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ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ 

  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της  συνεδρίασης αριθμ. 23/2017      της Οικονομικής Επιτροπής   

του Δήμου Αλμωπίας
Αριθμ. Απόφ : 271/2017 ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: «Ορισμός Μελών Επιτροπής Διαπίστωσης 

Βλαβών από ανωτέρα βία για το Έργο ‘Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. 1ης 

Διαχειριστικής Ενότητας Ν.Πέλλας (ΧΥΤΑ Αλμωπίας) και εκσυγ-
χρονισμός του υπάρχοντος βιολογικού’»

      Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα  σήμερα  21  Νοεμβρίου,  του έτους 2017, 
ημέρα Τρίτη  και ώρα  14:30  (2:30  μ.μ.)  συνεδρίασε η Οικονομική   Επιτροπή του Δήμου, 
ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου με αριθμό  29953/16-11-2017, που δόθηκε στο 
κάθε μέλος χωριστά,  σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10. 
     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου ε π τ ά  (7) 
μελών προσήλθαν έξι (6), δηλαδή:

            ΠΑΡΟΝΤΕΣ                       ΑΠΟΝΤΕΣ

1

Μπίνος  Γ. Δημήτριος  (Πρόεδρος)

1

Κετικίδης Π. Ιωάννης, τακτικό μέλος (για 
τη  θέση  του  παραβρέθηκε  ο 
αναπληρωτής  κ.  Χατζηγιαννίδης  Δ. 
Γεώργιος) 

2

Αβραμίκας Χρ.  Στέφανος, τακτικό μέλος

2

Ουργαντζόγλου  Ι.  Απόστολος, τακτικό 
μέλος (για τη θέση του παραβρέθηκε ο 
αναπληρωτής κ. Δόντσος Χρήστος)

3

Χατζηγιαννίδης  Δ.  Γεώργιος, 
αναπληρωματικό  μέλος,   στη  θέση  του 
κ.  Κετικίδη   Π.  Ιωάννη.  Ο  κ. 
Χατζηγιαννίδης  Γεώργιος  ήταν  απών 
μόνο κατά τη συζήτηση του 12ου, 13ου 
και 25ου θέματος. 3

Χουρσόγλου   Δ.  Χρήστος,  τακτικό 
μέλος.

4

Δόντσος  Ν.  Χρήστος,  αναπληρωματικό 
μέλος,  στη θέση του κ. Ουργαντζόγλου 
Ι.  Απόστολο 

5
Καλδερεμτζή    Θ.  Δέσποινα 
(Αντιπρόεδρος)

6

Πασόης  Ι.   Δημήτριος,  τακτικό  μέλος, 
παρών μόνο  για  τα 
θέματα:2,3,4,5,8,9,11,19,20,21,22, 
23,26,27,28 και 29
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       Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο υπάλληλος  του Δήμου Αλμωπίας, Πασόης  Ν. Ιωάννης,  για 
την τήρηση των πρακτικών. Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Δ/ντρια  της Δ/νσης 
Τεχνικών  Υπηρεσιών του Δήμου Αλμωπίας κ. Παπαδοπούλου Σαπφώ  κατά τη συζήτηση του 
6ου, 7ου και των δύο έκτακτων θεμάτων, καθώς επίσης και η  Ειδικός Συνεργάτης Δημάρχου, 
δικηγόρος ΄Εδεσσας,  κα  Χατζηπαντελιάδου Ειρήνη κατά τη συζήτηση του 10ου,  12ου,  13ου, 
14ου,  15ου,  16ου,  17ου,   18ου,  24ου  και  25ου  θέματος,   χωρίς  δικαίωμα   ψήφου   στην 
Οικονομική Επιτροπή. 
        Ο κ. Χατζηγιαννίδης Γεώργιος ήταν απών μόνο κατά τη συζήτηση του 12ου, 13ου και 
25ου θέματος. 
         Τα  θέματα  εκτός ημερήσιας διάταξης, αποφάσισαν ομόφωνα  να συζητηθούν   πριν 
από τα θέματα ημερήσιας διάταξης. 
          Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μπίνος Δημήτριος, έκανε γνωστό προς τα μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής ότι, τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.  Χουρσόγλου 
Χρήστος και ο κ. Ουργαντζόγλου Απόστολος,  στις  20-11-2017,   υπέβαλλαν αίτηση παραίτησής 
τους από μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου  Αλμωπίας.      
     Ο Πρόεδρος  της Ο.Ε., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2ο  θέμα 
εκτός ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Ο.Ε. το άρθρο 75 παρ.3 του Ν.3852/2010, στο οποίο 
ορίζονται  τα  εξής:  «Ο  πρόεδρος  καταρτίζει  την  ημερήσια  διάταξη.  Στην  ημερήσια  διάταξη  
αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος. Η επιτροπή μπορεί να  
αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο  
θέμα το οποίο δεν έχει  εγγραφεί  στην ημερήσια διάταξη είναι  κατεπείγον να το συζητά και  να  
λαμβάνει  απόφαση  γι’  αυτό  με  την  ίδια  πλειοψηφία,  πριν  από  την  έναρξη  της  συζήτησης  των  
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 
«….Βάσει των ανωτέρω, πριν τη συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, θα ήθελα την έγκρισή  
σας για την λήψη επείγουσας απόφασης  για τον   Ορισμό Μελών Επιτροπής Διαπίστωσης 
Βλαβών  από  ανωτέρα  βία  για  το  Έργο  ‘Επέκταση  Χ.Υ.Τ.Α.  1ης Διαχειριστικής 
Ενότητας  Ν.Πέλλας  (ΧΥΤΑ  Αλμωπίας)  και  εκσυγχρονισμός  του  υπάρχοντος 
βιολογικού’..............................». 
     Τα Μέλη της Ο.Ε.  λαμβάνοντας υπόψη:

- την εισήγηση του Προέδρου
- τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.3 του Ν.3852/2010
- το περιεχόμενο του προαναφερόμενου θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στα  
θέματα   ημερήσιας  διάταξης,  πρέπει  να  συζητηθεί  κατά  προτεραιότητα,  λόγω  της  
κατεπείγουσας φύσης του,    Αποφασίζουν  ομόφωνα

     Τη  συζήτηση του θέματος σχετικά με  τον   Ορισμό Μελών Επιτροπής Διαπίστωσης 
Βλαβών  από  ανωτέρα  βία  για  το  Έργο  ‘Επέκταση  Χ.Υ.Τ.Α.  1ης Διαχειριστικής 
Ενότητας  Ν.Πέλλας  (ΧΥΤΑ  Αλμωπίας)  και  εκσυγχρονισμός  του  υπάρχοντος 
βιολογικού’,  από τη στιγμή που η Ο.Ε. με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των  
παρόντων Μελών, αποφάσισε ότι το εν λόγω θέμα  το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια  
διάταξη είναι κατεπείγον, θα αποφασίσει επί του συγκεκριμένου θέματος επίσης με την απόλυτη  
πλειοψηφία του συνολικού αριθμού και κατόπιν, ο Πρόεδρος της Ο.Ε έθεσε υπόψη των Μελών της  
Οικονομικής  Επιτροπής  το  αριθμ.  πρωτ.  30469/21-11-2017 έγγραφο  του  Τμήματος  Τεχνικών  
Υπηρεσιών Δήμου Αλμωπίας, το οποίο έχει ως εξής: 
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“ ...........................................ΘΕΜΑ: «Ορισμός Μελών Επιτροπής Διαπίστωσης Βλαβών από ανωτέρα βία 
για  το  Έργο  ‘Επέκταση  Χ.Υ.Τ.Α.  1ης Διαχειριστικής  Ενότητας  Ν.Πέλλας  (ΧΥΤΑ  Αλμωπίας)  και 
εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος βιολογικού’»
Σχετ.1 την υπ’αριθμ. 30456/21-11-2017 Δήλωση Βλαβών Από Ανωτέρα Βία της εταιρείας ΑΞΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΑΕ – 
Σε συνέχεια του Σχετ. 1, παρακαλούμε να:

- εξετάσετε ως έκτακτο θέμα τον Ορισμό Μελών Επιτροπής Διαπίστωσης Βλαβών από ανωτέρα βία για το 
Έργο ‘Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν.Πέλλας (ΧΥΤΑ Αλμωπίας) και εκσυγχρονισμός 
του  υπάρχοντος  βιολογικού’  λόγω  της  προθεσμίας  των  πέντε  ημερών  που  ορίζεται  στην  ισχύουσα 
νομοθεσία (Ν3669, Άρθρο 58).

- ορίσετε ως μέλη της επιτροπής, η οποία μετά από επιτόπια εξέταση θα συντάξει εντός δέκα ημερών 
σχετικό πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών (Ν3669, Άρθρο 58), τους υπαλλήλους:

1) Χριστοπούλου Μαρία (Ηλεκτρολόγο Μηχανικό)

2) Μονογενίδου Μαρία (Πολιτικό Μηχανικό)

3) Τζανέση Μιχαήλ (Τεχν. Μηχανικός Περιβάλλοντος), 

ή να ορίσετε άλλους υπαλλήλους για τη σύστασή της.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.....................................................”

 Στη   συνέχεια  ο  Πρόεδρος  κάλεσε  τα  μέλη  της  Οικονομικής  Επιτροπής  να  αποφασίσουν 
σχετικά.  Η Οικονομική επιτροπή  αφού έλαβε υπόψη της:

− Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
− Τo  υπ.  αριθμ.  πρωτ.  30469/21-11-2017   έγγραφο  -  εισήγηση  του  Τμήματος  Τεχνικών  

Υπηρεσιών του Δήμου    - Την εισήγηση του Προέδρου Ο.Ε.
και κατόπιν διαλογικής συζήτησης,                                           
                                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ    ΟΜΟΦΩΝΑ          
         Ορίζει  ως  Επιτροπή Διαπίστωσης των Βλαβών από ανωτέρω βία (Δήλωση Βλαβών της  
ΑΞΙΟΝ  ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ,  αριθμ.  πρωτ. 30456/21-11-2017),   στο έργο  “Επέκταση Χ.Υ.ΤΑ. 1ης  
Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Πέλλας (ΧΥΤΑ  Αλμωπίας) και εκσυγχρονισμός  του υπάρχοντος  
βιολογικού”, η  οποία  οφείλει  να  προβεί  σε  επιτόπια  εξέταση   και  την  σύνταξη  σχετικού  
πρωτοκόλλου  διαπίστωσης   των   βλαβών,  σύμφωνα  με  τον  νόμο,  αποτελούμενη  από  τους  
παρακάτω δημοτικούς υπαλλήλους:

1) Χριστοπούλου Μαρία, Ηλεκτρολόγο  Μηχανικό
2) Μονογενίδου  Μαρία, Πολιτικό Μηχανικό,
3) Τζανέση  Μιχαήλ, Τεχν. Μηχανικός Περιβάλλοντος                             

                                  Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθμ. 271/2017
                ……………………………………………………….
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.
Για αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ  ΜΕΛΗ
       (Α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν     Υ π ο γ ρ α φ έ ς)

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Αριδαία  23-11-2017

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.
                                                  ΜΠΙΝΟΣ    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
                                                ΔΗΜΑΡΧΟΣ   ΑΛΜΩΠΙΑΣ    
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