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

                 ΑΜΦΙΣΣΑ, 8/11/2022 
                Αρ. Πρωτ. 24414 

   

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

ΠΡΟΣ: Οικονομική Επιτροπή Δ. Δελφών 

    
 

 
ΘΕΜΑ: Άσκηση ενδίκων μέσων -Πρωτογενές αίτημα – εισήγηση ορισμού δικηγόρου και καθορισμός 
αμοιβής του για την εκπροσώπηση του Δήμου Δελφών ενώπιον του Αρείου Πάγου για την άσκηση και 
προσδιορισμό αιτήσεως αναιρέσεως. 

      
 ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:  

 1.- Η υπ’ αριθμ. 69/2020 τελεσίδικη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αμφίσσης 
 2.- Η υπ’ αριθμ. 189/2019  οριστική απόφαση του Ειρηνοδικείου Αμφίσσης 
 3.- Η από 28/06/2017 και με αριθμό κατάθεσης 23/2017 αγωγή ενώπιον του Ειρηνοδικείου Άμφισσας 
4.   Οι υπ΄ αρ. 17/327/2017 και 31/336/2019 αποφάσεις της Ο.Ε. 
5.- Η υπ’ αριθ. πρωτ. 24095/2022 γνωμάτευση της δικηγόρου Σοφίας Π.  Αναγνωστάκου. 

 

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

Α.  Με την υπ’ αριθ. -4- σχετ. είχε οριστεί η δικηγόρος Αμφίσσης Σοφία Αναγνωστάκου για την αντίκρουση 
της σχετ. 3 αγωγής κατά του Δήμου Δελφών των εργαζομένων Σωτηρία Πλατή, κλπ. (συνολ.34) . Επί της 
αγωγής εξεδόθη σχετ.2 η υπ’ αριθμ. 189/2019 οριστική απόφαση του Ειρηνοδικείου Αμφίσσης και κατόπιν 
άσκησης εφέσεως από τους αντιδίκους η σχετ. 1 υπ’ αριθμ. 69/2020 τελεσίδικη απόφαση του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αμφίσσης την οποία χειρίστηκε σε 2ο βαθμό η ίδια δικηγόρος. Με το -5- 
σχετικό η ανωτέρω δικηγόρος ενημερώνει περί σφοδρών πιθανοτήτων ευδοκίμησης σε περίπτωση 
άσκησης αιτήσεως αναιρέσεως, λόγω έκδοσης της υπ’ αριθμόν 1307/2019 απόφασης της Ολομέλειας του 
Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία κρίθηκε αμετάκλητα το θέμα της συνταγματικότητας του 
ν.4093/2012 ως προς τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου 
με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, για τον οποίο η σχετ. 1 τελεσίδικη απόφαση του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αμφίσσης δέχθηκε ότι αντίκειται στο Σύνταγμα  και στο άρθρο 1 του Π.Π.Π. της ΕΣΔΑ. 

Ο χειρισμός της υπόθεσης στα μέχρι στιγμής δύο πρώτα στάδια έχει γίνει ορθώς από την ορισθείσα 
δικηγόρο και συμφωνώ με την γνώμη που εκφράζει με το σχετ. 5 έγγραφό της και θεωρώ ότι πρέπει να 
ασκηθεί αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Αρείου Πάγου κατά της αριθμ. 69/2020 τελεσίδικης απόφασης 
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αμφίσσης. 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 της ιδιαιτερότητας και 
βαρύτητας της υποθέσεως. 
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Β. Εισηγούμαι, λόγω ύπαρξης προθεσμιών, την λήψη σχετικής απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή 
του Δήμου Δελφών  για την άσκηση αιτήσεως αναιρέσεως ενώπιον του Αρείου Πάγου κατά της αριθμ. 
69/2020 τελεσίδικης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αμφίσσης. Τον ορισμό της δικηγόρου του 
Δ.Σ. Αμφίσσης Σοφίας Π. Αναγνωστάκου προκειμένου να ασκήσει την αίτηση αναιρέσεως και να 
προσδιορίσει και δικάσιμο συζητήσεώς της στον Α.Π. μέχρι πέρατος της υποθέσεως, η οποία έχει εμπειρία 
σε ανάληψη συναφών υποθέσεων και έχει εκπροσωπήσει πολλές φορές το Δήμο Δελφών σε συναφείς 
υποθέσεις αγωγών υπαλλήλων έως τον Α.Π. και τις έχει χειριστεί ορθά και αποτελεσματικά. 
 
Γ- Αναφορικά,  τέλος, με τον καθορισμό αμοιβής για την πληρεξούσιο δικηγόρο, αφού ληφθούν υπόψη: 

1. Η αξία των γραμματίων προκαταβολής αμοιβής για την κατάθεση στο Πρωτοδικείο Αμφίσσης της 
αιτήσεως αναιρέσεως 406,00 €, και 

2. Η αναγκαία εξωδικαστική προετοιμασία για την κατάρτιση του φακέλλου, λήψη αντιγράφων κλπ 
σχετικών μετάβαση σε Αθήνα για προσδιορισμό δικασίμου της αιτήσεως αναιρέσεως στον ΑΠ και 
σύνταξη παραγγελίας για επίδοσή της στην αντίδικο τέσσερις (4) ώρες απασχόλησης δηλαδή 
320,00 € (=4 επί 80 €) 

3. Συνολικά για την άσκηση και προσδιορισμό της αιτήσεως αναιρέσεως 726, 00 € (=406,00 και 320) 
πλέον το 24%  ΦΠΑ 174,24 € πρέπει να καθοριστεί σε συνολικά 900,24 € ευρώ . 
 

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

 
 

 
 


