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ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Της αριθμ. 8ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Αριθμός απόφασης 28/2021 της Ε.Ε.

Στις 12 Μαρτίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ, πραγματοποιήθηκε δια
περιφοράς σύμφωνα με την ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020), η 8η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του
Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδρέα  Παχατουρίδη, που
έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους, όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή την
05/03/2021

Σύνολο μελών : 3  
Παρόντες : 3 Ανδρέας Παχατουρίδης, Πρόεδρος, Νίκος Ζενέτος – Αντιπρόεδρος, Ιωάννης Γκίκας –

μέλος
Απόντες : 0 Κανείς
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε η συζήτηση πάνω
στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το 1ο θέμα της Η.Δ. περί: «Λήψη απόφασης για πρόσληψη νομικού
συμβούλου» και λέει τα εξής:
Με την υπ΄αριθμ. 2106/20.06.20217 (ΑΔΑ: Ψ5Ο7ΟΡΕΓ-4ΔΕ) Απόφαση Πρόεδρου, προσλάβαμε Νομική
Σύμβουλο για τις ανάγκες του Συνδέσμου όπως αυτές περιγράφονται στην ως άνω απόφαση. Η Νομική
Σύμβουλος αποχώρησε οικειοθελώς (αριθ.πρωτ. ΑΣΔΑ 339/26.01.2021) και με την υπ΄αριθμ. πρωτ.
420/28.1.2021 (6ΕΞΙΟΡΕΓ-ΟΗΞ) απόφαση έγινε η αποδοχή της παραίτησής της. Προς αντικατάσταση της
παραιτηθείσας Νομικής Συμβούλου, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, και συγκεκριμένα:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 2 του Ν. 4194/2013 ( 208/Α) " Κώδικας Δικηγόρων" σύμφωνα με τις
οποίες  "Η πρόσληψη δικηγόρων στους φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά με
νόμο, γίνεται με επιλογή ύστερα από προκήρυξη, με βάση όσα παρακάτω ορίζονται, εκτός αν πρόκειται για
πρόσληψη του προϊσταμένου νομικής ή δικαστικής υπηρεσίας ή νομικού συμβούλου στους φορείς αυτούς, ο
οποίος προσλαμβάνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του φορέα...", όπως ισχύουν
2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 περ. ιβ του ν. 2190/1994 (28/Α), όπως ισχύουν
3. Τις διατάξεις του  άρθρου 165 του Νόμου 3584/2007 (ΦΕΚ Α' 143), όπως τροποποιήθηκε με την παρ.12 του
άρθρου 24 του Νόμου 3613/2007 (ΦΕΚ Α΄263) «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».
4. Τις διατάξεις της παρ. 20α του άρθρου 9 του Νόμου 4057/2012 (ΦΕΚ Α΄54), όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 41, παρ. 1 του Νόμου 4325/2015 (ΦΕΚ Α΄47)  ορίζονται τα εξής:
«Για την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης ή διορισμού μόνιμου προσωπικού, προσωπικού με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και προσωπικού με θητεία, με σύμβαση ορισμένου χρόνου ή
μίσθωσης έργου η οποιασδήποτε άλλης μορφής στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α'
28) απαιτείται προηγούμενη έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 (Α'280). Η ως άνω διαδικασία εφαρμόζεται και στις
περιπτώσεις των δικαστικών λειτουργών, του προσωπικού της παρ. 6 του άρθρου 16 του Συντάγματος, καθώς
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και των έμμισθων δικηγόρων και νομικών συμβούλων».
5. Την με αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ. /37/32036/4.4.2017 απόφαση της επιτροπής της Πράξης Υπουργικού
Συμβούλίου 33/2006 (άρθρο 2, παρ.1), με την οποία εγκρίθηκε  η πρόσληψη ενός (1) Νομικού Συμβούλου στον
ΑΣΔΑ
6. Την Π.Υ.Σ 52/22.12.2020 (ΦΕΚ 261/Α), με την οποία  παρατείνεται η ισχύς της υπ΄ αρ.33/2006 Πράξης
Υπουργικού Συμβουλίου "Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα" έως και την 31η
Δεκεμβρίου 2021
7 . Τις διατάξεις του Ο.Ε.Υ. του ΑΣΔΑ (ΦΕΚ 4410/2017 Β΄), στο άρθρο 5, όπου προβλέπεται η δημιουργία
Νομικής Υπηρεσίας, η οποία, ανάμεσα στα άλλα:

«Παρέχει νομικές υπηρεσίες και γνωμοδοτήσεις στις υπηρεσίες του Συνδέσμου μετά από έγγραφα
ερωτήματα αυτών.
Τηρεί αρχείο για τις δικαστικές αποφάσεις μαζί με σχετικά βιβλία και στοιχεία για τις υποθέσεις που
χειρίζεται ως και αρχείο γνωμοδοτήσεων με τα σχετικά ευρετήρια.
Μελετά σχεδιάζει και επεξεργάζεται διακηρύξεις δημοπρασιών, συμβόλαια, συμφωνητικά και κάθε σχετικό
που απαιτείται για τα θέματα που του ανατίθεται από τη Διοίκηση.
Παρακολουθεί του Νόμους, τα Προεδρικά Διατάγματα και τις Υπουργικές Αποφάσεις και κάθε σχετική
νομολογία, που έχουν σχέση με τον ΑΣΔΑ και τις αρμοδιότητες του και την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τηρεί
σχετικό αρχείο.
Παρέχει νομικές συμβουλές και γνωμοδοτήσεις προς τα πολιτικά όργανα διοίκησης του ΑΣΔΑ (Διοικητικό
Συμβούλιο, Εκτελεστική Επιτροπή, Επιτροπές, Πρόεδρος κ.λπ.) διασφαλίζοντας το νομότυπο των
πράξεων του ΑΣΔΑ.
Παρέχει νομικές συμβουλές και κατευθύνσεις προς τις επί μέρους υπηρεσίες του ΑΣΔΑ, για τη
διασφάλιση του νομότυπου των δράσεών τους. 
Επεξεργάζεται και γνωμοδοτεί για πράξεις της δημόσιας διοίκησης, που αφορούν στον ΑΣΔΑ.
Επεξεργάζεται και ελέγχει νομικά όλα τα στάδια και τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. 
Εκπροσωπεί τον ΑΣΔΑ σε νομικές υποθέσεις εντός  και εκτός των Δικαστηρίων και των Διοικητικών Αρχών
για την προάσπιση των συμφερόντων του ΑΣΔΑ. 

8. Την ισχύουσα νομολογία,  όπου ο Νομικός Σύμβουλος «διακρίνεται από το δικηγόρο κατά το ότι δεν
ασχολείται με τη δικαστική εκπροσώπηση και το χειρισμό δικαστικών υποθέσεων του εντολέα του, αλλά
περιορίζεται, αποκλειστικά, στην παροχή νομικών συμβουλών ή γνωμοδοτήσεων ή στην κατεύθυνση του
χειρισμού των υποθέσεων από άλλους δικηγόρους ή διοικητικά όργανα, …» (ΕΣ Τμήμα Ι, Πράξη 216, Συνεδρίαση
18η, 03/07/2007, ΑΠ Απόφαση 188/2009 (Β1, Πολιτικές)
9. Τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες για τις οποίες κρίνεται αναγκαία η πρόσληψη του ανωτέρου για την
παροχή εξειδικευμένων γνώσεων, συμβουλών ή γνωμοδοτήσεων στην κατεύθυνση χειρισμών για νομικά θέματα
του ΑΣΔΑ, σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας
10. Την ύπαρξη πιστώσεων  στον Κ.Α. 00.6031 του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2021 
«Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)»,
υπαλλήλων ειδικών θέσεων, για την οποία θα εκδοθεί σχετική βεβαίωση της ΔΙΔΟΥ

Λαμβάντοντας υπόψη τα ανωτέρω προτείνω να προχωρήσουμε στην έναρξη της διαδικασίας πρόσληψης ενός
(1) Νομικού Συμβούλου με σχέση έμμισθης εντολής αορίστου χρόνου, σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας
Νομικής Συμβούλου   

Η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/8.6.2006), όπως ισχύουν
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7.6.2010) όπως ισχύουν
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α, 08/08/2016) όπως ισχύουν
4. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α, 19/07/2018) όπως ισχύουν
5.Την υπ' αριθ.11/2019 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ περί: "Εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Δ.Σ στην Ε.Ε." (ΑΔΑ:
7Ζ8ΓΟΡΕΓ-5ΜΕ)
6. Την υπ' αριθ. 05/2020 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ περί: "Ψήφισης προϋπολογισμού ΑΣΔΑ Ο.Ε. 2021"
(ΑΔΑ:Ψ8ΕΨΟΡΕΓ-ΘΘΘ) που επικυρώθηκε με την υπ’ αριθ. 88275/21900 /17/11/2020 απόφαση του Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, (α.π. ΑΣΔΑ 5256/23.11.2020) 
7. Τον Ο.Ε.Υ. του ΑΣΔΑ (ΦΕΚ Β΄4410/2017)
8. Τις ανάγκες του Συνδέσμου 
9. Την με αριθμ. πρωτ. 339/26.01.2021 οικειοθελή αποχώρηση της Νομικής Συμβούλου και την  με αριθμ. πρωτ.
420/28.1.2021 (6ΕΞΙΟΡΕΓ-ΟΗΞ) αποδοχή  παραίτησής της   
10. Την εισήγηση του Προέδρου

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
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 Εγκρίνει την διαδικασία πρόσληψης ενός (1) Νομικού Συμβούλου με σχέση έμμισθης εντολής αορίστου
χρόνου, σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας Νομικής Συμβούλου

Η δαπάνη για την εν λόγω πρόσληψη θα βαρύνει τον Κ.Α 00.6031 του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ,
οικονομικού έτους 2021 "Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα"  

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 28/2021 των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

ΗΕκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

 

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης

Τα Μέλη

 

Νίκος Ζενέτος
Ιωάννης Γκίκας

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι, 12/03/2021

Ο Πρόεδρος

 

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

  
  

Εσωτερική Διανομή:
::Πρόεδρο Α ΣΔΑ  
κ. Α ν δρέα Παχατουρίδη  

::ΔΙ.Δ.Ο .Υ.  
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