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ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

(ΑΡ.11  Ν.4915/2022 σε συνδυασμό με την υπ’αριθμ. 273/25837/19-4-2022 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών {ΑΔΑ:9Υ3946ΜΤΛ6-1ΛΡ}) 

 
 

 
     ΘΕΜΑ: Παροχή νομικής υποστήριξης στον Πρόεδρο και τα μέλη του Συμβουλίου της Κοινότητας 

Άμφισσας και στις Διευθύντριες Οικονομικών Υπηρεσιών και Ανάπτυξης και Τεχνικών Υπηρεσιών 
και την Αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης της Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών και Ανάπτυξης του Δήμου Δελφών. 

      
      ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:  

- Η με στοιχεία Ε2022-64 σχηματισθείσα δικογραφία, η οποία προσκομίστηκε σε αντίγραφο στην Νομική 
Υπηρεσία του Δήμου  
 

**************************** 
 
- Τα μέλη του Συμβουλίου της  Κοινότητας Άμφισσας και οι Διευθύντριες Οικονομικών Υπηρεσιών και 
Ανάπτυξης και Τεχνικών Υπηρεσιών και η Αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Επιχειρηματικότητας και 
Ανάπτυξης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Ανάπτυξης του Δήμου Δελφών, μετά από μήνυση 
των Ηλία Στάϊκου, Ηλία-Παρασκευά Λύτρα και Δημητρίου Λύτρα, ελέγχονται ως ύποπτοι (άρθρο 244 
παρ. 1 ΚΠΔ)  για ενδεχόμενη παράβαση του άρθρου 259 Π.Κ. και (4 παρ. 8 Ν. 4445/2017 με τις 
σχετικές 2 κλήσεις του Ειρηνοδίκη Άμφισσας Γεωργίου Πιτταρά. Με την μήνυση-έγκληση 
κατηγορούνται ότι δεν έπραξαν τα επιβαλλόμενα από τις υπηρεσιακές τους υποχρεώσεις μετά την 
έκδοση της υπ’αριθμ. 112992/4-7-2022 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ : ΨΤ9ΕΟΡ10-374). 
 
-Από τα στοιχεία της προσκομιζόμενης δικογραφίας προκύπτουν τα εξής: 
 
Α. Ότι εξετάζονται ως ύποπτοι λόγω της ιδιότητάς τους ως μέλη του Συμβουλίου της  Κοινότητας 
Άμφισσας και υπάλληλοι των ανωτέρω υπηρεσιών του Δήμου Δελφών, κατά τον φερόμενο χρόνο του 
αδικήματος και ότι το διέπραξαν στα πλαίσια άσκησης των αρμοδιοτήτων τους. 
Β. Ότι οι πράξεις για τις οποίες εξετάζονται ως ύποπτοι και τους αποδίδονται κρίνονται ως αβάσιμες, 
μετά την έκδοση της αριθμ. 6/10/2022 απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 152 Ν. 3463/2006, που 
έκανε ομόφωνα δεκτή η αριθ. 19/11-7-2022 προσφυγή της εταιρείας «ΜΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Π.-
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣΕ & ΣΙΑ Ο.Ε.» κατά της υπ’αριθμ. 112992/4-7-2022 απόφασης του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας (την οποία κατηγορούνται ότι δεν 
εφάρμοσαν). Με αυτή την απόφαση  της Επιτροπής του άρθρου 152 Ν. 3463/2006 έγινε ομόφωνα 
δεκτό το αίτημα της προσφυγής που έχει επί λέξει ως εξής: «Να κάνετε δεκτή την παρούσα προσφυγή 
μου και να ακυρώσετε και εξαφανίσετε  την προσβαλλόμενη υπ’αριθμ. 112992/4-7-2022 απόφαση 
του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας (που αναρτήθηκε στην 
ΑΔΑ με αριθμό ΨΤ9ΕΟΡ10-374) και κάθε αμέσως ή εμμέσως συναφή προηγούμενη ή επιγενόμενη 
πράξη της παραπάνω Αρχής ή κάθε άλλης Αρχής, προς το σκοπό όπως απορριφθεί η από 24-5-2022 
προσφυγή της ανταγωνιστικής σε εμένα εταιρείας «ΑΦΟΙ Η. & Δ. ΛΥΤΡΑ ΟΕ» και των μελών της 
αδελφών Ηλία-Παρασκευά Λύτρα και Δημητρίου Λύτρα, με την οποία ζητούσαν να ακυρωθεί η 
υπ’αριθμ. 6961/15-4-2022 απόφαση του Αντιδημάρχου Δελφών περί χορήγησης Άδειας Ίδρυσης και 
Λειτουργίας στο άνω κατάστημα που εκμεταλλεύομαι, ήτοι στο κατάστημα υγειονομικού 
ενδιαφέροντος κέντρο διασκέδασης με τον διακριτικό τίτλο «SANTE».   Γενομένου ούτως ομοφώνως 
δεκτού του αιτήματος της προσφυγής, η υπ’αριθμ. 112992/4-7-2022 απόφαση του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας εξαφανίστηκε και δεν νοείται παράβαση 
καθήκοντος για παραβίασή της και μη εφαρμογή της από τους καλουμένους ως ύποπτους αιρετούς 
και υπαλλήλους του Δήμου Δελφών. 
 
-Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαι την νομική υποστήριξη των μελών του Συμβουλίου της  
Κοινότητας Άμφισσας και των Διευθυντριών Οικονομικών Υπηρεσιών και Ανάπτυξης και Τεχνικών 
Υπηρεσιών και της Αν. Προϊσταμένης του Τμήματος Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης της Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών και Ανάπτυξης του Δήμου Δελφών ενώπιον του Ειρηνοδίκη Άμφισσας 
κληθέντων για ανωμοτί εξέταση την 14-11-2022 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, από τον 
προτεινόμενο από τους αιτούντες, Δικηγόρο Άμφισσας, Νικόλαο Αναγνωστόπουλο και την έκδοση 
σχετικής απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.  
 
Η νόμιμη αμοιβή του ορισθέντος πληρεξούσιου δικηγόρου δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο 
του ποσού αναφοράς της παρεχόμενης υπηρεσίας, όπως προσδιορίζεται στους πίνακες αμοιβών του 
Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013, Α' 208). Η καταβολή της ανωτέρω δαπάνης γίνεται, εφόσον 
προσκομισθούν τα νόμιμα παραστατικά (αρ. 11 παρ.5 Ν.4915/2022). 
 
Για την παράσταση του ως άνω πληρεξούσιου δικηγόρου ενώπιον του Μονομελούς 
Πλημμελειοδικείου Άμφισσας είναι απαραίτητη η έκδοση γραμματίου προκαταβολής αμοιβής με 
τιμή αναφοράς: για την σύνταξη και κατάθεση απολογητικού υπομνήματος 144,00€ (πλέον ΦΠΑ 24%) 
και για την προετοιμασία του φακέλου, την πραγματοποίηση συναντήσεων με τους ελεγχόμενους ως 
ύποπτους  και την συγκέντρωση λοιπού υλικού πέραν της δικογραφίας είναι απαραίτητη η 
απασχόληση τουλάχιστον τριών (3) ωρών (3 Χ 80 € ανά ώρα=240€  πλέον ΦΠΑ 24%), επομένως 
εύλογη αμοιβή κρίνεται το συνολικό ποσό των (144+240=) 384,00 € πλέον ΦΠΑ 24% ποσού 92,16 € 
και συνολικά 476,16 €, το οποίο δεν ξεπερνά το όριο που θέτει το αρ.11 του Ν.4915/2022. 
 
 
Ε.Δ.  
- Δήμαρχο Δελφών 
- Γ.Γ. Δελφών 
- Αντιδήμαρχο Δελφών,  
   κ. Γεώργιο Τσατσαρώνη 
- Αντιδήμαρχο Δελφών 
   κ. Νικόλαο Λουπάκο 
-- Πρόεδρο Κοινότητας Άμφισσας 
- Διεύθυνση Οικ. Υπηρεσιών & Ανάπτυξης 
- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
- Τμήμα Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης  
- Χ.Α. 

Ο Προϊστάμενος του  
Αυτοτελούς Τμήματος 
Νομικής Υποστήριξης 

 
 
 

 


