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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ
γηα ηεκ πνόζιερε δύμ (2) δηθεγόνςκ με ζπέζε έμμηζζεξ εκημιήξ
(πάγηα μεκηαία ακηημηζζία) ζημ Δήμμ Υενζμκήζμο
Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΥΕΡΟΝΗΟΤ
Έπμκηαξ οπυρε:
1. Σηξ δηαηάλεηξ ημο άνζνμο 86 ημο Ν. 3463/2006(ΦΓΚ Α’ 114) θαη ημο άνζνμο 58
ημο Ν. 3852/2010 (ΦΓΚ Α΄87)
2. Σηξ δηαηάλεηξ ηςκ άνζνςκ 165 - 167 ημο Ν. 3584/2007, (ΦΓΚ Α’ 143), υπςξ
ηζπφεη.
3. Σηξ δηαηάλεηξ ηςκ άνζνςκ 42,43,44,45 θαη 46 ημο Ν. 4194/2013 «Κχδηθαξ
Δηθεγυνςκ», (ΦΓΚ 208/Α/27.09.2013 ) υπςξ ακηηθαηαζηάζεθακ θαη ηζπφμοκ θαη,
εηδηθυηενα, ημ άνζνμ 43 αοημφ υπςξ ακηηθαηαζηάζεθε με ημ άνζνμ 60 ημο κ.
4370/2016 (ΦΓΚ Α’ 37).
4. Σηξ δηαηάλεηξ ημο άνζνμο 14 παν. 2 πεν. ηγ΄ ημο Ν. 2190/1994, (ΦΓΚ Α’ 28), υπςξ
ηζπφεη.
5. Σηξ δηαηάλεηξ ημο άνζνμο 1 ημο Ν. 4250/2014 (ΦΓΚ 74/Α΄/26-3-2014).
6. Σηξ δηαηάλεηξ ημο άνζνμο 20 «Γηδηθέξ ζέζεηξ» ημο ηζπφμκημξ Ο.Γ.Τ. ημο Δήμμο
Υενζμκήζμο (ΦΓΚ 3113/Β΄/09.12.2013), ζημ μπμίμ πνμβιέπμκηαη πέκηε (5) ζέζεηξ
δηθεγυνςκ
7. Σεκ με ανηζμυ 120/21.03.2016 απυθαζε ημο Δεμμηηθμφ ομβμοιίμο Δήμμο
Υενζμκήζμο, πενί πνυζιερεξ δηθεγυνςκ με πάγηα μεκηαία ακηημηζζία ζημ Δήμμ
Υενζμκήζμο.
8. Σε βεβαίςζε ανηζ. 7738/28.04.2016 ημο Πνμσζηαμέκμο Δ/κζεξ Δημηθεηηθχκ
Τπενεζηχκ ζφμθςκα με ηεκ μπμία μη δφμ (2) ζέζεηξ δηθεγυνςκ παν’ Γθέηαηξ με
ζπέζε έμμηζζεξ εκημιήξ με πάγηα μεκηαία ακηημηζζία – υπςξ αοηέξ ακαθένμκηαη
ζηεκ οπ’ ανηζ. 120/2016 απυθαζε ημο Δεμμηηθμφ ομβμοιίμο Δήμμο Υενζμκήζμο οπάνπμοκ θεκέξ ζημκ Ονγακηζμυ Γζςηενηθήξ Τπενεζίαξ (Ο.Γ.Τ.) ημο Δήμμο
Υενζμκήζμο (ανηζ. Φ.Γ.Κ. 3113/09.12.2013 Σεφπμξ Β΄)
9. Σμ οπ’ ανηζ. πνςη. 5748/09.05.2016 έγγναθμ ηεξ Απμθεκηνςμέκεξ Δημίθεζεξ
Κνήηεξ «Πνυζιερε δφμ (2) δηθεγυνςκ με έμμηζζε εκημιή απυ ημ Δήμμ
Υενζμκήζμο».
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10. Σεκ ανηζ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ. ΓΓΚΡ./161/17153/23-9-2016Απυθαζε ηεξ Γπηηνμπήξ ηεξ
Πνάλεξ Τπμονγηθμφ ομβμοιίμο 33/2006 (άνζνμ 2, παν. 1), με ηεκ μπμία
εγθνίζεθε ε πνυζιερε δφμ (2) δηθεγυνςκ με έμμηζζε εκημιή ζημ Δήμμ Υενζμκήζμο.
11. Σμ με ανηζμ. πνςη. 16890/03.10.2016 έγγναθμ ημο Τπμονγείμο Γζςηενηθχκ θαη
Δημηθεηηθήξ Ακαζογθνυηεζεξ με ζέμα «Έγθνηζε πνυζιερεξ δηθεγυνςκ θαη κμμηθχκ
ζομβμφιςκ με ζπέζε έμμηζζεξ εκημιήξ ζημοξ ΟΣΑ α΄ θαη β΄βαζμμφ».
12. Σεκ ανηζ. 468/2016 απυθαζε Δεμμηηθμφ ομβμοιίμο με ζέμα «Ονηζµυξ
εθπνμζχπμο ημο ∆ήµμο Υενζμκήζμο µεηά ημο ακαπιενςηή ημο ζηεκ πεκηαµειή
Γπηηνμπή επηιμγήξ οπμρεθίςκ, γηα ηεκ πνυζιερε δφμ (2) δηθεγυνςκ παν’ Γθέηαηξ,
µε ζπέζε έµµηζζεξ εκημιήξ - πάγηα µεκηαία ακηηµηζζία - ζημ ∆ήµμ Υενζμκήζμο»
13. Σε βεβαίςζε με ανηζ. 5913/31.03.2017 ημο Πνμσζηαμέκμο Δ/κζεξ Οηθμκμμηθχκ
Τπενεζηχκ ζφμθςκα με ηεκ μπμία οπάνπμοκ εγθεθνημέκεξ πηζηχζεηξ γηα ηεκ θάιορε
δαπακχκ μηζζμδμζίαξ δφμ (2) δηθεγυνςκ παν’ Γθέηαηξ ζημκ πνμτπμιμγηζμυ ημο
Δήμμο Υενζμκήζμο, μηθμκμμηθμφ έημοξ 2017 θαη ζογθεθνημέκα ζημκ Κ.Α.
00.6031.0001 με ηίηιμ «Απμδμπέξ Νμμηθμφ ομβμφιμο» θαη ζημκ Κ.Α.
00.6053.0001 με ηίηιμ «Γηζθμνέξ Νμμηθμφ ομβμφιμο» θαη υηη ακάιμγεξ πηζηχζεηξ
ζα εγγναθμφκ θαη ζημοξ πνμτπμιμγηζμμφξ ηςκ επυμεκςκ εηχκ.
14. Σηξ αολεμέκεξ οπενεζηαθέξ ακάγθεξ ημο Δήμμο Υενζμκήζμο πμο θαζηζημφκ
ακαγθαία ηε κμμηθή οπμζηήνηλε θαη επηθμονία ημο ένγμο ημο Δήμμο, με θάιορε
πνμβιεπυμεκςκ μνγακηθχκ ζέζεςκ δηθεγυνςκ με έμμηζζε εκημιή
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ   Ε Ι
Σεκ πιήνςζε δύμ (2) ζέζεςκ δηθεγόνςκ παν’ Εθέηαηξ ζημ Δήμμ Υενζμκήζμο με
ζπέζε έμμηζζεξ εκημιήξ, με πάγηα μεκηαία ακηημηζζία, θαηόπηκ επηιμγήξ, ζύμθςκα με
ηηξ δηαηάλεηξ ημο κ. 4194/2013 «Κώδηθαξ Δηθεγόνςκ», (ΦΕΚ 208/Α/27.09.2013),
όπςξ ηζπύμοκ θάζε θμνά.
1. Οη δηθεγυνμη πμο ζα πνμζιεθζμφκ ζα θαηαιάβμοκ θεκέξ μνγακηθέξ ζέζεηξ,
θαηεγμνίαξ εηδηθχκ ζέζεςκ, ημο Δήμμο Υενζμκήζμο θαη ζα αθμιμοζμφκ ηεκ
πνμβιεπυμεκε απυ ηεκ θείμεκε κμμμζεζία οπενεζηαθή ελέιηλε.
2. Ακηηθείμεκμ ηεξ απαζπυιεζεξ ηςκ ακςηένς δηθεγυνςκ ζα είκαη ε κμμηθή οπμζηήνηλε
πνμξ ηα αηνεηά υνγακα ημο Δήμμο θαη ηηξ δεμμηηθέξ οπενεζίεξ γηα ηεκ πνμχζεζε ηςκ
επηδηχλεςκ / ζηυπςκ /ζομθενυκηςκ ημο Δήμμο θαη εηδηθυηενα :
 ε πανμπή κμμηθχκ ζομβμοιχκ θαη γκςμμδμηήζεςκ πνμξ ηα πμιηηηθά υνγακα
δημίθεζεξ ημο Δήμμο (Δεμμηηθυ ομβμφιημ, Γπηηνμπέξ, Δήμανπμξ θ.ιπ.), γηα ηε
δηαζθάιηζε ημο κμμυηοπμο ηςκ πνάλεςκ ημο Δήμμο.
 ε πανμπή κμμηθχκ ζομβμοιχκ θαη θαηεοζφκζεςκ πνμξ ηηξ επί μένμοξ οπενεζίεξ ημο
Δήμμο θαζχξ θαη ζηα Ιδνφμαηα θαη ζηα άιια κμμηθά πνυζςπα ημο Δήμμο γηα ηεκ
δηαζθάιηζε ημο κμμυηοπμο ηςκ δνάζεςκ ημοξ.
 ε οπμβμιή γκςμμδμηήζεςκ γηα πνάλεηξ ηεξ δεμυζηαξ δημίθεζεξ πμο αθμνμφκ ημ
Δήμμ
 ε επελενγαζία θαη μ κμμηθυξ έιεγπμξ υιςκ ηςκ ζομβάζεςκ πμο ζοκάπηεη μ Δήμμξ με
ηνίημοξ θαζχξ θαη ηςκ πνμθενφλεςκ ημο Δήμμο γηα ηεκ ακάζεζε ένγςκ,
πνμμεζεηχκ θαη οπενεζηχκ ζε ηνίημοξ.
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ε κμμηθή εθπνμζχπεζε ημο Δήμμο ζε κμμηθέξ οπμζέζεηξ εκηυξ θαη εθηυξ ηςκ
Δηθαζηενίςκ θαη εκχπημκ ηςκ Δημηθεηηθχκ Ανπχκ, γηα ηεκ πνμάζπηζε ηςκ
ζομθενυκηςκ ημο Δήμμο.
 ε παναθμιμφζεζε ηεξ ζπεηηθήξ κμμμζεζίαξ θαη κμμμιμγίαξ θαη ε ηήνεζε θαη
επηθαηνμπμίεζε ανπείμο με ηηξ κμμμζεηηθέξ θαη θακμκηζηηθέξ νοζμίζεηξ πμο
εκδηαθένμοκ ημ Δήμμ.
3. Γπίζεξ οπμπνεμφκηαη κα πανίζηακηαη ζηηξ ζοκεδνηάζεηξ ηςκ ζοιιμγηθχκ μνγάκςκ ημο
Δήμμο γηα ηεκ πανμπή κμμηθχκ ζομβμοιχκ, εθυζμκ αοηυ θνηζεί απαναίηεημ απυ ηε
δεμμηηθή ανπή.
4. Οη δηθεγυνμη οπμπνεμφκηαη κα πανέπμοκ ηηξ ακςηένς οπενεζίεξ ζημ δεμμηηθυ
θαηάζηεμα ζηεκ έδνα ημο Δήμμο Υενζμκήζμο, γηα πνυκμ πμο κα ακηαπμθνίκεηαη ζηηξ
εθάζημηε οπάνπμοζεξ οπενεζηαθέξ ζοκζήθεξ, εθυζμκ δεκ πανίζηαηαη ακάγθε πανάζηαζεξ
εκχπημκ δηθαζηηθχκ ή δημηθεηηθχκ ανπχκ.
5. Οη απμδμπέξ ηςκ δηθεγυνςκ πμο ζα πνμζιεθζμφκ θαζμνίδμκηαη απυ ηεκ παν. 10 ημο
άνζνμο 9 ημο κ. 4354/2015 (ΦΓΚ Α’ 176). Οη δηθεγυνμη ζα αζθαιίδμκηαη ζημκ μηθείμ
αζθαιηζηηθυ ημοξ θμνέα, ζφμθςκα με ηεκ εθάζημηε ηζπφμοζα κμμμζεζία, ζα οπάγμκηαη
μνγακηθά ζημ Δήμμ Υενζμκήζμο θαη ζα αθμιμοζμφκ ηεκ πνμβιεπυμεκε απυ ηεκ θείμεκε
κμμμζεζία οπενεζηαθή ελέιηλε.
6. Οη εκδηαθενυμεκμη γηα ηηξ ακςηένς ζέζεηξ πνέπεη :
α) Να είκαη δηθεγυνμη παν’ Γθέηαηξ, μέιε ημο Δηθεγμνηθμφ οιιυγμο Ηναθιείμο.
β)Να έπμοκ εθπιενχζεη (μη άκδνεξ οπμρήθημη) ηηξ ζηναηηςηηθέξ ημοξ οπμπνεχζεηξ
ή κα έπμοκ απαιιαγεί κυμημα απυ αοηέξ θαη κα μεκ είκαη ακοπυηαθημη ή κα μεκ έπμοκ
θαηαδηθαζηεί γηα ιηπμηαλία με ηειεζίδηθε απυθαζε.
γ) κα μεκ οπάνπεη θχιομα απυ πμηκηθή θαηαδίθε ή οπμδηθία ή κα με ηειμφκ οπυ
δηθαζηηθή ζομπανάζηαζε
δ) κα είκαη ογηείξ θαη ανηημειείξ (ζε βαζμυ πμο κα μεκ εμπμδίδεηαη ε άζθεζε
θαζεθυκηςκ ημοξ)
ε) κα μεκ έπμοκ θχιομα θαηά ηηξ δηαηάλεηξ ημο Ν.1256/1982 θαη ημο Κχδηθα
Δηθεγυνςκ.
7. Οη οπμρήθημη πνέπεη κα οπμβάιμοκ ζημ Δήμμ Υενζμκήζμο (Γμφνκεξ Ηναθιείμο - εκηυξ
ηεξ πνχεκ Αμενηθακηθήξ Βάζεξ Γμονκχκ), θαηά ηηξ ενγάζημεξ εμένεξ θαη χνεξ, ζε
απμθιεηζηηθή πνμζεζμία ηνηάκηα ηεζζάνςκ (34) εμενώκ, πμο ανπίδεη ηεκ επμμέκε ηεξ
ηειεοηαίαξ δεμμζίεοζεξ ηεξ πανμφζαξ πνμθήνολεξ ζημκ εμενήζημ ηφπμ πμο εθδίδεηαη ζηεκ
έδνα ημο Δηθεγμνηθμφ οιιυγμο Ηναθιείμο αίηεζε οπμρεθηυηεηαξ ζοκμδεουμεκε απυ:
α) Πηζημπμηεηηθυ Πμηκηθμφ Μεηνχμο
β) Γοθνηκέξ θςημακηίγναθμ ηςκ δφμ (2) υρεςκ ημο δειηίμο αζηοκμμηθήξ
ηαοηυηεηαξ ή ηεξ ζπεηηθήξ πνμζςνηκήξ βεβαίςζεξ ηεξ ανμυδηαξ Ανπήξ ή ηςκ
θνίζημςκ ζειίδςκ ημο δηαβαηενίμο (δειαδή αοηχκ πμο ακαθένμκηαη μ ανηζμυξ θαη ηα
ζημηπεία ηαοηυηεηαξ ημο θαηυπμο)
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γ)Βεβαίςζε ημο Δηθεγμνηθμφ οιιυγμο Ηναθιείμο, απυ ηεκ μπμία κα πνμθφπηεη ε
ηδηυηεηα ημο οπμρεθίμο ςξ δηθεγυνμο παν’ Γθέηαηξ ζημ Δηθεγμνηθυ φιιμγμ
Ηναθιείμο
δ)Πηζημπμηεηηθυ ημο μηθείμο Δηθεγμνηθμφ οιιυγμο απυ ημ μπμίμ κα πνμθφπηεη υηη
μ οπμρήθημξ/ε οπμρήθηα δεκ έπεη ηημςνεζεί πεηζανπηθά θαη υηη δεκ θαηέπεη άιιε
έμμηζζε ζέζε,
ε)Τπεφζοκε δήιςζε υηη μ οπμρήθημξ/ε οπμρήθηα δεκπανέπεη ηηξ οπενεζίεξ ημο
απμθιεηζηηθά ή ζοζηεμαηηθά με αμμηβή θαηά οπυζεζε ζε άιιμ Νμμηθυ Πνυζςπμ ημο
Δεμμζίμο Σμμέα θαη δεκ ιαμβάκεη πάγηα πενημδηθή αμμηβή απυ Νμμηθυ Πνυζςπμ ημο
Δεμμζίμο Σμμέα.
ζη) Βημγναθηθυ ζεμείςμα με ηα ζημηπεία ηεξ επηζηεμμκηθήξ θαη επαγγειμαηηθήξ
δνάζεξ ημο οπμρεθίμο, ζημ μπμίμ κα ακαθένεηαη ακαιοηηθά ε εμπεηνία ημο.
δ)Πηζημπμηεηηθυ Οηθμγεκεηαθήξ Καηάζηαζεξ
8. Γκδηαθενυμεκμη δηθεγυνμη πμο θαηέπμοκ άιιε έμμηζζε ζέζε θαηά ηεκ έκκμηα ηςκ
ζπεηηθχκ δηαηάλεςκ ημο Ν. 4194/2013 «Κχδηθαξ Δηθεγυνςκ», μπμνμφκ κα εμθακηζημφκ
ςξ οπμρήθημη, ακ ζοκοπμβάιμοκ μαδί με ηεκ αίηεζε θαη ηα ζπεηηθά ηεξ πνμεγμφμεκεξ
παναγνάθμο, οπεφζοκε δήιςζε υηη εθυζμκ πνμζιεθζμφκ ζηηξ πνμθενοζζυμεκεξ απυ ημ
Δήμμ Υενζμκήζμο ζέζεηξ, ζα παναηηεζμφκ απυ ηεκ άιιε έμμηζζε ζέζε. ηεκ πενίπηςζε
αοηή δεκ μπμνμφκ κα ακαιάβμοκ οπενεζία ακ δεκ πνμζθμμίζμοκ βεβαίςζε ημο Γκημιέα ζημκ
μπμίμ πανέπμοκ ηηξ οπενεζίεξ ημοξ υηη παναηηήζεθακ απυ ηεκ έμμηζζε ζέζε ημοξ ή
έπαρακ κα ακαιαμβάκμοκ οπμζέζεηξ ή κα ιαμβάκμοκ πενημδηθή αμμηβή.
9.Με ηεκ αίηεζή ημοξ, μη οπμρήθημη οπμβάιιμοκ ηα απαναίηεηα δηθαημιμγεηηθά γηα ηεκ
απόδεηλε ηςκ ηοπηθώκ θαη μοζηαζηηθώκ πνμζόκηςκ ημοξ.
10. Γηα ηεκ επηιμγή θαη πνυζιερε ιαμβάκμκηαη οπυρε ε πνμζςπηθυηεηα ημο οπμρεθίμο, ε
επηζηεμμκηθή ημο θαηάνηηζε, ε ελεηδίθεοζή ημο ζημ ακηηθείμεκμ ηεξ απαζπυιεζεξ, ε
επαγγειμαηηθή ημο πείνα θαη επάνθεηα, ε θαημπή μεηαπηοπηαθμφ ή δηδαθημνηθμφ ηίηιμο
ζπμοδχκ ζημοξ ημμείξ ημο δεμμζίμο ή ηδηςηηθμφ δηθαίμο, ε γκχζε λέκςκ γιςζζχκ θαη
ζοκεθηημάηαη ε μηθμγεκεηαθή θαηάζηαζε θαη ε πνυβιερε ηεξ ελέιηλήξ ημο.
11. Οη ζοκηειεζηέξ βανφηεηαξ ηςκ ακςηένς θνηηενίςκ θαζμνίδμκηαη ςξ ελήξ :
Κριτήριο
Ποξζωπικόηηηα
Επιζηημξμική καηάοηιζη
Ενειδίκερζη ζηξ αμηικείμεμξ ηηπ απαζςόληζηπ
Επαγγελμαηική πείοα και επάοκεια
Μεηαπηρςιακόπ ή Διδακηξοικόπ ηίηλξπ ζπξρδώμ
Γμώζη νέμωμ γλωζζώμ
Οικξγεμειακή καηάζηαζη
Ποξξπηική ενέλινηπ
Σύνολο
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10
15
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Κνίζημμξ πνόκμξ γηα ημκ έιεγπμ ηεξ ζοκδνμμήξ ηςκ ηοπηθώκ θαη μοζηαζηηθώκ
πνμζόκηςκ είκαη μ πνόκμξ ιήλεξ ηεξ πνμζεζμίαξ γηα ηεκ οπμβμιή ηςκ αηηήζεςκ.
12. Η επηιμγή ζα γίκεη απυ πεκηαμειή Γπηηνμπή πμο απμηειείηαη απυ :
α) Μέιμξ ημο Νμμηθμφ ομβμοιίμο ημο Κνάημοξ με βαζμυ ημοιάπηζημκ Δηθαζηηθμφ
Πιενελμοζίμο Α' Σάλεςξ ή ημκ κυμημμ ακαπιενςηή ημο, πμο μνίδεηαη απυ ημκ
Πνυεδνμ ημο Νμμηθμφ ομβμοιίμο ημο Κνάημοξ,
β) Σνεηξ (3) δηθεγυνμοξ, απυ ημοξ μπμίμοξ μ έκαξ (1) με 15εηή ημοιάπηζημκ
εοδυθημε δηθεγμνηθή οπενεζία, πμο μνίδμκηαη απυ ημ Δημηθεηηθυ ομβμφιημ ημο
μηθείμο δηθεγμνηθμφ ζοιιυγμο γηα θάζε ζογθεθνημέκε πνμθήνολε,
γ) Σμ Δήμανπμ Υενζμκήζμο θ. Μαζημνάθε Ιςάκκε ςξ εθπνυζςπμ ημο Δήμμο
Υενζμκήζμο, με ακαπιενςηή ημκ θ. Μεναμβειηςηάθε Γεχνγημ, Δεμμηηθυ φμβμοιμ
θαη Ακηηδήμανπμ ημο Δήμμο Υενζμκήζμο.
Καζήθμκηα Γναμμαηέα ηεξ Γπηηνμπήξ αζθεί μ θ. Βαζηιάθεξ Νηθυιαμξ, μυκημμξ οπάιιειμξ
ημο Δήμμο Υενζμκήζμο, θαηεγμνίαξ/θιάδμο ΣΓ17 Δημηθεηηθμφ Λμγηζηηθμφ με βαζμυ Α΄, με
ακαπιενχηνηά ημο ηεκ θ. Σαζημφδε Καιιηνυε, μυκημε οπάιιειμ ημο Δήμμο Υενζμκήζμο,
θαηεγμνίαξ/θιάδμο ΠΓ1 Δημηθεηηθμφ με βαζμυ Α΄.
13. Η Πεκηαμειήξ Γπηηνμπή ζα ελεηάζεη ηηξ αηηήζεηξ θαη ηα δηθαημιμγεηηθά ηςκ
οπμρεθίςκ θαη ζα αθμιμοζεί ε παναθάης δηαδηθαζία:
Ο Δηθαζηηθυξ Πιενελμφζημξ ημο Νμμηθμφ ομβμοιίμο ημο Κνάημοξ ή μ κυμημμξ
ακαπιενςηήξ ημο, ζα ζογθαιέζεη ηεκ Γπηηνμπή, μέζα ζε πέκηε -5- εμένεξ απυ ηεκ
θμηκμπμίεζε ηεξ Πνμθήνολεξ .
Η Γπηηνμπή, με απυθαζή ηεξ, ζα μνίζεη ημκ ηυπμ θαη ημ πνυκμ θαη θάζε ακαγθαία
ιεπημμένεηα γηα ηε δηαδηθαζία ηεξ επηιμγήξ.
Μεηά ηεκ ελέηαζε ηςκ αηηήζεςκ θαη ηςκ δηθαημιμγεηηθχκ ηςκ οπμρεθίςκ , μη οπμρήθημη
ζα θιεζμφκ ζε αημμηθή ζοκέκηεολε απυ ηεκ Γπηηνμπή
Μέζα ζε έκα -1- μήκα ημ πμιφ απυ ηεκ ηειεοηαία αημμηθή ζοκέκηεολε, ε Γπηηνμπή ζα
εθδχζεη αηηημιμγεμέκε απυθαζε με ηε ζεηνά αλημιυγεζεξ ηςκ οπμρεθίςκ.
Η απυθαζε ηεξ Γπηηνμπήξ είκαη δεζμεοηηθή γηα ημ Δήμμ Υενζμκήζμο θαη ηζπφεη μυκμ γηα
ηεκ ακάιερε ηςκ ζέζεςκ πμο πνμθενφπζεθακ.
Ο Δήμμξ οπμπνεμφηαη μέζα ζε έκα-1- μήκα απυ ηε δεμμζίεοζε ηεξ απυθαζεξ ηεξ
Γπηηνμπήξ κα πνμζιάβεη ζηηξ θεκέξ μνγακηθέξ ζέζεηξημοξ επηηοπυκηεξ θαη κα
γκςζημπμηήζεη ζημ Δηθεγμνηθυ φιιμγμ Ηναθιείμο ηεκ ακάιερε οπενεζίαξ.
Οη επηηοπυκηεξ ζα πνέπεη κα μεκ έπμοκ ηα θςιφμαηα δημνηζμμφ γηα ημ Δεμυζημ , υπςξ αοηά
ηζπφμοκ απυ ηηξ ηζπφμοζεξ δηαηάλεηξ. Γπίζεξ ζα πνέπεη κα πνμζθμμίζμοκ ηα απαηημφμεκα
πηζημπμηεηηθά θαη δηθαημιμγεηηθά δημνηζμμφ.
14. Η ζομμεημπή ηςκ οπμρεθίςκ ζηηξ δηαδηθαζίεξ επηιμγήξ, πνμτπμζέηεη ακεπηθφιαθηε
απμδμπή ηςκ υνςκ ηεξ πνμθήνολεξ.
15. Πνμζεζμία οπμβμιήξ ηςκ οπμρεθημηήηςκ υπςξ μνίδεηαη απυ ημ Νυμμ (άνζνμ 43 Ν.
4194/2013) ηνηάκηα ηέζζενηξ-34- εμένεξ απυ ηεκ ηειεοηαία δεμμζίεοζε αοηήξ ζε
εμενήζηα εθεμενίδα ηεξ έδναξ ημο Δηθεγμνηθμφ οιιυγμο, είηε αοημπνμζχπςξ είηε με
ελμοζημδμηεμέκμ γηα ημ ζθμπυ αοηυ άημμμ, είηε με ζοζηεμέκε επηζημιή θαη βεβαία
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εμενμμεκία θαηάζεζεξ, πμο ζα θαηαηεζμφκ ζημ Δήμμ Υενζμκήζμο (Γμφνκεξ Ηναθιείμο,
εκηυξ ηεξ πνχεκ Αμενηθακηθήξ Βάζεξ Γμονκχκ, Σ.Κ. 70014).
16. Πιενμθμνίεξ θαη ακηίγναθα ηεξ δηαθήνολεξ ημο δηαγςκηζμμφ πανέπμκηαη ηηξ ενγάζημεξ
εμένεξ (Δεοηένα έςξ Παναζθεοή) θαη χνεξ (08:00-15:00) απυ ημ Σμήμα Δημίθεζεξ ηεξ
Δηεφζοκζεξ Δημηθεηηθχκ Τπενεζηχκ ημο Δήμμο Υενζμκήζμο. Ανμυδηεξ οπάιιειμη: θα
Σαζημφδε Καιιηνυε θαη θα αννή Γηνήκε, Σειέθςκα 2813404614 θαη 2813404628,
ακηίζημηπα.
17. Ονίδεηαη πνμζεζμία οπμβμιήξ ηςκ αηηήζεςκ από ηηξ 28.04.2017, εμένα
Παναζθεοή έςξ θαη 31/05/2017, εμένα Σεηάνηε
Η πανμφζα πνμθήνολε, με επημέιεηα ημο Δήμμο Υενζμκήζμο, ζα ημηπμθμιιεζεί ζημκ πίκαθα
ακαθμηκχζεςκ ημο δεμμηηθμφ θαηαζηήμαημξ ζηεκ έδνα ημο Δήμμο Υενζμκήζμο, ζα
ακανηεζεί ζηε «Δηαφγεηα» θαη ζηεκ ηζημζειίδα ημο Δήμμο Υενζμκήζμο
(www.hersonisos.gr), ζα δεμμζηεοζεί ζε δφμ (2) εμενήζηεξ εθεμενίδεξ πμο εθδίδμκηαη
ζηεκ έδνα ημο Δηθεγμνηθμφ οιιυγμο Ηναθιείμο θαη ζα απμζηαιεί ζημκ Πνυεδνμ
Πνςημδηθχκ Ηναθιείμο θαη ζημκ Πνυεδνμ ημο Δηθεγμνηθμφ οιιυγμο Ηναθιείμο, μη μπμίμη
ζα επημειεζμφκ γηα ηεκ ημηπμθυιιεζή ηεξ ζημ θαηάζηεμα ημο Πνςημδηθείμο Ηναθιείμο θαη
ζηα γναθεία ημο Δηθεγμνηθμφ οιιυγμο Ηναθιείμο ακηίζημηπα.
Η πανμφζα πνμθήνολε κα θμηκμπμηεζεί ζημ Δηθαζηηθυ Ακηηπνυζςπμ Α΄ Νμμηθμφ
ομβμοιίμο ημο Κνάημοξ.
Ο ΔΗΜΑΡΥΟ
ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ
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