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                                                      ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕ 
ΠΑΓΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ 
 

                                                  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 
Έχοντας υπόψη :   
  1.Τις διατάξεις των άρθρων 165,166 ,167 του Ν. 3584/2007 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν  
  2.Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1649/1986 
  3.Τις διατάξεις του άρθρου18 του Ν. 1868/1989  
  4.Τις διατάξεις  των  άρθρων 42,43,44,45  και  46 του Ν. 4194/2013 «Νέος  Κώδικας Δικηγόρων»  
     (ΦΕΚ 208/τ. Α΄/27-09-2013),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
  5.Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 60 του Ν. 4370/2016 
  6.Τις διατάξεις του ν. 4354/2015 
  7.Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2993/2002 
  8.Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 1δ του Ν. 3852/2010 
  9.Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου 
10.Το υπ΄αριθ. 47668/28-07-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών 
11.Την υπ΄αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ/104/13657/16-7-2020 απόφαση έγκρισης της  Επιτροπής της  παρ.  
      1   του   άρθρου  2  της  με    αριθ.  33 / 2006  ΠΥΣ )  ΦΕΚ  280  Α΄ ) , στο  πλαίσιο  του  ετήσιου       
      προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2020 
12.Την υπ΄ αριθ. 66624/16-07-2021 βεβαίωση  της  οικονομικής  υπηρεσίας περί  ύπαρξης  σχετικών  
     πιστώσεων στον προϋπολογισμό έτους 2021  
13.Tην υπ΄αριθμό 416/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου        
14.Τις αυξημένες ανάγκες του Δήμου  σε θέματα  των τομέων : α) Διοικητικού Δικαίου και ιδίως στις  
     συμβάσεις  δημοσίων έργων  -  υπηρεσιών  προμηθειών  β) Εμπράγματου  Δικαίου  και  ιδίως  στα  
     ζητήματα  κτηματολογίου  και την  υποστήριξη  των υποθέσεων  αυτών  στα  ανώτατα Δικαστήρια 
     (Άρειο Πάγο,Συμβούλιο της Επικρατείας,Ελεγκτικό Συνέδριο) 
 

                                                        ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  
 
   Την πλήρωση με επιλογή,δύο (2) θέσεων δικηγόρων στο Δήμο Ηρακλείου με πάγια 
αντιμισθία. 
      Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων) 
όπως ισχύει και θα συνδέονται με το Δήμο Ηρακλείου με σχέση έμμισθης εντολής. 
Αντικείμενο απασχόλησης 



      Το αντικείμενο απασχόλησής τους θα είναι –ενδεικτικά - να παρέχουν νομική υποστήριξη 
προς τα αιρετά όργανα του Δήμου,τις Υπηρεσίες του καθώς και στα Νομικά Πρόσωπα αυτού 
με στόχο την προώθηση των επιδιώξεων,στόχων και συμφερόντων του Δήμου και ειδικότερα 
σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 4 του ΟΕΥ : 
      Η παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων προς τα πολιτικά όργανα διοίκησης 
του Δήμου (Δημοτικό Συμβούλιο,Επιτροπές,Δήμαρχος κ.λ.π) διασφαλίζοντας το νομότυπο 
των πράξεων του Δήμου. 
      Η παροχή νομικών συμβουλών και κατευθύνσεων προς τις επί μέρους υπηρεσίες του 
Δήμου,καθώς και στα ιδρύματα και στα άλλα νομικά πρόσωπα του Δήμου,για την 
διασφάλιση του νομότυπου των δράσεών τους. 
      Η επεξεργασία και γνωμοδότηση για τις πράξεις της δημόσιας διοίκησης που αφορούν το 
Δήμο. 
      Η επεξεργασία και ο νομικός έλεγχος των συμβάσεων που συνάπτει ο Δήμος με 
τρίτους,καθώς και των προκηρύξεων του Δήμου για την ανάθεση έργων,προμηθειών και 
υπηρεσιών σε τρίτους. 
      Η εκπροσώπηση του Δήμου σε νομικές υποθέσεις εντός και εκτός των Δικαστηρίων και 
των Διοικητικών Αρχών,για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου. 
      Η παρακολούθηση της σχετικής νομοθεσίας και νομολογίας,η τήρηση και 
επικαιροποίηση αρχείου με τις νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις που ενδιαφέρουν τον 
Δήμο. 
      Η παράσταση στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και της Οικονομικής 
Επιτροπής όταν καλούνται. 
      Οι δικηγόροι που θα προσληφθούν έχουν υποχρέωση με έδρα το τόπο που εδρεύει ο 
Δήμος Ηρακλείου και ως μέλη του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου να παρέχουν 
τις υπηρεσίες τους στο Δημοτικό Κατάστημα,για χρόνο που ανταποκρίνεται στις εκάστοτε 
υπάρχουσες υπηρεσιακές συνθήκες,εφόσον δεν παρίσταται ανάγκη παράστασης ενώπιον 
δικαστικών ή διοικητικών αρχών. 
     Θα παρέχουν επίσης τις νομικές τους υπηρεσίες συγχρόνως στο Δήμο,στα Νομικά 
Πρόσωπα και σε άλλα Ιδρύματα του Δήμου χωρίς να δικαιούνται ιδιαίτερη αμοιβή. 
     Η επιλογή θα γίνει από πενταμελή επιτροπή η οποία με απόφασή της θα ορίσει τον τόπο 
και το χρόνο και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη διαδικασία της επιλογής. 
Για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων πρέπει οι υποψήφιοι : 
α) Να είναι μέλη των Δικηγορικών Συλλόγων με δικαίωμα παράστασης στον Άρειο Πάγο.  
β) Να έχουν εκπληρώσει (οι άνδρες) τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν 
απαλλαγεί νόμιμα νόμιμα από αυτές και να μην είναι ανυπότακτοι ή να μην έχουν 
καταδικαστεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση 
γ) Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή να μη τελεί υπό δικαστική 
συμπαράσταση 
δ) Να μην έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του Ν. 1256/82 και του Κώδικα Δικηγόρων 
 
Να υποβάλλουν στο Δήμο Ηρακλείου (Τμήμα Πρωτοκόλλου,Αγίου Τίτου 1,Τ.Κ 712 01) 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,μέχρι 13 / 09 / 2021 Αίτηση συνοδευόμενη από : 
 
  1.Φωτοτυπία των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας 
  2.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης 
  3.Πιστοποιητικό Στρατολογίας τύπου Α΄  
  4. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου 
  5.Υπεύθυνη Δήλωση του Ν 1599/1986,στην οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι δεν έχει 
καταδικαστεί για τα εγκλήματα που αναφέρονται στο άρθρο 16 του Ν 3584/2007 και στον 
Κώδικα των Δικηγόρων ,δεν είναι υπόδικος για τα παραπάνω εγκλήμαστα,δεν έχει στερηθεί 
τα πολιτικά του δικαιώματα και δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση 
  6.Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986 ότι δεν έχει κώλυμα διορισμού,σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 11 έως 17 του Ν 3584/2007  



  7. Πιστοποιητικό του Δικηγορικού Συλλόγου ,από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά και ότι δεν κατέχει άλλη έμμισθη θέση 
  8. Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο υποψήφιος 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 
  9.Βιογραφικό σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής του δράσης 
10.Με την αίτηση οι υποψήφιοι υποβάλλουν επικυρωμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για 
την απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους (πτυχία,μεταπτυχιακοί τίτλοι 
κ.λ.π) 
      Η ασφάλισή τους θα γίνει σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ασφάλισης δικηγόρων. 
     Θα αμείβονται με μηνιαία εντολή,όπως αυτή καθορίζεται με τις διατάξεις του Ν. 
4354/2015.   
     Δικηγόροι που κατέχουν άλλη έμμισθη θέση ή που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε άλλο 
Νομικό Πρόσωπο του Δημόσιου Τομέα,μπορούν να εμφανιστούν ως υποψήφιοι άν 
συνυποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ότι εφόσον προσληφθούν θα παραιτηθούν από την άλλη 
έμμισθη θέση ή θα πάψουν να αναλαμβάνουν υποθέσεις άλλου Νομικού Προσώπου ή να 
λαμβάνουν πάγια περιοδική αμοιβή από Νομικό Πρόσωπο του Δημόσιου Τομέα. 
Στην περίπτωση αυτή δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία αν δεν προσκομίσουν βεβαίωση 
του Νομικού Προσώπου στο οποίο παρέχουν τις υπηρεσίες τους ότι παραιτήθηκαν από την 
έμμισθη θέση τους ή έπαψαν να αναλαμβάνουν υποθέσεις ή να λαμβάνουν περιοδική αμοιβή. 
     Για την επιλογή και την πρόσληψη λαμβάνονται υπόψη η προσωπικότητα του 
υποψηφίου,η επιστημονική του κατάρτιση,η εξειδίκευσή του στο αντικείμενο της 
απασχόλησης ,η επαγγελματική του πείρα και επάρκεια, η γνώση ξένων γλωσσών και 
συνεκτιμάται η οικογενειακή  του κατάσταση και η πρόβλεψη της εξέλιξής του. 
Η απόδειξη γνώσης ξένης γλώσσας θα αποδεικνύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 
διατάξεις του άρθρου 28 Π.Δ 50/2001,όπως ισχύει και οι υποψήφιοι μπορούν να ανατρέξουν 
σχετικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.asep.gr στη διαδρομή : Αρχική 
σελίδα/Φορείς/Υποδείγματα προκηρύξεων/Παράρτημα : τίτλοι γλωσσομάθειας.  
.Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο της συνδρομής των πιο πάνω τυπικών προσόντων είναι ο 
χρόνος λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων. 
 
      Οι συντελεστές βαρύτητας των ανωτέρω κριτηρίων για την εξυπηρέτηση των αναγκών 
του Δήμου καθορίζονται ως εξής: 
 
Κριτήριο                                                                                                         Συντελεστής                       
Προσωπικότητα                                                                                                              10 
Επιστημονική Κατάρτιση (μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών με συναφές αντικείμενο 
(Αστικό – Δικονομικό – Διοικητικό Δίκαιο – Δίκαιο ΟΤΑ)                                          15 
Εξειδίκευση στο αντικείμενο απασχόλησης (χειρισμός υποθέσεων ΟΤΑ σε θέματα 
των τομέων α) Διοικητικού Δικαίου και ιδίως στις συμβάσεις δημοσίων έργων-
υπηρεσιών προμηθειών β) Εμπράγματου Δικαίου και ιδίως στα ζητήματα 
κτηματολογίου)                                                                                                             20                                                   
Επαγγελματική πείρα                                                                                                      18  
Επαγγελματική Επάρκεια                                                                                               17  
Γνώση ξένων γλωσσών                                                                                                   7  
Οικογενειακή κατάσταση                                                                                                5     
Πρόβλεψη για δυνατότητα εξέλιξης                                                                                8 
 
Τα μέλη της επιτροπής βαθμολογούν τον κάθε υποψήφιο χωριστά,με βάση τους ως άνω 
συντελεστές.Η βαθμολογία των υποψηφίων βγαίνει από το μέσο όρο της βαθμολογίας των 
μελών της επιτροπής.Στο τέλος επιλέγεται αυτός που έχει τον υψηλότερο μέσο όρο 
βαθμολογίας. 
 



Η επιλογή θα γίνει από πενταμελή Επιτροπή που αποτελείται από : 
α) Μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με βαθμό τουλάχιστον Δικαστικού 
Πληρεξουσίου Α΄ Τάξεως ή τον νόμιμο αναπληρωτή του,που ορίζεται από τον Πρόεδρο του 
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 
β) Τρείς Δικηγόρους από τους οποίους ο ένας με 15ετή τουλάχιστον ευδόκιμη δικηγορική 
υπηρεσία,που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου για 
τη συγκεκριμένη προκήρυξη 
γ) Τον εκπρόσωπο του Δήμου Ηρακλείου ο οποίος θα είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. 
Βαρδαβάς Κωνσταντίνος με αναπληρωτή του τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Παττακό Μαρίνο 
 
Καθήκοντα Προέδρου της Επιτροπής ασκεί το μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 
ή ο νόμιμος αναπληρωτής του και καθήκοντα Γραμματέα της Επιτροπής θα ασκεί ο 
υπάλληλος του Δήμου Ηρακλείου Λαθουράκης Νικόλαος με αναπληρωτή του την υπάλληλο 
του Δήμου Ηρακλείου Φραγκάκη Αικατερίνη.  
 
   Ο Πρόεδρος της Επιτροπής θα συγκαλέσει την Επιτροπή μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την 
κοινοποίηση της προκήρυξης.Η Επιτροπή με απόφασή της θα ορίσει τον τόπο και το χρόνο 
και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη διαδικασία της επιλογής και μπορεί,κατά την κρίση 
της,να ορίσει συμπληρωματικές δημοσιεύσεις για τη γνωστοποίηση της προκήρυξης,με 
δαπάνη του Δήμου Ηρακλείου.Η Επιτροπή θα εξετάσει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά 
των υποψηφίων και θα τους καλέσει σε ατομική συνέντευξη. 
Μέσα σε ένα μήνα από την τελευταία ατομική συνέντευξη θα εκδώσει αιτιολογημένη 
απόφαση με τη σειρά αξιολόγησης των υποψηφίων. 
Η απόφαση της Επιτροπής είναι υποχρεωτική για το Δήμο Ηρακλείου και ισχύει μόνο για την 
κατάληψη των θέσεων που προκηρύχθηκαν.Ο Δήμος Ηρακλείου οφείλει μέσα σε ένα (1) 
μήνα από τη δημοσίευση της απόφασης  να προσλάβει στις κενές θέσεις τους επιτυχόντες και 
να γνωστοποιήσει στον Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου την ανάληψη υπηρεσίας. 
Η συμμετοχή των υποψηφίων στις διαδικασίες επιλογής, προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή 
των όρων της προκήρυξης.  
 
   Η παρούσα προκήρυξη να κοινοποιηθεί με επιμέλεια του Δήμου Ηρακλείου : α) στον 
Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,β) στον Πρόεδρο Πρωτοδικών Ηρακλείου,γ) 
στον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου,οι οποίοι αντίστοιχα πρέπει να 
επιμεληθούν για την τοιχοκόλληση αυτής στο κατάστημα του Πρωτοδικείου και στα 
γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου αντίστοιχα,συντασσομένου σχετικού 
αποδεικτικού,δ) να αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ηρακλείου,στο 
πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ,στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.heraklion.gr) και να δημοσιευτεί 
σε μία (1) ημερήσια τοπική εφημερίδα του Νομού Ηρακλείου. 
 
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα 
Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου 
(Ιωάννη Προκοπίδη,έναντι γηπέδου Ηροδότου,Νέα Αλικαρνασσός Ηρακλείου,τηλέφ. 
2813409424 , 162). 
                                             
                                                                        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
                                                                        
                                                                                   ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  



                                                                                                                                                                                
    
 
 
 
 
                         
                                                                                         
                                                                                        
                                                                                        
                                                                                        
                      


