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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ                                               ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ   ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

               ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

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

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθµ. 11 

Αριθµ. Συνεδρίασης 11η/24.07.2020 
 

                                                                  ΑΠΟΦΑΣΗ 80 

 
      Στη Θεσσαλονίκη, σήµερα στις 24/07/2020, ηµέρα Παρασκευή 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.: οικ.852/13-03-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας 
(Α∆Α: Ω0ΜΣ7ΛΛ-Γ4Θ) 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. 384138 
(226)/20-07-2020 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. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, τακτικό µέλος 
10. Ζέρβας Γεώργιος, τακτικό µέλος 
11. Παπαστεργίου Χρήστος, τακτικό µέλος 
12. Ιγνατιάδης Θεόδωρος, τακτικό µέλος 
13. Φιλιππιάδου Μαγδαληνή, αναπληρωµατικό µέλος 
14. Μήττας Χρήστος, 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 συµµετείχαν, αν και προσκλήθηκαν νόµιµα και έγκαιρα ο κ. Κεφαλάς 
Γεώργιος, τακτικό µέλος, τον οποίο αντικατέστησε η κ. Φιλιππιάδου Μαγδαληνή, αναπληρωµατικό 
µέλος, ο κ. Χαριστέας Άγγελος, τακτικό µέλος, τον οποίο αντικατέστησε ο κ. Μήττας Χρήστος, 
αναπληρωµατικό µέλος, και ο κ. Χρυσοµάλλης Νικόλαος, τακτικό µέλος.   
  
Χρέη Γραµµατέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Αλεξάνδρα Τριανταφύλλου, κλάδου ΠΕ 
Μεταφραστών - ∆ιερµηνέων µε βαθµό Α’. 
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Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  

 

Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στα µέλη ότι υπάρχουν δύο θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης: 
α)  Τροποποίηση της αριθµ. 77/14-07-2020 απόφασης της Μητροπολιτικής Επιτροπής Μ.Ε.Θ. 
σχετικά µε την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της 
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, και 
β) Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Μητροπολιτικής 
Ενότητας Θεσσαλονίκης.  
Ενηµέρωσε ότι η εισαγωγή των ανωτέρω θεµάτων ως εκτός ηµερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση 
έγινε µε σκοπό την έγκαιρη επιστροφή των χρηµάτων στους πολίτες και ζήτησε τη γνώµη των 
µελών για τη συζήτησή τους. Τα µέλη ενέκριναν οµόφωνα τη συζήτηση των εκτός ηµερήσιας 
διάταξης θεµάτων.  
 
 
1
ο
 ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: «Τροποποίηση της αριθµ. 77/14-07-2020 απόφασης 

της Μητροπολιτικής Επιτροπής Μ.Ε.Θ. σχετικά µε την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων 
τελών και λοιπών εσόδων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης»  
 

Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 1ο εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµα 
«Τροποποίηση της αριθµ. 77/14-07-2020 απόφασης της Μητροπολιτικής Επιτροπής Μ.Ε.Θ. 
σχετικά µε την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της 
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» και έθεσε υπόψη της επιτροπής το µε αρ. πρωτ.: 
1180/24-07-2020 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ. µε το οποίο διαβιβάστηκε το 
εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµα. Κατόπιν έδωσε το λόγο στην κ. Π. Πατουλίδου, 
Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ., προκειµένου να εισηγηθεί το θέµα. Η κ. Πατουλίδου έθεσε υπόψη της 
Επιτροπής την αριθµ. 851/21-07-2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και την µε αριθµ. 
πρωτ.: οικ. 384517 (8676)/20-07-2020 εισήγηση της ∆/νσης Οικ/κού Π.Κ.Μ/Τµήµατος Προσόδων 
& Περιουσίας σχετικά µε το ανωτέρω θέµα. Εξήγησε ότι ζητείται η τροποποίηση της αριθµ. 
77/2020 απόφασης της Μητροπολιτικής Επιτροπής Μ.Ε.Θ. που είχε βασιστεί στην αριθµ. 
784/2020 της Οικονοµικής Επιτροπής Π.Κ.Μ., καθώς στη σχετική εισήγηση του Τµήµατος 
Προσόδων και Περιουσίας της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Κ.Μ. εκ παραδροµής αναγράφηκε ποσό 
15,00 ευρώ στον µε α/α 12 δικαιούχο ονόµατι Χερογλίδη Ιωάννη του Γεωργίου, αντί του ορθού 
165,00 ευρώ και ορθού συνολικού ποσού 2.145,00 ευρώ.  
 
Μετά την ολοκλήρωση της εισήγησης 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 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 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), τη µε α.π.: οικ.852/13-03-2020 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (Α∆Α: Ω0ΜΣ7ΛΛ-Γ4Θ), 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.’’, την αριθµ. 851/21-07-2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, την µε 
αριθµ. πρωτ.: οικ. 384517 (8676)/20-07-2020 εισήγηση της ∆/νσης Οικ/κού Π.Κ.Μ και πιο 
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συγκεκριµένα τα εξής: 
 
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – πρόγραµµα Καλλικράτης», και 

συγκεκριµένα: 

I. Το άρθρο 163, όπου ορίζεται ότι “Το Περιφερειακό Συµβούλιο είναι αρµόδιο ιδίως για 

….δ)  Την επιβολή φόρων, τελών, εισφορών και δικαιωµάτων”. 

II. Το άρθρο 213 παρ.5, µε το οποίο ορίζεται ότι “Η Μητροπολιτική Επιτροπή κατά την 

άσκηση των αρµοδιοτήτων της έχει τις αρµοδιότητες του Περιφερειακού Συµβουλίου”. 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 140 παρ.2 & 141 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α’/28-06-2014) 

«Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης & εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 

δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» σύµφωνα µε τις οποίες “η κατά του ∆ηµοσίου απαίτηση 

προς επιστροφή αχρεωστήτως ή παρά το νόµο καταβληθέντος σε αυτό χρηµατικού ποσού 

παραγράφεται µετά τρία έτη, από την καταβολή” όπου “η παραγραφή οποιασδήποτε 

απαίτησης κατά του ∆ηµοσίου αρχίζει από το τέλος του οικ. έτους µέσα στο οποίο γεννήθηκε”. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.3220/04 (ΦΕΚ 15/τ.Α’/28-01-2004) «Μέτρα αναπτυξιακής 

και κοινωνικής πολιτικής – αντικειµενικοποίηση του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις», 

σύµφωνα µε τις οποίες “το τέλος αδείας και το τέλος µεταβίβασης αυτοκινήτου οχήµατος, που 

προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του Ν.2873/2000 (ΦΕΚ 

285Α')…καταβάλλονται πριν την έκδοση της άδειας & τη µεταβίβαση, αντίστοιχα, σε ειδικό 

λογαριασµό Τράπεζας”. 

4. Τις διατάξεις του Ν.3982/11 (ΦΕΚ 143/τ.Α’/17-07-2011) «Απλοποίηση της αδειοδότησης 

τεχνικών επαγγελµατικών και µεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων και 

άλλες διατάξεις». 

5. Την αριθµ.Γ.Π.Κ.Μ./οικ.2482/03-09-2019 (φεκ708/τ.Υ.Ο.∆.∆./09-09-2019) Απόφαση του 

Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας µε θέµα «Ορισµός Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεση 

τοµέων ευθύνης στους Θεµατικούς Αντιπερειφερειάρχες Κεντρικής Μακεδονίας» 

6. Την αρίθµ.602161(8148)/25-09-2019(ΦΕΚ3745/τ.Β’/10-10-2019) Απόφαση του Περιφερειάρχη 

Κεντρικής Μακεδονίας, µε θέµα “Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων 

πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» 

7. Την αρ. 402310/15009/30-09-2016 Απόφαση Περιφερειάρχη Κ. Μακεδονίας µε θέµα “Πάγια 

µεταφορά χρηµατικών διαθεσίµων”. 

8. Την µε αύξοντα αριθµό 98/02-01-2020 (Α∆Α: ΩΧ6Ψ7ΛΛ-∆Ω4) Απόφαση  Ανάληψης 

Υποχρέωσης. 

9. Το γεγονός ότι συχνότατα παρατηρούνται στα ως άνω περιγραφόµενα τέλη: 

I. Εκ παραδροµής καταθέσεις σε τραπεζικούς λογαριασµούς της Μ.E. Θεσσαλονίκης. 

II. Εσφαλµένες καταχωρήσεις, οι οποίες εντοπίζονται στα στοιχεία ταυτοποίησης των 

πολιτών, στο ύψος του ποσού που αφορά τα τέλη, στον ορθό λογαριασµό κατάθεσης 

κ.λ.π. 

III. Υπαναχωρήσεις των πολιτών που δεν επιθυµούν την παροχή της υπηρεσίας για την 

οποία κατέθεσαν το τέλος, µε αποτέλεσµα την ανάγκη επιστροφής των χρηµάτων τους 

ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.  

10. Την υπ’ αριθµ. 784/07-07-2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών συνολικού ύψους 

1.995,00 € (Α∆Α: Ω1ΛΥ7ΛΛ-8ΝΜ), η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. 77/14-07-2020 (Α∆Α: 

ΩΝΩ17ΛΛ-Θ4Θ) απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής Π.Κ.Μ, 

καθώς και το αίτηµα τροποποίησης της ανωτέρω απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής Π.Κ.Μ. 

ως προς τον µε α/α 12 δικαιούχο ονόµατι Χερογλίδη Ιωάννη του Γεωργίου, όπου εκ παραδροµής 

αναγράφηκε ποσό 15,00 ευρώ, αντί του ορθού 165,00 ευρώ και ορθού συνολικού ποσού 

2.145,00 ευρώ,  
 

                    Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα  

                        
την τροποποίηση της αριθµ. 77/14-07-2020 (Α∆Α: ΩΝΩ17ΛΛ-Θ4Θ) απόφασης της 
Μητροπολιτικής Επιτροπής Μ.Ε.Θ. ως προς τον µε α/α 12 δικαιούχο του πίνακα επιστροφής εκ 
παραδροµής καταβληθέντων τελών ονόµατι Χερογλίδη Ιωάννη του Γεωργίου, όπου εκ 
παραδροµής αναγράφηκε ποσό 15,00 ευρώ, αντί του ορθού 165,00 ευρώ και ορθού συνολικού 
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ποσού 2.145,00 ευρώ. 
Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η αριθµ. 77/14-07-2020 απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής 

Μ.Ε.Θ.. 
 
 
 
              Ο Πρόεδρος                                                                                       Τα Μέλη                                                    

    της Mητροπολιτικής Επιτροπής                                   
           M.Ε. Θεσσαλονίκης                                                                        
 
 
                                                                                                                     (όπως αναφέρονται                                                                                                                         
        Θεόδωρος Μητράκας                                                                                  ανωτέρω) 
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