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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

      Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 167 του ν. 3584/2007, «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης
Δημοτικών  και  Κοινοτικών  Υπαλλήλων»,  (ΦΕΚ  143  Α΄,  28-06-2007),  όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 20 του Ν. 4057/2012 και της Π.Υ.Σ. 33/2006 όπως
ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν. 4194/2013, «Κώδικας Δικηγόρων», (ΦΕΚ 208/τ.
Α΄/27-09-2013).

4. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου Αλεξάνδρειας (ΦΕΚ 1116/Β΄/03-
06-2011).

5. Την υπ’ αριθ. 98/2014 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

6. Την  υπ’  αριθ.  507/2012  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  με  θέμα  «Έγκριση
πρόσληψης ενός (1) δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής».

7. Το υπ’ αριθ. 1117/12-03-2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-
Θράκης «Εισήγηση  για  την  πρόσληψη δικηγόρου,  με  σχέση έμμισθης εντολής,  στο
Δήμο Αλεξάνδρειας Νομού Ημαθίας».

8. Το  υπ’  αριθ.  15735/17-04-2014  έγγραφο  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  με  θέμα
«Έγκριση πρόσληψης δικηγόρων με έμμισθη εντολή στους ΟΤΑ Α΄ βαθμού».

9. Την υπ’ αριθ. 382/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Τροποποίηση
της  υπ’  αριθ.  507/2012  Απόφασης  Δημοτικού  Συμβουλίου  με  θέμα  «Έγκριση
πρόσληψης ενός δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής».

10. Το  υπ΄  αριθ.  12092/13-11-2014  έγγραφο  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης
Μακεδονίας-Θράκης  με  θέμα  «Έλεγχος  νομιμότητας  της  αριθ.  382/2014  απόφασης
δημοτικού συμβουλίου. 

11. Την υπ’ αριθ. 44247/18-11-2014 Βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
του Δήμου Αλεξάνδρειας.

12. Το υπ’ αριθ. 219325/02-12-2014 έγγραφο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
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13. Τις αυξημένες ανάγκες του Δήμου Αλεξάνδρειας, για την εξυπηρέτηση των νομικών,
δικαστικών και εξωδικαστικών υποθέσεών του.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την πλήρωση με επιλογή μίας (1) θέσης δικηγόρου παρ’ Εφέταις,  με έμμισθη
εντολή στο Δήμο Αλεξάνδρειας

Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων»,
όπως ισχύει  και  θα συνδέεται  με το Δήμο Αλεξάνδρειας Ν.  Ημαθίας, με  σχέση έμμισθη
εντολής.

1 . Αντικείμενο της απασχόλησης του ανωτέρω δικηγόρου θα είναι η προάσπιση δια της
δικαστικής οδού των συμφερόντων του Δήμου Αλεξάνδρειας και των Νομικών Προσώπων
Δημοσίου  και  Ιδιωτικού  Δικαίου  αυτού,  η  νομική  εκπροσώπησή  του  ενώπιον  των
Δικαστηρίων και κάθε δικαστικής αρχής, η παρακολούθηση των δικαστικών υποθέσεων, η
γνωμοδότηση για κάθε νομικό θέμα που τίθεται από την Οικονομική Επιτροπή, από τους
Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων, η εξώδικη εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον
Διοικητικών  Αρχών  ή  άλλων  φορέων  για  θέματα  νομικής  φύσεως,  η  παροχή  νομικών
υπηρεσιών γενικά σε θέματα που ανακύπτουν κατά τη λειτουργία της υπηρεσίας καθώς και
η εν γένει υποστήριξη σε θέματα που άπτονται νομικής έρευνας.

Οι  παραπάνω υπηρεσίες θα παρέχονται,  επί  καθημερινής,  κατά το δυνατόν βάσεως,  τις
εργάσιμες  ημέρες και  ώρες,  κατά κανόνα,  στο  Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας   του Δήμου
Αλεξάνδρειας και στα αρμόδια δικαστήρια, τηρούμενων πάντα των διατάξεων του Κώδικα
Δικηγόρων, προκειμένου να εκπληρώνονται πλήρως τα ανατιθέμενα καθήκοντα.  

2 . Για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών οι αποδοχές του καθορίζονται σύμφωνα με την
ΚΥΑ  οικ.  2/17132/0022/28-02-2012  (ΦΕΚ  498/28-02-2012  τ.  Β΄)  που  εκδόθηκε  κατ’
εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 4024/2011.

3  .  Ο  προσληφθείς  θα  υπόκειται  στην  ασφάλιση  του  Ταμείου  Νομικών  και  λοιπών
κρατήσεων,  θα  υπάγεται  οργανικά  στο  Δήμο  Αλεξάνδρειας  και  θα  ακολουθεί  την
προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία υπηρεσιακή εξέλιξη.

4 . Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση πρέπει:

α) Να είναι δικηγόροι μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Ν. Ημαθίας, με δικαίωμα παράστασης
στο Εφετείο.

β) Να κατέχουν Πτυχίο Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο
ισότιμης Σχολής της αλλοδαπής.

γ) Να έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος από το Δικηγορικό Σύλλογο Ν. Ημαθίας.

δ) Άσκηση δικηγορίας στη βαθμίδα παρ΄ Εφέταις.

ε)  Να  έχουν  εκπληρώσει  (οι  άνδρες)  τις  Στρατιωτικές  τους  υποχρεώσεις  ή  να  έχουν
απαλλαγεί νομίμως από αυτές και να μην είναι ανυπότακτοι ή να μην έχουν καταδικασθεί
για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση.

στ) Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή να μην τελεί υπό δικαστική
συμπαράσταση.

ζ)  Να  είναι  υγιείς  και  αρτιμελείς  (σε  βαθμό  που  να  μην  εμποδίζεται  η  άσκηση  των
καθηκόντων τους). 

η) Να μην έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του Ν. 1256/1982 και του Κώδικα Δικηγόρων.
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5 . Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο Αλεξάνδρειας σε αποκλειστική
προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της
προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο της έδρας του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου,
αίτηση συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Φωτοτυπία δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας. 

β) Για τους άνδρες Πιστοποιητικό Στρατολογίας τύπου Α΄.

γ) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου

δ)  Πιστοποιητικό  του  οικείου  Δικηγορικού  Συλλόγου  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  ο
υποψήφιος δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά και ότι δεν κατέχει άλλη έμμισθη θέση.

ε)  Υπεύθυνη  Δήλωση  ότι  ο  υποψήφιος  δεν  παρέχει  τις  υπηρεσίες  του  αποκλειστικά  ή
συστηματικά με αμοιβή κατά υπόθεση σε άλλο Νομικό Πρόσωπο του δημοσίου τομέα.

στ) Βιογραφικό Σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής του δράσης,
καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών του
προσόντων (πτυχία, μεταπτυχιακοί τίτλοι κ.λ.π.).

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 θα προσληφθούν στη νέα θέση που προκηρύσσεται, θα παραιτηθούν
από την άλλη έμμισθη θέση. Στην περίπτωση αυτή δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία,
αν δεν προσκομίσουν βεβαίωση του εντολέα, στον οποίο παρέχουν τις υπηρεσίες τους, ότι
παραιτήθηκαν από την έμμισθη θέση τους ή έπαψαν να αναλαμβάνουν υποθέσεις ή να
λαμβάνουν περιοδική αμοιβή.

7 . Με την αίτησή τους οι υποψήφιοι υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την
απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων.

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,  η  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  πιο  πάνω  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:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

Προσωπικότητα 10

Επιστημονική Κατάρτιση 20

Εξειδίκευση στο αντικείμενο της απασχόλησης 30

Επαγγελματική Πείρα 20

Επαγγελματική επάρκεια 20

Γνώση ξένων γλωσσών 5

Οικογενειακή Κατάσταση 5

Πρόβλεψη για δυνατότητα εξέλιξης 5

    

  8 . Η επιλογή θα γίνει από πενταμελή Επιτροπή, αποτελούμενη από:

Α) Δικαστικό Αντιπρόσωπο Α΄ Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή τον νόμιμο αναπληρωτή
του, που ορίζει ο Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ως Πρόεδρο.

Β)  Τρείς  (3)  δικηγόρους,  από  τους  οποίους  ο  ένας  με  15ετή  τουλάχιστον  ευδόκιμη
δικηγορική υπηρεσία, που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του οικείου δικηγορικού
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συλλόγου, ως μέλη.

Γ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Δήμου Αλεξάνδρειας, ως μέλος. 

Καθήκοντα Γραμματέα της Επιτροπής ασκεί υπάλληλος του Δήμου Αλεξάνδρειας.

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, εκδίδει, αιτιολογημένη απόφαση με τη σειρά αξιολόγησης των υποψηφίων.

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

10 .  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε
αυτοπροσώπως,  είτε  με  άλλο  εξουσιοδοτημένο  από  αυτούς  πρόσωπο,  εφόσον  η
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά
με  συστημένη επιστολή,  στα γραφεία  της  υπηρεσίας  μας  στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δήμος Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντίστασης 42, Τ.Κ. 59300, απευθύνοντάς την στο Γραφείο
Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κ. Κιρτικίδου Ευθυμίας (τηλ. επικοινωνίας: 23333-50122).
Στην  περίπτωση  αποστολής  των  αιτήσεων  ταχυδρομικώς  το  εμπρόθεσμο  των  αιτήσεων
κρίνεται  με  βάση την ημερομηνία  που φέρει  ο  φάκελος  αποστολής,  ο οποίος  μετά την
αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία
τριάντα (30) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης σε μία
(1) τουλάχιστον εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα του Δικηγορικού Συλλόγου Ημαθίας. 

Κοινοποίηση:

1. Δικαστικό Αντιπρόσωπο Α΄ Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 

2. Πρόεδρο Δικηγορικού Συλλόγου Ν. Ημαθίας

         Οι οποίοι επιμελούνται για την τοιχοκόλλησή της στο κατάστημα του Πρωτοδικείου και                      

         στο γραφείο του Δικηγορικού Συλλόγου

             Εσωτερική Διανομή:

             1 . Γραφείο Δημάρχου

             2 . Γραφείο Αντιδημάρχων

             3 . Δ/νσεις Δήμου Αλεξάνδρειας

             4 . Νομικά Πρόσωπα Δ. Αλεξάνδρειας

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΓΚΥΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

4

ΑΔΑ: 6ΒΙ0ΩΨΠ-ΛΩΧ


		2014-12-11T12:36:39+0200
	Athens




