
 
 

 
 

Α  Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Του  Πρακτικού αριθ. 10/2017 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 

Αριθ. Απόφασης 170/2017 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση αίτησης θεραπείας-επανεξέτασης της υπ΄αριθμ. 801/2016 
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. «Εισήγηση για την έγκριση άσκησης ή μη, ένδικου μέσου κατά της 
υπ' αριθ. 80/2016 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αλεξανδρούπολης του Ιωάννη Κυριακάκη του 
Αλεξάνδρου κατά της Π.Α.Μ.Θ.». 

 
Στην Καβάλα σήμερα στις 2 Μαρτίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ. στην αίθουσα 
τηλεδιάσκεψης-γραφείο Αντ/χη Καβάλας, 2ο όροφο, Εθνικής Αντιστάσεως 20, συνήλθε σε δημόσια 
τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα 
από την Δ.Δ.οικ. 877/24-2-2017 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος 
χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. 
  Παρόντες ήταν: οι κ.κ. 1)  Πέτροβιτς Δημήτριος Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής,  2)  Ιωσηφίδης 
Αλέξανδρος Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) Μπούτος Ιωάννης μέλος, 4) Μποταΐτης 
Σωτήριος μέλος,  5) Ιμπραήμ Αχμέτ μέλος, 6) Κινατζίδης Κωνσταντίνος μέλος,  7) Καραλίδης Φώτιος 
μέλος,  8) Τσαλδαρίδης Αναστάσιος μέλος και 9) Λασκαρίδης Παντελής μέλος. 
     Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική. 
 
    Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα και τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της 
Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης. 
 
Στη συνέχεια, αποφασίσθηκε Ομόφωνα από τα μέλη της οικονομικής επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 
168 του Ν.3852/2010 η συζήτηση του πέμπτου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος. 

 
Αποχώρησαν μόνιμα από την συνεδρίαση τα μέλη της οικονομικής επιτροπής Ιωσηφίδης Αλέξανδρος 
Καραλίδης Φώτιος, Τσαλδαρίδης Αναστάσιος και Λασκαρίδης Παντελής. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 170: Εισηγούμενη το πέμπο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Δημόσιας Υγείας & 
Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Α.Μ.Θ. με το υπ’ αριθμ. οικ.606/1-3-2017 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των 
μελών της επιτροπής τα εξής:  
 
ΣΧΕΤ, : Το υπ’ αριθμ. 56/15-02-2017 έγγραφό μας  
Κατόπιν του ανωτέρω σχετικού μας εγγράφου με το οποίο σας διαβιβάσαμε την από 13/02/2017 αίτηση 
του Ιωάννη Κυριακάκη του Αλεξάνδρου με θέμα «Αίτηση θεραπείας – επανεξέτασης της υπ’ αριθμ. 801 / 
2016 απόφασής σας «Εισήγηση για την έγκριση άσκησης ή μη, ένδικου μέσου κατά της υπ' αριθ. 80/2016 
διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αλεξανδρούπολης του Ιωάννη Κυριακάκη του Αλεξάνδρου κατά της 
Π.Α.Μ.Θ.», εισηγούμαστε τη συζήτηση του θέματος αυτού στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση της 
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (επείγει λόγω της μεγάλης καθυστέρησης στην εξόφληση της 
εν λόγω δαπάνης και της υποχρέωσης απάντησης εντός μήνα από την αίτηση, έως 13/03/2017), 
λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα :  
 Με την υπ’ αριθμ. 80 / 2016 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αλεξανδρούπολης η Περιφέρεια 

Α.Μ.Θ. καλείται να εκκαθαρίσει και να ενταλματοποιήσει δαπάνη ποσού 4.669,88 ευρώ (κεφάλαιο 
ύψους 4.200,00 ευρώ πλέον τόκων και λοιπών εξόδων), η οποία προκλήθηκε στο πλαίσιο συμμετοχής 
της ως συνδιοργανωτής στην πολιτιστική εκδήλωση με τίτλο «8ο Πανθρακικό Αντάμωμα 2016» 
(Απαλός, Αλεξανδρούπολη, 24-26/06/2016). Ήτοι με την εκδοθείσα διαταγή πληρωμής επέρχεται 
επιπλέον οικονομική επιβάρυνση στην Περιφέρεια Α.Μ.Θ. 469,88 ευρώ 

      Η δαπάνη ήταν προγραμματισμένη στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος δράσης της Περιφέρειας 
Α.Μ.Θ. για το έτος 2016 και δεν προκαλεί αιφνιδιασμό στον προϋπολογισμό αυτής.  

 Το έργο που αντιστοιχεί σ’ αυτή τη δαπάνη εκτελέστηκε ορθά και παρελήφθη ποιοτικά και ποσοτικά 
από την αρμόδια υπηρεσιακή τριμελή επιτροπή.  

 Η υπ’ αριθμ. 192 / 01-11-2016 γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας Περιφερειακής Ενότητας Έβρου 
γνωμοδοτεί υπέρ της μη άσκησης ένδικου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. 80 / 2016 διαταγής πληρωμής.  
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 Η από 11-11-2016 ανακοπή που άσκησε η Περιφέρεια Α.Μ.Θ. κατά της συγκεκριμένης διαταγής 
πληρωμής θα συζητηθεί τον Μάιο του τρέχοντος έτους, περίπου τρεις μήνες μετά, αυξάνοντας 
περαιτέρω το χρόνο καθυστέρησης πληρωμής της δαπάνης, με τις τυχόν συνέπειες αυτής σε 
πρόσθετα έξοδα και τόκους 

 Επιπλέον των ανωτέρω, στην από 13/02/2017 αίτησή του ο κ. Κυριακάκης αναφέρει αυτήν ως αίτηση 
θεραπείας, παραπέμποντας κατά συνέπεια στο άρθρο 24 του Κώδικα Διοικητικών Διαδικασιών,  
σύμφωνα με το οποίο : «1. Αν από τις σχετικές διατάξεις δεν προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης της, 
κατά το επόμενο άρθρο, ειδικής διοικητικής, ή ενδικοφα-νούς προσφυγής, ο ενδιαφερόμενος, για την 
αποκατάσταση υλικής ή ηθικής βλάβης των έννομων συμφερόντων του που προκαλείται από ατομική 
διοικητική πράξη μπορεί, για οποιονδήποτε λόγο, με αίτησή του, να ζητήσει, είτε από τη διοικητική 
αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), 
είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική 
προσφυγή). 2. Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η, κατά την προηγούμενη παράγραφο, 
αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το 
αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική 
προθεσμία. 3. Αν αρμόδια για την ανάκληση ή τροποποίηση ή την ακύρωση είναι άλλη διοικητική αρχή, 
εκείνη στην οποία κατατέθηκε η αίτηση θεραπείας ή η ιεραρχική προσφυγή οφείλει να τη διαβιβάσει 
στην αρμόδια αρχή το αργότερο μέσα σε πέντε (5) ημέρες. Και στην περίπτωση αυτή, η γνωστοποίηση 
της απόφασης της αρμόδιας αρχής, στον ενδιαφερόμενο, πρέπει να γίνεται μέσα στην κατά την 
προηγούμενη παράγραφο προθεσμία. 4. Αν η πράξη ακυρωθεί, η υπόθεση επανέρχεται στην αρχή που 
εξέδωσε την πράξη, εκτός αν οι σχετικές διατάξεις προβλέπουν αρμοδιότητα της προϊστάμενης αρχής 
για την έκδοσή της.»  

 
Κατόπιν των παραπάνω, η Υπηρεσία 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
Την αποδοχή της αίτησης του ενδιαφερόμενου, την παραίτηση από την ασκηθείσα ανακοπή της 
Περιφέρειας Α.Μ.Θ. και την ανάκληση της 801/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Α.Μ.Θ. ώστε αυτή να ωφεληθεί κατά το ποσό των επιπλέων τόκων και εξόδων.  

 
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας 
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του 
Ν.4071/2012:  

ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  ΟΜ Ο ΦΩ Ν Α 
 

Εγκρίνει: α) Την αποδοχή της αίτησης του Ιωάννη Κυριακάκη του Αλεξάνδρου με θέμα «Αίτηση θεραπείας 
– επανεξέτασης της υπ’ αριθμ. 801 / 2016 απόφασής σας «Εισήγηση για την έγκριση άσκησης ή μη, 
ένδικου μέσου κατά της υπ' αριθ. 80/2016 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αλεξανδρούπολης του 
Ιωάννη Κυριακάκη του Αλεξάνδρου κατά της Π.Α.Μ.Θ.»,  
β)την παραίτηση από την ασκηθείσα ανακοπή της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. και  
γ) την ανάκληση της 801/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.Θ. ώστε αυτή να 
ωφεληθεί κατά το ποσό των επιπλέων τόκων και εξόδων.  
 
 
 

Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  170/2017. 
 

 
                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

   ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
 

 
ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
 

              
                  ΤΑ ΜΕΛΗ 
     ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
     ΜΠΟΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
     ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 

                     ΙΜΠΡΑΗΜ ΑΧΜΕΤ   
                     ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ  ΦΩΤΙΟΣ 
ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
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