηαο, ωο ΤΔ ΤΝΟΓΟ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟΤ κε ζρέζε 

εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα, από 13/07/2017 - 31/10/2017, βάζεη 

ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4479/2017 ‘’Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.2725/99 (α’ 121) θαη 

άιιεο δηαηάμεηο’’ ΦΕΚ 94/Α/29.06.2017) θαη ηελ εγθύθιην 19 (αξ.πξωη.νηθ. 22159/30.06.2017) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Εζωηεξηθώλ, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ αλωηέξω 

λόκνπ, με δσναηόηηηα επέκηαζης ηης απαζτόληζης ηοσ εώς ηην ημερομηνία καηάρηιζης προζωρινών πινάκων 

διοριζηέων Τακηικού προζωπικού και ότι πέραν ηις 31/03/2018. 

3. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ ζην Δήκν, ζηελ Δεκνηηθή ελόηεηα 

ΙΘΩΝΙΑ/ΣΟΡΩΝΗ αιιά θαη εθηόο έδξαο όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε εθπιήξωζε ηωλ ζθνπώλ ηνπ Δήκνπ.       

4. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ Δήκνπ, 

απνδερόκελν ηνπο θαλόλεο νξγάλωζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Θα ζπλεξγάδεηαη δε θαηά ηα 

εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα κε ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπ Δήκνπ, ώζηε λα πινπνηνύληαη θαηά ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν νη ζηόρνη θαη ην έξγν απηνύ. 

5. Η ζρέζε εξγαζίαο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ είλαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

παξαγξάθνπ έλα ηεο παξνύζαο. Η εξγαζηαθή ζρέζε ιύεηαη κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπκθωλεζέληνο ρξόλνπ, 

ρωξίο θακία άιιε δηαηύπωζε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.                                            

6. Οη κεληαίεο κηθηέο απνδνρέο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ηωλ ΔΝΝΗΑΚΟΗΧΝ ΣΡΗΑΝΣΑ 

Δυρώ (€930) βάζε ηνπ N.4354/2015 K.Y.A ΦΕΚ 176A/16-12-2015. ην πνζό απηό ζπκπεξηιακβάλνληαη 

όια ηα επηδόκαηα, θαζώο θαη νη θάζε είδνπο πξόζζεηεο παξνρέο πνπ ρνξεγνύληαη θαηά ηξόπν ηαθηηθό θαη 

κόληκν. Οη απνδνρέο απηέο θαηαβάιινληαη θάζε κήλα. Καηά ηελ θαηαβνιή ηνπο γίλνληαη από ηνλ Δήκν νη 

λόκηκεο θξαηήζεηο.   

7. Κάζε δήηεκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηε ζύκβαζε απηή, ζα ξπζκίδεηαη ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

Απηά ζπκθώλεζαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζε απόδεημε ηωλ νπνίωλ ζπληάρζεθε απηή ε ζύκβαζε ζε δύν 

πξωηόηππα θαη έιαβαλ από έλα θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο.    

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

    ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ                                          Ο ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ            

 

     Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                                                    

ΣΕΗΣΕΗΟ ΗΧΑΝΝΖ                                                                           ΚΟΝΓΡΑ ΓΔΧΡΓΗΟ                                                                                       

ΑΔΑ: 65Κ1Ω1Φ-99Υ



Αξ.Πξωη: 10725 /13.07.2017 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

ηε Νηθήηε Υαιθηδηθήο ζήκεξα, εκέξα Πέκπηε 13/07/2017 ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ ηζωλίαο, ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε: 

 

1. Ο πξναλαθεξόκελνο Δήκνο, ν νπνίνο εθπξνζωπείηαη λόκηκα από ηνλ Σδίηδην Ιωάλλε ηνπ Σξηαληαθύιινπ, 

Δήκαξρνπ ηνπ Δ. ηζωλίαο θαη ζα θαιείηαη ζηα επόκελα Δήκνο, θαη ν/ε ΚΟΠΔΛΗΣΖ ΑΝΝΑ ηνπ 

ΑΣΔΡΗΟΤ, θάηνηθνο ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΤ κε Α.Φ.Μ 106457444 πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο 

«αληηζπκβαιιόκελνο» ζπκθωλνύλ, ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα: 

2. Ο Δήκνο ζα απαζρνιεί ηνλ αληηζπκβαιιόκελν, ζε ζέζε αληίζηνηρωλ θαζεθόληωλ εαπηή πνπ παξείρε εώο 

ηηο 07/06/2017, ζηελ αληαπνδνηηθή ππεξεζία Καζαξηόηεηαο, ωο YΔ ΔΡΓΑΣΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ κε 

ζρέζε εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα, από 13/07/2017 - 31/10/2017, 

βάζεη ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4479/2017 ‘’Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.2725/99 (α’ 121) 

θαη άιιεο δηαηάμεηο’’ ΦΕΚ 94/Α/29.06.2017) θαη ηελ εγθύθιην 19 (αξ.πξωη.νηθ. 22159/30.06.2017) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Εζωηεξηθώλ, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ αλωηέξω 

λόκνπ, με δσναηόηηηα επέκηαζης ηης απαζτόληζης ηοσ εώς ηην ημερομηνία καηάρηιζης προζωρινών πινάκων 

διοριζηέων Τακηικού προζωπικού και ότι πέραν ηις 31/03/2018. 

3. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ ζην Δήκν, ζηελ Δεκνηηθή ελόηεηα 

ΙΘΩΝΙΑ/ΣΟΡΩΝΗ αιιά θαη εθηόο έδξαο όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε εθπιήξωζε ηωλ ζθνπώλ ηνπ Δήκνπ.       

4. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ Δήκνπ, 

απνδερόκελν ηνπο θαλόλεο νξγάλωζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Θα ζπλεξγάδεηαη δε θαηά ηα 

εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα κε ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπ Δήκνπ, ώζηε λα πινπνηνύληαη θαηά ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν νη ζηόρνη θαη ην έξγν απηνύ. 

5. Η ζρέζε εξγαζίαο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ είλαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

παξαγξάθνπ έλα ηεο παξνύζαο. Η εξγαζηαθή ζρέζε ιύεηαη κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπκθωλεζέληνο ρξόλνπ, 

ρωξίο θακία άιιε δηαηύπωζε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.                                            

6. Οη κεληαίεο κηθηέο απνδνρέο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ηωλ ΔΝΝΗΑΚΟΗΧΝ ΣΡΗΑΝΣΑ 

Δυρώ (€930) βάζε ηνπ N.4354/2015 K.Y.A ΦΕΚ 176A/16-12-2015. ην πνζό απηό ζπκπεξηιακβάλνληαη 

όια ηα επηδόκαηα, θαζώο θαη νη θάζε είδνπο πξόζζεηεο παξνρέο πνπ ρνξεγνύληαη θαηά ηξόπν ηαθηηθό θαη 

κόληκν. Οη απνδνρέο απηέο θαηαβάιινληαη θάζε κήλα. Καηά ηελ θαηαβνιή ηνπο γίλνληαη από ηνλ Δήκν νη 

λόκηκεο θξαηήζεηο.   

7. Κάζε δήηεκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηε ζύκβαζε απηή, ζα ξπζκίδεηαη ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

Απηά ζπκθώλεζαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζε απόδεημε ηωλ νπνίωλ ζπληάρζεθε απηή ε ζύκβαζε ζε δύν 

πξωηόηππα θαη έιαβαλ από έλα θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο.    

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

    ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ                                          Ο ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ            

 

     Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                                                    

ΣΕΗΣΕΗΟ ΗΧΑΝΝΖ                                                                            ΚΟΠΔΛΗΣΖ ΑΝΝΑ                                                                                       

ΑΔΑ: 65Κ1Ω1Φ-99Υ



Αξ.Πξωη: 10725 /13.07.2017 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

ηε Νηθήηε Υαιθηδηθήο ζήκεξα, εκέξα Πέκπηε 13/07/2017 ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ ηζωλίαο, ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε: 

 

1. Ο πξναλαθεξόκελνο Δήκνο, ν νπνίνο εθπξνζωπείηαη λόκηκα από ηνλ Σδίηδην Ιωάλλε ηνπ Σξηαληαθύιινπ, 

Δήκαξρνπ ηνπ Δ. ηζωλίαο θαη ζα θαιείηαη ζηα επόκελα Δήκνο, θαη ν/ε ΟΓΗΑΝΝΖ ΜΑΡΗΝΑ ηνπ 

ΗΧΑΝΝΖ, θάηνηθνο ΝΙΚΗΣΗ κε Α.Φ.Μ 046068602 πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο «αληηζπκβαιιόκελνο» 

ζπκθωλνύλ, ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα: 

2. Ο Δήκνο ζα απαζρνιεί ηνλ αληηζπκβαιιόκελν, ζε ζέζε αληίζηνηρωλ θαζεθόληωλ εαπηή πνπ παξείρε εώο 

ηηο 07/06/2017, ζηελ αληαπνδνηηθή ππεξεζία Καζαξηόηεηαο, ωο YΔ ΔΡΓΑΣΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ κε 

ζρέζε εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα, από 13/07/2017 - 31/10/2017, 

βάζεη ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4479/2017 ‘’Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.2725/99 (α’ 121) 

θαη άιιεο δηαηάμεηο’’ ΦΕΚ 94/Α/29.06.2017) θαη ηελ εγθύθιην 19 (αξ.πξωη.νηθ. 22159/30.06.2017) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Εζωηεξηθώλ, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ αλωηέξω 

λόκνπ, με δσναηόηηηα επέκηαζης ηης απαζτόληζης ηοσ εώς ηην ημερομηνία καηάρηιζης προζωρινών πινάκων 

διοριζηέων Τακηικού προζωπικού και ότι πέραν ηις 31/03/2018. 

3. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ ζην Δήκν, ζηελ Δεκνηηθή ελόηεηα 

ΙΘΩΝΙΑ/ΣΟΡΩΝΗ αιιά θαη εθηόο έδξαο όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε εθπιήξωζε ηωλ ζθνπώλ ηνπ Δήκνπ.       

4. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ Δήκνπ, 

απνδερόκελν ηνπο θαλόλεο νξγάλωζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Θα ζπλεξγάδεηαη δε θαηά ηα 

εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα κε ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπ Δήκνπ, ώζηε λα πινπνηνύληαη θαηά ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν νη ζηόρνη θαη ην έξγν απηνύ. 

5. Η ζρέζε εξγαζίαο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ είλαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

παξαγξάθνπ έλα ηεο παξνύζαο. Η εξγαζηαθή ζρέζε ιύεηαη κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπκθωλεζέληνο ρξόλνπ, 

ρωξίο θακία άιιε δηαηύπωζε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.                                            

6. Οη κεληαίεο κηθηέο απνδνρέο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ηωλ ΥΗΛΗΧΝ ΠΔΝΖΝΣΑ Δυρώ 

(€1050) βάζε ηνπ N.4354/2015 K.Y.A ΦΕΚ 176A/16-12-2015. ην πνζό απηό ζπκπεξηιακβάλνληαη όια ηα 

επηδόκαηα, θαζώο θαη νη θάζε είδνπο πξόζζεηεο παξνρέο πνπ ρνξεγνύληαη θαηά ηξόπν ηαθηηθό θαη κόληκν. 

Οη απνδνρέο απηέο θαηαβάιινληαη θάζε κήλα. Καηά ηελ θαηαβνιή ηνπο γίλνληαη από ηνλ Δήκν νη λόκηκεο 

θξαηήζεηο.   

7. Κάζε δήηεκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηε ζύκβαζε απηή, ζα ξπζκίδεηαη ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

Απηά ζπκθώλεζαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζε απόδεημε ηωλ νπνίωλ ζπληάρζεθε απηή ε ζύκβαζε ζε δύν 

πξωηόηππα θαη έιαβαλ από έλα θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο.    

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

    ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ                                          Ο ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ            

 

     Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                                                    

ΣΕΗΣΕΗΟ ΗΧΑΝΝΖ                                                                            ΟΓΗΑΝΝΖ ΜΑΡΗΝΑ                                                                                       

ΑΔΑ: 65Κ1Ω1Φ-99Υ



Αξ.Πξωη: 10725 /13.07.2017 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

ηε Νηθήηε Υαιθηδηθήο ζήκεξα, εκέξα Πέκπηε 13/07/2017 ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ ηζωλίαο, ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε: 

 

1. Ο πξναλαθεξόκελνο Δήκνο, ν νπνίνο εθπξνζωπείηαη λόκηκα από ηνλ Σδίηδην Ιωάλλε ηνπ Σξηαληαθύιινπ, 

Δήκαξρνπ ηνπ Δ. ηζωλίαο θαη ζα θαιείηαη ζηα επόκελα Δήκνο, θαη ν/ε ΤΝΗΧΡΖ ΗΧΑΝΝΖ ηνπ 

ΑΝΑΣΑΗΟΤ, θάηνηθνο ΤΚΙΑ κε Α.Φ.Μ 044555132 πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο «αληηζπκβαιιόκελνο» 

ζπκθωλνύλ, ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα: 

2. Ο Δήκνο ζα απαζρνιεί ηνλ αληηζπκβαιιόκελν, ζε ζέζε αληίζηνηρωλ θαζεθόληωλ εαπηή πνπ παξείρε εώο 

ηηο 07/06/2017, ζηελ αληαπνδνηηθή ππεξεζία Καζαξηόηεηαο, ωο ΤΔ ΤΝΟΓΟ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟΤ κε ζρέζε 

εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα, από 13/07/2017 - 31/10/2017, βάζεη 

ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4479/2017 ‘’Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.2725/99 (α’ 121) θαη 

άιιεο δηαηάμεηο’’ ΦΕΚ 94/Α/29.06.2017) θαη ηελ εγθύθιην 19 (αξ.πξωη.νηθ. 22159/30.06.2017) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Εζωηεξηθώλ, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ αλωηέξω 

λόκνπ, με δσναηόηηηα επέκηαζης ηης απαζτόληζης ηοσ εώς ηην ημερομηνία καηάρηιζης προζωρινών πινάκων 

διοριζηέων Τακηικού προζωπικού και ότι πέραν ηις 31/03/2018. 

3. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ ζην Δήκν, ζηελ Δεκνηηθή ελόηεηα 

ΙΘΩΝΙΑ/ΣΟΡΩΝΗ αιιά θαη εθηόο έδξαο όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε εθπιήξωζε ηωλ ζθνπώλ ηνπ Δήκνπ.       

4. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ Δήκνπ, 

απνδερόκελν ηνπο θαλόλεο νξγάλωζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Θα ζπλεξγάδεηαη δε θαηά ηα 

εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα κε ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπ Δήκνπ, ώζηε λα πινπνηνύληαη θαηά ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν νη ζηόρνη θαη ην έξγν απηνύ. 

5. Η ζρέζε εξγαζίαο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ είλαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

παξαγξάθνπ έλα ηεο παξνύζαο. Η εξγαζηαθή ζρέζε ιύεηαη κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπκθωλεζέληνο ρξόλνπ, 

ρωξίο θακία άιιε δηαηύπωζε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.                                            

6. Οη κεληαίεο κηθηέο απνδνρέο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ηωλ ΥΗΛΗΧΝ Δυρώ (€1000) 

βάζε ηνπ N.4354/2015 K.Y.A ΦΕΚ 176A/16-12-2015. ην πνζό απηό ζπκπεξηιακβάλνληαη όια ηα 

επηδόκαηα, θαζώο θαη νη θάζε είδνπο πξόζζεηεο παξνρέο πνπ ρνξεγνύληαη θαηά ηξόπν ηαθηηθό θαη κόληκν. 

Οη απνδνρέο απηέο θαηαβάιινληαη θάζε κήλα. Καηά ηελ θαηαβνιή ηνπο γίλνληαη από ηνλ Δήκν νη λόκηκεο 

θξαηήζεηο.   

7. Κάζε δήηεκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηε ζύκβαζε απηή, ζα ξπζκίδεηαη ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

Απηά ζπκθώλεζαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζε απόδεημε ηωλ νπνίωλ ζπληάρζεθε απηή ε ζύκβαζε ζε δύν 

πξωηόηππα θαη έιαβαλ από έλα θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο.    

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

    ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ                                          Ο ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ            

 

     Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                                                    

ΣΕΗΣΕΗΟ ΗΧΑΝΝΖ                                                                           ΤΝΗΧΡΖ ΗΧΑΝΝΖ                                                                                       

ΑΔΑ: 65Κ1Ω1Φ-99Υ



Αξ.Πξωη: 10725 /13.07.2017 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

ηε Νηθήηε Υαιθηδηθήο ζήκεξα, εκέξα Πέκπηε 13/07/2017 ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ ηζωλίαο, ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε: 

 

1. Ο πξναλαθεξόκελνο Δήκνο, ν νπνίνο εθπξνζωπείηαη λόκηκα από ηνλ Σδίηδην Ιωάλλε ηνπ Σξηαληαθύιινπ, 

Δήκαξρνπ ηνπ Δ. ηζωλίαο θαη ζα θαιείηαη ζηα επόκελα Δήκνο, θαη ν/ε ΣΑΡΣΑΡΖ ΜΑΡΗΑ ηνπ ΚΟΜΑ, 

θάηνηθνο ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΤ κε Α.Φ.Μ 106491277 πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο «αληηζπκβαιιόκελνο» 

ζπκθωλνύλ, ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα: 

2. Ο Δήκνο ζα απαζρνιεί ηνλ αληηζπκβαιιόκελν, ζε ζέζε αληίζηνηρωλ θαζεθόληωλ εαπηή πνπ παξείρε εώο 

ηηο 07/06/2017, ζηελ αληαπνδνηηθή ππεξεζία Καζαξηόηεηαο, ωο YΔ ΔΡΓΑΣΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ κε 

ζρέζε εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα, από 13/07/2017 - 31/10/2017, 

βάζεη ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4479/2017 ‘’Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.2725/99 (α’ 121) 

θαη άιιεο δηαηάμεηο’’ ΦΕΚ 94/Α/29.06.2017) θαη ηελ εγθύθιην 19 (αξ.πξωη.νηθ. 22159/30.06.2017) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Εζωηεξηθώλ, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ αλωηέξω 

λόκνπ, με δσναηόηηηα επέκηαζης ηης απαζτόληζης ηοσ εώς ηην ημερομηνία καηάρηιζης προζωρινών πινάκων 

διοριζηέων Τακηικού προζωπικού και ότι πέραν ηις 31/03/2018. 

3. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ ζην Δήκν, ζηελ Δεκνηηθή ελόηεηα 

ΙΘΩΝΙΑ/ΣΟΡΩΝΗ αιιά θαη εθηόο έδξαο όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε εθπιήξωζε ηωλ ζθνπώλ ηνπ Δήκνπ.       

4. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ Δήκνπ, 

απνδερόκελν ηνπο θαλόλεο νξγάλωζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Θα ζπλεξγάδεηαη δε θαηά ηα 

εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα κε ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπ Δήκνπ, ώζηε λα πινπνηνύληαη θαηά ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν νη ζηόρνη θαη ην έξγν απηνύ. 

5. Η ζρέζε εξγαζίαο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ είλαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

παξαγξάθνπ έλα ηεο παξνύζαο. Η εξγαζηαθή ζρέζε ιύεηαη κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπκθωλεζέληνο ρξόλνπ, 

ρωξίο θακία άιιε δηαηύπωζε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.                                            

6. Οη κεληαίεο κηθηέο απνδνρέο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ηωλ ΔΝΝΗΑΚΟΗΧΝ 

ΟΓΓΟΝΣΑ Δυρώ (€980) βάζε ηνπ N.4354/2015 K.Y.A ΦΕΚ 176A/16-12-2015. ην πνζό απηό 

ζπκπεξηιακβάλνληαη όια ηα επηδόκαηα, θαζώο θαη νη θάζε είδνπο πξόζζεηεο παξνρέο πνπ ρνξεγνύληαη 

θαηά ηξόπν ηαθηηθό θαη κόληκν. Οη απνδνρέο απηέο θαηαβάιινληαη θάζε κήλα. Καηά ηελ θαηαβνιή ηνπο 

γίλνληαη από ηνλ Δήκν νη λόκηκεο θξαηήζεηο.   

7. Κάζε δήηεκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηε ζύκβαζε απηή, ζα ξπζκίδεηαη ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

Απηά ζπκθώλεζαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζε απόδεημε ηωλ νπνίωλ ζπληάρζεθε απηή ε ζύκβαζε ζε δύν 

πξωηόηππα θαη έιαβαλ από έλα θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο.    

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

    ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ                                          Ο ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ            

 

     Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                                                    

ΣΕΗΣΕΗΟ ΗΧΑΝΝΖ                                                                              ΣΑΡΣΑΡΖ ΜΑΡΗΑ                                                                                       

ΑΔΑ: 65Κ1Ω1Φ-99Υ



Αξ.Πξωη: 10725 /13.07.2017 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

ηε Νηθήηε Υαιθηδηθήο ζήκεξα, εκέξα Πέκπηε 13/07/2017 ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ ηζωλίαο, ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε: 

 

1. Ο πξναλαθεξόκελνο Δήκνο, ν νπνίνο εθπξνζωπείηαη λόκηκα από ηνλ Σδίηδην Ιωάλλε ηνπ Σξηαληαθύιινπ, 

Δήκαξρνπ ηνπ Δ. ηζωλίαο θαη ζα θαιείηαη ζηα επόκελα Δήκνο, θαη ν/ε ΣΔΡΔΝΗΓΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ 

ηνπ ΒΑΗΛΔΗΟΤ, θάηνηθνο Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ κε Α.Φ.Μ 059969663 πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο 

«αληηζπκβαιιόκελνο» ζπκθωλνύλ, ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα: 

2. Ο Δήκνο ζα απαζρνιεί ηνλ αληηζπκβαιιόκελν, ζε ζέζε αληίζηνηρωλ θαζεθόληωλ εαπηή πνπ παξείρε εώο 

ηηο 07/06/2017, ζηελ αληαπνδνηηθή ππεξεζία Καζαξηόηεηαο, ωο ΤΔ ΤΝΟΓΟ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟΤ κε ζρέζε 

εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα, από 13/07/2017 - 31/10/2017, βάζεη 

ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4479/2017 ‘’Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.2725/99 (α’ 121) θαη 

άιιεο δηαηάμεηο’’ ΦΕΚ 94/Α/29.06.2017) θαη ηελ εγθύθιην 19 (αξ.πξωη.νηθ. 22159/30.06.2017) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Εζωηεξηθώλ, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ αλωηέξω 

λόκνπ, με δσναηόηηηα επέκηαζης ηης απαζτόληζης ηοσ εώς ηην ημερομηνία καηάρηιζης προζωρινών πινάκων 

διοριζηέων Τακηικού προζωπικού και ότι πέραν ηις 31/03/2018. 

3. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ ζην Δήκν, ζηελ Δεκνηηθή ελόηεηα 

ΙΘΩΝΙΑ/ΣΟΡΩΝΗ αιιά θαη εθηόο έδξαο όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε εθπιήξωζε ηωλ ζθνπώλ ηνπ Δήκνπ.       

4. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ Δήκνπ, 

απνδερόκελν ηνπο θαλόλεο νξγάλωζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Θα ζπλεξγάδεηαη δε θαηά ηα 

εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα κε ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπ Δήκνπ, ώζηε λα πινπνηνύληαη θαηά ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν νη ζηόρνη θαη ην έξγν απηνύ. 

5. Η ζρέζε εξγαζίαο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ είλαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

παξαγξάθνπ έλα ηεο παξνύζαο. Η εξγαζηαθή ζρέζε ιύεηαη κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπκθωλεζέληνο ρξόλνπ, 

ρωξίο θακία άιιε δηαηύπωζε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.                                            

6. Οη κεληαίεο κηθηέο απνδνρέο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ηωλ ΔΝΝΗΑΚΟΗΧΝ ΣΡΗΑΝΣΑ 

Δυρώ (€930) βάζε ηνπ N.4354/2015 K.Y.A ΦΕΚ 176A/16-12-2015. ην πνζό απηό ζπκπεξηιακβάλνληαη 

όια ηα επηδόκαηα, θαζώο θαη νη θάζε είδνπο πξόζζεηεο παξνρέο πνπ ρνξεγνύληαη θαηά ηξόπν ηαθηηθό θαη 

κόληκν. Οη απνδνρέο απηέο θαηαβάιινληαη θάζε κήλα. Καηά ηελ θαηαβνιή ηνπο γίλνληαη από ηνλ Δήκν νη 

λόκηκεο θξαηήζεηο.   

7. Κάζε δήηεκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηε ζύκβαζε απηή, ζα ξπζκίδεηαη ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

Απηά ζπκθώλεζαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζε απόδεημε ηωλ νπνίωλ ζπληάρζεθε απηή ε ζύκβαζε ζε δύν 

πξωηόηππα θαη έιαβαλ από έλα θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο.    

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

    ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ                                          Ο ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ            

 

     Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                                                    

ΣΕΗΣΕΗΟ ΗΧΑΝΝΖ                                                                     ΣΔΡΔΝΗΓΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ                                                                                       

ΑΔΑ: 65Κ1Ω1Φ-99Υ



Αξ.Πξωη: 10725 /13.07.2017 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

ηε Νηθήηε Υαιθηδηθήο ζήκεξα, εκέξα Πέκπηε 13/07/2017 ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ ηζωλίαο, ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε: 

 

1. Ο πξναλαθεξόκελνο Δήκνο, ν νπνίνο εθπξνζωπείηαη λόκηκα από ηνλ Σδίηδην Ιωάλλε ηνπ Σξηαληαθύιινπ, 

Δήκαξρνπ ηνπ Δ. ηζωλίαο θαη ζα θαιείηαη ζηα επόκελα Δήκνο, θαη ν/ε ΣΕΑΦΔΡ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ ηνπ 

ΦΧΣΗΟΤ, θάηνηθνο ΝΙΚΗΣΗ κε Α.Φ.Μ 106490373 πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο «αληηζπκβαιιόκελνο» 

ζπκθωλνύλ, ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα: 

2. Ο Δήκνο ζα απαζρνιεί ηνλ αληηζπκβαιιόκελν, ζε ζέζε αληίζηνηρωλ θαζεθόληωλ εαπηή πνπ παξείρε εώο 

ηηο 07/06/2017, ζηελ αληαπνδνηηθή ππεξεζία Καζαξηόηεηαο, ωο ΤΔ ΤΝΟΓΟ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟΤ κε ζρέζε 

εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα, από 13/07/2017 - 31/10/2017, βάζεη 

ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4479/2017 ‘’Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.2725/99 (α’ 121) θαη 

άιιεο δηαηάμεηο’’ ΦΕΚ 94/Α/29.06.2017) θαη ηελ εγθύθιην 19 (αξ.πξωη.νηθ. 22159/30.06.2017) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Εζωηεξηθώλ, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ αλωηέξω 

λόκνπ, με δσναηόηηηα επέκηαζης ηης απαζτόληζης ηοσ εώς ηην ημερομηνία καηάρηιζης προζωρινών πινάκων 

διοριζηέων Τακηικού προζωπικού και ότι πέραν ηις 31/03/2018. 

3. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ ζην Δήκν, ζηελ Δεκνηηθή ελόηεηα 

ΙΘΩΝΙΑ/ΣΟΡΩΝΗ αιιά θαη εθηόο έδξαο όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε εθπιήξωζε ηωλ ζθνπώλ ηνπ Δήκνπ.       

4. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ Δήκνπ, 

απνδερόκελν ηνπο θαλόλεο νξγάλωζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Θα ζπλεξγάδεηαη δε θαηά ηα 

εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα κε ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπ Δήκνπ, ώζηε λα πινπνηνύληαη θαηά ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν νη ζηόρνη θαη ην έξγν απηνύ. 

5. Η ζρέζε εξγαζίαο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ είλαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

παξαγξάθνπ έλα ηεο παξνύζαο. Η εξγαζηαθή ζρέζε ιύεηαη κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπκθωλεζέληνο ρξόλνπ, 

ρωξίο θακία άιιε δηαηύπωζε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.                                            

6. Οη κεληαίεο κηθηέο απνδνρέο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ηωλ ΔΝΝΗΑΚΟΗΧΝ ΣΡΗΑΝΣΑ 

Δυρώ (€930) βάζε ηνπ N.4354/2015 K.Y.A ΦΕΚ 176A/16-12-2015. ην πνζό απηό ζπκπεξηιακβάλνληαη 

όια ηα επηδόκαηα, θαζώο θαη νη θάζε είδνπο πξόζζεηεο παξνρέο πνπ ρνξεγνύληαη θαηά ηξόπν ηαθηηθό θαη 

κόληκν. Οη απνδνρέο απηέο θαηαβάιινληαη θάζε κήλα. Καηά ηελ θαηαβνιή ηνπο γίλνληαη από ηνλ Δήκν νη 

λόκηκεο θξαηήζεηο.   

7. Κάζε δήηεκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηε ζύκβαζε απηή, ζα ξπζκίδεηαη ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

Απηά ζπκθώλεζαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζε απόδεημε ηωλ νπνίωλ ζπληάρζεθε απηή ε ζύκβαζε ζε δύν 

πξωηόηππα θαη έιαβαλ από έλα θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο.    

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

    ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ                                          Ο ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ            

 

     Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                                                    

ΣΕΗΣΕΗΟ ΗΧΑΝΝΖ                                                                        ΣΕΑΦΔΡ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ                                                                                       

ΑΔΑ: 65Κ1Ω1Φ-99Υ



Αξ.Πξωη: 10725 /13.07.2017 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

ηε Νηθήηε Υαιθηδηθήο ζήκεξα, εκέξα Πέκπηε 13/07/2017 ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ ηζωλίαο, ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε: 

 

1. Ο πξναλαθεξόκελνο Δήκνο, ν νπνίνο εθπξνζωπείηαη λόκηκα από ηνλ Σδίηδην Ιωάλλε ηνπ Σξηαληαθύιινπ, 

Δήκαξρνπ ηνπ Δ. ηζωλίαο θαη ζα θαιείηαη ζηα επόκελα Δήκνο, θαη ν/ε ΣΕΗΣΕΗΟ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟ 

ηνπ ΥΡΖΣΟΤ, θάηνηθνο Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ κε Α.Φ.Μ 038353855 πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο 

«αληηζπκβαιιόκελνο» ζπκθωλνύλ, ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα: 

2. Ο Δήκνο ζα απαζρνιεί ηνλ αληηζπκβαιιόκελν, ζε ζέζε αληίζηνηρωλ θαζεθόληωλ εαπηή πνπ παξείρε εώο 

ηηο 07/06/2017, ζηελ αληαπνδνηηθή ππεξεζία Καζαξηόηεηαο, ωο ΓΔ ΟΓΖΓΟ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟΤ κε ζρέζε 

εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα, από 13/07/2017 - 31/10/2017, βάζεη 

ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4479/2017 ‘’Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.2725/99 (α’ 121) θαη 

άιιεο δηαηάμεηο’’ ΦΕΚ 94/Α/29.06.2017) θαη ηελ εγθύθιην 19 (αξ.πξωη.νηθ. 22159/30.06.2017) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Εζωηεξηθώλ, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ αλωηέξω 

λόκνπ, με δσναηόηηηα επέκηαζης ηης απαζτόληζης ηοσ εώς ηην ημερομηνία καηάρηιζης προζωρινών πινάκων 

διοριζηέων Τακηικού προζωπικού και ότι πέραν ηις 31/03/2018. 

3. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ ζην Δήκν, ζηελ Δεκνηηθή ελόηεηα 

ΙΘΩΝΙΑ/ΣΟΡΩΝΗ αιιά θαη εθηόο έδξαο όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε εθπιήξωζε ηωλ ζθνπώλ ηνπ Δήκνπ.       

4. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ Δήκνπ, 

απνδερόκελν ηνπο θαλόλεο νξγάλωζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Θα ζπλεξγάδεηαη δε θαηά ηα 

εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα κε ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπ Δήκνπ, ώζηε λα πινπνηνύληαη θαηά ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν νη ζηόρνη θαη ην έξγν απηνύ. 

5. Η ζρέζε εξγαζίαο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ είλαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

παξαγξάθνπ έλα ηεο παξνύζαο. Η εξγαζηαθή ζρέζε ιύεηαη κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπκθωλεζέληνο ρξόλνπ, 

ρωξίο θακία άιιε δηαηύπωζε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.                                            

6. Οη κεληαίεο κηθηέο απνδνρέο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ηωλ ΥΗΛΗΧΝ ΟΥΣΧ Δυρώ 

(€1008) βάζε ηνπ N.4354/2015 K.Y.A ΦΕΚ 176A/16-12-2015. ην πνζό απηό ζπκπεξηιακβάλνληαη όια ηα 

επηδόκαηα, θαζώο θαη νη θάζε είδνπο πξόζζεηεο παξνρέο πνπ ρνξεγνύληαη θαηά ηξόπν ηαθηηθό θαη κόληκν. 

Οη απνδνρέο απηέο θαηαβάιινληαη θάζε κήλα. Καηά ηελ θαηαβνιή ηνπο γίλνληαη από ηνλ Δήκν νη λόκηκεο 

θξαηήζεηο.   

7. Κάζε δήηεκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηε ζύκβαζε απηή, ζα ξπζκίδεηαη ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

Απηά ζπκθώλεζαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζε απόδεημε ηωλ νπνίωλ ζπληάρζεθε απηή ε ζύκβαζε ζε δύν 

πξωηόηππα θαη έιαβαλ από έλα θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο.    

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

    ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ                                          Ο ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ            

 

     Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                                                    

ΣΕΗΣΕΗΟ ΗΧΑΝΝΖ                                                                    ΣΕΗΣΕΗΟ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟ                                                                                       

ΑΔΑ: 65Κ1Ω1Φ-99Υ



Αξ.Πξωη: 10725 /13.07.2017 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

ηε Νηθήηε Υαιθηδηθήο ζήκεξα, εκέξα Πέκπηε 13/07/2017 ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ ηζωλίαο, ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε: 

 

1. Ο πξναλαθεξόκελνο Δήκνο, ν νπνίνο εθπξνζωπείηαη λόκηκα από ηνλ Σδίηδην Ιωάλλε ηνπ Σξηαληαθύιινπ, 

Δήκαξρνπ ηνπ Δ. ηζωλίαο θαη ζα θαιείηαη ζηα επόκελα Δήκνο, θαη ν/ε ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ 

ΘΔΟΓΧΡΟ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ, θάηνηθνο Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ κε Α.Φ.Μ 033131028 πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο 

«αληηζπκβαιιόκελνο» ζπκθωλνύλ, ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα: 

2. Ο Δήκνο ζα απαζρνιεί ηνλ αληηζπκβαιιόκελν, ζε ζέζε αληίζηνηρωλ θαζεθόληωλ εαπηή πνπ παξείρε εώο 

ηηο 07/06/2017, ζηελ αληαπνδνηηθή ππεξεζία Καζαξηόηεηαο, ωο YΔ ΔΡΓΑΣΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ κε 

ζρέζε εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα, από 13/07/2017 - 31/10/2017, 

βάζεη ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4479/2017 ‘’Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.2725/99 (α’ 121) 

θαη άιιεο δηαηάμεηο’’ ΦΕΚ 94/Α/29.06.2017) θαη ηελ εγθύθιην 19 (αξ.πξωη.νηθ. 22159/30.06.2017) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Εζωηεξηθώλ, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ αλωηέξω 

λόκνπ, με δσναηόηηηα επέκηαζης ηης απαζτόληζης ηοσ εώς ηην ημερομηνία καηάρηιζης προζωρινών πινάκων 

διοριζηέων Τακηικού προζωπικού και ότι πέραν ηις 31/03/2018. 

3. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ ζην Δήκν, ζηελ Δεκνηηθή ελόηεηα 

ΙΘΩΝΙΑ/ΣΟΡΩΝΗ αιιά θαη εθηόο έδξαο όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε εθπιήξωζε ηωλ ζθνπώλ ηνπ Δήκνπ.       

4. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ Δήκνπ, 

απνδερόκελν ηνπο θαλόλεο νξγάλωζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Θα ζπλεξγάδεηαη δε θαηά ηα 

εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα κε ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπ Δήκνπ, ώζηε λα πινπνηνύληαη θαηά ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν νη ζηόρνη θαη ην έξγν απηνύ. 

5. Η ζρέζε εξγαζίαο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ είλαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

παξαγξάθνπ έλα ηεο παξνύζαο. Η εξγαζηαθή ζρέζε ιύεηαη κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπκθωλεζέληνο ρξόλνπ, 

ρωξίο θακία άιιε δηαηύπωζε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.                                            

6. Οη κεληαίεο κηθηέο απνδνρέο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ηωλ ΔΝΝΗΑΚΟΗΧΝ ΣΡΗΑΝΣΑ 

Δυρώ (€930) βάζε ηνπ N.4354/2015 K.Y.A ΦΕΚ 176A/16-12-2015. ην πνζό απηό ζπκπεξηιακβάλνληαη 

όια ηα επηδόκαηα, θαζώο θαη νη θάζε είδνπο πξόζζεηεο παξνρέο πνπ ρνξεγνύληαη θαηά ηξόπν ηαθηηθό θαη 

κόληκν. Οη απνδνρέο απηέο θαηαβάιινληαη θάζε κήλα. Καηά ηελ θαηαβνιή ηνπο γίλνληαη από ηνλ Δήκν νη 

λόκηκεο θξαηήζεηο.   

7. Κάζε δήηεκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηε ζύκβαζε απηή, ζα ξπζκίδεηαη ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

Απηά ζπκθώλεζαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζε απόδεημε ηωλ νπνίωλ ζπληάρζεθε απηή ε ζύκβαζε ζε δύν 

πξωηόηππα θαη έιαβαλ από έλα θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο.    

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

    ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ                                          Ο ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ            

 

     Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                                                    

ΣΕΗΣΕΗΟ ΗΧΑΝΝΖ                                                                   ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ ΘΔΟΓΧΡΟ                                                                                       

ΑΔΑ: 65Κ1Ω1Φ-99Υ



Αξ.Πξωη: 10725 /13.07.2017 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

ηε Νηθήηε Υαιθηδηθήο ζήκεξα, εκέξα Πέκπηε 13/07/2017 ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ ηζωλίαο, ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε: 

 

1. Ο πξναλαθεξόκελνο Δήκνο, ν νπνίνο εθπξνζωπείηαη λόκηκα από ηνλ Σδίηδην Ιωάλλε ηνπ Σξηαληαθύιινπ, 

Δήκαξρνπ ηνπ Δ. ηζωλίαο θαη ζα θαιείηαη ζηα επόκελα Δήκνο, θαη ν/ε ΣΡΗΓΧΝΖ ΜΑΓΓΑΛΖΝΖ ηνπ 

ΠΔΣΡΟΤ, θάηνηθνο ΝΙΚΗΣΗ κε Α.Φ.Μ 047293827 πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο «αληηζπκβαιιόκελνο» 

ζπκθωλνύλ, ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα: 

2. Ο Δήκνο ζα απαζρνιεί ηνλ αληηζπκβαιιόκελν, ζε ζέζε αληίζηνηρωλ θαζεθόληωλ εαπηή πνπ παξείρε εώο 

ηηο 07/06/2017, ζηελ αληαπνδνηηθή ππεξεζία Καζαξηόηεηαο, ωο YΔ ΔΡΓΑΣΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ κε 

ζρέζε εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα, από 13/07/2017 - 31/10/2017, 

βάζεη ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4479/2017 ‘’Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.2725/99 (α’ 121) 

θαη άιιεο δηαηάμεηο’’ ΦΕΚ 94/Α/29.06.2017) θαη ηελ εγθύθιην 19 (αξ.πξωη.νηθ. 22159/30.06.2017) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Εζωηεξηθώλ, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ αλωηέξω 

λόκνπ, με δσναηόηηηα επέκηαζης ηης απαζτόληζης ηοσ εώς ηην ημερομηνία καηάρηιζης προζωρινών πινάκων 

διοριζηέων Τακηικού προζωπικού και ότι πέραν ηις 31/03/2018. 

3. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ ζην Δήκν, ζηελ Δεκνηηθή ελόηεηα 

ΙΘΩΝΙΑ/ΣΟΡΩΝΗ αιιά θαη εθηόο έδξαο όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε εθπιήξωζε ηωλ ζθνπώλ ηνπ Δήκνπ.       

4. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ Δήκνπ, 

απνδερόκελν ηνπο θαλόλεο νξγάλωζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Θα ζπλεξγάδεηαη δε θαηά ηα 

εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα κε ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπ Δήκνπ, ώζηε λα πινπνηνύληαη θαηά ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν νη ζηόρνη θαη ην έξγν απηνύ. 

5. Η ζρέζε εξγαζίαο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ είλαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

παξαγξάθνπ έλα ηεο παξνύζαο. Η εξγαζηαθή ζρέζε ιύεηαη κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπκθωλεζέληνο ρξόλνπ, 

ρωξίο θακία άιιε δηαηύπωζε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.                                            

6. Οη κεληαίεο κηθηέο απνδνρέο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ηωλ ΔΝΝΗΑΚΟΗΧΝ Δυρώ 

(€900) βάζε ηνπ N.4354/2015 K.Y.A ΦΕΚ 176A/16-12-2015. ην πνζό απηό ζπκπεξηιακβάλνληαη όια ηα 

επηδόκαηα, θαζώο θαη νη θάζε είδνπο πξόζζεηεο παξνρέο πνπ ρνξεγνύληαη θαηά ηξόπν ηαθηηθό θαη κόληκν. 

Οη απνδνρέο απηέο θαηαβάιινληαη θάζε κήλα. Καηά ηελ θαηαβνιή ηνπο γίλνληαη από ηνλ Δήκν νη λόκηκεο 

θξαηήζεηο.   

7. Κάζε δήηεκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηε ζύκβαζε απηή, ζα ξπζκίδεηαη ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

Απηά ζπκθώλεζαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζε απόδεημε ηωλ νπνίωλ ζπληάρζεθε απηή ε ζύκβαζε ζε δύν 

πξωηόηππα θαη έιαβαλ από έλα θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο.    

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

    ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ                                          Ο ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ            

 

     Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                                                    

ΣΕΗΣΕΗΟ ΗΧΑΝΝΖ                                                                         ΣΡΗΓΧΝΖ ΜΑΓΓΑΛΖΝΖ                                                                                       

ΑΔΑ: 65Κ1Ω1Φ-99Υ



Αξ.Πξωη: 10725 /13.07.2017 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

ηε Νηθήηε Υαιθηδηθήο ζήκεξα, εκέξα Πέκπηε 13/07/2017 ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ ηζωλίαο, ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε: 

 

1. Ο πξναλαθεξόκελνο Δήκνο, ν νπνίνο εθπξνζωπείηαη λόκηκα από ηνλ Σδίηδην Ιωάλλε ηνπ Σξηαληαθύιινπ, 

Δήκαξρνπ ηνπ Δ. ηζωλίαο θαη ζα θαιείηαη ζηα επόκελα Δήκνο, θαη ν/ε ΣΑΚΖ ΣΑΜΑΣΗΑ ηνπ 

ΓΔΧΡΓΗΟΤ, θάηνηθνο ΝΙΚΗΣΗ κε Α.Φ.Μ 073833045 πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο «αληηζπκβαιιόκελνο» 

ζπκθωλνύλ, ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα: 

2. Ο Δήκνο ζα απαζρνιεί ηνλ αληηζπκβαιιόκελν, ζε ζέζε αληίζηνηρωλ θαζεθόληωλ εαπηή πνπ παξείρε εώο 

ηηο 07/06/2017, ζηελ αληαπνδνηηθή ππεξεζία Καζαξηόηεηαο, ωο ΤΔ ΤΝΟΓΟ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟΤ κε ζρέζε 

εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα, από 13/07/2017 - 31/10/2017, βάζεη 

ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4479/2017 ‘’Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.2725/99 (α’ 121) θαη 

άιιεο δηαηάμεηο’’ ΦΕΚ 94/Α/29.06.2017) θαη ηελ εγθύθιην 19 (αξ.πξωη.νηθ. 22159/30.06.2017) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Εζωηεξηθώλ, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ αλωηέξω 

λόκνπ, με δσναηόηηηα επέκηαζης ηης απαζτόληζης ηοσ εώς ηην ημερομηνία καηάρηιζης προζωρινών πινάκων 

διοριζηέων Τακηικού προζωπικού και ότι πέραν ηις 31/03/2018. 

3. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ ζην Δήκν, ζηελ Δεκνηηθή ελόηεηα 

ΙΘΩΝΙΑ/ΣΟΡΩΝΗ αιιά θαη εθηόο έδξαο όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε εθπιήξωζε ηωλ ζθνπώλ ηνπ Δήκνπ.       

4. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ Δήκνπ, 

απνδερόκελν ηνπο θαλόλεο νξγάλωζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Θα ζπλεξγάδεηαη δε θαηά ηα 

εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα κε ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπ Δήκνπ, ώζηε λα πινπνηνύληαη θαηά ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν νη ζηόρνη θαη ην έξγν απηνύ. 

5. Η ζρέζε εξγαζίαο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ είλαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

παξαγξάθνπ έλα ηεο παξνύζαο. Η εξγαζηαθή ζρέζε ιύεηαη κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπκθωλεζέληνο ρξόλνπ, 

ρωξίο θακία άιιε δηαηύπωζε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.                                            

6. Οη κεληαίεο κηθηέο απνδνρέο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ηωλ ΟΥΣΑΚΟΗΧΝ 

ΠΔΝΖΝΣΑ Δυρώ (€850) βάζε ηνπ N.4354/2015 K.Y.A ΦΕΚ 176A/16-12-2015. ην πνζό απηό 

ζπκπεξηιακβάλνληαη όια ηα επηδόκαηα, θαζώο θαη νη θάζε είδνπο πξόζζεηεο παξνρέο πνπ ρνξεγνύληαη 

θαηά ηξόπν ηαθηηθό θαη κόληκν. Οη απνδνρέο απηέο θαηαβάιινληαη θάζε κήλα. Καηά ηελ θαηαβνιή ηνπο 

γίλνληαη από ηνλ Δήκν νη λόκηκεο θξαηήζεηο.   

7. Κάζε δήηεκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηε ζύκβαζε απηή, ζα ξπζκίδεηαη ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

Απηά ζπκθώλεζαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζε απόδεημε ηωλ νπνίωλ ζπληάρζεθε απηή ε ζύκβαζε ζε δύν 

πξωηόηππα θαη έιαβαλ από έλα θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο.    

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

    ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ                                          Ο ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ            

 

     Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                                                    

ΣΕΗΣΕΗΟ ΗΧΑΝΝΖ                                                                              ΣΑΚΖ ΣΑΜΑΣΗΑ                                                                                       

ΑΔΑ: 65Κ1Ω1Φ-99Υ



Αξ.Πξωη: 10725 /13.07.2017 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

ηε Νηθήηε Υαιθηδηθήο ζήκεξα, εκέξα Πέκπηε 13/07/2017 ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ ηζωλίαο, ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε: 

 

1. Ο πξναλαθεξόκελνο Δήκνο, ν νπνίνο εθπξνζωπείηαη λόκηκα από ηνλ Σδίηδην Ιωάλλε ηνπ Σξηαληαθύιινπ, 

Δήκαξρνπ ηνπ Δ. ηζωλίαο θαη ζα θαιείηαη ζηα επόκελα Δήκνο, θαη ν/ε ΣΗΧΝΖ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ηνπ 

ΝΗΚΟΛΑΟΤ, θάηνηθνο ΜΕΣΑΓΓΙΣΙΟΤ κε Α.Φ.Μ 106489141 πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο 

«αληηζπκβαιιόκελνο» ζπκθωλνύλ, ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα: 

2. Ο Δήκνο ζα απαζρνιεί ηνλ αληηζπκβαιιόκελν, ζε ζέζε αληίζηνηρωλ θαζεθόληωλ εαπηή πνπ παξείρε εώο 

ηηο 07/06/2017, ζηελ αληαπνδνηηθή ππεξεζία Καζαξηόηεηαο, ωο ΤΔ ΔΡΓΑΣΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ κε 

ζρέζε εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα, από 13/07/2017 - 31/10/2017, 

βάζεη ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4479/2017 ‘’Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.2725/99 (α’ 121) 

θαη άιιεο δηαηάμεηο’’ ΦΕΚ 94/Α/29.06.2017) θαη ηελ εγθύθιην 19 (αξ.πξωη.νηθ. 22159/30.06.2017) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Εζωηεξηθώλ, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ αλωηέξω 

λόκνπ, με δσναηόηηηα επέκηαζης ηης απαζτόληζης ηοσ εώς ηην ημερομηνία καηάρηιζης προζωρινών πινάκων 

διοριζηέων Τακηικού προζωπικού και ότι πέραν ηις 31/03/2018. 

3. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ ζην Δήκν, ζηελ Δεκνηηθή ελόηεηα 

ΙΘΩΝΙΑ/ΣΟΡΩΝΗ αιιά θαη εθηόο έδξαο όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε εθπιήξωζε ηωλ ζθνπώλ ηνπ Δήκνπ.       

4. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ Δήκνπ, 

απνδερόκελν ηνπο θαλόλεο νξγάλωζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Θα ζπλεξγάδεηαη δε θαηά ηα 

εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα κε ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπ Δήκνπ, ώζηε λα πινπνηνύληαη θαηά ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν νη ζηόρνη θαη ην έξγν απηνύ. 

5. Η ζρέζε εξγαζίαο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ είλαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

παξαγξάθνπ έλα ηεο παξνύζαο. Η εξγαζηαθή ζρέζε ιύεηαη κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπκθωλεζέληνο ρξόλνπ, 

ρωξίο θακία άιιε δηαηύπωζε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.                                            

6. Οη κεληαίεο κηθηέο απνδνρέο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ηωλ ΔΝΝΗΑΚΟΗΧΝ ΣΡΗΑΝΣΑ 

Δυρώ (€930) βάζε ηνπ N.4354/2015 K.Y.A ΦΕΚ 176A/16-12-2015. ην πνζό απηό ζπκπεξηιακβάλνληαη 

όια ηα επηδόκαηα, θαζώο θαη νη θάζε είδνπο πξόζζεηεο παξνρέο πνπ ρνξεγνύληαη θαηά ηξόπν ηαθηηθό θαη 

κόληκν. Οη απνδνρέο απηέο θαηαβάιινληαη θάζε κήλα. Καηά ηελ θαηαβνιή ηνπο γίλνληαη από ηνλ Δήκν νη 

λόκηκεο θξαηήζεηο.   

7. Κάζε δήηεκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηε ζύκβαζε απηή, ζα ξπζκίδεηαη ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

Απηά ζπκθώλεζαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζε απόδεημε ηωλ νπνίωλ ζπληάρζεθε απηή ε ζύκβαζε ζε δύν 

πξωηόηππα θαη έιαβαλ από έλα θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο.    

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

    ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ                                          Ο ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ            

 

     Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                                                    

ΣΕΗΣΕΗΟ ΗΧΑΝΝΖ                                                                            ΣΗΧΝΖ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ                                                                                       

ΑΔΑ: 65Κ1Ω1Φ-99Υ



Αξ.Πξωη: 10725 /13.07.2017 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

ηε Νηθήηε Υαιθηδηθήο ζήκεξα, εκέξα Πέκπηε 13/07/2017 ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ ηζωλίαο, ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε: 

 

1. Ο πξναλαθεξόκελνο Δήκνο, ν νπνίνο εθπξνζωπείηαη λόκηκα από ηνλ Σδίηδην Ιωάλλε ηνπ Σξηαληαθύιινπ, 

Δήκαξρνπ ηνπ Δ. ηζωλίαο θαη ζα θαιείηαη ζηα επόκελα Δήκνο, θαη ν/ε ΣΟΤΚΑΛΑ ΥΡΖΣΟ ηνπ 

ΠΔΣΡΟΤ, θάηνηθνο ΤΚΙΑ κε Α.Φ.Μ 135634429 πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο «αληηζπκβαιιόκελνο» 

ζπκθωλνύλ, ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα: 

2. Ο Δήκνο ζα απαζρνιεί ηνλ αληηζπκβαιιόκελν, ζε ζέζε αληίζηνηρωλ θαζεθόληωλ εαπηή πνπ παξείρε εώο 

ηηο 07/06/2017, ζηελ αληαπνδνηηθή ππεξεζία Καζαξηόηεηαο, ωο ΓΔ ΟΓΖΓΟ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟΤ κε ζρέζε 

εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα, από 13/07/2017 - 31/10/2017, βάζεη 

ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4479/2017 ‘’Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.2725/99 (α’ 121) θαη 

άιιεο δηαηάμεηο’’ ΦΕΚ 94/Α/29.06.2017) θαη ηελ εγθύθιην 19 (αξ.πξωη.νηθ. 22159/30.06.2017) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Εζωηεξηθώλ, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ αλωηέξω 

λόκνπ, με δσναηόηηηα επέκηαζης ηης απαζτόληζης ηοσ εώς ηην ημερομηνία καηάρηιζης προζωρινών πινάκων 

διοριζηέων Τακηικού προζωπικού και ότι πέραν ηις 31/03/2018. 

3. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ ζην Δήκν, ζηελ Δεκνηηθή ελόηεηα 

ΙΘΩΝΙΑ/ΣΟΡΩΝΗ αιιά θαη εθηόο έδξαο όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε εθπιήξωζε ηωλ ζθνπώλ ηνπ Δήκνπ.       

4. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ Δήκνπ, 

απνδερόκελν ηνπο θαλόλεο νξγάλωζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Θα ζπλεξγάδεηαη δε θαηά ηα 

εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα κε ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπ Δήκνπ, ώζηε λα πινπνηνύληαη θαηά ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν νη ζηόρνη θαη ην έξγν απηνύ. 

5. Η ζρέζε εξγαζίαο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ είλαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

παξαγξάθνπ έλα ηεο παξνύζαο. Η εξγαζηαθή ζρέζε ιύεηαη κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπκθωλεζέληνο ρξόλνπ, 

ρωξίο θακία άιιε δηαηύπωζε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.                                            

6. Οη κεληαίεο κηθηέο απνδνρέο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ηωλ ΥΗΛΗΧΝ ΠΔΝΖΝΣΑ 

ΟΥΣΧ Δυρώ (€1058) βάζε ηνπ N.4354/2015 K.Y.A ΦΕΚ 176A/16-12-2015. ην πνζό απηό 

ζπκπεξηιακβάλνληαη όια ηα επηδόκαηα, θαζώο θαη νη θάζε είδνπο πξόζζεηεο παξνρέο πνπ ρνξεγνύληαη 

θαηά ηξόπν ηαθηηθό θαη κόληκν. Οη απνδνρέο απηέο θαηαβάιινληαη θάζε κήλα. Καηά ηελ θαηαβνιή ηνπο 

γίλνληαη από ηνλ Δήκν νη λόκηκεο θξαηήζεηο.   

7. Κάζε δήηεκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηε ζύκβαζε απηή, ζα ξπζκίδεηαη ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

Απηά ζπκθώλεζαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζε απόδεημε ηωλ νπνίωλ ζπληάρζεθε απηή ε ζύκβαζε ζε δύν 

πξωηόηππα θαη έιαβαλ από έλα θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο.    

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

    ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ                                          Ο ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ            

 

     Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                                                    

ΣΕΗΣΕΗΟ ΗΧΑΝΝΖ                                                                         ΣΟΤΚΑΛΑ ΥΡΖΣΟ                                                                                       

ΑΔΑ: 65Κ1Ω1Φ-99Υ



Αξ.Πξωη: 10725 /13.07.2017 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

ηε Νηθήηε Υαιθηδηθήο ζήκεξα, εκέξα Πέκπηε 13/07/2017 ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ ηζωλίαο, ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε: 

 

1. Ο πξναλαθεξόκελνο Δήκνο, ν νπνίνο εθπξνζωπείηαη λόκηκα από ηνλ Σδίηδην Ιωάλλε ηνπ Σξηαληαθύιινπ, 

Δήκαξρνπ ηνπ Δ. ηζωλίαο θαη ζα θαιείηαη ζηα επόκελα Δήκνο, θαη ν/ε ΣΤΦΛΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ηνπ 

ΝΗΚΟΛΑΟΤ, θάηνηθνο ΤΚΙΑ κε Α.Φ.Μ 069529075 πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο «αληηζπκβαιιόκελνο» 

ζπκθωλνύλ, ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα: 

2. Ο Δήκνο ζα απαζρνιεί ηνλ αληηζπκβαιιόκελν, ζε ζέζε αληίζηνηρωλ θαζεθόληωλ εαπηή πνπ παξείρε εώο 

ηηο 07/06/2017, ζηελ αληαπνδνηηθή ππεξεζία Καζαξηόηεηαο, ωο YΔ ΔΡΓΑΣΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ κε 

ζρέζε εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα, από 13/07/2017 - 31/10/2017, 

βάζεη ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4479/2017 ‘’Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.2725/99 (α’ 121) 

θαη άιιεο δηαηάμεηο’’ ΦΕΚ 94/Α/29.06.2017) θαη ηελ εγθύθιην 19 (αξ.πξωη.νηθ. 22159/30.06.2017) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Εζωηεξηθώλ, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ αλωηέξω 

λόκνπ, με δσναηόηηηα επέκηαζης ηης απαζτόληζης ηοσ εώς ηην ημερομηνία καηάρηιζης προζωρινών πινάκων 

διοριζηέων Τακηικού προζωπικού και ότι πέραν ηις 31/03/2018. 

3. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ ζην Δήκν, ζηελ Δεκνηηθή ελόηεηα 

ΙΘΩΝΙΑ/ΣΟΡΩΝΗ αιιά θαη εθηόο έδξαο όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε εθπιήξωζε ηωλ ζθνπώλ ηνπ Δήκνπ.       

4. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ Δήκνπ, 

απνδερόκελν ηνπο θαλόλεο νξγάλωζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Θα ζπλεξγάδεηαη δε θαηά ηα 

εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα κε ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπ Δήκνπ, ώζηε λα πινπνηνύληαη θαηά ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν νη ζηόρνη θαη ην έξγν απηνύ. 

5. Η ζρέζε εξγαζίαο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ είλαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

παξαγξάθνπ έλα ηεο παξνύζαο. Η εξγαζηαθή ζρέζε ιύεηαη κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπκθωλεζέληνο ρξόλνπ, 

ρωξίο θακία άιιε δηαηύπωζε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.                                            

6. Οη κεληαίεο κηθηέο απνδνρέο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ηωλ ΔΝΝΗΑΚΟΗΧΝ ΣΡΗΑΝΣΑ 

Δυρώ (€930) βάζε ηνπ N.4354/2015 K.Y.A ΦΕΚ 176A/16-12-2015. ην πνζό απηό ζπκπεξηιακβάλνληαη 

όια ηα επηδόκαηα, θαζώο θαη νη θάζε είδνπο πξόζζεηεο παξνρέο πνπ ρνξεγνύληαη θαηά ηξόπν ηαθηηθό θαη 

κόληκν. Οη απνδνρέο απηέο θαηαβάιινληαη θάζε κήλα. Καηά ηελ θαηαβνιή ηνπο γίλνληαη από ηνλ Δήκν νη 

λόκηκεο θξαηήζεηο.   

7. Κάζε δήηεκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηε ζύκβαζε απηή, ζα ξπζκίδεηαη ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

Απηά ζπκθώλεζαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζε απόδεημε ηωλ νπνίωλ ζπληάρζεθε απηή ε ζύκβαζε ζε δύν 

πξωηόηππα θαη έιαβαλ από έλα θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο.    

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

    ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ                                          Ο ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ            

 

     Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                                                    

ΣΕΗΣΕΗΟ ΗΧΑΝΝΖ                                                                           ΣΤΦΛΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ                                                                                       

ΑΔΑ: 65Κ1Ω1Φ-99Υ



Αξ.Πξωη: 10725 /13.07.2017 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

ηε Νηθήηε Υαιθηδηθήο ζήκεξα, εκέξα Πέκπηε 13/07/2017 ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ ηζωλίαο, ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε: 

 

1. Ο πξναλαθεξόκελνο Δήκνο, ν νπνίνο εθπξνζωπείηαη λόκηκα από ηνλ Σδίηδην Ιωάλλε ηνπ Σξηαληαθύιινπ, 

Δήκαξρνπ ηνπ Δ. ηζωλίαο θαη ζα θαιείηαη ζηα επόκελα Δήκνο, θαη ν/ε ΣΤΦΛΟΤ ΚΑΛΖ ηνπ 

ΑΘΑΝΑΗΟΤ, θάηνηθνο ΤΚΙΑ κε Α.Φ.Μ 066255318 πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο «αληηζπκβαιιόκελνο» 

ζπκθωλνύλ, ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα: 

2. Ο Δήκνο ζα απαζρνιεί ηνλ αληηζπκβαιιόκελν, ζε ζέζε αληίζηνηρωλ θαζεθόληωλ εαπηή πνπ παξείρε εώο 

ηηο 07/06/2017, ζηελ αληαπνδνηηθή ππεξεζία Καζαξηόηεηαο, ωο ΤΔ ΤΝΟΓΟ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟΤ κε ζρέζε 

εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα, από 13/07/2017 - 31/10/2017, βάζεη 

ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4479/2017 ‘’Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.2725/99 (α’ 121) θαη 

άιιεο δηαηάμεηο’’ ΦΕΚ 94/Α/29.06.2017) θαη ηελ εγθύθιην 19 (αξ.πξωη.νηθ. 22159/30.06.2017) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Εζωηεξηθώλ, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ αλωηέξω 

λόκνπ, με δσναηόηηηα επέκηαζης ηης απαζτόληζης ηοσ εώς ηην ημερομηνία καηάρηιζης προζωρινών πινάκων 

διοριζηέων Τακηικού προζωπικού και ότι πέραν ηις 31/03/2018. 

3. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ ζην Δήκν, ζηελ Δεκνηηθή ελόηεηα 

ΙΘΩΝΙΑ/ΣΟΡΩΝΗ αιιά θαη εθηόο έδξαο όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε εθπιήξωζε ηωλ ζθνπώλ ηνπ Δήκνπ.       

4. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ Δήκνπ, 

απνδερόκελν ηνπο θαλόλεο νξγάλωζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Θα ζπλεξγάδεηαη δε θαηά ηα 

εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα κε ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπ Δήκνπ, ώζηε λα πινπνηνύληαη θαηά ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν νη ζηόρνη θαη ην έξγν απηνύ. 

5. Η ζρέζε εξγαζίαο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ είλαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

παξαγξάθνπ έλα ηεο παξνύζαο. Η εξγαζηαθή ζρέζε ιύεηαη κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπκθωλεζέληνο ρξόλνπ, 

ρωξίο θακία άιιε δηαηύπωζε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.                                            

6. Οη κεληαίεο κηθηέο απνδνρέο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ηωλ ΟΥΣΑΚΟΗΧΝ ΣΡΗΑΝΣΑ 

Δυρώ (€830) βάζε ηνπ N.4354/2015 K.Y.A ΦΕΚ 176A/16-12-2015. ην πνζό απηό ζπκπεξηιακβάλνληαη 

όια ηα επηδόκαηα, θαζώο θαη νη θάζε είδνπο πξόζζεηεο παξνρέο πνπ ρνξεγνύληαη θαηά ηξόπν ηαθηηθό θαη 

κόληκν. Οη απνδνρέο απηέο θαηαβάιινληαη θάζε κήλα. Καηά ηελ θαηαβνιή ηνπο γίλνληαη από ηνλ Δήκν νη 

λόκηκεο θξαηήζεηο.   

7. Κάζε δήηεκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηε ζύκβαζε απηή, ζα ξπζκίδεηαη ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

Απηά ζπκθώλεζαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζε απόδεημε ηωλ νπνίωλ ζπληάρζεθε απηή ε ζύκβαζε ζε δύν 

πξωηόηππα θαη έιαβαλ από έλα θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο.    

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

    ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ                                          Ο ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ            

 

     Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                                                    

ΣΕΗΣΕΗΟ ΗΧΑΝΝΖ                                                                                ΣΤΦΛΟΤ ΚΑΛΖ                                                                                       

ΑΔΑ: 65Κ1Ω1Φ-99Υ



Αξ.Πξωη: 10725 /13.07.2017 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

ηε Νηθήηε Υαιθηδηθήο ζήκεξα, εκέξα Πέκπηε 13/07/2017 ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ ηζωλίαο, ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε: 

 

1. Ο πξναλαθεξόκελνο Δήκνο, ν νπνίνο εθπξνζωπείηαη λόκηκα από ηνλ Σδίηδην Ιωάλλε ηνπ Σξηαληαθύιινπ, 

Δήκαξρνπ ηνπ Δ. ηζωλίαο θαη ζα θαιείηαη ζηα επόκελα Δήκνο, θαη ν/ε ΦΑΒΑ ΜΑΡΗΑ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ, 

θάηνηθνο ΝΙΚΗΣΗ κε Α.Φ.Μ 041350262 πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο «αληηζπκβαιιόκελνο» ζπκθωλνύλ, 

ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα: 

2. Ο Δήκνο ζα απαζρνιεί ηνλ αληηζπκβαιιόκελν, ζε ζέζε αληίζηνηρωλ θαζεθόληωλ εαπηή πνπ παξείρε εώο 

ηηο 07/06/2017, ζηελ αληαπνδνηηθή ππεξεζία Καζαξηόηεηαο, ωο ΤΔ ΤΝΟΓΟ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟΤ κε ζρέζε 

εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα, από 13/07/2017 - 31/10/2017, βάζεη 

ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4479/2017 ‘’Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.2725/99 (α’ 121) θαη 

άιιεο δηαηάμεηο’’ ΦΕΚ 94/Α/29.06.2017) θαη ηελ εγθύθιην 19 (αξ.πξωη.νηθ. 22159/30.06.2017) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Εζωηεξηθώλ, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ αλωηέξω 

λόκνπ, με δσναηόηηηα επέκηαζης ηης απαζτόληζης ηοσ εώς ηην ημερομηνία καηάρηιζης προζωρινών πινάκων 

διοριζηέων Τακηικού προζωπικού και ότι πέραν ηις 31/03/2018. 

3. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ ζην Δήκν, ζηελ Δεκνηηθή ελόηεηα 

ΙΘΩΝΙΑ/ΣΟΡΩΝΗ αιιά θαη εθηόο έδξαο όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε εθπιήξωζε ηωλ ζθνπώλ ηνπ Δήκνπ.       

4. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ Δήκνπ, 

απνδερόκελν ηνπο θαλόλεο νξγάλωζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Θα ζπλεξγάδεηαη δε θαηά ηα 

εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα κε ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπ Δήκνπ, ώζηε λα πινπνηνύληαη θαηά ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν νη ζηόρνη θαη ην έξγν απηνύ. 

5. Η ζρέζε εξγαζίαο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ είλαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

παξαγξάθνπ έλα ηεο παξνύζαο. Η εξγαζηαθή ζρέζε ιύεηαη κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπκθωλεζέληνο ρξόλνπ, 

ρωξίο θακία άιιε δηαηύπωζε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.                                            

6. Οη κεληαίεο κηθηέο απνδνρέο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ηωλ ΟΥΣΑΚΟΗΧΝ ΣΡΗΑΝΣΑ 

Δυρώ (€830) βάζε ηνπ N.4354/2015 K.Y.A ΦΕΚ 176A/16-12-2015. ην πνζό απηό ζπκπεξηιακβάλνληαη 

όια ηα επηδόκαηα, θαζώο θαη νη θάζε είδνπο πξόζζεηεο παξνρέο πνπ ρνξεγνύληαη θαηά ηξόπν ηαθηηθό θαη 

κόληκν. Οη απνδνρέο απηέο θαηαβάιινληαη θάζε κήλα. Καηά ηελ θαηαβνιή ηνπο γίλνληαη από ηνλ Δήκν νη 

λόκηκεο θξαηήζεηο.   

7. Κάζε δήηεκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηε ζύκβαζε απηή, ζα ξπζκίδεηαη ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

Απηά ζπκθώλεζαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζε απόδεημε ηωλ νπνίωλ ζπληάρζεθε απηή ε ζύκβαζε ζε δύν 

πξωηόηππα θαη έιαβαλ από έλα θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο.    

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

    ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ                                          Ο ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ            

 

     Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                                                    

ΣΕΗΣΕΗΟ ΗΧΑΝΝΖ                                                                                  ΦΑΒΑ ΜΑΡΗΑ                                                                                       

ΑΔΑ: 65Κ1Ω1Φ-99Υ



Αξ.Πξωη: 10725 /13.07.2017 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

ηε Νηθήηε Υαιθηδηθήο ζήκεξα, εκέξα Πέκπηε 13/07/2017 ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ ηζωλίαο, ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε: 

 

1. Ο πξναλαθεξόκελνο Δήκνο, ν νπνίνο εθπξνζωπείηαη λόκηκα από ηνλ Σδίηδην Ιωάλλε ηνπ Σξηαληαθύιινπ, 

Δήκαξρνπ ηνπ Δ. ηζωλίαο θαη ζα θαιείηαη ζηα επόκελα Δήκνο, θαη ν/ε ΦΟΤΚΑ ΜΑΡΗΑ ηνπ ΗΧΑΚΔΗΜ, 

θάηνηθνο ΤΚΙΑ κε Α.Φ.Μ 106492502 πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο «αληηζπκβαιιόκελνο» ζπκθωλνύλ, 

ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα: 

2. Ο Δήκνο ζα απαζρνιεί ηνλ αληηζπκβαιιόκελν, ζε ζέζε αληίζηνηρωλ θαζεθόληωλ εαπηή πνπ παξείρε εώο 

ηηο 07/06/2017, ζηελ αληαπνδνηηθή ππεξεζία Καζαξηόηεηαο, ωο ΤΔ ΤΝΟΓΟ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟΤ κε ζρέζε 

εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα, από 13/07/2017 - 31/10/2017, βάζεη 

ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4479/2017 ‘’Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.2725/99 (α’ 121) θαη 

άιιεο δηαηάμεηο’’ ΦΕΚ 94/Α/29.06.2017) θαη ηελ εγθύθιην 19 (αξ.πξωη.νηθ. 22159/30.06.2017) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Εζωηεξηθώλ, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ αλωηέξω 

λόκνπ, με δσναηόηηηα επέκηαζης ηης απαζτόληζης ηοσ εώς ηην ημερομηνία καηάρηιζης προζωρινών πινάκων 

διοριζηέων Τακηικού προζωπικού και ότι πέραν ηις 31/03/2018. 

3. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ ζην Δήκν, ζηελ Δεκνηηθή ελόηεηα 

ΙΘΩΝΙΑ/ΣΟΡΩΝΗ αιιά θαη εθηόο έδξαο όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε εθπιήξωζε ηωλ ζθνπώλ ηνπ Δήκνπ.       

4. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ Δήκνπ, 

απνδερόκελν ηνπο θαλόλεο νξγάλωζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Θα ζπλεξγάδεηαη δε θαηά ηα 

εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα κε ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπ Δήκνπ, ώζηε λα πινπνηνύληαη θαηά ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν νη ζηόρνη θαη ην έξγν απηνύ. 

5. Η ζρέζε εξγαζίαο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ είλαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

παξαγξάθνπ έλα ηεο παξνύζαο. Η εξγαζηαθή ζρέζε ιύεηαη κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπκθωλεζέληνο ρξόλνπ, 

ρωξίο θακία άιιε δηαηύπωζε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.                                            

6. Οη κεληαίεο κηθηέο απνδνρέο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ηωλ ΔΝΝΗΑΚΟΗΧΝ 

ΟΓΓΟΝΣΑ Δυρώ (€980) βάζε ηνπ N.4354/2015 K.Y.A ΦΕΚ 176A/16-12-2015. ην πνζό απηό 

ζπκπεξηιακβάλνληαη όια ηα επηδόκαηα, θαζώο θαη νη θάζε είδνπο πξόζζεηεο παξνρέο πνπ ρνξεγνύληαη 

θαηά ηξόπν ηαθηηθό θαη κόληκν. Οη απνδνρέο απηέο θαηαβάιινληαη θάζε κήλα. Καηά ηελ θαηαβνιή ηνπο 

γίλνληαη από ηνλ Δήκν νη λόκηκεο θξαηήζεηο.   

7. Κάζε δήηεκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηε ζύκβαζε απηή, ζα ξπζκίδεηαη ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

Απηά ζπκθώλεζαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζε απόδεημε ηωλ νπνίωλ ζπληάρζεθε απηή ε ζύκβαζε ζε δύν 

πξωηόηππα θαη έιαβαλ από έλα θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο.    

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

    ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ                                          Ο ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ            

 

     Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                                                    

ΣΕΗΣΕΗΟ ΗΧΑΝΝΖ                                                                                ΦΟΤΚΑ ΜΑΡΗΑ                                                                                       

ΑΔΑ: 65Κ1Ω1Φ-99Υ



Αξ.Πξωη: 10725 /13.07.2017 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

ηε Νηθήηε Υαιθηδηθήο ζήκεξα, εκέξα Πέκπηε 13/07/2017 ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ ηζωλίαο, ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε: 

 

1. Ο πξναλαθεξόκελνο Δήκνο, ν νπνίνο εθπξνζωπείηαη λόκηκα από ηνλ Σδίηδην Ιωάλλε ηνπ Σξηαληαθύιινπ, 

Δήκαξρνπ ηνπ Δ. ηζωλίαο θαη ζα θαιείηαη ζηα επόκελα Δήκνο, θαη ν/ε ΦΧΣΗΑΓΖ ΛΔΟΝΣΗΟ ηνπ 

ΦΧΣΗΟΤ, θάηνηθνο ΑΡΣΗ κε Α.Φ.Μ 121754999 πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο «αληηζπκβαιιόκελνο» 

ζπκθωλνύλ, ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα: 

2. Ο Δήκνο ζα απαζρνιεί ηνλ αληηζπκβαιιόκελν, ζε ζέζε αληίζηνηρωλ θαζεθόληωλ εαπηή πνπ παξείρε εώο 

ηηο 07/06/2017, ζηελ αληαπνδνηηθή ππεξεζία Καζαξηόηεηαο, ωο ΤΔ ΤΝΟΓΟ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟΤ κε ζρέζε 

εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα, από 13/07/2017 - 31/10/2017, βάζεη 

ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4479/2017 ‘’Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.2725/99 (α’ 121) θαη 

άιιεο δηαηάμεηο’’ ΦΕΚ 94/Α/29.06.2017) θαη ηελ εγθύθιην 19 (αξ.πξωη.νηθ. 22159/30.06.2017) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Εζωηεξηθώλ, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ αλωηέξω 

λόκνπ, με δσναηόηηηα επέκηαζης ηης απαζτόληζης ηοσ εώς ηην ημερομηνία καηάρηιζης προζωρινών πινάκων 

διοριζηέων Τακηικού προζωπικού και ότι πέραν ηις 31/03/2018. 

3. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ ζην Δήκν, ζηελ Δεκνηηθή ελόηεηα 

ΙΘΩΝΙΑ/ΣΟΡΩΝΗ αιιά θαη εθηόο έδξαο όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε εθπιήξωζε ηωλ ζθνπώλ ηνπ Δήκνπ.       

4. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ Δήκνπ, 

απνδερόκελν ηνπο θαλόλεο νξγάλωζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Θα ζπλεξγάδεηαη δε θαηά ηα 

εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα κε ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπ Δήκνπ, ώζηε λα πινπνηνύληαη θαηά ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν νη ζηόρνη θαη ην έξγν απηνύ. 

5. Η ζρέζε εξγαζίαο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ είλαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

παξαγξάθνπ έλα ηεο παξνύζαο. Η εξγαζηαθή ζρέζε ιύεηαη κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπκθωλεζέληνο ρξόλνπ, 

ρωξίο θακία άιιε δηαηύπωζε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.                                            

6. Οη κεληαίεο κηθηέο απνδνρέο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ηωλ ΔΝΝΗΑΚΟΗΧΝ 

ΟΓΓΟΝΣΑ Δυρώ (€980) βάζε ηνπ N.4354/2015 K.Y.A ΦΕΚ 176A/16-12-2015. ην πνζό απηό 

ζπκπεξηιακβάλνληαη όια ηα επηδόκαηα, θαζώο θαη νη θάζε είδνπο πξόζζεηεο παξνρέο πνπ ρνξεγνύληαη 

θαηά ηξόπν ηαθηηθό θαη κόληκν. Οη απνδνρέο απηέο θαηαβάιινληαη θάζε κήλα. Καηά ηελ θαηαβνιή ηνπο 

γίλνληαη από ηνλ Δήκν νη λόκηκεο θξαηήζεηο.   

7. Κάζε δήηεκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηε ζύκβαζε απηή, ζα ξπζκίδεηαη ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

Απηά ζπκθώλεζαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζε απόδεημε ηωλ νπνίωλ ζπληάρζεθε απηή ε ζύκβαζε ζε δύν 

πξωηόηππα θαη έιαβαλ από έλα θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο.    

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

    ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ                                          Ο ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ            

 

     Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                                                    

ΣΕΗΣΕΗΟ ΗΧΑΝΝΖ                                                                           ΦΧΣΗΑΓΖ ΛΔΟΝΣΗΟ                                                                                       

ΑΔΑ: 65Κ1Ω1Φ-99Υ



Αξ.Πξωη: 10725 /13.07.2017 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

ηε Νηθήηε Υαιθηδηθήο ζήκεξα, εκέξα Πέκπηε 13/07/2017 ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ ηζωλίαο, ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε: 

 

1. Ο πξναλαθεξόκελνο Δήκνο, ν νπνίνο εθπξνζωπείηαη λόκηκα από ηνλ Σδίηδην Ιωάλλε ηνπ Σξηαληαθύιινπ, 

Δήκαξρνπ ηνπ Δ. ηζωλίαο θαη ζα θαιείηαη ζηα επόκελα Δήκνο, θαη ν/ε ΥΑΛΚΗΑ ΗΧΑΝΝΖ ηνπ 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ, θάηνηθνο ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΤ κε Α.Φ.Μ 069528160 πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο 

«αληηζπκβαιιόκελνο» ζπκθωλνύλ, ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα: 

2. Ο Δήκνο ζα απαζρνιεί ηνλ αληηζπκβαιιόκελν, ζε ζέζε αληίζηνηρωλ θαζεθόληωλ εαπηή πνπ παξείρε εώο 

ηηο 07/06/2017, ζηελ αληαπνδνηηθή ππεξεζία Καζαξηόηεηαο, ωο ΤΔ ΤΝΟΓΟ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟΤ κε ζρέζε 

εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα, από 13/07/2017 - 31/10/2017, βάζεη 

ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4479/2017 ‘’Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.2725/99 (α’ 121) θαη 

άιιεο δηαηάμεηο’’ ΦΕΚ 94/Α/29.06.2017) θαη ηελ εγθύθιην 19 (αξ.πξωη.νηθ. 22159/30.06.2017) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Εζωηεξηθώλ, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ αλωηέξω 

λόκνπ, με δσναηόηηηα επέκηαζης ηης απαζτόληζης ηοσ εώς ηην ημερομηνία καηάρηιζης προζωρινών πινάκων 

διοριζηέων Τακηικού προζωπικού και ότι πέραν ηις 31/03/2018. 

3. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ ζην Δήκν, ζηελ Δεκνηηθή ελόηεηα 

ΙΘΩΝΙΑ/ΣΟΡΩΝΗ αιιά θαη εθηόο έδξαο όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε εθπιήξωζε ηωλ ζθνπώλ ηνπ Δήκνπ.       

4. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ Δήκνπ, 

απνδερόκελν ηνπο θαλόλεο νξγάλωζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Θα ζπλεξγάδεηαη δε θαηά ηα 

εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα κε ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπ Δήκνπ, ώζηε λα πινπνηνύληαη θαηά ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν νη ζηόρνη θαη ην έξγν απηνύ. 

5. Η ζρέζε εξγαζίαο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ είλαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

παξαγξάθνπ έλα ηεο παξνύζαο. Η εξγαζηαθή ζρέζε ιύεηαη κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπκθωλεζέληνο ρξόλνπ, 

ρωξίο θακία άιιε δηαηύπωζε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.                                            

6. Οη κεληαίεο κηθηέο απνδνρέο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ηωλ ΔΝΝΗΑΚΟΗΧΝ ΣΡΗΑΝΣΑ 

Δυρώ (€930) βάζε ηνπ N.4354/2015 K.Y.A ΦΕΚ 176A/16-12-2015. ην πνζό απηό ζπκπεξηιακβάλνληαη 

όια ηα επηδόκαηα, θαζώο θαη νη θάζε είδνπο πξόζζεηεο παξνρέο πνπ ρνξεγνύληαη θαηά ηξόπν ηαθηηθό θαη 

κόληκν. Οη απνδνρέο απηέο θαηαβάιινληαη θάζε κήλα. Καηά ηελ θαηαβνιή ηνπο γίλνληαη από ηνλ Δήκν νη 

λόκηκεο θξαηήζεηο.   

7. Κάζε δήηεκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηε ζύκβαζε απηή, ζα ξπζκίδεηαη ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

Απηά ζπκθώλεζαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζε απόδεημε ηωλ νπνίωλ ζπληάρζεθε απηή ε ζύκβαζε ζε δύν 

πξωηόηππα θαη έιαβαλ από έλα θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο.    

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

    ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ                                          Ο ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ            

 

     Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                                                    

ΣΕΗΣΕΗΟ ΗΧΑΝΝΖ                                                                             ΥΑΛΚΗΑ ΗΧΑΝΝΖ                                                                                       

ΑΔΑ: 65Κ1Ω1Φ-99Υ



Αξ.Πξωη: 10725 /13.07.2017 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

ηε Νηθήηε Υαιθηδηθήο ζήκεξα, εκέξα Πέκπηε 13/07/2017 ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ ηζωλίαο, ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε: 

 

1. Ο πξναλαθεξόκελνο Δήκνο, ν νπνίνο εθπξνζωπείηαη λόκηκα από ηνλ Σδίηδην Ιωάλλε ηνπ Σξηαληαθύιινπ, 

Δήκαξρνπ ηνπ Δ. ηζωλίαο θαη ζα θαιείηαη ζηα επόκελα Δήκνο, θαη ν/ε ΥΑΝΓΑΚΑΡΖ ΑΝΝΑ ηνπ ΖΛΗΑ, 

θάηνηθνο ΤΚΙΑ κε Α.Φ.Μ 036181375 πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο «αληηζπκβαιιόκελνο» ζπκθωλνύλ, 

ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα: 

2. Ο Δήκνο ζα απαζρνιεί ηνλ αληηζπκβαιιόκελν, ζε ζέζε αληίζηνηρωλ θαζεθόληωλ εαπηή πνπ παξείρε εώο 

ηηο 07/06/2017, ζηελ αληαπνδνηηθή ππεξεζία Καζαξηόηεηαο, ωο YΔ ΔΡΓΑΣΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ κε 

ζρέζε εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα, από 13/07/2017 - 31/10/2017, 

βάζεη ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4479/2017 ‘’Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.2725/99 (α’ 121) 

θαη άιιεο δηαηάμεηο’’ ΦΕΚ 94/Α/29.06.2017) θαη ηελ εγθύθιην 19 (αξ.πξωη.νηθ. 22159/30.06.2017) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Εζωηεξηθώλ, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ αλωηέξω 

λόκνπ, με δσναηόηηηα επέκηαζης ηης απαζτόληζης ηοσ εώς ηην ημερομηνία καηάρηιζης προζωρινών πινάκων 

διοριζηέων Τακηικού προζωπικού και ότι πέραν ηις 31/03/2018. 

3. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ ζην Δήκν, ζηελ Δεκνηηθή ελόηεηα 

ΙΘΩΝΙΑ/ΣΟΡΩΝΗ αιιά θαη εθηόο έδξαο όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε εθπιήξωζε ηωλ ζθνπώλ ηνπ Δήκνπ.       

4. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ Δήκνπ, 

απνδερόκελν ηνπο θαλόλεο νξγάλωζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Θα ζπλεξγάδεηαη δε θαηά ηα 

εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα κε ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπ Δήκνπ, ώζηε λα πινπνηνύληαη θαηά ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν νη ζηόρνη θαη ην έξγν απηνύ. 

5. Η ζρέζε εξγαζίαο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ είλαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

παξαγξάθνπ έλα ηεο παξνύζαο. Η εξγαζηαθή ζρέζε ιύεηαη κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπκθωλεζέληνο ρξόλνπ, 

ρωξίο θακία άιιε δηαηύπωζε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.                                            

6. Οη κεληαίεο κηθηέο απνδνρέο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ηωλ ΔΝΝΗΑΚΟΗΧΝ ΣΡΗΑΝΣΑ 

Δυρώ (€930) βάζε ηνπ N.4354/2015 K.Y.A ΦΕΚ 176A/16-12-2015. ην πνζό απηό ζπκπεξηιακβάλνληαη 

όια ηα επηδόκαηα, θαζώο θαη νη θάζε είδνπο πξόζζεηεο παξνρέο πνπ ρνξεγνύληαη θαηά ηξόπν ηαθηηθό θαη 

κόληκν. Οη απνδνρέο απηέο θαηαβάιινληαη θάζε κήλα. Καηά ηελ θαηαβνιή ηνπο γίλνληαη από ηνλ Δήκν νη 

λόκηκεο θξαηήζεηο.   

7. Κάζε δήηεκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηε ζύκβαζε απηή, ζα ξπζκίδεηαη ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

Απηά ζπκθώλεζαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζε απόδεημε ηωλ νπνίωλ ζπληάρζεθε απηή ε ζύκβαζε ζε δύν 

πξωηόηππα θαη έιαβαλ από έλα θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο.    

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

    ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ                                          Ο ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ            

 

     Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                                                    

ΣΕΗΣΕΗΟ ΗΧΑΝΝΖ                                                                             ΥΑΝΓΑΚΑΡΖ ΑΝΝΑ                                                                                       

ΑΔΑ: 65Κ1Ω1Φ-99Υ



Αξ.Πξωη: 10725 /13.07.2017 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

ηε Νηθήηε Υαιθηδηθήο ζήκεξα, εκέξα Πέκπηε 13/07/2017 ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ ηζωλίαο, ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε: 

 

1. Ο πξναλαθεξόκελνο Δήκνο, ν νπνίνο εθπξνζωπείηαη λόκηκα από ηνλ Σδίηδην Ιωάλλε ηνπ Σξηαληαθύιινπ, 

Δήκαξρνπ ηνπ Δ. ηζωλίαο θαη ζα θαιείηαη ζηα επόκελα Δήκνο, θαη ν/ε ΥΑΣΕΖΓΗΑΝΝΖ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ 

ηνπ ΦΗΛΗΠΠΟΤ, θάηνηθνο ΑΡΣΗ κε Α.Φ.Μ 044000612 πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο «αληηζπκβαιιόκελνο» 

ζπκθωλνύλ, ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα: 

2. Ο Δήκνο ζα απαζρνιεί ηνλ αληηζπκβαιιόκελν, ζε ζέζε αληίζηνηρωλ θαζεθόληωλ εαπηή πνπ παξείρε εώο 

ηηο 07/06/2017, ζηελ αληαπνδνηηθή ππεξεζία Καζαξηόηεηαο, ωο YΔ ΔΡΓΑΣΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ κε 

ζρέζε εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα, από 13/07/2017 - 31/10/2017, 

βάζεη ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4479/2017 ‘’Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.2725/99 (α’ 121) 

θαη άιιεο δηαηάμεηο’’ ΦΕΚ 94/Α/29.06.2017) θαη ηελ εγθύθιην 19 (αξ.πξωη.νηθ. 22159/30.06.2017) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Εζωηεξηθώλ, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ αλωηέξω 

λόκνπ, με δσναηόηηηα επέκηαζης ηης απαζτόληζης ηοσ εώς ηην ημερομηνία καηάρηιζης προζωρινών πινάκων 

διοριζηέων Τακηικού προζωπικού και ότι πέραν ηις 31/03/2018. 

3. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ ζην Δήκν, ζηελ Δεκνηηθή ελόηεηα 

ΙΘΩΝΙΑ/ΣΟΡΩΝΗ αιιά θαη εθηόο έδξαο όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε εθπιήξωζε ηωλ ζθνπώλ ηνπ Δήκνπ.       

4. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ Δήκνπ, 

απνδερόκελν ηνπο θαλόλεο νξγάλωζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Θα ζπλεξγάδεηαη δε θαηά ηα 

εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα κε ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπ Δήκνπ, ώζηε λα πινπνηνύληαη θαηά ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν νη ζηόρνη θαη ην έξγν απηνύ. 

5. Η ζρέζε εξγαζίαο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ είλαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

παξαγξάθνπ έλα ηεο παξνύζαο. Η εξγαζηαθή ζρέζε ιύεηαη κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπκθωλεζέληνο ρξόλνπ, 

ρωξίο θακία άιιε δηαηύπωζε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.                                            

6. Οη κεληαίεο κηθηέο απνδνρέο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ηωλ ΔΠΣΑΚΟΗΧΝ ΟΓΓΟΝΣΑ 

Δυρώ (€780) βάζε ηνπ N.4354/2015 K.Y.A ΦΕΚ 176A/16-12-2015. ην πνζό απηό ζπκπεξηιακβάλνληαη 

όια ηα επηδόκαηα, θαζώο θαη νη θάζε είδνπο πξόζζεηεο παξνρέο πνπ ρνξεγνύληαη θαηά ηξόπν ηαθηηθό θαη 

κόληκν. Οη απνδνρέο απηέο θαηαβάιινληαη θάζε κήλα. Καηά ηελ θαηαβνιή ηνπο γίλνληαη από ηνλ Δήκν νη 

λόκηκεο θξαηήζεηο.   

7. Κάζε δήηεκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηε ζύκβαζε απηή, ζα ξπζκίδεηαη ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

Απηά ζπκθώλεζαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζε απόδεημε ηωλ νπνίωλ ζπληάρζεθε απηή ε ζύκβαζε ζε δύν 

πξωηόηππα θαη έιαβαλ από έλα θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο.    

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

    ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ                                          Ο ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ            

 

     Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                                                    

ΣΕΗΣΕΗΟ ΗΧΑΝΝΖ                                                                    ΥΑΣΕΖΓΗΑΝΝΖ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ                                                                                       

ΑΔΑ: 65Κ1Ω1Φ-99Υ



Αξ.Πξωη: 10725 /13.07.2017 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

ηε Νηθήηε Υαιθηδηθήο ζήκεξα, εκέξα Πέκπηε 13/07/2017 ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ ηζωλίαο, ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε: 

 

1. Ο πξναλαθεξόκελνο Δήκνο, ν νπνίνο εθπξνζωπείηαη λόκηκα από ηνλ Σδίηδην Ιωάλλε ηνπ Σξηαληαθύιινπ, 

Δήκαξρνπ ηνπ Δ. ηζωλίαο θαη ζα θαιείηαη ζηα επόκελα Δήκνο, θαη ν/ε ΦΧΜΑ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ 

ΝΗΚΟΛΑΟΤ, θάηνηθνο ΤΚΙΑ κε Α.Φ.Μ 074133038 πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο «αληηζπκβαιιόκελνο» 

ζπκθωλνύλ, ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα: 

2. Ο Δήκνο ζα απαζρνιεί ηνλ αληηζπκβαιιόκελν, ζε ζέζε αληίζηνηρωλ θαζεθόληωλ εαπηή πνπ παξείρε εώο 

ηηο 07/06/2017, ζηελ αληαπνδνηηθή ππεξεζία Καζαξηόηεηαο, ωο ΓΔ ΟΓΖΓΟ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟΤ κε ζρέζε 

εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα, από 13/07/2017 - 31/10/2017, βάζεη 

ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4479/2017 ‘’Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.2725/99 (α’ 121) θαη 

άιιεο δηαηάμεηο’’ ΦΕΚ 94/Α/29.06.2017) θαη ηελ εγθύθιην 19 (αξ.πξωη.νηθ. 22159/30.06.2017) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Εζωηεξηθώλ, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ αλωηέξω 

λόκνπ, με δσναηόηηηα επέκηαζης ηης απαζτόληζης ηοσ εώς ηην ημερομηνία καηάρηιζης προζωρινών πινάκων 

διοριζηέων Τακηικού προζωπικού και ότι πέραν ηις 31/03/2018. 

3. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ ζην Δήκν, ζηελ Δεκνηηθή ελόηεηα 

ΙΘΩΝΙΑ/ΣΟΡΩΝΗ αιιά θαη εθηόο έδξαο όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε εθπιήξωζε ηωλ ζθνπώλ ηνπ Δήκνπ.       

4. Ο Αληηζπκβαιιόκελνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ Δήκνπ, 

απνδερόκελν ηνπο θαλόλεο νξγάλωζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Θα ζπλεξγάδεηαη δε θαηά ηα 

εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα κε ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπ Δήκνπ, ώζηε λα πινπνηνύληαη θαηά ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν νη ζηόρνη θαη ην έξγν απηνύ. 

5. Η ζρέζε εξγαζίαο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ είλαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

παξαγξάθνπ έλα ηεο παξνύζαο. Η εξγαζηαθή ζρέζε ιύεηαη κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπκθωλεζέληνο ρξόλνπ, 

ρωξίο θακία άιιε δηαηύπωζε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.                                            

6. Οη κεληαίεο κηθηέο απνδνρέο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ηωλ ΥΗΛΗΧΝ ΔΗΚΟΗ ΟΥΣΧ 

Δυρώ (€1128) βάζε ηνπ N.4354/2015 K.Y.A ΦΕΚ 176A/16-12-2015. ην πνζό απηό ζπκπεξηιακβάλνληαη 

όια ηα επηδόκαηα, θαζώο θαη νη θάζε είδνπο πξόζζεηεο παξνρέο πνπ ρνξεγνύληαη θαηά ηξόπν ηαθηηθό θαη 

κόληκν. Οη απνδνρέο απηέο θαηαβάιινληαη θάζε κήλα. Καηά ηελ θαηαβνιή ηνπο γίλνληαη από ηνλ Δήκν νη 

λόκηκεο θξαηήζεηο.   

7. Κάζε δήηεκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηε ζύκβαζε απηή, ζα ξπζκίδεηαη ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

Απηά ζπκθώλεζαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζε απόδεημε ηωλ νπνίωλ ζπληάρζεθε απηή ε ζύκβαζε ζε δύν 

πξωηόηππα θαη έιαβαλ από έλα θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο.    
 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

    ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ                                          Ο ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ            

     

      Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                                                    

ΣΕΗΣΕΗΟ ΗΧΑΝΝΖ                                                                              ΦΧΜΑ ΓΔΧΡΓΗΟ                                                                                      

 

ΑΔΑ: 65Κ1Ω1Φ-99Υ
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