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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  16/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  257/2017 
 
 «Περί προσλήψεως δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής». 
 
    Στους Μολάους σήμερα στις 19 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 17,30, συνήλθε 
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 
16/13.10.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 
   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών 
του Δημοτικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι (20) δηλαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                        ΑΠΟΝΤΕΣ 
 1. Αβδούλος Σπύρος                 Πρόεδρος Δ.Σ. 1. Γεωργακάκου Αικατερίνη 
 2. Βελιώτης Ευστάθιος            Αντιπρόεδρος Δ.Σ.  2. Κολλιάκος Ιωάννης 
 3. Χαραμή Αλεξάνδρα                 Γραμ/τέας Δ.Σ.  3. Λεκάκης Δημήτριος 
 4. Καλογερίνης Ηλίας                 Αντιδήμαρχος  4. Μαρούσης Χαράλαμπος 
 5. Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αντιδήμαρχος  5. Δουμάνη  Σοφία 
 6. Μαυρομιχάλης Κων/νος          Αντιδήμαρχος  6. Κουλουβάκος Βασίλειος 
 7. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος  7. Λυριωτάκης Ιωάννης 
 8. Τραϊφόρος Παναγιώτης          Αντιδήμαρχος   
 9. Χριστάκος Σταύρος                   Αντιδήμαρχος   
10. Αλειφέρη Παναγιώτα   
11. Βουνελάκης Γεώργιος   
12. Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή   
13. Παπαδάκης Πιερρής   
14. Παπούλη Δέσποινα   
15. Πετράκης Χρήστος   
16. Τσαφατίνου Κατερίνα               
17. Κόκκορης Παναγιώτης   
18. Αναγνωστοπούλου Ελένη   
19. Σπυριδάκου Θεοδούλη    
20. Σταθάκης Νεκτάριος   

     Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη. 
   Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των 
εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. 
Μολάων, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Μπατσάκης Κων/νος Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων,  
Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Γαβρίλης Κωνσταντίνος Τ.Κ. Κυπαρισσίου, Μανίκης Ιωάννης Τ.Κ. 
Λαμποκάμπου, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας,  
Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων, Καλογεράκος Δημήτριος Τ.Κ. Παντανάσσης, Σαργκάνης Γεώργιος 
Τ.Κ. Συκέας. 
   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την 
τήρηση των πρακτικών. 
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Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
έδωσε το λόγο στον κ. δήμαρχο,  ο οποίος είπε τα εξής: 
   Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 165 του Ν. 3584/2007 όπως τροποποιήθηκε με την 
παρ. 12 του άρθρου 24 του Ν.3613/2007 ορίζονται τα εξής:  
   1. Στους Δήμους, τα ιδρύματά τους και τα νομικά τους πρόσωπα δημοσίου δικαίου, μπορεί 
να συνιστώνται, με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας τους, θέσεις δικηγόρων με σχέση 
έμμισθης εντολής.  
   Εφόσον υπάρχει νομική υπηρεσία σύμφωνα με τον οικείο Οργανισμό Εσωτερικής 
Υπηρεσίας είναι δυνατή η σύσταση θέσεων δικηγόρων - νομικών συμβούλων με την ίδια σχέση 
(άρθρο 167 παρ.1 του Ν. 3584/2007). Η πρόσληψη ενεργείται με απόφαση του αρμόδιου προς 
διορισμό οργάνου του Ο.Τ.Α., με σχέση έμμισθης εντολής και με τη διαδικασία που καθορίζεται 
με το Ν. 1649/1986 (ΦΕΚ 149/τ. Α,'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 2 του άρθρου 
43 του  Ν. 4194/13 ΦΕΚ 208/27.09.2013/τ. Β΄ (κώδικας Δικηγόρων) .  
   2. Με τη διαδικασία της παρ. 1 μπορεί να συνιστάται μία (1) θέση δικηγόρου σε Δήμους με 
πληθυσμό μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους και δύο (2) θέσεις σε Δήμους με πληθυσμό 
μέχρι είκοσι χιλιάδες (20.000) κατοίκους. Στους λοιπούς Δήμους ο αριθμός των συνιστώμενων 
θέσεων δικηγόρων καθορίζεται με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας τους, ανάλογα με τις 
ανάγκες τους (άρθρο 167 παρ. 2 του Ν. 3584/2007). 
   3. Με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας Συνδέσμου Δήμων, Δήμων και Κοινοτήτων ή 
Κοινοτήτων, με συνολικό πληθυσμό των μελών τους πάνω από πενήντα χιλιάδες (50.000) 
κατοίκους, μπορεί να συνιστάται μία (1) θέση δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής (άρθρο 167 
παρ. 4 του Ν. 3584/2007). 
   4. Οι δικηγόροι που προσλαμβάνονται σε Δήμους ή Ιδρύματα τους παρέχουν τις νομικές 
τους υπηρεσίες συγχρόνως στους Δήμους, στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και σε άλλα 
ιδρύματα των ίδιων Δήμων χωρίς να δικαιούνται ιδιαίτερη αμοιβή.  
  5. Οι απασχολούμενοι σύμφωνα με τα παραπάνω δικηγόροι υποχρεούνται σε παροχή 
υπηρεσίας στο κατάστημα του οικείου Ο.Τ.Α. για χρόνο που ανταποκρίνεται στις εκάστοτε 
υπάρχουσες υπηρεσιακές συνθήκες, εφόσον δεν παρίσταται ανάγκη παράστασης ενώπιον 
δικαστικών ή διοικητικών αρχών.  
  6. Οι διατάξεις που διέπουν τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου των Ο.Τ.Α. για τη χορήγηση και τη διάρκεια κανονικών και αναρρωτικών 
αδειών εφαρμόζονται αναλόγως και για τους δικηγόρους που απασχολούνται κατά τις 
προηγούμενες παραγράφους ( άρθρο 167 παρ. 6 του Ν. 3584/2007). 
   7. Για τη λύση της σχέσης έμμισθης εντολής δικηγόρου απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση 
του Δημοτικού ή του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 167 παρ. 7 του Ν. 3584/2007). 
Επιπροσθέτως, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 49 του Ν. 3943/2011 ορίζεται ότι: 
    8.α. Κενές ή κενούμενες οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και με θητεία δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου σε οργανική θέση με δυνατότητα ανανέωσης, των φορέων της 
παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009, καλύπτονται μετά από προηγούμενη έγκριση 
της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280/τ. Α').  

β. Κάθε γενική και ειδική διάταξη αντίθετη προς τις διατάξεις της προηγούμενης 
περίπτωσης, καθώς και οι εξαιρέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 της ΠΥΣ 33/2006, όσον αφορά 
στο προσωπικό της προηγούμενης περίπτωσης, καταργείται (παρ 8 του άρθρου 49 του Ν. 
3943/2011). 
   Σύμφωνα όμως με την παρ. 20α  άρθρο 9 του Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/τ. Α/14-03- 12), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ 1α του Ν. 4325/2015 ορίζεται ότι: «Η ολοκλήρωση 
των διαδικασιών πρόσληψης ή διορισμού στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 
2190/1994  για το μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου, καθώς και προσωπικού με θητεία, με σύμβαση ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης 
έργου ή οποιαδήποτε άλλης μορφής, απαιτεί προηγούμενη έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 
280/τ. Α΄)».  
   Για την αποσαφήνιση των ανωτέρω εκδόθηκε η 23/2012 γνωμοδότηση του ΣΤ΄ Τμήματος 
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την οποία η πρόσληψη 
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δικηγόρων με έμμισθη εντολή δεν εμπίπτει στον περιορισμό των προσλήψεων και των διορισμών 
του άρθρου 11 του Ν. 3833/2010 όπως ισχύει. Σύμφωνα λοιπόν με τις ρητά διατυπωμένες 
διατάξεις και την κατά ευθεία νομική ερμηνεία προκύπτει ότι για την πρόσληψη απαιτείται να 
τηρηθεί η διαδικασία που προβλέπεται στην ΠΥΣ 33/2006 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 20α  
του άρθρου 9 του Ν. 4057/2012 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ 1α του Ν. 
4325/2015.  
   Στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μονεμβασίας (ΦΕΚ 1696/Β/29.07.2011) 
και συγκεκριμένα στο άρθρο 22 του 4ου μέρους , προβλέπονται  δύο θέσεις δικηγόρων με σχέση 
έμμισθης εντολής, οι οποίες μέχρι και σήμερα  είναι κενές με συνέπεια αυτού ο Δήμος μας να 
αναθέτει την εκπροσώπησή του εντός και εκτός των δικαστηρίων, σε πληρεξούσιους δικηγόρους 
σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ιε της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και ομοίως 
αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων όποτε υπάρχει ανάγκη.  
   Με την διαδικασία όμως της ανάθεσης υποθέσεων σε εξωτερικούς συνεργάτες δικηγόρους 
προκύπτει πρόβλημα απώλειας χρόνου με κίνδυνο να επιβαρυνθεί οικονομικά ο δήμος από τη μη 
έγκαιρη ανακοπή σε θέματα κατασχέσεων, οικονομικών αξιώσεων και λοιπών υποθέσεων. 
   Είναι επιτακτική  η ανάγκη πρόσληψης δικηγόρου με έμμισθη εντολή, προκειμένου  ο 
Δήμος να ανταποκριθεί τόσο στη νομική του εκπροσώπηση εντός και εκτός των δικαστηρίων και 
των διοικητικών αρχών, αλλά και στην ανάγκη του για  παροχή  νομικών υπηρεσιών καθώς οι 
απαιτήσεις, οι αρμοδιότητες και οι προκλήσεις του Καλλικρατικού  Δήμου , όπως αυτές έχουν 
καταγραφεί από της ενάρξεως λειτουργίας του νέου θεσμού της είναι πολύ μεγάλες. Ο 
Δικηγόρος με τη συνεχή νομική υποστήριξη του, θα συμβάλλει θετικά, στην προώθηση και την 
επίτευξη των στόχων και των επιδιώξεων της Δημοτικής Αρχής αλλά στην προώθηση των 
συμφερόντων του Δήμου. Οι νομικές συμβουλές και οι γνωμοδοτήσεις προς τα πολιτικά όργανα 
διοίκησης του Δήμου θα διασφαλίσουν το νομότυπο των πράξεων τους. Επίσης σε ότι αφορά τις 
υπηρεσίες του Δήμου, οι κατευθύνσεις και οι νομικές συμβουλές που θα παρέχονται προς τις 
επιμέρους υπηρεσίες, θα διασφαλίζουν το νομότυπο των δράσεων τους, και με τον τρόπο αυτό 
θα επιτευχθεί και ο καλύτερος συντονισμός των υπηρεσιών, και η αναβάθμιση τους. Η 
επεξεργασία και οι γνωμοδοτήσεις από μέρους του δικηγόρου, σε ότι αφορά τις πράξεις της 
δημόσιας διοίκησης, η επεξεργασία και ο νομικός έλεγχος των συμβάσεων που συνάπτει ο Δήμος 
με τρίτους, των προκηρύξεων του Δήμου για την ανάθεση έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε 
τρίτους, θα συμβάλλει αποτελεσματικά τόσο στη νομιμότητα των πράξεων όσο και στην 
ποιότητα του αποτελέσματος ως διαδικασία. Επίσης σημαντική είναι η τήρηση αρχείου εγγράφων 
της Νομικής Υπηρεσίας αλλά και η τήρηση αρχείου με τις νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις 
που ενδιαφέρουν. 
   Η πρόσληψη δικηγόρου ενεργείται με απόφαση του αρμοδίου προς διορισμού οργάνου του 
Ο.Τ.Α. με σχέση έμμισθης εντολής ύστερα από προκήρυξη και με τη διαδικασία που καθορίζεται  
από την παρ. 2 του άρθρου 43 του Ν. 4194/2013  
   Η επιλογή θα γίνει από Πενταμελή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ. 2β του  Ν. 
4194/2013, όπως ισχύει, η οποία θα εξετάσει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, 
σύμφωνα με την προκήρυξη που θα εκδοθεί και θα καλέσει τους ενδιαφερόμενους σε ατομική 
συνέντευξη σύμφωνα με την παρ. 2ζ άρθρο 43 του Ν. 4194/2013, προκειμένου να καταλήξει 
στην απόφασή της.  

Η Επιτροπή αποτελείται από: 
   1. Δικαστικό αντιπρόσωπο α΄ του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή τον νόμιμο 
αναπληρωτή του, που ορίζει ο Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.  
   2. Τρεις (3) δικηγόρους από τους οποίους ο ένας με 15ετή τουλάχιστο ευδόκιμη δικηγορική 
υπηρεσία, που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου.  
Δύο (2) δικηγόροι από τον Δικηγορικό Σύλλογο Σπάρτης και ένας (1) από το Δικηγορικό Σύλλογο 
Γυθείου, διότι εντός των διοικητικών του ορίων υφίστανται δύο Πρωτοδικεία, το Πρωτοδικείο 
Σπάρτης και το Πρωτοδικείο Γυθείου. 

Οι  Δ.Ε. Ασωπού, Ζάρακα, Μολάων και Μονεμβασίας υπάγονται στο Πρωτοδικείο Σπάρτης 
και η Δ.Ε. Βοιών στο Πρωτοδικείο Γυθείου. 
   3 . Έναν εκπρόσωπο του οικείου ΟΤΑ εν προκειμένω του Δήμου Μονεμβασίας.  
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   Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο Δικαστικός αντιπρόσωπος α΄ του Νομικού Συμβουλίου του 
Κράτους ή ο νόμιμος αναπληρωτής του και καθήκοντα γραμματέα ασκεί υπάλληλος του νομικού 
προσώπου, εν προκειμένω του Δήμου Μονεμβασίας.  
   Για την παροχή των υπηρεσιών του δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής οι αποδοχές 
καθορίζονται με την αριθμ. οικ. 2/17132/0022/28-02-2012  κοινή απόφαση των Υπουργών 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων «Καθορισμός αποδοχών δικηγόρων που παρέχουν 
υπηρεσίες με σχέση έμμισθης εντολής στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 4024/2011 
(Α΄226)» (ΦΕΚ 498/28-02-2012/ τ.Β΄),όπως ισχύει, η οποία εκδόθηκε κατά την πρόβλεψη του 
άρθρου 22 παρ. 1 του Ν. 4024/2011, ενώ ο δικηγόρος  θα ασφαλίζεται στον οικείο ασφαλιστικό 
του φορέα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.  
   Εφόσον το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίσει την πρόσληψη τουλάχιστον ενός δικηγόρου με 
έμμισθη εντολή, θα πρέπει η απόφαση αυτή να αποσταλεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, αφενός μεν για τον έλεγχό της, αφετέρου δε για τη 
διαβίβαση του αιτήματος για έγκριση της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 20α  του άρθρου 9 του Ν. 4057/2012 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ 1α 
του Ν. 4325/2015.  
   Στη συνέχεια και εφόσον λάβουμε την έγκριση της ΠΥΣ 33/2006, θα προβούμε στην 
έκδοση της προκήρυξης και σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, σύμφωνα με τις διατάξεις  της 
παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3584/2007 και του Ν. 4194/2013, όπως ισχύει.  
   Για την ανωτέρω πρόσληψη απαιτείται η ύπαρξη πιστώσεων στον προϋπολογισμό δαπανών 
οικ. έτους 2017 για την κάλυψη της δαπάνης της αμοιβής του δικηγόρου και των ασφαλιστικών 
εισφορών αυτού.  

Για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του δικηγόρου με έμμισθη εντολή στον 
προϋπολογισμό του Δήμου για το οικονομικό έτος 2017 έχει προβλεφθεί  

 Στον Κ.Α. 006031.003 : Αποδοχές δικηγόρων και νομικών συμβούλων 10.000,00€. 
 Στον Κ.Α. εξόδων 00-6053.004: Εργοδοτικές Εισφορές στο Ταμείο Νομικών 140,00€. 
 Στον Κ.Α. εξόδων 00-6053.005: Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ νομικών με έμμισθη 

εντολή 160,00€. 
   Οι ανωτέρω πιστώσεις αφορούν σε δαπάνες μέχρι και 31/12/2017.   Ανάλογη πρόβλεψη 
της ετήσιας δαπάνης για την αμοιβή των αποδοχών δικηγόρου με πάγια αντιμισθία- έμμισθη 
εντολή απαιτείται να εγγράφεται στους προϋπολογισμούς δαπανών των επόμενων ετών. 
   Μετά τα ανωτέρω: 

Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι 
   Όπως το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίσει: 

Α.  Για την έγκριση πρόσληψης ενός δικηγόρου παρ΄ Εφέταις με σχέση έμμισθης εντολής 
και αντικείμενο εργασίας όσα προβλέπονται στο άρθρο 6 του 2ου μέρους του  Ο.Ε.Υ του Δήμου 
μας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1696/Β/29.07.2011.   
   O δικηγόρος αυτός θα πρέπει να είναι μέλος των Δικηγορικών Συλλόγων Σπάρτης ή 
Γυθείου, να έχει εξειδίκευση στο αντικείμενο της απασχόλησής του και να έχει επαγγελματική 
πείρα στο χειρισμό υποθέσεων που αφορούν τους ΟΤΑ Α΄ βαθμού, καθώς και τη Δημόσια 
Διοίκηση. 

Β. Για την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Μονεμβασίας για τη σύνταξη της σχετικής 
προκήρυξης, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, και γενικά για την εκτέλεση όλων των ενεργειών 
που απαιτούνται για την πρόσληψη των  δικηγόρων  και 

Γ. Για τον ορισμό δύο εκπροσώπων του Δήμου (τακτικό και αναπληρωματικό μέλος)  
καθώς και δύο δημοτικών υπαλλήλων (τακτικό και αναπληρωματικό μέλος) για τη συγκρότηση 
της Πενταμελούς Επιτροπής Επιλογής  του άρθρου 43 παρ. 2β του   Ν. 4194/2013. 
   Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω αι μετά από  διαλογική συζήτηση: 

 Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
1.  Την πρόσληψη ενός δικηγόρου παρ΄ Εφέταις με σχέση έμμισθης εντολής και 

αντικείμενο  εργασίας  όσα  προβλέπονται  στο  άρθρο  6  του 2ου μέρους  του  Ο.Ε.Υ. του 
Δήμου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1696/Β’/29-07-2011.   
   O δικηγόρος αυτός θα πρέπει να είναι μέλος των Δικηγορικών Συλλόγων Σπάρτης ή 
Γυθείου, να έχει εξειδίκευση στο αντικείμενο της απασχόλησής του και να έχει επαγγελματική 
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πείρα στο χειρισμό υποθέσεων που αφορούν στους ΟΤΑ Α΄ βαθμού, καθώς και τη Δημόσια 
Διοίκηση. 

2.   Παρέχει την εξουσιοδότηση στον κ. Δήμαρχο για τη σύνταξη της σχετικής 
προκήρυξης, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα και γενικά για την εκτέλεση όλων των ενεργειών 
που απαιτούνται για την πρόσληψη των  δικηγόρων.   

3.   Ορίζει εκπροσώπους του Δήμου για τη συγκρότηση της  Πενταμελούς  Επιτροπής  
Επιλογής  του άρθρου 43 παρ. 2β του  Ν. 4194/2013, ως εξής: 
   Το Δήμαρχο κ. Τριχείλη Ηρακλή ως τακτικό μέλος και τον Αντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη 
Κωνσταντίνο ως αναπληρωματικό.  
 Ο ορισμός των υπαλλήλων, θα γίνει με απόφαση του Δημάρχου. 
   Μειοψηφούντων των κ.κ. Βελιώτη Ευσταθίου και Κόκκορη Παναγιώτη, διότι θεωρούν ότι ο 
δικηγόρος θα πρέπει να ασχολείται μόνο με τις υποθέσεις του Δήμου. 
   

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  257/2017. 
    

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 
       Ο Πρόεδρος                      Η Γραμματέας        Τα Μέλη 

 Αβδούλος Σπύρος  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Ακριβές Απόσπασμα 

Η Ειδική Γραμματέας 
 

 
Παπαδάκη Ευγενία 

Χαραμή  Αλεξάνδρα 
 

Βελιώτης Ευστάθιος  Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

Καλογερίνης Ηλίας Αντιδήμαρχος 

Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος 

Μαυρομιχάλης Κων/νος Αντιδήμαρχος 
Σουρλάς Ιωάννης  Αντιδήμαρχος 
Τραϊφόρος Παναγιώτης  Αντιδήμαρχος 
Χριστάκος Σταύρος  Αντιδήμαρχος 

Αλειφέρη Παναγιώτα 
Βουνελάκης Γεώργιος 
Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή 
Παπαδάκης Πιερρής 
Παπούλη Δέσποινα 
Πετράκης Χρήστος 
Τσαφατίνου Κατερίνα   
Κόκκορης Παναγιώτης 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Σταθάκης Νεκτάριος 
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