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Αποτελούμενο από την Πρόεδρο αυτού, Μαρία Αθανασοπούλου, Σύμβουλο, και τα
μέλη
Ελένη
Νικολάου
και
Μαρία
Ζέρβα,
Παρέδρους.
Συνήλθε στο Κατάστημά του, στην Αθήνα, στις 19.6.2018, με την παρουσία της
Γραμματέως του Πελαγίας Κρητικού, για να αποφανθεί, ύστερα από σχετική
διαφωνία που ανέκυψε μεταξύ της Αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελεγκτικού
Συνεδρίου στο Νομό ΧΧΧ και του Δήμου ΧΧΧ, αν πρέπει να θεωρηθεί το 14Β,
οικονομικού έτους 2018, χρηματικό ένταλμα πληρωμής του Δήμου αυτού.
Άκουσε την εισήγηση της Παρέδρου Μαρίας Ζέρβα
Μελέτησε τα σχετικά έγγραφα
Σκέφθηκε κατά το Νόμο
Ι. Η Αναπληρώτρια Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό ΧΧΧ αρνήθηκε,
με την 71/5.12.2017 πράξη επιστροφής, να θεωρήσει το 73, οικονομικού έτους 2017,
χρηματικό ένταλμα πληρωμής του Δήμου ΧΧΧ, ποσού 864,91 ευρώ, που αφορά
στην καταβολή αποδοχών μηνός Οκτωβρίου του έτους 2017, στον ΧΧΧ, ο οποίος
προσελήφθη, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 163 του κυρωθέντος με το άρθρο
πρώτο του ν. 3584/2007 Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων-Κ.Κ.Δ.Κ.Υ. (Α΄ 143), ως Ειδικός Συνεργάτης. Ειδικότερα, η
Αναπληρώτρια Επίτροπος προέβαλε ότι η πρόσληψη του άνω φερόμενου ως
δικαιούχου είναι μη νόμιμη, καθόσον η προηγηθείσα δημόσια γνωστοποίηση
καθορίζει ως προσόν πρόσληψης την κατοχή πτυχίου μόνο Τ.Ε.Ι. με ειδικότητα
Τεχνολόγου Πολιτικού Μηχανικού, περιορίζοντας, με τον τρόπο αυτό, ανεπίτρεπτα,
τη δυνατότητα εκδήλωσης ενδιαφέροντος από πτυχιούχους άλλων Σχολών ή
Τμημάτων Σχολών, με προσανατολισμό στους τομείς εκείνους που συνιστούν το
αντικείμενο της συγκεκριμένης προς πλήρωση θέσης. Στην άνω άρνησή της ενέμεινε
η Αναπληρώτρια Επίτροπος και μετά την υποβολή από τον προαναφερόμενο φορέα
του 14Β, οικονομικού έτους 2018, ισόποσου χρηματικού εντάλματος, που εκδόθηκε
για την ίδια ως άνω αιτία σε αντικατάσταση του αρχικού, με συνέπεια να ανακύψει
διαφωνία για την άρση της οποίας νομίμως απευθύνεται, με την από 15.5.2018
έκθεσή της, στο Κλιμάκιο τούτο.
II. Α. Το άρθρο 163 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3584/2007 (Α΄ 143), ορίζει

ότι: «1. Συνιστώνται στους Δήμους ισάριθμες με τους Αντιδημάρχους θέσεις Ειδικών
Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή (…). Οι ανωτέρω προσλαμβάνονται με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν
μπορεί να υπερβεί τη θητεία της δημοτικής περιόδου εντός της οποίας
προσλήφθηκαν και διέπονται αποκλειστικά από τις διατάξεις των επόμενων
παραγράφων. 2. Οι Ειδικοί Σύμβουλοι, οι Ειδικοί Συνεργάτες (...) δεν
παρεμβάλλονται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα, ούτε οι θέσεις τους
έχουν αντιστοιχία με τις θέσεις της κλίμακας αυτής. Υπόκεινται απευθείας στην
ιεραρχική εξάρτηση του οικείου Δημάρχου (...) για την επικουρία του οποίου έχουν
προσληφθεί και είναι ανεξάρτητοι από το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό
ιδιωτικού δικαίου, που προσλαμβάνεται σε οργανικές θέσεις για την εξυπηρέτηση
διαρκών αναγκών. 3. Για την πλήρωση των θέσεων της παραγράφου 1 του άρθρου
αυτού απαιτούνται: α. τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους
υπαλλήλους του πρώτου μέρους του παρόντος, β. πτυχίο ή δίπλωμα σχολής
Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ), όπως προβλέπεται στο
άρθρο 82. γ. ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική
ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λπ.) ή
αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία,
ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης. Επίσης, η ειδίκευση αυτή μπορεί να
αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών
ειδικής εμπειρίας (…) 4. Η πλήρωση των θέσεων Ειδικών Συμβούλων, Ειδικών
Συνεργατών (...) που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, ενεργείται,
ύστερα από δημόσια γνωστοποίηση δια του Τύπου, με απόφαση του Δημάρχου (...) ο
οποίος και προσλαμβάνει τα πρόσωπα που είναι, κατά την κρίση του, κατάλληλα. Η
απόφαση αυτή, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζει τις
δραστηριότητες και τα ειδικότερα καθήκοντα με τα οποία θα απασχοληθεί ο
προσλαμβανόμενος. Η πρόσληψη ολοκληρώνεται με την υπογραφή από τον
προσλαμβανόμενο ειδικής συμβάσεως εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, από την οποία και συνάπτεται η εργασιακή σχέση με το Δήμο (...) και
αρχίζει η υποχρέωση του προσλαμβανόμενου για παροχή υπηρεσιών (…) 6. Οι
Ειδικοί Σύμβουλοι, οι Ειδικοί Συνεργάτες (...) δεν ασκούν αποφασιστικές
αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Παρέχουν συμβουλές και διατυπώνουν
εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά, για το συγκεκριμένο τομέα
δραστηριοτήτων του Δήμου (...) τον οποίο έχουν ορισθεί να εξυπηρετήσουν. Το
συμβουλευτικό τους έργο απευθύνεται προς τον Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο
και τη Δημαρχιακή Επιτροπή (...) ανάλογα με τις αρμοδιότητες τους. Ειδικά οι
Επιστημονικοί Συνεργάτες παρέχουν υπηρεσίες, μέσα στον κύκλο των γνώσεων
τους, σε εξειδικευμένα επιστημονικά και τεχνικά θέματα, που μπορεί να αναφέρονται
στη διενέργεια ερευνών, εκπόνηση μελετών, σύνταξη εκθέσεων, υποβολή προτάσεων
ή εισηγήσεων, επεξεργασία και παρουσίαση στοιχείων απαραίτητων για την

πραγμάτωση των σκοπών του Δήμου ή του Συνδέσμου, παροχή επιστημονικής ή
τεχνολογικής βοήθειας σε ειδικά θέματα που απασχολούν τις οργανωτικές μονάδες
του Δήμου, συστηματική παρακολούθηση της επιστήμης και τεχνολογίας στον τομέα
της δραστηριότητας τους, τήρηση αρχείου ελληνικών και ξένων βιβλιογραφικών
δεδομένων, ή σε κάθε άλλη εργασία που τους ανατίθεται από τον οικείο Δήμαρχο ή
(…) 7. (…)Για όσους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, η άσκηση του
ελεύθερου επαγγέλματος τους είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση των καθηκόντων
του Ειδικού Συμβούλου, του Ειδικού Συνεργάτη (...). Με απόφαση του Γενικού
Γραμματέα της Περιφέρειας μπορεί να εισαχθούν εξαιρέσεις στην εφαρμογή αυτής
της παραγράφου, μόνο όταν πρόκειται για πρόσληψη Ειδικού ή Επιστημονικού
Συνεργάτη (...) 8. Οι Αποδοχές των Ειδικών Συμβούλων, Ειδικών Συνεργατών (...) τα
κατ’ αποκοπήν έξοδα κίνησης αυτών, καθώς και η αποζημίωση για υπερωριακή
απασχόληση καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, ύστερα από γνώμη
της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., η οποία παρέχεται εντός μηνός αφότου ζητηθεί (…)». Β. Από το
συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων, συνάγεται, μεταξύ άλλων, ότι οι Δήμοι έχουν
τη δυνατότητα να προσλαμβάνουν ειδικούς συνεργάτες με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου, με σκοπό την υποβοήθηση του Δημάρχου, του
Δημοτικού Συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής σε εξειδικευμένα θέματα,
για τα οποία απαιτούνται ειδικές γνώσεις και αξιόλογη εμπειρία. Οι ανωτέρω δεν
παρεμβάλλονται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα, ούτε οι θέσεις τους
έχουν αντιστοιχία με τις θέσεις της κλίμακας αυτής, ενώ, δεν υποκαθιστούν ούτε
αναπληρώνουν το προσωπικό του Δήμου στις αρμοδιότητες του, παρά μόνο
ενισχύουν, με την επιτελική δράση τους, συγκεκριμένους τομείς αρμοδιοτήτων που,
κατά την κρίση των οργάνων διοίκησης του Δήμου, είναι νευραλγικοί (βλ. και την
προϊσχύουσα διάταξη του άρθρου 67 του ν. 1416/1984 Α΄18). Ως εκ τούτου, η
πρόσληψή τους δεν αποσκοπεί στην εκτέλεση εργασιών που ο Δήμος αδυνατεί να
εκτελέσει με το υπηρετούν μόνιμο προσωπικό και, για το λόγο αυτό, δεν συναρτάται
προς την επάρκεια της στελέχωσης των υπηρεσιών του Δήμου. Περαιτέρω, ως προς
την πλήρωση των θέσεων αυτών προβλέπεται η τήρηση ειδικής διαδικασίας,
συγκεκριμένα δε προηγείται της πρόσληψης δημόσια, διά του τύπου, γνωστοποίηση,
ουσιώδες στοιχείο της οποίας είναι ο καθορισμός των δραστηριοτήτων και των
ειδικότερων καθηκόντων με τα οποία θα απασχοληθεί ο προσλαμβανόμενος και τα
συναφώς απαιτούμενα προσόντα των υποψηφίων. Και τούτο, προκειμένου να
διασφαλίζεται, κατά την εξαιρετική αυτή διαδικασία, ένας επαρκής βαθμός
διαφάνειας και να τηρούνται οι αρχές του ανταγωνισμού και της αξιοκρατίας, με
γνώμονα την ευρύτερη συμμετοχή υποψηφίων. Στο ίδιο πλαίσιο, τα ειδικότερα
προσόντα πρόσληψης ειδικού συνεργάτη προσδιορίζονται, ανάλογα με τις ανάγκες
του αντικειμένου, στο οποίο πρόκειται να απασχοληθεί, είναι δε δυνατόν να
εξειδικεύονται ως προς τον απαιτούμενο τίτλο ή βαθμίδα εκπαίδευσης ή τομέα
εξειδίκευσης, στο μέτρο που δεν είναι προφανώς ακατάλληλα για την εκτέλεση των

ανατιθέμενων καθηκόντων ή δεν περιορίζουν υπέρμετρα και αδικαιολόγητα τη
δυνατότητα κατάλληλων ενδιαφερομένων να υποβάλουν υποψηφιότητα. Προς
περαιτέρω διασφάλιση, άλλωστε, των προαναφερομένων αρχών της διαφάνειας και
της αξιοκρατίας, μετά τη δημόσια γνωστοποίηση και την εκδήλωση ενδιαφέροντος
εκ μέρους των υποψηφίων, ακολουθεί απόφαση του Δημάρχου, που δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την οποία επιλέγεται ο ειδικός συνεργάτης και
καθορίζονται τα ειδικότερα επιτελικά καθήκοντά του για τη συνεπικουρία του
Δημάρχου, ο οποίος πρέπει να διαθέτει, πέραν των γενικών προσόντων διορισμού
που προβλέπονται για τους δημοτικούς υπαλλήλους, πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. (πρβλ.
εξαιρετική διάταξη άρθρου 45 παρ. 11 ν. 3979/2011, Α΄ 138, αναφορικά με τους
ειδικούς συνεργάτες Δημάρχου), καθώς και ειδίκευση σε επιστημονικό ή
επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(Ο.Τ.Α.). Η ειδίκευση δε αυτή αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση
ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία
σχετική με τα αντικείμενα της επίμαχης θέσης ή, τέλος, αποδεικνύεται από την
ιδιότητα του προσλαμβανομένου ως επαγγελματία ειδικής εμπειρίας, με την έννοια
ότι το επάγγελμά του προσδίδει σ’ αυτόν ιδιαίτερη εμπειρία σε τομέα αρμοδιοτήτων
των Ο.Τ.Α. Εξάλλου, η άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος ορίζεται ως, καταρχήν,
ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του ειδικού συνεργάτη. Εντούτοις, είναι, κατ’
εξαίρεση, δυνατή η παράλληλη άσκηση των καθηκόντων του ειδικού συνεργάτη
Δημάρχου και του ελεύθερου επαγγελματία, κατόπιν χορήγησης σχετικής άδειας από
το Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας και, ήδη, Γενικό Γραμματέα της
οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης (βλ. άρθρο 280 παρ. 1 του ν. 3852/2010, Α΄ 87 Ε.Σ. I Τμήμα πράξεις 3,35/2016, 115/2015, Κλιμ. Προλ. Ελ. Δαπ. στο Ι Τμήμα
76/2018 και η εκεί παρατιθέμενη νομολογία) .
III. Α. Στην κρινόμενη υπόθεση, από τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν το
ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής και τα λοιπά τα στοιχεία του φακέλου
προκύπτουν τα ακόλουθα: 1. Με την 26243/10.7.2017 (ΑΔΑ:ΧΧΧ) ανακοίνωση του
Δημάρχου ΧΧΧ - η οποία δημοσιεύθηκε στο φύλλο της 12ης.6.2017 της εφημερίδας
«ΧΧΧ» του ΧΧΧ, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και τοιχοκολλήθηκε στο
κατάστημά του - γνωστοποιήθηκε ότι ο Δήμος προτίθεται να προσλάβει έναν (1)
ειδικό συνεργάτη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και
Κοινοτικών Υπαλλήλων, κατηγορίας ΤΕ, για την επικουρία του Δημάρχου σε θέματα
που άπτονται της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και ιδίως στις οδοποιία, ύδρευση,
αποχέτευση. Με τη γνωστοποίηση, οι ενδιαφερόμενοι κλήθηκαν να υποβάλλουν,
μεταξύ άλλων, «πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. Τμήματος Τεχνολόγου Πολιτικού
Μηχανικού ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα αλλοδαπής», ενώ, ζητήθηκε και
ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.). Τέλος, ορίστηκε ότι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να

υποβάλλουν σχετική αίτηση εντός πέντε ημερών από την επομένη της τελευταίας
δημοσίευσης της γνωστοποίησης. 2. Μέχρι την ημερομηνία λήξης της ως άνω
προθεσμίας υπέβαλαν αίτηση τρεις ενδιαφερόμενοι κάτοχοι πτυχίου Τ.Ε.Ι. Τμήματος
Τεχνολόγου Πολιτικού Μηχανικού, μεταξύ των οποίων και ο ΧΧΧ (σχετ. οι με
αριθμ. εισ. στον ως άνω Δήμο 7218/13.6.2018, 7437 και 7439/19.6.2017 αιτήσεις).
Από το κατατεθέν βιογραφικό του φερόμενου ως δικαιούχου του ελεγχόμενου τίτλου
και τα συνημμένα δικαιολογητικά, προκύπτει ότι αυτός έλαβε, στις 6.5.1999, το
πτυχίο του Εκπαιδευτικού Τεχνολόγου Πολιτικού μηχανικού Κατεύθυνσης
Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων της Ανωτέρας Σχολής Εκπαιδευτικών
Τεχνολόγων Πολιτικών μηχανικών (Α. Σ.Ε.ΤΕ.Μ.) της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. (Σχολή
Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης). 3.
Επακολούθησε η 481/1224721.9.2017 απόφαση του Δημάρχου ΧΧΧ, που
δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Γ΄ ΧΧΧ), στις 12.10.2017, με την
οποία προσελήφθη ο ΧΧΧ προκειμένου να επικουρεί το Δήμαρχο, ως ειδικός
συνεργάτης που «θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώσεις,
γραπτά ή προφορικά για θέματα που αφορούν την Τεχνική Υπηρεσία και ειδικά σε
θέματα οδοποιϊας, ύδρευσης, αποχέτευσης και θα υποβάλλει προτάσεις στον κ.
Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και την Οικονομική επιτροπή για θέματα που
αφορούν την Τεχνική Υπηρεσία και θα συντάσσει τεχνικά δελτία έργων». Συναφώς
υπεγράφη η 12249/21.9.2017 σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, ενώ, με την 5633/159980/4.10.2017 απόφαση της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης ΧΧΧ, κρίθηκε νόμιμη η απόφαση του Δημάρχου ΧΧΧ για την επίμαχη
πρόσληψη. Κατόπιν τούτων, εκδόθηκε το υπό έλεγχο χρηματικό ένταλμα πληρωμής,
που αφορά στην καταβολή αποδοχών του μηνός Οκτωβρίου 2017 στον εν λόγω
ειδικό συνεργάτη. Β. Με δεδομένα τα ανωτέρω και σε συνδυασμό με όσα έγιναν
δεκτά στη μείζονα σκέψη της παρούσας, το Κλιμάκιο κρίνει ότι μη νόμιμα ο
φερόμενος ως δικαιούχος προσελήφθη σε θέση ειδικού συνεργάτη στο Δήμο ΧΧΧ,
διότι η προηγηθείσα δημόσια γνωστοποίηση, με την οποία καθορίζεται ως προσόν
πρόσληψης η κατοχή μόνο πτυχίου ή διπλώματος Τ.Ε.Ι. Τμήματος Τεχνολόγου
Πολιτικού Μηχανικού ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος αλλοδαπής,
αποκλείει την προσέλευση πτυχιούχων άλλων Σχολών ή άλλων Τμημάτων Σχολών
Τ.Ε.Ι. και Α.Ε.Ι., οι οποίοι κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας διαθέτουν τις
γνώσεις που απαιτεί το αντικείμενο της συγκεκριμένης προς πλήρωση θέσης
(επικουρία της δημοτικής αρχής περί θεμάτων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου),
που, και ως εκ του εύρους του, θα μπορούσε να παρασχεθεί και από πτυχιούχους
Α.Ε.Ι., χωρίς να προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου ο λόγος για τον οποίο
αναζητήθηκε ως προσόν πρόσληψης μόνο το συγκεκριμένο πτυχίο Τ.Ε.Ι.
Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών. Ειδικότερα, καλώντας ο Δήμος επιστήμονες και
άλλων Σχολών Α.Ε.Ι. αντίστοιχης ειδικότητας, θα επέτρεπε την ανταπόκριση
περισσότερων κατάλληλων υποψηφίων για τη θέση αυτή, θα επιτύγχανε
επιστημονικό δυναμικό ευρύτερων προσόντων και σφαιρικής γνώσης και θα

εξασφάλιζε ειδικό συνεργάτη με ακόμη μεγαλύτερη εξειδίκευση στην οικεία
επιστήμη και ισχυρότερο επιστημονικό υπόβαθρο. Ο προβαλλόμενος ισχυρισμός του
Δήμου ότι με τον καθορισμό του ανωτέρω προσόντος δεν περιορίστηκε υπέρμετρα
και αδικαιολόγητα η δυνατότητα λοιπών κατάλληλων ενδιαφερόμενων να
υποβάλλουν αίτηση, είναι απορριπτέος, αφού η άνω περιοριστική πρόβλεψη του
είδους του πτυχίου, κατ’ αποκλεισμό, χωρίς προφανή λόγο, της δυνατότητας
εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκ μέρους υποψηφίων κατόχων πτυχίων Α.Ε.Ι. συναφών
με το αντικείμενο των καθηκόντων του ειδικού συνεργάτη, έλαβε χώρα χωρίς καμία
αιτιολόγηση εκ μέρους του Δήμου. Τέτοια δε δεν συνιστά η επικαλούμενη
παρασχεθείσα εκ του νόμου ευχέρεια του Δημάρχου να επιλέξει τον κατάλληλο
ειδικό συνεργάτη, εφόσον η εν λόγω ευχέρεια πρέπει να ασκείται σύννομα και
ελέγχεται ως προς την τήρηση των ορίων της δια της αιτιολογημένης κρίσης του
κατά την άσκησή της. Εξάλλου, η ευχέρεια του Δημάρχου να επιλέξει τον κατάλληλο
ειδικό συνεργάτη, που πρέπει να συνδυάζει την επιστημονική επάρκεια και εμπειρία,
αλλά και να απολαμβάνει της εμπιστοσύνης του, περιορίζεται μεταξύ αυτών που
διαθέτουν τα προσόντα που ορίζει ο νόμος, υπό την έννοια ότι είναι το αποφασίζον
όργανο ως προς την αξιολόγηση της καταλληλότητας για τη θέση αυτή. Για το λόγο
άλλωστε αυτό, προβλέπεται στο νόμο δημόσια γνωστοποίηση εκ μέρους του
Δημάρχου για την πλήρωση της θέσης του ειδικού συνεργάτη, με την οποία
καθορίζονται τα προσόντα πρόσληψης και η εμπειρία, που πρέπει να έχουν οι
υποψήφιοι. Εν προκειμένω, το υπέρμετρο του τεθέντος περιορισμού δεν αναιρείται
εκ του γεγονότος ότι προσήλθαν δύο ακόμη ενδιαφερόμενοι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΙ
Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών, αφού, βάσει των διδαγμάτων της κοινής πείρας,
με την πρόσκληση και πτυχιούχων άλλων Σχολών Α.Ε.Ι., θα επιτύγχανε ο Δήμος τη
συμμετοχή περισσότερων προσοντούχων υποψηφίων για την πλήρωση της επίμαχης
θέσης και μάλιστα ευρύτερης επιστημονικής κατάρτισης που θα συνέδραμε τη
δημοτική αρχή στο έργο της, απορριπτομένου του σχετικού ισχυρισμού του Δήμου
ΧΧΧ.
IV. Κατ’ ακολουθίαν τούτων, η εντελλόμενη με το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα
πληρωμής δαπάνη δεν είναι νόμιμη και, ως εκ τούτου, το ένταλμα αυτό δεν πρέπει να
θεωρηθεί.
Για τους λόγους αυτούς
Αποφαίνεται ότι το 14Β, οικονομικού έτους 2018, χρηματικό ένταλμα πληρωμής
του Δήμου ΧΧΧ, ποσού 864,91 ευρώ, δεν πρέπει να θεωρηθεί.

