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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΥ
ΠΑΡ΄ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ
(ΠΑΓΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ)
Ο ∆ήµαρχος Κηφισιάς
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα
Καλλικράτης»
(ΦΕΚ87/τ.Α΄/7-6-2010),
όπως
έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 165 έως 167 του Ν.3584/07 «Κύρωση
του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων»
(ΦΕΚ 143/2007/Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 42 - 45 του Ν.4194/2013 «Κώδικας
∆ικηγόρων» (ΦΕΚ 208/2013/Α΄), όπως τροποποιήθηκαν µε το
άρθρο 60 παρ.7 του Ν.4370/2016 (ΦΕΚ 37/2016/Α΄).
4. Τον ισχύοντα Οργανισµό Εσωτερικής υπηρεσίας του ∆ήµου
Κηφισιάς (ΦΕΚ Β΄) , στον οποίο σύµφωνα προβλέπεται κενή
οργανική θέση δικηγόρου Παρ΄ Αρείω Πάγω µε έµµισθη εντολή.
5. Την υπ’ αριθ. 281/2019 ( Α∆Α: 6ΟΡΒΩΕΜ-Β2Μ) απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κηφισιάς για την πρόσληψη
ενός (1) δικηγόρου παρ' Αρείω Πάγω µε σχέση έµµισθης εντολής,
πάγια αντιµισθία.
6. Το µε αρ. 11186/14-2-2020 έγγραφο του Υπουργείου
Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης µε το οποίο
ανακοινώθηκε η έγκριση πρόσληψης ενός (1) δικηγόρου Παρ΄
Αρείω Πάγω µε έµµισθη εντολή στο ∆ήµο Κηφισιάς, σύµφωνα µε
την αριθµ. πρωτ. ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.ΕΓΚΡ./23/2980 Απόφαση της
Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 (άρθρο 2 παρ.1).
7. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 37478/09-10-2019 βεβαίωση της
Οικονοµικής Υπηρεσίας, περί ύπαρξης σχετικής πίστωσης στον
προϋπολογισµό του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2020 στον Κ.Α.
00.6031, για τη δαπάνη που θα προκληθεί από την πρόσληψη
του δικηγόρου και µε πρόβλεψη εγγραφών ανάλογων πιστώσεων
στους προϋπολογισµούς των επόµενων ετών
8. Τις αυξηµένες ανάγκες για νοµική υποστήριξη των αιρετών
οργάνων, των υπηρεσιών και των Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου, µε
κάλυψη της προβλεπόµενης οργανικής θέσης δικηγόρου µε
έµµισθη εντολή.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
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Την πλήρωση µίας (1) θέσης δικηγόρου, Παρ’ Αρείω Πάγω στο ∆ήµο
Κηφισιάς, µε σχέση έµµισθης εντολής, µε πάγια µηνιαία αντιµισθία,
κατόπιν επιλογής, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
Η πρόσληψη θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 2
του Ν.4194/13 (Κώδικας ∆ικηγόρων) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
από τις διατάξεις του άρθρου 60 παρ. 7 του Ν.4370/2016 και θα
συνδέεται µε το ∆ήµο Κηφισιάς µε σχέση έµµισθης εντολής.
Ο δικηγόρος που θα προσληφθεί θα καταλάβει κενή οργανική θέση,
κατηγορίας ειδικών θέσεων και θα ακολουθεί την προβλεπόµενη από την
κείµενη νοµοθεσία υπηρεσιακή εξέλιξη.
Αντικείµενο της απασχόλησης του ανωτέρω δικηγόρου θα είναι η
νοµική υποστήριξη του ∆ήµου Κηφισιάς και ειδικότερα:


Η υπεράσπιση των δικαιωµάτων και η περιφρούρηση των
συµφερόντων του ∆ήµου, ενώπιον κάθε δικαστηρίου και κάθε
Αρχής.
 Η γνωµοδότηση επί νοµικών ζητηµάτων, η παροχή γενικών
κατευθύνσεων και οδηγιών αντιµετώπισης των δικαστικών
διαφορών και λοιπών ζητηµάτων νοµικής φύσης, κατόπιν
συνεννόησης µε τον Νοµικό Σύµβουλο του ∆ήµου.
 H διαχείριση και επιµέλεια κάθε υπόθεσης, που έχει ανάγκη
δικηγορικής συµπαράστασης και η συνεργασία µε τις υπηρεσίες
του ∆ήµου για την από νοµικής άποψης επεξεργασία κάθε λογής
εγκυκλίου διακήρυξης δηµοπρασιών ή συµβάσεων ή άλλης
φύσεως έγγραφα που αφορούν σε ερµηνεία νόµου, διατάγµατος ή
κανονιστικής διάταξης, κατόπιν συνεννόησης µε τον Νοµικό
Σύµβουλο του ∆ήµου.
 Η παραλαβή δικογράφων που απευθύνονται στον ∆ήµο.
 Κατόπιν συνεννόησης µε τον Νοµικό Σύµβουλο του ∆ήµου η
παράσταση στις συνεδριάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, της
Οικονοµικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής καθώς και
άλλων συλλογικών οργάνων του ∆ήµου και των Νοµικών Προσώπων
αυτού, όταν αυτή κρίνεται απαραίτητη από την ∆ηµοτική Αρχή.
 Η πραγµατοποίηση οποιασδήποτε εργασίας του ανατεθεί από τον
∆ήµαρχο και αφορά το αντικείµενο της αρµοδιότητάς του/της.

1. Όλες τις ανωτέρω υπηρεσίες ο δικηγόρος υποχρεούται να τις
παρέχει συγχρόνως και στα Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου, χωρίς άλλη
αµοιβή. Θα έχει έδρα το ∆ηµαρχείο Κηφισιάς, το οποίο βρίσκεται
στη συµβολή των οδών ∆ιονύσου & Μυρσίνης στην Κηφισιά.
2. Οι παραπάνω υπηρεσίες θα παρέχονται στο γραφείο της Νοµικής
Υπηρεσίας του ∆ήµου Κηφισιάς, το οποίο εδρεύει στην
προαναφερόµενη Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση, εφόσον δεν παρίσταται
ανάγκη παράστασής του/της ενώπιον των ∆ιοικητικών Αρχών για
υποθέσεις του ∆ήµου και των ΝΠ∆∆ αυτού, τηρουµένων πάντοτε
των διατάξεων του Κώδικα ∆ικηγόρων. Επίσης θα βρίσκεται σε
άµεση σχέση διοικητικής εξάρτησης από το ∆ήµαρχο Κηφισιάς.
3. Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών οι αποδοχές του/της
καθορίζονται σύµφωνα µε το Ν.4354/15.
4. Ο/η προσληφθείς/θείσα θα υπόκειται στην ασφάλιση του
Ταµείου Νοµικών και λοιπών νοµίµων κρατήσεων, θα υπάγεται
οργανικά στο ∆ήµο Κηφισιάς και θα ακολουθεί την προβλεπόµενη
από την κείµενη νοµοθεσία υπηρεσιακή εξέλιξη.
5. Οι υποψήφιοι για την πιο πάνω θέση πρέπει :
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 Να είναι Έλληνες/ίδες πολίτες,
 Να είναι κάτοχοι πτυχίου Νοµικής Σχολής της χώρας ή
αναγνωρισµένης ισότιµης σχολής της αλλοδαπής,
 Να είναι δικηγόροι µέλη οποιουδήποτε ∆ικηγορικού
Συλλόγου της χώρας µε δικαίωµα παράστασης στον Άρειο
Πάγο,
 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,
 Να µην υπάρχει κώλυµα από ποινική καταδίκη ή υποδικία
ή να µη τελεί υπό δικαστική συµπαράσταση,
 Να είναι υγιείς και αρτιµελείς (σε βαθµό που να µην
εµποδίζεται η άσκηση των καθηκόντων τους),
 Να µην έχουν κώλυµα κατά τις διατάξεις του Ν. 1256/82
και του Κώδικα ∆ικηγόρων.
6. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στο ∆ήµο Κηφισιάς, σε
αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την εποµένη της
τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας προκήρυξης σε µια (1) ηµερήσια
εφηµερίδα που εκδίδεται στην έδρα του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών,
αίτηση υποψηφιότητας για την πρόσληψή τους, στο ∆ηµαρχείο Κηφισιάς
(Ταχ. ∆/νση: ∆ιονύσου & Μυρσίνης Τ.Κ.145 64 Κηφισιά) στο Tµήµα
Pρωτοκόλλου και απευθύνοντας την προς το Τµήµα Ανθρώπινου
∆υναµικού, συνοδευόµενη από τα κάτωθι δικαιολογητικά:















Αίτηση
Πιστοποιητικό ποινικού µητρώου
Βεβαίωση του ∆ικηγορικού συλλόγου στον οποίο είναι
εγγεγραµµένος/η από την οποία να προκύπτει η ιδιότητα του/της
υποψηφίου/ας ως δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω καθώς και η
ηµεροµηνία εγγραφής του/της σε αυτόν.
Πιστοποιητικό του ∆ικηγορικού συλλόγου στον οποίο είναι
εγγεγραµµένος/η από την οποία να προκύπτει ότι ο/η υποψήφιος
/α δεν έχει τιµωρηθεί πειθαρχικά και ότι δεν κατέχει άλλη
έµµισθη θέση.
Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι ο/η υποψήφιος/α δεν παρέχει τις
υπηρεσίες του/της 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.
Φωτοτυπία δύο όψεων ∆ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας.
Πιστοποιητικό Στρατολογίας τύπου Α΄,(άνδρες)
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
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 (∆ΙΚΑΤΣΑ ή ∆ΟΑΤΑΠ).
Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχει κώλυµα
διορισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 11 έως 17 του
Ν.3584/2007, κ)Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία
ο/η υποψήφιος/α 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 ∆ικηγόρων (Ν.3026/1954), δεν είναι
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υπόδικος για τα παραπάνω εγκλήµατα, δεν έχει στερηθεί τα
πολιτικά του δικαιώµατα και δεν τελεί υπό δικαστική
συµπαράσταση.
Βιογραφικό Σηµείωµα µε τα στοιχεία της επιστηµονικής και
επαγγελµατικής του/της δράσης.

7. ∆ικηγόροι που κατέχουν άλλη έµµισθη θέση κατά την έννοια των
σχετικών διατάξεων του Κώδικα ∆ικηγόρων, 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 ∆ηµοσίου 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.
8. 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/η 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
απορρίπτεται.
 ∆ύναται να προβεί σε αντικατάσταση της αίτησής του/της ή
διόρθωση
αυτής
ή
συµπλήρωσης
τυχόν
ελλειπόντων
δικαιολογητικών µέχρι τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των
αιτήσεων.
(Τυποποιηµένο
έντυπο-υπόδειγµα
αίτησης
δεν
διατίθενται από το ∆ήµο και η ευθύνη της ορθής συµπλήρωσης
της αίτησης έγκειται αποκλειστικά στην/ον υποψήφιο/α).
Η αίτηση υποβάλλεται είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο
εξουσιοδοτηµένο από τον/την υποψήφιο/α 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/της υποψηφίου/ας, η επιστηµονική του/της κατάρτιση, η
εξειδίκευσή του/της στο αντικείµενο της απασχόλησης, η επαγγελµατική
του/της πείρα, επάρκεια, ή γνώση ξένων γλωσσών και συνεκτιµάται η
οικογενειακή του/της κατάσταση και η πρόβλεψη της εξέλιξής του/της.
Κρίσιµος χρόνος για τον έλεγχο της συνδροµής των τυπικών προσόντων
είναι ο χρόνος λήξης της προθεσµίας για την υποβολή των αιτήσεων.


9. Η Επιτροπή του αρθ.43 παρ.2β Ν.4194/13, εξετάζει τις αιτήσεις και
τα δικαιολογητικά των υποψηφίων και τους καλεί σε ατοµική
συνέντευξη. Μέσα σε ένα µήνα το πολύ από την τελευταία ατοµική
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συνέντευξη εκδίδει αιτιολογηµένη απόφαση µε σειρά αξιολόγησης των
υποψηφίων.
10. Η συµµετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής, προϋποθέτει
ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσας προκήρυξης.
11. Ο ∆ήµος Κηφισιάς που µε την παρούσα ανακοίνωση προκήρυξε την
συγκεκριµένη θέση, οφείλει µέσα σε ένα µήνα από την δηµοσίευση της
απόφασης της επιτροπής να εκδώσει απόφαση πρόσληψης του
επιτυχόντα και να γνωστοποιήσει στον ∆ικηγορικό Σύλλογο όπου είναι
εγγεγραµµένος την ανάληψη υπηρεσίας εντός προθεσµίας δεκαπέντε
(15) ηµερών.
Η παρούσα προκήρυξη να κοινοποιηθεί και να αναρτηθεί µε
επιµέλεια του ∆ήµου Κηφισιάς:
• Στον κόµβο «∆ιαύγεια»
• Στον ιστότοπο του ∆ήµου Κηφισιάς
• Στον πίνακα ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος
Καθώς επίσης να κοινοποιηθεί και να αναρτηθεί µε επιµέλεια των
φορέων :
• Στην/ον πρόεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.)
• Στην/ον πρόεδρο του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθήνας
• Στο Πρωτοδικείο Αθηνών
Η προκήρυξη θα δηµοσιευθεί σε µια (1) ηµερήσια εφηµερίδα που
εκδίδεται στην έδρα του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών .

Ο ∆ήµαρχος Κηφισιάς

ΓΙΩΡΓΟΣ Θ. ΘΩΜΑΚΟΣ
Εσωτερική διανοµή
1.Γραφείο κ. ∆ηµάρχου
2.Γραφεία Αντιδηµάρχων
3.Πρόεδρο ∆ηµοτικού Συµβουλίου
4.Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού
5.Χειριστή ιστότοπου του ∆ήµου Κηφισιάς
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