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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                       

ΘΕΜΑ 6o  

«Έγκριση της πρότασης κατάρτισης 
δικαστικού συμβιβασμού, με την εταιρεία 
ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.».

Αριθμ. Συνεδρίασης 12η/25-08-2020
Αριθμ. Απόφασης 101/2020

Στη  Θεσσαλονίκη  σήμερα  25  Αυγούστου  2020,  ημέρα  Τρίτη και  ώρα  10:00  π.μ.
πραγματοποιήθηκε η 12η συνεδρίαση «δια περιφοράς» της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 446005(629)/21-08-2020
έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της Επιτροπής κ. Παρίση Μπίλλια,  προς όλα τα Μέλη
της Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε νόμιμα, στις 21 Αυγούστου 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 164 και 177 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και την
παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-
2020).

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν και τα (14) μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – από τα
συνολικά 14 Μέλη. 

                        ΠΑΡΟΝΤΕΣ                           ΑΠΟΝΤΕΣ  

1. ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΙΣΗΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

2. ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  (τακτικό μέλος)
3. ΤΖΗΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (τακτικό μέλος)
4. ΜΠΑΛΑΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (τακτικό μέλος) 
5. ΜΑΛΛΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ  (τακτικό μέλος)
6. ΝΟΥΣΗΚΥΡΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ (τακτικό μέλος)
7. ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (τακτικό μέλος) 
8. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ  (τακτικό μέλος) 
9. ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (τακτικό μέλος)
10. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (τακτικό μέλος)
11. ΖΕΡΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (τακτικό μέλος) 
12. ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (τακτικό μέλος) 
13. ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  (τακτικό μέλος) 
14. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ (τακτικό μέλος)

         Χρέη γραμματέα εκτέλεσε η υπάλληλος της ΠΚΜ Μυρωνίδου Ελένη, κλάδου Π.Ε.
Γεωτεχνικών βαθμού Α.

Ο  Πρόεδρος  ύστερα  από  τη  διαπίστωση  απαρτίας,  ανέφερε  ότι  η  συνεδρίαση  της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  πραγματοποιείται «δια περιφοράς», όπως ορίζεται στην παρ. 1
του άρθρου 10 της  Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020) που ορίζει
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«Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η
λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και
των  διοικητικών  συμβουλίων  των  εποπτευόμενων  νομικών  τους  προσώπων  μπορεί  να
λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ.
1  του  άρθρου  167  του  ν.  3852/2010  (Α’ 87),  είτε  διά  τηλεδιάσκεψης  με  κάθε  πρόσφορο
τηλεπικοινωνιακό  μέσο.  Στην  περίπτωση  της  δια  ζώσης  σύγκλησης  των  συμβουλίων,  οι
συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.». 

Ο Πρόεδρος εισήγαγε το 6ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:  «Έγκριση της πρότασης
κατάρτισης  δικαστικού  συμβιβασμού,  με  την  εταιρεία  ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ  Α.Ε.» και
συγκεκριμένα:

Α)  την  υπ.  αριθμ.  957/30-07-2020 (ΑΔΑ:  61ΝΗ7ΛΛ-ΖΑΣ)  απόφαση  της  Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η οποία αναφέρει τα εξής:
 

«ΘΕΜΑ 55o : «1.  Κατάρτιση δικαστικού συμβιβασμού με την εταιρεία ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ
2.  Εισήγηση  στο  Περιφερειακό  Συμβούλιο  προκειμένου   να  γίνει  αποδεκτή  η  πρόταση  κατάρτισης  δικαστικού
συμβιβασμού».

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, την 30η Ιουλίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., σε συνέχεια της παρ. 1 του
άρθρου 10 της από 11/3/2020  Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55Α /11-3-2020), η Οικονομική Επιτροπή
της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε «τακτική δια περιφοράς»  συνεδρίαση, κατά τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 167
του  ν.  3852/2010  (Α΄87),  κατόπιν  και  της  αριθμ.  πρωτ.  Oικ.Ο.Ε.  395770/1636/24-7-2020  προσκλήσεως  της
Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει. 
Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν:
1. Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά, Αντ/ρχης Οικ/κών & Προγ/σμού, Πρόεδρος Ο.Ε. 

1. Δερμεντζοπούλου Μαρία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος  Ο.Ε.

2. Μήττας Χρήστος, Αντ/ρχης Υγείας Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.

3. Μπάτος Σωτήριος, Αντ/ρχης Αγροτικής Οικονομίας Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.

4. Ζέρζης Πέτρος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.

5. Ζωγράφου Αικατερίνη Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.

6. Καζαντζίδης Παντελεήμων, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.

7. Τζόβας Απόστολος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.

8. Κούης Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.

9. Θωμά Δήμητρα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.

10. Τσεχελίδης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.

11. Χρυσομάλλης Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
Δεν  παραβρέθηκε  αν  και  κλήθηκε  νόμιμα  και  έγκαιρα  λόγω εκτάκτου   κωλύματος   ο  κ. Τρελλόπουλος  Γεώργιος,
Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών παραβρέθηκε  η  υπάλληλος της Π.Κ.Μ. κα Καμπανού Αικατερίνη του Κων/νου,
Γραμματέας της Ο.Ε.   
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης έθεσε
υπόψη των μελών το 55ο  θέμα: «1.  Κατάρτιση δικαστικού συμβιβασμού με την εταιρεία ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ
2.  Εισήγηση  στο  Περιφερειακό  Συμβούλιο  προκειμένου   να  γίνει  αποδεκτή  η  πρόταση  κατάρτισης  δικαστικού
συμβιβασμού», σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 698/22-07-2020 εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Υγείας
της Π.Κ.Μ., και την   αριθμ. πρωτ. 1357/13-07-2020  εισήγηση της  Νομικής Υπηρεσίας της Π.Κ.Μ., σχετικά με το
ανωτέρω θέμα.

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. Το  Ν.3852/2010  (Φ.Ε.Κ.  87/Α΄/2010)  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης
Διοίκησης….» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τις  διατάξεις  του  Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ  226/τ.Α΄/27-12-2010)  «Οργανισμός  της  Περιφέρειας  Κεντρικής
Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ
(ΦΕΚ 4302/30-12-2016).Την με αρ. Κατ. 165/28-5-2020 αγωγή που κατέθεσε η εταιρεία ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΕ ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.

3. Την από 30-6-2020 αίτηση της εταιρείας ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ για παραίτηση από το ήμισυ των τόκων και
από το σύνολο των δικαστικών εξόδων, σε περίπτωση δικαστικού συμβιβασμού. 
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4. Την υπ’ αριθμ 1357/13-7-2020 εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας ΠΚΜ. 

5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ.  698/22-07-2020 εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Υγείας της Π.Κ.Μ., η οποία
έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ:1.  Κατάρτιση δικαστικού συμβιβασμού με την εταιρεία ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ
          2. Εισήγηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο προκειμένου  να γίνει αποδεκτή η πρόταση   κατάρτισης δικαστικού
συμβιβασμού    

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Έχοντας υπόψη: 

1.  Τις  διατάξεις  του  Ν.  3852/2010  (ΦΕΚ  87Α)  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 176 «αρμοδιότητες
οικονομικής  επιτροπής  περιφερειών»  όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει  και  το  άρθρο  168  “περί  λειτουργίας
Περιφερειακού Συμβουλίου, Περιφερειακές Παρατάξεις” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Το Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της
Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. -
Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» (ΦΕΚ 133/Α΄/19-07-2018). 

3.  Το  Π.Δ.  133/2010  «Οργανισμός  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας»  (ΦΕΚ  226Α),  όπως
τροποποιήθηκε  με  τις  υπ’  αριθ.  81320  και  77909/01.12.2016  Αποφάσεις  του  Γενικού  Γραμματέα  της
Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Μακεδονίας  Θράκης  (ΦΕΚ  4302/τ.Β/30.12.2016)  με  τις  οποίες  εγκρίθηκε  η
τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

4.  Την υπ’αριθμ Γ.Π.Κ.Μ./οικ.2482/03.09.2019 (ΦΕΚ 708/τ.ΥΟΔΔ/09.09.2019)  απόφαση Περιφερειάρχη
Κεντρικής Μακεδονίας,  με θέμα «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών και  ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς
Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας». 

5.  Την  υπ’αριθμ/οικ.570607(7712)/12.09.2019  (ΦΕΚ  3475/τ.Β/16.09.2019)  απόφαση  Περιφερειάρχη
Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχής
εξουσιοδότησης  υπογραφής  εγγράφων,  αποφάσεων  και  άλλων  πράξεων  «Με  εντολή  Περιφερειάρχη»,  στους
Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας. 

6.  Την  υπ’αριθμ  οικ.  638572(8681)/11.10.2019  (ΦΕΚ  3745/τ.Β/10.10.2019)  απόφαση  Περιφερειάρχη
Κεντρικής  Μακεδονίας  στους  Αντιπεριφερειάρχες,  στον  Εκτελεστικό  Γραμματέα  της  Περιφέρειας  Κεντρικής
Μακεδονίας,  καθώς και  παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και  άλλων πράξεων «Με
εντολή Περιφερειάρχη», στους Προϊσταμένους Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

7.  Την με αρ.  Κατ.  165/28-5-2020 αγωγή που κατέθεσε  η εταιρεία ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ  ενώπιον του
Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.

8. Την από 30-6-2020 αίτηση της εταιρείας ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ για παραίτηση από το ήμισυ των τόκων
και από το σύνολο των δικαστικών εξόδων, σε περίπτωση δικαστικού συμβιβασμού. 

9. Την υπ’ αριθμ 1357/13-7-2020 εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας ΠΚΜ 
10. Το ιστορικό εν περιλήψει της υπόθεσης, σύμφωνα και με το υπ’ αριθμ. ΓΔΔΥ&ΚΜ 285405/515/12-6-

2020 έγγραφο του Γραφείου της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας και  της ως άνω
εισήγησης της Νομικής Υπηρεσίας ΠΚΜ ως εξής: με την από 7/4/2017 δημόσια σύμβαση η Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας  ανέθεσε  στην  αντίδικο  εταιρία,  ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΑΕ, το  έργο  της  επίγειας  καταπολέμησης  των
κουνουπιών,  έναντι  συμβατικού  προϋπολογισμού  3.720.000  €  περιλαμβανομένου  του  ΦΠΑ.  Το  έτος  2019  η
επιστημονική επιτροπή παρακολούθησης και συντονισμού των προβλεπόμενων δράσεων για την καταπολέμηση
των κουνουπιών,  βεβαίωσε την ανάγκη πρόσθετων δράσεων επίγειας καταπολέμησης, λόγω εκτάκτων συνθηκών
(εξάπλωση του ιού του δυτικού Νείλου – σχετική απόφαση 11/2019). Η ανάδοχος εκτέλεσε τις πρόσθετες εργασίες,
όμως η αμοιβή της με τη συνήθη διοικητική διαδικασία παρέστη αδύνατος λόγω υπέρβασης του προϋπολογισμού.
Έτσι η αντίδικος εταιρία άσκησε την με αρ. κατ. 165/28-5-2020 αγωγή, με την οποία αιτείται  την σε βάρος μας
“καταψήφιση ποσού 272.800 € πλέον τόκων και εξόδων”. Στις υποθέσεις αυτές η Π.Κ.Μ. καλέστηκε σε απόπειρα
ενδοδικαστικής επίλυσης της διαφοράς με βάση το άρθρο 126 Β’ ΚΔΔ (σχετ: η με αρ. πρωτ. ΠΟΕ251/1-6-2020
πράξη του προέδρου του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης).  Στο πλαίσιο αυτό η αντίδικος υπέβαλε  την από
30/6/2020 αίτησή της, με την οποία δηλώνει παραίτηση από το ήμισυ των τόκων και από το σύνολο των δικαστικών
εξόδων, εφόσον συνάψουμε δικαστικό συμβιβασμό. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
1. Να γίνει αποδεκτή η πρόταση κατάρτισης δικαστικού συμβιβασμού της εταιρείας ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ δεδομένου
ότι  πρόκειται  περί  βεβαίας  και  εκκαθαρισμένης  απαιτήσεως  και  η  πρόταση  εξυπηρετεί  τα  καλώς  εννοούμενα
συμφέροντα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και να εξουσιοδοτηθούν οι δικηγόροι Μιχάλης Ράσας
και  Παναγιώτης Ζαμπίτης (από κοινού ή ο καθένας χωριστά) να δηλώσουν αποδοχή της με αρ. κατ. 165/2020
αγωγής ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.
2. Να γίνει σχετική εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή προς το Περιφερειακό Συμβούλιο  σύμφωνα με την
παρ.1 εδάφιο  ιβ) του  άρθρο 176 του Ν. 3852/2010 
και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010 ‘‘περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής’’, όπως
αυτό αντικαταστάθηκε  με το άρθρο 3 παρ.2 του Ν. 4623/2019 και  το άρθρο 14 παρ. 2 του Ν.4625/2019,  την
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αριθμ.7281/2019 (21.06.2019)απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν
τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 26 Μαΐου 2019 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής
στην  Περιφέρεια  Κεντρικής  Μακεδονίας  για  την  περίοδο  01.09.2019  έως  31.12.2023,  την  αριθ.  πρωτ.
Γ.Π.Κ.Μ./οικ.2482/03-09-2019  (Φ.Ε.Κ.  708/Υ.Ο.Δ.Δ./09-09-2019)  απόφαση  του  Περιφερειάρχη  Κεντρικής
Μακεδονίας  περί «Ορισμού  Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεση τομέων ευθύνης σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ:6Υ0Σ7ΛΛ-ΠΚ3), την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./2628/16-09-2019 Απόφαση του
Περιφερειάρχη  Κεντρικής  Μακεδονίας,  περί  «Ορισμού  Προέδρου  και  Αντιπεριφερειαρχών  της  Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: ΩΕΒΝ7ΛΛ-ΝΣΥ), την αριθμ. 50292/11-09-2019 απόφαση
του  Συντονιστή  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Μακεδονίας  -  Θράκης  ‘‘περί  επικύρωσης  εκλογής  τακτικών  και
αναπληρωματικών  μελών  της  Οικονομικής  Επιτροπής  της  Π.Κ.Μ.’’  (απόφαση  167/2019  του  Περιφερειακού
Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. Α.Δ.Α.: ΩΒΩΔ7ΛΛ-6ΗΡ), την αριθ. 2124/2019 ( ΑΔΑ:ΩΑΒ77ΛΛ-Ν5Δ) απόφαση της ΟΕ
περί «Εκλογής Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ»,την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.2689/18-09-2019 απόφαση
του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:6ΠΘ37ΛΛ-
ΕΞ7),  τον  Κανονισμό  Λειτουργίας  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  ο  οποίος  επικυρώθηκε  με  την  αριθμ.  99/2011
απόφαση του Π.Σ. (Α.Δ.Α.:4ΑΓΧ7ΛΛ-6Τ), ακολούθησε ψηφοφορία κατά την οποία η κ.  Θωμά Δήμητρα  έδωσε
αρνητική  ψήφο,  επισημαίνοντας  ότι  θα  τοποθετηθεί  συνολικά  στο  Περιφερειακό  Συμβούλιο,  ο   κ.  Τσεχελίδης
Ιωάννης δήλωσε παρών, ο κ. Χρυσομάλλης Νικόλαος έδωσε λευκή ψήφο, ενώ   τα λοιπά   μέλη έδωσαν θετική
ψήφο, και  ως εκ τούτου, η Οικονομική Επιτροπή,

α π ο φ α σ ί ζ ε ι    κατά πλειοψηφία
(μειοψηφούσης της κ. Θωμά Δ.)

α)  Να εισηγηθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο για έγκριση:
Την  αποδοχή  της   πρότασης κατάρτισης  δικαστικού  συμβιβασμού,  της  εταιρείας  ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ  Α.Ε.,
δεδομένου  ότι  πρόκειται  περί  βεβαίας  και  εκκαθαρισμένης  απαιτήσεως,  και  η  πρόταση  εξυπηρετεί  τα  καλώς
εννοούμενα συμφέροντα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, και την καταβολή του αιτούμενου ποσού  των
272.800,00 € ήτοι  του κεφαλαίου,  πλέον του ½ υπολογισθέντων τόκων μέχρι  την ημερομηνία εξόφλησής τους,
σύμφωνα με την από 30/6/2020 αίτηση, την οποία η αντίδικος υπέβαλε, με την οποία δηλώνει παραίτηση από το
ήμισυ  των  τόκων  και  από  το  σύνολο  των  δικαστικών  εξόδων,  εφόσον  συνάψουμε  δικαστικό  συμβιβασμό,  με
απαραίτητη  προϋπόθεση  ότι  το  ποσό  αυτό  θα  αποτελεί  την  πλήρη  και  ολοσχερή  εξόφληση   κάθε
απαιτήσεώς της από την επίδικη αιτία, και σύμφωνα και με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. οικ. 698/22-07-2020 εισήγηση
του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Υγείας της Π.Κ.Μ., και την   αριθμ. πρωτ. 1357/13-07-2020   εισήγηση της  Νομικής
Υπηρεσίας της Π.Κ.Μ.”
β) Εξουσιοδοτεί, σε περίπτωση αποδοχής από το Περιφερειακό Συμβούλιο, της πρότασης κατάρτισης δικα-
στικού συμβιβασμού,  τους κάτωθι δικηγόρους - νομικούς συμβούλους, υπηρετούντες με σχέση έμμισθης εντολής
επί παγία αντιμισθία, σε αντίστοιχη οργανική θέση της Π.Κ.Μ.:

- Μιχαήλ Ράσα του Ιωάννη (Α.Μ. 4351 Δ.Σ. Θεσσαλονίκης), δικηγόρος παρ΄ Αρείω Πάγω, και

- Παναγιώτη  Ζαμπίτη  του  Στέργιου  (Α.Μ.  6607  Δ.Σ.  Θεσσαλονίκης),  δικηγόρος  παρ΄  Αρείω  Πάγω,  ο
καθένας μόνος του ή από κοινού, να δηλώσουν αποδοχή της με αρ. κατ. 165/2020 αγωγής, ενώπιον του
Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.”

Β) το  υπ.  αριθμ.   413486  (565)/18-08-2020 έγγραφο του Περιφερειακού Συμβουλίου  που
αναφέρει τα εξής 

Θέμα: «Παραπομπή θέματος στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Π.Κ.Μ. του άρθρου 164 του Ν. 3852/2010», 
Σχετ.: η υπ΄ αρ. : 957/30-7-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ. 

Σας  παραπέμπουμε  την  απόφαση  με  αριθμό  957/30-7-2020  της  Οικονομικής  Επιτροπής  Π.Κ.Μ.  (ΑΔΑ:
61ΝΗ7ΛΛ-ΖΑΣ)  με  θέμα  “1.  Κατάρτιση  δικαστικού  συμβιβασμού  με  την  εταιρεία  ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΑΕ  2.
Εισήγηση  στο  Περιφερειακό  Συμβούλιο  προκειμένου  να  γίνει  αποδεκτή  η  πρόταση  κατάρτισης  δικαστικού
συμβιβασμού ” καθώς και μετά από επικοινωνία με την Νομική Υπηρεσία της Π.Κ.Μ. η σχετική αρμοδιότητα του
Περιφερειακού  Συμβουλίου  για  τη  λήψη  απόφασης,  με  την  υπ΄  αρ.  169/23-9-2020  (ΑΔΑ :Ψ0997ΛΛ-ΒΑΠ)
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, έχει μεταβιβασθεί στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Π.Κ.Μ.
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.”

Τα μέλη της Επιτροπής τοποθετήθηκαν στο παραπάνω θέμα ως εξής:

Ο κ. Θ. Ιγνατιάδης τακτικό μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ανέφερε τα εξής: 
Έχουμε  τελείως  διαφορετική  τοποθέτηση  για  τον  τρόπο  εκτέλεσης  του  προγράμματος

καταπολέμησης των κουνουπιών το οποίο κατά τη γνώμη μας πρέπει να εκτελείται μέσα από
ένα  ενιαίο  αποκλειστικά   δημόσιο  πρόγραμμα  με   την  ουσιαστική   αξιοποίηση  πλήρως
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στελεχωμένων με νόμιμο προσωπικό και εξοπλισμένων οργανικών μονάδων (τμημάτων) των
Περιφερειών  στο  πλαίσιο  των  υγειονομικών  τους  υπηρεσιών  που  θα  σχεδιάζουν  και  θα
υλοποιούν έγκαιρα και αποτελεσματικά το πρόγραμμα σε συνεργασία με τους επιστημονικούς
φορείς και θα πραγματοποιούν επίσης έγκαιρα τις αναγκαίες με βάση και τις τοπικές συνθήκες
παρεμβάσεις  και  τις  κατάλληλες  προσαρμογές  προκειμένου  να  υπάρχει  η  μέγιστη  δυνατή
αποτελεσματικότητα.  Οι  ίδιες  υπηρεσίες  θα  μπορούν  να  εκτελούν  με  παρόμοιο  τρόπο
παρεμβάσεις  εντομοκτονιών,  μυοκτονιών   απολυμάνσεων σε  δημόσιους  χώρους (δημόσια
κτίρια,  σχολεία,  παιδικούς  σταθμούς,  νοσοκομεία  κλπ)  ως προγράμματα αναγκαία  για  την
προστασία της δημόσιας υγείας.

Η ανάθεσή τους σε ιδιωτικές μεγαλοεταιρίες πέρα από το γεγονός ότι, θέτει εμπόδια στον
έλεγχο της ορθής εκτέλεσής τους και δεν εγγυάται την αποτελεσματικότητά τους,  όπως έχει
επανειλημμένα  αποδειχτεί,  εκτινάσσει  και  το  κόστος  στα  ύψη για  τα  λαϊκά  στρώματα.  Και
οδηγεί  όπως και στην προκειμένη περίπτωση καμιά φορά και σε συμβιβαστικά πανωτόκια
επειδή  έτσι  επιβάλλει  η  νομοθεσία  που  στηρίζει  αυτές  τις  εταιρίες  όπως  εν  προκειμένω
συμβαίνει.

Η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και τη διαλογική συζήτηση
που ακολούθησε μεταξύ των μελών της και έχοντας υπόψη:

α) το άρθρο 164  του Ν. 3852/2010 “Επιτροπές του Περιφερειακού Συμβουλίου” όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει 

β)  την  αριθμ.7281/2019  (21-06-2019)  απόφαση  του  μονομελούς  Πρωτοδικείου
Θεσσαλονίκης για την επικύρωση των αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 26ης
Μαΐου  2019  και  την  ανάδειξη  του  Περιφερειάρχη  και  των τακτικών  και  αναπληρωματικών
Περιφερειακών  Συμβούλων  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  για  την  περίοδο
01.09.2019 έως 31.12.2023

γ)  την  αρ.169/2019  απόφαση  του  Π.Σ.Κ.Μ.  περί  “Σύστασης  και  εκλογής  μελών  των
Επιτροπών  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  του  άρθρου  164  του  Ν.  3852/2010,  όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με Α.Δ.Α.: Ψ0997ΛΛ-ΒΑΠ” .

δ) την αρ. Πρωτ. Οικ. 681552(482)/31-10-2019 Απόφαση του Εκτελεστικού Γραμματέα της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας περί “Ορισμού Γραμματέα και αναπληρωτή Γραμματέα της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής”

ε)  την  εκ  της  ευθείας  και  ρητής   πρόβλεψης  των διατάξεων  του άρθρου 10 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού
της διάδοσής του”,

στ)  την  με  αριθμ.  πρωτ.  18318/13-3-2020  (ΑΔΑ:  9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ)  εγκυκλίου  του
Υπουργείου Εσωτερικών περί “Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών
και  των  εποπτευόμενων  Νομικών  τους  Προσώπων,  κατά  το  διάστημα  λήψης  μέτρων
αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19”,

Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την  πρόταση κατάρτισης δικαστικού συμβιβασμού, της εταιρείας ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ
Α.Ε., δεδομένου ότι πρόκειται περί βεβαίας και εκκαθαρισμένης απαιτήσεως, και η πρόταση
εξυπηρετεί τα καλώς εννοούμενα συμφέροντα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, και την
καταβολή  του  αιτούμενου  ποσού  των  272.800,00  € ήτοι  του  κεφαλαίου,  πλέον  του  ½
υπολογισθέντων  τόκων  μέχρι  την  ημερομηνία  εξόφλησής  τους,  σύμφωνα  με  την  από
30/6/2020 αίτηση, την οποία η αντίδικος υπέβαλε, με την οποία δηλώνει παραίτηση από το
ήμισυ των τόκων και από το σύνολο των δικαστικών εξόδων, εφόσον συνάψουμε δικαστικό
συμβιβασμό, με απαραίτητη προϋπόθεση ότι το ποσό αυτό θα αποτελεί την πλήρη και
ολοσχερή εξόφληση  κάθε απαιτήσεώς της από την επίδικη αιτία, και σύμφωνα και με
την υπ΄ αριθμ. πρωτ.  οικ.  698/22-07-2020 εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Υγείας
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της Π.Κ.Μ., και την   αριθμ. πρωτ. 1357/13-07-2020  εισήγηση της  Νομικής Υπηρεσίας της
Π.Κ.Μ.. και
 
Εξουσιοδοτεί τους κάτωθι δικηγόρους - νομικούς συμβούλους, υπηρετούντες με σχέση έμμι-
σθης εντολής επί παγία αντιμισθία, σε αντίστοιχη οργανική θέση της Π.Κ.Μ.:

1. Μιχαήλ Ράσα του Ιωάννη (Α.Μ. 4351 Δ.Σ. Θεσσαλονίκης), δικηγόρος παρ΄ Αρείω
Πάγω, και
2. Παναγιώτη Ζαμπίτη του Στέργιου (Α.Μ. 6607 Δ.Σ. Θεσσαλονίκης), δικηγόρος παρ΄
Αρείω Πάγω, 
ο καθένας μόνος του ή από κοινού, να δηλώσουν αποδοχή της με αρ. κατ. 165/2020
αγωγής, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.

       Λευκό ψήφισε ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Χ. Τζιουβάρας.

       Λευκό ψήφισε ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Ν. Χρυσομάλλης.

       Παρών ψήφισε ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Θ. Ιγνατιάδης.

H παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως
ακολούθως:

                                                                                                     Ο Πρόεδρος  της
                                                                                           Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
           

                                   

                                                                         Παρίσης Μπίλλιας 
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Η Γραμματέας

Ελένη Μυρωνίδου
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