
            

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ               Μσηιλήνη  04/05/2016 

ΓΗΜΟ ΛΔΒΟ                                                            

Γ/ΝΗ Γ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ                                                 

ΣΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ                                               Αριθ. Πρωη. 21813 

ΓΗΝΑΜΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ   

Σατ. Γ/νζη :  Δ.Βενιζέλοσ 13-17     

Σατ. Κώδικας : 81100 Μσηιλήνη     

Πληροθορίες : Κ.Καπηλάρης 

Σηλέθωνο : 2251350597  

Telefax : 2251350537       

 
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 

Γηα ηελ πιήξσζε ηεζζάξσλ (4) ζέζεσλ δηθεγόξσλ, κε έκκηζζε εληνιή, γηα ηε ζηειέρσζε ηεο 

Ννκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ. 

 

   Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΛΔΒΟΤ 

    Έρνληαο ππόςε:  

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 167 ηνπ λ. 3584/2007, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 παξ. 20 ηνπ Ν. 4057/2012 θαη ηεο Π.Τ.. 33/2006 όπσο 

ηζρύεη. 

3. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 42-45 ηνπ Ν. 4194/2013 «Κώδηθαο Γηθεγόξσλ» (ΦΔΚ  

208/Α΄/27-9-2013).   

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ 

Λέζβνπ ( ΦΔΚ 395/21-02-2012 ηεύρνο δεύηεξν θαη όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ 

αξηζ.722/2014 απόθαζε Γεκ. πκβνπιίνπ Λέζβνπ πνπ δεκνζηεύζεθε ζην ΦΔΚ 

407/24.03.2015 ηεύρνο δεύηεξν), ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο ζπζηήλεηαη ζην Γήκν 

Λέζβνπ Ννκηθή Τπεξεζία θαη πξνβιέπνληαη ηέζζεξηο (4) ζέζεηο δηθεγόξσλ κε πάγηα 

έκκηζζε εληνιή. 

5. Σελ αξηζκ. πξση. 5834/10.02.2016 βεβαίσζε ηεο Γ/λζεο  Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ 

Γήκνπ Λέζβνπ, αλαθνξηθά κε ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο πνπ ζα πξνθιεζεί από ηελ 

πξόζιεςε ηεζζάξσλ (4 ) δηθεγόξσλ κε έκκηζζε εληνιή ζην Γήκν Λέζβνπ. 

ΑΔΑ: ΩΖΖΑΩΛΦ-ΞΨΝ



6. Σελ  αξηζ. 302/2015 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λέζβνπ, κε ηελ νπνία 

εγθξίζεθε ε πξόζιεςε ηεζζάξσλ (4) δηθεγόξσλ κε έκκηζζε  εληνιή.   

7. Σελ αξηζ. ΓΗΠΑΑΓ/Φ.ΔΓΚΡ./2/36108/8.1.2016 απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο  Πξάμεο 

Τπνπξγηθνύ πκβνπιίνπ 33/2006 (άξζξν 2, παξ.1), κε ηελ νπνία  εγθξίζεθε ε 

πξόζιεςε ηεζζάξσλ(4) δηθεγόξσλ κε έκκηζζε εληνιή ζην Γήκν Λέζβνπ.   

8. Σηο ππεξεζηαθέο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ πνπ θαζηζηνύλ αλαγθαία ηελ 

ππνζηήξημε θαη επηθνπξία ηνπ έξγνπ ηεο κε θάιπςε ησλ πξνβιεπόκελσλ  νξγαληθώλ 

ζέζεσλ δηθεγόξσλ κε έκκηζζε εληνιή.  

 

ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ 

 

Σελ πιήξσζε ηεζζάξσλ (4) ζέζεσλ δηθεγόξσλ, εθ ησλ νπνίσλ νη δύν (2) κε δηθαίσκα 

παξάζηαζεο ζην Πξσηνδηθείν θαη νη δύν (2) κε δηθαίσκα παξάζηαζεο ζην Δθεηείν, θαηόπηλ 

επηινγήο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν. 4194/2013 «Νένο θώδηθαο 

δηθεγόξσλ».  

1. Οη δηθεγόξνη πνπ ζα πξνζιεθζνύλ ζα θαηαιάβνπλ θελέο νξγαληθέο ζέζεηο ηεο Ννκηθήο 

Τπεξεζίαο ηεο έδξαο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ θαη ζα αθνινπζνύλ ηελ πξνβιεπόκελε από ηελ 

θείκελε λνκνζεζία ππεξεζηαθή εμέιημε. 

2. Αληηθείκελν ηεο απαζρόιεζεο ησλ αλσηέξσ δηθεγόξσλ ζα είλαη ε λνκηθή ππνζηήξημε ηνπ 

Γήκνπ Λέζβνπ. Δηδηθόηεξα: 

•  ε παξνρή λνκηθώλ ζπκβνπιώλ θαη γλσκνδνηήζεσλ πξνο ηα πνιηηηθά όξγαλα 

δηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ, γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο λνκηκόηεηαο ησλ δηνηθεηηθώλ πξάμεσλ.  

•  ε παξνρή λνκηθώλ ζπκβνπιώλ θαη θαηεπζύλζεσλ πξνο ηηο επί κέξνπο ππεξεζίεο γηα 

ηελ δηαζθάιηζε ηεο λνκηκόηεηαο ησλ δξάζεσλ ηνπο.  

•  ε ππνβνιή γλσκνδνηήζεσλ ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ην Γήκν Λέζβνπ. 

•  ε επεμεξγαζία θαη ν λνκηθόο έιεγρνο όισλ ησλ ζπκβάζεσλ πνπ ζπλάπηεη ν Γήκνο κε 

ηξίηνπο θαζώο θαη ησλ πξνθεξύμεσλ απηήο γηα ηελ αλάζεζε έξγσλ, πξνκεζεηώλ θαη 

ππεξεζηώλ ζε ηξίηνπο. 

•  ε λνκηθή εθπξνζώπεζε ηνπ Γήκνπ ζε ππνζέζεηο εληόο θαη εθηόο ησλ Γηθαζηεξίσλ θαη 

ελώπηνλ ησλ Γηνηθεηηθώλ Αξρώλ.  

•  ε ηήξεζε ηνπ αλαγθαίνπ αξρείνπ εγγξάθσλ θαη πιεξνθνξηώλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

Ννκηθήο Τπεξεζίαο.  

 

ΑΔΑ: ΩΖΖΑΩΛΦ-ΞΨΝ



3. Οη δηθεγόξνη ππνρξενύληαη λα παξέρνπλ ηηο αλσηέξσ ππεξεζίεο ζην νηθείν θαηάζηεκα 

ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ θαη ζην γξαθείν ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ ζηε 

Μπηηιήλε ζε θαζεκεξηλή βάζε, εθηόο εάλ παξίζηαηαη αλάγθε παξάζηαζεο ηνπο ελώπηνλ 

δηθαζηηθώλ ή δηνηθεηηθώλ αξρώλ. 

4. Οη δηθεγόξνη ζα ππνρξενύληαη λα παξίζηαληαη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ, όπνηε ηνπο δεηεζεί. 

5. Οη απνδνρέο ησλ δηθεγόξσλ πνπ ζα πξνζιεθζνύλ θαζνξίδνληαη ζύκθσλα κε ηηο  

δηαηάμεηο ηνπ Κώδηθα πεξί Γηθεγόξσλ θαη ηελ αξηζ. νηθ.2/17132/0022/28-2-2012 θνηλή  

απόθαζε ησλ Τπνπξγώλ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο  Γηαθπβέξλεζεο, 

Οηθνλνκηθώλ, Γηθαηνζύλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ  Γηθαησκάησλ «Καζνξηζκόο 

απνδνρώλ δηθεγόξσλ πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο κε ζρέζε  πάγηαο θαη πεξηνδηθήο 

έκκηζζεο εληνιήο ζηνπο θνξείο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.  4024/2011 (Α΄226)» (ΦΔΚ 

Β΄ 498), όπσο ηζρύεη, ε νπνία εθδόζεθε θαηά ηελ πξόβιεςε  ηνπ άξζξνπ 22 παξ. 1 ηνπ Ν. 

4024/2011 ή όπνηα άιιε ζρεηηθή αθνινπζήζεη θαη ζα  ππόθεηηαη ζηελ αζθάιηζε ηνπ 

Σακείνπ Ννκηθώλ θαη ινηπώλ λνκίκσλ θξαηήζεσλ.   

6. Οη ελδηαθεξόκελνη γηα ηελ αλσηέξσ ζέζε πξέπεη :   

Α)  Να είλαη Γηθεγόξνη νη δύν (2) παξά Πξσηνδίθαηο  θαη νη δύν (2) παξ΄ Δθέηαηο, κέιε 

ηνπ Γηθεγνξηθνύ πιιόγνπ Μπηηιήλεο.   

Β)  Να έρνπλ επαγγεικαηηθή εκπεηξία. Οη παξά Πξσηνδίθαηο πξέπεη λα έρεη ηνπιάρηζηνλ  

ηέζζεξα (4) έηε. Θα εθηηκεζεί ν ρεηξηζκόο ππνζέζεσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη εηδηθόηεξα 

ππνζέζεσλ ζρεηηθώλ κε ζέκαηα ΟΣΑ, θαη ΝΠΓΓ ΟΣΑ, είηε ελώπηνλ ησλ δηθαζηεξίσλ 

είηε ζπκβνπιεπηηθώο ελώπηνλ ησλ αξκνδίσλ αξρώλ θαη ππεξεζηώλ. Ζ εκπεηξία 

απνδεηθλύεηαη κε θάζε πξόζθνξν κέζν.   

      Γ) Καηά ηελ αμηνιόγεζε γηα ηελ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ ζα ιεθζνύλ ππόςε, καδί κε ηα  

         πξναλαθεξζέληα πξνζόληα, α) ε πξνζσπηθόηεηα ηνπ ππνςεθίνπ, β) ε γεληθόηεξε 

         επηζηεκνληθή ηνπ θαηάξηηζε, γ) ε θαηνρή κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ ζπνπδώλ γ1) λνκηθνύ,  

         γ2) ζηε Γεκόζηα Γηνίθεζε ή ζηελ Σνπηθή θαη Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε θα Απηνδηνίθεζε,  

           γ3) όισλ ησλ άιισλ κεηαπηπρηαθώλ ηίηισλ.  

Γ)  Ζ εμεηδίθεπζή ηνπ ζην αληηθείκελν ηεο απαζρόιεζεο ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ππνζέζεηο 

ΟΣΑ, Δ) επαγγεικαηηθή ηνπ πείξα θαη Σ) ε άξηζηε γλώζε ηνπιάρηζηνλ κίαο μέλεο 

γιώζζαο. Ζ γλώζε θαη άιισλ μέλσλ γισζζώλ ζα ζπλεθηηκεζεί σο επηπιένλ πξνζόλ. 

Θα ζπλεθηηκεζνύλ επίζεο, Ε) ε νηθνγελεηαθή ηνπ θαηάζηαζε, Ζ) ε πξόβιεςε εμέιημήο  ηνπ.  

 

 

ΑΔΑ: ΩΖΖΑΩΛΦ-ΞΨΝ



7. Οη ζπληειεζηέο βαξύηεηαο ησλ θξηηεξίσλ απηώλ θαζνξίδνληαη σο εμήο:  

 

ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΤΝΣΔΛΔΣΖ 

Α)Πξνζσπηθόηεηα 10 

Β)Ννκηθή επηζηεκνληθή θαηάξηηζε 10 

 

 

Γ)Μεηαπηπρηαθόο ηίηινο ζπνπδώλ 

α)Ννκηθόο 15 

β) ζηε Γεκόζηα Γηνίθεζε ή ζηελ Σνπηθή 
θαη Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε θαη 
Απηνδηνίθεζε 

 

10 

γ)όινη νη ππόινηπνη κεηαπηπρηαθνί ηίηινη 
εθηόο ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηηο παξαπάλσ 
πεξηπηώζεηο Γα θαη Γβ  

5 

Γ)Δπαγγεικαηηθή πείξα 10 

Δ)Δμεηδίθεπζε ζε αληηθείκελα ππνζέζεσλ ΟΣΑ 25 

Σ)Άξηζηε γλώζε ηνπιάρηζηνλ κίαο μέλεο γιώζζα  10 

Ε)Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 5 

Ζ)Πξννπηηθή εμέιημεο 15 

 

δ) Οη άλδξεο κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ λα έρνπλ εθπιεξώζεη 

ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο ή λα έρνπλ λνκίκσο απαιιαγεί από απηέο.  

ε) Να έρνπλ ηελ πγεία πνπ ηνπο επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηεο αληίζηνηρεο 

ζέζεο.     

δ) Να κελ έρνπλ θώιπκα από πνηληθή θαηαδίθε ή ππνδηθία ή λα κε ηειεί ππό  δηθαζηηθή 

ζπκπαξάζηαζε.    

ζη) Να κελ έρνπλ θώιπκα θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1256/1982 θαη ηνπ Κώδηθα  Γηθεγόξσλ.   

Κξίζηκνο ρξόλνο γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζπλδξνκήο ησλ ηππηθώλ θαη νπζηαζηηθώλ πξνζόλησλ 

είλαη ν ρξόλνο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ.    

8. Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάινπλ είηε απηνπξνζώπσο, είηε κε άιιν  

εμνπζηνδνηεκέλν από απηνύο πξόζσπν, εθόζνλ ε εμνπζηνδόηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή  

ηνπο ζεσξεκέλε από δεκόζηα αξρή, είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηα  

Γξαθεία ηεο Τπεξεζίαο καο ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε: Δ. Βεληδέινπ 13-17 ζηελ Μπηηιήλε 

Σ.Κ. 81 100 Μπηηιήλε  ππεύζπλνο Κσλ/λνο Καπειάξεο θαη Δπκνξθία Σπξή, ηει. 

2251350597 θαη 2251350596 θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη από ώξα 8:00 π.κ. έσο 14:00 

κ.κ., ζε απνθιεηζηηθή  πξνζεζκία ζαξάληα (40) εκεξώλ, πνπ αξρίδεη ηελ επνκέλε ηεο 

ηειεπηαίαο  δεκνζίεπζεο ηεο παξνύζαο ζηνλ εκεξήζην ηύπν Μπηηιήλεο, Δθεκεξίδα 

«ΓΖΜΟΚΡΑΣΖ.», αίηεζε ππνςεθηόηεηαο ζπλνδεπόκελε από:   

ΑΔΑ: ΩΖΖΑΩΛΦ-ΞΨΝ



α) Φσηναληίγξαθν ησλ δύν (2) όςεσλ ηνπ δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο ή ηεο  

ζρεηηθήο πξνζσξηλήο βεβαίσζεο ηεο αξκόδηαο αξρήο ή ησλ θξίζηκσλ ζειίδσλ ηνπ  

δηαβαηεξίνπ (δει. απηώλ όπνπ αλαθέξνληαη ν αξηζκόο θαη ηα ζηνηρεία ηαπηόηεηαο ηνπ  

θαηόρνπ).    

β) Βεβαίσζε ηνπ Γηθεγνξηθνύ πιιόγνπ Μπηηιήλεο, από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη ε  

ηδηόηεηα ησλ ππνςεθίσλ σο δηθεγόξσλ ζην Γηθεγνξηθό ύιινγν Μπηηιήλεο (παξά 

Πξσηνδίθεο, παξ’ Δθέηεο).   

γ) Πηζηνπνηεηηθό ηνπ Γηθεγνξηθνύ πιιόγνπ Μπηηιήλεο, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη ε 

εκεξνκελία εγγξαθήο ζην ύιινγν θαη όηη ν ππνςήθηνο δελ έρεη ηηκσξεζεί πεηζαξρηθά  

θαη όηη δελ θαηέρεη άιιε έκκηζζε ζέζε.    

δ) Τπεύζπλε δήισζε όηη ν ππνςήθηνο δελ παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ, απνθιεηζηηθά ή  

ζπζηεκαηηθά κε ακνηβή θαηά ππόζεζε ζε άιιν λνκηθό πξόζσπν ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα 

θαη  δε ιακβάλεη πάγηα πεξηνδηθή ακνηβή από λνκηθό πξόζσπν ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα.    

 Γηθεγόξνη πνπ θαηέρνπλ άιιε έκκηζζε ζέζε θαηά ηελ έλλνηα ησλ ζρεηηθώλ  δηαηάμεσλ 

ηνπ Ν.4194/2013 «Κώδηθαο Γηθεγόξσλ» ή πνπ παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζε  άιιν 

λνκηθό πξόζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ, κπνξνύλ λα ππνβάινπλ ππεύζπλε δήισζε κε  

ηελ νπνία λα δειώλνπλ όηη, εθόζνλ πξνζιεθζνύλ ζην Γήκν Λέζβνπ, ζα  

παξαηηεζνύλ από ηελ άιιε έκκηζζε ζέζε ή ζα πάςνπλ λα αλαιακβάλνπλ ππνζέζεηο  

άιινπ λνκηθνύ πξνζώπνπ ή λα ιακβάλνπλ πάγηα ακνηβή από λνκηθό πξόζσπν ηνπ  

δεκνζίνπ ηνκέα. ηελ πεξίπησζε απηή δελ κπνξνύλ λα αλαιάβνπλ ππεξεζία, αλ δελ 

πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε ηνπ εληνιέα ζηνλ νπνίν παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο όηη 

παξαηηήζεθαλ από ηελ έκκηζζε ζέζε ηνπο ή έπαςαλ λα αλαιακβάλνπλ ππνζέζεηο ή 

λα  ιακβάλνπλ πεξηνδηθή ακνηβή.    

ζη) Βηνγξαθηθό ζεκείσκα κε ηα ζηνηρεία ηεο επηζηεκνληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηνπο  

δξάζεο, ζην νπνίν λα αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ε εκπεηξία ηνπο.    

δ)  Πηζηνπνηεηηθό Οηθνγελεηαθήο Καηάζηαζεο.    

9. Με ηελ αίηεζή ηνπο νη ππνςήθηνη ππνβάιινπλ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ  

απόδεημε ησλ ηππηθώλ θαη νπζηαζηηθώλ πξνζόλησλ ηνπο. Δάλ δελ πξνζθνκίζνπλ ηα  

απαηηνύκελα, θαηά πεξίπησζε, δηθαηνινγεηηθά, δελ ιακβάλνληαη ππόςε ηα πξνζόληα ή  

νη ηδηόηεηεο πνπ δειώλνπλ κε ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ηνπο ζηε δηαδηθαζία.   

10. εκεηώλεηαη όηη ζηελ πεξίπησζε απνζηνιήο ησλ αηηήζεσλ ηαρπδξνκηθά, ην  εκπξόζεζκν 

ησλ αηηήζεσλ θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία πνπ θέξεη ν θάθεινο  απνζηνιήο, ν 

νπνίνο κεηά ηελ απνζθξάγηζή ηνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ηνπ  ππνςεθίνπ. 
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11 . εκεηώλεηαη όηη δπλάκεη ηνπ Ν. 3242/04 (ΦΔΚ 102/Α/24-5-2004) θαη ηεο ππ αξηζκ. 

2458/2005 θνηλήο απόθαζεο ηνπ Τθππνπξγνύ Δζσηεξηθώλ Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο θαη ηνπ Τπνπξγνύ Γηθαηνζύλεο, ε νπνία δεκνζηεύηεθε ζην ΦΔΚ 267/Β/1-

3-2005, ηα αληίγξαθα πνηληθνύ κεηξώνπ γεληθήο ή δηθαζηηθήο ρξήζεο, σο δηθαηνινγεηηθά 

έθδνζεο δηνηθεηηθώλ πξάμεσλ, αναζηηούνηαι ασηεπάγγεληα από ηελ αξκόδηα γηα ηελ 

έθδνζε ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεο Τπεξεζία θαη ανηικαθίζηανηαι με καηαθαηική ή 

αρνηηική δήλωζη, πνπ δηαηππώλεηαη από ηελ εθάζηνηε αξκόδηα Τπεξεζία Πνηληθνύ 

Μεηξώνπ. 

Ζ ζπκκεηνρή ησλ ππνςεθίσλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο, πξνϋπνζέηεη αλεπηθύιαθηε απνδνρή 

ησλ όξσλ ηεο πξνθήξπμεο.  

Ζ επηινγή ζα γίλεη από Πεληακειή Δπηηξνπή, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2β ηνπ 

άξζξνπ 43 ηνπ Ν. 4194/2013, ε νπνία ζα απνηειείηαη από:  

α) Έλαλ δηθαζηηθό πιεξεμνύζην α΄ ηνπ Ννκηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο ή ηνλ λόκηκν 

αλαπιεξσηή ηνπ, σο Πξόεδξν, πνπ νξίδεη ν Πξόεδξνο ηνπ Ννκηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ 

Κξάηνπο.  

β) Σξεηο (3) Γηθεγόξνπο, από ηνπο νπνίνπο ν έλαο κε δεθαπεληαεηή ηνπιάρηζηνλ 

επδόθηκε δηθεγνξηθή ππεξεζία, νη νπνίνη νξίδνληαη από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ 

Γηθεγνξηθνύ πιιόγνπ Μπηηιήλεο, σο κέιε.  

γ) Έλαλ (1) εθπξόζσπν ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, σο κέινο.  

Καζήθνληα γξακκαηέα ηεο Δπηηξνπήο ζα αζθήζεη  ν ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ Κσλ/λνο 

Καπειάξεο κε αλαπιεξώηξηα ηελ ππάιιειν ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ  Δπκνξθία Σπξή. 

Ο δηθαζηηθόο πιεξεμνύζηνο α΄ ηνπ Ννκηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο ή ν λόκηκνο 

αλαπιεξσηήο ηνπ ζα ζπγθαιέζεη ηελ επηηξνπή κέζα ζε πέληε εκέξεο από ηελ θνηλνπνίεζε 

ηεο πξνθήξπμεο. Ζ Δπηηξνπή κε απόθαζή ηεο ζα νξίζεη ηνλ ηόπν θαη ρξόλν θαη θάζε 

αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ δηαδηθαζία ηεο επηινγήο θαη κπνξεί θαηά ηελ θξίζε ηεο λα 

νξίζεη ζπκπιεξσκαηηθέο δεκνζηεύζεηο γηα ηε γλσζηνπνίεζε ηεο πξνθήξπμεο κε δαπάλε ηνπ 

Γήκνπ Λέζβνπ. Ζ Δπηηξνπή ζα εμεηάζεη ηηο αηηήζεηο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ ππνςεθίσλ 

θαη ζα ηνπο θαιέζεη ζε αηνκηθή ζπλέληεπμε.  

Μέζα ζε έλα κήλα ην πνιύ από ηελ ηειεπηαία αηνκηθή ζπλέληεπμε ζα εθδώζεη αηηηνινγεκέλε 

απόθαζε κε ηε ζεηξά αμηνιόγεζεο ησλ ππνςεθίσλ. Ζ απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο είλαη 

ππνρξεσηηθή γηα ην Γήκν Λέζβνπ  θαη ηζρύεη κόλν γηα ηελ θαηάιεςε ησλ  ζέζεσλ πνπ 

πξνθεξύρζεθαλ. 
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Ο Γήκνο Λέζβνπ νθείιεη κέζα ζε έλα κήλα από ηε δεκνζίεπζε ηεο απόθαζεο λα πξνζιάβεη 

ζηηο θελέο ζέζεηο ηνπο επηηπρόληεο θαη λα γλσζηνπνηήζεη ζην Γηθεγνξηθό ύιινγν Μπηηιήλεο 

ηελ αλάιεςε ππεξεζίαο ηνπο.  

Οη επηηπρόληεο ζα πξέπεη λα κελ έρνπλ ηα θσιύκαηα δηνξηζκνύ, πνπ ηζρύνπλ γηα ηνπο 

πξνζιακβαλόκελνπο ζην Διιεληθό Γεκόζην θαη ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ θαηά ην ρξόλν 

πξόζιεςήο ηνπο ζην Γήκν Λέζβνπ πηζηνπνηεηηθό ζηξαηνινγηθήο θαηάζηαζεο (νη άλδξεο), 

θαζώο θαη ηα ινηπά απαηηνύκελα θαηά λόκν πηζηνπνηεηηθά θαη δηθαηνινγεηηθά δηνξηζκνύ.  

Ζ παξνύζα πξνθήξπμε λα αλαξηεζεί ζηνλ θόκβν «Γηαύγεηα», ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ Γήκνπ 

Λέζβνπ (www.mytilene.gr) θαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ θεληξηθνύ θαηαζηήκαηνο ηνπ 

Γήκνπ Λέζβνπ ζηελ  Μπηηιήλε (Δ.Βεληδεινπ 13-17) θαη λα δεκνζηεπηεί κε πξόζθιεζε γηα ηελ 

ππνβνιή ππνςεθηνηήησλ ζε κηα εκεξήζηα εθεκεξίδα ηνπ Ννκνύ Λέζβνπ.  

 Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΛΔΒΟΤ  

 

 ΠΤΡΙΓΩΝ ΓΑΛΗΝΟ 

 

ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ:  

- Γηθαζηηθό πιεξεμνύζην α΄ ηνπ Ννκηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο πνπ νξίζηεθε Πξόεδξνο 

- Πξόεδξν Γηθεγνξηθνύ πιιόγνπ Μπηηιήλεο  

(πξνθεηκέλνπ λα επηκειεζνύλ ν δηθαζηηθόο πιεξεμνύζηνο α΄ θαη ν Πξόεδξνο ηνπ Γηθεγνξηθνύ 

πιιόγνπ Μπηηιήλεο γηα ηελ ηνηρνθόιιεζε ηεο πξνθήξπμεο ζην θαηάζηεκα ηνπ Πξσηνδηθείνπ 

Μπηηιήλεο θαη ηνπ Γηθεγνξηθνύ πιιόγνπ Μπηηιήλεο αληίζηνηρα θαη ηελ απνζηνιή ηνπ ζρεηηθνύ 

απνδεηθηηθνύ ζηελ ππεξεζία καο).  

- Δθεκεξίδα «ΓΖΜΟΚΡΑΣΖ» γηα ηε δεκνζίεπζε ζην θύιιν ηεο. 

- Δθεηείν Μπηηιήλεο (γηα ηνηρνθόιιεζε θαη απνζηνιή απνδεηθηηθνύ)  

ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ:  

- Γξαθείν Γεκάξρνπ Λέζβνπ 

- Γ/λζε Γ/θσλ Τπεξεζηώλ Γήκνπ Λέζβνπ         

-    Γ/λζε Γηαθάλεηαο & Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

     (κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζηνλ ηζηόηνπν) 
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