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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  αριθµ. 14 

Αριθµ. Συνεδρίασης 14η/17.10.2019 
 

                                                                  ΑΠΟΦΑΣΗ  118 

 

      Στη Θεσσαλονίκη, σήµερα στις 17/10/2019, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 13.00, συνήλθε σε 
συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συµβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, 
Βασ. Όλγας 198, 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. 638726 
(366)/11-10-2019 προσκλήσεως του Προέδρου αυτής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 213 
του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
        
          Παρόντες: 

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

 
Στη συνεδρίαση δεν παρέστη, αν και κλήθηκε νόµιµα και έγκαιρα, ο Περιφερειάρχης Π.Κ.Μ. κ. 
Απόστολος Τζιτζικώστας. 
  
Στη συνεδρίαση παρέστη η Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης κ. 
Παρασκευή Πατουλίδου.   
  
Τα θέµατα ηµερήσιας διάταξης συζητήθηκαν ως εξής: 1ο - 9ο, 12ο, 13ο, 14ο, 10ο και 11ο. Ο κ. 
Παπαστεργίου Χρήστος, τακτικό µέλος, προσήλθε στη συνεδρίαση στη συζήτηση του 13ου 
θέµατος ηµερήσιας διάταξης.  
 
Χρέη Γραµµατέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Αλεξάνδρα Τριανταφύλλου, κλάδου ΠΕ 
Μεταφραστών - ∆ιερµηνέων µε βαθµό Α’. 
 
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  
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ΘΕΜΑ 9ο: «Ορισµός εκπροσώπου και αναπληρωτή του για τη συγκρότηση της Επιτροπής του 
Ν.2734/99»  
 

Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 9ο θέµα ηµερήσιας ∆ιάταξης 
«Ορισµός εκπροσώπου και αναπληρωτή του για τη συγκρότηση της Επιτροπής του Ν.2734/99» 
και έθεσε υπόψη της επιτροπής το µε αρ. πρωτ. 1242/03-10-2019 διαβιβαστικό έγγραφο του 
Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.. Κατόπιν έδωσε το λόγο στην κ. Π. Πατουλίδου, 
Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ., προκειµένου να εισηγηθεί το θέµα. Η κ. Πατουλίδου έθεσε υπόψη της 
Επιτροπής το µε αρ. πρωτ.: ∆∆ΥΚΜ/ΜΕΘ/593833(19647)/24-09-2019 έγγραφο της Επιτροπής 
του Ν.2734/99 της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας Μ.Ε.Θ. µε το οποίο ζητείται ο 
ορισµός εκπροσώπων για την εκ νέου συγκρότηση της ανωτέρω Επιτροπής µετά την ανάληψη 
των καθηκόντων της νέας εκλεγµένης διοίκησης. Πρότεινε ως τακτικό εκπρόσωπο της Π.Κ.Μ. τον 
κ. ∆ωρή Σωκράτη, Περιφερειακό Σύµβουλο της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Για τον 
ορισµό του αναπληρωτή εκπροσώπου ζήτησε την πρόταση της αντιπολίτευσης. Η αντιπολίτευση 
πρότεινε ως αναπληρωτή εκπρόσωπο στην εν λόγω Επιτροπή τον κ. Ζέρβα Γεώργιο, 
Περιφερειακό Σύµβουλο της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.   
 
Μετά την πρόταση της κ. Πατουλίδου για τον ορισµό τακτικού εκπροσώπου, την πρόταση της 
αντιπολίτευσης για τον ορισµό αναπληρωτή εκπροσώπου και της διαλογικής συζήτησης µεταξύ 
των µελών, ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής θέτει το θέµα σε ψηφοφορία ως έχει. Η 
Μητροπολιτική Επιτροπή έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και λαµβάνοντας υπόψη το 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 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 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.», το µε αρ. πρωτ. 1242/03-10-2019 διαβιβαστικό έγγραφο 
του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ. και το µε αρ. πρωτ.: ∆∆ΥΚΜ/ΜΕΘ/593833(19647)/24-
09-2019 έγγραφο της Επιτροπής του Ν.2734/99 της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής 
Μέριµνας Μ.Ε.Θ. 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα  
 (σύµφωνα µε το αρ. 169 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε µε το αρ. 102 του Ν. 4555/2018) 

    [Ο κ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος και ο κ. Αγγελίδης Άγγελος, τακτικά µέλη, τοποθετήθηκαν µε λευκό.]  

 
τον ορισµό του κ. ∆ωρή Σωκράτη, Περιφερειακού Συµβούλου της Μητροπολιτικής Ενότητας 
Θεσσαλονίκης, ως τακτικού εκπροσώπου της Π.Κ.Μ. στην Επιτροπή του Ν.2734/99 (περί 
χορήγησης και ανανέωσης αδειών εγκατάστασης εκδιδοµένων επ’ αµοιβή προσώπων) και του κ. 
Ζέρβα Γεωργίου, Περιφερειακού Συµβούλου της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, ως 
αναπληρωτή εκπροσώπου της Π.Κ.Μ. στην ανωτέρω Επιτροπή.  
 

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