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ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της υπ’αριθμ.16/22-2-2022 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή 
στην Επιτροπή του άρθρου 43 του Ν.4194/2013, όσον αφορά τον ορισμό γραμματέα και τον 
αναπληρωματικό αυτού».

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε σε προσεχή συνεδρίαση του Σώματος την τροποποίηση της 
υπ’αριθμ.16/22-2-2022 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή στην Επιτροπή του άρθρου 
43 του Ν.4194/2013, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 60 παρ.7 του Ν.4370/16 και ισχύει.

Με την υπ’αριθμ. 43/28-4-20 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών (ΑΔΑ: 6ΠΟ6ΩΨ8-
ΒΞ8) εγκρίθηκε η πρόσληψη τριών (3) δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής.

Με το υπ’αριθμ. 71306/27-10-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, γνωστοποιήθηκε στο 
Δήμο Αχαρνών η έγκριση πρόσληψης τριών (3) δικηγόρων με έμμισθη εντολή (Π.Υ.Σ. 42/30-9-2020).

Από το Δήμο Αχαρνών εκδόθηκε η υπ’αριθμ.63508/13-12-2021 προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΞ4ΠΩΨ8-
0ΤΘ) για την πλήρωση τριών (3) θέσεων δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής. Ως εκ τούτου, έπρεπε 
να ορισθεί ένας εκπρόσωπος του Δήμου που θα συμμετέχει στην επιτροπή επιλογής, καθώς και ένας 
υπάλληλος που θα παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στη συγκεκριμένη επιτροπή, βάσει των κάτωθι 
διατάξεων:

Στο άρθρο 43 του Ν.4194/2013, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 60 παρ.7 του 
Ν.4370/16 και ισχύει, αναφέρεται ότι η επιλογή γίνεται από πενταμελή επιτροπή που συνέρχεται στην 
έδρα του δικηγορικού συλλόγου και αποτελείται από: α) Μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 
με βαθμό τουλάχιστον Δικαστικού Πληρεξουσίου Α΄ Τάξεως ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, που 
ορίζεται από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, β) τρεις δικηγόρους, από τους 
οποίους ο ένας με 15ετή τουλάχιστον ευδόκιμη δικηγορική υπηρεσία, που ορίζονται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο του οικείου δικηγορικού συλλόγου για κάθε συγκεκριμένη προκήρυξη, γ) έναν εκπρόσωπο 
του ενδιαφερόμενου νομικού προσώπου. Καθήκοντα Προέδρου της Επιτροπής ασκεί το μέλος του 
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή ο νόμιμος αναπληρωτής του και καθήκοντα γραμματέα 
υπάλληλος του νομικού προσώπου.

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για 
όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα 
του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή 
του.

Κατόπιν των ανωτέρω, με την υπ’αριθμ. 196/14-12-2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ορίσθηκε ως 
εκπρόσωπος του Δήμου Αχαρνών για τη συμμετοχή στην Επιτροπή του άρθρου 43 του Ν.4194/2013, ο 
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κ. Βρεττός Σπυρίδων, Δήμαρχος Αχαρνών, με αναπληρωτή τον κ. Δημητρακόπουλο Ιωάννη, Γενικό 
Γραμματέα Δήμου Αχαρνών. 
Βάσει της με αρ.16/22-2-2022 αποφάσεως Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία τροποποίησε την 
υπ’αριθμ.196/14-12-2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, ορίσθηκε ως Γραμματέας η κα Αγά 
Χρυσαυγή, υπάλληλος του Αυτοτελούς Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αχαρνών, με 
αναπληρώτρια την κα Θραψανιώτου Βάγια, υπάλληλο του Τμήματος Μητρώων και Διαδικασιών 
Προσωπικού, οι οποίες για προσωπικούς λόγους υπέβαλαν παραίτηση με τις με αρ.πρωτ.21227/4-3-2022 
και 21860/8-3-2022 αιτήσεις τους αντιστοίχως.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως προχωρήσετε στον ορισμό νέου γραμματέως και νέου 
αναπληρωτή γραμματέως για τη συμμετοχή στην Επιτροπή του άρθρου 43 του Ν.4194/2013.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
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