
 

 

 
                                                                                             Μζγαρα,  11 Φεβρουαρίου 2016 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Η Νομικι Υπθρεςία του Διμου Μεγαρζων διευκρινίηει 
 

Διευκρινίηεται από τθν Νομικι Υπθρεςία του Διμου Μεγαρζων ότι: 
« Κατά τθ ςυνεδρίαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου του Διμου Μεγαρζων ςτισ  9.2.2016, θ 
υποψιφια για τθ κζςθ του Συμπαραςτάτθ του Δθμότθ, Κα  Κατιάνα Σταμπόλα, κατά τθν 
τοποκζτθςι τθσ, μεταξφ άλλων, ανζφερε ότι «…δίκαςε υπόιεςη του Δθμου που είχε 
παραγραφεί, γιατί δεν είχαν με κάποιον να ςυζητθςουν οι αντίδικοι» και ότι «με το 
διαμεςολαβητθ, ια μποροφμε να μην προχωράμε ςε διαδικαςίεσ δικαςτηρίων, 
εξοικονομώντασ χρθματα». 

Επί τθσ ωσ άνω τοποκζτθςθσ, διευκρινίηουμε τα ακόλουκα, αναφορικά με τθ 
νομικι κάλυψθ του Διμου μασ: 

O Διμοσ Μεγαρζων, διακζτει Νομικι Υπθρεςία, όπωσ προβλζπει ςχετικά ο 
Οργανιςμόσ Εςωτερικισ Υπθρεςίασ του. Εκ των τριϊν οργανικϊν κζςεων, ςιμερα ζχει 
καλυφκεί θ μία (1), τθν οποία κατζχει από τον Ιοφνιο του 2011 θ μεταταχκείςα από άλλθ 
υπθρεςία, νομικι ςφμβουλοσ του Διμου, δικθγόροσ με ςχζςθ ζμμιςκθσ εντολισ και παγία 
αντιμιςκία, όπωσ ορίηει θ ιςχφουςα νομοκεςία.  

Κατά το χρονικό διάςτθμα από 1.9.2014 ζωσ και 23.11.2015, λόγω και τθσ νόμιμθσ 
άδειασ τοκετοφ, λοχείασ και ανατροφισ τζκνου τθσ μόνιμθσ δικθγόρου, νομικι κάλυψθ 
ςτον Διμο παρείχε (και ςυνεχίηει ζωσ ςιμερα να παρζχει) ζτεροσ δικθγόροσ, προςλθφκείσ 
ωσ Ειδικόσ Συνεργάτθσ του Δθμάρχου. 
Επίςθσ, από τον Μάρτιο του 2011 ζωσ και τον Απρίλιο του 2014, ο Διμοσ διζκετε 
Συμπαραςτάτθ του Δθμότθ και τθσ Επιχείρθςθσ, οποίοσ, ςφμφωνα με το άρκρο 77 του 
νόμου 3852/2010, δεχόταν καταγγελίεσ άμεςα κιγομζνων πολιτϊν και επιχειριςεων για 
κακοδιοίκθςθ των υπθρεςιϊν του Διμου και διαμεςολαβοφςε για τθν επίλυςθ των 
ςχετικϊν προβλθμάτων. 

Τζλοσ, ςφμφωνα με το άρκρο 72 του νόμου 3852/2010, όπωσ ιςχφει, θ Οικονομικι 
Επιτροπι του Διμου (και ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ που ορίηει ο νόμοσ το Δθμοτικό 
Συμβοφλιο) αποφαςίηει για το δικαςτικό ι εξωδικαςτικό ςυμβιβαςμό ι τθν κατάργθςθ 
δίκθσ, ζπειτα από γνωμοδότθςθ του μόνιμου δικθγόρου του Διμου.  

Βάςει τθσ τελευταίασ αυτισ διάταξθσ, μζχρι και ςιμερα ζχει επζλκει ςυμβιβαςτικι 
επίλυςθ πολλϊν διαφορϊν μεταξφ Διμου και αντιδίκων του, ιδιωτϊν ι Δθμοςίου, ο δε 
Συμπαραςτάτθσ του Δθμότθ, δεν εμπλζκεται ςτουσ εν λόγω ςυμβιβαςμοφσ, κακϊσ κάτι 
τζτοιο δεν προβλζπεται από τθν ιςχφουςα νομοκεςία.» 

 

Εκ  του Γραφείου Επικοινωνίασ 
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