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ΔιΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Βασ. Κων/νου 47
Τ.κ.: 19400 - Κορωπί
Πληροφορίες: Υφαντή Ελένη
Τηλ.: 2106628402 εσωτ. 151
Fax:2106624963

Θέμα: « Πρόσληψη Δικηγόρου Παρ' Αρείω Πάγω με σχέση έμμισθης
εντολής στο Δήμο Κρωπίας»

Σχετ.: Το αριθμ. 14018/19-4-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησηςιπερί έγκρισης πρόσληψης
δικηγόρου με έμμισθη εντολή στους ΟΤΑ α' βαθμού

Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, εγκρίθηκε για το Δήμο Κρωπίας η πρόσληψη ενός (1)
δικηγόρου με έμμισθη εντολή, η οποία θα πραγματοποιηθεί βάσει των διατάξεων του
άρθρου 43 παρ. 2 του Ν.4194/2013, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 60 παρ.? του
Ν.43?Ο/2016.

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την υπ' αριθμ. 16416/26-09-2016 προκήρυξη
(ΑΔΑ: 6Ψ3ΡΩΛ6-ΕΝΩ) του Δήμου Κρωπίας για την πρόσληψη ενός (1) δικηγόρου
Παρ' Αρείω Πάγω με σχέση έμμισθης εντολής και παρακαλούμε όπως προβείτε στις
απαραίτητες ενέργειες για τον ορισμό τριών (3) δικηγόρων, εκ των οποίων ο ένας με
15ετή τουλάχιστον ευδόκιμη δικηγορική υπηρεσία, ως μέλη της Επιτροπής εξέτασης
των δικαιολογητικών των υποψηφίων για την θέση του δικηγόρου στο Δήμο μας.

Επίσης με το παρόν έγγραφο, σας αποστέλλουμε και αντίγραφο της αριθμ.
217/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κρωπίας, με την οποία
ορίζονται ο εκπρόσωπος του Δήμου μας με τον αναπληρωτή του, που θα είναι μέλος
της Επιτροπής καθώς και ο υπάλληλος του Δήμου μας που θα εκτελέσει καθήκοντα
γραμματέα της εν λόγω Επιτροπής με τον αναπληρωτή του.

Προς ενημέρωσή σας, σας γνωρίζουμε ότι η τοιχοκόλληση της συγκεκριμένης
προκήρυξης στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών θα γίνει με επιμέλεια του Δήμου
Κρωπίας, συνοδευόμενη με το ανάλογο αποδεικτικό τοιχοκόλλησης .
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Αρ. Πρωτ.: 16416

Κορωπί 26 Σεπτεμβρίου 2016

ΑΔΑ: 6Ψ3ΡΩΛ6-ΕΝΩ
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Location: Athens

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΠΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ κρηΠΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗτικηΝ ΥΠΗΡΕΣιηΝ
ΤΜΗΜΑΑΝΘΡΩΠΙΝογ ΔΥΝΑΜικογ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Βασ. Κων/νου 47
Τ.Κ.: 19400 Κορωπί
ΠΛΗΡ.: Καζαντζή Μαρία
ΤΗΛ: 2106628402 εσ. 181
FAX:210-6624963

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) δικηγόρου Παρ' Αρείω
Πάγω με σχέση έμμισθης εντολής

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κρηΠIΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 86 και 281 του Ν.3463/2006 «Κύρωση
του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ114Α')

2. Τις διατάξεις των άρθρων 165 έως 167 του Ν.3584/2007 «Κύρωση
του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων»
(ΦΕΚ143Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου Πόρ. 20 περ. α του Ν.4057/2012
(ΦΕΚ54Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, περί προηγούμενης
έγκρισης της ΠΥΣ33/2006 για την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης
των έμμισθων δικηγόρων.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν.4194/2013 (ΦΕΚ208Α')
«Κώδικας Δικηγόρων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο
60 παρ.7 του Ν.4370/2016 (ΦΕΚ37/Α' /2016).

5. Την υπ' αριθμ. 9362/5-05-2006 Κοινή Υπουργική Απόφαση
«Κατάργηση της υποβολής αντιγράφου ποινικού μητρώου, ως
δικαιολογητικού συμμετοχής στη διαδικασία πρόσληψης δικηγόρων
με πάγια αντιμισθία ή για αποκλειστική ή συστηματική ανάθεση
υποθέσεων με πάγια αμοιβή και αντικατάσταση του από υπεύθυνη
δήλωση του Ν.1599/1986, όπως ισχύει» (ΦΕΚ561/Β').

6. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου Κρωπίας
(ΦΕΚ1070/Β' /30-04-2013), στο οποίο σύμφωνα με το άρθρο 20
προβλέπεται κενή οργανική θέση δικηγόρου με έμμισθη εντολή.

7. Τις αριθμ. 16/2014 και 75/2015 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
Κρωπίας αναφορικά με την πρόσληψη ενός (1) δικηγόρου με σχέση
έμμισθης εντολής για τη νομική κάλυψη των Υπηρεσιών του Δήμου.

8. Το αριθμ. 14018/19-04-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με το οποίο ανακοινώθηκε η
έγκριση πρόσληψης ενός (1) δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο
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Δήμο κρωπίας, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ.
ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./52/3196/5-4-2016 Απόφαση της Επιτροπής της
ΠΥΣ33/2006 (άρθρο 2 παρ.1).

9. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 14664/29-08-2016 βεβαίωση εγγεγραμμένης
πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Κρωπίας
στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2016 του Δήμου στον ΚΑ
00-6031.004 με τίτλο «Αποδοχές Δικηγόρου με έμμισθη εντολή» και
στον ΚΑ 00-6053.002 με τίτλο «Εισφορές υπέρ ταμείου νομικών»,
για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης καθώς και για τα επόμενα
οικονομικά έτη θα γίνει ανάλογη πρόβλεψη.

10.Τlς αυξημένες ανάγκες του Δήμου για την υποστήριξη και επικουρία
επί των νομικών, δικαστικών και εξωδικαστικών υποθέσεών του
καθώς και την παροχή νομικών συμβουλών και σχετικών
κατευθύνσεων προς τις υπηρεσίες του Δήμου Κρωπίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την πλήρωση με επιλογή μίας (1) θέσης δικηγόρου Παρ'
Αρείω Πάγω, μέλους του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, με
σχέση έμμισθης εντολής στο Δήμο Κρωπίας.

Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 2
του Ν,4194/13 (Κώδικας Δικηγόρων) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
από τις διατάξεις του άρθρου 60 παρ. 7 του Ν,4370/2016 και θα
συνδέεται με το Δήμο κρωπίας με σχέση έμμισθης εντολής.

1. Το αντικείμενο της απασχόλησής του/της θα είναι:
• Η κάλυψη των γενικών νομικών θεμάτων των Υπηρεσιών του

Δήμου κρωπίας και των ΝΠΔΔ του Δήμου και η υπεράσπιση των
συμφερόντων του Δήμου και των ΝΠΔΔ του Δήμου, ενώπιον των
Δικαστηρίων ή άλλων Αρχών σε όλες τις υποθέσεις του καθώς και η
εκπροσώπησή του σε αυτά.

• Η παροχή νομικών συμβουλών και κατευθύνσεων προς τις
υπηρεσίες του Δήμου, καθώς και στα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου,
για την εξασφάλιση του νομότυπου των δράσεών τους.

• Η παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων προς τα
πολιτικά όργανα διοίκησης του Δήμου (Δημοτικό Συμβούλιο,
Επιτροπές, Δήμαρχος κ.λ.π.) διασφαλίζοντας το νομότυπο των
πράξεων του Δήμου.

• Η παράσταση στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της
Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής καθώς και
άλλων συλλόγlκών οργάνων του Δήμου και των Νομικών
Προσώπων αυτού, όταν αυτή κρίνεται απαραίτητη από την
Δημοτική Αρχή.

• Η παρακολούθηση δικαστικών υποθέσεων και η παροχή
οποιασδήποτε γνωμοδότησης για κάθε νομικό θέμα που ανατίθεται
από την Δημοτική Αρχή και τους Προϊσταμένους όλων των
Διευθύνσεων και των Τμημάτων του Δήμου ή αναφορικά με θέματα
που χρήζουν ειδικής επεξεργασίας και έρευνας Π.χ. οικονομικών,
δημοτικής περιουσίας, χωροταξικών, διοικητικών Κ.λ.Π.

• Η επεξεργασία και ο έλεγχος ως προς την νομική μορφή τους όλων
των συντασσομένων σχεδίων, συμφωνιών, διακηρύξεων,
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κανονιστικών πράξεων Κ.λ.Π. που διεκπεραιώνουν οι ανάλογες
υπηρεσίες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων αυτού. Ομοίως ο
νομικός έλεγχος ως προς τη σύνταξη των σχεδίων των πράξεων
συμφωνιών και συμβάσεων που υπογράφει ο Δήμος Κρωπίας και τα
Νομικά Πρόσωπα αυτού με οποιονδήποτε πρόσωπο (φυσικό ή
νομικό) με σκοπό την ανάθεση έργων, προμηθειών, υπηρεσιών,
μισθώσεων-εκμισθώσεων, αγορών κ.λ.π., σε συνεργασία με τις
αρμόδιες υπηρεσίες που ασχολούνται με αυτά.

• Η παραλαβή των δικογράφων που περιέρχονται στο Δήμο όταν
απουσιάζει ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού.

• Η τήρηση ειδικού πρωτοκόλλου εισερχομένων-εξερχομένων
δικαστικών εγγράφων καθώς και των επισυναπτόμενων σε αυτά
στοιχείων, όπως επίσης και η τήρηση ειδικού-βιβλίου για την πορεία
και την εξέλιξη των δικαστικών υποθέσεων που αφορούν τον Δήμο.

• Η παρακολούθηση της ισχύουσας νομοθεσίας και νομολογίας, η
συγκέντρωση, αξιολόγηση των νομικών διατάξεων, που συνεχώς,
εκδίδονται και έχουν σχέση με την υλοποίηση των σκοπών-έργων
του Δήμου, παρέχοντας έτσι την απαιτούμενη νομική υποστήριξη σε
ανάλογες επιτροπές του Δήμου όπου αυτό κριθεί αναγκαίο.

• Η πραγματοποίηση οποιασδήποτε εργασίας του ανατεθεί από τον
Δήμαρχο και αφορά το αντικείμενο της αρμοδιότητάς του/της.

Θα έχει έδρα το Δημαρχείο Κρωπίας, το οποίο βρίσκεται στην οδό Βασ.
ΚωνΙνου 47 στο Κορωπί.
Οι παραπάνω υπηρεσίες θα παρέχονται στο γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας
του Δήμου κρωπίας, το οποίο εδρεύει στην προαναφερόμενη Ταχυδρομική
Διεύθυνση, εφόσον δεν παρίσταται ανάγκη ηαράστασής του/της ενώπιον
των Δικαστικών, Διοικητικών ή άλλων Αρχών για υποθέσεις του Δήμου και
των ΝΠΔΔ αυτού και στα αρμόδια Δικαστήρια, τηρουμένων πάντοτε των
διατάξεων του Κώδικα Δικηγόρων .Επίσης θα βρίσκεται σε άμεση σχέση
διοικητικής εξάρτησης από το Δήμαρχο Κρωπίας.
2. Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών οι αποδοχές του/της

καθορίζονται σύμφωνα με την παρ.ΙΟ του άρθρου 9 του Ν.4354/Ι5.
3. Ο/Η προσληφθείς/φθείσα θα υπόκειται στην ασφάλιση του Ταμείου

Νομικών και λοιπών νομίμων κρατήσεων, θα υπάγεται οργανικά στο
Δήμο Κρωπίας και θα ακολουθεί την προβλεπόμενη από την κείμενη
νομοθεσία υπηρεσιακή εξέλιξη.

4. Οι υποψήφιοι για την πιο πάνω θέση πρέπει :

Α)Να είναι Έλληνες/ίδες πολίτες,
Β)Να είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικής Σχολής της χώρας ή
αναγνωρισμένης ισότιμης σχολής της αλλοδαπής,
Γ) Να είναι δικηγόροι μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με
δικαίωμα παράστασης στον Άρειο Πάγο
Δ) Να έχουν εκπληρώσει (οι άνδρες) τις Στρατιωτικές τους
υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ' αυτές και να μην είναι
ανυπότακτοι ή να μην έχουν καταδικασθεί για λιποταξία με τελεσίδικη
απόφαση.
Ε) Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή να μη
τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση.
Ζ) Να είναι υγιείς και αρτιμελείς (σε βαθμό που να μην εμποδίζεται η
άσκηση των καθηκόντων τους).
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Η) Να μην έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του Ν. 1256/82 και του
Κώδικα Δικηγόρων.

5. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στο Δήμο κρωπίας, σε
αποκλειστική πρΟθεσμία τριάντα (30) ημερων από την επομένη
της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας ηροκήρυξης σε μια
(1) ημερήσια εφημερίδα πΟυ εκδίδεται στην έδρα του
Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνων, αίτηση υποψηφιότητας για την
πρόσληψή τους στο Δημαρχείο κρωπίας (Ταχ. ΔΝση: Βασ. Κων/νου 47
Τ.Κ.19400 Κορωπί Απικής) και ειδικότερα στο Τμήμα Ανθρώπινου
Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας (αρμόδια υπάλληλος κα καζαντζή
Μαρία τηλ. 2106628402 εσωτ.181), συνοδευόμενη από τα κάτωθι
δικαιολογητικά:
α) Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου
β) Πιστοποιητικό του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το οποίο να
προκύπτει ο χρόνος της αρχικής εγγραφής του υποψηφίου στο
Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, ότι ο υποψήφιος δεν έχει τιμωρηθεί
πειθαρχικά και όη δεν κατέχει άλλη έμμισθη θέση.
γ) Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο υποψήφιος δεν παρέχει τις υπηρεσίες του
αποκλειστικά ή συστηματικά με αμοιβή κατά υπόθεση σε άλλο νομικό
πρόσωπο του δημοσίου τομέα και δεν λαμβάνει πάγια περιοδική αμοιβή
από Νομικό Πρόσωπο του δημόσιου τομέα.
δ) Φωτοτυπία δύο όψεων Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
ε) Πιστοποιητικό Στρατολογίας τύπου Α'
στ)Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
ζ) Αντίγραφο του πτυχίου Νομικής Σχολής της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής. Ειδικά οι τίτλοι της αλλοδαπής θα πρέπει να συνοδεύονται
από βεβαίωση ισοτιμίας από τον αρμόδιο προς τούτο φορέα (ΔΙΚΑΤΣΑ ή
ΔΟΑΤΑΠ).
η)Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχει κώλυμα διορισμού,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 έως 17 του Ν.3584/2007.
θ)Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος θα
δηλώνει ότι δεν έχει καταδικαστεί για τα εγκλήματα που αναφέρονται
στο άρθρο 16 του Ν.3584/2007 και στο άρθρο 26 του Κώδικα των
Δικηγόρων (Ν.3026/1954), δεν είναι υπόδικος για τα παραπάνω
εγκλήματα, δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και δεν τελεί
υπό δικαστική συμπαράσταση.
ι) Βιογραφικό Σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής και
επαγγελματικής του δράσης.

6. Δικηγόροι που κατέχουν άλλη έμμισθη θέση κατά την έννοια των
σχετικών διατάξεων του Κώδικα Δικηγόρων, μπορούν να εμφανιστούν
ως υποψήφιοι, αν συνυποβάλλουν, μαζί με την αίτηση και τα σχετικά
δικαιολογητικά της προηγούμενης παραγράφου, υπεύθυνη δήλωση, ότι
εφόσον προσληφθούν στη νέα θέση που προκηρύσσεται, θα
παραιτηθούν από την άλλη έμμισθη θέση ή θα πάψουν να
αναλαμβάνουν υποθέσεις άλλου νομικού προσώπου ή να λαμβάνουν
πάγια περιοδική αμοιβή από νομικό πρόσωπο του Δημοσίου Τομέα. Στην
περίπτωση αυτή δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία, αν δεν
προσκομίσουν βεβαίωση του Νομικού Προσώπου, στον οποίο παρέχουν
τις υπηρεσίες τους, ότι παραιτήθηκαν από την έμμισθη θέση τους ή
έπαψαν να αναλαμβάνουν υποθέσεις ή να λαμβάνουν περιοδική αμοιβή
από αυτό.
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7. Η αίτηση υποψηφιότητας επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου
8 του ;Ν.1599/1986, όπως ισχύει και η ανακρίβεια των δηλουμένων
στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις.
Ειδικότερα ο υποψήφιος:
α)Πρέπει να επισυνάπτει στην αίτησή του/της, σε πρωτότυπο ή
αντίγραφο, όλα τα απαιτούμενα από. την παρούσα προκήρυξη
δικαιολογητικά και σε περίπτωση που αυτά δεν προσκομιστούν, τότε ο
υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτησή του anoppinTETaI.
β)Δύναται να προβεί σε αντικατάσταση της αίτησής του/της ή
διόρθωση αυτής ή συμπλήρωσης τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών
μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής rων αιτήσεων. (Τυποποιημένο
έντυπο-υπόδειγμα αίτησης δεν διατίθενται από το Δήμο και η ευθύνη
της ορθής συμπλήρωσης της αίτησης έγκειται αποκλειστικά στον
υποψήφιο).

Η αίτηση υποβάλλεται είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο
εξουσιοδοτημένο από τον υποψήφιο πρόσωπο, εφόσον η
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του ενδιαφερόμενου θεωρημένη
από δημόσια αρχή.
Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής το εμπρόθεσμο της αίτησης
κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο
οποίος μετά την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην αίτηση του
υποψηφίου.

Για την επιλογή και πρόσληψη λαμβάνονται υπόψη η προσωπικότητα
του υποψηφίου, η επιστημονική του κατάρτιση, η εξειδίκευσή του
στο αντικείμενο της απασχόλησης, η επαγγελματική του πείρα,
επάρκεια, η γνώση ξένων γλωσσών και συνεκτιμάται η οικογενειακή
του κατάσταση και η πρόβλεψη της εξέλιξής του. Κρίσιμος χρόνος
για τον έλεγχο της συνδρομής των τυπικών προσόντων είναι ο
χρόνος λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων.
Οι συντελεστές βαρύτητας των ανωτέρω κριτηρίων για την

εξυπηρέτηση των αναγκών του Δήμου καθορίζονται ως εξής:

Σuvτελεστ'
30
25

της 25

10
5
1
3
1

8. Η επιλογή του δικηγόρου θα γίνει από πενταμελή Επιτροπή του άρθρου
43 παρ.2 περιπ. β του Ν.4194/2013 (ΦΕΚ208Α'), όπως τροποποιήθηκε
με το ?ρθρο. 60 παρ.7 του Ν.4370/2016 (ΦΕΚ37/Α' /2016), που
αποτελειται απο :
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α) Μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με βαθμό τουλάχιστον
Δικαστικού Πληρεξουσίου ΑΙ Τάξεως ή τΟν νόμιμο αναπληρωτή του, που
ορίζεται από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,
β) τρεις δικηγόρους, από τους οποίους ο ένας με 15ετή τουλάχιστον
ευδόκιμη δικηγορική υπηρεσία, που ορίζονται από το Διοικητικό
Συμβούλιο του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου(για την παρούσα
προκήρυξη από το Δικηγορικό Συμβούλιο Αθηνών),
γ) έναν εκπρόσωπο του Δήμου κρωπίας, ως μέλος με τον αναπληρωτή
του.
Καθήκοντα Γραμματέα της Επιτροπής ασκεί υπάλληλος του Δήμου
Κρωπίας.

Με την αριθμ. 217/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κρωπίας
ορίστηκαν:
α) Εκπρόσωπος του Δήμου κρωπίας, ως μέλος της εν λόγω Επιτροπής
ο Δήμαρχος κρωπίας κος Δημήτριος Ν. Κιούσης, με αναπληρωτή του
τον κο Ντούνη Ανδρέα, Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών
Υπηρεσιών Δήμου Κρωπίας
β) Καθήκοντα γραμματέα της Επιτροπής αυτής η Προϊσταμένη της
Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών τΟυ Δήμου κρωπίας κα Υφαντή-
ΜωραΤτου Ελένη, με αναπληρώτρια την Προϊσταμένη του Τμήματος
Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας κα Καζαντζή Μαρία.

Η Επιτροπή θα εξετάσει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των
υποψηφίων και θα τους καλέσει σε ατομική συνέντευξη . Μέσα σε ένα
μήνα το πολύ από την τελευταία ατομική συνέντευξη θα εκδώσει
αιτιολογημένη απόφαση με τη σειρά αξιολόγησης των υποψηφίων και
εισηγείται στο Δήμο Κρωπίας την επιλογή αυτού που υπερτερεί των
άλλων στη γενική εκτίμηση.

9. Η συμμετοχή των υποψηφίων στις διαδικασίες επιλογής, προϋποθέτει
ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσας προκήρυξης.

10.0 Δήμος κρωπίας που με την παρούσα προκήρυξη προκήρυξε την
συγκεκριμένη θέση, οφείλει μέσα σε ένα μήνα από την απόφαση της
Επιτροπής, να εκδώσει απόφαση πρόσληψης του επιτυχόντα και να
γνωστοποιήσει στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών την ανάληψη
υπηρεσίας εντός πρΟθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΊΈΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΠΚΩΝ ΥΙΠιΡΕΣlΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔHMonKOY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠ ΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ' αριθ. 21η/6-09-2016 Τακτικής συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Κρωπίας

Αριθμ. Απόφασης 217/2016

«Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου Κρωπίας με τον αναπληρωτή
του ως μέλος της Επιτροπής του άρθρου 43 παρ. 2β του
Ν.4194/2013, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 60 παρ.7 του
Ν.4370/2016 και γραμματέα της εν λόγω Επιτροπής με τον
αναπληρωτή του.»

Στο Κορωπί σήμερα στις 6η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2016 ημέρα

Τρίτη και ώρα 20:00μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο

σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, μετά από την με αριθμ. Πρωτ. 14973/2-09-2016

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που έγινε σύμφωνα με

τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, δημοσιεύτηκε νόμιμα και γνωστοποιήθηκε

σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο, κατά το οποίο προσήλθαν οι παρακάτω Δημοτικοί
Σύμβουλοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μιχαιρίνας Θεοφάνης Πρόεδρος

2. Γκίκας Γεώργιος του Κων/νου Αντιπρόεδρος
3. Αδάμ Ελένη Γραμματέας

4. Ντούνης Ανδρέας

5. Γρινιεζάκης Εμμανουήλ

6. Κορωνιάς Αντώνιος

7. Γιαwάκος Νικόλαος

8. Πιέτρης Δημήτριος

9. Πολίτης Παναγιώτης

10. Μάλλιου Αδαμαντία

11. Ντούνης Σταμάτιος

12. Κωνσταντάρας Κωνσταντίνος
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13. Κιούσης Κωνσταντίνος

14. Γκοτζαμάνης Λάμπρος

15. Αθανασίου Στέλλα

16. Λειβαδίτου Αγγελική

17. Μαρκαντώνη-Ντούνη Αγγελική (Κική)

18. Κιούση Αθηνά

19. Κερασιώτης Διονύσιος

20. Πρόφης Θωμάς

21. Τσιμπικτσιόγλου Παναγιώτης

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Γρίβας Θεόδωρος

2. Γκίκας Γεώργιος του Νικ.

3. Λέκκας Δημήτριος

4. Θεοχάρη- Μπούτση Γεωργία (Γωγώ)

5. Μιχαιρίνα Δήμητρα

6. Δήμας Γεώργιος

7. Αθανάτου-Παπακωνσταντίνου Ελένη

8. Δημοπούλου -Φραγκογιάννη Μαργέττα

9. Δήμα Βασιλική

10. Ρεμπάπης Ευάγγελος

11. Βράχας Ανδρέας

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ

I.Γκιόκα Αμαλία

(Προσήλθε κατά την συζήτηση του 1ου Ε.Η.Δ. θέματος)
Ι

Κατόπιν προσκλήσεως παρευρίσκεται και ο Δήμ~ρxoς κ. Δημήτριος Ν. Κιούσης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτ~α εφ' όσον σε σύνολο αριθμού

Δημοτικών Συμβούλων 33 παρευρίσκονται οι είκοσι ένα (21), ο Πρόεδρος κηρύσσει

την έναρξη της συνεδρίασης.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμ~oυλίoυ, πριν από την συζήτηση

των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ζήτησε αJό το Δημοτικό Συμβούλιο να

συζητηθεί ένα (1) θέμα εκτός ημερησίας δΙάτbξης με την διαδικασία του

κατεπείγοντος.

1. Αποδοχή ποσού 43.900,00€ από το ΥΠ.ΕΣ.Ι για την κάλυψη λειτουργικών

δαπανών των σχολείων του Δήμου Κρωπίας έτους 2016(Γ Κατανομή 2016),
ι
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ψήφιση της πίστωσης και Κατανομή του ποσού στις Σχολικές Επιτροπές.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τη συζήτηση του θέματος, με τη

διαδικασία του κατεπείγοντος.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την εισήγηση, του

60\> θέματος της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη του συμβουλίου την με αριθμό

14780/2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών η οποία έχει όπως

παρακάτω:

Με το υπ' αριθμ. 14018/19-04-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και

Διοικητικής Ανασυγκρότησης εγκρίθηκε για τον Δήμο μας, βάσει της αριθμ.

ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./52/3196/5-4-2016 Απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ33/2006, η

πρόσληψη ενός (ι) δικηγόρου με έμμισθη εντολή.

Η διαδικασία της πρόσληψής του γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 43 του

N.4194/2013 και την τροποποιητική που επήλθε με το άρθρο 60 παρ.7 του
Ν.4370/2016.

Σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ. 2β του N.4194/2013, όπως τροποποιήθηκε με το

άρθρο 60 παρ.7 του Ν.4370/2016, συγκροτείται πενταμελής επιτροπή, η οποία είναι

αρμόδια να εξετάσει τις αιτήσεις μαζί με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά των

υποψηφίων για την πρόσληψη του δικηγόρου με έμμισθη εντολή, κατόπιν της

προκήρυξης που θα δημοσιεύσει ο Δήμος μας. Μεταξύ των μελών της εν λόγω

Επιτροπής πρέπει να είναι και ένας εκπρόσωπος του Δήμου μας με τον αναπληρωτή

του στην περίπτωση απουσίας του. Επίσης ορίζεται και ένας γραμματέας υπάλληλος

του Δήμου με τον αναπληρωτή του, ο οποίος θα κρατάει τα πρακτικά της
συνεδριάσεως.

Για να μπορέσει ο Δήμος να προβεί στην διαδικασία έκδοσης της προκήρυξης για

την πρόσληψη ενός (ι) δικηγόρου με έμμισθη εντολή πρέπει προηγουμένως να

οριστεί ο εκπρόσωπος του Δήμου μας μαζί με τον αναπληρωτή του σε περίπτωση
απουσίας, διότι θα πρέπει να αναφερθεί στην προκήρυξη.

Ομοίως πρέπει να οριστεί και ένας γραμματέας υπάλληλος του Δήμου, με τον

αναπληρωτή του, ο οποίος θα κρατάει τα πρακτικά της συνεδριάσεως της Επιτροπής.

Δεδομένου ότι ο Δήμος Κρωπίας δεν διαθέτει δικηγόρο με έμμισθη εντολή και οι

υποθέσεις που περιέρχονται σε αυτόν είναι πολλές και χρήζουν διερεύνησης

καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει:

1. για τον ορισμό Εκπροσώπου του Δήμου μας μαζί με τον αναπληρωτή του σε

περίπτωση απουσίας του, ο οποίος θα εκπροσωπήσει τον Δήμο μας στην
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Επιτροπή που θα εξετάσει τα δικαιολογητικά για την πρόσληψη δικηγόρου με

έμμισθη εντολή και

2. για τον ορισμό γραμματέα υπάλληλο του Δήμου μας, με τον αναπληρωτή του, ο

οποίος θα κρατάει τα πρακτικά της συνεδριάσεως της Επιτροπής εξέτασης των

δικαιολογητικών για την πρόσληψη ενός (1) δικηγόρου με έμμισθη εντολή.

Στην συνέχεια ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου προτείνει ως

εκπρόσωπο του Δήμου το Δήμαρχο Δημήτριο Κιούση με αναπληρωτή του τον

Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Ανδρέα Ντούνη ,και

Γραμματέα την προϊσταμένη της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών Ελένη Υφαντή με

αναπληρώτριά της την Προϊσταμένη του τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού και

Διοικητικής Μέριμνας Μαρία Καζαντζή, και καλεί τα μέλη του Συμβουλίου να

αποφασίσουν σχετικά.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Διονύσιος Κερασιώτης

προτείνει αντί του Δημάρχου να οριστεί ως εκπρόσωπος του Δήμου ο Προϊστάμενος

του τμήματος προσωπικού του Δήμου.

Με την άποψη του προαναφερόμενου συμφώνησαν και τα υπόλοιπα παρευρισκόμενα

μέλη της μείζονος μειοψηφίας Αθηνά Κιούση, Γέωργιος Γκίκας του Κων/νου,

Θωμάς Πρόφης, & Παναγιώτης Τσιμπικτσιόγλου.

Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ' όψη:

1. Το άρθρο 43 του Ν.4194/2013 και την τροποποίηση που επήλθε με το άρθρο

60 παρ.7 του Ν.4370/2016.

2. Το υπ' αριθμ. 14018/19-04-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και

Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

3. Την υπ' αρ. 14780/2016 εισήγηση του Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού και

Διοικητικής Μέριμνας

4. Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. 1) Αθηνάς Κιούση 2) Διονύσιου

Κερασιώτη 3) Γεωργίου Γκίκα του Κων/νου 4) Θωμά Πρόφη & 5) Παναγιώτη

Τσιμπικτσιόγλου,

Α) Ορίζει εκπρόσωπο του Δήμου, το Δήμαρχο Δημήτριο Κιούση με αναπληρωτή

του σε περίπτωση απουσίας του, τον Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών
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Τα ΜέληΟ Πρόεδρος

Υπηρεσιών Ανδρέα Ντούνη.

~ Ο ανωτέρω οριζόμενος θα εκπροσωπήσει τΡ Δήμο Κρωπίας στην Επιτροπή

που θα εξετάσει τα δικαιολογητικά για την πρόσληψη ενός (1) δικηγόρου με

έμμισθη εντολή.

Β) Ορίζει γραμματέα της Επιτροπής την προϊσταμένη της Δ/νσης Διοικητικών

Υπηρεσιών Ελένη Υφαντή με αναπληρώτριά της την προϊσταμένη του τμήματος

Ανθρωπίνου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας Μαρία Καζαντζή.

~ Η ανωτέρω θα κρατάει τα πρακτικά της συνεδριάσεως της Επιτροπής

εξέτασης των δικαιολογητικών για την πρόσληψη ενός (1) δικηγόρου με

έμμισθη εντολή.

Στον κο Δήμαρχο αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Η Γραμματέας

Γκίκας Γεώργιος του Κων/νου

Μιχαιρίνας Θεοφάνης

Ο Αντιπρόεδρος

Αδάμ Ελένη Ντούνης Ανδρέας
Γρινιεζάκης Εμμ.
Κορωνιάς Αντώνιος
Γιαννάκος Νικόλαος
Πιέτρης Δημήτριος
Πολίτης Παναγιώτης
Μάλλιου Αδαμαντία
Ντούνης Σταμάτιος
Γκιόκα Αμαλία
Κωνσταντάρας Κωνσταντίνος
Κιούσης Κων/νος
Γκοτζαμάνης Λάμπρος
Αθανασίου Στέλλα
Λειβαδίτου Αγγελική
Μαρκαντώνη -Ντούνη Αγγελική
Κιούση Αθηνά
Κερασιώτης Διονύσιος
Πρόφης Θωμάς
Τσιμπικτσιόγλου Παναγιώτης
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