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Από το αριθ.7/9-3-2020 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 30

Περίληψη
Έγκριση πρόσληψης τριών (3) ασκούμενων δικηγόρων στο γραφείο
Νομικής Υπηρεσίας Δήμου Ξάνθης

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 9 Μαρτίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του,
ύστερα από την αριθμ.πρωτ.7077/5-3-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου
που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και
κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Ιωάννη Μπούτου, για να
συζητήσει και να πάρει αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 34
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Μπούτος Ιωάννης
18. Λύρατζης Πασχάλης
2. Αμβροσιάδης Παναγιώτης
19. Μελισσόπουλος Σάββας
3. Ανταμπούφης Νικόλαος
20. Μπαντάκ Σιαμπάν
4. Βογιατζής Κωνσταντίνος
21. Μπεκήρ Ογλού Σουά
5. Γεωργιάδης Δημοσθένης
22. Παπά Σοφία
6. Γουναρίδης Στυλιανός
23. Παπαδάκης Θεοφάνης
7. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
24. Παπαδόπουλος Βασίλειος
8. Διαφωνίδης Χαράλαμπος
25. Παπαδόπουλος Κυριάκος
9. Ελευθεριάδης Απόστολος
26. Παπαϊωάννου Βασιλική Ανδρονίκη
10. Ζερενίδης Ιωάννης
27. Παπαχρόνης Ιωάννης
11. Ηλιάδης Θωμάς
28. Παυλίδου Ελισάβετ
12. Θεοδωρίδης Αναστάσιος
29. Σπανίδης Μιχαήλ
13. Ιγιαννίδης Στέφανος
30. Σταυρακάρας Παναγιώτης
14. Καλογερής Γεώργιος
31. Τσακιρίδης Αφεντούλης
15. Καμαρίδης Ιπποκράτης
32. Φανουράκης Εμμανουήλ
16. Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
33. Χαριτωνίδου Ειρήνη
17. Καφφετζής Κωνσταντίνος
34. Χατζηθεοδώρου Γεώργιος
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ασκαρίδης Ηλίας
5. Τοπ Σινάν
2. Σαββίδης Ματθαίος
6. Χασάν Ογλού Φερτούν
3. Τσαρεκτσή Τζενάν
7. Χουσεϊν Ογλού Τιμούρ
4. Ταρενίδης Παναγιώτης
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Τσέπελης, και οι πρόεδροι των
κοινοτήτων Κιμμερίων Ραμαδάν Εμίν Ογλού, Νεοχωρίου Θεοδόσιος Κυριακού, Γέρακα Τζελαϊδήν Κοτζα
και Δαφνώνα Σπυρίδων Χωραφάς
Γίνεται μνεία ότι οι παρακάτω δημοτικοί σύμβουλοι, αποχώρησαν οριστικά από τη συνεδρίαση:
Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Γουναρίδης Στυλιανός, Ηλιάδης Θωμάς, Θεοδωρίδης Αναστάσιος,
Ιγιαννίδης Στέφανος, Παπαδόπουλος Κυριάκος, Παυλίδου Ελισάβετ, μετά την ψήφιση του 1ου θέματος
Ο Πρόεδρος Ιωάννη Μπούτος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου,
έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, την αριθμ.πρωτ.7075/5-3-2020 εισήγηση
του Αντιδημάρχου Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:
«Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν.4194/2013 ορίζεται ότι: « Η άσκηση
μπορεί να γίνει και στην κεντρική υπηρεσία ή σε γραφείο νομικού συμβούλου ή σε δικαστικό γραφείο του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.). Ο αριθμός και η αμοιβή των ασκούμενων δικηγόρων καθορίζεται
με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών. Ο Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους με απόφαση του, τοποθετεί και αναθέτει τα καθήκοντα στους ασκούμενους δικηγόρους. Η άσκηση
επιτρέπεται επίσης να γίνει στις νομικές υπηρεσίες των δημοσίων υπηρεσιών και των ανεξάρτητων αρχών, στα
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Οργανισμών και γενικά σε νομικές υπηρεσίες των
δημόσιων υπηρεσιών. Στις περιπτώσεις αυτές ο συνολικός αριθμός των ασκουμένων δικηγόρων, ο ακριβής
χρόνος άσκησης, καθώς και το ύψος της αμοιβής τους καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών
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Οικονομικών και Δικαιοσύνης, κατά το λόγο αρμοδιότητας καθενός, τη δε βεβαίωση άσκησης χορηγεί ο
προϊστάμενος της νομικής υπηρεσίας ή του γραφείου δικαστικού ή ο νομικός σύμβουλος του φορέα. Η άσκηση
στις νομικές υπηρεσίες των προαναφερόμενων φορέων είναι έως εξάμηνη, μπορεί δε να παραταθεί για άλλους
έξι (6) μήνες κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 5.»
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 τελευταίο εδάφιο του ίδιου άρθρου: «Με απόφαση του Υπουργού
Δικαιοσύνης μπορεί να παραταθεί ο χρόνος άσκησης των ασκούμενων δικηγόρων για ένα εξάμηνο ακόμη και
για μία μόνο φορά για κάθε ασκούμενο και μόνο για όσες θέσεις δεν καλύφθηκαν κατά το τρέχον εξάμηνο·».
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.4194/2013 ο ασκούμενος δικηγόρος έχει τη
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. Επίσης, 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 δεύτερου βαθμού.
Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ξάνθης, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει προβλέπονται τρεις (3) θέσεις δικηγόρων στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας και
είναι καλυμμένες όλες οι ανωτέρω θέσεις.
Σύμφωνα με το άρθρο 6 του του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ξάνθης, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει οι αρμοδιότητες του Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας έχουν ως εξής:
«Η Νομική Υπηρεσία παρέχει νομική υποστήριξη προς τα αιρετά όργανα του Δήμου και τις δημοτικές
υπηρεσίες για την προώθηση των επιδιώξεων/στόχων/συμφερόντων του Δήμου, ειδικότερα:
− Παρέχει νομικές συμβουλές και κατευθύνσεις προς τις επί μέρους υπηρεσίες του Δήμου, καθώς και στα
ιδρύματα και στα άλλα νομικά πρόσωπα του Δήμου, για τη διασφάλιση του νομότυπου των δράσεών τους.
− Επεξεργάζεται και γνωμοδοτεί για πράξεις της δημόσιας διοίκησης που αφορούν το Δήμο.
− Επεξεργάζεται και ελέγχει νομικά όλες τις συμβάσεις που συνάπτει ο Δήμος με τρίτους, καθώς και τις
προκηρύξεις του Δήμου για την ανάθεση έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε τρίτους.
− Εκπροσωπεί το Δήμο σε νομικές υποθέσεις εντός και εκτός των Δικαστηρίων και των Διοικητικών Αρχών,
για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου.
− Παρακολουθεί τη σχετική νομοθεσία και νομολογία και τηρεί και επικαιροποιεί αρχείο με τις νομοθετικές
και κανονιστικές ρυθμίσεις που ενδιαφέρουν το Δήμο.
− Τηρεί το αναγκαίο αρχείο εγγράφων και πληροφοριών για τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας
Διεκπεραιώνει και αρχειοθετεί την αλληλογραφία.
− Επικυρώνει έγγραφα.
− Τηρεί αρχείο προγραμματισμού συντήρησης του
εξοπλισμού.»
Έχοντας υπόψη:
 τις αρμοδιότητες που ασκεί το Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ξάνθης, καθώς και τα
καθήκοντα των ασκούμενων δικηγόρων που προβλέπονται στο ν.4194/2013, όπως αναγράφονται
ανωτέρω, κρίνουμε ότι οι ασκούμενοι δικηγόροι δύνανται να προσφέρουν σημαντική υποβοήθηση
στο έργο των τριών (3) δικηγόρων που απασχολούνται στο Δήμο μας.
 Την εκτίμηση ότι η στελέχωση του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας με τρεις (3) ασκούμενους
δικηγόρους, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις, θα συμβάλλει στην άμεση
προεργασία και διεκπεραίωση των νομικών υποθέσεων αλλά και στην εξυπηρέτηση των υπηρεσιών
και των πολιτών όταν απευθύνονται σ' αυτές. Παράλληλα, οι ασκούμενοι δικηγόροι θα μπορούν να
συνεργαστούν με τους δικηγόρους του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας για την έκδοση
γνωμοδοτήσεων, την συλλογή και ερμηνεία της νομοθεσίας και τη μελέτη των ερωτημάτων των
Υπηρεσιών του Δήμου μας, τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα νομοθεσίας.
Εισηγούμαι θετικά την πρόσληψη τριών (3) ασκούμενων δικηγόρων στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας του
Δήμου Ξάνθης για την πραγματοποίηση της πρακτικής τους άσκησης με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Το χρονικό διάστημα της άσκησης τους, ορίζεται για έξι (6) μήνες με δυνατότητα παράτασης για
επιπλέον διάστημα έξι (6) μηνών μετά από αίτηση του υποψηφίου και την αποδοχή της παράτασης
από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 13 του Κώδικα Δικηγόρων.
Η μηνιαία αποζημίωση των ασκούμενων δικηγόρων θα ανέρχεται στο ποσό των 600,00 €. Το
παραπάνω ποσό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος
και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε μήνα, με βάση το αντίστοιχο παρουσιολόγιο.
2. Το ωράριο της ημερήσιας απασχόλησης των ασκούμενων ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες ανάλογα με τις
ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας. Υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου και της
άσκησης τους, θα ορίζεται ένας δικηγόρος του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας, διαφορετικός για κάθε
ασκούμενο.
3. Στο τέλος της άσκησης θα χορηγείται στον ασκούμενο δικηγόρο βεβαίωση ολοκλήρωσης της
άσκησης.
Η απόφαση έγκρισης πρόσληψης ασκούμενων δικηγόρων στο Δήμο Ξάνθης, θα αποσταλεί στο
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο και θα μεριμνήσει για την
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έκδοση κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και Οικονομικών για το χρόνο άσκησης των ασκούμενων δικηγόρων, την διαδικασία επιλογής
τους, τη δυνατότητα παράτασης και την αμοιβή τους, η οποία θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η ετήσια συνολική δαπάνη ανέρχεται σε 21.600 ευρώ, η οποία θα προβλέπεται και στους
προϋπολογισμούς των επόμενων οικονομικών ετών με πίστωση του ΚΑ: 02.00.6031.03 με τίτλο:
«Αποζημίωση Πρακτικά Ασκούμενων Δικηγόρων»
Επακολούθησε συζήτηση και πλήρης περιγραφή των συζητηθέντων, βρίσκεται καταγεγραμμένη σε
ηλεκτρονική μορφή που τηρείται στο αρχείο του γραφείου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη του την εν λόγω εισήγηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την πρόσληψη τριών (3) ασκούμενων δικηγόρων στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ξάνθης για
την πραγματοποίηση της πρακτικής τους άσκησης με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Το χρονικό διάστημα της άσκησης τους, ορίζεται για έξι (6) μήνες με δυνατότητα παράτασης για
επιπλέον διάστημα έξι (6) μηνών μετά από αίτηση του υποψηφίου και την αποδοχή της παράτασης από
τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις
διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 13 του Κώδικα Δικηγόρων.
Η μηνιαία αποζημίωση των ασκούμενων δικηγόρων θα ανέρχεται στο ποσό των 600,00 €. Το παραπάνω
ποσό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα
καταβάλλεται στο τέλος κάθε μήνα, με βάση το αντίστοιχο παρουσιολόγιο.
2. Το ωράριο της ημερήσιας απασχόλησης των ασκούμενων ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες ανάλογα με τις
ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας. Υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου και της
άσκησης τους, θα ορίζεται ένας δικηγόρος του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας, διαφορετικός για κάθε
ασκούμενο.
3. Στο τέλος της άσκησης θα χορηγείται στον ασκούμενο δικηγόρο βεβαίωση ολοκλήρωσης της άσκησης.
Η απόφαση έγκρισης πρόσληψης ασκούμενων δικηγόρων στο Δήμο Ξάνθης, θα αποσταλεί στο
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο και θα μεριμνήσει για την
έκδοση κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και Οικονομικών για το χρόνο άσκησης των ασκούμενων δικηγόρων, την διαδικασία επιλογής
τους, τη δυνατότητα παράτασης και την αμοιβή τους, η οποία θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η ετήσια συνολική δαπάνη ανέρχεται σε 21.600 ευρώ, η οποία θα προβλέπεται και στους προϋπολογισμούς
των επόμενων οικονομικών ετών με πίστωση του ΚΑ: 02.00.6031.03 με τίτλο: «Αποζημίωση Πρακτικά
Ασκούμενων Δικηγόρων».
……………………………………………………………………………………………………………..
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Ιωάννης Μπούτος
(Ακολουθούν υπογραφές)
(Υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 17-3-2020
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ. Σ/λίου
Ανδρέου Μαρία Άννα

