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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΩΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 

ΔΗΜΟ ΠΑΤΡΕΩΝ 

Ο Δήμος Πατρέων , έχοντας υπόψη: 

1. Την υπ.αριθμ.756 /2016  (ΑΔΑ: Ω8ΞΚΩΞΙ-ΥΝ6) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, «Έγκριση 

δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) σχετικής πίστωσης για την πρόσληψη έξι δικηγόρων σαν 

εξωτερικοί συνεργάτες –ελεύθεροι επαγγελματίες με αποκλειστική τους ενασχόληση την 

τακτοποίηση εκκρεμοτήτων ιδιοκτησιακού καθεστώτος των δημοτικών ακινήτων λόγω 

Κτηματολογίου». 

2. Την υπ.αριθμ.912/2016 (ΑΔΑ: 7Δ1ΜΩΞΙ-4ΙΝ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου , με θέμα: 

«7η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2016», η οποία εγκρίθηκε με την υπ.αριθμ. 

234902/20-12-2016 (ΑΔΑ:7ΘΣΝΟΡ1Φ-ΧΑΔ) όμοιά της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Πελοποννήσου, Δυτ.Ελλάδας & Ιονίου. 

3. Το γεγονός ότι υπάρχει σχετική πίστωση στον Προϋπολογισμό του Δήμου Πατρέων για το 

οικονομικό έτος 2017 . 

4. Το γεγονός  ότι εφαρμόζεται το Εθνικό Κτηματολόγιο σε περιοχές των πρώην Καποδιστριακών 

Δήμων που συνενώθηκαν με τον Ν.3852/2010 (Καλλικράτης) και απαρτίζουν τον νυν Δήμο 

Πατρέων και την ύπαρξη συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος για την υποβολή δηλώσεων 

ιδιοκτησίας των ακινήτων που ανήκουν στον Δήμο Πατρέων. 

5. Το γεγονός ότι η υλοποίηση της ως άνω εργασίας απαιτεί την συνδρομή και παροχή 

εξειδικευμένων γνώσεων και αποκλειστικής ενασχόλησης με το αντικείμενο από νομικής 

πλευράς , σε συνδυασμό με τη δίμηνη προθεσμία (18/03/2017) που απομένει για την υποβολή 

των σχετικών δηλώσεων στο Κτηματολόγιο.  

6. Τη σοβαρότητα και το κατεπείγοντος του θέματος &  προκειμένου ο Δήμος να διασφαλίσει & 

προασπίσει τα συμφέροντά του , κρίνεται αναγκαία και απαραίτητη η πρόσληψη έξι (6) 

δικηγόρων ως εξωτερικούς συνεργάτες για χρονικό διάστημα  ίσο με την ημερομηνία λήξεως 

της προθεσμίας των σχετικών δηλώσεων και με δυνατότητα παράτασης μέχρι πέντε (5) μήνες. 

Αποκλειστική ενασχόλησή τους θα είναι η συλλογή & επεξεργασία στοιχείων , η συμπλήρωση 

και υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας ακινήτων του Δήμου Πατρέων εντός της οριζόμενης 

προθεσμίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο , για τις υπό κτηματογράφηση περιοχές. Τόπος παροχής 

των υπηρεσιών ορίζεται ο Καλλικρατικός Δήμος Πατρέων. 

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ  ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ:  

Όσες/ους δικηγόρους , μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών , επιθυμούν να προσληφθούν 

ως εξωτερικοί συνεργάτες για χρονικό συνεργάτες ίσο με την ημερομηνία λήξεως της 

προθεσμίας των σχετικών δηλώσεων και με δυνατότητα παράτασης  μέχρι πέντε (5) μήνες , με 
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αντικείμενο εργασίας την συλλογή & επεξεργασία στοιχείων , η  συμπλήρωση και υποβολή 

δηλώσεων ιδιοκτησίας ακινήτων του Δήμου Πατρέων εντός της οριζόμενης προθεσμίας στο 

Εθνικό Κτηματολόγιο , να υποβάλλουν αίτηση στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Δήμου Πατρέων 

(Μαιζώνος & Βότση, ισόγειο) .  

Οι προσληφθέντες υποχρεούνται σε καθημερινή παρουσία στις Υπηρεσίες του Δήμου Πατρέων 

και σε συνεργασία με το σύνολο αυτών , προκειμένου να συλλέξουν τα απαραίτητα στοιχεία για 

την εκτέλεση της εργασίας τους.  

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων , συντάσσονται σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα 

αίτησης που διατίθεται τόσο στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.e-patras.gr) όσο και στο 

Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου (Μαιζώνος 147 & Βότση , ισόγειο), η οποία επέχει θέση 

και υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 . 

 Δικαιολογητικά-Προϋποθέσεις: 

 Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 6 του 

Ν.4194/2013 (ΦΕΚ208/Α/27-09-2013) (Κώδικας Δικηγόρων , «Προϋποθέσεις 

δικηγορικής ιδιότητας-Κωλύματα)  

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συγκεντρώνουν τις παρακάτω προϋποθέσεις:  

1. Να είναι δικηγόροι μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών  . 

2. 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. 

3. Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή να μη τελούν 

υπό δικαστική συμπαράσταση. 

4. Να είναι υγιείς και αρτιμελείς (σε βαθμό που να μην εμποδίζεται η άσκηση 

των καθηκόντων τους). 

5. Να μην έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του Ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 

65/Α/31.05.1982) «Για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση και την 

καθιέρωση ανώτατου ορίου απολαβών στο δημόσιο τομέα καθώς και για το 

ελεγκτικό συνέδριο, το νομικό συμβούλιο του κράτους και άλλες διατάξεις». 

 Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο Πατρέων σε αποκλειστική 

προθεσμία από  Τρίτη 31/01/2017 έως και  Τρίτη 07/02/2017 , την αίτηση 

υποψηφιότητας συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Βεβαίωση εγγραφής του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών  

2. Απόσπασμα  Ποινικού Μητρώου  

3. Πιστοποιητικό του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών από το οποίο προκύπτει 

ότι στον/η υποψήφιος/α δεν έχει επιβληθεί σε βάρος του οποιαδήποτε 

πειθαρχική ποινή και δεν εκκρεμεί σε βάρος του, καμία πειθαρχική 

διαδικασία σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων και 

ότι δεν κατέχει άλλη έμμισθη θέση. 

4. Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο/η υποψήφιος/α δεν παρέχει τις υπηρεσίες του /της 

αποκλειστικά ή συστηματικά με αμοιβή κατά υπόθεση σε άλλο φορέα, 

εταιρεία δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα , νομικό πρόσωπο δημοσίου τομέα και 

δεν λαμβάνει πάγια περιοδική αμοιβή από άλλο εργοδότη.  

http://www.e-patras.gr/
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5. Αναλυτικό 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. 

       Οι φάκελοι των αιτήσεων θα αποσφραγισθούν τη Τετάρτη 08/02/2017 και ώρα 

09:00πμ στην Αίθουσα Συνεδριάσεων που βρίσκεται στον 3ο όροφο του δημοτικού 

κτιρίου επί της Μαιζώνος 147. Όσοι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν δύναται να 

παρευρίσκονται. 

 Σε περίπτωση κατά την οποία οι αιτήσεις υπερβαίνουν τον αριθμό των δικηγόρων που 

θα απασχοληθούν ως εξωτερικοί συνεργάτες από τον Δήμο Πατρέων, η επιλογή θα 

γίνει με δημόσια κλήρωση , η οποία θα διενεργηθεί στο Δημαρχιακό Μέγαρο 

(Μαιζώνος 108, 1ος ορ.) στην Αίθουσα Εκδηλώσεων, από τον Αντιδήμαρχο 

Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Περιβάλλοντος & Έργων Υποδομής , τον Πρόεδρο του 

Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών και  τον Αντιδήμαρχο Διοίκησης, Προγραμματισμού , 

Εξυπηρέτησης Πολιτών, Νομικής Υπηρεσίας &Πολιτικής Προστασίας και σε περίπτωση 

απουσίας ή κωλύματος , από τους νόμιμους αναπληρωτές τους. Ημερομηνία 

διεξαγωγής της κλήρωσης ορίζεται η Πέμπτη  09/02/2017 και ώρα 13:00.  

 Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο αριθμός των απαιτούμενων 

δικηγόρων για συνεργασία με τον Δήμο Πατρέων, ο Δήμος δύναται να παρατείνει την 

καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος , κατόπιν 

σχετικής ανακοίνωσης στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.e-patras.gr) και με 

δημοσίευση στον Τοπικό ημερήσιο Τύπο.  

 Επισημαίνεται ότι καθ’ όλη την διάρκεια συνεργασίας των δικηγόρων με τον Δήμο 

Πατρέων , δεν επιτρέπεται η παράστασή τους ως πληρεξουσίων δικηγόρων τρίτου σε 

δικαστική ή εξώδικη ενέργεια κατά του Δήμου Πατρέων. 

 Οι δικηγόροι υποχρεούνται να τηρούν εχεμύθεια για τα θέματα /υποθέσεις που 

χειρίζονται , καθώς επίσης και για τα γεγονότα ή πληροφορίες που περιήλθαν στη 

γνώση τους , κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή επ’ ευκαιρία αυτών.  

 Η συμμετοχή  των υποψηφίων στις διαδικασίες επιλογής , προϋποθέτει ανεπιφύλακτη 

αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

συνοδευόμενη από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως είτε με 

άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο , εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την 

υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή , είτε ταχυδρομικά με συστημένη 

επιστολή στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Δήμου Πατρέων στη 

διεύθυνση: Μαιζώνος 147 & Βότση (ισόγειο) Πάτρα ΤΚ 26 221 , με την σημείωση: 

«Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Δικηγόρους» . Στην περίπτωση αποστολής των 

αιτήσεων ταχυδρομικώς , το εμπρόθεσμο της αιτήσεως κρίνεται με βάση την 

ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής ο οποίος μετά την αποσφράγισή του 

επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.   

 Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα τοιχοκολληθεί στον Πίνακα 

Δημοσιεύσεων του Δήμου Πατρέων, θα δημοσιευθεί στον ημερήσιο Τοπικό Τύπο, θα 

αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.e-patras.gr), θα αναρτηθεί στη 

Διαύγεια ,  καθώς επίσης θα σταλεί στον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου 

http://www.e-patras.gr/
http://www.e-patras.gr/
ΑΔΑ: ΩΔ6ΞΩΞΙ-ΠΗΘ



προκειμένου να επιληφθεί για την τοιχοκόλλησή της στα Γραφεία του Δικηγορικού 

Συλλόγου για την ενημέρωση των μελών του . 

 Αιτήσεις και αντίγραφα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος διατίθενται τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00-14:00 από το Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου 

του Δήμου Πατρέων (Μαιζώνος 108 & Βότση , ισόγειο) . 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 

 

                                                                                                                                          ΚΩΣΤΑΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ  
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