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                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 ------------------------------------------------------------ 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

 

Από το πρακτικό της µε αριθµό 13/2019 Ειδικής Συνεδρίασης της Μητροπολιτικής Επιτροπής 
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης την Παρασκευή 27 Σεπτεµβρίου 2019. 
 
 
Αριθµ. Απόφασης 109/2019 

 

                    ΘΕΜΑ  

 

               «Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου             

                                                                                              της Μητροπολιτικής Επιτροπής  

                                                                                   Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» 

 
 
   Στη Θεσσαλονίκη, σήµερα την 27η Σεπτεµβρίου 2019, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13.00, 
συνήλθαν στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συµβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, 
Βασ. Όλγας 198, οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης που 
αναδείχθηκαν κατά τις εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 και ανακηρύχθηκαν µέλη της Μητροπολιτικής 
Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης µε την αριθµ. 168/2019 απόφαση του 
Περιφερειακού Συµβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Α∆Α: 6Φ1Ε7ΛΛ-ΚΑΜ), κατόπιν της υπ’ αριθµ. 
Μ.Ε. οικ.592652(339)/23-09-2019 προσκλήσεως του κ. Άγγελου Χαριστέα (πλειοψηφούντος εκ 
των µελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής Μ.Ε.Θ. συµβούλου του επιτυχόντος συνδυασµού 
σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 7281/2019 απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης), 
η οποία επιδόθηκε νόµιµα στις 23 Σεπτεµβρίου 2019, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 213 
& 175 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
       

Καθήκοντα προεδρεύοντος άσκησε ο κ. Άγγελος Χαριστέας. 
 

Στη συνεδρίαση κλήθηκε αλλά δεν παρέστη λόγω κωλύµατος ο Περιφερειάρχης Κεντρικής 
Μακεδονίας κ. Απόστολος Τζιτζικώστας.  
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρέστη η Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ. κ. Παρασκευή Πατουλίδου.  
 
Από τα 15 µέλη της Μητροπολιτικής Επιτροπής Μ.Ε.Θ. ήταν:    
   

            Παρόντες 
1. Αγαθαγγελίδου Ανατολή 
2. Αγγελίδης Άγγελος 
3. Αγγελίδης Θεόδωρος 
4. Γκανούλης Φίλιππος 
5. Γούλα Όλγα - Χριστίνα 
6. ∆ωρής Σωκράτης 
7. Ζέρβας Γεώργιος 
8. Ιγνατιάδης Θεόδωρος 
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9. Κίκης Αθανάσιος 
10. Μητράκας Θεόδωρος 
11. Πάλλας Κωνσταντίνος 
12. Παπαστεργίου Χρήστος 
13. Τζόλλας Νικόλαος 
14. Φιλιππιάδου Μαγδαληνή 
15. Χαριστέας Άγγελος 

 
Στη συνεδρίαση δεν προσήλθε λόγω κωλύµατος ο κ. Κεφαλάς Γεώργιος, τακτικό µέλος, τον οποίο 
αντικατέστησε η κ. Φιλιππιάδου Μαγδαλήνη, αναπληρωµατικό µέλος.  

 
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Προεδρεύων ενηµέρωσε τα µέλη του σώµατος ότι σκοπός της 
συνεδρίασης είναι αποκλειστικά η εκλογή Προεδρείου και ειδικότερα η εκλογή Προέδρου 
προερχόµενου από την πλειοψηφία και η εκλογή Αντιπροέδρου προερχόµενου από τις 
παρατάξεις της µειοψηφίας εν συνόλω. ∆ιευκρίνισε ότι αν από τη µειοψηφία δεν υποδειχθεί  
υποψήφιος Αντιπρόεδρος ή αυτός που θα υποδειχθεί δεν αποδεχθεί την υποψηφιότητα, η εκλογή 
του θα γίνει από τους συµβούλους της πλειοψηφίας.  
 
Ο πλειοψηφήσας συνδυασµός θα πρέπει να εκλέξει τον υποψήφιο Πρόεδρο της Μητροπολιτικής 
Επιτροπής και µε αντίστοιχη διαδικασία η µειοψηφία εν συνόλω τον Αντιπρόεδρο, σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στα άρθρα 213 και 175 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε 
συνδυασµό µε την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών αρ. 85/2019 (Α∆Α: 9ΝΧ5465ΧΘ7-ΝΥ3) 
και τον Κανονισµό Λειτουργίας της Μητροπολιτικής Επιτροπής [Απόφαση αριθµ. 163/2011 του 
Περιφερειακού Συµβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Α∆Α: 4Α3Ξ7ΛΛ-ΣΧ)]. 
 
Υποψήφιοι για τα αξιώµατα θα αναδειχθούν όσοι συγκεντρώσουν την απόλυτη κατά περίπτωση 
πλειοψηφία. Εάν αυτό δεν επιτευχθεί, θα διενεργηθεί δεύτερη ψηφοφορία, όπου το κριτήριο 
εκλογής θα είναι και πάλι η απόλυτη πλειοψηφία. Σε περίπτωση µη επίτευξης, θα διεξαχθεί τρίτη 
ψηφοφορία µεταξύ των δύο επικρατέστερων υποψηφίων και θα αναδειχθεί ως υποψήφιος για το 
αξίωµα όποιος συγκεντρώσει τη σχετική πλειοψηφία.  
 
Στη συνέχεια ο Προεδρεύων κάλεσε τα µέλη της πλειοψηφίας να αποσυρθούν και να αναδείξουν 
τον υποψήφιο Πρόεδρο της Μητροπολιτικής Επιτροπής και τα µέλη των παρατάξεων της 
µειοψηφίας να αποσυρθούν και να αναδείξουν τον υποψήφιο Αντιπρόεδρο της Μητροπολιτικής 
Επιτροπής. Ωστόσο, τόσο η παράταξη της πλειοψηφίας όσο και οι παρατάξεις της µειοψηφίας 
δήλωσαν ότι έχουν ήδη αποφασίσει τους υποψηφίους για τα αξιώµατα του Προέδρου και του 
Αντιπροέδρου, καθώς υπήρχε µόνον ένας υποψήφιος για έκαστο από τα παραπάνω αξιώµατα.  
 

1. Για το αξίωµα του Προέδρου της Μητροπολιτικής Επιτροπής µόνος υποψήφιος από την 
πλειοψηφούσα παράταξη προτάθηκε ο κ. Πάλλας Κωνσταντίνος του Γεωργίου. 

2. Για το αξίωµα του Αντιπροέδρου της Μητροπολιτικής Επιτροπής µόνος υποψήφιος από τις 
παρατάξεις της µειοψηφίας προτάθηκε ο κ. Γκανούλης Φίλιππος του Ιακώβου.             

 
Πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας ο εκπρόσωπος του συνδυασµού «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ» κ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος δήλωσε ότι θα ψηφίσει λευκό λόγω 
διαφωνίας όχι επί των προσώπων αλλά επί της διαδικασίας εκλογής Προεδρείου της 
Μητροπολιτικής Επιτροπής.  
 
Στη συνέχεια ακολούθησε η διαδικασία για την εκλογή των µελών του Προεδρείου της 
Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης από το σύνολο των µελών 
της Μητροπολιτικής Επιτροπής.  
 
Ο Προεδρεύων της Μητροπολιτικής Επιτροπής κ. Άγγελος Χαριστέας έθεσε το ερώτηµα στο 
Σώµα εάν εκτός από τον κ. Πάλλα Κωνσταντίνο υπάρχει κάποιο άλλο µέλος της πλειοψηφούσας 
παράταξης της Μητροπολιτικής Επιτροπής που θα ήθελε να θέσει υποψηφιότητα για το αξίωµα 
του Προέδρου. 
 
Μετά τη βεβαίωση από το Σώµα ότι δεν υπάρχει κανείς άλλος που να διεκδικεί το αξίωµα του 
Προέδρου της Μητροπολιτικής Επιτροπής, ο Προεδρεύων ζήτησε από το Σώµα, µε φανερή 
ψηφοφορία, να επικυρωθεί η εκλογή του Προέδρου.  
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Οι θετικές ψήφοι ήταν 14. Ο κ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος ψήφισε λευκό. 
 
Με την εξαγωγή του ανωτέρω αποτελέσµατος η θέση του Προέδρου της Μητροπολιτικής 
Επιτροπής Μ.Ε.Θ. εγκρίθηκε όπως καταληφθεί από τον κ. Πάλλα Κωνσταντίνο. 
 
Ακολούθησε ανάλογη διαδικασία για την εκλογή του Αντιπροέδρου.  
 
Ο Προεδρεύων της Μητροπολιτικής Επιτροπής κ. Άγγελος Χαριστέας έθεσε το ερώτηµα στο 
Σώµα εάν εκτός από τον κ. Γκανούλη Φίλιππο υπάρχει κάποιο άλλο µέλος από τις παρατάξεις της 
µειοψηφίας της Μητροπολιτικής Επιτροπής που θα ήθελε να θέσει υποψηφιότητα για το αξίωµα 
του Αντιπροέδρου. 
 
Μετά τη βεβαίωση από το Σώµα ότι δεν υπάρχει κανείς άλλος που να διεκδικεί το αξίωµα του 
Αντιπροέδρου της Μητροπολιτικής Επιτροπής, ο Προεδρεύων ζήτησε από το Σώµα, µε φανερή 
ψηφοφορία, να επικυρωθεί η εκλογή του Αντιπροέδρου.  
 
Οι θετικές ψήφοι ήταν 14. Ο κ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος ψήφισε λευκό. 
 
Με την εξαγωγή του ανωτέρω αποτελέσµατος η θέση του Αντιπροέδρου της Μητροπολιτικής 
Επιτροπής Μ.Ε.Θ. εγκρίθηκε όπως καταληφθεί από τον κ. Γκανούλη Φίλιππο. 
 
Συνεπώς, η σύνθεση του Προεδρείου της Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας 
Θεσσαλονίκης κατά την περίοδο 27 Σεπτεµβρίου 2019 έως 07 Νοεµβρίου 2021 έχει ως 
ακολούθως: 
  

• Πρόεδρος Μητροπολιτικής Επιτροπής Μ.Ε.Θ.: κ. Πάλλας Κωνσταντίνος  

• Αντιπρόεδρος Μητροπολιτικής Επιτροπής Μ.Ε.Θ.: κ. Γκανούλης Φίλιππος  

 

Η παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως 
ακολούθως: 
 

 

 
                     Ο Προεδρεύων Σύµβουλος 

 

 

 

 
               Άγγελος Χαριστέας 
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