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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αριθμ 10/2018

έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ψαρών.

Αρ. Απόφασης : 48/2018 
Στα Ψαρά σήμερα την 25η του μήνα Μαΐου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και

ώρα 18:30 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ψαρών συνήλθε σε  ΕΚΤΑΚΤΗ δημόσια συνεδρίαση
στο δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό Πρωτ.  709/25-5-2018 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67
παρ. 4 και 75 του  Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) όπως ισχύουν. 

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών παραβρέθηκαν
στη συνεδρίαση πέντε (5) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Βρατσάνος Κων/νος (Πρόεδρος)
2) Βασιλική Ευαγγελία
3) Κούτικα Αγγελική
4) Κουτσοδόντη Καλλιόπη
5) Παπαμιχάλης Ιωάννης 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γιάννη Αρχόντισσα, υπάλληλο του Δήμου.
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εξήγησε ότι η
συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα βάσει των διατάξεων του Ν.3852/2010 άρθρο 75 παρ.6, λόγω
της  κατεπείγουσας  ανάγκης  άμεσης  αποκατάστασης  έκτακτης  ζημιάς  του  υδρευτικού  δικτύου  του
οικισμού του Δήμου Ψαρών.
Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και το αρ. 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει το κατεπείγον της συνεδρίασης και του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των
μελών τα εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1δ και ε του Ν.3852/2010 η οικονομική επιτροπή: «[…]δ) αποφασίζει
για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που
σύμφωνα  με  τις  κείμενες  διατάξεις  αποφασίζει  το  δημοτικό  συμβούλιο,  καθώς  επίσης  αποφασίζει
αιτιολογημένα  και  για  τις  περιπτώσεις  απευθείας  ανάθεσης  προμηθειών,  παροχής  υπηρεσιών,
εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις,  ε) με την επιφύλαξη
της  παραγράφου  4  του  παρόντος,  καταρτίζει  τους  όρους,  συντάσσει  τη  διακήρυξη,  διεξάγει  και
κατακυρώνει  όλες  τις  δημοπρασίες  σύμφωνα  με  την  κείμενη  νομοθεσία.  Για  τη  διεξαγωγή  των
δημοπρασιών  και  την  αξιολόγηση  των  προσφορών  μπορεί  να  συγκροτεί  επιτροπές,  από  μέλη  της,
δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες, […]»

   ΑΠΟΝΤΕΣ
1)  Χαχούλης Φώτιος
2) Μπουλαζέρη Μαργαρίτα

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

ΘΕΜΑ: Έγκριση Τεχνικής Περιγραφής, Έγκριση Δαπάνης και Διάθεση Πίστωσης για την κατεπείγουσα
αποκατάσταση έκτακτης ζημιάς του υδρευτικού δικτύου του οικισμού του Δήμου Ψαρών
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Σύμφωνα με την  παρ.2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016: «2.Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς
προηγούμενη  δημοσίευση  μπορεί  να  χρησιμοποιείται  για  δημόσιες  συμβάσεις  έργων,  προμηθειών και
υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις  κατωτέρω περιπτώσεις:  […] γ)  στο μέτρο που είναι  απολύτως
απαραίτητο,  εάν  λόγω  κατεπείγουσας  ανάγκης  οφειλόμενης  σε  γεγονότα  απρόβλεπτα  για  την
αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές,
κλειστές  ή  ανταγωνιστικές  διαδικασίες  με  διαπραγμάτευση.  Οι  περιστάσεις  που  επικαλούνται  οι
αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση
να απορρέουν από δική τους ευθύνη.»
Στο  Δήμο  μας  υπάρχει  ανάγκη  κατεπείγουσας  αποκατάστασης  έκτακτης  ζημιάς  του  υδρευτικού
δικτύου του οικισμού του Δήμου Ψαρών. 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος αιτιολογώντας την κατεπείγουσα ανάγκη που έχει προκύψει και προκειμένω η
παρούσα απόφαση να φέρει πλήρη και ειδική αιτιολογία, αναφερόμενη στους λόγους για τους οποίους
αποφασίζεται  η  προσφυγή  στην  εν  λόγω  εξαιρετική  διαδικασία.  (ΕΑΑΔΗΣΥ  Οδηγία
1/2013/30.12.2013), έθεσε υπόψη των μελών εισήγηση – τεχνική περιγραφή του Αυτοτελούς Τμήματος
Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1/2018-25/05/2018
Στις  25  Μαΐου  του  2018  προκλήθηκε  σοβαρή  ζημιά  στο  υδρευτικό  δίκτυο  του  οικισμού  των

Ψαρών. Στο σημείο αυτό υπάρχει μεγάλη και συνεχής διαρροή νερού, το οποίο εκβάλλει κάτω από την
περιτοίχιση του αύλειου χώρου της ιδιοκτησίας του κ. Θεόδωρου Σκαρλέτου, επί του κεντρικού δρόμου.
Μετά από έλεγχο, αποκλείστηκε το ενδεχόμενο η ζημιά να προέρχεται μέσα από την ιδιοκτησία του κ.
Σκαρλέτου και  είναι  σίγουρο,  τόσο από την ποσότητα του νερού όσο και  από την πτώση της πίεσης
γενικότερα στο δίκτυο, ότι το νερό προέρχεται από ζημιά στον κεντρικό αγωγό ύδρευσης του οικισμού των
Ψαρών στην συγκεκριμένη περιοχή. 

Για την αποκατάσταση της βλάβης θα απαιτηθεί να γίνουν απλές εργασίες εκσκαφών με τα χέρια
και με χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς όμως να μπορεί να γίνει εκ των προτέρων μία ακριβής εκτίμηση
των ημερομισθίων των εργατών και  των μηχανημάτων που θα απαιτηθούν,  καθώς είναι  αδύνατος ο
εντοπισμός της ακριβής θέσης της βλάβης με επιφανειακή παρατήρηση. Στο πρόβλημα συμβάλλει και η
έλλειψη χαρτογράφησης του δικτύου ύδρευσης στον οικισμό, με αποτέλεσμα  να μην είναι  γνωστό με
ακρίβεια από που περνάει ο κεντρικός αγωγός.  

Ακολουθεί ο προϋπολογισμός, ο οποίος είναι ενδεικτικός, με αναφορά στο είδος των 
μηχανημάτων και τoν αριθμό των ημερομισθίων που εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν, αλλά σε κάθε 
περίπτωση θα τηρηθεί ημερολόγιο εργασιών στο οποίο θα καταγραφούν από την υπηρεσία με ακρίβεια τα 
ημερομίσθια βάση των οποίων θα γίνει και η πληρωμή.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Είδος εργασιών Α.Τ. Μ.Μ. Ποσότητα
Τιμή

Μονάδος
Μερική

Δαπάνη (€)
Ολική

Δαπάνη (€)

Εκσκαφέας ελαφρύς 
(Τσαπάκι)

Α.Τ.
01

ΗΜ 6 338,00 2.028,00

 

Φορτωτάκι 3/4 κ.υ. 40-
45hp

Α.Τ.
02

ΗΜ 6 267,00 1.602,00

Ανατρεπόμενο αυτοκίνητο
5-6tn (Φορτηγάκι)

Α.Τ.
03

ΗΜ 6 290,00 1.740,00

Ανειδίκευτος εργάτης
Α.Τ.
04

ΗΜ 6 86,00 516,00

ΣΥΝΟΛΟ 5.886,00 5.886,00
  Φ.Π.Α. 24,00% 1.412,64
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  7.298,64
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Η ζημιά  είναι  επείγον  να αποκατασταθεί  άμεσα με  ανάθεση σε εξωτερικό συνεργείο  για τους
ακόλουθους λόγους:

1. Κρίνεται κατεπείγουσα η αποκατάσταση λόγω της μεγάλης απώλειας πόσιμου νερού.
2. Υπάρχει άμεσος κίνδυνος να πέσει η στάθμη των δεξαμενών και να διακοπεί η παροχέτευση νερού

στους δημότες  
3. Υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ατύχημα από τα νερά που συνεχώς κυλάνε πάνω στο οδόστρωμα.
4. Ο δήμος δεν διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό (πχ υδραυλικό) και τα απαραίτητα μηχανήματα

(πχ. τσάπα) για την εκτέλεση της εργασίας.
Η εργασία έχει ενδεικτικό προϋπολογισμό 7.298,64€ και θα πληρωθεί από τον Κ.Α. 25-6262.004.
Λαμβάνοντας υπόψη:

 Το Άρθρο 72 παρ. δ. σύμφωνα με το οποίο μία εκ των αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής
είναι να αποφασίζει αιτιολογημένα για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών
σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.  

 To Άρθρο 32 του Ν.4412/2016.
 Το γεγονός ότι οι εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα.
 Το γεγονός ότι οι περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης σε καμία περίπτωση δεν απορρέουν από

ευθύνη του Δήμου.
το Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος εισηγείται θετικά για την  Έγκριση
Τεχνικής  Περιγραφής,  Έγκριση  Δαπάνης  και  Διάθεση  Πίστωσης  για  την  κατεπείγουσα
αποκατάσταση έκτακτης ζημιάς του υδρευτικού δικτύου του οικισμού του Δήμου Ψαρών».

Σύμφωνα  με  την  ανωτέρω  εισήγηση  του  Αυτοτελούς  Τμήματος  Τεχνικών  Υπηρεσιών  και
Περιβάλλοντος, η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 7.298,64 ευρώ. 

Σύμφωνα με τις  εγκύκλιους  6347/24-5-1985 και  38135/9-7-1986, οι  πιστώσεις  που είναι  γραμμένες
στον Προϋπολογισμό δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό για τον οποίο έχουν προβλεφθεί,
αν δεν διατεθούν (ψηφιστούν) με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, εκτός αν πρόκειται για τις πιστώσεις
της παρ. 5 του άρθρου 158 του ΚΔΚ (Ν. 3463/06), οι οποίες διατίθενται χωρίς απόφαση οποιουδήποτε
οργάνου (αποδοχές  προσωπικού,  αντιμισθία  αιρετών,  μισθώματα  ακινήτων,  υποχρεωτικές  εισφορές,
κλπ) και οι οποίες αναλαμβάνονται από την αρχή του έτους για ολόκληρο το ετήσιο ποσό τους (άρθρο
66 παρ. 8 Ν. 4270/14, Εγκ. ΥΠΕΣ-ΥΠΟΙΚ 30/19664/20-4-2011 και άρθρο 9 παρ. 1 Π.Δ. 80/2016).
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 2γ του ΚΔΚ (Ν. 3463/06) και του άρθρου 72 παρ. 1δ
του Ν. 3852/10, προβλέπεται ως γενική αρμοδιότητα, η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίζει για την
έγκριση των δαπανών και τη διάθεση (ψήφιση) των πιστώσεων του προϋπολογισμού (εκτός από εκείνες
που σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 3 & 4 του Ν. 3463/06, διατίθενται με
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή του Δημάρχου).
Ο  δήμος  μας  πρέπει  λοιπόν  να  προβεί  στη  δαπάνη  για  την Εκτέλεση  εργασιών  κατεπείγουσας
αποκατάστασης  έκτακτης  ζημιάς  του  υδρευτικού  δικτύου  του  οικισμού  του  Δήμου  Ψαρών,
συνολικού ποσού 7.298,64€. Στον προϋπολογισμό του δήμου μας οικον. έτους 2018, που ψηφίστηκε με
τις  υπ’  αρ.  105/2017 (ΑΔΑ:  7Θ6ΤΩΗΧ-555)  &  10/2018  (ΑΔΑ:  7Χ0ΘΩΗΧ-ΠΝ7)  αποφάσεις  του
Δημοτικού  Συμβουλίου  και  εγκρίθηκε  με  την  υπ'  αρ.  πρωτ.  6281/31-1-2018  απόφαση  της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΑΔΑ: ΨΛ9ΜΟΡ1Ι-73Μ), προβλέπεται σχετική πίστωση για τον
σκοπό αυτό. 
Δεδομένου ότι κατά την έννοια του άρθρου 65 του Ν. 4270/14, καθώς και βάσει του άρθρου 4 του Π.Δ.
80/2016 και της εγκυκλίου 2/100018/0026/30-12-2016, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 2β του
άρθρου 2 του Π.Δ. 80/2016, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη
διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού,  ενεργώντας  ως αρμόδιος διατάκτης,  προτείνουμε την
έγκριση και διάθεση (ψήφιση) της πίστωσης, της ανωτέρω δαπάνης, σε βάρος του ΚΑ 25-6262.004 του

ΑΔΑ: ΩΑΛ7ΩΗΧ-ΞΤ0



Σελίδα 4 από 5

σκέλους των εξόδων με τίτλο  «Συντήρηση υδρευτικού και αρδευτικού δικτύου» του προϋπολογισμού
οικον. έτους 2018.
Σύμφωνα  με  το  άρθρο  54  παρ.7  του  Ν.4412/2016:  «Οι  τεχνικές  προδιαγραφές  καθορίζονται  και
εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης κατά το άρθρο 61.»
Από το συνδυασμό των άρθρων 61 παρ. 4. (Για συμβάσεις κάτω των ορίων αντί των παραγράφων 1 έως
3, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 120) & 120 παρ.3 του Ν.4412/2016 προκύπτει ότι: 
«Ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης ή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς
δημοσίευση προκήρυξης νοείται  η ημερομηνία αποστολής προς τους οικονομικούς φορείς της πρώτης
πρόσκλησης  υποβολής  προσφοράς  ή  της  πρώτης  πρόσκλησης  συμμετοχής  σε  διαπραγμάτευση.  “Η
πρόσκληση του προηγούμενου εδαφίου δεν απαιτείται να αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ”»

Σε συνέχεια των ανωτέρω καλείται η Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με την απευθείας ανάθεση της
ανωτέρω  σύμβασης  λόγω  κατεπείγοντος  για  τους  λόγους  που  προαναφέρθηκαν,  τη  διάθεση  της
πίστωσης και την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με τη σχετική εισηγητική έκθεση του
Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος για την ανωτέρω εκτέλεση εργασιών.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση καθώς και:
1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
2. τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016
3. τις  διατάξεις  της  παρ.7  του  άρθρου  54,  παρ.4  του  άρθρου  61  &  παρ.3  του  άρθρου  120  του

Ν.4412/2016
4. την εισηγητική έκθεση του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος
5. το άρθρο 103 παρ. 2γ Ν. 3463/06
6. το άρθρο 72 παρ. 1 περιπτ. δ΄ του Ν. 3852/10
7. τις εγκύκλιους ΥΠΕΣ 6347/24-5-1985 και 38135/9-7-1986
8. το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
9. την εγκύκλιο Υπ. Οικ. 2/100018/0026/30.12.2016 
10. τα άρθρα 65-68 του Ν. 4270/2014
11. τον προϋπολογισμό του Δήμου Ψαρών έτους 2018, ο οποίος ψηφίστηκε με τις υπ’ αρ. 105/2017

(ΑΔΑ:  7Θ6ΤΩΗΧ-555)  &  10/2018  (ΑΔΑ:  7Χ0ΘΩΗΧ-ΠΝ7)  αποφάσεις  του  Δημοτικού
Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την υπ' αρ. πρωτ. 6281/31-1-2018 (ΑΔΑ: ΨΛ9ΜΟΡ1Ι-73Μ) απόφαση
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, 

12. τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ 2019/9-9-2011 τ.Β΄) όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει

13. την ονομαστική κατάσταση υπηρετούντων υπαλλήλων του Δήμου Ψαρών έτους 2018
14. την αδυναμία εκτέλεσης εργασιών κατεπείγουσας αποκατάστασης έκτακτης ζημιάς του υδρευτικού

δικτύου του οικισμού του Δήμου Ψαρών με μέσα του ίδιου του δήμου
15. τις εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες, όπως αναφέρθηκαν στην ανωτέρω εισήγηση του προέδρου και 

 οι οποίες οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα
 κατά τις οποίες δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές,

κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού κλπ
 οι περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης σε καμία περίπτωση δεν απορρέουν από ευθύνη του

δήμου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Διαπιστώνει τις εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες, όπως αναφέρθηκαν στην ανωτέρω εισήγηση του
Προέδρου και 
 οι οποίες οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα
 κατά τις οποίες δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές,

κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού κλπ
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 οι περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης σε καμία περίπτωση δεν απορρέουν από ευθύνη του
δήμου.

2. Διαπιστώνει  την  τεκμηριωμένη  αδυναμία  εκτέλεσης  εργασιών  «Κατεπείγουσα  αποκατάσταση
έκτακτης ζημιάς του υδρευτικού δικτύου του οικισμού του Δήμου Ψαρών» με μέσα του ίδιου του
δήμου όπως προκύπτει από την ονομαστική κατάσταση υπηρετούντων υπαλλήλων του δήμου και
για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στην παραπάνω εισήγηση.

3. Εγκρίνει  την  ανάθεση  της  σύμβασης  «Κατεπείγουσα  αποκατάσταση  έκτακτης  ζημιάς  του
υδρευτικού δικτύου του οικισμού του Δήμου Ψαρών» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης,
σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν.

4. Εγκρίνει το υπ’αρ. Α/Α 148 Αίτημα Δαπάνης.

5. Εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει (ψηφίζει) πίστωση ποσού 7.298,64€ σε βάρος του ΚΑ 25-6262.004
του  σκέλους  των  εξόδων με  τίτλο  «Συντήρηση  υδρευτικού  και  αρδευτικού  δικτύου» του
προϋπολογισμού  οικον.  έτους  2018 για  την  εκτέλεση  εργασιών  «Κατεπείγουσα αποκατάσταση
έκτακτης ζημιάς του υδρευτικού δικτύου του οικισμού του Δήμου Ψαρών».

6. Εγκρίνει  τις  τεχνικές  προδιαγραφές σύμφωνα με τη σχετική εισηγητική έκθεση  του Αυτοτελούς
Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος για την ανωτέρω εκτέλεση εργασιών.

7. Τη διαβίβαση της παρούσας απόφασης στον προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών
και Οικονομικών Υπηρεσιών για την κατάρτιση του σχεδίου Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης και
την  σύνταξη  της  αντίστοιχης  βεβαίωσης  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  των  άρθρων  66-68  του  Ν.
4270/2014 και της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016.

8. Εξουσιοδοτεί το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Παπαμιχάλη Ιωάννη για την υπογραφή της
σχετικής Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης.

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  48/2018
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Υπογραφή

Τα Μέλη

Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βρατσάνος
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