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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ       
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ     
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  10ης/2020  Τακτικής συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

 Αρ. αποφάσεως : 156 

 
 ΘΕΜΑ:   Έγκριση πρόσληψης ενός (1) ασκούμενου Δικηγόρου στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Χαϊδαρίου. 

  Σήμερα την  30η  του μήνα  Νοεμβρίου του έτους 2020,  ημέρα της εβδομάδας  Δευτέρα  και ώρα  18:00,  συνήλθε 

σε τακτική  (με τηλεδιάσκεψη μέσω της ιστοσελίδας www.epresence.gov.gr.), συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο 

κατόπιν της με αριθ. πρωτ.: 21981/26-11-2020 προσκλήσεως του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και εστάλη με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη του  στις  26-11-2020, στον κ. Δήμαρχο και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό 

Κατάστημα και στον δικτυακό τόπο του Δήμου (www. haidari.gr), σύμφωνα α) με το άρθρο 67 παρ. 4 του Ν. 

3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019, β)  το άρθρο 3 της  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.55821(ΦΕΚ B' 

4019/20.09.2020)  τις  υπ' αριθμ. Εγκυκλίους 163/33282/29.05.2020 [με θέμα: «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων»] σε εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων  και ειδικότερα 

του άρθρου 12 της Κ.Υ.Α. αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-5-2020 (Β’ 1869) και του άρθρου 14 παρ. 3 της ΚΥΑ 

Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23-5-2020 (Β’ 1988), 40/20930/31.03.2020 [με θέμα : «Ενημέρωση για την εφαρμογή του 

κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των 

δήμων»] και την 18318/13.03.2020 [με θέμα: «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των 

εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού 

COVID-19»]  του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου  κ. Ευάγγελος Ντηνιακός προσκλήθηκε νόμιμα και συμμετείχε στην τακτική –με τηλεδιάσκεψη 

μέσω της ιστοσελίδας www.epresence.gov.gr - συνεδρίαση. 

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου τριάντα τριών  (33) μελών βρέθηκαν 

παρόντα  είκοσι εννέα (29) ήτοι: 

Π α ρ ό ν τ ε ς:  

1. Ε. Σάββα 10. Ε. Πετούσης 19. Π. Μοσχονάς  28. Κ. Φωτεινάκης  

2. Φ. Θεοδωρακόπουλος  11. Κ. Χρονοπούλου 20. Μ. Χουδελούδης 29. Ι. Κέντρης   

3. Β. Καρατζαφέρης 12. Δ. Δούμουρα   21. Η. Βαρυτιμιάδης  30. Ε. Τοκατλίδη  Απούσα 

4. Ε. Μπέλα 13. Μ. Κοντογιάννη  

Απούσα 

22. Ε. Θέρμου 31. Ι. Θεοτοκάς 

5. Γ. Αργυρόπουλος 14. Π. Τσατσαρώνης 23. Α. Θεοφίλης 32. Κ. Ασπρογέρακας 

6. Ε. Ζεβόλης  15. Μ. Σελέκος 24. Ι. Αλεξόπουλος Απών 33. Α. Γκανά-Ρηγάκη  

Απούσα 

7. Γ. Βελέντζας 16. Ν. Δαουάχερ 25. Λ. Παπαδάκος    

8. Ι. Ηλιάδης 17. Β. Παντελάρος  26. Θ. Σπηλιόπουλος   

9. Δ. Τσατσαμπάς   18. Ν. Καραγιάννης  27. Α. Βίτσα    

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από  τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
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Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις: 
-Η Δημοτική Συμβουλος κ. Μ. Κοντογιάννη, προσήλθε – συμμετείχε στη τηλεδιάσκεψη,  κατά την έναρξη συζήτησης  του 

7
ουυ

 θέματος  της ημερήσιας διάταξης. 

-Οι Δημοτικοί  Σύμβουλοι  κ.κ.  Λ. Παπαδάκος και Ι. Κέντρης  αποχώρησαν από την τηλεδιάσκεψη  μετά τη ψήφιση του 

8
ου

 θέματος της ημερήσιας διάταξης και εν συνεχεία προσήλθαν-συμμετείχαν στη τηλεδιάσκεψη κατά την έναρξη 

συζήτησης του 15
ου

  θέματος της ημερήσιας διάταξης.  
 

    Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγούμενος το 5
ο 
 θέμα, έθεσε υπόψη του Σώματος, την από 10.11.2020  

εισήγηση  της   Δ/νσης  Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικών Υπηρεσιών  στην οποία αναφέρονται τα εξής: 

    Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 4194/2013, όπως αντικαταστάθηκαν με το αρ.3 του Ν.4745/2020 

(ΦΕΚ 214/Α/06-11-2020) «Διάρκεια άσκησης και περιεχόμενο», που αφορούν την πρακτική άσκηση υποψηφίων 

δικηγόρων, μεταξύ άλλων προβλέπεται ότι :  

«α) Άσκηση επιτρέπεται να πραγματοποιηθεί και σε νομική υπηρεσία δημόσιας υπηρεσίας, ανεξάρτητης αρχής και 

οργανισμού, καθώς και σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών τοπικής 

αυτοδιοίκησης. 

β) Η άσκηση σε υπηρεσία, αρχή, οργανισμό και νομικό πρόσωπο της περ. α΄ διαρκεί μέχρι δώδεκα (12) μήνες και τη 

βεβαίωση άσκησης χορηγεί ο προϊστάμενος της νομικής υπηρεσίας ή του νομικού γραφείου ή ο νομικός σύμβουλος. 

γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης καθορίζονται ο αριθμός και η αμοιβή των 

ασκούμενων δικηγόρων που πραγματοποιούν άσκηση σε υπηρεσία, αρχή, οργανισμό και νομικά πρόσωπα της περ. 

α΄». 

 

     Επίσης με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.4194/2013  «Δικαίωμα παράστασης του ασκούμενου δικηγόρου» 

προβλέπεται ότι:  

«1.Ο ασκούμενος δικηγόρος έχει την δυνατότητα να παρίσταται στα Πταισματοδικεία, στις προανακριτικές αρχές, 

στα Ειρηνοδικεία κατά τη συζήτηση υποθέσεων μικροδιαφορών, στη λήψη ένορκων βεβαιώσεων, καθώς και ενώπιον 

οποιασδήποτε διοικητικής αρχής. Ο ασκούμενος δικηγόρος μπορεί να συμπαρίσταται και να συνυπογράφει τις 

προτάσεις, σημειώματα και υπομνήματα με  τον δικηγόρο, στον οποίο ασκείται, σε όλα τα δικαστήρια του πρώτου 

και δευτέρου βαθμού».  

 

    Σύμφωνα με τα ανωτέρω η πρόσληψη ασκούμενου δικηγόρου στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου αφενός μεν θα 

συμβάλλει στην υποστήριξη της Υπηρεσίας στο πλαίσιο της υλοποίησης των αρμοδιοτήτων της όπως αυτές 

ειδικότερα προβλέπονται στο άρθρο 4 του Ο.Ε.Υ. του Δήμου (ΦΕΚ 608/Β/2013), αφετέρου δε στην απόκτηση εκ 

μέρους του ασκούμενου δικηγόρου σημαντικής εμπειρίας,  λόγω της απασχόλησής του με ένα ευρύ φάσμα 

αντικειμένων για τα οποία είναι αρμόδια η Νομική Υπηρεσία του Δήμου.  

 

    Να σημειωθεί ότι στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου προβλέπεται μία (1) θέση δικηγόρου με πάγια αντιμισθία, ενώ στο 

εγκεκριμένο από το Δημοτικό Συμβούλιο νέο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (σχετ. 125/2020 Απόφαση Δ.Σ., 

Α.Δ.Α. ΩΜ77ΩΗ3-Ω45) έχει προβλεφθεί η σύσταση μιας επιπλέον θέσης.  

Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο της πρόσληψης ενός (1) ασκούμενου 

δικηγόρου για το έτος 2020 και για κάθε έτος εφεξής για την πραγματοποίηση μέρους της πρακτικής του άσκησης 

στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου,  με τις εξής προϋποθέσεις:  

 

- Το χρονικό διάστημα της άσκησής του, ορίζεται μέχρι δώδεκα (12) μήνες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παράγραφο 4 του άρθρου 3 του Ν.4745/2020. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης 

καθορίζονται ο αριθμός και η αμοιβή των ασκούμενων δικηγόρων που πραγματοποιούν άσκηση σε υπηρεσία, αρχή, 

οργανισμό και νομικά πρόσωπα και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μηνός, με βάση το 

παρουσιολόγιο. 

 

 - Το ωράριο της ημερήσιας απασχόλησης του ασκούμενου δικηγόρου ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες. Υπεύθυνος τήρησης 

και ελέγχου του παρουσιολογίου και της άσκησης του απασχολούμενου υποψήφιου δικηγόρου είναι ο δικηγόρος 

που υπηρετεί στο Δήμο με πάγια αντιμισθία- έμμισθη εντολή.  

 

    Η πρόσληψη του ασκούμενου δικηγόρου θα προκαλέσει δαπάνη που θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.6041 του 

Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020. Για κάθε ένα από τα επόμενα έτη, η εν λόγω δαπάνη θα 

καλύπτεται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Δήμου.  
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Η σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα σταλεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων, το οποίο θα μεριμνήσει για την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) των Υπουργών 

Δικαιοσύνης και Οικονομικών και η οποία θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 

 

Ακολούθως, ο κ. Πρόεδρος, κάλεσε τα μέλη του Σώματος να αποφασίσουν σχετικά 

.  

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη την εισήγηση της  Δ/νσης  Ανθρώπινου Δυναμικού & 

Διοικητικών  Υπηρεσιών  και τις  διατάξεις ς του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 40 

του Ν. 4735/2020 και τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν. 4685/2020  και ισχύει σήμερα, συζήτησε το θέμα. Οι 

παρατηρήσεις, θέσεις και προτάσεις των Δημοτικών Συμβούλων κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, καταγράφονται 

πλήρως στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

 

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο Επικεφαλής της παράταξης «Χαϊδάρι Ψηλά» κ. Α. Θεοφίλης, δήλωσε ότι ψηφίζουν 

λευκό.  

 

Επί παρευρισκομένων 29  Δημοτικών Συμβούλων, σε σύνολο  29  ψηφισάντων (27) ψήφισαν  υπέρ και (2) ψήφισαν 

λευκό, συνεπώς  το  Δημοτικό Συμβούλιο,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ομόφωνα 
 

Την πρόσληψη ενός (1) ασκούμενου δικηγόρου για το έτος 2020 και για κάθε έτος εφεξής για την πραγματοποίηση 

μέρους της πρακτικής του άσκησης στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Χαϊδαρίου,  με τις εξής προϋποθέσεις:  

 

- Το χρονικό διάστημα της άσκησής του, ορίζεται μέχρι δώδεκα (12) μήνες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 

του άρθρου 3 του Ν.4745/2020. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης καθορίζονται ο 

αριθμός και η αμοιβή των ασκούμενων δικηγόρων που πραγματοποιούν άσκηση σε υπηρεσία, αρχή, οργανισμό και νομικά 

πρόσωπα και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μηνός, με βάση το παρουσιολόγιο. 

 

 - Το ωράριο της ημερήσιας απασχόλησης του ασκούμενου δικηγόρου ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες. Υπεύθυνος τήρησης και 

ελέγχου του παρουσιολογίου και της άσκησης του απασχολούμενου υποψήφιου δικηγόρου είναι ο δικηγόρος που υπηρετεί 

στο Δήμο με πάγια αντιμισθία- έμμισθη εντολή.  

 

    Η πρόσληψη του ασκούμενου δικηγόρου θα προκαλέσει δαπάνη που θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.6041 του Προϋπολογισμού 

του Δήμου οικονομικού έτους 2020. Για κάθε ένα από τα επόμενα έτη, η εν λόγω δαπάνη θα καλύπτεται από τις πιστώσεις 

που θα εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Δήμου.  

 

                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   ΤΑ ΜΕΛΗ 

                           (Υπογραφή)           (Υπογραφή)           (Υπογραφές) 
Ακριβές Αντίγραφο 
Χαϊδάρι  01-12-2020 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 
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