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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ
ΕΝΟΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ
ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
(ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 10060/29-06-2017)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 1/23-11-2017
Σήµερα την 23η Νοεµβρίου

2017, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12:30 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα

Τυρνάβου, συνήλθε η επιτροπή επιλογής για την πρόσληψη ενός δικηγόρου µε σχέση έµµισθης
εντολής στο ∆ήµο Τυρνάβου (αριθµός προκήρυξης: 10060/29-06-2017), τα µέλη της οποίας
ορίστηκαν ως ακολούθως:
1. Η πρόεδρος της Επιτροπής Ελένη Ευσταθίου ορίστηκε µε το υπ'αριθ. πρωτ. 105001/13-7-2017
έγγραφο του προέδρου του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους
2. Τα µέλη της επιτροπής Φίλιππος Σοφός, Αναστάσιος Κουτσοκώστας και Αντώνιος Τάταρης
δικηγόροι, µέλη του ∆ικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, ορίστηκαν στην από 14.09.2017 συνεδρίαση
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ικηγορικού Συλλόγου Λάρισας και ο ορισµός τους ανακοινώθηκε
µε το υπ'αριθ. πρωτ. 619Α/16-09-2017 έγγραφο του ∆ικηγορικού Συλλόγου Λάρισας
3. Το µέλος της επιτροπής Σαρχώσης Παναγιώτης, εκπρόσωπος του ∆ήµου Τυρνάβου, ορίστηκε µε
την υπ'αριθµ. 121/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Τυρνάβου

Η επιτροπή συνήλθε µετά την από την υπ'αριθ. πρωτ. οικ. 1/20-11-2017 πρόσκληση της προέδρου
αυτής µε θέµα ηµερήσιας διάταξης: «Καθορισµός τόπου, χρόνου και κάθε αναγκαίας λεπτοµέρειας
για τη διαδικασία της επιλογής για την πρόσληψη ενός δικηγόρου µε σχέση έµµισθης εντολής στο
∆ήµο Τυρνάβου»

Στη συνεδρίαση έλαβαν µέρος:
1. Ελένη Ευσταθίου, ∆ικαστική Πληρεξουσία Α’ του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους (∆ικαστικό
Γραφείο Λάρισας), ως πρόεδρος της επιτροπής.
2. Φίλιππος Σοφός, δικηγόρος, µέλος του ∆ικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, ως µέλος της επιτροπής.
3. Αναστάσιος

Κουτσοκώστας, δικηγόρος, µέλος

του ∆ικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, ως µέλος

της επιτροπής.
4. Αντώνιος Τάταρης, δικηγόρος, µέλος

του ∆ικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, ως µέλος της

επιτροπής.
4. Σαρχώσης Παναγιώτης, ∆ήµαρχος, εκπρόσωπος του ∆ήµου Τυρνάβου, ως µέλος της επιτροπής
∆ιαπιστώθηκε απαρτία µε την παρουσία όλων των µελών της επιτροπής
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Η πρόεδρος έθεσε υπόψη της επιτροπής το γεγονός ότι η υπ'αριθ. πρωτ. 10060/29-06-2017
προκήρυξη του ∆ήµου Τυρνάβου για την πρόσληψη ενός δικηγόρου µε σχέση έµµισθης εντολής
σύµφωνα µε διατάξεις των άρθρων 42, 43, 44, 45 και 46 του Ν.4194/2013 (ΦΕΚ 208/Α/2013),
«Κώδικας ∆ικηγόρων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του άρθρου 14 παρ. 2 του ν. 2190/1994
(ΦΕΚ 28 Α):
1) Αναρτήθηκε στο δικτυακό τόπο “∆ΙΑΥΓΕΙΑ” µε Α∆Α: Ω∆Ω8ΩΗΚ-ΞΦΜ.
2) Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Τυρνάβου στις 30-06-2017.
3) Τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου Τυρνάβου στις 30-06-2017.
4) ∆ηµοσιεύθηκε στην εφηµερίδα “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ” της Λάρισας στο φύλλο της 1ης Ιουλίου 2017.
5) Κοινοποιήθηκε στο πρόεδρο του ∆ικηγορικού Συλλόγου Λάρισας µε το υπ'αριθ. πρωτ. 10204/3006-2017 έγγραφο του ∆ήµου Τυρνάβου.
5)

Τοιχοκολλήθηκε

µε

επιµέλεια

του

∆ήµου

Τυρνάβου

στον

πίνακα

ανακοινώσεων

του

Πρωτοδικείου Λάρισας στις 04-07-2017.
6) Τοιχοκολλήθηκε µε επιµέλεια του ∆ήµου Τυρνάβου στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ικηγορικού
Συλλόγου Λάρισας στις 05-07-2017.
7) Eπιδόθηκε στην ιδία, ως άνω ορισθείσα Πρόεδρο, στις 20-11-2017, όπως προκύπτει από το
σχετικό αποδεικτικό επίδοσης.

Στη συνέχεια η πρόεδρος έθεσε υπόψη της επιτροπής ότι:
Σύµφωνα µε την υπ'αριθ. πρωτ. 10060/29-06-2017 προκήρυξη για την πρόσληψη ενός δικηγόρου
µε σχέση έµµισθης εντολής στο ∆ήµο Τυρνάβου
«…. 4. Οι υποψήφιοι για την πιο πάνω θέση πρέπει :
α) Να είναι δικηγόροι µέλη των ∆ικηγορικών Συλλόγων µε δικαίωµα παράστασης στο Εφετείο
β) Να

έχουν εκπληρώσει (οι άνδρες) τις Στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί

νόµιµα από αυτές και να µην είναι ανυπότακτοι ή να µην έχουν καταδικασθεί για λιποταξία µε
τελεσίδικη απόφαση.
γ) Να µην υπάρχει κώλυµα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή να µη τελεί υπό δικαστική
συµπαράσταση.
δ) Να είναι υγιείς και αρτιµελείς (σε βαθµό που να µην εµποδίζεται η άσκηση των καθηκόντων
τους).
ε) Να µην έχουν κώλυµα κατά τις διατάξεις του Ν. 1256/82 και του Κώδικα ∆ικηγόρων.
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στο ∆ήµο Τυρνάβου σε αποκλειστική προθεσµία 30 ηµερών από
την εποµένη της τελευταίας δηµοσίευσης της προκήρυξης στον ηµερήσιο Τοπικό Τύπο, αίτηση
υποψηφιότητας συνοδευόµενη από:
α) Πιστοποιητικό ποινικού µητρώου
β) Πιστοποιητικό του οικείου ∆ικηγορικού Συλλόγου από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
δεν έχει τιµωρηθεί πειθαρχικά και ότι δεν κατέχει άλλη έµµισθη θέση.
γ) Υπεύθυνη ∆ήλωση 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.
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δ) Βιογραφικό Σηµείωµα µε τα στοιχεία της επιστηµονικής και επαγγελµατικής του δράσης, καθώς
και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων
(πτυχία , µεταπτυχιακοί τίτλοι κ.λ.π.).
∆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. 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
Με την αίτησή τους, οι υποψήφιοι υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των
τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους.
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 & υπολογιστών 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.»

Τέλος εισηγήθηκε ότι:
Η προκήρυξη πρέπει να προσδιορίζει τον (ή τους) δικηγορικό σύλλογο στα µέλη του οποίου
απευθύνεται, άλλως να τοιχοκολλείται µε αποδεικτικό τοιχοκόλλησης σε όλους τους δικηγορικούς
συλλόγους της χώρας και να δηµοσιεύεται στις αντίστοιχες τοπικές εφηµερίδες, γεγονός που δεν
έλαβε χώρα εν προκειµένω.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση, µετά το πέρας της οποίας η επιτροπή επιλογής για την πρόσληψη
ενός δικηγόρου µε σχέση έµµισθης εντολής στο ∆ήµο Τυρνάβου, λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις
του άρθρου 43 Ν. 4194/2013, όπως ισχύει

αποφάσισε οµόφωνα
Να µην προχωρήσει τη διαδικασία επιλογής για την πρόσληψη ενός δικηγόρου µε σχέση έµµισθης
εντολής µε βάση τη µε αριθµό 10060/29-06-2017 (Α∆Α: Ω∆Ω8ΩΗΚ-ΞΦΜ)

προκήρυξη του

∆ηµάρχου Τυρνάβου, διότι αυτή δεν τοιχοκολλήθηκε µε αποδεικτικό τοιχοκόλλησης σε όλους τους
δικηγορικούς συλλόγους της χώρας και δεν δηµοσιεύθηκε στις αντίστοιχες τοπικές εφηµερίδες,
όπως απαιτεί ο νόµος (άρθρο 43 ν. Ν.4194/2013 ΦΕΚ 208/Α΄/2013), καθόσον δεν προσδιορίζεται
σ΄αυτή (προκήρυξη) σε ποιον (ή ποιους) ∆ικηγορικό Σύλλογο της χώρας απευθύνεται, µε
αποτέλεσµα να πάσχει ακυρότητας η διαδικασία επιλογής.

Το παρόν πρακτικό έλαβε αριθµό 1.
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Μη υπάρχοντος άλλου θέµατος προς συζήτηση η πρόεδρος της επιτροπής κήρυξε τη λύση της
συνεδρίασης.
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε αυθηµερόν και
θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο “∆ΙΑΥΓΕΙΑ” και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Τυρνάβου, θα
τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου Τυρνάβου και στον πίνακα ανακοινώσεων του
Πρωτοδικείου Λάρισας, θα δηµοσιευτεί

στην εφηµερίδα “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ” της Λάρισας και θα

κοινοποιηθεί στην πρόεδρο του ∆ικηγορικού Συλλόγου Λάρισας και στους καταθέσαντες στη
γραµµατεία του ∆ήµου Τυρνάβου αιτήσεις υποψηφιότητας, µε παράλληλη πρόσκληση οι υποψήφιοι
να

παραλάβουν,

µε

αποδεικτικό

επίδοσης,

τους

σχετικούς

φακέλους

(µε

τα

απαραίτητα

δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους που συνοδεύουν τις
αιτήσεις τους),
υπογράφεται δε ως ακολούθως:

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. ΣΑΡΧΩΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2. ΣΟΦΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
3. ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

4. ΤΑΤΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
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