
 

                                                 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ. 16/2023 
 
 ΘΕΜΑ: «Ορισμός άμισθου ειδικού Συμβούλου σε θέματα 
ανάπτυξης της Ψηφιακής τεχνολογίας». 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΙΨΩΝ 
 
 Έχοντας υπόψη :  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΙΨΩΝ 
 
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 της παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν. 4674/2020 
(ΦΕΚ53Α’) «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης , ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με τις 
οποίες προστίθενται εδάφια στο τέλος της παρ. 11 του άρθρου 
του 45 του Ν.3979/2011(ΦΕΚ138Α’) προστίθενται εδάφια, ως 
εξής: «Επιτρέπεται η ανάθεση καθηκόντων ειδικών συμβούλων 
για την επικουρία των δημάρχων και των περιφερειαρχών για 
ορισμένο χρονικό διάστημα και με συγκεκριμένα αντικείμενα, οι 
οποίοι υπηρετούν εθελοντικά και δεν λαμβάνουν μισθό ή 
αποζημίωση, πλην των εξόδων εκτός έδρας κίνησης. Οι ειδικοί 
σύμβουλοι του προηγούμενου εδαφίου είναι επιστήμονες ή 
εμπειρογνώμονες ειδικού αντικειμένου ή κατέχουν αποδεδειγμένη 
εμπειρία σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης, υποστηρίζουν στο 
αντικείμενό τους τα διοικητικά όργανα, τις επιτροπές και τις 
αρμόδιες υπηρεσίες και προσλαμβάνονται με απόφαση του 
δημάρχου. Στην απόφαση εξειδικεύεται το συγκεκριμένο 
αντικείμενο που αναλαμβάνει ο ειδικός σύμβουλος, η ιδιότητά του 
και το χρονικό διάστημα ανάθεσης των καθηκόντων. Ο αριθμός 
των άμισθων ειδικών συμβούλων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει 
τους δύο (2) ανά δήμαρχο». 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/Α’/9-7-
2022), όπως αυτό τροποποίησε την παρ.7 του άρθρου 163 του 
Ν.3584/2007, όπου προβλέπεται ότι «…Υπό τη διεύθυνση του 
Προϊσταμένου της οικείας Υπηρεσίας του Δήμου, οι Ειδικοί 
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Σύμβουλοι, οι Ειδικοί Συνεργάτες και οι Επιστημονικοί 
Συνεργάτες, εφόσον κατέχουν τον απαιτούμενο τίτλο σπουδών 
και τα λοιπά προσόντα, μπορούν να συντάσσουν χωρίς πρόσθετη 
αμοιβή, μελέτες και τεύχη διαγωνισμών για έργα, υπηρεσίες και 
προμήθειες του Δήμου, καθώς και σχέδια αποφάσεων αναθέσεων, 
συμβάσεων και ενταλμάτων για τις Οικονομικές Υπηρεσίες.». 

4. Το βιογραφικό σημείωμα του κ. Παναγιώτη Σκαρβέλη του 
Εμμανουήλ, σε συνδυασμό με την εκούσια εθελοντική διάθεση για 
προσφορά των εξειδικευμένων γνώσεων και της εμπειρίας του σε 
Θέματα ανάπτυξης της ψηφιακής τεχνολογίας καθώς και επί 
θεμάτων τεχνολογίας και πληροφορικής, καθώς και θέματα 
αναπτυξιακών προγραμμάτων και διαχείρισης σχετικών έργων. 

5. Το γεγονός ότι από την απόφασή μας δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου, δεδομένου ότι ο άμισθος 
ειδικός σύμβουλος θα εκτελέσει το έργο του εθελοντικά και δεν 
θα λαμβάνει μισθό ή αποζημίωση, πλην των εξόδων εκτός έδρας 
κίνησης. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Αναθέτει στον κ. Παναγιώτη Σκαρβέλη του Εμμανουήλ, με Α.Φ.Μ. 
100793060 και Α.Δ.Τ. Π728688,καθήκοντα άμισθου Ειδικού 
Συμβούλου για την επικουρία του Δημάρχου Λειψών, κατά την 
άσκηση των καθηκόντων του, σε Θέματα ανάπτυξης της ψηφιακής 
τεχνολογίας καθώς και επί θεμάτων τεχνολογίας και πληροφορικής, 
καθώς και θέματα αναπτυξιακών προγραμμάτων και διαχείρισης 
σχετικών έργων, που άπτονται των εξειδικευμένων γνώσεων και της 
εμπειρίας του. Θα παρέχει υπηρεσίες, μέσα στον κύκλο γνώσεων 
του, σε εξειδικευμένα επιστημονικά και τεχνικά θέματα, που μπορεί 
να αναφέρονται στη διενέργεια ερευνών, εκπόνηση μελετών, 
σύνταξη εκθέσεων, υποβολή προτάσεων ή εισηγήσεων, καθώς 
επίσης και στη διενέργεια ερευνών και παρουσίασης στοιχείων 
απαραίτητων για την πραγμάτωση των σκοπών του Δήμου. Επίσης, 
θα παρέχει κάθε επιστημονική βοήθεια που θα του ζητηθεί από τον 
Δήμαρχο προς τις οργανωτικές μονάδες του Δήμου που 
απασχολούνται με τα εν λόγω θέματα της ειδίκευσής του 
Ο ως άνω άμισθος ειδικός σύμβουλος υπάγεται ειδικά και 
αποκλειστικά στην υπηρεσιακή δικαιοδοσία του Δημάρχου και 
συνεργάζεται όπου απαιτείται με τους Αντιδημάρχους, τους καθ’ 
ύλην αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες και δεν θα ασκεί 
αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. 
Θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες, 
γραπτά ή προφορικά για τα συγκεκριμένα θέματα που ορίζεται να 
εξυπηρετεί. 
Η παρούσα Απόφαση δεν συνιστά πρόσληψη ή διορισμό και δε γεννά 
υπηρεσιακή, υπαλληλική ή άλλου είδους εργασιακή σχέση του 
οριζόμενου συμβούλου με το Δήμο. 



Η παρούσα ισχύει από την υπογραφή της και μέχρι τη λήξη της 
Δημοτικής περιόδου, πλην της περιπτώσεως τροποποίησης της ή 
ανάκλησής της, χωρίς ο ορισθείς ειδικός σύμβουλος να δικαιούται 
αποζημίωση από την άσκηση αυτών των αρμοδιοτήτων. 
Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο 
διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

Μάγγο Φώτη 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


