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rΝΩΣτοnΟIΗΕΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Αφού έλαβε υπόψη του
Ι. Τις διατάξεις του άρθρου .')8 του ν. :18.12/2010 περΙ αρμοδιοτήτων

Δημάρχου.

2. ΊΌν Ο.ε.Υ. του Δήμου Σαρωνικού Αττικής (ΦΕΚ ι.J.22ι.J./B/28.12.201f~) κω
συγιcειφιμένα το άρθρο 21 αυτού ",ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ,. στο οποίο
προβλέπονται τρεις θέσεις Νομικού Συμβούλου οι οποΙες εΙναι κενές.

:1. Τις διατάξεις του άρθρου Ι (j.'i του ν. :1.')84/2007 περί «Δικηγόροι Δήμων
και Ιδρυμάτων,.

1. Τις διατάξεις του άρθρου ((~7 του ν. :1.'i81./2007 περΙ «rενικά προσόντα
πρόσληψης - Κωλύματα διορισμού,. .

•1. Την υπ' αριθμ. ΔΙΠΜΔ/Φ.ΕrΚΡ./:ΙΙ:Ι/:Ι7201/19.11.20IU Απόφαση
Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού ΣυμβουλΙου :J:J/200(~. σύμφωνα με την
οπο(α εγκρίθηκε η πρόσληψη ενός (Ι) δικηγόρου.νομικού συμβούλου με
έμμισθη εντολή στο φορέα μας.

41. Την παρ. 2 του άρθρου 4:Ι «Πρόσληψη εμμίσθου διιςηγ6ρου,. του Ν.
4194/201:1 (ΦΕΚ 208/27.9.20Ι:Ι/Α) σύμφωνα με την οποία: ••Η '
Πρόσληφη δικηγόρων στους φορεΙς του δημοσΙου τομέα. όπως αυτός
καθορΙζεται κάθε φορά με νόμο. γΙνεται με επιλογή ύστερα από ΠΡOKήρυξη~με
βάση όσα παρακάτω ορΕζονται. εκτός αν πρόκειται για πρόσληψη του
προϊσταμένου νομικής ή διι(αστικής υπηρεσΙας ή νομικού συμβΟύλου στους
φορεΙς αυτούς. ο οποΙος προσλαμβάνεται με απόφαση του αρμοδlου οργάνου
του φορέα,..

7. Την υπ' αριθμ. 1l42:i/6/"/ Ι σ βεβαίωση πίστωσης του προϊσταμένου της
ΟΙlcονομικήςυπηρεσίας σύμφωνα με την οπο(α προβλέπεται σχετική πΙστωση
στον προϋπολογισμό του Δήμου για το τρέχον έτος
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
'Οτι προτΙθεται να προβεΙ στην πλήρωση μΙας 41) θέσης Νομικού Συμβοίιλου με
έμμισθη εντολή.
Ι. Ο προσληφθεΙς θα καταλάβει κενη οργανικη θέση κατηγορΙας ειδιι,ών θέσεων
του Δήμου Σαρωνικού και θα ακολουθήσει την προβλεπόμενη από την κεΙμενη
νομοθεσΙα μισθολογική εξέλιξη.
2. Αντιl<εΙμενο της απασχόλησης του ανωτέρω Νομικού Σύμβουλου θα εΙναι η
νομική υποστι\ριξη σε θέματα του Δήμου Σαρωνικού και εΙδικότεραl

• Θα ασχολεΙται αποκλειστικά και θα παρέχει νομικές συμβουλές ή
γνωμοδοτι\σεις, εΙτε ατομικά ε(τε σε συμβουλιο με άλλους, θα: κατευθύνει
τον χειρισμό των υΠοθέσεων σε συνεργασΙα με άλλους δικηγόρους ή
διοικητικά όργανα. προς τα συλλογικά και μονομελή όργανα του Δήμου
4Δημοτικό Συμβούλιο. Επιτροπές. Δήμαρχος. Γενικός Γραμματέας,
Αντιδημάρχους. κ.λπ.). τις επΙ μέρους υπηρεσΙες του Δήμου. καθώς και στα
ιδρύματα και στα άλλα Noμιl<ά Πρόσωπα του Δήμου, διασφαλΙζοντας το
νομότυπο των δράσεων τους. των πράξεων τους. την προώθηση των
επιδιώξεων. των στόχων και των συμφερόντων του Δήμου.

• Θα παρΙσταται στις συνεδριάσεις "ίων συλλογιl(ών οργάνων του Δήμου για
την παροχη νομικών συμβουλών. εφόσον αυ"ίό κριθεΙ απαρα(τητο από τη
δημοτική αρχή, χωρΙς πρόσθετη αμοιβή.

• Θα παρέχει νομικές συμβουλές και γνωμοδοτήσεις σε θέματα που αφορουν
το Δημο προς τα πολιτιl,ά όργανα διοΙκησης του Δήμου. για τη διασφάλιση
της νομιμότητας των διοιl<ητικών πράξεων.

• Η παροχή νομιl<ών συμβουλών και κατευθύνσεων προς τις επιμέρους
υπηρεσ(ες του δήμου καθώς και τα άλλα νομικά πρόσωπα του Δήμου για
τη διασφάλιση της νομιμότητας των δράσεων τους.

• Η επεξεργασΙα και ο νομικός έλεγχος όλων των συμβάσεων που συνάπτει ο
Δήμος με τρΙτους καθώς και των προκηρύξεων του Δήμου για ανάθεση
έργων. προμηθειών και υπηρεσιών σε τρΙτους.

• Η τήρηση του αναγκαΙου αρχεΙου εγγράφων για τις ανάγκες του
Αυτοτελούς Τμήματος Νομικής ΥπηρεσΙας.

• Υποχρεούται να παρέχει τις ανωτέρω υπηρεσ(ες. καθώς και όσων
αναγράφονται στον Ο.Ε.Υ του Δήμου Σαρωνικοό. στο Αυτοτελές Τμήμα
Νομικής ΥπηρεσΙας του Δήμου. που βρΙσκεται στο Δημαρχιακό μέγαρο του
Δήμου Σαρωνικοό. για χρόνο που να ανταποκρ(νεται στις εκάστοτε
υπάρχουσες υπηρεσιακές συνθηκες κατά τα ανωτέρω.

:Ι. Θα παρέχει τις υπηρεσΙες του στο Δημοτικό Κατάστημα. για χρόνο που να
ανταποκρΙνεται στις ει<άστοτε υπάρχουσες υπηρεσιακές συνθήκες.
4. Οι αποδοχές του δικηγόρου που θα προσληφθε( καθορΙζονται με τις
διατάξεις του Ν. 4:Ι:54/~ΟI.'i και θα ασφαλΙζεται στον οικε(ο ασφαλιστιl<ό
του φορέα. σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσ(α η οπο(α προβλέπει και την
υπηρεσιακι\ του εξέλιξη•
•'i. Οι υποψηφιοι για την πιο πάνω θέση θα πρέπειl
α) Να εΙναι Έλληνες πολ(τες
β) Να εΙναι μέλη ενός από τους Δικηγορικοό Συλλόγους του Κράτους
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γ) Να εΙναι κάτοχοι πτυχΙου Νομικης Σχολής της χώρας ή ισότιμο]) IcaL
αντΙστοιχου πτυχΙου άλλης χώρας. εφόσον αυτό έχει αναγνωριστεΙ • σύμφωνα
με τις νόμιμες διαδικασΙες •
δ) Οι άντρες να tXOUVεκπληρώσει τις στρατιωτικές τους uποχρεώσεις ή να
έχουν απαλλαγεΙ νόμιμα από αυτές και να μην εΙναι ανuπότακτοι ή να μην
έχουν καταδικαστεΙ για λιποταξΙα με τελεσΙδικη απόφαση.
ε. Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινn<:ήIcαταδΙlcηή υποδιl(Ια η να μην τελοόν
υπό δικαστική σuμπαράσταση.
στ) Να εΙναι uγιεΙς και αρτιμελεΙς _σε βαθμό που να μην εμποδΙζεται η άσκηση
των καθηκόντων τους).
ζ) Να μην έχουν κώλuμα κατά τις διατάξεις του Ν. 1191j:lCH:I ΦΕΚ Α'
:lOUj:l7 .f).:lO 1 :1) -Κώδικας Δικηγόρων» •

•1. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν αΙτηση στο Δήμο Σαρωνικοό Αττικής
ε(τε αυτοπροσώπως, ε[τε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτοίις πρόσωπο.
εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφη τους θεωρημένη από δημόσια
αρχή, εΙτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη Δ/νση: Λ. Αθηνών και
Ρήγα ΦεραΙου, Καλύβια. ΤΚ H'CH ο, υπόψη κας Πεδιώτη Ελισάβετ, εντός
δέκα CΙO) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της τελευταΙας
δημοσΙευσης της αναιω{νωσης στον Τύπο. αΙτηση UΠΟψηφιότητας
συνοδευόμενη από:
Α) ΦωτοτυπΙα δύο όψεων του ΔελτΙου Αστυνομικής ταυτότητας ή της
σχετικής προσωρινής βεβαΙωσης της αρμόδιας Αρχής ή των κρΙσιμων σελΙδων
του διαβατηρΙου _δηλαδή αυτών που αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεΙα
ταuτότητας του κατόχοu).
Β) Πιστοποιητικό Ποινικοό Μητρώου
Γ) Πιστοποιητικό του οικεΙου Δικηγορικού Συλλόγου από τον οποΙο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν έχει τιμωρηθεΙ πειθαρχικά και ότι δεν κατέχει
άλλη έμμισθη θέση.
Δ) Υπείιθυνη Δήλωση ότι ο uποψήφιος δεν παρέχει τις υπηρεσΙες του
αποκλειστικά σε άλλο Νομικό Πρόσωπο του Δημόσιο]) Τομέα και δεν λαμβάνει
πάγια περιoδικJl αμοιβη από Νομικό Πρόσωπο το]) Δημόσιο]) Τομέα.
Ε) Βιογραφικό σημεΙωμα με τα στοιχεΙα της επιστημονικής και
επαγγελματικής τους δράσης. στο οποΙο να αναφέρεται αναλυτικά η εμπειρΙα
τους καθώς και τα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών και
ουσιαστικών τους προσόντων _πτυχΙα, μεταπτυχιακοΙ τΙτλοι, πτυχΙα ξένων
γλωσσών κτλ.) τα οποΙα θα πρέπει να πληρούν τα εξής:

.Της ημεδαπής
α) Δημόσια έγγραφα ημεδαπής. δηλαδή έγγραφα που έχουν ε!(δοθεΙ από
υmιρεσ(ες και φορεΙς του δημόσιου και του εuρύτερoυ δημόσιου τομέα .π.χ.
τΙτλοι σπουδών • άδειες • πιστοποιητικά • βεβαιώσεις κ.λπ.), υποβάλλονται
και γΙνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντΙγραφα των
πρωτoτUπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους.

β) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που δεν εκδΙδονται από
υπηρεσΙες και φορεΙς του δημόσιου και του εuρύτερου δημόσιου τομέα
_εκδΙδονται από ιδιωτικοός φορεΙς), υποβάλλονται ι(αι γ(νονται υποχρεωτικά
αποδεκτά σε ευιφινή φωτοαντΙγραφα από αντΙγραφα ιδιωτικών εγγράφων.
τα οπο{α έχουν επικυρωθεΙ από δικηγόρο καθώς και σε ευκρινή
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φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτιι(ών εγγράφων φέρουν
θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου
τομέα.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σίιμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. ι του ν. 4:l.'iO/:lOI4
για την εξυπηρέτηση των πολιτών στο σύνολο των συναλλαγών τους με το
δημόσιο έχει ι<αταργηθε{ η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων
χωρίς τούτο να σημαίνει απαγόρευση χρήσης. προσκόμισης αυτών από τους
υποψηφίους.

Της αλλοδαπής
ΤΙτλοι. πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτοννται από την
προκήρυξη πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα.
Η επίσημη μετάφρασή τους γΙνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του
Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το ΠροξενεΙο της ξένης χώρας στην
Ελλάδα 1\ από δικηγόρο ή από άμισθο ερμηνέα διορισμένο βάσει του ν.
I4aS/2U.12.HH:J/I,2.IOI4. Ειδικώς όμως μετά τον νέο •••Κώδικα
Δικηγόρων» Cάρθρο :ισ ν. 41f)4/20 Ι:Ι / ΦΕΚ 208/27.".20 Ι:Ι/τ.η.
μεταφράσεις ξενόγλωσσων εγγράφων που γΙν.ονται από δικηγόρο μετά την
27.0.20 1:1 γίνονται δεκτές εφόσον ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει
επαρκή γνώση της γλώσσας από ι(αι προς την οποία μετέφρασε.
Σημειώνεται ότι. σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικραη:ίας.
προκειμένου περί τίτλων σπουδών με τους οποίους αποδεικνίιεται η γνώση
της ξένης γλώσσας, τίτλοι που προσκομίζονται σε απλά φωτοαντίγραφα
γίνονται δεκτοί. υπό την προϋπόθεση ότι προσιcομίζονται επιιcuρωμένες
μεταφράσεις αυτών. στις οποίες γίνεται μνεία ότι στους νόμιμους
μεταφραστές είχαν προσκομισθεί τα πρωτότυπα ή επιιcuρωμένα αντίγραφα
των τίτλων.
Τα ανωτέρω cτίτλοι. πιστοποιητικά και βεβαιώσεις. γίνονται υποχρεωτικά
αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν
εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεΙ από δικηγόρο.
rtvovtat υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα
ιδιωτιl(ών εγγράφων. τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι τα προσόντα. τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που
αναγράφονται από τον υποψήφιο στην αΙτηση συμμετοχής του στη διαδικασία
πλήρωσης των θέσεων πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Ση Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.Ζ. Πιστοποιητικό στρατολογΙας τύπου Α •

7. Δικηγόροι που κατέχουν άλλη έμμισθη εντολή κατά την έννοια των
σχετικών διατάξεων του Κώδικα Δικηγόρων. μπορούν να υποβάλλουν αίτηση.
αν συνυποβάλλουν μαζί με την αίτηση και τα σχετικά της προηγούμενης
παραγράφου. υπεύθυνης δήλωση ότι εφόσον προσληφθο{ιν στη νέα θέση που
προκηρύσσεται θα παραιτηθούν από άλλη έμμισθη θέση. Στην περίπτωση
αυτή. δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία. εάν δεν προσκομίσουν βεβαίωση
του Εντολέα στον οποίο παρέχουν τις υπηρεσίες τους ότι παραιτήθηιων από
την έμμισθη θέση τους ή έπαψαν να αναλαμβάνουν υποθέσεις ή να λαμβάνουν
περΙΟδική αμοιβή.
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11. Η τελιιcη επιλογη του Νομικού Συμβούλου θα γΙνει με βάση τα όσα
ορίζονται στην παρ. 2 του άρθ. 4;1του Ν. 4194/201:1 4ΦΕΚ208/27-9-1:1
τεύχος Μ σύμφωνα με την oπo(α~ ••η πρόσληψη νομικού συμβούλου στους
φορεΙς αυτούς θα γΙνει με απόφαση του αρμοδ{ου οργάνου του φορέα».
Εφόσον κριθεΙ αναγκα(ο το αρμόδιο όργανο μπορεΙ να ICΑλέσεισε ατομικη
συνέντευξη όσους πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις πρόσληψης. Για την
επιλογη και την πρόσληψη λαμβάνονται υπόψη η προσωπιιcότητα του
υποψηφΙου, η επιστημονική κατάρτιση και εξειδ[ΙCευσηστο αντικεΙμενο της
απασχόλησης και η επαγγελματιιcη του πε[ρα.
10. Η συμμετοχη των υποψηφ[ων προΟποθέτει ανεπιφύλα1Cτη αποδοχή των
όρων της γνωστοποΙησης.
Ι Ι. ΠληροφορΙες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες ICalώρες από 8:00 έως
14~:10στα τηλέφωνα 22!lft:120:HO. :141 4ΚαΠεδιώτη Ελισάβετ ••
Η γνωστοποΙηση αυτη θα δημοσιευτε( σε μια σε μΙα τουλάχιστον εφημερ[δα,
που εκδΙδεται στην έδρα του οικε(ου Δικηγορικού Συλλόγου, κατά προτίμηση
ημερήσια και θα κοινοποιηθεΙ στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνων.
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ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΙ ΑΠΙΚΗΙ
ΔΗΜΟΙ ΙΑΡΩΝΙΚΟΥ
Δ/ΝΙΗ ΔΙΟΙΚΗΙΗΙ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ/ΤΙΚΗΙ ΥΠΟΙΤ.ΟΛΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡ.ΕΓΓΡ.&ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Ταχ.Δ/νση: Α8ηνων & Ρ. ΦεραΙο\)

Πληροφορίες; Ε.Πεδιώτη

Τηλέφωνα:22993-20340

Fax: 22990-48653

EmαiI: Iily.pedioti@kalivia.gr

Βαθμός Ασφαλείας
κοΜβια.11/01/2019

Αριθ. Πρωτ.l.\?~

Προς: Πρόεδρο Διι<ηΥορικοί> IuMbyou
Αθηνών
Ακαδημίας 60
ΤΚ10679
Φαξ 2103610537
Πρωτοδικείο Αθηνών
Ακοδημίας 60
Τκ 10679
Γραμματεlα Ολομέλειας npotBPQV
Δικηγορικών Σ\)λλόγων Ελλ6δος
Τηλ.2103398185, 186
Φαξ 2103398187

ΘΕΜΑ: Τοιχοκόλληση γνωστοποίησης στο Πρωτοδικείο Αθηνών και στα γραφεία των

δικηγορικών σ\)λλόγων για την πρόσληψη ενός (1) Νομικοι) Σψβοι)λο\) με έμμισθη εντολή

βόσει το\) αρθρ. 43 το\) Ν. 4194/2013

Ποροκαλοι)με όπως επιμεληθείτε την τοιχοκόλληση της με αρ.πρωτ. 419/11.01.2019

γνωστοποlησης το\) Δήμο\) Σαρωνlκοι) στο κατόστημσ Tou Πρωτοδlκεlο\) κοι στο Γραφεία

των Διηγορικών Σ\)λλόγων γιο την πρόσληψη ενός (1) Νομlκοί> Σ\)μβοι)λου με έμμισθη

εντολή βάσει της παρ. 2 το\) όρθρο 43 το\) N.4194/2013 κοι μος αποστεlλετε το σχεηκ6

οποδεικτικό με φοξ στο 2299048653ή οποστολής το email liIy.pedlotl@kallvI0.gr
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