Ο

2 χλµ Ε.Ο. Κοζάνης-Θεσσαλονίκης
50100 ΚΟΖΑΝΗ
ΤΗΛ: 24610 51500
FAX: 24610 51550
E-mail: deyakoz@otenet.gr

Κοζάνη 24/05/2017
Αρ. πρωτ.:25958

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΥ
ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ

Η ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
(∆.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν.1069/80 «Περί κινήτρων δια την ίδρυση
Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως » (ΦΕΚ 191Α/23-8-1980)
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Ν.4194/2013 «Κώδικας ∆ικηγόρων» (ΦΕΚ Α' 208/27-92013) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ισχύοντος Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας της
∆ηµοτικής

Επιχείρησης

Ύδρευσης

Αποχέτευσης

Κοζάνης

(ΦΕΚ

1436/03-10-2003 τ.Β’) και ειδικότερα τα άρθρα 7ο & 11ο όπου
αναφέρονται οι αρµοδιότητες του Νοµικού Συµβούλου και ορίζονται
αντίστοιχα τα ειδικά και τυπικά προσόντα αυτού

4. Την µε αριθµό 162/2016 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
∆.Ε.Υ.Α. Κοζάνης σχετικά µε θέµα «Έγκριση πρόσληψης ενός (1)
δικηγόρου µε σχέση έµµισθης εντολής».

5. Την

µε

αριθµό

πρωτ.

οικ.-144663/27-0-2016

εισήγηση

της

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου-∆υτικής Μακεδονίας προς το
Υπουργείο Εσωτερικών για την «Πρόσληψη δικηγόρου µε έµµισθη
εντολή».

6. Την µε αριθµό πρωτ. ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.ΕΓΚΡ./37/32036/4-4-2017 εγκριτική
απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006
«Αναστολή διορισµών και προσλήψεων στο ∆ηµόσιο Τοµέα» µε την
οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη ενός (1) δικηγόρου µε σχέση έµµισθης
εντολής.

7. Τις αυξηµένες ανάγκες για νοµική υποστήριξη της ∆.Ε.Υ.Α. Κοζάνης για
την εξυπηρέτηση των νοµικών και δικαστικών υποθέσεων αυτής.

8. Την υπ΄αριθµ. 89/2017 απόφαση του ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α. Κοζάνης για την
έγκριση της προκήρυξης.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την πλήρωση µε επιλογή µίας (1) θέσης δικηγόρου µε σχέση έµµισθης
εντολής, για τις ανάγκες της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης
Κοζάνης (∆.Ε.Υ.Α. Κοζάνης), σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
Η πρόσληψη θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4194/13 «Κώδικας
∆ικηγόρων» όπως ισχύει κάθε φορά και θα συνδέεται µε την ∆.Ε.Υ.Α. Κοζάνης
µε σχέση έµµισθης εντολής.

1. Το αντικείµενο της απασχόλησης του θα είναι η νοµική υποστήριξη της
∆.Ε.Υ.Α. Κοζάνης και ειδικότερα:
α) η γνωµοδότηση και παροχή νοµικών συµβουλών στον Πρόεδρο και τα
µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και στην Γενική ∆ιεύθυνση της ∆.Ε.Υ.Α.
Κοζάνης, για την διασφάλιση της νοµιµότητας των διοικητικών πράξεων
τους,
β) η γνωµοδότηση και παροχή νοµικών συµβουλών στις υπηρεσίες της
∆.Ε.Υ.Α. Κοζάνης για την διασφάλιση της νοµιµότητας των δράσεων τους,
γ) η ενηµέρωση των υπηρεσιών της ∆.Ε.Υ.Α. Κοζάνης επί των διατάξεων
της νοµοθεσίας και της νοµολογίας σε θέµατα που της αφορούν,
δ) η επεξεργασία και ο νοµικός έλεγχος όλων των συµβάσεων που συνάπτει
η ∆.Ε.ΥΑ. Κοζάνης µε τρίτους, των διακηρύξεων για την ανάθεση έργων,
προµηθειών και υπηρεσιών σε τρίτους, καθώς και των πάσης φύσεως
προκηρύξεων (π.χ. διαγωνισµοί ΑΣΕΠ κ.λ.π.)
ε) η κάλυψη των γενικών νοµικών θεµάτων των Υπηρεσιών της ∆.Ε.Υ.Α.

Κοζάνης και η υπεράσπιση των συµφερόντων της ενώπιον των ∆ικαστηρίων
ή άλλων Αρχών σε όλες τις υποθέσεις της, όπως και
στ) ότι άλλο αναφέρεται στον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας της
∆.Ε.Υ.Α. Κοζάνης.
Θα έχει έδρα την Κοζάνη και οι παραπάνω υπηρεσίες θα παρέχονται
στο γραφείο της Νοµικής υπηρεσίας της ∆.Ε.Υ.Α. Κοζάνης και στα
αρµόδια δικαστήρια τηρουµένων πάντοτε των διατάξεων του Κώδικα
∆ικηγόρων.

2. Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών οι αποδοχές του
καθορίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 9 του
Ν.4354/2015 καθώς και την χορήγηση της οικογενειακής παροχής βάσει
των διατάξεων του άρθρου 15 του ιδίου νόµου.

3. Ο προσληφθείς θα υπόκειται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ και λοιπών
νοµίµων κρατήσεων, θα υπάγεται οργανικά στην ∆.Ε.Υ.Α. Κοζάνης και
θα

ακολουθεί

την

προβλεπόµενη

από

την

κείµενη

νοµοθεσία

υπηρεσιακή εξέλιξη.

4. Οι υποψήφιοι για την πιο πάνω θέση πρέπει :
α. Να είναι δικηγόροι τουλάχιστον Παρ΄ Εφέταις µέλη του ∆ικηγορικού
Συλλόγου Κοζάνης.
β. Να έχουν επαγγελµατική εµπειρία, δικαστική και συµβουλευτική
τουλάχιστον επτά (7) ετών.
γ. Να έχουν γνώση µιας ξένης γλώσσας επιπέδου µέτριας γνώσης (Β1),
όπως περιγράφονται για κάθε ξένη γλώσσα στο «ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(Α2) ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ» µε ηµεροµηνία 25.2.2016 του
ΑΣΕΠ (www.asep.gr -> φορείς -> έντυπα – διαδικασίες -> διαγωνισµοί
φορέων -> ΣΟΧ ->απόδειξη γλωσσοµάθειας).
δ. Να έχουν εκπληρώσει (οι άνδρες) τις Στρατιωτικές τους υποχρεώσεις
ή να έχουν απαλλαγεί νόµιµα από 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 έχουν την υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει
την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης.
ζ. Να µην έχουν κώλυµα κατά τις διατάξεις του Ν. 1256/82 και του
Κώδικα ∆ικηγόρων.

5.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στην ∆.Ε.Υ.Α. Κοζάνης Ταχ. δ/νση:
2ο χλµ Ε.Ο. Κοζάνης-Θεσσαλονίκης κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες
08:00 π.µ. έως 15:00 µ.µ σε αποκλειστική προθεσµία σαράντα (40)
ηµερών από την εποµένη της τελευταίας δηµοσίευσης της προκήρυξης
στον ηµερήσιο Τοπικό Τύπο, αίτηση υποψηφιότητας συνοδευόµενη από:
α) Πιστοποιητικό ποινικού µητρώου
β) Βεβαίωση του ∆ικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης, από την οποία να
προκύπτει η ιδιότητα του υποψηφίου ως δικηγόρου στο ∆ικηγορικό
Σύλλογο Κοζάνης καθώς και η ηµεροµηνία εγγραφής του στο Σύλλογο.
γ) Πιστοποιητικό του ∆ικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν έχει τιµωρηθεί πειθαρχικά και ότι δεν
κατέχει άλλη έµµισθη θέση.
δ) Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι ο υποψήφιος δεν είναι έµµισθος κατά την
έννοια του άρθρου 42 του νόµου 4194/2013 «Κώδικας ∆ικηγόρων».
∆ικηγόροι που κατέχουν άλλη έµµισθη θέση κατά την έννοια των
σχετικών διατάξεων του Κώδικα ∆ικηγόρων, µπορούν να εµφανιστούν
ως υποψήφιοι, αν συνυποβάλλουν, µαζί µε την αίτηση και τα σχετικά
δικαιολογητικά της προηγούµενης παραγράφου, υπεύθυνη δήλωση, ότι
εφόσον

προσληφθούν

στη

νέα

θέση

που

προκηρύσσεται,

θα

παραιτηθούν από την άλλη έµµισθη θέση. Στην περίπτωση αυτή δεν
µπορούν να αναλάβουν υπηρεσία, αν δεν προσκοµίσουν βεβαίωση του
εντολέα, στον οποίο παρέχουν τις υπηρεσίες τους, ότι παραιτήθηκαν
από την έµµισθη θέση τους ή έπαψαν να αναλαµβάνουν υποθέσεις ή να
λαµβάνουν περιοδική αµοιβή.
ε) Βιογραφικό Σηµείωµα µε τα στοιχεία της επιστηµονικής και
επαγγελµατικής του δράσης.
στ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
ζ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει κώλυµα διορισµού σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν. 3584/2007 και του Κώδικα ∆ικηγόρων (Ν. 4194/2013).

6. Με την αίτησή τους οι υποψήφιοι υποβάλλουν τα απαραίτητα
δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών
προσόντων

τους

(όπως

τίτλους

σπουδών,

συγγραφικό

έργο,

δηµοσιευµένες εργασίες σε νοµικά περιοδικά, πιστοποιητικά ξένων
γλωσσών,

αποδεικτικά

επαγγελµατικής

επαγγελµατικής επάρκειας κ.α.).

εξειδίκευσης,

αποδεικτικά

7. Για την επιλογή και πρόσληψη λαµβάνονται υπόψη η προσωπικότητα
του υποψηφίου, η επιστηµονική του κατάρτιση, η εξειδίκευσή του στο
αντικείµενο της απασχόλησης, η επαγγελµατική του πείρα, επάρκεια, η
γνώση ξένων γλωσσών και συνεκτιµάται η οικογενειακή του κατάσταση
και η πρόβλεψη της εξέλιξής του. Κρίσιµος χρόνος για τον έλεγχο της
συνδροµής των τυπικών προσόντων είναι ο χρόνος λήξης της
προθεσµίας για την υποβολή των αιτήσεων.
Οι συντελεστές βαρύτητας των ανωτέρω κριτηρίων για την εξυπηρέτηση των
αναγκών της ∆.Ε.Υ.Α. Κοζάνης καθορίζονται ως εξής:

Κριτήριο

Συντελεστής

Προσωπικότητα

20

Επιστηµονική Κατάρτιση

20

Εξειδίκευση στο αντικείµενο της
απασχόλησης

20

Επαγγελµατική Πείρα

10

Επαγγελµατική Επάρκεια

15

Γνώση ξένων γλωσσών (µέχρι δύο
επίσηµες γλώσσες των χωρών της Ευ
ρωπαϊκή ς Ένωσης)

5

Οικογενειακή κατάσταση

5

Πρόβλεψη για δυνατότητα εξέλιξης

5

8. Η επιλογή θα γίνει από πενταµελή Επιτροπή που συνέρχεται στην έδρα
του δικηγορικού συλλόγου Κοζάνης και αποτελείται από:
α) ένα (1) µέλος του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους µε βαθµό τουλάχιστον
∆ικαστικού Πληρεξούσιου Α' Τάξεως ή τον νόµιµο αναπληρωτή του, που
ορίζεται από τον Πρόεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και ασκεί
καθήκοντα Πρόεδρου της Επιτροπής.
β) τρεις (3) δικηγόρους, από τους οποίους ο ένας µε 15ετή τουλάχιστον
ευδόκιµη δικηγορική υπηρεσία, που ορίζονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του
οικείου δικηγορικού συλλόγου, ως µέλη.
γ) Έναν (1) εκπρόσωπο της ∆.Ε.Υ.Α. Κοζάνης, ως µέλος.
Καθήκοντα Γραµµατέα της Επιτροπής ασκεί υπάλληλος της ∆.Ε.Υ.Α. Κοζάνης.

9. Η παρούσα προκήρυξη θα κοινοποιηθεί
Κοζάνης

στο

∆ικαστικό

Πληρεξούσιο

µε επιµέλεια της ∆.Ε.Υ.Α.
Α΄

Τάξεως

του

Νοµικού

Συµβουλίου του Κράτους ή τον νόµιµο αναπληρωτή του, που ορίστηκε
ως Πρόεδρος της Επιτροπής και στον Πρόεδρο του ∆ικηγορικού
Συλλόγου Κοζάνης, οι οποίοι θα επιµεληθούν για την τοιχοκόλληση της
στο κατάστηµα του Πρωτοδικείου Κοζάνης και στα γραφεία του
∆ικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης αντίστοιχα. Μαζί µε τις κοινοποιήσεις
γνωστοποιείται και ο εκπρόσωπος της ∆.Ε.Υ.Α. Κοζάνης που θα µετέχει
στην επιτροπή επιλογής.

10. Επίσης η προκήρυξη θα δηµοσιευτεί σε µια τοπική ηµερήσια
Εφηµερίδα, θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της ∆.Ε.Υ.Α.
Κοζάνης, στην εφαρµογή «∆ιαύγεια» και στην ιστοσελίδα της ∆.Ε.Υ.Α.
Κοζάνης.

11. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, συγκαλεί την επιτροπή µέσα σε πέντε
ηµέρες από την κοινοποίηση της προκήρυξης. Η επιτροπή µε απόφασή
της ορίζει τον τόπο και το χρόνο και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για τη
διαδικασία της επιλογής και µπορεί κατά την κρίση της, να ορίσει
συµπληρωµατικές δηµοσιεύσεις για τη γνωστοποίηση της προκήρυξης
µε δαπάνη της ∆.Ε.Υ.Α. Κοζάνης.

12. Η Επιτροπή θα εξετάσει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των
υποψηφίων και θα τους καλέσει σε ατοµική συνέντευξη. Μέσα σε ένα
µήνα το πολύ από την τελευταία ατοµική συνέντευξη θα εκδώσει
αιτιολογηµένη απόφαση µε την σειρά αξιολόγησης των υποψηφίων.

13. Η απόφαση της Επιτροπής είναι υποχρεωτική για την ∆.Ε.Υ.Α. Κοζάνης
και ισχύει µόνο για την κατάληψη της θέση που προκηρύχθηκε.

14. Η ∆.Ε.Υ.Α. Κοζάνης οφείλει µέσα σε ένα µήνα από την δηµοσίευση της
απόφασης να προσλάβει στην κενή θέση τον επιτυχόντα και να
γνωστοποιήσει στον ∆ικηγορικό Σύλλογο Κοζάνης την ανάληψη
υπηρεσίας µέσα σε προθεσµία 15 ηµερών.

15. Η συµµετοχή των υποψηφίων στις διαδικασίες επιλογής, προϋποθέτει
ανεπιφύλακτα αποδοχή των όρων της προκήρυξης.

16. Ο επιτυχών θα πρέπει να µην έχει τα κωλύµατα διορισµού, που ισχύουν
για τους προσλαµβανόµενους στο Ελληνικό ∆ηµόσιο και θα πρέπει να
καταθέσει κατά το χρόνο πρόσληψής του στην ∆.Ε.Υ.Α. Κοζάνης
πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (οι άνδρες), καθώς και τα
λοιπά απαιτούµενα κατά νόµο πιστοποιητικά και δικαιολογητικά
διορισµού.

17. Πληροφορίες

και

αντίγραφα

της

διακήρυξης

του

διαγωνισµού

παρέχονται τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες 08:00 π.µ έως 14:00 µ.µ, από
το Τµήµα ∆ιοίκησης & Εκπαίδευσης Προσωπικού – Γρ. Προσωπικού της
∆.Ε.Υ.Α. Κοζάνης (Αρµόδιοι υπάλληλοι: κος. Νικολάου Νικόλαος & κα
Λιάπη

Βασιλική)

Ταχυδροµική

∆ιεύθυνση:

2ο

Χλµ.

Κοζάνης-

Θεσσαλονίκης, Τηλέφωνο: 2461051519 και 2461051516.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ του ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ

∆ηµητριάδης Αχιλλέας

