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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ 

ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Tις διατάξεις των άρθρων 165-167 του Ν. 3584/07 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ Α΄143), όπως ισχύουν. 
2. Τις διατάξεις των άρθρων 42-45 του Ν.4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (ΦΕΚ Α΄208). 
3. 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 Α΄ 28). 
4. Τις διατάξεις του ΟΕΥ του Δήμου Ζακύνθου  (ΦΕΚ 771/15.3.2012) όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν, και ειδικότερα του άρθρου 26 αυτού όπου έχουν προβλεφθεί δύο (2) θέσεις 
δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής. 
5. Την αριθ. 117/11.04.2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ζακύνθου περί 
έγκρισης πρόσληψης δικηγόρου με έμμισθη εντολή 
6. Την αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./161/17153/23.9.2016 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής της 
παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο 
Τομέα» με την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη ενός (1) δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο Δήμο 
Ζακύνθου. 
7. Το γεγονός ότι η δαπάνη της πάγιας αντιμισθίας του δικηγόρου που θα προσληφθεί θα 
βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου. Σύμφωνα με το από  18/04/2018 έγγραφο της 
οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Ζακύνθου, έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση στον 
προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2018  στον ΚΑ 00/6031.001 «Τακτικές 
Αποδοχές Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων»,  για τη δαπάνη που θα προκληθεί από την 
πρόσληψη του δικηγόρου και θα εγγραφούν ανάλογες πιστώσεις στους προϋπολογισμούς 
των επόμενων ετών. 
8.  Τις αυξημένες ανάγκες για νομική υποστήριξη των αιρετών οργάνων, των υπηρεσιών και 
των νομικών προσώπων του Δήμου. 
9.  Το γεγονός ότι για τη υπ αριθμ. πρωτ. 25099/02-10-2017 ανακοίνωση του Δήμου μας 
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σχετικά με την πλήρωση μιας (1)  ενός θέσης δικηγόρου  παρ’ Εφέταις στο Δήμο Ζακύνθου 
με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια μηνιαία αντιμισθία,  κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 4194/13 (Κώδικας Δικηγόρων) όπως ισχύει κάθε φορά , δεν κατατέθηκαν 
αιτήσεις .    
 
                                                               

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 

την πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου  «παρά πρωτοδίκαις» στο Δήμο Ζακύνθου με 
σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια μηνιαία αντιμισθία,  κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 4194/13 (Κώδικας Δικηγόρων) όπως ισχύει κάθε φορά. 
1. Ο δικηγόρος που θα προσληφθεί θα καταλάβει κενή οργανική θέση, κατηγορίας ειδικού 
προσωπικού, του Δήμου Ζακύνθου και θα ακολουθεί την προβλεπόμενη από την κείμενη 
νομοθεσία υπηρεσιακή εξέλιξη. 
2. Αντικείμενο της απασχόλησης του ανωτέρω δικηγόρου θα είναι η νομική υποστήριξη του 
Δήμου Ζακύνθου και ειδικότερα: 
• η παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων προς τα πολιτικά όργανα διοίκησης 
του Δήμου  για τη διασφάλιση της νομιμότητας των διοικητικών πράξεων 
• η παροχή νομικών συμβουλών και κατευθύνσεων προς τις επί μέρους δημοτικές 
υπηρεσίες καθώς και τα άλλα νομικά πρόσωπα του Δήμου για την διασφάλιση της 
νομιμότητας των δράσεων τους 
• η υποβολή γνωμοδοτήσεων σε ζητήματα που αφορούν το Δήμο 
• η επεξεργασία και ο νομικός έλεγχος όλων των συμβάσεων που συνάπτει ο Δήμος με 
τρίτους καθώς και των προκηρύξεων του Δήμου για την ανάθεση έργων, προμηθειών και 
υπηρεσιών σε τρίτους 
• η νομική εκπροσώπηση του Δήμου σε υποθέσεις εντός και εκτός των Δικαστηρίων και 
ενώπιον των Διοικητικών Αρχών 
• η τήρηση του αναγκαίου αρχείου εγγράφων και πληροφοριών για τις ανάγκες της 
Νομικής Υπηρεσίας 
• Επίσης υποχρεούται να παρίσταται στις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων του 
Δήμου για την παροχή νομικών συμβουλών, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο από τη δημοτική 
αρχή, χωρίς πρόσθετη αμοιβή. 
3. Ο δικηγόρος υποχρεούται να παρέχει τις ανωτέρω υπηρεσίες στο δημοτικό κατάστημα 
Ζακύνθου (Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας), πρωινές εργάσιμες ημέρες, εφόσον δεν παρίσταται 
ανάγκη παράστασης ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών. 
4. Οι αποδοχές του δικηγόρου που θα προσληφθεί καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 10 του άρθρου 9 του Ν. 4354/2015 (176/Α΄) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» και την υπ. αριθμ. 
2/1015/ΔΕΠ/5.1.2016 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών περί « Παροχής οδηγιών για 
την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015 (176/Α΄) «Μισθολογικές 
ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) 
πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και 
Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α΄ του Ν. 3429/2005 (Α΄314) 
και άλλες μισθολογικές διατάξεις. 
5. Ο δικηγόρος θα υπόκειται στην ασφάλιση του Ταμείου Νομικών και λοιπών νομίμων 
κρατήσεων, θα υπάγεται οργανικά στο Δήμο Ζακύνθου και θα ακολουθεί την προβλεπόμενη 
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από την κείμενη νομοθεσία υπηρεσιακή εξέλιξη.  
6. Οι ενδιαφερόμενοι για την ανωτέρω θέση πρέπει : 
α) Να είναι δικηγόροι μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου  Ζακύνθου  με δικαίωμα παράστασης στο 
Πρωτοδικείο. 
β) Να είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού 
Ιδρύματος στην Ελλάδα ή ισότιμου και αντίστοιχου πτυχίου άλλης χώρας, εφόσον αυτό έχει 
αναγνωριστεί σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες. 
γ) Να έχουν επαγγελματική εμπειρία, δικαστηριακή και συμβουλευτική, τουλάχιστον επτά (7) ετών. 
δ) Να έχουν εκπληρώσει (οι άνδρες) τις Στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν 
απαλλαγεί νόμιμα απ΄ αυτές και να μην είναι ανυπότακτοι ή να μην έχουν καταδικασθεί για 
λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση. 
ε) Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή να μην τελούν υπό δικαστική 
συμπαράσταση. 
στ) Να είναι υγιείς και αρτιμελείς (σε βαθμό που να μην εμποδίζεται η άσκηση των 
καθηκόντων τους) 
ζ) Να μην έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του Ν. 1256/82 και του Κώδικα Δικηγόρων 
Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο της συνδρομής των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων 
είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων. 
7. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ή να αποστείλουν με συστημένη επιστολή 
σε κλειστό φάκελο, στο Δήμο Ζακύνθου,  στη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, Πλατεία 
Σολωμού 1 Τ.Κ. 291 00 Ζάκυνθος , υπεύθυνη κα Καλογερία Διονυσία , τηλ. 262695361336-
335, κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 09.00 έως 14.00, σε αποκλειστική προθεσμία 
σαράντα (40) ημερών, που αρχίζει την επόμενη από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας 
προκήρυξης στον εβδομαδιαίο τύπο Ζακύνθου, τα ακόλουθα : 
α) Αίτηση. 
β) Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο (2) όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή της 
σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του 
διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του 
κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού 
βιβλιαρίου υγείας οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα. 
γ) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου. 
δ) Πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου Ζακύνθου, από το οποίο να προκύπτει η 
ιδιότητα του υποψηφίου ως δικηγόρου στο Δικηγορικό Σύλλογο Ζακύνθου παρά Πρωτοδίκας. 
ε) Πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου Ζακύνθου, από το οποίο να προκύπτει 
ότι ο υποψήφιος δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά και ότι δεν κατέχει άλλη έμμισθη θέση. 
στ) Υπεύθυνη Δήλωση 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 δημόσιου τομέα. 
ζ) 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 (πτυχία, μεταπτυχιακοί τίτλοι κλπ.) 
η) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. 
θ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα διορισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
3584/07 και του Κώδικα Δικηγόρων. 
       Με την αίτησή τους οι υποψήφιοι υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την 
απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους. 
8. Δικηγόροι που κατέχουν άλλη έμμισθη θέση κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων 
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του Κώδικα Δικηγόρων, μπορούν να εμφανισθούν 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. 
9. Κατά την αξιολόγηση για την επιλογή των υποψηφίων θα ληφθούν υπόψη, μαζί με τα 
προαναφερθέντα προσόντα, η προσωπικότητα του υποψηφίου, η επιστημονική του 
κατάρτιση, η εξειδίκευσή του στο αντικείμενο της απασχόλησης, η επαγγελματική του πείρα, 
επάρκεια, η γνώση ξένων γλωσσών και συνεκτιμάται η οικογενειακή του κατάσταση και η 
πρόβλεψη της εξέλιξής του. Οι συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων αυτών για την 
εξυπηρέτηση των αναγκών του Δήμου Ζακύνθου καθορίζονται ως εξής: 
 

Κριτήριο Συντελεστής 

Προσωπικότητα 10 

Νομική επιστημονική κατάρτιση 15 

Επαγγελματική και δικαστηριακή εμπειρία 20 

Επαγγελματική επάρκεια 15 

Εξειδίκευση στο αντικείμενο της απασχόλησης  15 

Γνώση ξένων γλωσσών 15 

Οικογενειακή κατάσταση 5 

Πρόβλεψη για δυνατότητα εξέλιξης 5 

 
10. Η επιλογή θα γίνει από Πενταμελή Επιτροπή, η οποία θα συνέρχεται στην έδρα του 
δικηγορικού συλλόγου και θα αποτελείται από: 
α) Έναν δικαστικό πληρεξούσιο α΄ του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή τον νόμιμο 
αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο, που ορίζει ο Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. 
β) Τρεις (3) Δικηγόρους, από τους οποίους ο ένας με δεκαπενταετή τουλάχιστον ευδόκιμη 
δικηγορική υπηρεσία, οι οποίοι ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού 
Συλλόγου Ζακύνθου. 
γ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Δήμου Ζακύνθου με τον αναπληρωτή του. 
Καθήκοντα γραμματέα της Επιτροπής θα ασκήσει υπάλληλος του Δήμου Ζακύνθου. 
 

Ο δικαστικός πληρεξούσιος α΄ του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή ο νόμιμος 
αναπληρωτής του θα συγκαλέσει την επιτροπή μέσα σε πέντε ημέρες από την κοινοποίηση 
της προκήρυξης. Η Επιτροπή με απόφασή της θα ορίσει τον τόπο και χρόνο και κάθε 
αναγκαία λεπτομέρεια για την διαδικασία της επιλογής και μπορεί κατά την κρίση της να 
ορίσει συμπληρωματικές δημοσιεύσεις για τη γνωστοποίηση της προκήρυξης με δαπάνη του 
Δήμου Ζακύνθου. Η Επιτροπή θα εξετάσει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων 
και θα τους καλέσει σε ατομική συνέντευξη. Μέσα σε ένα μήνα το πολύ από την τελευταία 
ατομική συνέντευξη θα εκδώσει αιτιολογημένη απόφαση με τη σειρά αξιολόγησης των 
υποψηφίων. Η απόφαση της Επιτροπής είναι υποχρεωτική για το Δήμο Ζακύνθου και ισχύει 
μόνο για την κατάληψη της θέσης που προκηρύχθηκε. Ο Δήμος Ζακύνθου οφείλει μέσα σε 
ένα μήνα από τη δημοσίευση της απόφασης να προσλάβει στην κενή θέση τον επιτυχόντα 
και να γνωστοποιήσει στο Δικηγορικό Σύλλογο Ζακύνθου την ανάληψη υπηρεσίας. 
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Η συμμετοχή των υποψηφίων στις διαδικασίες επιλογής, προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή 
των όρων της προκήρυξης. 
Η παρούσα προκήρυξη να αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «Διαύγεια», στον ιστότοπο του Δήμου 
Ζακύνθου  και στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος (Πλατεία Σολωμού 
1) και να δημοσιευτεί με πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων σε μία τουλάχιστον 
εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου της  Ζακύνθου. 
Η παρούσα προκήρυξη να κοινοποιηθεί : 
α) Στο δικαστικό πληρεξούσιο α΄ του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που ορίστηκε 
Πρόεδρος 
β) Στον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Ζακύνθου, 
προκειμένου να επιμεληθούν ο δικαστικός πληρεξούσιος α΄ και ο Πρόεδρος του Δ.Σ.Ζ. για 
την τοιχοκόλληση της προκήρυξης στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Ζακύνθου και του 
Δικηγορικού Συλλόγου Ζακύνθου  αντίστοιχα. 
Μαζί με τις κοινοποιήσεις γνωστοποιείται και ο εκπρόσωπος του Δήμου Ζακύνθου που θα 
μετέχει στην Επιτροπή Επιλογής.          
 
                                                                                             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ   

                                                                                              Παύλος Κολοκοτσάς  

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 

2. Γραφείο Δημάρχου  

(με την παράκληση να αναρτηθεί στον ιστότοπο του 

Δήμου). 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1. Στο δικαστικό πληρεξούσιο α΄ του Νομικού Συμβουλίου 

του Κράτους που ορίστηκε Πρόεδρος 

2. Στον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Ζακύνθου 

 προκειμένου να επιμεληθούν ο δικαστικός πληρεξούσιος 

α΄ και ο Πρόεδρος του Δ.Σ.Λ. για την τοιχοκόλληση της 

προκήρυξης στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Ζακύνθου 

και του Δικηγορικού Συλλόγου Ζακύνθου αντίστοιχα. 
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