
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Αρίθμ. 9/2019 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν.3584/07« Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών 
και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως τροποποιήθηκε με αυτές του άρθρου 213 του 
ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α΄).  

3. Τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 4555/2018, με τις οποίες αντικαταστάθηκε 
η παράγραφος 1  του άρθρου 163 του ν.3584/07. 

4. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, στον Δήμο Κόνιτσας οι 
θέσεις ειδικών συνεργατών, επιστημονικών συνεργατών, ειδικών συμβούλων 
επανακαθορίστηκαν συνολικά σε πέντε (5), δηλαδή συνολικού αριθμού ίσου με 
τον αριθμό των Αντιδημάρχων, εκ των οποίων μέχρι σήμερα έχουν καλυφθεί οι 
τρεις (3). 

5. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κόνιτσας (ΦΕΚ 2170/Β/28-09-
2011), όπως τροποποιήθηκε με την αρίθμ. 54878/12042/27-09-2012 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ.Μακεδονίας 
(ΦΕΚ 2796/ Β/16-10-2012). 

6.  Την άμεση ανάγκη πλήρωσης μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου με 
σκοπό την συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα τεχνικών έργων, την παροχή 
συμβουλευτικής δράσης για την ωρίμανση, δημοπράτηση και υλοποίηση 
δημοσίων συμβάσεων, τη συνεπικουρία εργασιών γραφείου και εργασιών 
πεδίου των διαφόρων φυσικών αντικειμένων και την παροχή γνώσεων και  
εμπειρίας στον τομέα της υποβολής δηλώσεων των ιδιοκτησιών του Δήμου 
Κόνιτσας στο Εθνικό Κτηματολόγιο. 

7. Την δια του τύπου γνωστοποίηση της πλήρωσης θέσης Ειδικού Συνεργάτη 
Δημάρχου σε θέματα τεχνικών έργων και κτηματολογίου και συγκεκριμένα στην 
ημερήσια εφημερίδα του Νομού Ιωαννίνων με την επωνυμία: «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ», στο 
τεύχος της 09ης/01/2019.   
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8. Τις εμπρόθεσμα υποβληθείσες αιτήσεις των ενδιαφερομένων. 
9. Την εξασφαλισμένη πίστωση 02.00.6031.01 στον προϋπολογισμό του έτους 

2019 του Δήμου Κόνιτσας.  
10. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4440/2016. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 Προσλαμβάνουμε τον κ. Απόστολο Γκούντα του Κωνσταντίνου, κατηγορίας 
Π.Ε Πολιτικών Μηχανικών, για την επικουρία του Δημάρχου κατά την άσκηση των 
καθηκόντων του σε θέματα τεχνικών έργων και κτηματολογίου. 

 Ο ανωτέρω θα υπόκειται στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου και θα 
ασκεί καθήκοντα επιτελικά χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε 
μορφής. Θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώσεις, γραπτά 
ή προφορικά για θέματα σχετικά με τεχνικά έργα και εργασίες κτηματογράφησης 
των δημοτικών ακινήτων. 

 Για την πρόσληψη θα υπογραφεί ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου από την οποία θα συναφθεί η εργασιακή σχέση και θα 
αρχίσει η υποχρέωση για παροχή υπηρεσιών. 

 Η δαπάνη για την μισθοδοσία του ανωτέρω υπολογίζεται σε 10.490 ευρώ 
και έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Κόνιτσας, οικονομικού έτους 
2019 και στον Κ.Α 02.00.6031.01 «Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών Δημάρχων». 

 Η απόφαση αυτή αποστέλλεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-
Δυτ.Μακεδονίας/Δ.νση Διοίκησης/Τμήμα Προσωπικού για να μεριμνήσει για τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
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