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                                                                                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ                                               ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ   ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
               ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 ------------------------------------------------------------ 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθµ. 13 

Αριθµ. Συνεδρίασης 13η/29.09.2020 
 

                                                                  ΑΠΟΦΑΣΗ 116 

 

      Στη Θεσσαλονίκη, σήµερα στις 29/09/2020, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12.00, σε συνέχεια της παρ. 
1 του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 55Α/11-03-2020), 
της µε α.π.: Γ.Π.Κ.Μ./οικ.2234/06-08-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας 
(Α∆Α: Ψ6ΖΛ7ΛΛ-8ΧΚ) και της µε αρ. πρωτ. 1822/16-03-2020 (Α∆Α: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) 
εγκυκλίου του Υπουργού Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης περί ‘’Παροχής διευκρινίσεων και οδηγιών 
σχετικά µε την εφαρµογή της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e: Presence.gov.gr.’’, συνήλθε σε τακτική 
‘’µε τηλεδιάσκεψη’’ συνεδρίαση η Μητροπολιτική Επιτροπή της Μ.Ε.Θ., που συγκροτήθηκε µε 
την αριθµ. 168/2019 (Α∆Α: 6Φ1Ε7ΛΛ-ΚΑΜ) απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Κεντρικής 
Μακεδονίας ‘‘περί εκλογής τακτικών και αναπληρωµατικών µελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής 
της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης’’, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. Μ.Ε. οικ. 525029 
(290)/25-09-2020 προσκλήσεως του Προέδρου αυτής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 213 
του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
        
         Παρόντες: 

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

 
Στη συνεδρίαση δεν συµµετείχε, αν και κλήθηκε νόµιµα και έγκαιρα, ο Περιφερειάρχης Π.Κ.Μ. κ. 
Απόστολος Τζιτζικώστας. 
  
Στη συνεδρίαση συµµετείχε η Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης κ. 
Παρασκευή Πατουλίδου.   
 
Στη συνεδρίαση δεν συµµετείχε, αν και προσκλήθηκε νόµιµα και έγκαιρα, ο κ. Κεφαλάς Γεώργιος, 
τακτικό µέλος, τον οποίο αντικατέστησε η κ. Φιλιππιάδου Μαγδαληνή, αναπληρωµατικό µέλος.  
  
Χρέη Γραµµατέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Αλεξάνδρα Τριανταφύλλου, κλάδου ΠΕ 
Μεταφραστών - ∆ιερµηνέων µε βαθµό Α’. 
 
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  
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ΘΕΜΑ 2ο: «Ανάκληση της αριθµ. 102/2020 απόφασης της Μητροπολιτικής Επιτροπής Μ.Ε.Θ. 
(Α∆Α: 9Π3Ο7ΛΛ-ΝΦΨ) που αφορά τη 2η Τροποποίηση του τίτλου και των όρων της 
προγραµµατικής σύµβασης πολιτισµικής ανάπτυξης µεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας – Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, του Υπουργείου Πολιτισµού & Αθλητισµού 
και της Ιεράς Βασιλικής, Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Βλατάδων για την 
πραγµατοποίηση έργου µε νέο τίτλο ‘’Συντήρηση, αποκατάσταση βλαβών και ολοκληρωµένη 
διαχείριση ψηφιοποίησης µέρους του ιστορικού αρχείου χειρογράφων – µικροταινιών – 
µικρογραφιών του Πατριαρχικού Ιδρύµατος Πατερικών Μελετών και της Ιεράς, Πατριαρχικής και 
Σταυροπηγιακής Μονής Βλατάδων’’»  
 

Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 2ο θέµα ηµερήσιας διάταξης 
«Ανάκληση της αριθµ. 102/2020 απόφασης της Μητροπολιτικής Επιτροπής Μ.Ε.Θ. (Α∆Α: 
9Π3Ο7ΛΛ-ΝΦΨ) που αφορά τη 2η Τροποποίηση του τίτλου και των όρων της προγραµµατικής 
σύµβασης πολιτισµικής ανάπτυξης µεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – 
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, του Υπουργείου Πολιτισµού & Αθλητισµού και της Ιεράς 
Βασιλικής, Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Βλατάδων για την πραγµατοποίηση έργου 
µε νέο τίτλο ‘’Συντήρηση, αποκατάσταση βλαβών και ολοκληρωµένη διαχείριση ψηφιοποίησης 
µέρους του ιστορικού αρχείου χειρογράφων – µικροταινιών – µικρογραφιών του Πατριαρχικού 
Ιδρύµατος Πατερικών Μελετών και της Ιεράς, Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής 
Βλατάδων’’» και έθεσε υπόψη της επιτροπής το µε αρ. πρωτ. 1503/17-09-2020 διαβιβαστικό 
έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.. Εν συνεχεία έδωσε το λόγο στην κ. Π. 
Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ., προκειµένου να εισηγηθεί το θέµα. Η κ. Πατουλίδου 
έθεσε υπόψη της Επιτροπής την µε αρ. πρωτ.: 495427 (1278)/16-09-2020 εισήγηση του Γραφείου 
Γενικού ∆/ντή Προγραµµατισµού & Υποδοµών. Ενηµέρωσε τα µέλη ότι η ανάκληση της αριθµ. 
102/2020 απόφασης της Μητροπολιτικής Επιτροπής, που ελήφθη στην προηγούµενη συνεδρίαση 
του οργάνου, οφείλεται στην αλλαγή της νοµοθεσίας, βάσει της οποίας η έγκριση σύναψης 
προγραµµατικών συµβάσεων εµπίπτει πλέον στις αρµοδιότητες της Οικονοµικής Επιτροπής.  
 
Κατόπιν ζήτησαν το λόγο τα µέλη για να τοποθετηθούν. Οι κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, κ. Ζέρβας 
Γεώργιος και κ. Παπαστεργίου Χρήστος, τακτικά µέλη, δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν θετικά. Η κ. 
Αγαθαγγελίδου σχολίασε ότι την βρίσκει αντίθετη ο νέος νόµος που µεταβιβάζει αυτές τις 
αρµοδιότητες στην Οικονοµική Επιτροπή. Ο κ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος, τακτικό µέλος, δήλωσε ότι 
θα τοποθετηθεί µε ‘’παρών’’. Η τοποθέτησή του, την οποία υπέβαλε και γραπτώς, έχει ως εξής: 
«Είχαµε τοποθετηθεί µε παρόν στην έγκριση της ψήφισης της συγκεκριµένης σύµβασης 
αιτιολογηµένα µε βάση και τα πρακτικά που εγκρίθηκαν µε το θέµα 1.  
∆ιαφωνούµε µε την πρόνοια του νόµου 4714 του 2020 για τη µεταβίβαση µεταξύ άλλων 
αρµοδιοτήτων δήµων περιφερειών και της Μητροπολιτικής Επιτροπής να συζητά και να παίρνει 
αποφάσεις για τις Προγραµµατικές Συµβάσεις στις Οικονοµικές Επιτροπές που αποτελεί και το 
λόγο για την ανάκληση της απόφασης προκειµένου να παρθεί η απόφαση εκεί. Θεωρούµε ότι 
υποβαθµίζει τη λειτουργία των άµεσα εκλεγµένων από το λαό οργάνων προκειµένου να 
εξυπηρετούνται µε ταχείες διαδικασίες περιορίζοντας στο ελάχιστο τον όποιο έλεγχο και αντίλογο 
οι επιλογές του αστικού κράτους και των τοπικών οργάνων του. 
Με βάση τα παραπάνω και διατηρώντας τις απόψεις µας ψηφίζουµε Παρόν για την ανάκληση.». 
Ο κ. Χρυσοµάλλης Νικόλαος, τακτικό µέλος, και ο κ. Γκανούλης Φίλιππος, Αντιπρόεδρος, 
δήλωσαν ότι θα υπερψηφίσουν το θέµα. Και τα λοιπά µέλη δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν θετικά.   
 
Μετά την ολοκλήρωση της εισήγησης της κ. Πατουλίδου, τις τοποθετήσεις των µελών και τη 
µεταξύ τους διαλογική συζήτηση, ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής θέτει το θέµα σε 
ψηφοφορία ως έχει. Η Μητροπολιτική Επιτροπή έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και λαµβάνοντας 
υπόψη τo άρθρο 213 του Ν. 3852/2010 ‘‘περί αρµοδιοτήτων της Μητροπολιτικής Επιτροπής’’, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την υπ’ αριθµ. 168/2019 (Α∆Α: 6Φ1Ε7ΛΛ-ΚΑΜ) απόφαση του 
Περιφερειακού Συµβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας ‘‘περί εκλογής τακτικών και αναπληρωµατικών 
µελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης’’, την µε αρ. 
πρωτ. 50523/10-09-2019 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – 
Θράκης «περί επικύρωσης εκλογής τακτικών και αναπληρωµατικών µελών Μητροπολιτικής 
Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την αριθµ. 109/2019 (Α∆Α: 6ΗΓ07ΛΛ-1ΝΞ) 
απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής Προέδρου και Αντιπροέδρου 
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Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την µε αρ. πρωτ. 
56105/07-10-2019 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – 
Θράκης σύµφωνα µε την οποία δεν εµπίπτει σε έλεγχο νοµιµότητας η απόφαση της 
Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής Προέδρου και Αντιπροέδρου Μητροπολιτικής 
Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την αριθµ. 125/2019 (Α∆Α: 6ΧΠΒ7ΛΛ-
3ΚΜ) απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής νέου Προέδρου Μητροπολιτικής 
Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την µε αρ. πρωτ. 359184(6447)/01-09-
2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «περί Ορισµού Γραµµατέα και 
αναπληρωτή Γραµµατέα της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μ.Ε.Θ.», την παρ. 1 του άρθρου 10 
της από 11/03/2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 55Α/11-03-2020), την µε α.π.: 
Γ.Π.Κ.Μ./οικ.2234/06-08-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (Α∆Α: 
Ψ6ΖΛ7ΛΛ-8ΧΚ), την µε αρ. πρωτ. 1822/16-03-2020 (Α∆Α: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκύκλιο του 
Υπουργού Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης περί ‘’Παροχής διευκρινίσεων και οδηγιών σχετικά µε την 
εφαρµογή της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e: Presence.gov.gr.’’, το µε αρ. πρωτ. 1503/17-09-2020 
διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ., την µε αρ. πρωτ.: 495427 
(1278)/16-09-2020 εισήγηση του Γραφείου Γενικού ∆/ντή Προγραµµατισµού & Υποδοµών και πιο 
συγκεκριµένα τα κατωτέρω: 
 
 

1. Το άρθρο 100 “Προγραµµατικές Συµβάσεις”, του N.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Α΄87/07-06-2010). 

2. Την υπ' αριθµ. 22/06-04-2020 (Α∆Α: 944Ι7ΛΛ-Σ∆Ω) Απόφαση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, για την έγκριση του Προγράµµατος Ιδίων 
Πόρων έτους 2020. 

3. Την υπ' αριθµ. πρωτ.171/23-12-17 Απόφαση της Ιεράς Βασιλικής, Πατριαρχικής και 
Σταυροπηγιακής Μονής Βλατάδων (ΙΜΒΛ).  

4. Την υπ' αριθµ. πρωτ. 251876 (Α∆Α: 68ΕΡ7ΛΛ-ΧΥ6) Α/Α 2154 Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης.  

5. Τις διορθώσεις που ζητήθηκαν µε το από 03-04-20 µήνυµα ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου από το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού, Γραφείο Υπουργού, 
και µας υποβλήθηκαν από την ΙΜΒΛ µε το 4/09-01-2018 έγγραφο της ΙΜΒΛ µαζί µε 
την υπεύθυνη δήλωση µε Α.Π 170/23-12-17, και την απόφαση του ∆Σ µε 
Α.Π.171/23-12-17.  

6. Την απόφαση 735/16 της Οικονοµικής Επιτροπής της ΠΚΜ (Α∆Α: 7ΛΗ∆7ΛΛ-1ΤΞ). 
7. Την απόφαση 62/2016 της Μητροπολιτικής Επιτροπής Θεσσαλονίκης (Α∆Α: 

70ΝΙ7ΛΛ-Μ37). 
8. Την απόφαση 110/2018 της Μητροπολιτικής Επιτροπής Θεσσαλονίκης για την 

έγκριση της 1ης τροποποίησης (Α∆Α: ΩΚΥΧ7ΛΛ-ΘΞ4) και  
9. Το Ν. 4714/20 (ΦΕΚ 148 Α/31-07-2020) και ειδικότερα το Άρθρο 132 «Ρύθµιση 

για τη σύναψη προγραµµατικών συµβάσεων ΟΤΑ α' και β' βαθµού» όπου 
προβλέπεται ότι  «Η σύναψη των προγραµµατικών συµβάσεων των ΟΤΑ α' 
και β' βαθµού αποφασίζεται από τις οικείες Οικονοµικές Επιτροπές». 

 
 
                            Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  οµόφωνα  
                                 (Ο κ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος δήλωσε ‘’παρών’’) 

 
   
Την ανάκληση της αριθµ. 102/2020 απόφασης της Μητροπολιτικής Επιτροπής Μ.Ε.Θ. (Α∆Α: 

9Π3Ο7ΛΛ-ΝΦΨ) που αφορά τη 2η Τροποποίηση του τίτλου και των όρων της προγραµµατικής 
σύµβασης πολιτισµικής ανάπτυξης µεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – 
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, του Υπουργείου Πολιτισµού & Αθλητισµού και της 
Ιεράς Βασιλικής, Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Βλατάδων για την πραγµατοποίηση 
έργου µε νέο τίτλο ‘’Συντήρηση, αποκατάσταση βλαβών και ολοκληρωµένη διαχείριση 
ψηφιοποίησης µέρους του ιστορικού αρχείου χειρογράφων – µικροταινιών – µικρογραφιών του 
Πατριαρχικού Ιδρύµατος Πατερικών Μελετών και της Ιεράς, Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής 
Μονής Βλατάδων’’, λόγω της τροποποίησης της σχετικής νοµοθεσίας και της ισχύος του Ν. 
4714/20 (ΦΕΚ 148 Α/31-07-2020) και ειδικότερα του Άρθρου 132 «Ρύθµιση για τη σύναψη 
προγραµµατικών συµβάσεων ΟΤΑ α' και β' βαθµού» όπου προβλέπεται ότι «Η σύναψη των 
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προγραµµατικών συµβάσεων των ΟΤΑ α' και β' βαθµού αποφασίζεται από τις οικείες 
Οικονοµικές Επιτροπές.». 

 
              Ο Πρόεδρος                                                                                       Τα Μέλη                                                    
    της Mητροπολιτικής Επιτροπής                                   
           M.Ε. Θεσσαλονίκης                                                                        
 
 
 
                                                                                                                     (όπως αναφέρονται                                                                                                                       
        Θεόδωρος Μητράκας                                                                                  ανωτέρω) 
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