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          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ           
  

 

 

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.: 361 / 2018  

ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘ.41 / 2018  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

 

 

ΘΕΜΑ : «Έγκριση της με αριθ. κατάθεσης Ε2491/2017 αίτησης ακύρωσης 

ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ κατά του Υπουργού Οικονομικών και του 

Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ενώπιον του Συμβουλίου της 

Επικρατείας  για την ακύρωση της ΔΝΣγ/οικ.35897/ΦΝ 393 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 

1867/2017) . Παροχή ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας για 

παράσταση ενώπιον του ΣτΕ τμήμα Δ στη δικάσιμο της 20.11.2018 στη 

συζήτηση της παραπάνω αίτησης και σε οποιαδήποτε μετ. αναβολή 

δικάσιμο, παράσταση υπομνήματος κ.λπ. » 

  

  

  Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα την 1η  Νοεμβρίου  , του έτους 2018,ημέρα 

της εβδομάδας Πέμπτη   και ώρα 13:00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, η 

Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε συνεδρίαση , ύστερα από την 32.158/ 

26/10/2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, η οποία έγινε σύμφωνα με 

τους ορισμούς του  άρθρου 75  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).  

  

Ήταν  δε παρόντες : 

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Ευάγγελος Λαμπάκης ως ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Οικονομικής Επιτροπής 

και από τα μέλη της , οι  κ.κ :  

 

1) ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  2) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ  3) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ  4) ΦΑΝΗ ΤΡΕΛΛΗ  5) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ   6) ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

ΤΣΟΝΙΔΟΥ - ΣΚΕΥΑ 

                                                                    

 

Ενώ  δεν  προσήλθαν οι κ.κ : 

1) ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΙΚΟΣ  2) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΥΜΙΑΝΙΔΗΣ  

 

 

 Η Οικονομική Επιτροπή, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία  (σε σύνολο  

αριθμού  συμβούλων -9- παρευρίσκονταν οι -7  - ),σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 75 του ν.3852/10, εισέρχεται  στην συζήτηση των θεμάτων. 

 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης  κ. 

Ευάγγελος Λαμπάκης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, κ. 

Ευάγγελος Λαμπάκης, εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

«Έγκριση της με αριθ. κατάθεσης Ε2491/2017 αίτησης ακύρωσης ΔΗΜΟΥ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ κατά του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού 

Υποδομών και Μεταφορών ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας  για 

την ακύρωση της ΔΝΣγ/οικ.35897/ΦΝ 393 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 1867/2017) . 
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Παροχή ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας για παράσταση ενώπιον του 

ΣτΕ τμήμα Δ στη δικάσιμο της 20.11.2018 στη συζήτηση της παραπάνω 

αίτησης και σε οποιαδήποτε μετ. αναβολή δικάσιμο, παράσταση 

υπομνήματος κ.λπ.  », λέγει τα παρακάτω: 

  

 “Κύριοι Σύμβουλοι, έχοντας υπόψη,  

Ι.Ιστορικό  

Έχοντας υπόψη  

 

1.Τις διατάξεις του άρθρου 72 , παρ. 1 περ. ιε του Ν. 3852/2010, σύμφωνα με τις οποίες 

η Οικονομική Επιτροπή μπορεί να αναθέτει με Απόφασή της κατ΄ εξαίρεση σε Δικηγόρο, 

ζητήματα εξώδικου ή δικαστικού συμβιβασμού, τα οποία απαιτούν εξειδικευμένη γνώση 

και εμπειρία και έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου. 

 

2.Τις διατάξεις του άρθρου 3 της αριθ. 6686/2014 Υπουργικής Απόφασης «περί 

χωροθέτησης σταθμών διοδίων και καθορισμού τελών διοδίων στην Εγνατία Οδό και 

στους κάθετους άξονες αυτής. 

 

3. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 1 της αριθ. ΔΝΣγ/ οικ.35897/ΦΝ 393 /18-5-2017 

ομοίας  ως άνω απόφασης , με τις οποίες ορίζεται ως απώτατος χρόνος λειτουργίας των 

σταθμών διοδίων και είσπραξης των διοδίων τελών για τους μετωπικούς Σταθμούς Μέστης 

και Αρδανίου η 31/8/2017 και 01-11-2017 αντίστοιχα. 

 

4.Την επιτακτική ανάγκη άμεσης κατάθεσης αίτησης Ακύρωσης ενώπιον του ΣΤΕ από 

εξειδικευμένους νομικούς Συμβούλους σε θέματα Διοικητικού και γενικότερα Δημοσίου 

Δικαίου, λόγω της ιδιαιτερότητας του όλου θέματος και των επιπτώσεων τους στην 

κοινωνικοπολιτική ζωή του Δήμου. 

5.την εισήγηση μου ως δημάρχου ,  

 

με την υπ’  αριθ. 193/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ Αλεξ/πολης 

αποφασίσθηκε η       ανάθεση κατ’ εξαίρεση  για τους αναφερόμενους στην παρ. 4  της 

παρούσης λόγους χειρισμού και ολοκλήρωσης όλης της δικαστικής διαδικασίας που 

απαιτείται για την άσκηση ενώπιον του ΣΤΕ της αίτησης Ακύρωσης της αριθ. ΔΝΣγ/ 

οικ.35897/ΦΝ 393 ΥΑ/ 2017 Απόφασης, στους  Δικηγόρους , κ. Δετσαρίδη Χρήστο, 

δικηγόρο Αλεξανδρούπολης και εταίρος της «Εταιρίας Δικηγόρων Χ. Π. Δετσαρίδης – Β. Α. 

Κοτίνη – Β. Ε. Ρήγα», που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη, Λεωφ. Δημοκρατίας αριθ. 192,  

Επίκουρο Καθηγητή Διοικητικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ., και στον κ. 

Τσιρωνά Αθανάσιο, δικηγόρο Αθηνών και εταίρος της «Δικηγορικής Εταιρίας Ρέμελης – 

Τσιρωνάς και Συνεταίροι», που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Κηφισίας αριθ. 27», Επίκουρο 

Καθηγητή Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ.,   οι οποίοι διαθέτουν  

απόλυτα την εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση σε θέματα και υποθέσεις του είδους αυτού. 

 Ήδη κατατεθείσης αυτής νομοτύπως και εμπροθέσμως και ορισθείσης δικασιμου για 

την 20.11.2018 παρίσταται ανάγκη λήψης απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για  την 

έγκριση της κατατεθείσας αίτησης με αριθ. καταθ.  Ε 2491/2017 ενώπιον του ΣτΕ ,και την 

υποστήριξη αυτής με παροχή ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας για την παράσταση 

αυτών στην παραπάνω δικάσιμο , κατάθεση υπομνήματος κλπ.  

 Επειδή κατ’ άρθρο 72 του Ν 3852 /2010 που ορίζει «ιγ) αποφασίζει για την άσκηση 

ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και για την 

παραίτηση από αυτά»,  ***Το εδάφιο ιγ` αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 54 του Ν. 

4447/2016 ΦΕΚ Α 241.  θα πρέπει να ληφθεί απόφαση που να : 

Διορίζει ειδικούς αυτού πληρεξουσίους αντιπροσώπους και αντικλήτους α) τον 

Αθανάσιο Τσιρωνά του Βασιλείου, δικηγόρος Αθηνών με ΑΜ ΔΣΑ 20659 κάτοικο Αθηνών 

Λεωφ. Κηφισίας αριθ. 27 και β) τον Χρήστο Δετσαρίδη του Παναγιώτη, δικηγόρο 

Αλεξανδρούπολης με ΑΜ ΔΣ Αλεξανδρούπολης 115, κάτοικο Αλεξανδρούπολης Λεωφ. 

Δημοκρατίας αριθ. 192 να: 

1) Νομιμοποιεί την υπογραφή της από 20-9-2017 και με αριθμό καταθέσεως 

 E2491/2017 αίτησης κατά του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υποδομών και 

Μεταφορών για την ακύρωση της υπ'αριθ.ΔΝΣγ/οικ.35897/ΦΝ393/2017 Κοινής 
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Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 

Β΄ 1867/29.05.2017) με θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 6686/2014 απόφασης των 

Υπουργών Οικονομικών - Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων περί χωροθέτησης σταθμών 

διοδίων και καθορισμού τελών διοδίων στην Εγνατία Οδό και στους κάθετους άξονες 

αυτής - Υιοθέτηση συστήματος ηλεκτρονικών διοδίων δορυφορικής τεχνολογίας», κατά το 

μέρος που με αυτήν προβλέφθηκε για πρώτη φορά η χωροθέτηση και λειτουργία σταθμών 

διοδίων επί του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού στις θέσεις Αρδάνιο 

Αλεξανδρούπολης (μετωπικός σταθμός διοδίων στην Χιλιομετρική Θέση 648+000) και 

Μέστη Αλεξανδρούπολης (δύο πλευρικοί σταθμοί διοδίων). 

2) Εγκρίνει την κατάθεση της ως άνω αίτησης από αυτούς. 

3) Τους παρέχει την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα όπως αντί αυτού και για 

λογαριασμό του παραστούν από κοινού ή ο καθένας χωριστά ενώπιον του 

Συμβουλίου της Επικρατείας (Τμήμα Δ΄) για τη συζήτησης της ως άνω αίτησης 

κατά του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών για την 

ακύρωση της υπ' αριθ.ΔΝΣγ/οικ.35897/ΦΝ393/2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των 

Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ Β΄ 1867/29.05.2017) με 

θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 6686/2014 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - 

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων περί χωροθέτησης σταθμών διοδίων και καθορισμού 

τελών διοδίων στην Εγνατία Οδό και στους κάθετους άξονες αυτής - Υιοθέτηση 

συστήματος ηλεκτρονικών διοδίων δορυφορικής τεχνολογίας», κατά το μέρος που με 

αυτήν προβλέφθηκε για πρώτη φορά η χωροθέτηση και λειτουργία σταθμών διοδίων επί 

του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού στις θέσεις Αρδάνιο Αλεξανδρούπολης 

(μετωπικός σταθμός διοδίων στην Χιλιομετρική Θέση 648+000) και Μέστη 

Αλεξανδρούπολης (δύο πλευρικοί σταθμοί διοδίων), η οποία συζητείται ενώπιον του 

Συμβουλίου της Επικρατείας κατά τη δικάσιμο της 20ης Νοεμβρίου 2018 ή σε 

οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή δικάσιμο όπου συζητείται η ως άνω 

υπόθεση, και γενικά να διενεργήσουν ό, τι άλλο χρειαστεί και είναι απαραίτητο για την 

εκτέλεση της ως άνω εντολής ακόμα και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν. Δηλώνει δε ο 

εντολέας ότι αναγνωρίζει από τώρα όλες τις πράξεις των εντολοδόχων τους ως νόμιμες 

ισχυρές και απρόσβλητες σαν να έγιναν από τον ίδιο  ”.   

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής μετά το τέλος της οποίας η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την 

εισήγηση και τη συζήτηση, έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις, καθώς και το αποτέλεσμα 

της ψηφοφορίας από την οποία απουσίαζε ο κ. Παντελίδης Γ.  

 
                                          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1) Διορίζει ειδικούς αυτού πληρεξουσίους αντιπροσώπους και αντικλήτους α) 

τον Αθανάσιο Τσιρωνά του Βασιλείου, δικηγόρος Αθηνών με ΑΜ ΔΣΑ 20659 κάτοικο 

Αθηνών Λεωφ. Κηφισίας αριθ. 27 και β) τον Χρήστο Δετσαρίδη του Παναγιώτη, δικηγόρο 

Αλεξανδρούπολης με ΑΜ ΔΣ Αλεξανδρούπολης 115, κάτοικο Αλεξανδρούπολης Λεωφ. 

Δημοκρατίας αριθ. 192 να: 

2) Νομιμοποιεί την υπογραφή της από 20-9-2017 και με αριθμό καταθέσεως 

 E2491/2017 αίτησης κατά του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υποδομών και 

Μεταφορών για την ακύρωση της υπ' αριθ. ΔΝΣγ/οικ.35897/ΦΝ393/2017 Κοινής 

Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 

Β΄ 1867/29.05.2017) με θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 6686/2014 απόφασης των 

Υπουργών Οικονομικών - Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων περί χωροθέτησης σταθμών 

διοδίων και καθορισμού τελών διοδίων στην Εγνατία Οδό και στους κάθετους άξονες 

αυτής - Υιοθέτηση συστήματος ηλεκτρονικών διοδίων δορυφορικής τεχνολογίας», κατά το 

μέρος που με αυτήν προβλέφθηκε για πρώτη φορά η χωροθέτηση και λειτουργία σταθμών 

διοδίων επί του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού στις θέσεις Αρδάνιο 
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Αλεξανδρούπολης (μετωπικός σταθμός διοδίων στην Χιλιομετρική Θέση 648+000) και 

Μέστη Αλεξανδρούπολης (δύο πλευρικοί σταθμοί διοδίων). 

3) Εγκρίνει την κατάθεση της ως άνω αίτησης από αυτούς. 

4) Τους παρέχει την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα όπως αντί αυτού και για 

λογαριασμό του παραστούν από κοινού ή ο καθένας χωριστά ενώπιον του 

Συμβουλίου της Επικρατείας (Τμήμα Δ΄) για τη συζήτησης της ως άνω αίτησης 

κατά του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών για την 

ακύρωση της υπ' αριθ.ΔΝΣγ/οικ.35897/ΦΝ393/2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των 

Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ Β΄ 1867/29.05.2017) με 

θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 6686/2014 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - 

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων περί χωροθέτησης σταθμών διοδίων και καθορισμού 

τελών διοδίων στην Εγνατία Οδό και στους κάθετους άξονες αυτής - Υιοθέτηση 

συστήματος ηλεκτρονικών διοδίων δορυφορικής τεχνολογίας», κατά το μέρος που με 

αυτήν προβλέφθηκε για πρώτη φορά η χωροθέτηση και λειτουργία σταθμών διοδίων επί 

του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού στις θέσεις Αρδάνιο Αλεξανδρούπολης 

(μετωπικός σταθμός διοδίων στην Χιλιομετρική Θέση 648+000) και Μέστη 

Αλεξανδρούπολης (δύο πλευρικοί σταθμοί διοδίων), η οποία συζητείται ενώπιον του 

Συμβουλίου της Επικρατείας κατά τη δικάσιμο της 20ης Νοεμβρίου 2018 ή σε 

οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή δικάσιμο όπου συζητείται η ως άνω 

υπόθεση, και γενικά να διενεργήσουν ό, τι άλλο χρειαστεί και είναι απαραίτητο για την 

εκτέλεση της ως άνω εντολής ακόμα και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν. Δηλώνει δε ο 

εντολέας ότι αναγνωρίζει από τώρα όλες τις πράξεις των εντολοδόχων τους ως νόμιμες 

ισχυρές και απρόσβλητες σαν να έγιναν από τον ίδιο     

 

 

         Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και 

υπογράφεται ως κατωτέρω: 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

                                                                 1) ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  

                                                                 2) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ  

                                                                 3) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ  

                                                                 4) ΦΑΝΗ ΤΡΕΛΛΗ  

                                                                 5) ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΣΟΝΙΔΟΥ - ΣΚΕΥΑ  

       

      ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ  
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