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Αποδέκτες προς ενέργεια: 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 του ν. 3852/2010 (Α’ 87). 

2. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αχαρνών Αττικής (ΦΕΚ 1485/19-6-13  τεύχος 

Β’) και συγκεκριμένα το άρθρο 31 αυτού «Ειδικές θέσεις» στο οποίο προβλέπεται μία  (1) θέση 

Νομικού Συμβούλου. 

3. Το άρθ. 165 «Δικηγόροι Δήμων και Ιδρυμάτων» του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/28.07.2007 τεύχ. Α)  

4. Το άρθρο 167 του Ν. 3584/07 «Γενικά προσόντα πρόσληψης - Κωλύματα διορισμού» 

5. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 2831/28-1-2016 έγγραφο του Τμήματος Μόνιμου Προσωπικού της Δ/νσης 

Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την έγκριση ενός 

(1) δικηγόρου – νομικού συμβούλου (Απόφαση Επιτροπής Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 

33/2006: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./2/36108/8-1-2015) 

6. Την παρ. 2 του άρθρου 43 «Πρόσληψη εμμίσθου δικηγόρου» του Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208/27-9-13 

τεύχος Α) σύμφωνα την οποία:  «Η πρόσληψη δικηγόρων στους φορείς του δημόσιου τομέα, όπως 

αυτός καθορίζεται κάθε φορά με νόμο, γίνεται με επιλογή ύστερα από προκήρυξη, με βάση όσα 

παρακάτω ορίζονται, εκτός αν πρόκειται για πρόσληψη του προϊσταμένου νομικής ή δικαστικής 

υπηρεσίας ή νομικού συμβούλου στους φορείς αυτούς, ο οποίος προσλαμβάνεται με απόφαση του 

αρμοδίου οργάνου του φορέα» 

7. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 24254/11-6-2018 έγγραφο του Τμήματος Προϋπολογισμού, Απολογισμού και 

Οικονομικής Πληροφόρησης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών από το 

οποίο προκύπτει πρόβλεψη σχετικής πίστωσης στον προϋπολογισμό έτους 2018 του Δήμου 

Αχαρνών 

8. Την υπ. αριθ. πρωτ. 31349/17-7-18 (ΑΔΑ: Ψ15ΩΩΨ8-ΧΡ3) ανακοίνωση για την πλήρωση της 

θέσης Νομικού Συμβούλου με έμμισθη εντολή 

9. Το υπ. αρ. 3797 /18-7-18 φύλλο της Εφημερίδας Συνείδησης στο οποίο δημοσιεύθηκε η εν λόγω 

ανακοίνωση 

10. Την με αριθ. πρωτ. 32861/27-7-18 αίτηση της Καψιώτη Δήμητρας του Ευαγγέλου με τα 

επισυναπτόμενα σε αυτήν δικαιολογητικά ήτοι: 

11. Το από 19/7/18 Πιστοποιητικό του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το οποίο προκύπτει πως 

η αιτούσα είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και προήχθη σε Δικηγόρο παρ’ 

Αρείω Πάγω στις 4/11/2009. 

12. Το υπ. αριθ. πρωτ. 206/30-6-1995 Πτυχίο Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών 

13. Το από 19/7/18 Πιστοποιητικό του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το οποίο προκύπτει πως 

η ανωτέρω δεν τελεί σε αναστολή του δικηγορικού λειτουργήματος, δεν κατέχει, ούτε διατηρεί 

Έμμισθη Σχέση καθώς επίσης και δεν της έχει επιβληθεί καμία πειθαρχική ποινή 
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14. Την από 25/7/18 υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την οποία η ανωτέρω «δεν παρέχει τις 

υπηρεσίες του αποκλειστικά ή συστηματικά με αμοιβή κατά υπόθεση σε άλλο Νομικό 

Πρόσωπο του Δημόσιου Τομέα και δεν λαμβάνει πάγια περιοδική αμοιβή από Νομικό Πρόσωπο 

του Δημόσιου Τομέα» 

15. Την υπ. αριθ. πρωτ. 6511296119/2-8-18 βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων 

Ελληνικού Δημοσίου. 

16. Tον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αχαρνών (ΦΕΚ 1485/τ.Β΄/19-06-2013). 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Προσλαμβάνουμε την Καψιώτη Δήμητρα του Ευαγγέλου σε θέση Νομικού Συμβούλου με 

έμμισθη εντολή βάσει της παρ. 2 του άρθ. 43 του Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208/27-9-13 τεύχος Α). 

Η προσληφθείσα θα καταλάβει κενή οργανική θέση κατηγορίας ειδικών θέσεων του Δήμου 

Αχαρνών και θα ακολουθήσει την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία μισθολογική εξέλιξη. 

Αντικείμενο της απασχόλησης του ανωτέρω Νομικού Σύμβουλου θα είναι η νομική υποστήριξη 

σε θέματα του Δήμου Αχαρνών και ειδικότερα: 

Θα ασχολείται αποκλειστικά και θα παρέχει νομικές συμβουλές ή γνωμοδοτήσεις, είτε ατομικά 

είτε σε συμβούλιο με άλλους, θα κατευθύνει τον χειρισμό των υποθέσεων σε συνεργασία με άλλους 

δικηγόρους ή διοικητικά όργανα, προς τα συλλογικά και μονομελή όργανα του Δήμου (Δημοτικό 

Συμβούλιο, Επιτροπές, Δήμαρχος, Γενικός Γραμματέας, Αντιδημάρχους, κ.λπ.), τις επί μέρους 

υπηρεσίες του Δήμου, καθώς και στα ιδρύματα και στα άλλα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου, 

διασφαλίζοντας το νομότυπο των δράσεών τους, των πράξεων τους, την  προώθηση των επιδιώξεων, 

των στόχων και των συμφερόντων του Δήμου. 

Θα παρίσταται στις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων του Δήμου για την παροχή 

νομικών συμβουλών, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο από τη δημοτική αρχή, χωρίς πρόσθετη αμοιβή. 

Θα παρέχει νομικές συμβουλές και γνωμοδοτήσεις σε θέματα που αφορούν το Δήμο προς τα πολιτικά 

όργανα διοίκησης του Δήμου, για τη διασφάλιση της νομιμότητας των διοικητικών πράξεων. Η παροχή 

νομικών συμβουλών και κατευθύνσεων προς τις επιμέρους υπηρεσίες του δήμου καθώς και τα άλλα 

νομικά πρόσωπα του Δήμου για τη διασφάλιση της νομιμότητας των δράσεών τους. Η επεξεργασία και 

ο νομικός έλεγχος όλων των συμβάσεων που συνάπτει ο Δήμος με τρίτους καθώς και των 

προκηρύξεων του Δήμου για ανάθεση έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε τρίτους. Η τήρηση του 

αναγκαίου αρχείου εγγράφων για τις ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας. 

Υποχρεούται να παρέχει τις ανωτέρω υπηρεσίες, καθώς και όσων αναγράφονται στον Ο.Ε.Υ του Δήμου 

Αχαρνών, στο Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου, που βρίσκεται στο Δημαρχιακό 

μέγαρο του Δήμου Αχαρνών, για χρόνο που να ανταποκρίνεται στις εκάστοτε υπάρχουσες 

υπηρεσιακές συνθήκες κατά τα ανωτέρω. 

Ο Νομικός Σύμβουλος δεν ασχολείται με τη δικαστική εκπροσώπηση και το χειρισμό 

δικαστικών υποθέσεων έναντι τρίτων, αλλά περιορίζονται αποκλειστικά στην παροχή συμβουλών ή 

γνωμοδοτήσεων όπως περιγράφεται ανωτέρω. Θα παρέχει τις υπηρεσίες του στο Δημοτικό Κατάστημα, 

για χρόνο που να ανταποκρίνεται στις εκάστοτε υπάρχουσες υπηρεσιακές συνθήκες. 

Οι αποδοχές του δικηγόρου που θα προσληφθεί καθορίζονται με τις διατάξεις του Ν. 4354/2015 

και θα ασφαλίζεται στον οικείο ασφαλιστικό του φορέα, σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία η οποία  

προβλέπει  και την υπηρεσιακή του εξέλιξη 

Για τη δαπάνη που θα προκληθεί από την εν λόγω πρόσληψη έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση 

στους Κ.Α -00-6031.004  (Τακτικές Αποδοχές) και ΚΑ -00-6053.003 (Εργοδοτικές Εισφορές) σύμφωνα με το 

υπ’ αριθ. πρωτ. 24254/11-6-2018 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 

Περίληψη της απόφασης αυτής να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 

 

   Ο Δήμαρχος Αχαρνών 

 

 

Ιωάννης Κασσαβός 
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