
 
 
∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το υπ’ αριθµ. 10/22-3-2017 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. 
 
Αριθµ. Απόφ. 109/2017 ΘΕΜΑ :  «Πρόσληψη δύο (2) δικηγόρων 

µε σχέση έµµισθης εντολής» 
 
Στη Θέρµη και στο  Πολιτιστικό Κέντρο Θέρµης σήµερα την 22η-03-2017 ηµέρα Τετάρτη και 
ώρα 16:00 συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης µετά από την υπ αριθµ. 
8994/17-03-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία 
επιδόθηκε σε καθένα σύµβουλο και στο ∆ήµαρχο σύµφωνα µε της διατάξεις των άρθρων 93, 
95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α’/2006) περί «Κυρώσεως του Κώδικα 
∆ήµων και Κοινοτήτων» και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α’/2010) 
περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  Πρόγραµµα 
Καλλικράτης». 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο 33 µελών βρέθηκαν 
παρόντα   30   δηλαδή: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

 Παπαδόπουλος Θεόδωρος, ∆ήµαρχος   

1.  Γκουστίλης Θεόδωρος  Πρόεδρος  1. Αναγνώστου Πασχάλη 

2. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 
Αντιπρόεδρος 

2. Κεφαλάς Ανέστης 

3. Τιτέλης Κωνσταντίνος  Γραµµατέας ∆Σ 3 Μπίκος Κωνσταντίνος 

4. Αγοραστούδη Ευγενία   

5. Αποστόλου Στυλιανό   

6. Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος   

7. Βογιατζής ∆ηµήτριος   

8. Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή   

9. Γκιζάρης Στέργιος   

10. Ζελιλίδης ∆αµιανός   

11. Ιωσηφίδης Ιωάννης   

12. Καραουλάνης ∆ηµήτριος   

13. Καρκατζίνος Νικόλαος   

14. Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης)   

15. Κοντοπίδης Γεώργιος   

16. Κουγιουµτζίδης Σταύρος   

17. Λαγός Νικόλαος   

18. Λιάντας ∆ηµήτριος   

19. Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα (Άννα)   

20. Μουστάκας Βασίλειος   

21. Παπαδάκη Αθηνά (Νανά)   

22. Πονερίδης Παναγιώτης   

23. Πράτανος Απόστολος    

24. Σαµαράς Σωκράτης   

25. Σαραφιανός Χρήστος   

26. Σφονδύλας ∆ηµήτριος   
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27. Τριανταφυλλίδου Ιωάννα   

28. Τσολάκης Απόστολος   

29. Χρυσοστοµίδου – Σαµαρά Όλγα    

30. Χρυσοχόου Παύλος   

 
κηρύχτηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.   
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Περήφανου Άννα, υπάλληλος του ∆ήµου Θέρµης, για 
την τήρηση των πρακτικών του συµβουλίου. 
 
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 5o της ηµερήσιας διάταξης  θέµα έθεσε υπόψη του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου την από 21-2-2017 εισήγηση της ∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών του ∆ήµου µας  
σχετικά µε την Πρόσληψη δύο (2) δικηγόρων µε σχέση έµµισθης εντολής» 
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 165 του Ν.3584/07 «Κύρωση του Κώδικα κατάστασης 
∆ηµοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων» όπως τροποποιήθηκε µε την παρ.12 του άρθρου 24 
του Ν.3613/2007, καθώς την παρ. 20αάρθρο 9 του Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α/14-03-12)  οι 
∆ήµοι µε πληθυσµό πάνω από είκοσι χιλιάδες κατοίκους έχουν την δυνατότητα να 
προσλάβουν ∆ικηγόρους µε σχέση έµµισθης εντολής, εφόσον φυσικά έχουν συσταθεί οι 
αντίστοιχες θέσεις στον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας τους. 
Η πρόσληψή τους ενεργείται µε απόφαση του αρµοδίου προς διορισµό οργάνου και µε την 
διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις του µε τις διατάξεις του Ν.4194/2013 
«Κώδικας ∆ικηγόρων» και  οι αποδοχές  τους καθορίζονται σύµφωνα µε το Ν.4354/2015 
(ΦΕΚ 176 Α). 
Στον ΟΕΥ του ∆ήµου  (ΦΕΚ 2544/Β/7-11-2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) 

προβλέπεται νοµική υπηρεσία υπαγόµενη απευθείας στο ∆ήµαρχο  µε αρµοδιότητες που 
καθορίζονται ως κατωτέρω( άρθρο 7): 

 
 
1. Παρέχει νοµικές συµβουλές και γνωµοδοτήσεις προς τα πολιτικά όργανα 

διοίκησης του ∆ήµου (∆ηµοτικό Συµβούλιο, Επιτροπές, ∆ήµαρχος κλπ) 
διασφαλίζοντας το νοµότυπο των πράξεων του ∆ήµου. 

2. Παρέχει νοµικές συµβουλές και κατευθύνσεις προς τις επί µέρους υπηρεσίες του 
∆ήµου, καθώς και στα ιδρύµατα και στα άλλα νοµικά πρόσωπα του ∆ήµου, για την 
διασφάλιση του νοµότυπου των δράσεων τους. 

3. Επεξεργάζεται και γνωµοδοτεί για πράξεις της δηµόσιας διοίκησης που αφορούν 
το ∆ήµο. 

4. Επεξεργάζεται και ελέγχει νοµικά όλες τις συµβάσεις που συνάπτει ο ∆ήµος µε 
τρίτους, καθώς και τις προκηρύξεις του ∆ήµου για την ανάθεση έργων ,προµηθειών 
και υπηρεσιών σε τρίτους. 

5. Εκπροσωπεί τον ∆ήµο σε νοµικές υποθέσεις εντός και εκτός των ∆ικαστηρίων 
και των ∆ιοικητικών Αρχών, για την προάσπιση των συµφερόντων του ∆ήµου. 

6. Παρακολουθεί την σχετική νοµοθεσία και νοµολογία και τηρεί και επικαιροποιεί 
αρχείο µε τις νοµοθετικές και κανονιστικές ρυθµίσεις που ενδιαφέρουν το ∆ήµο. 

7. Υποστηρίζει νοµικά τους υπαλλήλους του ∆ήµου ενώπιον των δικαστηρίων ή 
των δικαστικών αρχών όταν αυτοί διώκονται ποινικώς για αδικήµατα που τους 
αποδίδονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. 

8. Τηρεί το αναγκαίο αρχείο εγγράφων και πληροφοριών για τις ανάγκες της 
Νοµικής Υπηρεσίας. 

 
Στο άρθρο 28 του ΟΕΥ προβλέπεται  στελέχωση της νοµικής υπηρεσίας  µε  δύο(2) 

θέσεις ∆ικηγόρων µε έµµισθη εντολή .  
Στο ∆ήµο µας δεν υπηρετεί  κανένας  δικηγόρος µε σχέση έµµισθης εντολής . 
 
Επειδή η συνεχής νοµική υποστήριξη διασφαλίζει τόσο την προώθηση και επίτευξη των 

στόχων και επιδιώξεων της δηµοτικής αρχής ,την προάσπιση των συµφερόντων του ∆ήµου 
αλλά και τον καλύτερο συντονισµό και αναβάθµιση των υπηρεσιών του και επιπλέον  το 
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κόστος ανάθεσης σε εξωτερικούς συνεργάτες - δικηγόρους θεωρείται ιδιαίτερα υψηλό και 
χρονοβόρο  θα πρέπει καταρχήν να αποφασισθεί από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο η πρόσληψη  
δύο (2) δικηγόρων µε σχέση έµµισθης εντολής. 

Οι δικηγόροι που παρέχουν υπηρεσίες µε σχέση πάγιας και περιοδικής έµµισθης 
εντολής διακρίνονται σε δικηγόρους “παρά πρωτοδίκαις” ,”παρ’ εφέταις” και “παρ’ 
Αρείω Πάγω”, κατατάσσονται δε µισθολογικά ως εξής: 

 

∆ικηγόροι στο Πρωτοδικείο  Μ.Κ. 3 της Π.Ε. 
κατηγορίας 

1.210 

∆ικηγόροι στο Εφετείο  Μ.Κ. 10 της Π.Ε. 
κατηγορίας 

1.623 

∆ικηγόροι στον Άρειο Πάγο  Μ.Κ. 15 της Π.Ε. 
κατηγορίας. 

1.918 

 
 
Η διαδικασία που ακολουθείται για την πρόσληψή τους είναι η εξής: 
 

1. Η απόφαση ∆Σ. αποστέλλεται  στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση, για τον έλεγχο της, 
αλλά και για τη διαβίβαση του αιτήµατος για έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α'), 
όπως ισχύει, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 49 του Ν.3943/2011. 

2. Μετά την έγκριση της ΠΥΣ 33/2006  ο ∆ήµαρχος προχωρά στη προκήρυξη της θέσης 
, η οποία πρέπει να περιλαµβάνει το αντικείµενο της απασχόλησης του δικηγόρου, 
τους όρους αµοιβής, υπηρεσιακής εξέλιξης και ασφάλισης του δικηγόρου, την 
προθεσµία για την υποβολή των υποψηφιοτήτων, σύµφωνα  µε τις διατάξεις του 
άρθρου 11 του 1649/1986 (ΦΕΚ 149 Α΄), όπως ισχύει και του άρθρου 165 του 
Ν.3584/2007. 

3. Η προκήρυξη δηµοσιεύεται, µε επιµέλεια του ∆ήµου, µε πρόσκληση για την υποβολή 
υποψηφιοτήτων σε µια τουλάχιστον εφηµερίδα που εκδίδεται στην έδρα του οικείου 
∆ικηγορικού Συλλόγου, κατά προτίµηση ηµερήσια. (η προθεσµία δεν µπορεί να είναι 
µικρότερη από 30 ούτε µεγαλύτερη από 60 ηµέρες) 

4. Ο οικείος ΟΤΑ κοινοποιεί την προκήρυξη στον Πρόεδρο του Πρωτοδικείου της έδρας 
του δικηγόρου που θα προσληφθεί και στον Πρόεδρο του οικείου ∆ικηγορικού 
Συλλόγου. Μαζί µε τις κοινοποιήσεις γνωστοποιείται και ο εκπρόσωπος του ∆ήµου 
που θα µετέχει στην επιτροπή επιλογής. 

5. Ο Πρόεδρος του Πρωτοδικείου της έδρας του δικηγόρου που θα προσληφθεί και ο 
Πρόεδρος του οικείου ∆ικηγορικού Συλλόγου επιµελούνται για την τοιχοκόλληση της 
προκήρυξης στο κατάστηµα του Πρωτοδικείου και στα γραφεία του ∆ικηγορικού 
Συλλόγου αντίστοιχα. 

6. Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών συγκαλεί πενταµελή επιτροπή για την επιλογή του 
δικηγόρου µέσα σε πέντε ηµέρες από την κοινοποίηση της προκήρυξης. Η επιτροπή 
αποτελείται από: 

1. Έναν πρόεδρο πρωτοδικών του πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. 
2. Τρεις (3) ∆ικηγόρους, από τους οποίους, ο ένας µε δεκαπενταετή τουλάχιστον 

δικηγορική υπηρεσία, οι οποίοι ορίζονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του 
∆ικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. 

3. Έναν (1) εκπρόσωπο του ∆ήµου Θέρµης 
7. Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο πρόεδρος των πρωτοδικών, καθήκοντα γραµµατέα 

ασκεί υπάλληλος του ∆ήµου. 
8. Η επιτροπή λαµβάνει απόφαση στην οποία ορίζει τον τόπο και το χρόνο και κάθε 

αναγκαία λεπτοµέρεια για τη διαδικασία της επιλογής και µπορεί κατά την κρίση της, 
να ορίσει συµπληρωµατικές δηµοσιεύσεις για τη γνωστοποίηση της προκήρυξης µε 
δαπάνη του οικείου ΟΤΑ. 
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9. Οι υποψήφιοι υποβάλουν στον οικείο ΟΤΑ, µέσα σε προθεσµία η οποία δεν µπορεί να 
είναι µικρότερη από 30 ούτε µεγαλύτερη από 60 ηµέρες από την τελευταία δηµοσίευση 
της προκήρυξης, αίτηση. 

10. Η επιτροπή εξετάζει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων και τους καλεί 
σε ατοµική συνέντευξη. 

11. Η επιτροπή εκδίδει αιτιολογηµένη απόφαση µε τη σειρά αξιολόγησης των υποψηφίων, 
σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τον ένα µήνα από την τελευταία ατοµική 
συνέντευξη. 

12. Η απόφαση της επιτροπής είναι υποχρεωτική και ισχύει µόνο για την κατάληψη των 
θέσεων που προκηρύχθηκαν. 

13. Ο οικείος ΟΤΑ οφείλει να προσλάβει τους επιτυχόντες µέσα σε ένα µήνα από τη 
δηµοσίευση της απόφασης της Επιτροπής. 

14. Ο ∆ήµαρχος εκδίδει απόφαση διορισµού των επιτυχόντων, οι οποίοι αναλαµβάνουν 
τα καθήκοντά τους. Η απόφαση δηµοσιεύεται στο ΦΕΚ .. 

15. Ο ∆ήµος οφείλει να γνωστοποιήσει στον οικείο ∆ικηγορικό Σύλλογο την ανάληψη 
υπηρεσίας ή την έναρξη της συνεργασίας µε αµοιβή κατά υπόθεση µέσα σε 
προθεσµία δεκαπέντε ηµερών, από την πρόσληψη του δικηγόρου. 

 

Με την υπ΄αριθµ. 8001/10-3-2017 βεβαίωση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών , 

βεβαιώνεται ότι για την κάλυψη της δαπάνης µισθοδοσίας των δικηγόρων έχει προβλεφθεί 

αντίστοιχη πίστωση σε βάρος του πρ/µού οικ. Έτους 2017 και συγκεκριµένα: 

Α) Στον Κ.Α 00.6031.003 του προϋπολογισµού οικ. έτους 2017 µε τίτλο «Αποδοχές 

δικηγόρου µε έµµισθη εντολή» ποσού 3.386,00€  

Β) Στον Κ.Α. 00.6053.003 του προϋπολογισµού οικ. έτους 2017 µε τίτλο «Εργοδοτικές 

εισφορές αποδοχών δικηγόρου µε έµµισθη εντολή» ποσού 825,50€ . 
 
Θα υπάρξει πρόβλεψη για τη µισθοδοσία των δικηγόρων σε βάρος των αντίστοιχων Κ.Α. 
επόµενων ετών.  
 
Λαµβάνοντας το λόγο ο ∆ήµαρχος είπε ότι έχει γίνει σαφές εδώ και καιρό ότι είναι επιτακτική 
η ανάγκη για σύσταση νοµικής υπηρεσίας στο ∆ήµος, καθώς υπάρχει µεγάλος όγκος 
υποθέσεων που χρήζουν νοµικής αντιµετώπισης στο ∆ήµο.   
 
Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.  
 
Το συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Προέδρου του ∆.Σ. και της αρµόδιας 
υπηρεσίας, του Ν. Ν.3584/07 , Ν.4194/2013, Ν.4354/2015, του Ν. 3852/2010 και του Ν. 
3463/2006 (Κ.∆.Κ.) 
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι       οµόφωνα 
 
 
 Εγκρίνει τη πρόσληψη δύο (2) δικηγόρων και συγκεκριµένα ένα (1) δικηγόρο 
«παρ’εφέταις» και ένα δικηγόρο «παρ’ Αρείω Πάγω» µε σχέση έµµισθης εντολής και 
σύµφωνα µε τον Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου Θέρµης (ΦΕΚ 2544/Β/7-11-2011 όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει) προκειµένου να καλύψει τις αυξηµένες ανάγκες για νοµική υποστήριξη των 
αιρετών οργάνων , των υπηρεσιών και των νοµικών προσώπων του ∆ήµου. 
 
  Η πρόσληψή τους θα γίνει µε την διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις του 
Ν.4194/2013 «Κώδικας ∆ικηγόρων» ενώ οι αποδοχές  του καθορίζονται σύµφωνα µε το 
Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α). 
 

 

Με την υπ΄αριθµ. 8001/10-3-2017 βεβαίωση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών , 

βεβαιώνεται ότι για την κάλυψη της δαπάνης µισθοδοσίας των δικηγόρων έχει προβλεφθεί 
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αντίστοιχη πίστωση σε βάρος του πρ/µού οικ. Έτους 2017 και συγκεκριµένα: 

Α) Στον Κ.Α 00.6031.003 του προϋπολογισµού οικ. έτους 2017 µε τίτλο «Αποδοχές 

δικηγόρου µε έµµισθη εντολή» ποσού 3.386,00€  

Β) Στον Κ.Α. 00.6053.003 του προϋπολογισµού οικ. έτους 2017 µε τίτλο «Εργοδοτικές 

εισφορές αποδοχών δικηγόρου µε έµµισθη εντολή» ποσού 825,50€ . 
 

 

Θα υπάρξει πρόβλεψη για τη µισθοδοσία των δικηγόρων σε βάρος των αντίστοιχων Κ.Α. 
επόµενων ετών.  
 
 
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 109/2017. 
 
Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση. 
Για το παραπάνω θέµα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής : 
 
              Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ       ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                    Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
 
 
 

               ΓΚΟΥΣΤΙΛΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 
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