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Του  Πρακτικού αριθ. 5/2020  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης 107/2020 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την αποδοχή γνωμοδότησης και ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου για την 
άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 476/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αλεξανδρούπολης, επί 
της αγωγής της Αναγνώστου Ελένης, δικηγόρου με έμμισθη εντολή  της Περιφέρειας Α.Μ.Θ, κατά της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.» 

 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 6 Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 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. 419/31-1-2020 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) Πολίτης Αλέξιος Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) Τσαλικίδης 
Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης Ροδόπης αναπληρωματικό μέλος, 4) Δελησταμάτης Βασίλειος μέλος, 5) 
Μουλταζά Ταρκάν μέλος, 6) Ιμάμογλου Τζιχάν μέλος, 7) Μωυσιάδης Αριστείδης μέλος, 8) Ταπατζάς 
Εμμανουήλ μέλος, 9) Χατζηπέμου Χρήστος μέλος και 10) Γρανάς Αρχέλαος μέλος. 
    Απόντες ήταν οι κ.κ.: 1) Ευφραιμίδης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης, 2) Παπαδόπουλος 
Γεώργιος Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.  
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική. 
    Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα τα δέκα 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 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η συζήτηση του τρίτου εκτός ημερήσιας διάταξης 
θέματος. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 107: Εισηγούμενη το τρίτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης το Διεύθυνση Διοικητικού -
Οικονομικού της Π.Ε Έβρου με το υπ’ αριθμ. 665/4-2-2020 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της 
επιτροπής τα εξής: 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα αυτές του άρθρου 176, που 
αφορά στις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με αυτές του 
άρθρου 5 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση 
και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.», σύμφωνα με τις οποίες η 
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. αποφασίζει, μεταξύ άλλων, για την άσκηση ή μη όλων 
των ένδικων βοηθημάτων και μέσων, για την πρόσληψη πληρεξούσιου δικηγόρου με πάγια αντιμισθία, 
όταν ο προσληφθείς δεν έχει δικαίωμα παράστασης στο δικαστήριο που είναι διάδικος η Περιφέρεια 
καθώς και για την άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και μέσων καθώς και για την 
παραίτηση από αυτά ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας 
συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237/Α/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Το γεγονός ότι με τα υπ’ αρίθμ. 146/23-09-2019, 359/24-09-2019 και 166979/5770/30-09-2019 
έγγραφα των Νομικών Υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Ξάνθης, Έβρου και Δράμας, οι 
δικηγόροι Γούναρης Κωνσταντίνος Πατσουρίδου Στάμω και Αποστολίδης Κυριάκος επικαλούνται 
σύγκρουση συμφερόντων. 

4. Την υπ’ αρίθμ. οικ. 459/04-02-2020 Γνωμοδότηση του κ. Τσακίρη Νικολάου, Προϊσταμένου της 
Νομικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Α.Μ.Θ. σύμφωνα με την οποία πρέπει να ασκηθεί έφεση ενώπιον του 
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Μονομελούς Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης κατά της με αριθμό 476/2019 απόφασης του 
Ειρηνοδικείου Αλεξανδρούπολης, που εκδόθηκε σε συνέχεια κατάθεσης και συζήτησης στις 
22/10/2019 της με αριθμό κατάθεσης ΕΙΔ40/25-02-2019 αγωγής της Αναγνώστου Ελένης του 
Κων/νου, δικηγόρου με έμμισθη εντολή της Περιφέρειας, στρεφομένης κατά της ΠΑΜΘ, η οποία έγινε 
δεκτή και πλέον η Περιφέρεια Α.Μ.Θ. υποχρεώνεται να της καταβάλλει το ποσό των 11.305,61 ευρώ 
συνολικά για επίδομα Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας για τα έτη 2014, 2015, 2016, 2017 και 2018 
(5.000,00 ευρώ) που περικόπηκαν με το άρθρο πρώτο του Ν.4093/2012 (μεσοπρόθεσμο), καθώς και 
για μη νόμιμες κρατήσεις: ειδική εισφορά αλληλεγγύης και εισφορά ΟΑΕΔ (6.305,61 ευρώ) . 

 
Με βάση τα προαναφερόμενα η Υπηρεσία  

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
 

α) για την αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης περί  άσκησης έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 476/2019 
απόφασης του Ειρηνοδικείου Αλεξανδρούπολης, και  
β) σε καταφατική περίπτωση να ορίσει δικηγόρο στον οποίο θα δώσει εντολή και 
πληρεξουσιότητα να ασκήσει έφεση, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης, 
κατά της υπ’ αριθμ. 476/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αλεξανδρούπολης, που εκδόθηκε σε 
συνέχεια κατάθεσης και συζήτησης στις 22/10/2019 της με αριθμό κατάθεσης ΕΙΔ40/25-02-2019 
αγωγής της Αναγνώστου Ελένης του Κων/νου, δικηγόρου με έμμισθη εντολή της Περιφέρειας, 
στρεφομένης κατά της ΠΑΜΘ, να παραστεί και να εκπροσωπήσει νόμιμα την Περιφέρεια κατά τη 
συζήτηση της ανωτέρω έφεσης ή σε όποια άλλη μετά από αναβολή συζήτηση, να καταθέσει 
προτάσεις και κάθε άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο, να προβάλει ενστάσεις και ισχυρισμούς 
σχετικά με την ανωτέρω υπόθεση. 
 
Ενδεικτικά, προτείνουμε την κα. Κοτίνη Βικτωρία του Αριστοτέλη, δικηγόρο του Δικηγορικού 
Συλλόγου Αλεξανδρούπολης με Α.Μ 179 και ΑΦΜ 125647699 ΔΟΥ Αλεξανδρούπολης και μέλος της 
εταιρίας δικηγόρων Χ.Π. Δετσαρίδης – Β.Α. Κοτίνη – Β.Ε. Ρήγα με ΑΦΜ 999750898 ΔΟΥ 
Αλεξανδρούπολης, η οποία σε συνέχεια της υπ’ αρίθμ. 785/2019 (35/2019 Πρακτικό) απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., εκπροσώπησε την Περιφέρεια Α.Μ.Θ. ενώπιον του 
Ειρηνοδικείου Αλεξανδρούπολης κατά την δικάσιμο της 22/10/2019 στην εκδίκαση της με αριθμ. 
κατάθεσης ΕΙΔ40/25-02-2019 αγωγής της Αναγνώστου Ελένης .            
          
Η αμοιβή του δικηγόρου θα βαρύνει τον Ε.Φ 4072 και ΚΑΕ 0894.0001 «Δικαστικά –Συμβολαιογραφικά 
Έξοδα» όπου έχει προβλεφθεί πίστωση, θα ανέλθει περίπου στο ποσό των 1.000,00 ευρώ, 
περιλαμβάνοντας όλα τα δικαστικά έξοδα, για τα οποία έχει ήδη εκδοθεί η υπ’ αρίθμ. 246/10-01-2020 
(ΑΔΑ: 94ΡΓ7ΛΒ-4ΛΩ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. 

 
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας 
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει: 

 
ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  ΟΜ Ο ΦΩ Ν Α 

 
Α) αποδέχεται την γνωμοδότηση περί άσκησης έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 476/2019 απόφασης του 
Ειρηνοδικείου Αλεξανδρούπολης, και  
Β) Να παρασχεθεί η εντολή και πληρεξουσιότητα στην δικηγόρο Κοτίνη Βικτωρία του Αριστοτέλη να 
ασκήσει έφεση, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης, κατά της υπ’ αριθμ. 476/2019 
απόφασης του Ειρηνοδικείου Αλεξανδρούπολης, που εκδόθηκε σε συνέχεια κατάθεσης και συζήτησης 
στις 22/10/2019 της με αριθμό κατάθεσης ΕΙΔ40/25-02-2019 αγωγής της Αναγνώστου Ελένης του 
Κων/νου, δικηγόρου με έμμισθη εντολή της Περιφέρειας, στρεφομένης κατά της ΠΑΜΘ, να παραστεί και 
να εκπροσωπήσει νόμιμα την Περιφέρεια κατά τη συζήτηση της ανωτέρω έφεσης ή σε όποια άλλη μετά 
από αναβολή συζήτηση, να καταθέσει προτάσεις και κάθε άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο, να προβάλει 
ενστάσεις και ισχυρισμούς σχετικά με την ανωτέρω υπόθεση. 
 
Προτείνεται η κα. Κοτίνη Βικτωρία του Αριστοτέλη, δικηγόρος του Δικηγορικού Συλλόγου 
Αλεξανδρούπολης με Α.Μ 179 και ΑΦΜ 125647699 ΔΟΥ Αλεξανδρούπολης και μέλος της εταιρίας 
δικηγόρων Χ.Π. Δετσαρίδης – Β.Α. Κοτίνη – Β.Ε. Ρήγα με ΑΦΜ 999750898  ΔΟΥ Αλεξανδρούπολης, η 
οποία σε συνέχεια της υπ’ αρίθμ. 785/2019 (35/2019 Πρακτικό) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., εκπροσώπησε την Περιφέρεια Α.Μ.Θ. ενώπιον του Ειρηνοδικείου 
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Αλεξανδρούπολης κατά την δικάσιμο της 22/10/2019 στην εκδίκαση της με αριθμ. κατάθεσης ΕΙΔ40/25-02-
2019 αγωγής της Αναγνώστου Ελένης .            
          
Η αμοιβή του δικηγόρου θα βαρύνει τον Ε.Φ 4072 και ΚΑΕ 0894.0001 «Δικαστικά –Συμβολαιογραφικά 
Έξοδα» όπου έχει προβλεφθεί πίστωση, θα ανέλθει περίπου στο ποσό των 1.000,00 ευρώ, 
περιλαμβάνοντας όλα τα δικαστικά έξοδα, για τα οποία έχει ήδη εκδοθεί η υπ’ αρίθμ. 246/10-01-2020 
(ΑΔΑ: 94ΡΓ7ΛΒ-4ΛΩ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. 
 
 
 

Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  107/2020. 
 

                         
                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

 
         ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 

                                
                            ΤΑ ΜΕΛΗ 

                  ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 
                ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
                ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

                   ΜΟΥΛΤΑΖΑ ΤΑΡΚΑΝ 
                   ΙΜΑΜΟΓΛΟΥ ΤΖΙΧΑΝ 
                   ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
                   ΤΑΠΑΤΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
                   ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 
                   ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 
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