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Διεύθυνση: Πλατεία Κεχαγιά  
Τ.Κ. : 33100, Άμφισσα    
Τηλ: 2265350020 

ΠΡΟΣ: Οικονομική Επιτροπή Δ. Δελφών 

    
 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
 
ΘΕΜΑ: Πρωτογενές αίτημα – αναγκαιότητα παροχής απαιτούμενης νομικής υποστήριξης στον 
υπάλληλο του Δήμου Δελφών Δαμιανό Μουτσέλη. 
      

 ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:  
1.- η με αριθμό πρωτ. 23703/2022 αίτηση του Δαμιανού Μουτσέλη 
2.-από 24-03-2022 μήνυση του Ιωάννη Γρίβα του Νικολάου και της Μαρίας κατοίκου Ιτέας Φωκίδας, η οποία     
στρέφεται και κατά  των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Δελφών  
         

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

Σε βάρος του Δαμιανού Μουτσέλη υπηρετούντος κατά τον επίμαχο χρόνο φερόμενης τέλεσης της 
αξιόποινης πράξης της παράβασης καθήκοντος στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας 
του Δήμου Δελφών σχηματίστηκε κατόπιν της σχετ. 2 μηνύσεως η ποινική δικογραφία με ABM Ε2022-16. 

Α. Από τα στοιχεία της προσκομιζόμενης δικογραφίας προκύπτουν τα εξής: 

α. Η αποδιδόμενη αξιόποινη πράξη φέρεται να τελέστηκε υπό του Δαμιανού Μουτσέλη, υπό την ιδιότητα 
του αναπληρωτή προϊσταμένου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου 
Δελφών και κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του 

β. Ότι οι κατηγορίες που του αποδίδονται κρίνονται ως αβάσιμες. 
 
-Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαι την νομική υποστήριξη του τέως αναπληρωτή προϊσταμένου της 
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Δελφών Δαμιανού Μουτσέλη με 
επιμέλεια του Δήμου Δελφών, στα πλαίσια σχετ. 1 ποινικής δικογραφίας  για την υπεράσπισή του ενώπιον 
του Πταισματοδίκου Άμφισσας όπου έχει κληθεί να εξετασθεί ως ύποπτος τέλεσης του αδικήματος της 
παράβασης καθήκοντος. 
 
Β.- Περαιτέρω,  ο έμμισθος δικηγόρος του Δήμου Δελφών αδυνατώ να εκπροσωπήσω τέως αναπληρωτή 
προϊσταμένου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Δελφών για την εν 
λόγω υπόθεση, λόγω φόρτου εργασίας για υποθέσεις του Δήμου μας το συγκεκριμένο διάστημα, της 
συνεχούς ροής ερωτημάτων, γνωμοδοτήσεων, υποστήριξης, εισηγήσεων προς την Ο.Ε. και το Δ.Σ., 
παραστάσεων που αντιστοιχούν στην υπηρεσία μας της ιδιαιτερότητας και βαρύτητας της υποθέσεως 
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καθόσον  δεν αφορά σε σύνηθες για το πλαίσιο των υποθέσεων του Δήμου, αντικείμενο ποινικού δικαίου,  
και λόγω της σημαντικότητας της αποδιδόμενης κατηγορίας, απαιτεί εκ μέρους του δικηγόρου  
υπεράσπισης εξειδίκευση στο Ποινικό Δίκαιο με εμπειρία σε ζητήματα που αφορούν στα εν λόγω 
αδικήματα. 
 
Επίσης, η εν λόγω υπόθεση λόγω της ιδιαιτερότητάς της είναι εξ αντικειμένου ιδιαίτερα σημαντική για τον 
Δήμο, αλλά και για την προάσπιση της τιμής και της υπόληψης του τέως αναπληρωτή προϊσταμένου της 
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Δελφών. 
 

-Εισηγούμαι, λοιπόν, την λήψη σχετικής απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, για 
την ανάθεση της παροχής νομικής υποστήριξης  και εκπροσώπησης του τέως αναπληρωτή προϊσταμένου 
της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Δελφών στον Ιωάννη Καραμπάση 
Δικηγόρο του Δ.Σ. Άμφισσας.  

 
Γ.- Αναφορικά,  τέλος, με τον καθορισμό αμοιβής του πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του 
τέως αναπληρωτή προϊσταμένου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου 
Δελφών, αφού ληφθούν υπόψη: 
 
1. Η αξία του γραμματίου προκαταβολής αμοιβής που θα προσκομιστεί υποχρεωτικά από τον 
πληρεξούσιο Δικηγόρο για σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος ενώπιον του Πταισματοδίκου Αμφίσσης  
ανέρχεται σε 144,00€ πλέον ΦΠΑ 24%  και  2. Η αναγκαία εξωδικαστική προετοιμασία, λόγω των 
ιδιαιτεροτήτων της, απαιτεί εργασία τουλάχιστον μιας (1) ώρας, (μελέτη φακέλου και συγκέντρωση 
απαιτούμενου υλικού όπως νομολογία κλπ, συνάντηση με υπάλληλο προ της σύνταξη υπομνήματος, 80,00 
ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% (ελάχιστη αμοιβή ανά ώρα για παροχή συμβουλών, σύμφωνα με τον Κώδικα 
Δικηγόρων), αυτή δεν μπορεί να είναι κατώτερη των 224,00 € συνολικά πλέον ΦΠΑ 24%. Συνολικά δηλαδή 
θα πρέπει για την αμοιβή του δικηγόρου για την συγκεκριμένη ποινική υπόθεση να εγκριθεί δαπάνη 
277,76 € (=224,00+53,76 ΦΠΑ 24%  ) 

 
 

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 

 
 

 
 


