
 
 

 
 

Α  Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Του  Πρακτικού αριθ. 38/2017 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης 709/2017 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ. ενώπιον του 
Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με την αίτηση ακύρωσης κατά της υπ’ αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.35897/ΦΝ393 
ΚΥΑ Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών & Μεταφορών, όσον αφορά στη χωροθέτηση και λειτουργία 
σταθμών διοδίων στην Εγνατία Οδό στη θέση Μέστη. 
 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 5 Οκτωβρίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ. στην αίθουσα 
συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος 
όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.οικ. 5744/29-9-2017 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) Τσολάκης 
Σταύρος αναπληρωματικό μέλος, 3) Γεωργιτσόπουλος Χρήστος μέλος, 4) Αλατζά – Παπαδοπούλου 
Κυριακούλα μέλος, 5) Εξακουστός Κωνσταντίνος μέλος, 6) Μουσταφά Μετίν μέλος, 7) Καραλίδης 
Φώτιος μέλος, 8) Ζιμπίδης Γεώργιος αναπληρωματικό μέλος και 9) Τσαλδαρίδης Αναστάσιος  
αναπληρωματικό μέλος.  
   Απόντες ήταν οι: κ. κ. 1) Αντωνιάδης Κωνσταντίνος Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) 
Γρανάς Αρχέλαος μέλος και 3) Λασκαρίδης Παντελής μέλος,  οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν 
νόμιμα. 
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 και ημερήσιας διάταξης. 

 
Στη συνέχεια, αποφασίσθηκε Ομόφωνα από τα μέλη της οικονομικής επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 
168 του Ν.3852/2010 η συζήτηση του τέταρτου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος. 

 
Αποχώρησε μόνιμα από την συνεδρίαση το μέλος της Οικονομικής επιτροπής Καραλίδης Φώτιος. 
   
ΑΠΟΦΑΣΗ 709: Εισηγούμενο το τέταρτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης το γραφείο του 
Αντιπεριφεριάρχη της Π.Ε. Έβρου με το υπ’ αριθμ. οικ. 1482/3-10-2017 έγγραφό του, έθεσε υπόψη των 
μελών της επιτροπής τα εξής: 
Έχοντας υπόψη: 

1. Το υπ’ αριθμ. 2516/19-5-2017 ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης σχετικά με τη δημιουργία νέων διοδίων επί της Εγνατίας Οδού. 

2. Την υπ’ αριθμ. 226/3-10-2017 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας  
Έβρου. 

3. Το γεγονός ότι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχει προφανές έννομο συμφέρον 
να ασκήσει αίτηση ακύρωσης για τη δημιουργία διοδίων εφόσον αυτά βρίσκονται στην εδαφική της 
Περιφέρεια. 
 

Κατόπιν των ανωτέρω,  
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

 
Να ασκηθεί αίτηση ακύρωσης  εκ μέρους της Περιφέρειας στο Συμβούλιο της Επικρατείας  κατά της υπ’ 
αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.35897/ΦΝ393 ΚΥΑ Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών & Μεταφορών, όσον αφορά 
στη χωροθέτηση και λειτουργία σταθμών διοδίων στην Εγνατία Οδό στη θέση Μέστη.  
Να οριστεί η δικηγόρος με έμμισθη εντολή της ΠΑΜΘ/ ΠΕ Έβρου Ελένη Αναγνώστου ή/και ο δικηγόρος με 
έμμισθη εντολή της ΠΑΜΘ/ ΠΕ Ξάνθης Κωνσταντίνος Γούναρης , προκειμένου , από κοινού ή χωριστά , 
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να συντάξουν την παραπάνω αίτηση ακύρωσης, να καταθέσουν αυτήν αρμοδίως , να παραστούν κατά την 
συζήτησή της όποτε αυτή οριστεί, και να χειριστούν εν γένει την υπόθεση. 
 
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 
 
Να παρασχεθεί η εντολή και πληρεξουσιότητα στην δικηγόρο της Π.Α.Μ.Θ./ΠΕ Έβρου Ελένη 
Αναγνώστου, με έμμισθη εντολή, ή/και στον δικηγόρο με έμμισθη εντολή της Π.Α.Μ.Θ./ΠΕ Ξάνθης 
Κωνσταντίνο Γούναρη με έμμισθη εντολή προκειμένου, από κοινού ή χωριστά, να συντάξουν την αίτηση 
ακύρωσης, εκ μέρους της Περιφέρειας στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της υπ’ αριθμ. 
ΔΝΣγ/οικ.35897/ΦΝ393 ΚΥΑ Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών & Μεταφορών, όσον αφορά στη 
χωροθέτηση και λειτουργία σταθμών διοδίων στην Εγνατία Οδό στη θέση Μέστη, να καταθέσουν αυτήν 
αρμοδίως, να παραστούν κατά την συζήτησή της όποτε αυτή οριστεί, και να χειριστούν εν γένει την 
υπόθεση. 

 
 
 
 
 
 

Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α 709/2017. 
 

 
 

                                  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

                        ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

              
                  ΤΑ ΜΕΛΗ 

   ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΣΤΑΡΥΡΟΣ    
   ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
   ΑΛΑΤΖΑ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ 
   ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
   ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΕΤΙΝ                                                          

ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ  
   ΖΙΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
   ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
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