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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  αριθµ. 2 

Αριθµ. Συνεδρίασης 2η /31.01.2019 
 

                                                                  ΑΠΟΦΑΣΗ  13 

 
         Στη Θεσσαλονίκη, σήµερα στις 31/01/2019, 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. 
46/Ορθή Επανάληψη/2017 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. 57067(38)/25-
01-2019 προσκλήσεως του Προέδρου αυτής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 
3852/2010. 
        
            Παρόντες: 

1. Τζόλλας Μιχάλης, Πρόεδρος 
2. Γάκης Βασίλειος, Αντιπρόεδρος 
3. Κούης Κωνσταντίνος, τακτικό µέλος 
4. Παγώνης Ιωάννης, τακτικό µέλος 
5. Τερζανίδης Χρήστος, τακτικό µέλος 
6. Κελεσίδου Χρηστίνα, τακτικό µέλος 
7. Φύκα Ελένη, τακτικό µέλος 
8. Ασπασίδης Γεώργιος, τακτικό µέλος 
9. Καζαντζίδης Παντελεήµων, τακτικό µέλος 
10. Παυλίδου Φωτεινή – Νιόβη, τακτικό µέλος 
11. Χαραλαµπίδου ∆έσποινα, τακτικό µέλος 
12. Ιγνατιάδης Θεόδωρος, τακτικό µέλος 
13. Μήττας Χρήστος, αναπληρωµατικό 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. 
  
∆εν παρέστησαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα και έγκαιρα, ο κ. Χριστόπουλος Μιχάλης, τακτικό µέλος, 
τον οποίο αντικατέστησε ο κ. Μήττας Χρήστος, αναπληρωµατικό µέλος, ο κ. Ζάχαρης Ηλίας, 
τακτικό µέλος, και η κ. Παλιαδέλη – Σαατσόγλου Χρυσούλα, τακτικό µέλος. Ο κ. Ζάχαρης Ηλίας και 
η κ. Παλιαδέλη – Σαατσόγλου Χρυσούλα ενηµέρωσαν τηλεφωνικώς για την απουσία τους. Ο κ. 
Γάκης Βασίλειος, Αντιπρόεδρος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση µετά την ολοκλήρωση της 
συζήτησης του 9ου 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 6ο: «Ορισµός εκπροσώπου και αντικαταστάτη του για τη συγκρότηση επιτροπής 
θαλασσίων µέσων αναψυχής (Αριθµ. 20 Γ.Κ.Λ.) για το έτος 2019 - Λιµεναρχείο Ιερισσού»  
 
Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 6ο θέµα ηµερήσιας ∆ιάταξης 

«Ορισµός εκπροσώπου και αντικαταστάτη του για τη συγκρότηση επιτροπής θαλασσίων µέσων 
αναψυχής (Αριθµ. 20 Γ.Κ.Λ.) για το έτος 2019 - Λιµεναρχείο Ιερισσού» και έθεσε υπόψη της 
επιτροπής το µε αρ. πρωτ. 34/14-01-2019 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.: 
2131.3/70/2019/09-01-2019 έγγραφο του Λιµεναρχείου Ιερισσού και πρότεινε ως τακτικό 
εκπρόσωπο της Μ.Ε.Θ. τον κ. Τερζανίδη Χρήστο, Περιφερειακό Σύµβουλο της Μητροπολιτικής 
Ενότητας Θεσσαλονίκης. Για τον ορισµό του αναπληρωτή εκπροσώπου ζήτησε την πρόταση της 
αντιπολίτευσης. Η αντιπολίτευση πρότεινε ως αναπληρωτή εκπρόσωπο τον κ. Καζαντζίδη 
Παντελεήµονα, 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 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’’, την υπ’ αριθµ. 46/Ορθή 
Επανάληψη/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου ‘‘περί εκλογής τακτικών και 
αναπληρωµατικών µελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας 
Θεσσαλονίκης’’, την µε αρ. πρωτ. 79228, 78090/17-09-2014 απόφαση του Γ.Γ. της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης «περί επικύρωσης εκλογής µελών 
Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την αριθµ. 130/2014 
απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής Προέδρου και Αντιπροέδρου 
Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», η οποία ελέγχθηκε και 
εγκρίθηκε ως προς τη νοµιµότητά της µε το µε αρ. πρωτ.: 84677/08-10-2014 έγγραφο της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, 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. 34/14-01-2019 
διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ. και το µε αρ. πρωτ.: 
2131.3/70/2019/09-01-2019 έγγραφο του Λιµεναρχείου Ιερισσού 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά  πλειοψηφία  
(µειοψηφούντων των κ. Ιγνατιάδη Θεόδωρου και κ. Χαραλαµπίδου ∆έσποινας που 

ψήφισαν λευκό) 
 

τον ορισµό του κ. Τερζανίδη Χρήστου, Περιφερειακού Συµβούλου Μητροπολιτικής Ενότητας 
Θεσσαλονίκης, ως τακτικού εκπροσώπου της Μ.Ε.Θ. για τη συγκρότηση επιτροπής θαλασσίων 
µέσων αναψυχής (Αριθµ. 20 Γ.Κ.Λ.) του Λιµεναρχείου Ιερισσού για το έτος 2019, και του κ. 
Καζαντζίδη Παντελεήµονα, 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                                   
της M.Ε. Θεσσαλονίκης                                                 
 
         
                                                                                                                    (όπως αναφέρονται                                                                                                                         
      Μιχάλης Τζόλλας                                                                                           ανωτέρω)          
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