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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
 Εκ  του υπ’ αριθ. 7/22-3-2016  πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 

 
Αριθ.αποφ. 52/2016 

Έγκριση πρόσληψης έως δύο δικηγόρων 
για το έτος 2016 και για κάθε έτος εφεξής 
προκειµένου να πραγµατοποιήσουν την 
πρακτική τους άσκηση στην Νοµική 
Υπηρεσία του ∆ήµου Μεγαρέων. 

  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα 22 Μαρτίου 
2016 ηµέρα Τρίτη & ώρα 20:30 µ.µ.  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 5392/18-3-
2016 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτού κ. Μιχάλαρου Γεωργίου 
που επιδόθηκε σε κάθε ένα εκ των µελών αυτού ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται 
από τα σχετικά αποδεικτικά επιδόσεως, σύµφωνα µε τις ∆/ξεις των άρθρων 
67 και 69 του Ν.3852/2010. 
 ∆ιαπιστωθείσης νοµίµου απαρτίας δεδοµένου ότι επί συνόλου 33 
∆.Σ/λων ευρέθησαν παρόντες 28 ήτοι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Μιχάλαρος Γεώργιος - 
Πρόεδρος 

 
Βογιατζή Εµµανουέλα 

 
Σταµούλης Ιωάννης 

Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Σωτηρίου Γεώργιος Μαρινάκης Ιωάννης 
Μαυροειδή Βασιλική ∆ρυµούσης Κων/νος Πιλίλης Σωτήριος 
Κοσµόπουλος Ελευθεριος Ρήγα Ελένη Παπαλευθέρης Ελευθ. 
∆ήµας Ιωάννης Παπαπανούσης Νικόλαος Γρίβα Παναγιώτα 
Κορώσης Σπυρίδων Φωτίου Σταύρος του Κων.  
Λέλης Μελέτιος Ζάλης Αθανάσιος  
Καράµπελας Κων/νος Κόττας Βασίλειος  
Παπανίκος ∆ηµήτριος Βαρελάς Κλεάνθης  
Ρήγα Ιωάννα ∆ρένης Αθανάσιος  
Φυλακτός Κων/νος Μπερδελής Γεώργιος  
Καστάνη Αικατερίνη Μαργέτης Παναγιώτης ∆ηµ.Λιώτας-ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Κολάτας Ιωάννης Χοροζάνης Αντώνιος  ∆ηµ.Κοινότητας Ν.Περάµου 
Πολυχρόνης Ιερόθεος Μιχάλαρος Ιωάννης  
   
 Ο κ. Πρόεδρος   εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 

Προσκληθείς παρίστανται και ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης Ι. 
Γρηγόριος καθώς και ο Πρόεδρος της Σ/λίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Μεγαρέων κ. Μουσταϊρας Ηλίας. 

Τo ∆ηµοτικό Συµβούλιο οµοφώνως εγκρίνει να συζητηθεί το 14ο θέµα 
της ηµερησίας διατάξεως µετά την συζήτηση του 9ου θέµατος. 
………………………………………………………………………………………….. 
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Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος εισηγείται το  9ο θέµα της ηµερησίας ∆/ξεως περί 

του εν περιλήψει αντικειµένου και θέτει υπ’ όψη των µελών του ∆ηµοτικού Σ/λίου 
την από 17 Μαρτίου 2016 εισήγηση της Προϊσταµένης του Τµήµατος Ανθρωπίνου 
∆υναµικού του ∆ήµου µας, κας Φωτ. Στυλιανοπούλου µε  θέµα: «Έγκριση 
πρόσληψης έως δύο (2 ) ∆ικηγόρων για το έτος 2016 και για κάθε έτος 
εφεξής προκειµένου να πραγµατοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στην 
Νοµική Υπηρεσία του ∆ήµου Μεγαρέων», η οποία έχει ως εξής 
  
        « Σύµφωνα µε το άρθρο 13 παρ. 3 του αναµορφωµένο Κώδικα ∆ικηγόρων ( 
Ν. 4194/2014) δόθηκε η δυνατότητα στους υποψήφιους ∆ικηγόρους να 
πραγµατοποιήσουν µέρος της πρακτικής άσκησής τους , σε εν γένει δηµόσιες 
Υπηρεσίες και Οργανισµούς . 
          Το περιεχόµενο της άσκησης των ασκούµενων δικηγόρων , σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.4194/2013 (Κώδικας ∆ικηγόρων), συνίσταται στην 
δυνατότητα να παρίστανται αυτοί στα Πταισµατοδικεία , στις προανακριτικές Αρχές, 
στα Ειρινοδικεία κατά την συζήτηση υποθέσεων µικροδιαφορών, στην λήψη 
ένορκων βεβαιώσεων, καθώς και ενώπιον οποιασδήποτε ∆ιοικητικής Αρχής . Ο 
ασκούµενος δικηγόρος µπορεί επίσης να συµπαρίσταται και να συνυπογράφει τις 
προτάσεις , σηµειώµατα και υποµνήµατα µε τον δικηγόρο , στον οποίο ασκείται, σε 
όλα τα ∆ικαστήρια πρώτου και δεύτερου βαθµού . 
         Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 3 του Κώδικα ∆ικηγόρων όπως 
ισχύει : «Η άσκηση επιτρέπεται επίσης να γίνει στις Νοµικές Υπηρεσίες των 
∆ηµοσίων Υπηρεσιών και των ανεξάρτητων Αρχών , των ΝΠ∆∆ και Οργανισµών 
και γενικά σε Νοµικές Υπηρεσίες ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. Στις περιπτώσεις αυτές, ο 
συνολικός αριθµός των ασκουµένων δικηγόρων , ο ακριβής χρόνος άσκησης, 
καθώς και το ύψος της αµοιβής τους καθορίζονται µε Κοινή Απόφαση των 
Υπουργών Οικονοµικών και ∆ικαιοσύνης, κατά το λόγο αρµοδιότητας καθενός, την 
δε βεβαίωση άσκησης χορηγεί ο Προϊστάµενος της Νοµικής Υπηρεσίας ή ο 
Νοµικός Σύµβουλος του Φορέα . Η άσκηση στις νοµικές υπηρεσίες των 
προαναφεροµένων φορέων είναι εξάµηνη, µπορεί δε να παραταθεί για άλλους έξι 
(6) µήνες κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 5» . Σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
παρ. 5 του ιδίου άρθρου : «Με απόφαση του υπουργού δικαιοσύνης µπορεί να 
παραταθεί ο χρόνος άσκησης των ασκουµένων δικηγόρων για ένα εξάµηνο ακόµη 
και για µόνο µία φορά για κάθε ασκούµενο και µόνο για όσες θέσεις δεν 
καλύφθηκαν κατά το τρέχον εξάµηνο» 
          Με το υπ’ αριθµ. 32752/6-11-2015 έγγραφό του το Υπουργείο Εσωτερικών 
και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης , γνωστοποίησε µέσω των Αποκεντρωµένων 
∆ιοικήσεων στους ΟΤΑ  α΄ και β΄ βαθµού , ότι οι ασκούµενοι ∆ικηγόροι µπορούν να 
πραγµατοποιήσουν την προβλεπόµενη από το άρθρο 13 του Ν.4194/2013 άσκηση 
στις Νοµικές Υπηρεσίες των ΟΤΑ α΄ βαθµού . 
          Κάνοντας χρήση της δυνατότητας που δίνει η παραπάνω νοµοθετική διάταξη 
για την πραγµατοποίηση µέρους της δεκαοκτάµηνης άσκησης των ασκουµένων 
δικηγόρων και στους ΟΤΑ α΄ βαθµού και θεωρώντας ότι η πρόσληψη ασκούµενων 
δικηγόρων στον ∆ήµο µας , θα συµβάλλει σηµαντικά στο έργο της Νοµικής 
Υπηρεσίας , θέτουµε υπόψη σας τα παρακάτω : 
          Στον ισχύοντα Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Μεγαρέων 
(2961τ.Β΄ /2011), προβλέπεται Νοµική Υπηρεσία, η οποία είναι αρµόδια , σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στο άρθρο 6 του Ο.Ε.Υ. , για την νοµική υποστήριξη του ∆ήµου 
στις κάθε µορφής υποθέσεις , δικαστικές ή εξώδικες και για την νοµική καθοδήγηση 
των Οργάνων και Υπηρεσιών µε γνωµοδοτήσεις και συµβουλές .  
 
 



 3 

            Λαµβάνοντας υπόψη τις αρµοδιότητες που ασκεί η Νοµική Υπηρεσία και τα 
καθήκοντα των ασκουµένων ∆ικηγόρων , είναι εµφανές ότι , οι ασκούµενοι 
µπορούν να προσφέρουν σηµαντική βοήθεια στο έργο των ∆ικηγόρων µας . 
Επίσης , η στελέχωση της Νοµικής Υπηρεσίας µε ασκούµενους ∆ικηγόρους , που 
διαθέτουν τις επιστηµονικές γνώσεις , συµβάλει σηµαντικά στην άµεση προεργασία 
και διεκπεραίωση των νοµικών υποθέσεων του ∆ήµου .  
Κατόπιν των ανωτέρω ,  

εισηγούµαστε 
την πρόσληψη έως δύο (2) ασκούµενων δικηγόρων για την πραγµατοποίηση 
της πρακτικής τους άσκησης µε τις εξής προϋποθέσεις : 
• Το χρονικό διάστηµα της άσκησής τους ορίζεται σε έξι (6) µήνες µε δυνατότητα 

παράτασης για επιπλέον διάστηµα έξι (6) µηνών µετά από αίτηση του 
υποψήφιου και την αποδοχή της από τον Υπουργό ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και 
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων 

• Η µηνιαία αποζηµίωση θα ανέρχεται στο ποσό των 600 ευρώ . Το παραπάνω 
ποσό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις  παρά µόνο σε παρακράτηση 
φόρους εισοδήµατος  

• Το ωράριο της ηµερήσιας απασχόλησης , ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες ανάλογα µε 
τις ανάγκες του ∆ήµου .  

• Στο τέλος της άσκησης θα χορηγείται βεβαίωση στον ασκούµενο δικηγόρο : 
βεβαίωση ολοκλήρωσης της άσκησης 

Με την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη για το έτος 2016 , ανώτατου ύψους 
9.600 ευρώ ( µήνες Μάϊος – ∆εκέµβριος) , η οποία θα καλυφθεί από τον 
προϋπολογισµό του ∆ήµου µας . 
Συνολική δαπάνη ύψους 14.400 ευρώ θα προβλέπεται και στους 
προϋπολογισµούς των επόµενων οικονοµικών ετών» . 

 
Το ∆ηµ. Σ/λιο αφού έλαβε υπ΄ όψη τα ανωτέρω εκτεθέντα υπό του κ. 

Προέδρου   και συζήτησε και αντάλλαξε απόψεις. 
        Αφού είδε το υπ’ αριθµ. 32752/6-11-2015 έγγραφό του Υπουργείου 
Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, τον ισχύοντα Οργανισµό 
Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Μεγαρέων (2961τ.Β΄ /2011), τις ∆/ξεις του 
άρθρο 13 παρ. 3 του αναµορφωµένο Κώδικα ∆ικηγόρων ( Ν. 4194/2013) καθώς 
και αυτές του άρθρου 65 του Ν. 3852/10. 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΕΙΚΟΣΙ  ΕΞΙ (26) ΕΠΙ ΠΑΡΟΝΤΩΝ  ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ  (28) 

∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 
 

Α) Εγκρίνει την πρόσληψη έως δύο ασκούµενων δικηγόρων για το έτος 
2016 και για κάθε έτος εφεξής προκειµένου να πραγµατοποιήσουν της πρακτική 
τους άσκηση στην Νοµική Υπηρεσία του ∆ήµου Μεγαρέων, σύµφωνα µε όσα 
αναφέρονται στην εισήγηση που αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης. 

Με την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη για το έτος 2016 , ανώτατου 
ύψους 9.600 ευρώ ( µήνες Μάϊος – ∆εκέµβριος), η οποία θα καλυφθεί από τον 
προϋπολογισµό του ∆ήµου µας . 

Συνολική δαπάνη ύψους 14.400 ευρώ θα προβλέπεται και στους 
προϋπολογισµούς των επόµενων οικονοµικών ετών . 
 
     Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κκ. Μπερδελής Γεώργιος και Μαργέτης Παναγιώτης 
µειοψηφούν. 
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Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω.  

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθµό  52/2016. 
…………………………………………………………………………………….…….      
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

  Ο Πρόεδρος                                                        Οι ∆.Σ/λοι 
Μιχάλαρος Γεώργιος  Φωτίου Σταύρος  του Νικ. ∆ρυµούσης Κων/νος 
 ∆ήµας Ιωάννης Σωτηρίου Γεώργιος 
Η Γραµµατέας Μαυροειδή Βασιλική Παπαπανούσης Νικόλαος 
Ρήγα Ελένη Κοσµόπουλος Ελευθεριος Βογιατζή Εµµανουέλα 
 Πολυχρόνης Ιερόθεος Φωτίου Σταύρος του Κων. 
 Κορώσης Σπυρίδων Ζάλης Αθανάσιος 
Ο Πρόεδρος της  Λέλης Μελέτιος Κόττας Βασίλειος 
∆ηµ.Κοιν. Μεγαρέων Καράµπελας Κων/νος Βαρελάς Κλεάνθης 
Μουσταϊρας Ηλίας Παπανίκος ∆ηµήτριος ∆ρένης Αθανάσιος 
 Ρήγα Ιωάννα Μπερδελής Γεώργιος 
 Φυλακτός Κων/νος Μαργέτης Παναγιώτης 
 Καστάνη Αικατερίνη Χοροζάνης Αντώνιος  
 Κολάτας Ιωάννης Μιχάλαρος Ιωάννης 
   
                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο 
∆ήµαρχος Μεγαρέων  

 
 

Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 
 

  
 

 
 


