ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 21ης/2017 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 128/2017
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 24 του µήνα Μαϊου του
έτους 2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου
µετά την αριθ. πρωτ. 10018/19-5-17 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε
νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα
Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα
τα παρακάτω έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1. Καρφάκη Μαριάννα
2. Χαλικιάς Ευάγγελος
2. Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Περδικάρης Αθανάσιος
3. Καββαδάς Θωµάς
4. Γιαννιώτης Οδυσσέας
4.
5. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
5.
6. Σέρβος Κων/νος
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 1ο Ε.Η.∆. Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας Μαυρετα
Ν.Καρύδη για παράσταση και εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας ενώπιον του Γ’ Τµήµατος του
Συµβουλίου της Επικρατείας στη συνεδρίαση της 1ης Ιουνίου 2017 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ’
αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο, προς απόκρουση της από 23-10-2016 και αριθµό κατάθεσης
3732/2016 αίτησης ακύρωσης του Βασιλείου Κοντοµίχη προς ακύρωση των υπ’αριθ’ 2/2016 και
3/2016 αποφάσεων της επιτροπής επιλογής δικηγόρου του άρθρου 43 παρ.2 περ.β του ν.4194/2013
στον ∆ήµο Λευκάδας
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Καρύδη Μαυρέτα, δικηγόρος του ∆ήµου

Ύστερα από πρόταση του Προέδρου της, η Ο.Ε. οµόφωνα αποφάσισε την συζήτηση εκτός
ηµερήσιας διάταξης του θέµατος: «Χορήγηση εντολής στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας Μαυρέτα Ν.
Καρύδη για παράσταση και εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας ενώπιον του Γ’ Τµήµατος του
Συµβουλίου της Επικρατείας στη συνεδρίαση της 1ης Ιουνίου 2017 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ’
αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο, προς απόκρουση της από 23-10-2016 και αριθµό κατάθεσης
3732/2016 αίτησης ακύρωσης του Βασιλείου Κοντοµίχη προς ακύρωση των υπ’αριθ’ 2/2016 και
3/2016 αποφάσεων της επιτροπής επιλογής δικηγόρου του άρθρου 43 παρ.2 περ.β του ν.4194/2013
στον ∆ήµο Λευκάδας
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την
εισήγηση της δικηγόρου του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής:
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« Περιήλθε εις γνώση µου η από από 23-10-2016 και αριθµό κατάθεσης 3732/2016 αίτηση
ακύρωσης του Βασιλείου Κοντοµίχη προς ακύρωση των υπ’αριθ’ 2/2016 και 3/2016 αποφάσεων της
επιτροπής επιλογής δικηγόρου του άρθρου 43 παρ.2 περ.β του ν.4194/2013 στον ∆ήµο Λευκάδας
δυνάµει της οποίας µεταξύ άλλων επάγονται τα ακόλουθα:
Σύµφωνα µε την υπ. αριθµ. 7333/26.4.2016 προκήρυξη του ∆ηµάρχου Λευκάδας,
προκηρύχθηκε η πλήρωση µίας (1) θέσεως δικηγόρου παρ΄ εφέταις µε σχέση έµµισθης εντολής στο
∆ήµο Λευκάδας, κατόπιν επιλογής, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208Α)(Κώδικας
∆ικηγόρων).
Σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην ως άνω προκήρυξη:
Οι ενδιαφερόµενοι για την ανωτέρω θέση πρέπει :
α) Να είναι δικηγόροι µέλη του ∆ικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας µε δικαίωµα παράστασης στο Εφετείο.
β) Να είναι κάτοχοι πτυχίου Νοµικού Τµήµατος Νοµικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος
στην Ελλάδα ή ισότιµου και αντίστοιχου πτυχίου άλλης χώρας, εφόσον αυτό έχει αναγνωριστεί σύµφωνα µε
τις νόµιµες διαδικασίες.
γ) Να έχουν επαγγελµατική εµπειρία, δικαστηριακή και συµβουλευτική, τουλάχιστον επτά (7) ετών.
δ) Να έχουν εκπληρώσει (οι άνδρες) τις Στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόµιµα
απ΄ αυτές και να µην είναι ανυπότακτοι ή να µην έχουν καταδικασθεί για λιποταξία µε τελεσίδικη
απόφαση.
ε) Να µην υπάρχει κώλυµα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή να µη τελεί υπό δικαστική
συµπαράσταση.
στ) Να είναι υγιείς και αρτιµελείς (σε βαθµό που να µην εµποδίζεται η άσκηση των καθηκόντων τους)
ζ) Να µην έχουν κώλυµα κατά τις διατάξεις του Ν. 1256/82 και του Κώδικα ∆ικηγόρων
Κρίσιµος χρόνος για τον έλεγχο της συνδροµής των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων είναι ο
χρόνος λήξης της προθεσµίας για την υποβολή των αιτήσεων.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν ή να αποστείλουν µε συστηµένη επιστολή σε
κλειστό φάκελο, στο ∆ήµο Λευκάδας, στη ∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, σε αποκλειστική προθεσµία
σαράντα (40) ηµερών, που αρχίζει την επόµενη από την τελευταία δηµοσίευση της παρούσας
προκήρυξης στον εβδοµαδιαίο τύπο Λευκάδας, τα ακόλουθα :
α) Αίτηση.
β) Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο (2) όψεων του δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας ή της σχετικής
προσωρινής βεβαίωσης της αρµόδιας αρχής ή των κρίσιµων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών
όπου αναφέρονται ο αριθµός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας
οδήγησης ή των κρίσιµων σελίδων του ατοµικού βιβλιαρίου υγείας οποιουδήποτε ασφαλιστικού
φορέα.
γ) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου.
δ) Πιστοποιητικό του οικείου ∆ικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας, από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα
του υποψηφίου ως δικηγόρου στο ∆ικηγορικό Σύλλογο Λευκάδας παρ’ Εφέταις
ε) Πιστοποιητικό του οικείου ∆ικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος δεν έχει τιµωρηθεί πειθαρχικά και ότι δεν κατέχει άλλη έµµισθη θέση.
στ) Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι ο υποψήφιος δεν παρέχει τις υπηρεσίες του αποκλειστικά ή συστηµατικά
µε αµοιβή κατά υπόθεση σε άλλο νοµικό πρόσωπο του δηµοσίου τοµέα και δεν λαµβάνει πάγια
περιοδική αµοιβή από Νοµικό Πρόσωπο του δηµόσιου τοµέα.
ζ) Βιογραφικό σηµείωµα µε τα στοιχεία της επιστηµονικής και επαγγελµατικής του δράσης, καθώς και
τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων
(πτυχία, µεταπτυχιακοί τίτλοι κλπ.)
η) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
θ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει κώλυµα διορισµού σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3584/07 και του
Κώδικα ∆ικηγόρων.
Με την αίτησή τους οι υποψήφιοι υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη
των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους.
Mε την υπ. αριθµ. 10181/2.6.2016 απόφαση ∆ηµάρχου, ορίσθηκε πενταµελής επιτροπή για
την πρόσληψη ενός (1) ∆ικηγόρου µε σχέση έµµισθης εντολής στο ∆ήµο Λευκάδας, σύµφωνα µε τις
δ/ξεις του εδαφ. β της παρ. 2 του άρθρου 43 του Ν. 4194/2013.
Μεταξύ των άλλων επτά (7) εµπρόθεσµων αιτήσεων των υποψηφίων, η µία αίτηση
υποψήφιας απεσύρθη, κατέθεσε και ο κ. Κοντοµίχης Βασίλειος του Γεωργίου την υπ. αριθµ.

2

10767/8.6.2016 αίτησή του µαζί µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύµφωνα µε την ανωτέρω
προαναφερθείσα προκήρυξη.
Η επιτροπή επιλογής ∆ικηγόρου στο ∆ήµο Λευκάδας, στην υπ. αριθµ. 3/7.7.2016 Απόφαση
της, αντίγραφο της οποίας δόθηκε στον κ. Κοντοµίχη µε το υπ. αριθµ. 13533/28.7.2016 έγγραφό µας,
αναφέρει τα κάτωθι:
«….Ουδείς εκ των ως άνω επτά (7) υποψηφίων προσκόµισε ενώπιον της Επιτροπής µέχρι τις
15.6.2016 α) ιατρικό πιστοποιητικό περί της υγείας και αρτιµέλειας του, β) πιστοποιητικό του
Πρωτοδικείου Λευκάδας περί του ότι δεν έχει τεθεί σε δικαστική συµπαράσταση, γ) υπεύθυνη δήλωση
του ν. 1256/1982.
…..η ως άνω παράλειψη προσκόµισης των προδιαληφθέντων εγγράφων δεν αποτελεί, κατά την
οµόφωνη γνώµη της Επιτροπής , απλό κώλυµα διορισµού των υποψηφίων (υπό την έννοια, ότι ο
επιλεχθησόµενος ή η επιλεχθησόµενη εκ της Επιτροπής θα προσκοµίσει αυτά ενώπιον του ∆ήµου
Λευκάδας κατά την ηµεροµηνία διορισµού του), καθώς στο τέλος του σηµείου 6 και µάλιστα µε
υπογραµµισµένα γράµµατα η υπ. αριθµ. 7333/26.4.2016 προκήρυξη αναφέρει, ότι κρίσµος χρόνος
για τον έλεγχο της συνδροµής των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων είναι ο χρόνος λήξεως της
προθεσµίας για την υποβολή των αιτήσεων (ήτοι η 15η Ιουνίου 2016), ενώ και στο τέλος του σηµείου
7 µνηµονεύεται , ότι µε την αίτησή τους (ήτοι ήδη πριν τη λήξη της προθεσµίας των 40 ηµερών από
την τελευταία δηµοσίευση της προκήρυξης) οι υποψήφιοι υποβάλλον τα απαραίτητα δικαιολογητικά
για την απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους.
……Για όλους τους παραπάνω λόγους, η Επιτροπή οµόφωνα αποφασίζει ότι ουδείς των υποψηφίων
απέδειξε ενώπιόν της, ότι έχει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα κατά τη λήξη της προθεσµίας για
την υποβολή των αιτήσεών τους (15.6.2016). Μετά ταύτα θα πρέπει να επαναληφθεί από το ∆ήµο
Λευκάδας η διαδικασία για την πλήρωση µίας (1) θέσης ∆ικηγόρου µε σχέση έµµισθης εντολής, µε
την έκδοση νέας προκήρυξης και ην τήρηση των νοµίµων προθεσµιών και δηµοσιεύσεων σύµφωνα
µε το νόµο»
Περαιτέρω ο ∆ήµος Λευκάδας προέβη εκ νέου σε επανάληψη της διαδικασίας προκήρυξης
διαγωνισµού πρόσληψης ∆ικηγόρου µε πάγια αντιµισθία .
Μεταξύ των υποψηφίων που υπέβαλαν τα δικαιολογητικά τους υπέβαλε και ο κος Κοντοµίχης
Βασίλειος, ο οποίος έλαβε την δεύτερη θέση στον πίνακα της κατάταξης των επιτυχόντων. Ότι οι ως
άνω προσβαλλόµενες αποφάσεις τυγχάνουν πλήρως αναιτιολόγητες αφού ουδεµία σαφής, ειδική και
επαρκής αιτιολογία υπάρχει σε αυτές σχετικά µε τη µη ύπαρξη αποδεικτικής ισχύος της υποβληθείσας
από αυτόν υπεύθυνης δήλωσης περί της µη θέσεως του υπό δικαστική συµπαράσταση, σε
συνδυασµό µε την έλλειψη ειδικής αναφοράς στην προκήρυξη περί υποχρέωσης προσκόµισης
σχετικού πιστοποιητικού ∆ικαστηρίου και την αναµφίβολη δυνατότητα ασκήσεως των καθηκόντων του
ως δικηγόρου, όπου τούτο συνάγεται εκ της υπερδεκαετούς ενεργούς και συνεχούς έως σήµερα
ασκήσεως δικηγορίας υπο αυτόν.
Ότι οι ως άνω πράξεις τυγχάνουν άκυρες και ανακλητέες ως εκδοθείσες λόγω πλάνης περί τα
πράγµατα, πλήρως αναιτιολόγητες και κατ΄ ουσίαν αβάσιµες.
Επειδή η υπο κρίση αίτηση ακύρωσης εκδικάζεται την 1 Ιουνίου 2017 ενώπιον του Γ’ Τµήµατος του
Συµβουλίου της Επικρατείας
Επειδή ο ∆ήµος Λευκάδας έχει έννοµο συµφέρον προς απόκρουση της ως άνω αίτησης ακύρωσης
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ
Εισηγούµαι να χορηγηθεί εντολή στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη µε πάγια
αντιµισθία να παρασταθεί ενώπιον του ενώπιον του Γ’ Τµήµατος του Συµβουλίου της Επικρατείας
στην συνεδρίαση της 1ης Ιουνίου 2017, ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ’ αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο
προς απόκρουση της από 23-10-2016 και αριθµό κατάθεσης 3732/2016 αίτησης ακύρωσης του
Βασιλείου Κοντοµίχη προς ακύρωση των υπ’αριθ’ 2/2016 και 3/2016 αποφάσεων της επιτροπής
επιλογής δικηγόρου του άρθρου 43 παρ.2 περ.β του ν.4194/2013 στον ∆ήµο Λευκάδας, εν γένει να
υποστηρίξει τα έννοµα συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας συντάσσοντας υπόµνηµα και οποιαδήποτε
άλλη διαδικαστική ενέργεια ήθελε απαιτηθεί.»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10.
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
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Χορηγεί εντολή στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη, να παρασταθεί ενώπιον του
ενώπιον του Γ’ Τµήµατος του Συµβουλίου της Επικρατείας στην συνεδρίαση της 1ης Ιουνίου 2017, ή
σε οποιαδήποτε άλλη µετ’ αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο προς απόκρουση της από 23-10-2016 και
αριθµό κατάθεσης 3732/2016 αίτησης ακύρωσης του Βασιλείου Κοντοµίχη, προς ακύρωση των
υπ’αριθ’ 2/2016 και 3/2016 αποφάσεων της επιτροπής επιλογής δικηγόρου του άρθρου 43 παρ.2
περ.β του ν.4194/2013 στον ∆ήµο Λευκάδας, εν γένει να υποστηρίξει τα έννοµα συµφέροντα του
∆ήµου Λευκάδας, συντάσσοντας υπόµνηµα και οποιαδήποτε άλλη διαδικαστική ενέργεια ήθελε
απαιτηθεί.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 128/2017.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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