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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
 

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ  

 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 12ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2021 
 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΣΤΙΣ 31 ΜΑΙΟΥ 2021 

(ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 153/2021    
 
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

2. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΝΥΤΗΡΙΑΣ 
ΑΝΑΦΟΡΑΣ. 

 
Σήμερα Δευτέρα 31 Μαΐου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε με τη 

διαδικασία της τηλεδιάσκεψης και σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 10 του 

Π.Ν.Π. 55/Α΄/11-3-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσής του», η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας, ύστερα από έγγραφη 

πρόσκληση αριθ. πρωτ. 7.325/27-5-2021 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ’ 
όλα τα μέλη αυτής, τακτικά και αναπληρωματικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 
του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133) και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα 
Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας 

διάταξης. 
 Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί συμμετείχαν τα έξι (6) από τα (7) 

μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος-Πρόεδρος, 
2. Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος, 
3. Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτικό μέλος, 

4. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα-Τακτ. μέλος, 
5. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. Μέλος,  

6. Ιωάννης Τσεπκεντζής-Τακτ. μέλος. 

1. Αντώνιος Ρυσάφης Τακτ. Μέλος. 
 

           Επιπλέον στην συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι Πρόεδροι των 
Συμβουλίων του Δήμου που στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που 

αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους, όμως δεν συμμετείχε κανένας. 
            Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική 

υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. 
           Μετά τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κηρύσσει την 
έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αρχίζουν να συζητούν 

το θέμα της ημερήσιας διάταξης. 
   Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 2ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης είχε ενημερώσει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την 
αριθ. πρωτ. 7.370/27-5-2021 εισήγηση της Νομικού Συμβούλου του Δήμου, η οποία 
ανέφερε τα ακόλουθα: 
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Με το με αριθμ. πρωτ. 5957/28.04.2021 έγγραφο του Τμήματος Κτηνιατρικής 

ΠΕ Πέλλας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής 

Ενότητας Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ενημερώθηκε η αρμόδια 

Δ/νση του Δήμου μας για την ύπαρξη είκοσι (20) νεκρών βοοειδών πλησίον της 

σταβλικής εγκατάστασης  του κ. Ιορδάνη Πετρίδη και ειδικότερα σε σημείο με 

συντεταγμένες Χ=337808 και Ψ=4520801, έπειτα από αυτοψία του κ. Δημητρίου 

Χαρίτου, δασοπόνου, υπαλλήλου της προαναφερόμενης υπηρεσίας.  

Από αυτά τα δεκαέξι (16) ήταν σε καλή κατάσταση, ενώ τα υπόλοιπα τέσσερα (4) 

σε προχωρημένη σήψη. Η ταυτοποίηση αυτών ήταν αδύνατη, καθώς δεν βρέθηκαν 

στοιχεία ταυτοποίησης και αναγνώρισης των ζώων (ενώτιο στα βοοειδή). Φαινοτυπικά τα 

βοοειδή των οποίων τα πτώματα βρίσκονταν σε καλή κατάσταση έφεραν τα 

χαρακτηριστικά της βραχυκερατικής φυλής. 

Σύμφωνα με τον Καν. 1069/2009 τα νεκρά μηρυκαστικά που περιέχουν Υλικά 

Ειδικού Κινδύνου (ΥΕΚ) ανήκουν στην Κατηγορία 1 των Ζωικών Υποπροϊόντων (Καν. 

1069/2009, άρθρο 8, σημείο β.ι) και οδηγούνται σε εγκεκριμένες μονάδες (Καν. 

1069/2009 άρθρο 12).   

Επειδή η διαχείριση των νεκρών ζώων σε μία κτηνοτροφική εκμετάλλευση 

αποτελεί υποχρέωση του ιδιοκτήτη – κατόχου της εκμετάλλευσης (Π.Δ. 211/2006 άρθρο 

4 σημείο 4) και των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων αποτελεί υποχρέωση των Δήμων 

της χώρας (Ν. 4056/2012 Α 52 άρθρο 17).  

Με την παρούσα εισηγούμαι, για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου, την 

λήψη απόφασης για την υποβολή μηνυτήριας αναφοράς κατά παντός υπευθύνου για 

την αναζήτηση του ιδιοκτήτη των νεκρών ζώων και την αναζήτηση εν τέλει από αυτόν ου 

ποσού που θα χρειαστεί να καταβάλει ο Δήμος μας για την αποτέφρωση των νεκρών 

ζώων σε μονάδα αποτέφρωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις.     

  Η παρούσα έχει συμβουλευτικό και όχι δεσμευτικό χαρακτήρα.  

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κάλεσε τα μέλη 
αυτής να αποφασίσουν σχετικά. 
          Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε τον 

Πρόεδρό της και μετά από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη της την αριθ. 
πρωτ. 7.370/27-5-2021 εισήγηση της Νομικού Συμβούλου του Δήμου καθώς και τις 

διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε από 
το άρθρο 40 παρ. 1 του Ν. 4735/20120 ( ΦΕΚ  Α΄197) «Τροποποίηση του Κώδικα 

Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση 
οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής 

Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, 
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ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις»,  
 

Αποφασίζει ομόφωνα 
         Αναθέτει στη Νομικό Σύμβουλο του Δήμου, με σχέση έμμισθης εντολής, κα 
Χρυσούλα Πέτκου, την εντολή για την υποβολή μηνυτήριας αναφοράς κατά παντός 

υπευθύνου, για την αναζήτηση του ιδιοκτήτη των νεκρών ζώων και την αναζήτηση εν 
τέλει από αυτόν του ποσού που θα χρειαστεί να καταβάλει ο Δήμος για την 
αποτέφρωση των νεκρών ζώων σε μονάδα αποτέφρωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 

κείμενες διατάξεις.     
Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 

10:40 π.μ. 
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 153/2021 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 

κατωτέρω.  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

 

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα 1-6-2021 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 

 
 

 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ιωάννης Χατζόγλου, Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα, 
Ιωάννης Μουράτογλου, Μιχάλης Σαμλίδης, Ιωάννης 
Τσεπκεντζής. 

 

 

 
Αποδέκτες προς ενέργεια: 

-Νομικό Σύμβουλο κα Χρ. Πέτκου. 
 
Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά): 

-Πρόεδρο Δ.Σ. κ. Φ. Γκιούρο 
 
 

 
 


