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------- 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ 

 

 

1. Ορισμοί δικηγόρων-συμβολαιογράφων-αποδοχή γνωμοδοτήσεων-λοιπά νομικά θέματα. 
(Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Δελφών). 
 
 
 
                                                            __________________ 

  



1. 
Ορισμοί δικηγόρων-συμβολαιογράφων-αποδοχή γνωμοδοτήσεων-λοιπά νομικά θέματα. 
(Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Δελφών). 
 

Α) 
 

      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ   
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ     
Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ Γ. ΚΟΛΟΒΑΤΙΑΝΟΣ 
Δικηγόρος   

                 ΑΜΦΙΣΣΑ, 
6/3/2023 
                Αρ. Πρωτ. 4967 

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

ΠΡΟΣ: Οικονομική Επιτροπή Δ. 
Δελφών 

    
 
 

 
  ΘΕΜΑ: Παράσταση για υποστήριξη Προσφυγής του Δήμου Δελφών κατά της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδος 
 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:  
1. Η υπ’ αριθ.32/442/2015 απόφαση της Ο.Ε. (ΑΔΑ:ΩΨ6ΑΩ9Θ-9Ψ6) 
2. Η αρ. ΚΛ934/2020 Κλήση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς 
3. Η αριθ.Α144/2022 απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς 
4.Η ΠΡ38/4-12-2015 προσφυγή του Δήμου Δελφών κατά της Περιφέρειας Στ. Ελλάδος και τον 
Αντιπεριφερειάρχη Στ. Ελλάδος.         
5. Η υπ’ αριθ.20/214/2020 απόφαση της Ο.Ε. (ΑΔΑ: Ψ2Δ2Ω9Θ-0ΛΗ) 
6. Η υπ’ αριθ. ΚΛ587/2022 Κλήση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας 
 

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

Α. Με την σχετ. 1 απόφαση της Ο.Ε., άσκησε ο Δήμος Δελφών την σχετ. -4- προσφυγή του 
κατά της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος και του Αντιπεριφερειάρχη Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδος με αίτημα να ακυρωθεί ή μεταρρυθμιστεί υπ’ αριθμ.πρωτ. 84790/4018/24-9-2015 
απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος με θέμα «Επιβολή 
Διοικητικών Κυρώσεων στο Δήμο Δελφών, ήτοι, χρηματικής ποινής συνολικού ύψους επτά 
χιλιάδων ευρώ (7.000,00 €) για ρύπανση και υποβάθμιση περιβάλλοντος με ανεξέλεγκτη 
απόρριψη και  ανεξέλεγκτη διάθεση στερεών αποβλήτων: α) στον εξωτερικό χώρο των 
εγκαταστάσεων του βιολογικού καθαρισμού Άμφισσας, β) στη θέση «Αϊ Γιαννάκης» 
δημοτικής ενότητας Ιτέας, γ) στη θέση «Κεφαλή»  δημοτικής ενότητας Ιτέας και δ) στην 
περιοχή του γηπέδου Κίρρας της τοπικής κοινότητας Κίρρας. Με την σχετ. 5 ορίστηκε ο 
Νομικός Σύμβουλος του Δήμου Δελφών Σπυρίδων Γ. Κολοβατιανός να εκπροσωπήσει το 
Δήμο Δελφών ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς μέχρι πέρατος 
της εν λόγω υποθέσεως μέχρι τελεσιδικίας της.   



Επί της προσφυγής αυτής εκδικασθείσης εξεδόθη η σχετ. 3 απόφαση του Μονομελούς 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς με την οποία το Δικαστήριο αυτό Κήρυξε τον εαυτό του 
αναρμόδιο να κρίνει την προσφυγή και Παρέπεμψε την υπόθεση στο κατά τόπο αρμόδιο 
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας. Με την σχετ. 6 κλήση το Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας 
όρισε δικάσιμο για την συζήτηση της σχετ. 4 προσφυγής την 9-3-2023. 
Β. Εισηγούμαι, την λήψη σχετικής απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 
Δελφών  για την υποστήριξη της ΠΡ38/4-12-2015 προσφυγής του Δήμου Δελφών  ενώπιον 
του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας κατά την δικάσιμο της 9-3-2023  και σε 
οποιαδήποτε  δικάσιμο συζητηθεί αυτή μετά από τυχόν αναβολή.  
Να οριστεί ο νομικός σύμβουλος του Δήμου Δελφών Σπυρίδων Γ. Κολοβατιανός δικηγόρος 
με ΑΜ 39 του Δ.Σ.  Αμφίσσης να εκπροσωπήσει το Δήμο Δελφών μέχρι πέρατος της εν λόγω 
υποθέσεως μέχρι τελεσιδικίας της.  
 
Επισημαίνεται ότι η λήψη της σχετικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής είναι 
επείγουσα λόγω προσδιορισμού συζητήσεως της υποθέσεως την 9-3-2023  . 

 
 
 

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

Ο Προϊστάμενος του  
Αυτοτελούς Τμήματος 
Νομικής Υποστήριξης 

 
 
 

 
                                                              ______________________ 
 
 
 
 
Β) 
 

      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ   
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ     
Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ Γ. ΚΟΛΟΒΑΤΙΑΝΟΣ 
Δικηγόρος   

                 ΑΜΦΙΣΣΑ, 06/03/2023 
                Αρ. Πρωτ. 4974 

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

ΠΡΟΣ: Οικονομική Επιτροπή Δ. Δελφών 

    
 

 



ΘΕΜΑ: Εισήγηση ορισμού δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του  για την εκπροσώπηση 
του Δήμου Δελφών ενώπιον του Εφετείου Λαμίας για την συζήτηση Εφέσεως του Δήμου 
Δελφών κατά Ανδρέα & Παναγούλας Ζησοπούλου και κατά της αριθ.16/2022 Απόφασης 
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αμφίσσης. 
 
      
ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:  
1. Η υπ’ αριθμ. 16/2022 οριστική Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αμφίσσης. 
2. Η υπ’ αριθμ. ΤΜΝ9/2021 από 30-3-2021 αγωγή Ανδρέα Ζησόπουλου του Αθανασίου και  
Παναγούλας Ζησοπούλου του Αθανασίου (ως καθολικών διαδόχων λόγω κληρονομικής 
διαδοχής, της αρχικής ενάγουσας Χρυσαφούλας Ζησοπούλου) κατά Δήμου Δελφών. 
3. Η 32/326/2021(ΑΔΑ: 6ΨΔΗΩ9Θ-Σ4Γ) απόφαση της Ο. Ε. του Δήμου Δελφών. 
4.Η από 28-6-2022 Έφεση του Δήμου Δελφών (αριθ. βιβλ. Εφέσεων 123/2022). 
5. Η 21/246/2022 (ΑΔΑ: ΨΤΣΓΩ9Θ-9ΑΣ) απόφαση της Ο. Ε. του Δήμου Δελφών. 

 
 

**************************** 
 
Α.  Με την υπ’ αριθ. -3- σχετ. είχε οριστεί ο δικηγόρος Αμφίσσης Ευάγγελος Παλούκης να 
παρασταθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αμφίσσης για λογαριασμό του Δήμου 
Δελφών και να αντικρούσει την σχετ. -2- αγωγή στρεφομένη κατά του Δήμου Δελφών. Επί 
της αγωγής εξεδόθη η σχετ.-1- υπ’ αριθμ. 16/2022  απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Αμφίσσης. Με την σχετ. 5 απόφαση της Ο.Ε. αποφασίστηκε η άσκηση εφέσεως κατά της σχετ. 
1 απόφασης και ορίστηκε ο ίδιος δικηγόρος Ευάγγελος Παλούκης να ασκήσει την έφεση. Η 
συζήτηση της εφέσεως αυτής σχετ. 4 προσδιορίστηκε για εκδίκαση ενώπιον του  
Μονομελούς Εφετείου Λαμίας για την δικάσιμο της 14-3-2023.  Επειδή ο χειρισμός της 
υπόθεσης στο πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας έχει γίνει από τον ορισθέντα δικηγόρο Ευάγγελο 
Παλούκη, ο οποίος  γνωρίζει άριστα την υπόθεση και έχει ασκήσει και την έφεση και επειδή  
αδυνατώ ως νομικός σύμβουλος του Δήμου  να αναλάβω και να χειριστώ αποτελεσματικά 
και εμπρόθεσμα και την συγκεκριμένη υπόθεση λόγω φόρτου εργασίας για υποθέσεις του 
Δήμου μας το συγκεκριμένο διάστημα, της συνεχούς ροής ερωτημάτων, γνωμοδοτήσεων, 
υποστήριξης, παραστάσεων που αντιστοιχούν στην υπηρεσία μας και λόγω της της 
ιδιαιτερότητας και βαρύτητας της υποθέσεως. 
Β. Εισηγούμαι, την λήψη σχετικής απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 
Δελφών,  προκειμένου να οριστεί για να παρασταθεί  ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου 
Λαμίας προς υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου Δελφών κατά την εκδίκαση της σχετ.-
4- έφεσης την δικάσιμο της 14-3-2023 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο μέχρι πέρατος της 
υποθέσεως, ο δικηγόρος Αμφίσσης Ευάγγελος Παλούκης, ο  οποίος έχει εμπειρία σε 
ανάληψη συναφών υποθέσεων και έχει εκπροσωπήσει πολλές φορές το Δήμο Δελφών σε 
συναφείς υποθέσεις και τις έχει χειριστεί ορθά και αποτελεσματικά. 
 
Γ- Αναφορικά, τέλος, με τον καθορισμό αμοιβής για τον πληρεξούσιο δικηγόρο, αφού 
ληφθούν υπόψη: 
1.- Η αξία των γραμματίων προκαταβολής αμοιβής για την παράσταση στο Μονομελές 
Εφετείο Λαμίας 149,00 €, και για την σύνταξη και κατάθεση προτάσεων 139,00€  
2.- Η αναγκαία εξωδικαστική προετοιμασία για την κατάρτιση του φακέλου, λήψη 
αντιγράφων κλπ σχετικών μετάβαση σε Λαμία δύο (2) ώρες απασχόλησης δηλαδή 160,00 € 
(=2 επί 80 €) 
πρέπει να καθοριστεί συνολικά σε 448 € (=149+139+160) πλέον το 24%  ΦΠΑ 107,52 € , ήτοι 
να ανέλθει σε πεντακόσια πενήντα πέντε ευρώ και πενήντα δύο λεπτά (555,52 € ευρώ) . 



Επισημαίνεται ότι η λήψη της σχετικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής είναι 
επείγουσα λόγω ύπαρξης προθεσμιών.  
 
 
 

Ε.Δ.  
- Δήμαρχο Δελφών 
- Γ.Γ. Δελφών 
- Αντιδήμαρχο Δελφών,  
   κ. Γεώργιο Τσατσαρώνη 
- Αντιδήμαρχο Δελφών 
   κ. Νικόλαο Λουπάκο 
- Διεύθυνση Οικ. Υπηρεσιών & Ανάπτυξης 
 

Ο Προϊστάμενος του  
Αυτοτελούς Τμήματος 
Νομικής Υποστήριξης 

 
 
 

 
 
                                                 ______________________________ 


