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ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ     
Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης 
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Διεύθυνση: Πλατεία Κεχαγιά  
Τ.Κ. : 33100, Άμφισσα    
Τηλ: 2265350020 

ΠΡΟΣ: Οικονομική Επιτροπή Δ. Δελφών 

    
 
 

ΘΕΜΑ: Αντίκρουση ενδίκου μέσου κατά του Δήμου Δελφών 
      
ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:  

1) Η αρ. καταθ. 15/2022Αγωγή του Νουκάρη Ιωάννη του Νικολάου, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αμφίσσης   που 
επιδόθηκε από δικαστικό επιμελητή στο Γρ. Δημ. Δελφών την 7-6-2022 και έλαβε αρ. πρωτ. Δήμου Δελφών 
11331/2022. 
 

**************************** 
 
 

Α.  Με την αγωγή του ο ενάγων Νουκάρης Ιωάννης ζητά: Να υποχρεωθεί ο Δήμος Δελφών να 

του καταβάλλει για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της σχετ.1 αγωγής το συνολικό 

ποσό των επτά χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα εννέα Ευρώ και σαράντα λεπτών (7.979,40 

Ευρώ) νομιμότοκα από την επίδοση της αγωγής και μέχρις ολοσχερούς εξόφλησης, άλλως και 

όλως επικουρικώς σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 904 ΑΚεπ. Για εκχιονισμούς που 

ισχυρίζεται ότι διενήργησε κατά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2019  σε Κοινότητες της ΔΕ 

Παρνασσού και Γραβιάς του Δήμου Δελφών. Επειδή η έκβαση της εν λόγω αγωγής είναι εξ 

αντικειμένου  σημαντική για τα συμφέροντα του Δήμου Δελφών, καθώς θα δημιουργήσει 

δικαστικό προηγούμενο για συναφείς ή όμοιες περιπτώσεις στην περιοχή. 

 

Β. Εισηγούμαι, την λήψη σχετικής απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Δελφών  για την αντίκρουση της από με  αρ.καταθ. 15/22 Αγωγής ενώπιον του Ειρηνοδικείου 

Άμφισσας σε οποιαδήποτε  δικάσιμο συζητηθεί αυτή.  

 

Να οριστεί ο νομικός σύμβουλος του Δήμου Δελφών δικηγόρος του Δ.Σ. Αμφίσσης να 

εκπροσωπήσει το Δήμο Δελφών μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως μέχρι τελεσιδικίας της. 
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Επισημαίνεται ότι η λήψη της σχετικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής είναι επείγουσα 

λόγω προθεσμίας καταθέσεως των προτάσεων και των αποδεικτικών μέσων του Δήμου . 

 
 
Ε.Δ.  
- Δήμαρχο Δελφών 
- Γ.Γ. Δελφών 
- Αντιδήμαρχο Δελφών,  
   κ. Γεώργιο Τσατσαρώνη 
- Αντιδήμαρχο Δελφών 
   κ. Ανδρέα Παναγιωτόπουλο 
- Διεύθυνση Οικ. Υπηρεσιών & Ανάπτυξης 
- Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Πρασίνου 
- Χ.Α. 

Ο Προϊστάμενος του  
Αυτοτελούς Τμήματος 
Νομικής Υποστήριξης 

 
 

 
 


