
                                                                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΠΕΛΛΑΣ                    
ΔΗΜΟΣ     ΑΛΜΩΠΙΑΣ                                                    
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ

 
  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της έκτακτης  συνεδρίασης αριθμ. 9/2017      της Οικονομικής Επιτροπής   
του Δήμου Αλμωπίας

Αριθμ. Απόφ: 103/2017 ΘΕΜΑ:  Ορισμός Μελών Επιτροπής Διαπίστωσης Βλαβών  
από ανωτέρω βία για το έργο με τίτλο “Επέκταση Χ.Υ.ΤΑ.  
1ης Διαχειριστικής Ενότητας Πέλλας (ΧΥΤΑ  Αλμωπίας) και  
εκσυγχρονισμός  του υπάρχοντος βιολογικού”. 

         Στην  Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 02 Ιουνίου του έτους 2017,  
ημέρα Παρασκευή  και ώρα 15:00΄ μ.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 11938/01-
06-2017 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 έξι (6), δηλαδή:  

            ΠΑΡΟΝΤΕΣ                       ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Μπίνος  Γ. Δημήτριος  (Πρόεδρος) 1. Κετικίδης  Π. Ιωάννης
2. Ουργαντζόγλου  Ι.  Απόστολος
3. Αβραμίκας Χρ.  Στέφανος

4. Χουρσόγλου Δ. Χρήστος
5. Πασόης  Ι.  Δημήτριος
6. Καλδερεμτζή    Θ.  Δέσποινα 

(Αντιπρόεδρος)
        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  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  24,25  και  26/05/2017)  και λόγω 
προθεσμίας σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 58 του Ν. 3669/08, η απόφαση πρέπει να 
ληφθεί το αργότερο  έως την Παρασκευή 02/06/2017. 
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        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 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 Μελών Επιτροπής Διαπίστωσης  
Βλαβών από ανωτέρω βία για το έργο με τίτλο “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. 
11826/31-05-2017 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αλμωπίας,  στο 
οποίο αναφέρονται  τα εξής:
«…..ΘΕΜΑ: Ορισμός Μελών Επιτροπής Διαπίστωσης Βλαβών από ανωτέρω βία για  
το  έργο  με  τίτλο  “Επέκταση Χ.Υ.ΤΑ.  1ης  Διαχειριστικής  Ενότητας Πέλλας  (ΧΥΤΑ 
Αλμωπίας) και εκσυγχρονισμός  του υπάρχοντος βιολογικού”. 

       Σχε.1. το υπ΄ αριθμ. 11559/29-05-2017  έγγραφο προς την Οικονομική Επιτροπή

        Σε  συνέχεια του Σχετ. 1, παρακαλούμε να ληφθεί απόφαση το αργότερο έως την  
Παρασκευή 02/06/2017, σύμφωνα με την νομοθεσία που αναφέρεται στο Σχετ. 1.

...........».

       Η   Δ/νση  Τεχνικών  Υπηρεσιών,  Περιβάλλοντος  και  Πολεοδομίας  του  Δήμου  
Αλμωπίας, έστειλε  προς  την Οικονομική Επιτροπή το  αριθμ. πρωτ. 11559/29-05-2017  
έγγραφό τους, στο οποίο αναφέρονται  τα εξής: 

“..............ΘΕΜΑ: Ορισμός μελών επιτροπής διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία  για το 
έργο με τίτλο  « ΕΠΕΚΤΑΣΗ Χ.Υ.Τ.Α. 1ΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΠΕΛΛΑΣ (Χ.Υ.Τ.Α. 
ΑΛΜΩΠΙΑΣ) ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ »         
ΣΧΕΤΙΚΑ:
1.Η  με  αρ.  πρωτ.  11446/29-05-2017  δήλωση  βλαβών  από  ανωτέρα  βία  λόγω  καταρρακτωδών 
βροχοπτώσεων στις 24,25 και 26/05/2017
2. Η παρ.5 του άρθρου 58 του Ν.3669/08

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω σχετικά και επειδή: 
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1.η νομοθεσία υπαγορεύει η Προϊσταμένη Αρχή (Ο.Ε.) να ορίσει επιτροπή υπαλλήλων για τη 
διαπίστωση των βλαβών σε διάστημα πέντε (5) ημερών από την υποβολή της δήλωσης του 
αναδόχου
2. η δήλωση βλαβών κατατέθηκε στην Υπηρεσία μας στις 29/05/2017 (αρ.πρωτ.11446)
3. η τακτική συνεδρίαση της Προϊσταμένης αρχής έχει οριστεί στις 29/05/2017
Παρακαλείστε όπως, 
α) εξετάσετε ως έκτακτο θέμα τον «Ορισμό μελών επιτροπής διαπίστωσης βλαβών από 
ανωτέρα βία  για το έργο με τίτλο  « ΕΠΕΚΤΑΣΗ Χ.Υ.Τ.Α. 1ΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. 
ΠΕΛΛΑΣ (Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ) ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ » 
λόγω της προθεσμίας των πέντε (5) ημερών της παρ.5 του άρθρου 558 του Ν.3669/08 
β)  ορίσετε ως μέλη της επιτροπής που θα  προβεί σε επιτόπια εξέταση σε αντιπαράσταση με 
τον ανάδοχο και θα συντάξει σχετικό πρωτόκολλο διαπίστωσης των βλαβών μέσα σε δέκα (10) 
ημέρες από τη σύστασή της, τους κάτωθι υπαλλήλους:
1.Χριστοπούλου Μαρία, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό 
2.Μονογενίδου Μαρία, Πολιτικό Μηχανικό
3.Μήτκα Ασημένια, Αρχιτέκτων Μηχανικό
ή
γ)  ορίσετε  άλλους  υπάλληλους της  Δ/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  Περιβάλλοντος  & 
Πολεοδομίας  για τη σύσταση της 

   
   ........................................”
    Στη συνέχεια, μεταξύ των άλλων το λόγο πήραν οι παρακάτω και είπαν  τα  εξής: 
ΠΑΣΟΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: Αυτό το έργο δεν θα έπρεπε να είναι ασφαλισμένο από τον 
εργολάβο; ΄Οταν έρθει το Πρακτικό διαπίστωσης βλαβών στην Οικονομική Επιτροπή, να 
έχουμε τη διακήρυξη  και την σύμβαση του έργου με τις συμβατικές υποχρεώσεις κ.λ.π.. 
Τουλάχιστον να ασφαλιστεί το έργο.
ΧΟΥΡΣΟΓΛΟΥ  ΧΡΗΣΤΟΣ: Είμαι μέλος της Οικονομικής Επιτροπής από τον Απρίλιο 
του  2017.  Στην  πρώτη   συνεδρίαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  τέθηκε  θέμα  του 
συγκεκριμένου  εργολάβου,  προσωπικά  δεν  το  ψήφισα  εγώ και  ο  κ.  Ουργαντζόγλου. 
Ρώτησα από τον εργολάβο πόσα χρήματα έχει πάρει απ΄ αυτή τη διαδικασία της δράσης 
του στο ΧΥΤΑ και απάντησε αυτός 1,5 εκατομμύριο. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε σε 
κατεπείγουσα συνεδρίαση και να αφορά αίτηση του συγκεκριμένου εργολάβου και μέσα 
από την αίτηση, την οποία δεν ξέρω εάν την έχετε  διαβάσει σχολαστικά, λέει ο ίδιος 
μόνος του ότι, αξίσει να σημειωθεί ότι, όλα τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας που 
προβλέπονταν  από  τη  μελέτη  έχουν  κατασκευαστεί  και  λειτούργησαν.  Αφού 
λειτούργησαν όλα αυτά,  σύμφωνα με την αίτηση που κάνει,  πως ζητάει  ζημιές;  Ένα 
κομμάτι  είναι αυτό, ένα άλλο κομμάτι είναι  ότι,  βγάζει και το ποσό των ζημιών. Τα 
καιρικά φαινόμενα πλέον προβλέπονται μπορεί να πάρει μέτρα προστασίας. Πως λοιπόν 
υποστηρίζει την αίτησή του, αφού ο ίδιος λέει  ότι,  έχει προβεί στην αντιπλημμυρική 
θωράκιση του έργου, να ζητάει οποιαδήποτε αποζημίωση. 
ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εμείς απαντάμε  στη διαδικασία τη νόμιμη, ότι 
αυτός έχει το δικαίωμα να ζητήσει αυτό το πράμα. Εγώ είπα εάν η διαχειριστική είναι 
της  άποψης  να  το  έχει  αυτός  ασφαλισμένο  το  έργο.  Και  εγώ  διαφωνώ  μ΄  αυτή  τη 
διαδικασία. Πρέπει η υπηρεσία να αναζητήσει και να διευκρινίσει την ασφάλιση όλου 
του  έργου.        
    Στη  συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Επιτρο0ής να αποφασίσουν  σχετικά. 

Η Οικονομική επιτροπή  αφού έλαβε υπόψη της:
• Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010

3

ΑΔΑ: ΨΗ54ΩΨΩ-ΝΝΩ



• Το  αριθμ. πρωτ. 11559/29-05-2017  έγγραφο  της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών,  
Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Αλμωπίας, 

• Την  υπ.  αριθμ.  πρωτ.11826/31-05-2017  εισήγηση  του  Τμήματος  Τεχνικών  
Υπηρεσιών του Δήμου

• Την από 29-05-2017 Δήλωση Βλαβών από ανωτέρω βία λόγω καταρρακτωδών  
βροχοπτώσεων στις 24,25 και 26/5/2017,  της ΑΞΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 

• Την εισήγηση του Προέδρου
Και κατόπιν διαλογικής συζήτησης,      
                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ    KATA  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    
          Α)   Ορίζει  ως Επιτροπή  Διαπίστωσης  των  Βλαβών  από  ανωτέρω βία  

(βροχοπτώσεων  στις  24,25  και  26/5/2017),   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  σε  
αντιπαράσταση με τον ανάδοχο  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) Μήτκα Ασημένια, Αρχιτέκτων Μηχανικό

           Β)  Η  Τεχνική  Υπηρεσία  του  Δήμου  να  απευθυνθεί  εγγράφως   στη 
διαχειριστική αρχή του ανωτέρω έργου, για την υποχρεωτική  ασφάλιση του έργου 
εκ  μέρους του αναδόχου του έργου. 
       ΛΕΥΚΟ  ψήφισαν   τα  μέλη  της  Οικονομικής  Επιτροπής:  Χουρσόγλου 
Χρήστος, για τους λόγους που αναφέρει στην εισήγηση της παρούσας απόφασης, 
και ο Ουργαντζόγλου  Απόστολος.                        
                              Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθμ. 103/2017
……………………………………………………………………….........................…
         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 6 Ιουνίου 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.
                                           
                                              ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
                                            ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

4

ΑΔΑ: ΨΗ54ΩΨΩ-ΝΝΩ


	            ΠΑΡΟΝΤΕΣ
	                      ΑΠΟΝΤΕΣ

		2017-08-30T13:42:46+0300
	Athens




