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ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ
ΝΟΜΟ ΖΑΚΤΝΘΟΤ
ΔΗΜΟ ΖΑΚΤΝΘΟΤ
Αρηζ. Αποθ. 183/2019
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ηο Πραθηηθό 37ες /04-11-2019 Σαθηηθής σλεδρίαζες ηες Οηθολοκηθής
Επηηροπής ηοσ Δήκοσ Ζαθύλζοσ.
ΘΕΜΑ: «Πρόζιεψε δηθεγόροσ κε πάγηα αληηκηζζία»
Σηε Εάθπλζν, ζήκεξα ηελ 04ε Ννεκβξίνπ 2019 εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 11.00 π.κ.
ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Εαθχλζνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Εαθχλζνπ, χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκ. πξση.
25012/30-10-2019 πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ απηήο, πνπ επηδφζεθε λφκηκα κε
απνδεηθηηθφ ζηα κέιε, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.3852/10.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία, δειαδή ζε ζχλνιν ελλέα (9) κειψλ βξέζεθαλ
παξφληα ελλέα (9), ήηνη:
ΠΑΡΟΝΣΕ
1.- Αξεηάθεο Νηθήηαο , Πξφεδξνο
2.- Κνπηζνγηάλλεο Γεκήηξηνο
3.- Καςακπέιε Βαζηιηθή
4.- Καθνιχξεο Σηαχξνο
5.- Μαξηλάθεο Αλδξέαο
6.- Ξέλνο Αλδξέαο
7.- Καξαθάο Σσηήξηνο
8.- Αβξάκεο Παλαγηψηεο
9.- Πιαηππφδεο Κσλζηαληίλνο

ΑΠΟΝΣΕ

Τα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ απφ ηελ θ. Μπηδηληή Θενδψξα , δεκνηηθή ππάιιειν.
Ο θ.
Κφθιαο Φψηηνο αλαπιεξψζεθε λνκίκσο απφ ηνλ θ. Πιαηππφδε
Κσλζηαληίλν.
Σηε ζπλέρεηα ν θ. Πξφεδξνο εηζεγνχκελνο ην 1ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο
«Πρόζιεψε δηθεγόροσ κε πάγηα αληηκηζζία» θαη ζέηεη ππφςε ησλ κειψλ ηελ
εηζήγεζε ηνπ Πξντζηακέλνπ Γ/λζεο Γηνηθεηηθψλ Υπεξεζηψλ θ. Γ. Κιακπάλε ε
νπνία έρεη σο θάησζη:
Ζ πξφζιεςε δηθεγφξσλ ζε Γήκνπο πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 165
ηνπ Ν. 3584/ 2007 θαη θαζνξίδεηαη απφ ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν.4194/13
(ΦΔΚ 208/27.09.2013 ηεχρνο Α’): Κψδηθαο Γηθεγφξσλ. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Ν.4194/2013 απνζαθελίδεηαη πιήξσο ε θχζε θαη ν ραξαθηήξαο ηνπ έκκηζζνπ
δηθεγφξνπ, ε δηαδηθαζία πξφζιεςεο ηνπ ζην δεκφζην ηνκέα κε δηαδηθαζίεο
αλοηθηές ζε όιοσς ηοσς δηθεγόροσς θαη γίλεηαη ζε πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ
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Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Υπεξεζίαο ζέζεηο θαη εθφζνλ έρνπλ εμαζθαιηζηεί νη
αλαγθαίεο πηζηψζεηο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ γηα ηε δαπάλε κηζζνδνζίαο ηνπο.
Σηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ζηνλ ΟΔΥ ηνπ Γήκνπ καο ( ΦΔΚ 771/Β/15-032012) έρνπλ πξνβιεθζεί δχν (2) ζέζεηο δηθεγφξσλ κε ζρέζε έκκηζζεο εληνιήο ηνπ
άξζξνπ 165 ηνπ Ν. 3584/ 2007.
Σην Γήκνο καο ππεξεηεί ήδε έλαο (1) δηθεγφξνο κε ζρέζε έκκηζζεο εληνιήο ηνπ
άξζξνπ 165 ηνπ Ν. 3584/ 2007 , φκσο δεδνκέλνπ ηνπ φγθνπ ησλ λνκηθψλ ππνζέζεσλ
θξίζεθε ζθφπηκε θαη ε εθθίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ πιήξσζε θαη ηεο 2 εο ζέζεο
. Ζ πξφζιεςε ελεξγείηαη κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ πξνο δηνξηζκφ νξγάλνπ ηνπ
Ο.Τ.Α., κε ζρέζε έκκηζζεο εληνιήο θαη κε ηε δηαδηθαζία πνπ θαζνξίδεηαη κε ην λ.
1649/1986 (ΦΔΚ 149 Α,') (ήδε Ν.4194/13), φπσο ηζρχεη (άξζξν 165 ηνπ λ.
3584/2007) θαηφπηλ απφθαζεο Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ ε νπνία δηαβηβάδεηαη γηα
έγθξηζε ζηελ επηηξνπήο ηεο ΠΥΣ 33/2006 (ΦΔΚ 280 Α') ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηεο (παξ 8 ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ λ. 3943/2011) θαη ηεο παξ 20αηνπ άξζξνπ έλαηνπ ηνπ
λ. 4057/2012, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 41 παξ. 1α ηνπ Ν. 4325/2015.
Με ηελ ππ αξηζκ. 57 / 05-03-2019 απφθαζε Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ
απνθαζίζζεθε ε θάιπςε θαη ηεο 2εο ζέζεο ηνπ Γηθεγφξνπ κε πάγηα αληηκηζζία θαη
ην αλάινγν αίηεκα δηαβηβάζζεθε δηα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνηθεζεο Πει/ζνπ Γπη.
Διιάδνο & Ηνλίνπ γηα έγθξηζε ζην ΥΠΔΣ ζηελ επηηξνπήο ηεο ΠΥΣ 33/2006 (ΦΔΚ
280 Α') .
Ζ δηαδηθαζία ελφςεη ηεο πξνθήξπμεο ησλ δεκνηηθψλ εθινγψλ θαη θαηφπηλ ησλ
εζληθψλ εθινγψλ αλεζηάιε .
Καηφπηλ ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο κε ην αξκφδην Τκήκα ηνπ ΥΠ. ΔΣ. γηα ηελ
πνξεία ηεο δηαδηθαζίαο ελεκεξσζήθακε φηη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ
Ν.4623/19 ( ΦΔΚ 134/Α/09.08.2019), επήιζαλ κεηαβνιέο ζην άξζξν 72 Ν.3852/10
ζρεηηθά κε ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, θαη φπσο νξίδεηαη ζηε
παξ. 1 εδαθ. ζη) ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή «απνθαζίδεη ην εηήζην πξφγξακκα
πξνζιήςεσλ πξνζσπηθνχ θάζε θαηεγνξίαο» .
Γεδνκέλνπ ηεο αλσηέξσ ηξνπνπνίεζεο θαη πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ε
δηαδηθαζία έγθξηζεο ζηελ επηηξνπήο ηεο ΠΥΣ 33/2006 (ΦΔΚ 280 Α') ζα πξέπεη ε
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα απνθαζίζεη γηα ηελ θάιπςε θαη ηεο 2εο ζέζεο ηνπ
Γηθεγφξνπ κε πάγηα αληηκηζζία .
Παξαθαινχκε γηα ηηο δηθέο ζαο ελέξγεηεο .
Σηε ζπλέρεηα ν θ. Πξφεδξνο πξφηεηλε λα αλαβιεζεί ην ζέκα γηα 1 κήλα
πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί ην κέγεζνο ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο λνκηθήο θχζεσο γηα λα
δηαπηζησζεί αλ ππάξρεη αλάγθε πξφζιεςεο δεχηεξνπ δηθεγφξνπ.
Αθνινχζσο ν θ. Πξφεδξνο θαιεί ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, λα
απνθαζίζνπλ ζρεηηθά.
Η Οηθολοκηθή Επηηροπή
Αθνχ έιαβε ππφςε ηεο:
- ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ,
- ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/10,
- ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξντζηακέλνπ Γ/λζεο Γηνηθεηηθψλ Υπεξεζηψλ θ. Γ.
Κιακπάλε
θαη κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε, αθνχ αθνινχζεζε ςεθνθνξία,
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Καηά πιεηοψεθία
Με ςήθνπο νθηψ (8) ήηνη ησλ θ.θ. Γ. Κνπηζνγηάλλε, Β. Καςακπέιε, Σ. Καθνιχξε,
Α. Μαξηλάθε, Α. Ξέλνπ , Σ. Καξαθά, Π. Αβξάκε θαη Κ. Πιαηππφδε έλαληη κηαο (1)
ςήθνπ ηνπ θ. Πξνέδξνπ ν νπνίνο κεηνςήθεζε
Αποθαζίδεη: ηελ θάιπςε
αληηκηζζία .

θαη ηεο 2εο

ζέζεο ηνπ Γηθεγφξνπ κε πάγηα

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 183/2019.
Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη σο αθνινχζσο.
TA ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
Νηθήηας Αρεηάθες

1.- Κνπηζνγηάλλεο Γεκήηξηνο
2.- Καςακπέιε Βαζηιηθή
3.- Καθνιχξεο Σηαχξνο
4.- Μαξηλάθεο Αλδξέαο
5.- Ξέλνο Αλδξέαο
6.- Καξαθάο Σσηήξηνο
7.- Αβξάκεο Παλαγηψηεο
8.- Πιαηππφδεο Κσλζηαληίλνο
Αθρηβές απόζπαζκα
Ο Πρόεδρος
Νηθήηας Αρεηάθες
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