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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ.5/25-4-2013 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,
Αριθ. απόφασης

117

Περίληψη
Έγκριση πρόσληψης ενός (1) δικηγόρου με σχέση έμμισθης
εντολής

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 25 Απριλίου 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του,
ύστερα από την αριθ.πρωτ.18046/19-4-2013 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 Δημαρχόπουλου
Χαράλαμπου για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 33 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 24
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (Πρόεδρος)
14) Μπένης Δημήτριος
2) Αγκόρτσας Απόστολος
15) Ξυνίδης Αθανάσιος
3) Ανταμπούφης Νικόλαος
16) Παναγιωτίδης Γρηγόρης
4) Βασιλούδης Ηλίας
17) Παπαδόπουλος Κυριάκος
5) Βορίδης Δημήτριος
18) Παπασταματίου Γεώργιος
6) Γιαγτζόγλου Κωνσταντίνος
19) Πούλιος Χρίστος
7) Δρεμσίζης Ιωάννης
20) Πατσίδου Δέσποινα
8) Ηλιάδης Θωμάς
21) Σπυριδόπουλος Νικόλαος
9) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
22) Ταρενίδης Παναγιώτη
10) Καλογερής Κρίτων
23) Φανουράκης Εμμανουήλ
11) Κολλάρος Γεώργιος
24) Φωτιάδης Νικόλαος
12) Κυριακίδης Αλέξανδρος
13) Μπεκτές Σαμπρή
1)
2)
3)
4)
5)

ΑΠΟΝΤΕΣ
Αχμέτ Ογλού Χουσεΐν
6)
Καραγιαννίδου – Πατσατζή Σοφία
7)
Μαζαράκης Σπύρος
8)
Μούρκας Χρήστος
9)
Τσεγγελίδης Ιωάννης
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Τσέπελης Εμμανουήλ
Φιλίππου Φίλιππος
Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ
Τοπ Ισμέτ

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης και οι Πρόεδροι της Τοπικής
Κοινότητας Γέρακα Γεσήρ Αϊτάν, Δαφνώνα Σιδηρόπουλος Δημήτριος, Καρυοφύτου Σερεφιάς Διαμαντής
και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων Μπαντάκ Μπεσήμ
Ο Πρόεδρος Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης την αριθ.πρωτ.17442/16-4-2013
εισήγηση του γραφείου Προσωπικού Δήμου Ξάνθης, η οποία έχει ως εξής:
Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του αρ. 11 του Ν. 1649/86 (ΦΕΚ 149/3-10-1986/Α), 2) Τις διατάξεις του
αρ. 165, 166 και 167 του Ν. 3584/07, όπως τροποποιήθηκε την παρ. 12 του άρθρου 24 του Ν.3613/2007, 3)
Τις διατάξεις της παρ. 20α του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012, 4) Την αριθμ.23/2012 Γνωμοδότηση του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, 5) Την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 8920/6-3-13 εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών, με θέμα: «Αποστολή αιτημάτων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των ΝΠΔΔ αυτών για την
πρόσληψη προσωπικού και την απασχόληση αναδόχων για το έτος 2013, 6) Την ΚΥΑ οικ.2/17132/0022/282-2012 (ΦΕΚ 498/Β΄/28-2-2012) «Καθορισμός αποδοχών δικηγόρων που παρέχουν υπηρεσίες με σχέση
έμμισθης εντολής στους φορείς της παρ. 1 του άρθ. 4 του Ν.4024/2011», 7) Τον Οργανισμό Εσωτερικής
Υπηρεσίας του πρώην Δήμου Ξάνθης, όπως τροποποιήθηκε στο υπ’ αριθ. ΦΕΚ 1794/20-12-2005/Β και τον
Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του πρώην Δήμου Σταυρούπολης, όπως τροποποιήθηκε στο υπ’ αριθ.
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ΦΕΚ 1472/28-7-08/Β, 8) Το υπ’ αριθ. πρωτ. 17190/15-4-2013 υπηρεσιακό σημείωμα της Νομικής
Υπηρεσίας του Δήμου Ξάνθης, με θέμα «πρόσληψη ενός (1) Δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής».
Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 165 του ν. 3584/07, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 12 του
άρθρου 24 του Ν.3613/2007 ορίζονται τα εξής: «Στους Δήμους, τα ιδρύματά τους και τα νομικά τους
πρόσωπα δημοσίου δικαίου, μπορεί να συνιστώνται, με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας τους, θέσεις
δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής. Εφόσον υπάρχει νομική υπηρεσία σύμφωνα με τον οικείο
Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας είναι δυνατή η σύσταση θέσεων δικηγόρων-νομικών συμβούλων με την
ίδια σχέση.»
Η πρόσληψη ενεργείται με απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου του Ο.Τ.Α., με σχέση
έμμισθης εντολής και με τη διαδικασία που καθορίζεται με το ν. 1649/1986 (ΦΕΚ 149 Α,'), όπως ισχύει.
Στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του πρώην Δήμου Ξάνθης, όπως τροποποιήθηκε στο υπ’
αριθ. ΦΕΚ 1794/20-12-2005/Β και συγκεκριμένα στο άρθρο 4 του Μέρους Πρώτου στη Νομική Υπηρεσία
προβλέπονται τρεις (3) θέσεις Δικηγόρων με έμμισθη εντολή και μέχρι σήμερα η μία (1) θέση παραμένει
κενή.
Επίσης, στον υπό έγκριση τροποποιημένου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ξάνθης
έχουν προβλεφθεί τρεις (3) θέσεις Δικηγόρων.
Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. 17190/15-4-2013 υπηρεσιακό σημείωμα της Νομικής Υπηρεσίας του
Δήμου Ξάνθης, η πρόσληψη ενός ακόμη δικηγόρου είναι επιβεβλημένη, καθώς οι υποχρεώσεις του νέου
Δήμου για νομική υποστήριξη έχουν αυξηθεί, ύστερα από τη συνένωση του Δήμου Ξάνθης με τον πρώην
Δήμο Σταυρούπολης και τη μεταφορά πολλαπλών αρμοδιοτήτων από τις πρώην νομαρχιακές
αυτοδιοικήσεις και από άλλους φορείς στους δήμους, στα πλαίσια του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Επίσης, όπως συμπληρώθηκε η παράγραφος στ. του άρθρου 244 του ν.3852/2010, με το άρθρο 51
Ν.3979/2011, (ΦΕΚ Α 138/16.6.2011), πλέον «Οι δήμοι και οι περιφέρειες υποχρεούνται στη νομική
στήριξη των υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτούς, ενώπιον των δικαστηρίων ή των δικαστικών αρχών,
όταν διώκονται ποινικώς για αδικήματα, που τους αποδίδονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους.
Οι υπάλληλοι στερούνται της νομικής κάλυψης, στην περίπτωση που η άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον
τους αποτελεί συνέπεια καταγγελίας εκ μέρους της υπηρεσίας. Η εκπροσώπηση συντελείται από δικηγόρο
του δήμου ή της περιφέρειας, μετά από αίτηση του υπαλλήλου προς τον οικείο δήμαρχο ή περιφερειάρχη,
ύστερα από απόφαση της οικονομικής επιτροπής. Σε περίπτωση που δεν υπηρετεί δικηγόρος με πάγια
έμμισθη εντολή η εκπροσώπηση γίνεται από πληρεξούσιο δικηγόρο, σύμφωνα και με τις διατάξεις των
άρθρων 72 και 176 του ν.3852/2010, αντίστοιχα. Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται και για τους αιρετούς
των δήμων και των περιφερειών». Κατά συνέπεια έχει αυξηθεί υπέρμετρα ο όγκος των ποινικών υποθέσεων
που χειρίζεται πλέον η Νομική Υπηρεσία, αφού προστέθηκαν και όλες οι ποινικές υποθέσεις που εκκρεμούν
σε βάρος όλων των υπαλλήλων και αιρετών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων.
Με την πρόσληψη ενός δικηγόρου και τη συνεχή νομική υποστήριξή του διασφαλίζεται η προώθηση
και επίτευξη στόχων και επιδιώξεων της Δημοτικής Αρχής, αλλά και η προάσπιση των συμφερόντων του
Δήμου. Οι νομικές συμβουλές και γνωμοδοτήσεις προς τα πολιτικά όργανα διοίκησης του Δήμου θα
διασφαλίσουν το νομότυπο των πράξεών τους. Επιπλέον σε ότι αφορά στις υπηρεσίες του Δήμου, οι
κατευθύνσεις και οι νομικές συμβουλές που θα παρέχονται προς τις επιμέρους υπηρεσίες, θα διασφαλίζουν
το νομότυπο των δράσεών τους έτσι ώστε να επιτευχθεί και ο καλύτερος συντονισμός και η αναβάθμισή
τους.
Όσον αφορά τις αποδοχές για την παροχή των υπηρεσιών του δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής
καθορίζονται με την ΚΥΑ οικ.2/17132/0022/28-2-2012 (ΦΕΚ 498/Β΄/28-2-2012) «Καθορισμός αποδοχών
δικηγόρων που παρέχουν υπηρεσίες με σχέση έμμισθης εντολής στους φορείς της παρ. 1 του άρθ. 4 του
Ν.4024/2011», η οποία εκδόθηκε σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν.4024/2011, ενώ θα
ασφαλίζεται σε οικείο ασφαλιστικό φορέα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
Η δαπάνη των αποδοχών για την παροχή των υπηρεσιών του δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής
ανέρχεται στο ποσό 23.712,00 € ετησίως και θα βαρύνει την πίστωση του κωδικού αριθμού 02.00.6031 με
τίτλο «Τακτικές αποδοχές μετακλητών υπαλλήλων και υπαλλήλων ειδικών θέσεων». Η δαπάνη των
εργοδοτικών εισφορών προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς ανέρχεται στο ποσό 1.940,76 € ετησίως και
θα βαρύνει την πίστωση στους κωδικούς αριθμούς 02.30.00.6053.01 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπέρ
ταμείου Νομικών» και 02.30.00.6053.06 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ».
Στον προϋπολογισμό του Δήμου Ξάνθης του οικονομικού έτους 2013, έχει προβλεφθεί πίστωση για
την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του δικηγόρου. Για κάθε ένα από τα επόμενα έτη θα εγγράφονται
στους αντίστοιχους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού τα ποσά για την κάλυψη της ετήσιας δαπάνης
για την ανωτέρω πρόσληψη.
Για τους παραπάνω λόγους παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξάνθης, την
έγκριση ή μη της πρόσληψης ενός (1) δικηγόρου με έμμισθη εντολή, προκειμένου να καλυφθούν οι
πολλαπλές ανάγκες παροχής νομικών υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης.
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο ο οποίος ρώτησε αν μπορούν να τεθούν
κάποιοι όροι και προϋποθέσεις και συνέχισε : «Προσωπικά νομίζω ότι πρέπει να πάρουμε ένα άτομο μέχρι
35 χρονών. Να έχει μεταπτυχιακά, να ξέρει μία ξένη γλώσσα.»
Ο δημ. Σύμβουλος Ξυνίδης Αθανάσιος, λαμβάνοντας στη συνέχεια το λόγο είπε : «Χαιρετίζω τη πρόταση
αυτή και υποθέτω ότι αργότερα θα τροποποιηθεί και ο κανονισμός για να υπάρξει πρόβλεψη και για
τέταρτο. Από την στιγμή που το σύστημα είναι σε παράκρουση είναι ευνόητο πλέον ότι το βάρος στους
συναδέλφους θα αυξάνει καθημερινά. Είμαι της γνώμης ότι πρέπει εμείς να βάλουμε όρια. Κάποιες
παραμέτρους και να ζητήσουμε από τον σύλλογο, αυτοί θα επιλέξουν, είναι δεδομένη η διαδικασία, να
ζητήσουμε από τον δικηγορικό σύλλογο να αποδεχτεί και να σεβαστεί τα κριτήριά μας. μην είναι βέβαια
κριτήρια φωτογραφικά, αλλά να έχει ένα όριο ηλικίας, 35-40, μια ηλικία τέτοια δίνει και εμπειρία και όρεξη
και προοπτική. Ξένες γλώσσες απαραίτητα. Χειρισμό computer απαραίτητα. Μεταπτυχιακό και με πρόκριση
σε δημόσια διοίκηση και όχι ναυτικού. Και σε κάθε περίπτωση κ. Δήμαρχε επειδή είναι τέτοια η συνθήκη,
δεν λέω να έχει αναδρομική ισχύ για τους συναδέλφους, αυτός ο οποίος θα προσληφθεί να προσληφθεί με
τον όρο υποχρεωτικών ωρών παρουσίας στον Δήμο. εκ των πραγμάτων ξέρω ότι η πίεση κάνει τους νυν
συναδέλφους να δουλεύουν 24 ώρες το 24αωρο αλλά νομίζω ότι πρέπει να μπει και αυτή η παράμετρος.
Αυτός που θα ‘ρθει 9.00-12.00 ή 9.00-13.00 θα είναι στο δημαρχείο. Η άποψή μου επίσης είναι ότι οι
έμμισθοι δεν πρέπει να δικηγορούν έξω παρά μόνο για τον εντολέα τους. Νομίζω ότι αν διαμορφώσουμε
τέτοια κριτήρια και τα προτείνουμε στον σύλλογο κριτήρια που δείχνουν μια φιλοσοφία αλλά δεν
φωτογραφίζουν θα έχουμε και την ανοχή του συλλόγου στο να τα σεβαστεί.
Ο Δήμαρχος στην συνέχεια με δεδομένη τη συμφωνία του Σώματος στα παραπάνω ζήτησε να ληφθεί
απόφαση : «Να κινηθεί η διαδικασία για την πρόσληψη και επιπλέον να εξουσιοδοτηθεί ο Δήμαρχος και ο
κ. Ξυνίδη Αθανάσιος σε συνεννόηση με τον δικηγορικό σύλλογο κατά το δυνατόν να θέσουν κάποιους
όρους κάποιες προτάσεις για την επιλογή του νομικού».
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 καθώς
και 1) Τις διατάξεις του αρ.11 του Ν. 1649/86 (ΦΕΚ 149/3-10-1986/Α), 2) Τις διατάξεις του αρ. 165, 166
και 167 του Ν. 3584/07, όπως τροποποιήθηκε την παρ. 12 του άρθρου 24 του Ν.3613/2007, 3) Τις διατάξεις
της παρ. 20α του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012, 4) Την αριθμ.23/2012 Γνωμοδότηση του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους, 5) Την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 8920/6-3-13 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,
με θέμα: «Αποστολή αιτημάτων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των ΝΠΔΔ αυτών για την πρόσληψη
προσωπικού και την απασχόληση αναδόχων για το έτος 2013, 6) Την ΚΥΑ οικ.2/17132/0022/28-2-2012
(ΦΕΚ 498/Β΄/28-2-2012) «Καθορισμός αποδοχών δικηγόρων που παρέχουν υπηρεσίες με σχέση έμμισθης
εντολής στους φορείς της παρ. 1 του άρθ. 4 του Ν.4024/2011», 7) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας
του πρώην Δήμου Ξάνθης, όπως τροποποιήθηκε στο υπ’ αριθ. ΦΕΚ 1794/20-12-2005/Β και τον Οργανισμό
Εσωτερικής Υπηρεσίας του πρώην Δήμου Σταυρούπολης, όπως τροποποιήθηκε στο υπ’ αριθ. ΦΕΚ
1472/28-7-08/Β, 8) Το υπ’ αριθ. πρωτ.17190/15-4-2013 υπηρεσιακό σημείωμα της Νομικής Υπηρεσίας του
Δήμου Ξάνθης, με θέμα «πρόσληψη ενός (1) Δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής»
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Α) Εγκρίνει τη πρόσληψη ενός (1) δικηγόρου με έμμισθη εντολή, προκειμένου να διασφαλιστεί η
προώθηση και επίτευξη στόχων και επιδιώξεων της Δημοτικής Αρχής αλλά και η προάσπιση των
συμφερόντων του Δήμου. Οι νομικές συμβουλές και γνωμοδοτήσεις προς τα πολιτικά όργανα διοίκησης του
Δήμου θα διασφαλίσουν το νομότυπο των πράξεών τους και σε ότι αφορά στις υπηρεσίες του Δήμου, οι
κατευθύνσεις και οι νομικές συμβουλές που θα παρέχονται προς τις επιμέρους υπηρεσίες, θα διασφαλίζουν
το νομότυπο των δράσεών τους έτσι ώστε να επιτευχθεί και ο καλύτερος συντονισμός και η αναβάθμισή
τους.
Η δαπάνη των αποδοχών για την παροχή των υπηρεσιών του δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής
ανέρχεται στο ποσό 23.712,00 € ετησίως και θα βαρύνει την πίστωση του κωδικού αριθμού 02.00.6031 με
τίτλο «Τακτικές αποδοχές μετακλητών υπαλλήλων και υπαλλήλων ειδικών θέσεων». Η δαπάνη των
εργοδοτικών εισφορών προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς ανέρχεται στο ποσό 1.940,76 € ετησίως και
θα βαρύνει την πίστωση στους κωδικούς αριθμούς 02.30.00.6053.01 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπέρ
ταμείου Νομικών» και 02.30.00.6053.06 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ».
Στον προϋπολογισμό του Δήμου Ξάνθης του οικονομικού έτους 2013, έχει προβλεφθεί πίστωση για
την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του δικηγόρου. Για κάθε ένα από τα επόμενα έτη θα εγγράφονται
στους αντίστοιχους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού τα ποσά για την κάλυψη της ετήσιας δαπάνης
για την ανωτέρω πρόσληψη.

ΑΔΑ: ΒΕ56ΩΚ8-3Ω6
Β) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Ξάνθης και τον δημοτικό σύμβουλο Αθανάσιο Ξυνίδη οι οποίοι σε
συνεννόηση με τον Δικηγορικό Σύλλογο Ξάνθης θα προτείνουν τους όρους και τις προϋποθέσεις για την
επιλογή του κατάλληλου προς πλήρωση της θέσης, προσώπου.
Οι δημοτικοί σύμβουλοι Πούλιος Χρίστος, Βορίδης Δημήτριος, Βασιλούδης Ηλίας, Καλογερής
Κρίτωνας και Παναγιωτίδης Γρηγόρης ψήφισαν Λευκό.
………………………………………………………………………………………………..............................
..
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
(Ακολουθούν υπογραφές)
(Υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 26-4-2013
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ.Σ/λίου
Ανδρέου Μαρία - Άννα

