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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
για την πρόσληψη ενός (1) δικηγόρου µε σχέση έµµισθης εντολής µε πάγια
αντιµισθία

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/07-06-2010).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 165 , 166 και 167 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση
του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΦΕΚ Α΄
143)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
3.Τις διατάξεις των άρθρων 42, 43, 44, 45 και 46 του Ν. 4194/2013 «Νέος
Κώδικας ∆ικηγόρων» (ΦΕΚ 208/ τ. Α ́/27-9-2013), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
4. Τις διατάξεις της παρ. 20α του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/τ.
Α΄/14-3-2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, περί προηγούµενης έγκρισης
1

ΑΔΑ: 6Ε5ΛΩΚ3-ΡΥΗ

της ΠΥΣ 33/2006 για την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης των έµµισθων
δικηγόρων.
5. Τις διατάξεις της παρ. 2 περ. ιβ΄ του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994
«Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθµιση
θεµάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/3-3-1994).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/26-3-2014 «∆ιοικητικές
Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και
Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση ∆ιατάξεων του Π.∆.
318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθµίσεις».
7. Τις διατάξεις του ισχύοντος Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου
Νέας Σµύρνης (ΦΕΚ 329/τ. Β΄/8-2-2017) και ειδικότερα των άρθρων αυτού :
α) Του άρθρου 4, όπου έχουν προβλεφθεί µία (1) θέση ∆ικηγόρου – Νοµικού
Συµβούλου και δύο (2) θέσεις ∆ικηγόρων, οι οποίες είναι κενές και β) Του
άρθρου 5 , όπου ορίζονται τα προσόντα διορισµού των ανωτέρω.
8.Την µε αριθµό 226/2017 (Α∆Α: 9ΩΠΡΩΚ3-0Φ2)

απόφαση του ∆ηµοτικού

Συµβουλίου Νέας Σµύρνης, αναφορικά µε την πρόσληψη ενός (1) δικηγόρου
(παρ’ Εφέταις) µε πάγια αντιµισθία και σχέση έµµισθης εντολής.
9.Την

µε

αριθµό

∆ΙΠΑΑ∆/Φ.ΕΓΚΡ./141/1551/12-4-2018

Απόφαση

της

Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου 33/2006, µε την οποία
εγκρίθηκε η πρόσληψη ενός (1) δικηγόρου µε σχέση έµµισθης εντολής στον
∆ήµο Νέας Σµύρνης (∆ιαβιβαστικό ΥΠΕΣ Α.Π. 16747/Σ.1535)
10. Την µε αρ.29228/20-12-2018 βεβαίωση της ∆/νσης Οικονοµικών
Υπηρεσιών, περί ύπαρξης πιστώσεως για την κάλυψη δαπάνης µισθοδοσίας.
11.Τις αυξηµένες ανάγκες της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Νέας Σµύρνης,
για τη νοµική υποστήριξη και επεξεργασία νοµικών θεµάτων των υπηρεσιών
του ∆ήµου.

2

ΑΔΑ: 6Ε5ΛΩΚ3-ΡΥΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Την πλήρωση µιας (1) θέσης δικηγόρου παρ ́ Εφέταις µέλους του
∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών µε σχέση έµµισθης εντολής, µε πάγια µηνιαία
αντιµισθία, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
Αντικείµενο της απασχόλησης του ανωτέρω δικηγόρου θα είναι η
επεξεργασία και ο χειρισµός των υποθέσεων, οι οποίες θα του ανατίθενται
σύµφωνα µε τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας και τις κείµενες διατάξεις,
δια τη νοµική υποστήριξη και υπεράσπιση των συµφερόντων του ∆ήµου Νέας
Σµύρνης και των Ν.Π.∆.∆., η εκπροσώπηση τους ενώπιον των ∆ικαστηρίων ή
άλλων αρχών, η νοµική υποστήριξη των υπαλλήλων και των οργάνων του
∆ήµου, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και η νοµική υποστήριξή των
υπηρεσιών του ∆ήµου, προς διασφάλιση της νοµιµότητας των διοικητικών
πράξεων.
Επίσης υποχρεούται να παρίσταται στις συνεδριάσεις των συλλογικών
οργάνων του ∆ήµου και των Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου, εφόσον αυτό ζητηθεί.
Ο/Η δικηγόρος που θα προσληφθεί θα καταλάβει κενή οργανική θέση
κατηγορίας ειδικών θέσεων του ∆ήµου Νέας Σµύρνης και θα ακολουθεί την
προβλεπόµενη από την κείµενη νοµοθεσία υπηρεσιακή εξέλιξη.
Ο/Η δικηγόρος που θα προσληφθεί υποχρεούται σε παροχή
υπηρεσίας στο ∆ήµο Νέας Σµύρνης, για χρόνο που ανταποκρίνεται στις
εκάστοτε υπάρχουσες υπηρεσιακές συνθήκες, εφόσον δεν παρίσταται ανάγκη
παράστασης ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών, για υποθέσεις του
∆ήµου και των Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου.
Ο προσληφθείς θα αµείβεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του N.
4354/2015 και θα ασφαλίζεται στον οικείο ασφαλιστικό φορέα σύµφωνα µε
την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία.
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Άρθρο 1: ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
Οι υποψήφιοι για την πιο πάνω θέση πρέπει:

1) Να είναι κάτοχοι πτυχίου Νοµικής Σχολής της χώρας ή αναγνωρισµένης
ισότιµης σχολής της αλλοδαπής.
2)Να είναι µέλη του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.
3) Να είναι δικηγόροι µέλη του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών µε δικαίωµα
παράστασης στο Εφετείο (παρ’ Εφέταις).
4) Να γνωρίζουν άριστα ή πολύ καλά τουλάχιστον µία (1) ξένη γλώσσα.
5) 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.
6) Να µην υπάρχει κώλυµα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή να µη τελεί
υπό δικαστική συµπαράσταση.
7) Να είναι υγιείς και αρτιµελείς (σε βαθµό που να µην εµποδίζεται η άσκηση
των καθηκόντων τους).
8) Να µην έχουν κώλυµα κατά τις διατάξεις του ν.1256/82 και του Κώδικα
∆ικηγόρων.
9) Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισµού, που προβλέπονται για τους
υπαλλήλους, του πρώτου µέρους (άρθρα 11 έως και 17) του ν. 3584/2007.

Άρθρο 2: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ - ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
2.1.Τυποποιηµένο έντυπο – υπόδειγµα αιτήσεως δεν διατίθεται από το ∆ήµο
και η ευθύνη της ορθής συµπλήρωσης της αίτησης έγκειται αποκλειστικά στον
υποψήφιο. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στο ∆ήµο Νέας Σµύρνης
( Ελευθερίου Βενιζέλου 14) σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών
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από την εποµένη της τελευταίας δηµοσίευσης της προκήρυξης, αίτηση
υποψηφιότητας συνοδευόµενη από:
α) Πιστοποιητικό ποινικού µητρώου.
β) Πιστοποιητικό του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το οποίο να
προκύπτει: ότι είναι µέλος του ∆ΣΑ, η ιδιότητα και η ηµεροµηνία προαγωγής
του ως δικηγόρου παρ’ Εφέταις και η ηµεροµηνία εγγραφής του στο
∆ικηγορικό Σύλλογο Αθηνών . Επίσης, να προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν έχει
τιµωρηθεί πειθαρχικά και ότι δεν κατέχει άλλη έµµισθη θέση.
γ) Ευκρινές φωτ/φο των δύο (2) όψεων του δελτίου της δικηγορικής του
ταυτότητας, ως και της αστυνοµικής του ταυτότητας, ή άλλων δηµοσίων
εγγράφων από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας, όπως
σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρµόδιας αρχής, ή των κρίσιµων σελίδων
(αυτών που αναφέρονται ο αριθµός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου)
του σε ισχύ διαβατηρίου.
δ) Ευκρινές φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών. Αν ο βασικός τίτλος σπουδών
έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται πράξη αναγνώρισης του τίτλου από
το ∆ΙΚΑΤΣΑ ή Πιστοποιητικό Αναγνώρισης από τον ∆ιεπιστηµονικό
Οργανισµό

Αναγνώρισης

τίτλων

Ακαδηµαϊκών

και

Πληροφόρησης

(∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιµίας, που να έχει εκδοθεί µέχρι την τελευταία ηµέρα
της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων.
ε)

Ευκρινές

φωτοαντίγραφο

µεταπτυχιακού

τίτλου

σπουδών.

Αν

ο

µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται
πράξη

αναγνώρισης του

τίτλου

από το

∆ΙΚΑΤΣΑ

ή

Πιστοποιητικό

Αναγνώρισης από τον ∆ιεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης τίτλων
Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης (∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιµίας που να έχει
εκδοθεί µέχρι την τελευταία ηµέρα της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων.
στ) Ευκρινή φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης

ξένων γλωσσών. Η

γνώση της ξένης γλώσσας θα αποδεικνύεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις
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διατάξεις του άρθρου 1 Π.∆. 146/2007 σε συνδυασµό µε

το άρθρο 28 Π.∆.

50/2001, όπως ισχύουν.
ζ) Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75), από την
οποία να προκύπτει 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 δηµοσίου τοµέα. ∆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.
η) Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισµού των
δηµοσίων υπαλλήλων.
θ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης δήµου ή κοινότητας στα
δηµοτολόγια των οποίων είναι γραµµένοι ή βεβαίωση οικογενειακής
κατάστασης.
ι) Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α΄ (οι άνδρες υποψήφιοι).
ια) Βιογραφικό Σηµείωµα µε τα στοιχεία της επιστηµονικής και επαγγελµατικής
τους δράσης, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των
τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων.
ιβ) Όλα τα έγγραφα που αποδεικνύουν ή δύνανται να συνεκτιµηθούν για την
απόδειξη της επιστηµονικής κατάρτισης του υποψηφίου, της εξειδίκευσης του
στο αντικείµενο της απασχόλησης και της επαγγελµατικής πείρας και
επάρκειάς του σύµφωνα µε τα κατωτέρω αναφερόµενα κριτήρια αξιολόγησης
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των υποψηφίων. Εάν οι υποψήφιοι δεν προσκοµίσουν, τα απαιτούµενα, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, δεν λαµβάνονται υπόψη τα προσόντα ή οι
ιδιότητες που δηλώνουν µε την αίτηση συµµετοχής τους στη διαδικασία.
2.2. Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται
από την προκήρυξη πρέπει να είναι επίσηµα µεταφρασµένα στην Ελληνική
γλώσσα.
Η επίσηµη µετάφρασή τους γίνεται από αρµόδια κατά νόµο αρχή του
Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας
στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άµισθο διερµηνέα διορισµένο βάσει του
Ν.148/1913 (ΦΕΚ Α΄25/1914). Ειδικώς όµως µετά τον νέο «Κώδικα
∆ικηγόρων» (άρθρο 36, ν.4194/2013/ΦΕΚ208/27.09.2013/τ. Α ), µεταφράσεις
ξενόγλωσσων εγγράφων που γίνονται από δικηγόρο µετά την 27.09.2013
γίνονται δεκτές εφόσον ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή γνώση
της γλώσσας από και προς την οποία µετέφρασε.
Τα ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται υποχρεωτικά
αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν
εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. Γίνονται
υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών
εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
Έγγραφα της ηµεδαπής: α) ∆ηµόσια έγγραφα ηµεδαπής, δηλαδή έγγραφα
που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και φορείς του δηµόσιου και του ευρύτερου
δηµόσιου τοµέα, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε
ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών
αντιγράφων τους. β) Ιδιωτικά έγγραφα ηµεδαπής, δηλαδή έγγραφα που δεν
εκδίδονται από υπηρεσίες και φορείς του δηµόσιου και του ευρύτερου
δηµόσιου τοµέα,

υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε

ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν
επικυρωθεί από δικηγόρο καθώς και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα
πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και
φορείς του δηµόσιου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα.
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2.3.Με την αίτηση τους, οι υποψήφιοι υποβάλλουν τα απαραίτητα
δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων
τους.
Α. Κρίσιµος χρόνος για τον έλεγχο της συνδροµής των τυπικών προσόντων
είναι ο χρόνος λήξης της προθεσµίας για την υποβολή των αιτήσεων, εκτός
από την προϋπόθεση της υγείας και καταλληλότητας, η οποία θα
πιστοποιηθεί από τον / την επιτυχόντα /ούσα µετά την έκδοση της
αιτιολογηµένης απόφασης της Επιτροπής, µε την υποβολή στον ∆ήµο
γνωµατεύσεων : α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και β) ψυχιάτρου σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4210/2013, όπως ισχύει, προκειµένου να
πραγµατοποιηθεί η πρόσληψη.
Β. Για την επιλογή και πρόσληψη λαµβάνονται υπόψη η προσωπικότητα, η
επιστηµονική του κατάρτιση, η εξειδίκευση του στο αντικείµενο της
απασχόλησης, η επαγγελµατική του πείρα και επάρκεια, η γνώση ξένων
γλωσσών, η οικογενειακή του κατάσταση και η πρόβλεψη της εξέλιξής του.
Οι συντελεστές βαρύτητας των ανωτέρω κριτηρίων για την εξυπηρέτηση των
αναγκών του ∆ήµου καθορίζονται ως εξής:
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Α. Πτυχιακές Σπουδές
1.

Κατοχή

τίτλου

σπουδών από Βαθµοί

τόσοι

όσοι

ακριβώς

ο

Νοµικό Τµήµα Νοµικής Σχολής της ακέραιος και δεκαδικός αριθµός που
χώρας

ή

αναγνωρισµένο

ισότιµο αποτελούν το βαθµό

Σχολής της αλλοδαπής
2. Μεταπτυχιακός τίτλος

Βαθµοί -2- δύο

3. ∆ιδακτορικός τίτλος

Βαθµοί -3- τρεις

Β. Εξειδίκευση στο Αντικείµενο
1. Συναφής (κατά την κρίση της Βαθµοί -3- τρεις
Επιτροπής) Μεταπτυχιακός τίτλος
2. Συναφής (κατά την κρίση της Βαθµοί -4- τέσσερις
Επιτροπής) ∆ιδακτορικός τίτλος
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Γ. Επαγγελµατική επάρκεια
1. ΄Ετη ιδιότητας ∆ικηγόρου (από την Βαθµός -1- ένας για κάθε έτος,
εγγραφή στο ∆ικηγορικό Σύλλογο)
2.

∆ικαστική

Ο.Τ.Α.

Β΄

ή

Εκπροσώπηση
Α΄

βαθµολογούνται έως (10) δέκα.
σε Βαθµοί -1- ένας

έως -10- δέκα.

βαθµού

ή Βαθµολογείται µε ένα (1) βαθµό κάθε

γνωµοδοτικό έργο στους ΟΤΑ.

δικαστική εκπροσώπηση και (1) ένα
βαθµό κάθε γνωµοδότηση.

3.

∆ικόγραφα

και

∆ικαστικές Βαθµοί -1- ένας έως -10- δέκα.

αποφάσεις που αφορούν στο αστικό Βαθµολογείται

µε

0,5

κάθε

ένα

ή διοικητικό δίκαιο, µε διαφορετικά δικόγραφο ή δικαστική απόφαση.
αντικείµενα.
4.

∆ικόγραφα

και

∆ικαστικές Βαθµοί -1- ένας έως -5- πέντε.

αποφάσεις που αφορούν σε άλλους Βαθµολογείται
τοµείς του δικαίου.
∆.

Γνώση

Ξένης

µε

0,25

κάθε

δικόγραφο ή δικαστική απόφαση.
Γλώσσας Βαθµοί -1- ένας ανά γλώσσα στην

(τουλάχιστον πολύ καλή γνώση ξένης άριστη και 0,5 στην πολύ καλή.
γλώσσας)
Ε. Οικογενειακή Κατάσταση
1. ΄Εγγαµος

Βαθµοί -1- ένας

2. Ανήλικα τέκνα

Βαθµοί -1- ένας για κάθε ανήλικο
τέκνο

Προσωπικότητα (Συνέντευξη)

Βαθµοί -1- ένας έως -15- δεκαπέντε

Πρόβλεψη της εξέλιξης

Βαθµοί -1- ένας έως -5- πέντε

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που ο µεταπτυχιακός τίτλος συµπληρώνει ή
ενσωµατώνεται στον βασικό τίτλο, δεν λογίζεται ως µεταπτυχιακός τίτλος για
την εφαρµογή της παρούσας. Σε περίπτωση κατοχής από έναν υποψήφιο
µεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου σπουδών , βαθµολογείται µόνο ο
ανώτερος τίτλος σπουδών και σε περίπτωση κατοχής περισσότερων του ενός
µεταπτυχιακού ή διδακτορικού βαθµολογείται ένας εξ΄αυτών.
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Άρθρο 3: Η επιλογή θα γίνει από πενταµελή Επιτροπή η οποία θα συνέρχεται
στην έδρα του δικηγορικού συλλόγου και θα αποτελείται από:
α) µέλος του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους µε βαθµό τουλάχιστον
∆ικαστικού Πληρεξουσίου Α’ Τάξεως ή το νόµιµο αναπληρωτή του, που
ορίζεται από τον Πρόεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους,
β) τρεις (3) δικηγόρους, από τους οποίους ο ένας µε 15ετή τουλάχιστον
ευδόκιµη δικηγορική υπηρεσία, που ορίζονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, για κάθε συγκεκριµένη προκήρυξη,
γ) έναν (1) εκπρόσωπο του ∆ήµου Νέας Σµύρνης, µε τον αναπληρωτή του,
δ) καθήκοντα Γραµµατέα της Επιτροπής θα ασκήσει η υπάλληλος Ελένη
Παπαδοπούλου του ∆ήµου Νέας Σµύρνης.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, δικαστικός πληρεξούσιος α΄ τάξεως του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους, ή ο νόµιµος αντιπρόσωπός του, θα συγκαλέσει την
επιτροπή µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προκήρυξης. Η
επιτροπή µε απόφαση της θα ορίσει τον τόπο και χρόνο και κάθε αναγκαία
λεπτοµέρεια για τη διαδικασία επιλογής και µπορεί κατά την κρίση της , να
ορίσει συµπληρωµατικές δηµοσιεύσεις για τη γνωστοποίηση της προκήρυξης
µε δαπάνη του ενδιαφερόµενου νοµικού προσώπου.
Η Επιτροπή θα εξετάσει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων και
θα ελέγξει τη συνδροµή στο πρόσωπο του κάθε υποψηφίου των απαραίτητων
προσόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 :ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
(παραδεκτό συµµετοχής) και θα καλέσει σε ατοµική συνέντευξη µόνο τους
υποψηφίους των οποίων η συµµετοχή κρίθηκε παραδεκτή. Μέσα σε ένα µήνα
από την τελευταία ατοµική συνέντευξη θα εκδώσει αιτιολογηµένη απόφαση µε
τη σειρά αξιολόγησης των υποψηφίων.
Η απόφαση της Επιτροπής είναι υποχρεωτική για τον ∆ήµο Ν. Σµύρνης και
ισχύει µόνο για την κατάληψη της θέσης που προκηρύχθηκε. Ο ∆ήµος Ν.
Σµύρνης οφείλει µέσα σε ένα (1) µήνα από τη δηµοσίευση της απόφασης να
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προσλάβει στην κενή θέση τον επιτυχόντα και να γνωστοποιήσει στον
∆ικηγορικό Σύλλογο Αθηνών την ανάληψη υπηρεσίας.
Άρθρο 4: Η συµµετοχή των υποψηφίων στις διαδικασίες επιλογής,
προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της προκήρυξης.
Άρθρο 5: Η προκήρυξη αυτή µε επιµέλεια του ∆ήµου Νέας Σµύρνης να
κοινοποιηθεί : α) στον Πρόεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, β)
στον Πρόεδρο του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και να τοιχοκολληθεί στο
Κατάστηµα του Πρωτοδικείου και στο ∆ικηγορικό Σύλλογο Αθηνών,
συντασσοµένου σχετικού αποδεικτικού κοινοποίησης.
Μαζί µε τις κοινοποιήσεις γνωστοποιείται και ο εκπρόσωπος του ∆ήµου Νέας
Σµύρνης, που θα µετέχει στην Επιτροπή Επιλογής, ο οποίος θα είναι ο
κ.Σταύρος Τζουλάκης, ∆ήµαρχος Νέας Σµύρνης. Με αναπληρωτή του την κ.
Γεωργία

Σκλιβάγκου,

Νοµική

Σύµβουλο

του

∆ήµου

Νέας

Σµύρνης.

Γραµµατέας της Επιτροπής θα είναι η υπάλληλος του ∆ήµου Νέας Σµύρνης κ.
Ελένη Παπαδοπούλου.
Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στον κόµβο «∆ιαύγεια», στην
ιστοσελίδα του ∆ήµου Νέας Σµύρνης και στον πίνακα ανακοινώσεων του
δηµοτικού καταστήµατος (Ελ. Βενιζέλου αρ. 14 Ν. Σµύρνη) και να δηµοσιευτεί,
µε πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων, σε µια ηµερήσια Εφηµερίδα
που εκδίδεται στην έδρα του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.
Πληροφορίες για τον διαγωνισµό παρέχονται τις εργάσιµες ώρες από 8.30
έως 14.00 από τη ∆/νση Ανθρωπίνου ∆υναµικού, ∆ιοικητικών Υπηρεσιών,
Τµήµα Ανθρωπίνου ∆υναµικού του ∆ήµου Νέας Σµύρνης, Ελ. Βενιζέλου 14,
τ.κ. 17121, απευθύνοντάς την στο Τµήµα ∆ιοίκησης, (τηλ. Επικοινωνίας:
2132025791 - 803) Αρµόδιοι υπάλληλοι : Σµυλιοτοπούλου Ιωάννα, Χαζάπη
Μικέλα
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ
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