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ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

 
 Έχοντας υπόψη: 

 Τις διατάξεις άρθρου 58 παρ.1δ Ν.3852/2010.    

 Τις διατάξεις των άρθρων 165-167 του Ν. 3584/07. 

 Τις διατάξεις άρθρου 43  Ν. 4194/2013.  

 Την Αρ.42/30.9.2020 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου έγκρισης 

Προγραμματισμού Προσλήψεων Προσωπικού Έτους 2021 σύμφωνα με το 

Αρ.Πρωτ:71306/27.10.2020 έγγραφο-γνωστοποίηση του ΥΠ.ΕΣ.  

 Την  Αρ.Πρωτ:26074/16.11.2020 (ΑΔΑ:64X6ΩΞΒ-Ε52) προκήρυξη για την 

πλήρωση μιας (1) κενής θέσης - πρόσληψη  ενός (1) έμμισθου  δικηγόρου  στο 

Δήμο Ορεστιάδας από 1.1.2021. 

 Τις διατάξεις άρθρου 19  του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 

(ΦΕΚ2364/Β/24.10.2011)  όπου προβλέπονται δυο (2)  θέσεις δικηγόρων με 

σχέση έμμισθης εντολής η μία (1) εκ των οποίων είναι καλυμμένη και η 

προκήρυξη αφορά την πλήρωση της κενής από 1.1.2021 σύμφωνα με την 

Αρ.Πρωτ:12710/1.7.2020 βεβαίωση. 

 Το από    3.6.2021 5ο πρακτικό-απόφαση της επιτροπής επιλογής του δικηγόρου 

που κοινοποιήθηκε την  9.7.2021 (Αρ.Πρωτ:11702/9.7.2021)  και συστήθηκε 

κατόπιν της προαναφερόμενης προκήρυξης , σύμφωνα με την οποία έγινε η 

αξιολόγηση των υποψηφίων και η αποδοχή  πρόσληψης του  επιτυχόντος για την 

πλήρωση της κενής θέσης  είναι υποχρεωτική για το Δήμο.   

 Το Αρ.Πρωτ:11702/9.7.2021 έγγραφο προς τον πρώτο (1ο) σε κατάταξη  

υποψήφιο σχετικά με την αποδοχή  της θέσης και το γεγονός ότι με το 

Αρ.Πρωτ:11917/14.7.2021 έγγραφο-υπεύθυνη δήλωση  δηλώνει ότι δεν την 

αποδέχεται λόγω πρόσληψης - κάλυψης της πρώτης εκ των δυο 

προαναφερόμενων θέσεων από  1.4.2016. 

 To Αρ.Πρωτ:11887/14.7.2021 έγγραφο προς τον δεύτερο (2ο) σε κατάταξη   τα 

δικαιολογητικά   που κατατέθηκαν σύμφωνα με την Αρ.Πρωτ:28993/31.12.2020  

αίτησή του κλπ και το γεγονός ότι αποδέχεται την πρόσληψή του σύμφωνα με τα 

ανωτέρω και το Αρ.Πρωτ:11970/14.7.2021 έγγραφό του. 

 

ΑΔΑ: ΩΔΚΔΩΞΒ-Χ54



 

 

 Την Αρ.Πρωτ:25354/3.11.2020 βεβαίωση    οικονομικής υπηρεσίας σύμφωνα με 

την οποία προβλέπονται σχετικές πιστώσεις στους ΚΑ 00.6031.03 & 

00.6053.01 στον προϋπολογισμό του Δήμου για το  έτος 2021. 

 Την Αρ.9413792512/15.7.2021   βεβαίωση εγγραφής  στο Μητρώο Ανθρώπινου 

Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου  & Αρ. 56235/15.7.2021   βεβαίωση 

ΔΙΠΑΑΔ/ΥΠ.ΕΣ. 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

 

Προσλαμβάνουμε στο Δήμο Ορεστιάδας, με σχέση έμμισθης εντολής αορίστου 

χρόνου, τον δικηγόρο Δικηγορικού Συλλόγου Ορεστιάδας Παραπαγκίδη Βασίλειο   

του Δημητρίου  (Α.Μ  59) με μηνιαία αντιμισθία. 

Το αντικείμενο  απασχόλησής του θα είναι η κάλυψη των γενικών νομικών θεμάτων 

των  υπηρεσιών  Δήμου Ορεστιάδας , των ΝΠΔΔ του  και η υπεράσπιση των 

συμφερόντων τους ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων Αρχών σε όλες τις υποθέσεις 

του. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της  Αρ.Πρωτ: 26074/16.11.2020 (ΑΔΑ:64X6ΩΞΒ-

Ε52) προκήρυξης για την πλήρωση της θέσης.  

 

 

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 

 

ΜΑΥΡΙΔΗΣ   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

 
 

ΑΔΑ: ΩΔΚΔΩΞΒ-Χ54
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