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ΘΕΜΑ 7o  

«Ορισμός  Μελών  Επιτροπής  του
Ν.2734/1999  (ΦΕΚ  161/Α/05.08.1999)
«Εκδιδόμενα  με  αμοιβή  πρόσωπα  και
άλλες διατάξεις» της Π.Ε. Χαλκιδικής.».

Αριθμ. Συνεδρίασης 12η/25-08-2020
Αριθμ. Απόφασης 102/2020

Στη  Θεσσαλονίκη  σήμερα  25  Αυγούστου  2020,  ημέρα  Τρίτη και  ώρα  10:00  π.μ.
πραγματοποιήθηκε η 12η συνεδρίαση «δια περιφοράς» της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 446005(629)/21-08-2020
έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της Επιτροπής κ. Παρίση Μπίλλια,  προς όλα τα Μέλη
της Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε νόμιμα, στις 21 Αυγούστου 2020, 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 συμμετείχαν και τα (14) μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – από τα
συνολικά 14 Μέλη. 

                        ΠΑΡΟΝΤΕΣ                           ΑΠΟΝΤΕΣ  

1. ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΙΣΗΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

2. ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  (τακτικό μέλος)
3. ΤΖΗΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (τακτικό μέλος)
4. ΜΠΑΛΑΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (τακτικό μέλος) 
5. ΜΑΛΛΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ  (τακτικό μέλος)
6. ΝΟΥΣΗΚΥΡΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ (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. ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  (τακτικό μέλος) 
14. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ (τακτικό μέλος)

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

Ο  Πρόεδρος  ύστερα  από  τη  διαπίστωση  απαρτίας,  ανέφερε  ότι  η  συνεδρίαση  της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  πραγματοποιείται «δια περιφοράς», όπως ορίζεται στην παρ. 1
του άρθρου 10 της  Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020) που ορίζει
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«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  7ο  θέμα  της  Ημερήσιας  Διάταξης:  «ΈΟρισμός  Μελών
Επιτροπής του Ν.2734/1999 (ΦΕΚ 161/Α/05.08.1999) «Εκδιδόμενα με αμοιβή πρόσωπα
και άλλες διατάξεις» της Π.Ε. Χαλκιδικής.» και συγκεκριμένα
 την με αριθμ. Πρωτ. 01α/537/04-08-2020 εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειέαρχη της

Π.Ε. Χαλκδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η οποία αναφέρει τα εξής:
 

«Έχοντας υπόψη:      
1. Το  Ν.3852/10  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης….  Πρόγραμμα  Καλλικράτης  (ΦΕΚ

87/Α/07.06.2010),
2. Το Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας» άρθρο 14, όπως

ισχύει σήμερα.
3. Τις διατάξεις του ΠΔ 133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 226/τ.Α΄/12-

2010)», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ.81320+77909 (ΦΕΚ 4302/Β΄/30.12.2016) Αποφάσεις
Γενικού  Γραμματέα  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Μακεδονίας-Θράκης  «Έγκριση  τροποποίησης  του
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».

4. Την  με  αριθμ.  7281/2019  απόφαση  του  Πολυμελούς  Πρωτοδικείου  Θεσσαλονίκης  σχετικά  με  την
επικύρωση του αποτελεσμάτων των εκλογών της 26ης Μαΐου 2019, για την ανάδειξη των περιφερειακών
αρχών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

5. Την  με  αριθμ.  Γ.Π.Κ.Μ./οικ.2482/03.09.2019  (ΦΕΚ  708/09.09.2019  τ.Υ.Ο.Δ.Δ.)  Απόφαση
Περιφερειάρχη Κεντρικής  Μακεδονίας  «Ορισμός  Αντιπεριφερειαρχών και  ανάθεση τομέων ευθύνης
στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».

6. Την  με  αριθμ.  οικ.570607  (7712)/12.09.2019  (ΦΕΚ  3475/τ.  Β΄/16.09.2019)  Απόφαση  του
Περιφερειάρχη  Κεντρικής  Μακεδονίας  καθώς  και  παροχή  εξουσιοδότησης  υπογραφής  εγγράφων,
αποφάσεων και άλλων πράξεων «Με Εντολή Περιφερειάρχη».

7. Την υπ’ αριθμ.169/2019 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί «Σύστασης και εκλογής μελών
των  Επιτροπών  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  του  άρθρου  164  του  Ν.  3852/2010,  όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει» με την οποία μεταβιβάστηκαν αρμοδιότητες στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
των  Γενικών  Διευθύνσεων  Δημόσιας  Υγείας  και  Κοινωνικής  Μεριμνας,  Εσωτερικής  Οργάνωσης  &
Λειτουργίας και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Υποδομών»

8. Το Ν.2734/1999  (ΦΕΚ 161/Α/05.08.1999)  «Εκδιδόμενα με  αμοιβή  πρόσωπα και  άλλες  διατάξεις»,
όπως  τροποποιήθηκε  με  το  άρθρο  12  του  Ν.2839/2000  (ΦΕΚ  196/Α/12.09.2000)  «Ρυθμίσεις
θεμάτων… και άλλες διατάξεις»

9. Το υπ’ αριθμ.  πρωτ. 402598/2993/28.07.2020, έγγραφο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής
Μέριμνας της Π.Ε.Χ

 
Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

Τον  ορισμό  των  παρακάτω  Περιφερειακών  Συμβούλων  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Χαλκιδικής  ως  μέλη  της
επιτροπής «Εγκατάστασης προσώπων εκδιδομένων με αμοιβή» όπως προβλέπεται από το άρθρο 3 παρ. 2 της
παραπάνω (8) σχετικής και με χωρική αρμοδιότητα την Π.Ε. Χαλκιδικής:
Αικατερίνη Ζωγράφου ως τακτικό μέλος και 
Δημήτριο Τζηρίτη ως αναπληρωματικό μέλος”.

Τα μέλη της Επιτροπής τοποθετήθηκαν στο παραπάνω θέμα ως εξής:

Ο κ. Θ. Ιγνατιάδης τακτικό μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ανέφερε τα εξής: 
Επαναλαμβάνουμε   για  άλλη μια  φορά  την αντίθεσή μας στην  εμπορευματοποίηση της

ανθρώπινης γενετήσιας λειτουργίας και  ψηφίζουμε λευκό στα πρόσωπα  όχι γιατί υπάρχει
κάποια ειδική ένσταση για την ακεραιότητά τους αλλά επειδή σε τέτοιου είδους επιτροπές οι
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εκπρόσωποι λειτουργούν κατά το δοκούν και δεν υποχρεούνται να απολογούνται στα όργανα
που τους επιλέγουν.

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

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

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

γ)  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” .

δ) 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”

ε)  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”,

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

Αποφασίζει ομόφωνα

Ορίζει  τους  παρακάτω  Περιφερειακούς  Συμβούλους  της  Περιφερειακής  Ενότητας
Χαλκιδικής  ως  μέλη  της  επιτροπής  «Εγκατάστασης  προσώπων  εκδιδομένων  με  αμοιβή»
όπως  προβλέπεται  από  το  άρθρο  3  παρ.  2  της  παραπάνω  (8)  σχετικής  και  με  χωρική
αρμοδιότητα την Π.Ε. Χαλκιδικής:
α) Αικατερίνη Ζωγράφου ως τακτικό μέλος και 
β) Δημήτριο Τζηρίτη ως αναπληρωματικό μέλος της επιτροπής.
 

Λευκό ψήφισε ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Θ. Ιγνατιάδης.

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

                                                                                                     Ο Πρόεδρος  της
                                                                                           Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
           

                                   

                                                                         Παρίσης Μπίλλιας 
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Η Γραμματέας

Ελένη Μυρωνίδου
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