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ΓΝΩΣΟΠΟΙΗΗ
Η Δήμαρτος Κενηρικής Κέρκσρας & Διαπονηίων Νήζων
Αθνχ έιαβε ππφςε ηεο:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ λ. 3852/2020 πεξί αξκνδηνηήησλ Γεκάξρνπ.
2. Σνλ ΟΔΤ ηνπ Γήκνπ Κεληξηθήο Κέξθπξαο & Γηαπνληίσλ Νήζσλ (ΦΔΚ Β΄/3235/22-8-2019)
θαη ζπγθεθξηκέλα ην άξζξν 22 απηνχ «ΔΗΓΗΚΔ ΘΔΔΗ» ζην νπνίν πξνβιέπεηαη κία ζέζε
Γηθεγφξνπ - Ννκηθνχ πκβνχινπ κε έκκηζζε εληνιή, ε νπνία είλαη θελή.
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 165 λ. 3584/2007 κε ηίηιν «Γηθεγφξνη Γήκσλ θαη Ηδξπκάησλ».
4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 167 λ. 3584/2007 κε ηίηιν «Γεληθά πξνζφληα πξφζιεςεο –
Κσιχκαηα δηνξηζκνχ».
5. Σελ ππ’ αξηζκ. ΓΗΠΑΑΓ/Φ.ΔΓΚΡ./104/13657/16-7-2020 απφθαζε έγθξηζεο ηεο Δπηηξνπήο
ηεο Πξάμεο Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ 33/2006, ζχκθσλα κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε πξφζιεςε
ελφο (1) δηθεγφξνπ – λνκηθνχ ζπκβνχινπ κε έκκηζζε εληνιή ζην θνξέα καο.
6. Σελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 43 λ. 4194/2013 «Πξφζιεςε εκκίζζνπ δηθεγφξνπ», ζχκθσλα κε ηελ
νπνία : «Ζ πξφζιεςε δηθεγφξσλ ζηνπο θνξείο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, φπσο απηφο θαζνξίδεηαη
θάζε θνξά κε λφκν, γίλεηαη κε επηινγή χζηεξα απφ πξνθήξπμε, κε βάζε φζα παξαθάησ
νξίδνληαη, εθηφο αλ πξφθεηηαη γηα πξφζιεςε ηνπ πξντζηακέλνπ λνκηθήο ή δηθαζηηθήο
ππεξεζίαο ή λνκηθνχ ζπκβνχινπ ζηνπο θνξείο απηνχο, ν νπνίνο πξνζιακβάλεηαη κε
απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ θνξέα».
7. Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. 27289/20-8-2020 βεβαίσζε ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ
πεξί χπαξμεο πηζηψζεσλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ γηα ηελ θάιπςε ηεο κηζζνδνζίαο
ηνπ πξνζιακβαλφκελνπ πξνζσπηθνχ.
ΓΝΩΣΟΠΟΙΕΙ
Όηι προηίθεηαι να προβεί ζηην πλήρωζη μιας (1) θέζης Νομικού σμβούλοσ με
έμμιζθη ενηολή ζηο Δήμο Κενηρικής Κέρκσρας και Διαπονηίων Νήζων.
Ζ/Ο πξνζιεθζείζα/-είο ζα θαηαιάβεη θελή νξγαληθή ζέζε θαηεγνξίαο εηδηθψλ ζέζεσλ ηνπ
Γήκνπ Κεληξηθήο Κέξθπξαο θαη Γηαπνληίσλ Νήζσλ θαη ζα αθνινπζήζεη ηελ πξνβιεπφκελε απφ
ηελ θείκελε λνκνζεζία κηζζνινγηθή εμέιημε.
Αληηθείκελν ηεο απαζρφιεζεο ηνπ αλσηέξσ Ννκηθνχ πκβνχινπ ζα είλαη ε λνκηθή
ππνζηήξημε ζε ζέκαηα ηνπ Γήκνπ Κεληξηθήο Κέξθπξαο & Γηαπνληίσλ Νήζσλ θαη εηδηθφηεξα:
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1. Θα αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά θαη ζα παξέρεη λνκηθέο ζπκβνπιέο ή γλσκνδνηήζεηο, είηε
αηνκηθά είηε ζε ζπκβνχιην κε άιινπο, ζα θαηεπζχλεη ηνλ ρεηξηζκφ ησλ ππνζέζεσλ ζε
ζπλεξγαζία κε άιινπο δηθεγφξνπο ή δηνηθεηηθά φξγαλα πξνο ηα ζπιινγηθά θαη κνλνκειή
φξγαλα ηνπ Γήκνπ (Γεκνηηθφ πκβνχιην, Δπηηξνπέο, Γήκαξρνο, Γεληθφο Γξακκαηέαο,
Αληηδεκάξρνπο θιπ), ηηο επί κέξνπο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, θαζψο θαη ζηα ηδξχκαηα θαη ζηα
ινηπά λνκηθά πξφζσπα ηνπ Γήκνπ, δηαζθαιίδνληαο ην λνκφηππν ησλ δξάζεψλ ηνπο, ησλ
πξάμεψλ ηνπο, ηελ πξνψζεζε ησλ επηδηψμεσλ, ησλ ζηφρσλ θαη ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ Γήκνπ.
2. Θα παξίζηαηαη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηνπ Γήκνπ γηα ηελ παξνρή
λνκηθψλ ζπκβνπιψλ, εθφζνλ απηφ θξηζεί απαξαίηεην απφ ηε Γεκνηηθή Αξρή, ρσξίο
πξφζζεηε ακνηβή.
3. Θα παξέρεη λνκηθέο ζπκβνπιέο θαη γλσκνδνηήζεηο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε Γήκν πξνο ηα
πνιηηηθά φξγαλα δηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ, γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο λνκηκφηεηαο ησλ δηνηθεηηθψλ
πξάμεσλ.
4. Θα παξέρεη λνκηθέο ζπκβνπιέο θαη θαηεπζχλζεηο πξνο ηηο επί κέξνπο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ,
θαζψο θαη ηα άιια λνκηθά πξφζσπα ηνπ Γήκνπ, γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο λνκηκφηεηαο ησλ
δξάζεψλ ηνπο.
5. Θα επεμεξγάδεηαη θαη ζα δηελεξγεί λνκηθφ έιεγρν φισλ ησλ ζπκβάζεσλ πνπ ζπλάπηεη ν
Γήκνο κε ηξίηνπο, θαζψο θαη ησλ πξνθεξχμεσλ ηνπ Γήκνπ γηα αλάζεζε έξγσλ, πξνκεζεηψλ
θαη ππεξεζηψλ ζε ηξίηνπο.
6. Τπνρξενχηαη λα παξέρεη ηηο αλσηέξσ ππεξεζίεο, θαζψο θαη φζσλ αλαγξάθνληαη ζηνλ ΟΔΤ
ηνπ Γήκνπ Κεληξηθήο Κέξθπξαο & Γηαπνληίσλ Νήζσλ, ζηε Ννκηθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ,
γηα ρξφλν πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο εθάζηνηε ππάξρνπζεο ππεξεζηαθέο αλάγθεο θαηά ηα
αλσηέξσ.
Οη παξαπάλσ ππεξεζίεο ζα παξέρνληαη, επί θαζεκεξηλήο βάζεσο, ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη
ψξεο, θαηά θαλφλα ζην Γξαθείν Ννκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Κεληξηθήο Κέξθπξαο θαη
Γηαπνληίσλ Νήζσλ, πξνθεηκέλνπ λα εθπιεξψλνληαη πιήξσο ηα αλαηηζέκελα θαζήθνληα.
Οη απνδνρέο ηνπ δηθεγφξνπ – λνκηθνχ ζπκβνχινπ πνπ ζα πξνζιεθζεί, θαζνξίδνληαη κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ λ. 4354/2015 θαη ζα αζθαιίδεηαη ζηνλ νηθείν αζθαιηζηηθφ θνξέα, ζχκθσλα κε ηελ
εθάζηνηε λνκνζεζία, ε νπνία πξνβιέπεη θαη ηελ ππεξεζηαθή ηνπ εμέιημε.
Οη ππνςήθηνη γηα ηελ πην πάλσ ζέζε πξέπεη:
Α) Να είλαη Έιιελεο πνιίηεο
Β) Να είλαη κέιε ηνπ δηθεγνξηθνχ ζπιιφγνπ Κέξθπξαο.
Γ) Να είλαη θάηνρνη πηπρίνπ Ννκηθήο ρνιήο ηεο ρψξαο ή ηζφηηκνπ θαη αληίζηνηρνπ πηπρίνπ
άιιεο ρψξαο, εθφζνλ απηφ έρεη αλαγλσξηζζεί, ζχκθσλα κε ηηο λφκηκεο δηαδηθαζίεο.
Γ) Οη άληξεο λα έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο ή λα έρνπλ απαιιαγεί
λφκηκα απφ απηέο λα κελ είλαη αλππφηαθηνη ή λα κελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα ιηπνηαμία κε
ηειεζίδηθε απφθαζε.
Δ) Να κελ έρνπλ θψιπκα απφ πνηληθή θαηαδίθε ή ππνδηθία ή λα κελ ηεινχλ ππφ δηθαζηηθή
ζπκπαξάζηαζε.
η) Να είλαη πγηείο θαη αξηηκειείο (ζε βαζκφ πνπ λα κελ εκπνδίδεηαη ε άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ
ηνπο).
Ε) Να κελ έρνπλ θψιπκα θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4194/2013 «Κψδηθαο Γηθεγφξσλ».
Ζ) Να δηαζέηνπλ εκπεηξία ζηα δεηήκαηα λνκνζεζίαο θαη λνκνινγίαο ηνπ θνξέα (Γήκνπ). Σν
παξαπάλσ θξηηήξην είλαη απηφ, πνπ ζα έρεη θαη ηε κείδνλα βαξχηεηα απφ φια ηα άιια θξηηήξηα πξνζφληα, σο πξνο ηελ επηινγή.
Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα ππνβάινπλ αίηεζε ζην Γήκν Κεληξηθήο Κέξθπξαο & Γηαπνληίσλ
Νήζσλ είηε απηνπξνζψπσο, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηνχο πξφζσπν, εθφζνλ ε

2

ΑΔΑ: 66ΛΨ46ΜΓ2Α-ΦΟΘ

εμνπζηνδφηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε απφ δεκφζηα αξρή, είηε ηαρπδξνκηθά κε
ζπζηεκέλε επηζηνιή ζηε Γ/λζε «Γήκνο Κεληξηθήο Κέξθπξαο θαη Γηαπνληίσλ Νήζσλ,
Μαξάζιεην Μέγαξν, Λεσθφξνο Αιεμάλδξαο 6α, Σ.Κ. 49132», απεπζχλνληάο ηελ ζηελ Γ/λζε
Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ – Σκήκα Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, ππφςε θαο. Καξδάκε Αηκηιίαο (ηει.
επηθνηλσλίαο: 26613 – 62775) εληφο 10 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ επφκελε ηεο ηειεπηαίαο
δεκνζίεπζεο ηεο αλαθνίλσζεο ζηνλ Σχπν.
εκεηψλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε απνζηνιήο ησλ αηηήζεσλ ηαρπδξνκηθά, ην εκπξφζεζκν
ησλ αηηήζεσλ θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία πνπ θέξεη ν θάθεινο απνζηνιήο, ν νπνίνο κεηά
ηελ απνζθξάγηζή ηνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ηνπ ππνςεθίνπ.
Ζ αίηεζε ππνςεθηφηεηαο πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ:
Α) Πηπρίν Ννκηθνχ Σκήκαηνο Ννκηθήο ρνιήο ηεο εκεδαπήο ή αλαγλσξηζκέλν ηίηιν ηζφηηκεο
ρνιήο ηεο αιινδαπήο.
Β) Φσηνηππία δχν φςεσλ ηνπ Γειηίνπ Αζηπλνκηθήο Σαπηφηεηαο.
Γ) Πηζηνπνηεηηθφ πνηληθνχ κεηξψνπ.
Γ) Βεβαίσζε εγγξαθήο ηνπ ππνςεθίνπ ζηνλ νηθείν δηθεγνξηθφ ζχιινγν.
Δ) Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ απφ ηνλ νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο δελ
έρεη ηηκσξεζεί πεηζαξρηθά θαη φηη δελ θαηέρεη άιιε έκκηζζε ζέζε.
η) Τπεχζπλε δήισζε φηη ν ππνςήθηνο δελ παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ απνθιεηζηηθά ζε άιιν
λνκηθφ πξφζσπν ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη δελ ιακβάλεη πάγηα πεξηνδηθή ακνηβή απφ λνκηθφ
πξφζσπν ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα.
Ε) Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα κε ηα ζηνηρεία ηεο επηζηεκνληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηνπο δξάζεο,
ζην νπνίν λα αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ε εκπεηξία ηνπο, θαζψο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ
απφδεημε ησλ ηππηθψλ θαη νπζηαζηηθψλ ηνπο πξνζφλησλ (ηίηινη, πηπρία μέλσλ γισζζψλ,
βεβαηψζεηο θνξέσλ θιπ).
Ζ) Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο.
Θ) Γηα ηνπο άλδξεο Πηζηνπνηεηηθφ ηξαηνινγίαο ηχπνπ Α΄.
Διεσκρινήζεις για ηην σποβολή δικαιολογηηικών:
Α. Σεο εκεδαπήο
α. Γεκφζηα έγγξαθα εκεδαπήο, δειαδή έγγξαθα πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ππεξεζίεο θαη θνξείο
ηνπ δεκνζίνπ θαη ηνπ επξχηεξνπ δεκνζίνπ ηνκέα, ππνβάιινληαη θαη γίλνληαη ππνρξεσηηθά
απνδεθηά ζε επθξηλή θσηναληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ εγγξάθσλ ή ησλ αθξηβψλ αληηγξάθσλ
ηνπο.
β. Ηδησηηθά έγγξαθα εκεδαπήο, δειαδή έγγξαθα πνπ δελ εθδίδνληαη απφ ππεξεζίεο θαη θνξείο
ηνπ δεκνζίνπ θαη ηνπ επξχηεξνπ δεκνζίνπ ηνκέα, ππνβάιινληαη θαη γίλνληαη ππνρξεσηηθά
απνδεθηά ζε επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα ηδησηηθψλ εγγξάθσλ, ηα νπνία έρνπλ
επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν, θαζψο θαη επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ ηα πξσηφηππα φζσλ
ηδησηηθψλ εγγξάθσλ θέξνπλ ζεψξεζε απφ ππεξεζίεο θαη θνξείο ηνπ δεκνζίνπ θαη ηνπ
επξχηεξνπ δεκνζίνπ ηνκέα.
Δπηζήκαλζε: χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/2014 γηα ηελ εμππεξέηεζε
ησλ πνιηηψλ ζην ζχλνιν ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπο κε ην δεκφζην έρεη θαηαξγεζεί ε ππνρξέσζε
ππνβνιήο πξσηνηχπσλ εγγξάθσλ, ρσξίο ηνχην λα ζεκαίλεη απαγφξεπζε ρξήζεο – πξνζθφκηζεο
απηψλ απφ ηνπο ππνςεθίνπο.
Β. Σεο αιινδαπήο
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Σίηινη, πηζηνπνηεηηθά θαη βεβαηψζεηο ηεο αιινδαπήο, πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ πξνθήξπμε
πξέπεη λα είλαη επίζεκα κεηαθξαζκέλνη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Ζ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο
γίλεηαη απφ αξκφδηα θαηά λφκν αξρή ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ή Πξεζβεία ή ην Πξνμελείν
ηεο μέλεο ρψξαο ζηελ Διιάδα ή απφ δηθεγφξν ή απφ άκηζζν δηεξκελέα δηνξηζκέλν. Δηδηθψο,
φκσο κεηά ην λέν Κψδηθα Γηθεγφξσλ (άξζξν 36 λ. 4194/2013), νη κεηαθξάζεηο μελφγισζζσλ
εγγξάθσλ πνπ γίλνληαη απφ δηθεγφξν κεηά ηελ 27-9-2013 γίλνληαη δεθηέο εθφζνλ ν δηθεγφξνο
βεβαηψλεη φηη ν ίδηνο έρεη επαξθή γλψζε ηεο γιψζζαο απφ θαη πξνο ηελ νπνία κεηέθξαζε.
εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε λνκνινγία ηνπ ηΔ, πξνθεηκέλνπ πεξί ηίηισλ ζπνπδψλ κε ηνπο
νπνίνπο απνδεηθλχεηαη ε γλψζε ηεο μέλεο γιψζζαο. Σίηινη πνπ πξνζθνκίδνληαη ζε απιά
θσηναληίγξαθα γίλνληαη δεθηνί, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη πξνζθνκίδνληαη επηθπξσκέλεο
κεηαθξάζεηο απηψλ, ζηηο νπνίεο γίλεηαη κλεία φηη ζηνπο λφκηκνπο κεηαθξαζηέο είραλ
πξνζθνκηζζεί ηα πξσηφηππα ή επηθπξσκέλα αληίγξαθα ησλ ηίηισλ.
Σα αλσηέξσ, γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά ζε επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα
εγγξάθσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ αιινδαπέο αξρέο θαη έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν.
Σνλίδεηαη ηδηαηηέξσο, φηη ηα πξνζφληα, ηα θξηηήξηα ή νη ηδηφηεηεο πνπ αλαγξάθνληαη απφ
ηνλ ππνςήθην ζηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία πιήξσζεο ηεο ζέζεσο πξέπεη λα
πθίζηαληαη θαηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ.
Γηθεγφξνη πνπ θαηέρνπλ άιιε ζέζε κε έκκηζζε εληνιή θαηά ηελ έλλνηα ησλ ζρεηηθψλ
δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ, κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε, αλ ζπλππνβάιινπλ καδί κε
ηελ αίηεζε θαη ηα ζρεηηθά ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ππεχζπλε δήισζε, φηη εθφζνλ
πξνζιεθζνχλ ζηε λέα ζέζε πνπ πξνθεξχζζεηαη ζα παξαηηεζνχλ απφ ηελ άιιε έκκηζζε ζέζε.
ηελ πεξίπησζε απηή, δελ κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ ππεξεζία, εάλ δελ πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε
ηνπ εληνιέα ζηνλ νπνίν παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο φηη παξαηηήζεθαλ απφ ηελ έκκηζζε ζέζε
ηνπο ή έπαςαλ λα αλαιακβάλνπλ ππνζέζεηο ή λα ιακβάλνπλ πεξηνδηθή ακνηβή.
Ζ ηειηθή επηινγή ηνπ Ννκηθνχ πκβνχινπ ζα γίλεη κε βάζε ηα φζν νξίδνληαη ζηελ παξ. 2
ηνπ άξζξνπ 43 λ. 4194/2013, ζχκθσλα κε ηελ νπνία «ε πξφζιεςε λνκηθνχ ζπκβνχινπ ζηνπο
θνξείο απηνχο ζα γίλεη κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ θνξέα». Γηα ηελ επηινγή θαη ηελ
πξφζιεςε ιακβάλνληαη ππφςε ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ ππνςεθίνπ, ε επηζηεκνληθή θαηάξηηζε θαη
ε εμεηδίθεπζε ζην αληηθείκελν ηεο απαζρφιεζεο.
Ζ ζπκκεηνρή ησλ ππνςεθίσλ πξνυπνζέηεη αλεπηθχιαθηε απνδνρή ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο
γλσζηνπνίεζεο.
Ζ γλσζηνπνίεζε απηή ζα δεκνζηεπζεί ζε κηα ηνπιάρηζηνλ εθεκεξίδα, πνπ εθδίδεηαη ζηελ
έδξα ηνπ νηθείνπ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ, ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Κεληξηθήο
Κέξθπξαο θαη Γηαπνληίσλ Νήζσλ (www.corfu.gr) θαη ζα θνηλνπνηεζεί ζην Γηθεγνξηθφ χιινγν
Κέξθπξαο.
Η Δήμαρτος
Κενηρικής Κέρκσρας και Διαπονηίων Νήζων
Μερόπη πσριδούλα Τδραίοσ
Κοινοποίηζη:
 Γηθεγνξηθφ χιινγν Κέξθπξαο
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