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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ                                                                      
ΓΖΜΟ ΓΔΛΣΑ 
ΓΡΑΦΔΗΟ ΓΖΜΑΡΥΟΤ                                                                          

 

ΠΡΟΚΛΖΖ 
ΓΗΑ ΑΚΖΖ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ/-Α ΓΗΚΖΓΟΡΟΤ 

 
Έτοντας σπόυη: 
 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο- Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87/η. Α΄/7-6-2010), φπσο ηζρχεη. 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 παξ. 3 ηνπ Ν. 4194/2013 (Α΄ 208) «Κψδηθαο Γηθεγφξσλ», φπσο 
ηζρχεη. 

3. Σελ ππ’ αξηζκ. 22577 Απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 
Μαθεδνλίαο-Θξάθεο (ΦΔΚ Β’ 1155/13-5-2013) κε ζέκα «Καηάξηηζε ηνπ Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο 
Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Γέιηα Ννκνχ Θεζζαινλίθεο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 
55348 (ΦΔΚ Β’ 3348/22.9.2017) απφθαζε ηνπ Γ.Γ.Α.Γ.Μ.-Θ., κε ηελ ππ’ αξηζκ. 18898 (ΦΔΚ B' 
1684/15.05.2019) απφθαζε ηνπ πληνληζηή Α.Γ.Μ.-Θ., κε ηελ ππ’ αξηζκ. 43010/31.7.2019 (ΦΔΚ 
Β΄ 3243/23.8.2019) απφθαζε ηνπ πληνληζηή Α.Γ.Μ.-Θ. θαη κε ηελ ππ’ αξηζκ. 228534 (ΦΔΚ Β’ 
4963/27-10-2021) απφθαζε ηνπ πληνληζηή Α.Γ.Μ.- Θ. θαη ηζρχεη. 

4. Σηο αλάγθεο ηνπ Απηνηεινχο Γξαθείνπ Ννκηθήο Τπνζηήξημεο ηνπ Γήκνπ Γέιηα. 

5. Σελ ππ’ αξηζκ. 250/26-5-2021 Κ.Τ.Α.  κε ζέκα: «Άζθεζε ππνςήθησλ δηθεγφξσλ ζηνλ Γήκν Γέιηα 
Θεζζαινλίθεο»  (ΦΔΚ Β’ 2426/7-6-2021). 

6. Σελ ππ’ αξηζκ. 248/2018Α.Γ.. ηνπ Γήκνπ Γέιηα (ΑΓΑ: 6ΓΓΩ9Ι-Γ1) κε ζέκα: «Έγθξηζε 
πξφζιεςεο δχν (2) ππνςεθίσλ δηθεγφξσλ γηα ην 2018 θαη γηα θάζε έηνο εθεμήο, πξνθεηκέλνπ λα 
πξαγκαηνπνηήζνπλ ηελ πξαθηηθή ηνπο άζθεζε ζηε Ννκηθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Γέιηα» 

7. Σηο ππ’ αξηζκ. πξση.3452/23-2-2021 θαη ππ’ αξηζκ.πξση.6888/09-04-2021 βεβαηψζεηο ηεο Αλ. 
Γηεπζχληξηαο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Γέιηα γηα ηελ χπαξμε ησλ ζρεηηθψλ πηζηψζεσλ 
γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο κηζζνδνζίαο πξαθηηθήο άζθεζεο δχν (2) δηθεγφξσλ θαζψο θαη ηελ 
ππ’ αξηζκ.7926/21-04-2021 θαη αξ.Α/Α161(ΑΓΑ:ΨΘΡ5Ω9Ι-7ΡΔ) απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο 
δαπάλεο. 

8. Σν γεγνλφο φηη δπλάκεη ηεο κε αξηζκ. πξση. 22555/11-11-2021 θαη ππ΄αξηζκ 1466 απφθαζεο ηνπ 
Γεκάξρνπ ηνπ Γήκνπ Γέιηα πξνζιήθζεθε, ήδε απφ ηελ 15-11-2021, έλαο ππνςήθηνο δηθεγφξνο. 
 

ΠΡΟΚΑΛΟΤΜΔ 
 

Όζεο/νπο ππνςήθηεο/νπο δηθεγφξνπο επηζπκνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ κέξνο ηεο άζθεζήο ηνπο, 
δηάξθεηαο δψδεθα (12) κελψλ, ζην Απηνηειέο Σκήκα Ννκηθήο Τπνζηήξημεο ηνπ Γήκνπ Γέιηα, λα 
ππνβάινπλ εληφο δέθα (10) εκεξψλ, απφ ηελ επνκέλε ηεο αλάξηεζεο ηεο αλαθνίλσζεο ηεο 
ζρεηηθήο πξφζθιεζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Γέιηα (https://www.dimosdelta.gr), ήηνη απφ 
24-11-2021 έφς 3-12-2021 θαη ψξα 24:00, ηελ αίηεζε – ππεχζπλε δήισζε ηνπο ζχκθσλα κε ην 
ζρεηηθφ ππφδεηγκα πνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α), απνθιεηζηηθά κε 

ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε e-mail: (grammateia@dimosdelta.gr). 
 
 
Α. ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΑΚΖΖ-ΜΖΝΗΑΗΑ ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ 
 
Σελ πξνζερή πεξίνδν, ε άζθεζε ηνπ/ηεο αζθνχκελνπ/εο δηθεγφξνπ ζην Απηνηειέο Σκήκα Ννκηθήο 

Σίνδος,  18-11-2021 

Αριθ. Πρωτ.: 23012 

https://www.dimosdelta.gr/
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Τπνζηήξημεο ηνπ Γήκνπ Γέιηα, εθθηλεί ηελ 15
η
 Γεκεμβρίοσ 2021 θαη ιήγεη ηελ 14

η 
Γεκεμβρίοσ 

2022. 
Σν σξάξην εκεξήζηαο απαζρφιεζεο νξίδεηαη ζε νθηψ (8) ψξεο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο 
Τπεξεζίαο. Τπεχζπλνο ηήξεζεο θαη ειέγρνπ ηνπ παξνπζηνινγίνπ είλαη ε/ν Πξντζηακέλε/-νο ηνπ 
Σκήκαηνο  ή ε/ν αξραηφηεξε/νοκε πάγηα έκκηζζε εληνιή Γηθεγφξνο ηνπ Γήκνπ. 
Η κεληαία ακνηβή αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ εμαθνζίσλ επξψ (600 €) θαη δελ ππφθεηηαη ζε 
αζθαιηζηηθέο θξαηήζεηο, παξά κφλν ζε παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο, θαη ζα θαηαβάιιεηαη 
ζην ηέινο θάζε εκεξνινγηαθνχ κελφο, κε βάζε ην παξνπζηνιφγην. 
 
Β. ΑΗΣΖΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ-ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ 
 
Οη ελδηαθεξφκελεο/-νη ππνςήθηεο/-νη δηθεγφξνη πξέπεη λα κελ ζπκπιεξψλνπλ ηελ πξνβιεπφκελε 
18κήλε άζθεζε πξηλ απφ ην πέξαο ηεο 12κελεο άζθεζεο ζηνλ Γήκν Γέιηα. Δάλ δελ είλαη 
εγγεγξακκέλεο/-νη σο αζθνχκελεο/-νη ζε Γηθεγνξηθφ χιινγν, πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο λφκηκεο 
πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζρεηηθή εγγξαθή θαη εθφζνλ επηιεγνχλ, λα εγγξάθνληαη ηαπηφρξνλα κε ηελ 
έλαξμε ηεο άζθεζεο ηνπο ζηνλ Γήκν Γέιηα.  
Οη ελδηαθεξφκελνη ππνςήθηνη δηθεγφξνη γηα ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζήο ηνπο, ζπκπιεξψλνπλ 
αίηεζε-ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ.1599/1986, ζηελ νπνία δειψλνπλ: 
α) ηα ζηνηρεία  δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο, 
β) ζηνηρεία επηθνηλσλίαο (ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, ζηαζεξφ θαη θηλεηφ ηειέθσλν, ινγαξηαζκφ 
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ), 
γ) ηνλ αξηζκφ κεηξψνπ αζθνπκέλνπ, εάλ έρνπλ ήδε εγγξαθεί σο αζθνχκελνη ή φηη έρνπλ θαηαζέζεη 
αίηεζε θαη ηα πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά γηα εγγξαθή ζε Γηθεγνξηθφ χιινγν αιιά δελ έρνπλ 
ιάβεη αθφκα αξηζκφ κεηξψνπ, θαζψο εθθξεκεί ε απνδνρή ηεο αίηεζήο ηνπο, ή φηη πιεξνχλ ηηο 
λφκηκεο πξνυπνζέζεηο γηα εγγξαθή ζην Γηθεγνξηθφ χιινγν θαη, εθφζνλ επηιεγνχλ, ζα 
εγγξαθνχλ ηαπηφρξνλα κε ηελ έλαξμε ηεο άζθεζήο ηνπο, 
δ) φηη δελ ζπκπιεξψλεηαη ην πξνβιεπφκελν 18κελν ηεο άζθεζήο ηνπο πξηλ απφ ην πέξαο ηεο 
12κελεο άζθεζήο ηνπο ζηνλ Γήκν Γέιηα. 
Με ηελ αίηεζε – ππεχζπλε δήισζε ζπλππνβάιινληαη αληίγξαθν δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο,  
βηνγξαθηθφ ζεκείσκα θαη αληίγξαθα ηίηισλ ζπνπδψλ. 
Αλππφγξαθε αίηεζε - ππεχζπλε δήισζε δελ γίλεηαη δεθηή. 

 
Β) ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ 
 
ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία νη αηηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ππνςήθησλ δηθεγφξσλ 
ππεξβνχλ ηνλ αξηζκφ ηεο δηαζέζηκεο κίαο (1) ζέζεο, ε επηινγή κεηαμχ απηψλ ζα γίλεηαη απφ 
ηελ/ηνλ εθάζηνηε πξντζηακέλε/-λν ηνπ Απηνηεινχο Σκήκαηνο Ννκηθήο Τπνζηήξημεο ή ηελ/ηνλ 
αξραηφηεξε/-ν ππεξεηνχζα/-ληα κε έκκηζζε εληνιή Γηθεγφξν ηνπ Γήκνπ. Σα νλφκαηα ησλ 
επηιεγέλησλ ζα αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ (https://www.dimosdelta.gr). 
 
Γ) ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 
 
Γηα πιεξνθνξίεο απνζηνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, νη ελδηαθεξφκελεο/-νη κπνξνχλ λα 
απεπζχλνληαη ζην Γξαθείν Πξσηνθφιινπ ηνπ Γήκνπ Γέιηα (ηει. 2313-300537). 

                                        

https://www.dimosdelta.gr/

