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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της έκτακτης συνεδρίασης αριθμ.   29  /201  6      της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Αλμωπίας
Αριθ.Απόφ : 200/2016 ΘΕΜΑ:  Ορισμός Επιτροπής Διαπίστωσης των Βλαβών στο  

έργο  “Επέκταση  Χ.Υ.ΤΑ.  1ης  Διαχειριστικής  Ενότητας  
Πέλλας  (ΧΥΤΑ   Αλμωπίας)  και  εκσυγχρονισμός   του  
υπάρχοντος βιολογικού. 

      
        Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 13 Σεπτεμβρίου του έτους 
2016,  ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00΄ π.μ.  συνεδρίασε έκτακτα η Οικονομική  Επιτροπή 
του  Δήμου  σύμφωνα  με  την  παρ.6  εδ.  γ΄  του  άρθρου  75  του  Ν.3852/2010  (ΦΕΚ 
87/Α/07.06.2010),  ύστερα  από  έγγραφη  πρόσκληση  του  Δημάρχου  με  αριθμό 
23008/12-09-2016 που δόθηκε στο κάθε μέλος χωριστά σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 75 του ν. 3852/2010.
 Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7) 
μελών προσήλθαν τέσσερις (4), δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Μπίνος Δημήτριος-Πρόεδρος 1. Παρούτογλου  Νικόλαος 

(Αντιπρόεδρος)
2. Τσιμτσιρίδης Γεώργιος 2. Μπογδάνης Μιχαήλ
3. Κετικίδης Ιωάννης 3. Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος
4. Μπάτσης Χρήστος

      Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο υπάλληλος  του Δήμου Αλμωπίας, Πασόης Ν. 
Ιωάννης, για την τήρηση των πρακτικών.

      Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 
εισηγούμενος το 1ο  και μοναδικό θέμα της έκτακτης – κατεπείγουσας  συνεδρίασης, 
ανέφερε ότι η έκτακτη συνεδρίαση γίνεται με τη διαδικασία του κατ’ επείγοντος λόγω 
δήλωσης  βλαβών  από  ανωτέρω  βία  (καταρρακτωδών  βροχοπτώσεων  στις  6  και  7 
Σεπτεμβρίου 2016) του αναδόχου του έργου  “Επέκταση Χ.Υ.ΤΑ. 1ης Διαχειριστικής 
Ενότητας  Πέλλας  (ΧΥΤΑ   Αλμωπίας)  και  εκσυγχρονισμός   του  υπάρχοντος 
βιολογικού”. 
        Εν συνεχεία, έθεσε υπόψη του Σώματος το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, με το 
οποίο ορίζονται τα εξής: «Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να  
επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να  
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αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από  
τη συζήτηση η επιτροπή αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων». 
Βάσει των ανωτέρω, ζήτησε την έγκριση της Ο.Ε. για το κατεπείγον του θέματος.

Τα Μέλη της Ο.Ε.  λαμβάνοντας υπόψη:
• την εισήγηση του Προέδρου
• τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010
• το περιεχόμενο του προαναφερόμενου θέματος, το οποίο πρέπει να συζητηθεί 

λόγω της κατεπείγουσας φύσης του

Αποφασίζει   ομόφωνα

    Τη συζήτηση του θέματος σχετικά με τον “Ορισμό Επιτροπής Διαπίστωσης των  
Βλαβών στο έργο “Επέκταση Χ.Υ.ΤΑ. 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Πέλλας (ΧΥΤΑ 
Αλμωπίας) και εκσυγχρονισμός  του υπάρχοντος βιολογικού”, από την στιγμή που η 
Ο.Ε.  με  την  απόλυτη  πλειοψηφία  του  συνολικού  αριθμού  των  παρόντων  Μελών, 
αποφάσισε ότι το εν λόγω θέμα είναι κατεπείγον.

      Κατόπιν ο Πρόεδρος της Επιτροπής έθεσε υπόψη της επιτροπής το υπ΄ αριθμ. 
22887/9-9-2016 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, στο οποίο αναφέρονται 
τα εξής:

«…..ΘΕΜΑ:  Ορισμός Επιτροπής Διαπίστωσης των Βλαβών στο έργο “Επέκταση  
Χ.Υ.ΤΑ.  1ης  Διαχειριστικής  Ενότητας  Πέλλας  (ΧΥΤΑ   Αλμωπίας)  και  
εκσυγχρονισμός  του υπάρχοντος βιολογικού. 

       Σχ.1. Η υπ΄ αριθμ. 22704/09-09-2016 Δήλωση Βλαβών από ανωτέρω βία του  
αναδόχου του σχετικού ΄Εργου

     Βάση του άρθρου 58 παρ. 5  του Ν3669/2008 παρακαλούμε για τον ορισμό της  
Επιτροπής  από υπαλλήλους  η  οποία  οφείλει  να  προβεί  σε  επιτόπια  εξέταση  και  την  
σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου διαπίστωσης  της βλάβης.

     Προτεινόμενοι υπάλληλοι:

− Μονογενίδου  Μαρία

− Χριστοπούλου Μαρία

− Μήτκα Ασημένια. ...........».

Η Οικονομική επιτροπή  αφού έλαβε υπόψη της:
• Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
• Την  υπ.  αριθμ.  πρωτ.22887/09-09-2016  εισήγηση  του  Τμήματος  Τεχνικών  

Υπηρεσιών του Δήμου
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• Την από  8-9-2016 Δήλωση Βλαβών από ανωτέρω βία  λόγω καταρρακτωδών  
βροχοπτώσεων στις 6-9-2016 και 7/9/2016 της ΑΞΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 

• Την εισήγηση του Προέδρου
Και κατόπιν διαλογικής συζήτησης,

                            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ    ΟΜΟΦΩΝΑ
    
           Ορίζει ως Επιτροπή Διαπίστωσης των Βλαβών στο έργο “Επέκταση Χ.Υ.ΤΑ.  
1ης Διαχειριστικής Ενότητας Πέλλας (ΧΥΤΑ  Αλμωπίας) και εκσυγχρονισμός  του  
υπάρχοντος  βιολογικού,  η  οποία  οφείλει  να  προβεί  σε  επιτόπια  εξέταση  και  την  
σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου διαπίστωσης  της βλάβης, αποτελούμενη από τους  
παρακάτω δημοτικούς υπαλλήλους:

− Μονογενίδου  Μαρία

− Χριστοπούλου Μαρία

− Μήτκα Ασημένια.

                            Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθμ. 200/2016
……………………………………………………………………….........................…
         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 13 Σεπτεμβρίου  2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

    ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
                                            ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
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