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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ   ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
               ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 ------------------------------------------------------------ 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 16 

Αριθμ. Συνεδρίασης 16η/22.11.2021 
 

                                                                  ΑΠΟΦΑΣΗ  97 
 
            Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα στις 22/11/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ., σύμφωνα 
με το άρθρο 67 του ν.4830/2021 (ΦΕΚ Α’ 169), την υπ’ αριθμ. 642/24-09-2021 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 65ΒΓ46ΜΤΛ6-Ο0Ε), το με αρ. πρωτ. 76552/20-10-2021 έγγραφο 
του Υπουργείου Εσωτερικών - Γενικής Γραμματείας Εσωτερικών & Οργάνωσης και την με αρ. 
πρωτ. 1822/16-03-2020 (ΑΔΑ: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης 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 
(ΑΔΑ: 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. 743401 
(389)/18-11-2021 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. Δωρής Σωκράτης, τακτικό μέλος 
6. Κεφαλάς Γεώργιος, τακτικό μέλος 
7. Κίκης Αθανάσιος, τακτικό μέλος 
8. Πάλλας Κωνσταντίνος, 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. Αβραμόπουλος Σωτήριος, τακτικό μέλος 
15. Χρυσομάλλης Νικόλαος, τακτικό 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.  
 
Η σειρά συζήτησης των θεμάτων έχει ως εξής: 1ο, 2ο, 3ο, 6ο - 9ο, 4ο, 5ο. 
 
Χρέη Γραμματέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Αλεξάνδρα Τριανταφύλλου, κλάδου ΠΕ 
Μεταφραστών - Διερμηνέων με βαθμό Α’. 
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Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  

 
ΘΕΜΑ 3ο: «Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή του για τη συγκρότηση επιτροπής αναφορικά 
με τα θαλάσσια μέσα αναψυχής έτους 2022 βάσει των διατάξεων του άρθρου 35 του Γ.Κ.Λ. αριθ. 
20 (ΦΕΚ 1929Β’/2018) / Λιμεναρχείο Ν. Μηχανιώνας»   
 
Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 3ο θέμα ημερήσιας διάταξης 
«Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή του για τη συγκρότηση επιτροπής αναφορικά με τα 
θαλάσσια μέσα αναψυχής έτους 2022 βάσει των διατάξεων του άρθρου 35 του Γ.Κ.Λ. αριθ. 20 
(ΦΕΚ 1929Β’/2018) / Λιμεναρχείο Ν. Μηχανιώνας» και έθεσε υπόψη της επιτροπής το με αρ. 
πρωτ.: 1574/29-10-2021 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 το με αρ. πρωτ.: 
2131.16/1800/21/14-10-2021 έγγραφο του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης/Α’ Λ/Τ Ν. 
Μηχανιώνας και πρότεινε ως τακτική εκπρόσωπο της Μ.Ε.Θ. την κ. Γούλα Όλγα - Χριστίνα, 
Περιφερειακή Σύμβουλο της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Για τον ορισμό του 
αναπληρωτή εκπροσώπου ζήτησε την πρόταση της αντιπολίτευσης. Η αντιπολίτευση πρότεινε ως 
αναπληρωτή εκπρόσωπο τον κ. Ζέρβα Γεώργιο, Περιφερειακό Σύμβουλο της Μητροπολιτικής 
Ενότητας Θεσσαλονίκης. Κατόπιν ζήτησε τον λόγο ο κ. Αβραμόπουλος Σωτήριος, τακτικό μέλος, 
για να τοποθετηθεί. Δήλωσε ότι θα τοποθετηθεί με λευκό και κατέθεσε και γραπτώς την 
τοποθέτησή του ως εξής: «Η τοποθέτησή μας με λευκό δεν έχει να κάνει με τα πρόσωπα που 
προτείνονται αλλά κύρια με το γεγονός ότι δεν είναι υποχρεωμένα να κατευθύνονται και 
λογοδοτούν για τις πράξεις τους από και προς το όργανο που τους εκλέγει.». Τα λοιπά μέλη του 
Σώματος δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν θετικά.  
 
Μετά την πρόταση της κ. Πατουλίδου για τον ορισμό τακτικού εκπροσώπου, την πρόταση της 
αντιπολίτευσης για τον ορισμό αναπληρωτή εκπροσώπου, τις τοποθετήσεις και τη διαλογική 
συζήτηση 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 (ΑΔΑ: 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 Διοίκησης Μακεδονίας – 
Θράκης «περί επικύρωσης εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών Μητροπολιτικής 
Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την αριθμ. 109/2019 (ΑΔΑ: 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 Διοίκησης 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 (ΑΔΑ: 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.», το άρθρο 67 του 
ν.4830/2021 (ΦΕΚ Α’ 169), την υπ’ αριθμ. 642/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 
(ΑΔΑ: 65ΒΓ46ΜΤΛ6-Ο0Ε), την με αρ. πρωτ. 1822/16-03-2020 (ΑΔΑ: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) 
εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης περί ‘’Παροχής διευκρινίσεων και οδηγιών 
σχετικά με την εφαρμογή της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e: Presence.gov.gr.’’, το με αρ. πρωτ. 
76552/20-10-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών - Γενικής Γραμματείας Εσωτερικών & 
Οργάνωσης, το με αρ. πρωτ.: 1574/29-10-2021 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου 
Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ. και το με αρ. πρωτ.: 2131.16/1800/21/14-10-2021 έγγραφο του 
Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης/Α’ Λ/Τ Ν. Μηχανιώνας  
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα  
                                     (Ο κ. Αβραμόπουλος Σωτήριος τοποθετήθηκε με λευκό) 
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τον ορισμό της κ. Γούλα Όλγας – Χριστίνας, Περιφερειακής Συμβούλου Μητροπολιτικής Ενότητας 
Θεσσαλονίκης, ως τακτικής εκπροσώπου της Μ.Ε.Θ. για τη συγκρότηση επιτροπής αναφορικά με 
τα θαλάσσια μέσα αναψυχής έτους 2022 από το Λιμεναρχείο Ν. Μηχανιώνας βάσει των διατάξεων 
του άρθρου 35 του Γ.Κ.Λ. αριθ. 20 – ΦΕΚ 1929Β’/2018, και του κ. Ζέρβα Γεωργίου, 
Περιφερειακού Συμβούλου της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, ως αναπληρωτή 
εκπροσώπου της Μ.Ε.Θ. για τη συγκρότηση της ανωτέρω επιτροπής. 
 
 
         Ο Πρόεδρος                                                                                            Τα Μέλη                                                     
της Mητροπολιτικής Επιτροπής                                   
      M.Ε. Θεσσαλονίκης                                                 
          
 
 
                                                                                                                   (όπως αναφέρονται                                                                                                                          
      Θεόδωρος Μητράκας                                                                                    ανωτέρω)          
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