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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αγαθονήσι 30 Σεπτεμβρίου 2014
Αριθ. Πρωτ.
2280

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ. 83 / 2014
ΘΕΜΑ: Πρόσληψη Ειδικού Συνεργάτη.
Ο Δήμαρχος Αγαθονησίου
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 (Φ.Ε.Κ. Α 143/2007).
2) Την εγκύκλιο 55 με αριθ. πρωτ. 74802/29-12-2010 του ΥΠ.ΕΣ.Α. & Η.Δ.
3) Το άρθρο 4 της υπ’ αριθ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Φ.Ε.Κ. Α 280/2006), όπως
αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σύμφωνα με το οποίο εξαιρούνται του μέτρου της αναστολής
των προσλήψεων οι ειδικοί συνεργάτες.
4) Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 1δ του Ν. 3852/2010.
5) Τα αποτελέσματα της Απογραφής 2011 (Φ.Ε.Κ. Β 3465/28-12-2012), σύμφωνα με τα οποία ο
μόνιμος πληθυσμός του Δήμου Αγαθονησίου είναι 186 κάτοικοι.
6) Την με αρ. πρωτ. 2155/15-09-2014 (Α.Δ.Α: 7ΛΕΧΩ6Φ-ΨΟΟ) γνωστοποίησή μας σχετικά με την
πρόσληψη στο Δήμο Αγαθονησίου Ειδικού Συνεργάτη, η οποία δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της
έδρας του νομού «ΡΟΔΙΑΚΗ» στις 16-09-2014.
7) Τις υποβληθείσες αιτήσεις των: κ. Κουλλιά Δημητρίου του Σπυρίδωνος και Οικονόμου Σοφίας του
Εμμανουήλ για τη θέση αυτή με αριθ. πρωτ. Δήμου: 2206/19-09-2014 και 2255/26-09-2014
αντίστοιχα.
8) Την πρόβλεψη πιστώσεων στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό έτους 2014 του Δήμου Αγαθονησίου
για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης μισθοδοσίας (Κ.Α. 00.6031 και 00.6053).
Αποφασίζουμε
Προσλαμβάνουμε στη θέση του Ειδικού Συνεργάτη του Δήμου Αγαθονησίου, το Δημήτριο Κουλλιά
του Σπυρίδωνος, με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ειδικών διατάξεων του άρθ. 163 του Ν.
3584/2007, με τις εξής αρμοδιότητες: να επικουρεί και να υποστηρίζει το Δήμαρχο κατά την άσκηση
των καθηκόντων του, να παρέχει συμβουλές και να διατυπώνει στο Δήμαρχο εξειδικευμένες γνώμες
και εισηγήσεις, γραπτά ή προφορικά, σε θέματα που αφορούν στο Δήμο και ειδικότερα σε
τεχνικά θέματα, την εκπόνηση μελετών, σύνταξη εκθέσεων υποβολή προτάσεων ή εισηγήσεων,
επεξεργασία και παρουσίαση στοιχείων απαραίτητων για την πραγμάτωση των σκοπών του Δήμου,
συστηματική παρακολούθηση στον τομέα της δραστηριότητάς του και κάθε άλλη εργασία που του
ανατίθεται από το Δήμαρχο.
Ο ως άνω Ειδικός Συνεργάτης ασκεί καθήκοντα επιτελικά, δεν έχει αποφασιστικές αρμοδιότητες
οποιασδήποτε μορφής και υπάγεται ειδικά και αποκλειστικά στην υπηρεσιακή δικαιοδοσία του
Δημάρχου, στον οποίο και μόνο είναι υποχρεωμένος να δίνει λόγο σε κάθε περίπτωση.
Η πρόσληψη ενεργείται και ολοκληρώνεται με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο ειδικής
σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του
άρθ. 163 του Ν. 3584/2007.

ΑΔΑ: Β8Λ1Ω6Φ-84Ξ
Η δαπάνη που προκαλείται με την παρούσα απόφαση προϋπολογίζεται για το έτος 2014 στο ποσό
των 5.000,00 € και θα βαρύνει τους Κ.Α. 00.6031 και 00.6053 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του
Δήμου Αγαθονησίου.
Το ακριβές ποσό των μηνιαίων αποδοχών θα προσδιορισθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΚΟΤΤΟΡΟΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
Γεν. Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας
Δ/νση Δ/κού – Οικ/κού Νοτίου Αιγαίου
Τμήμα Τοπ. Αυτ/σης & Ν.Π. Δωδεκανήσου.
2. Δημήτριο Κουλλιά του Σπυρίδωνος

