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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                       

ΘΕΜΑ 2o   

«Κατάρτιση  δικαστικού  Συμβιβασμού  με  τον
«ΚΟΥΚΟΥΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ».

Αριθμ. Συνεδρίασης 13η/30-11-2021
Αριθμ. Απόφασης 77/2021

Στη  Θεσσαλονίκη  σήμερα  30 Νοεμβρίου  2021,  ημέρα  Τρίτη και  ώρα  10:30  π.μ.
πραγματοποιήθηκε η  13η συνεδρίαση του έτους  2021 «με τηλεδιάσκεψη» της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,  κατόπιν της με αριθμ.  πρωτ.  οικ.
765161(932)/26-11-2021 έγγραφης  πρόσκλησης  του  Προέδρου  της  Επιτροπής  κ.  Παρίση
Μπίλλια,  προς όλα τα Μέλη της Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε νόμιμα, στις  26 Νοεμβρίου
2021,  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  παραβρέθηκαν  δεκατρία  (13)  από  τα  δεκατέσσερα  (14)  μέλη  της
Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής.  Απόν  ήταν  ο  κ.  Νουσηκύρου  Αλκιβιάδης  τακτικό  μέλος  της
Επιτροπής.

    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                           ΑΠΟΝΤΕΣ  

1. ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΙΣΗΣ
2. ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
3. ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (τακτικό 

μέλος) 
4. ΤΖΗΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (τακτικό μέλος)
5. ΜΠΑΛΑΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (τακτικό μέλος)
6. ΜΑΛΛΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ (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. ΣΚΟΥΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (τακτικό μέλος)
14. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ (τακτικό μέλος)

1. ΝΟΥΣΗΚΥΡΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ  
(τακτικό μέλος)

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

 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Β. ΟΛΓΑΣ 198, ΤΚ 54110, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ.: 2313319739, -659
E-mail :   persymb@pkm.gov.gr  

mailto:persymb@pkm.gov.gr
ΑΔΑ: ΩΔΓΝ7ΛΛ-ΗΦΙ



Ο  Πρόεδρος  ύστερα  από  τη  διαπίστωση  απαρτίας,  ανέφερε  ότι  η  συνεδρίαση  της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής πραγματοποιείται «με τηλεδιάσκεψη», όπως ορίζεται στην παρ. 1
του άρθρου 10 της  Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020) που ορίζει
«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  2ο  θέμα της  Ημερήσιας  Διάταξης:  «Κατάρτιση  δικαστικού

Συμβιβασμού με τον «ΚΟΥΚΟΥΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ».». και έδωσε το λόγο
στον κ. Γιάντση Απόστολος, Γενικό Διευθυντή Προγραμματισμού και Υποδομών της
ΠΚΜ..
Ο κ. Γιάντσης έθεσε υπόψη της Επιτροπής:
1. την με αριθμ. Πρωτ. 1744/09-11-2021 ορθή επανάληψη (19-11-2021) της εισήγησης της

Νομικής Υπηρεσίας, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η οποία αναφέρει τα εξής  
“ΘΕΜΑ: «Κατάρτιση δικαστικού συμβιβασμού»
ΣΧΕΤ :  Η με αρ. κατ. 276/2021 αγωγή του κ. Ιωάννου Κουκούμα 
Σας υποβάλλω την εισήγησή μου για την ένδικη υπόθεση, που έχει εν περιλήψει ως εξής: με την υπ’

αριθμόν 125/2020 απόφασή σας (ΑΔΑ: 6ΝΔΜ7ΛΛ-Φ4Ε), που εκδόθηκε μετά από θετικές εισηγήσεις της αρμόδιας
Αντιπεριφερειάρχου και της υπηρεσίας μας και με την σύμφωνη γνώμη της ΟΕ/ΠΚΜ (απόφαση 1466/2020, ΑΔΑ:
ΨΜΩΟ7ΛΛ-6Ρ1),  αποφασίστηκε  η  συμβιβαστική  επίλυση  της  διαφωνίας  με  τον  ενάγοντα,  ανάδοχο  του  έργου
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΥΦΑΛΟΥ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ». Οι ένδικες προσφυγές αναβλήθηκαν εκ νέου λόγω της
τρεχούσης πανδημίας και ο ανάδοχος άσκησε την συνημμένη αγωγή. Η πρόεδρος του Δικαστηρίου ωστόσο μας
κάλεσε σε νέα απόπειρα συμβιβασμού για την δικάσιμο της 6ης Δεκεμβρίου, με σκοπό την συνολική επίλυση της
διαφοράς, δηλαδή την παραίτηση από τις εκκρεμείς προσφυγές και τον συμβιβασμό επί της αγωγής. Η πρόταση
συμβιβασμού εξυπηρετεί τα καλώς εννοούμενα συμφέροντα της ΠΚΜ για τους λόγους που εξηγούμε λεπτομερώς με
τις συνημμένες εισηγήσεις μας (στις οποίες και αναφέρομαι προς αποφυγή άσκοπων επαναλήψεων). Επανέρχομαι
συνεπώς στην υπόθεση και εισηγούμαι: να γίνει αποδεκτή η πρόταση κατάρτισης δικαστικού συμβιβασμού.
Να  εξουσιοδοτηθούμε  οι  δικηγόροι  Μιχάλης  Ράσας  και  Ηλίας  Παπάζογλου  (από  κοινού  ή  ο  καθένας
χωριστά) να δηλώσουμε α) παραίτηση από το δικόγραφο της με αρ. κατ. 108/216 προσφυγής μας κατά του
Ελληνικού Δημοσίου και β) μερική αποδοχή της ένδικης αγωγής (ΑΓ276/2021) μέχρι του κεφαλαίου των
300.000 €, υπό τον όρο παραιτήσεως του ενάγοντος από τις με αρ. πρωτ. 204 και 4890/2016 προσφυγές
του, ως και της παραιτήσεώς του από κάθε παρεπόμενη αξίωση (τόκους και δικαστικές δαπάνες). 

Υπενθυμίζω ότι η υπόθεση υπερβαίνει την υλική αρμοδιότητα της ΟΕ/ΠΚΜ λόγω ποσού και παραμένω στη
διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και πληροφορία.”

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

α) Το  N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

β)  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.

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

δ)  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

 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Β. ΟΛΓΑΣ 198, ΤΚ 54110, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ.: 2313319739, -659
E-mail :   persymb@pkm.gov.gr  

mailto:persymb@pkm.gov.gr
ΑΔΑ: ΩΔΓΝ7ΛΛ-ΗΦΙ



Περιφερειακών  Συμβούλων  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  για  την  περίοδο
01.09.2019 έως 31.12.2023

ε)  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” .

στ) 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”

ζ)  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”,

η)  την  με  αριθμ.  πρωτ.  18318/13-3-2020  (ΑΔΑ:  9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ)  εγκύκλιο  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”,

θ)  την  με  αριθμ.  πρωτ.  77440/13.11.2020  (ΑΔΑ:  Ψ8Τ646ΜΤΛ6-ΠΓΦ)  εγκύκλιο  του
Υπουργείου  Εσωτερικών  περί  “Λειτουργία  συλλογικών  οργάνων των περιφερειών  κατά  τη
διάρκεια  εφαρμογής  των  μέτρων  περιορισμού  της  διασποράς  του  Covid  19  και  κατά  το
διάστημα εφαρμογής των έκτακτων μέτρων από 7 έως 30 Νοεμβρίου 2020”

ι) την με αριθμ. πρωτ. 1822/16-3-2020 (ΑΔΑ: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκύκλιο του Υπουργού
Ψηφιακής Διακυβέρνησης περί “Παροχής διευκρινήσεων και οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή
της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e: Presence.gov.gr”.

ια)  το με αρ. πρωτ. 76552/20-10-2021 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Εσωτερικών &
Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
    ιβ)  την με αριθμ.  Πρωτ.  1420/23-11-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:
ΩΖ057ΛΛ-ΟΙ3) η οποία μας διαβιβάστηκε με το με αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 746031(2608)/29-11-2021

Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει  την εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ., σύμφωνα με το (ιβ)

σχετικό και συγκεκριμένα:
1.  κάνει  αποδεκτή  την  πρόταση  κατάρτισης  δικαστικού  συμβιβασμού  με  την

«ΚΟΥΚΟΥΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ»,
2. εξουσιοδοτεί τους δικηγόρους κ.κ. Ράσσα Μιχαήλ και Παπάζογλου Ηλία (από κοινού

ή ο καθένας) να δηλώσουν:
α) παραίτηση από το δικόγραφο της με αρ. κατ.108/216 προσφυγής κατά Ελληνικού

Δημοσίου και
β)  μερική  αποδοχή  της  ένδικης  αγωγής  (ΑΓ276/2021)  μέχρι  του  κεφαλαίου  των

300.000 €, υπό τον όρο παραιτήσεως του ενάγοντος από τις με αρ. πρωτ. 204 και 4890/2016
προσφυγές  του,  ως και  της  παραιτήσεώς  του από κάθε  παρεπόμενη  αξίωση (τόκους  και
δικαστικές δαπάνες).

Αποχή  από  την  ψηφοφορία  δήλωσαν οι  περιφερειακοί  σύμβουλοι  κα.  Χ.
Αποστολίδου και Γ. Ζέρβας.

Λευκό ψήφισε ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Χ. Τζιουβάρας.
Παρών ψήφισε ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Ι. Σκούφας.

 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Β. ΟΛΓΑΣ 198, ΤΚ 54110, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ.: 2313319739, -659
E-mail :   persymb@pkm.gov.gr  

mailto:persymb@pkm.gov.gr
ΑΔΑ: ΩΔΓΝ7ΛΛ-ΗΦΙ



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

         Ο Πρόεδρος  της                                                                               Τα Μέλη
 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής                                                                
                                           

      Παρίσης Μπίλλιας                      Η Γραμματέας

                                                         Μυρωνίδου Ελένη
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