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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 

Δ Η Μ Ο Σ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ 

Ψ Α Ρ Ω Ν 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της με αριθμ 10/2019 

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Η.Ν. Ψαρών. 

 

 

 

Αρ. Απόφασης : 26/2019  

Στα Ψαρά σήμερα την 29η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2019 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και 

ώρα 17:30 μ.μ. η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Η.Ν. Ψαρών συνήλθε σε τακτική δημόσια 

συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό Πρωτ. 1537/24-10-2019 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 επτά (7) και ονομαστικά οι: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1) Βρατσάνος Κων/νος (Πρόεδρος) 

2) Βασιλική Ευαγγελία 

3) Δημητρέλη Μαργαρίτα 

4) Καραγιώργη Μαρκέλλα 

5) Μπεναρδής Γεώργιος 

6) Μπουλαζέρη Μαργαρίτα 

7) 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 εισηγούμενος 

το 1
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών τα εξής: 

 

Με την περίπτωση κα’ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 

του άρθρου 3 του Ν.4623/19, ορίζεται ότι μία από τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής είναι 

και η αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών. 

 

Με την από 4/10/2019 επιστολή της η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Πολιτισμού και 

Κοινωφελούς Έργου ΑΙΓΕΑΣ, εκδήλωσε την πρόθεσή της να προβεί στη δωρεά προς τον Δήμο Η.Ν. 

Ψαρών των απαιτούμενων μελετών για την Κατασκευή Κλειστής Αίθουσας Αθλητικών 

Δραστηριοτήτων και συγκεκριμένα, της Αρχιτεκτονικής μελέτης, της Στατικής μελέτης, της μελέτης 

των Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων καθώς και του φακέλου για την περιβαλλοντική 

αδειοδότηση. Η δωρεά γίνεται κατόπιν σχετικού αιτήματος το οποίο υπέβαλε ο Δήμαρχος Η.Ν. 

Ψαρών. 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 2
 
Α του Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α

 
), όπως αυτό προστέθηκε με 

την παρ. 1 του άρθρου 29 του Ν. 4014/11(ΦΕΚ 209 Α
 
) ορίζονται τα εξής: 

«Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του οργάνου διοίκησης άλλης αρμόδιας αρχής, μπορεί να 

εγκρίνεται η εκπόνηση μελέτης ή μέρους της, ή η παροχή υπηρεσιών, από ενδιαφερόμενο φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο, προς το σκοπό δωρεάς και χωρίς αντάλλαγμα εκ μέρους του δωρεοδόχου σε 

φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Με την εγκριτική απόφαση καθορίζονται οι 

 ΑΠΟΝΤΕΣ 

 

ΟΥΔΕΙΣ 

 

ΘΕΜΑ: Αποδοχή δωρεάς εκπόνησης τεχνικών μελετών για την εκτέλεση 

του έργου «Κατασκευή Κλειστής Αίθουσας Αθλητικών Δραστηριοτήτων» 
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όροι, υπό τους οποίους θα εκπονηθεί η μελέτη ή θα παρασχεθούν οι υπηρεσίες και θα διενεργηθεί η 

επίβλεψη εκ μέρους των οργάνων του δωρεοδόχου και η παράδοση και έγκριση της μελέτης από 

τις αρμόδιες υπηρεσίες του. 

 

Εφόσον, εκ του είδους της μελέτης, δεν απαιτείται περιβαλλοντική ή άλλη αδειοδότηση κατά τη διάρκεια 

εκπόνησής της, επιτρέπεται η αποδοχή δωρεάς εκπονηθείσας μελέτης, χωρίς να έχει προηγηθεί έγκριση 

της εκπόνησής της κατά το προηγούμενο εδάφιο. 

Με όμοιες αποφάσεις ορίζονται οι διαδικασίες και τα όργανα έγκρισης και υλοποίησης της 

μελέτης. Για την έκδοση απόφασης αποδοχής δωρεάς εκπονηθείσας μελέτης απαιτούνται: 

α) η δημοσίευση ανακοίνωσης για την υποβολή σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου, στις 

ιστοσελίδες της αναθέτουσας αρχής και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και η πάροδος προθεσμίας 

ενός μήνα, μέσα στην οποία μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλει παρατηρήσεις επί της μελέτης και 

β) η μετά την πάροδο της μηνιαίας προθεσμίας έκδοση σύμφωνης γνώμης του οικείου Τεχνικού 

Συμβουλίου του δωρεοδόχου, στο οποίο διαβιβάζονται από την αρμόδια αρχή οι παρατηρήσεις που 

υποβλήθηκαν. Οι υπηρεσίες τήρησης των ιστοσελίδων του προηγούμενου εδαφίου εκδίδουν σχετικές 

βεβαιώσεις για την ημερομηνία τον συνολικό χρόνο ανάρτησης της ανακοίνωσης, οι οποίες τίθενται 

υπόψη του Τεχνικού Συμβουλίου.» 

 

Η εν λόγω διάταξη του Ν. 3316/2005 έχει διατηρηθεί σε ισχύ μετά την έκδοση του Ν. 4412/2016 

(ΦΕΚ 147Α) και μέχρι να εκδοθεί το Προεδρικό Διάταγμα του άρθρου 83, σύμφωνα με τα ειδικότερα 

οριζόμενα στο άρθρο 377 παρ. 40 του νόμου. 

 

Με βάση τα ανωτέρω καλείται η Οικονομικής Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με: 

Α) την αποδοχή της δωρεάς των απαιτούμενων μελετών και συγκεκριμένα, της Αρχιτεκτονικής 

μελέτης, της Στατικής μελέτης, της μελέτης των Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων για 

την Κατασκευή Κλειστής Αίθουσας Αθλητικών Δραστηριοτήτων, από την Αστική Μη 

Κερδοσκοπική Εταιρεία Πολιτισμού και Κοινωφελούς Έργου ΑΙΓΕΑΣ. 

Β) την έγκριση της εν γένει σκοπιμότητας και αναγκαιότητας εκπόνησης των τεχνικών 

μελετών για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή Κλειστής Αίθουσας Αθλητικών 

Δραστηριοτήτων». 

Γ) Τον καθορισμό των όρων αναφορικά με τη διαδικασία παροχής και αποδοχής της δωρεάς.  

Δ) Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου ως νόμιμο εκπρόσωπο για κάθε σχετική με την αποδοχή 

της δωρεάς ενέργεια. 

Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση καθώς και: 

 την περίπτ. κα’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 

του άρθρου 3 του Ν.4623/19 

 την από 4/10/2019 επιστολή της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Πολιτισμού και 

Κοινωφελούς Έργου ΑΙΓΕΑΣ με την οποία γνωστοποιείται στο δήμο η πρόθεση της να προβεί 

στη δωρεά προς τον Δήμο Η.Ν. Ψαρών των απαιτούμενων μελετών για την Κατασκευή 

Κλειστής Αίθουσας Αθλητικών Δραστηριοτήτων και συγκεκριμένα, της Αρχιτεκτονικής 

μελέτης, της Στατικής μελέτης της μελέτης των Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων 

καθώς και του φακέλου για την περιβαλλοντική αδειοδότηση,  

 τις διατάξεις του Άρθρου 2 Α του Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α ), όπως αυτό προστέθηκε με την 

παρ. 1 του άρθρου 29 του Ν. 4014/11(ΦΕΚ 209 Α ) 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Α) Την αποδοχή της δωρεάς των απαιτούμενων μελετών για την Κατασκευή Κλειστής Αίθουσας 

Αθλητικών Δραστηριοτήτων και συγκεκριμένα, της Αρχιτεκτονικής μελέτης, της Στατικής μελέτης, 

της μελέτης των Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων καθώς και του φακέλου για την 

περιβαλλοντική αδειοδότηση, από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Πολιτισμού και 

Κοινωφελούς Έργου ΑΙΓΕΑΣ. 
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Β) Εγκρίνει την εν γένει σκοπιμότητα και αναγκαιότητα εκπόνησης των τεχνικών μελετών για την 

εκτέλεση του έργου «Κατασκευή Κλειστής Αίθουσας Αθλητικών Δραστηριοτήτων» 

Γ) Καθορίζει τους όρους αποδοχής της δωρεάς σύμφωνα με τους οποίους θα εκπονηθούν οι μελέτες, 

θα συνταχθούν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου, θα διενεργηθεί η επίβλεψη, η παραλαβή και η 

έγκριση τους, ως εξής:  

 

Άρθρο 1: Υποχρεώσεις δωρητή 

Ο δωρητής θα αναλάβει εξ’ ολοκλήρου το κόστος εκπόνησης των απαιτούμενων μελετών για την 

Κατασκευή Κλειστής Αίθουσας Αθλητικών Δραστηριοτήτων στο Δήμο Η.Ν. Ψαρών και ειδικότερα 

της Αρχιτεκτονικής μελέτης, της Στατικής μελέτης και της μελέτης Ηλεκτρομηχανολογικών 

εγκαταστάσεων καθώς και της σύνταξη του φακέλου για την περιβαλλοντική αδειοδότηση. 

Οιεσδήποτε αμοιβές θα καταβληθούν απευθείας από τον δωρητή στους συνεργάτες οι οποίοι θα 

αναλάβουν την εκπόνηση των ως άνω μελετών. Τυχόν φόρος προκύπτων από την πραγματοποίηση 

της εν λόγω δωρεάς βαρύνει αποκλειστικά τον δωρεοδόχο. 

Καμία αμοιβή ή οποιοδήποτε άλλο αντάλλαγμα και εύνοια δεν πρόκειται να παρασχεθεί στον δωρητή 

ή στην ομάδα μελέτης εξαιτίας της ως άνω δωρεάς, πλην της δημόσιας δήλωσης ευχαριστίας ή 

ανάλογης ηθικής επιβράβευσης, που θα γίνει με απόφαση συλλογικού οργάνου του Δήμου Η.Ν. 

Ψαρών. 

 

Άρθρο 2: Αντικείμενο δωρεάς 

Στις απαιτούμενες μελέτες που θα εκπονηθούν στο πλαίσιο της δωρεάς περιλαμβάνονται ιδίως: α) 

Αρχιτεκτονική Μελέτη (η οποία περιλαμβάνει τη μελέτη παθητικής πυροπροστασίας καθώς και την 

μελέτη πρόσβασης ΑΜΕΑ, β) Στατική Μελέτη, γ) Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη 

(ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετεύσεων, ενεργητική 

πυροπροστασία, μελέτη ισχυρών και ασθενών ρευμάτων δ) σύνταξη του φακέλου για την 

περιβαλλοντική αδειοδότηση. Για την σύνταξη των ανωτέρω μελετών οι μελετητές οφείλουν να 

λάβουν υπόψη τους τα ακόλουθα στοιχεία τα οποία θα τους δοθούν από τον Δήμο Η.Ν. Ψαρών.  

1
ο
 Τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου  

2
ο
 Εδαφοτεχνική μελέτη.   

Επίσης στο αντικείμενο της δωρεάς περιλαμβάνεται η σύνταξη τουλάχιστον των ακόλουθων τευχών 

δημοπράτησης του έργου: α) Τεχνική Περιγραφή, β) Προμέτρηση, γ) Προϋπολογισμός, δ) Τιμολόγιο - 

Ανάλυση Τιμών (όπου απαιτείται), ε) Τεχνικές Προδιαγραφές (για όσες εργασίες δεν περιγράφονται 

στις ΕΤΕΠ) και των ΣΑΥ - ΦΑΥ. 

Η δωρεά θα θεωρείται συντελεσθείσα  μετά την ολοκλήρωση της παράδοσης της μελέτης  και των 

τευχών δημοπράτησης του έργου.   

 

Άρθρο 3: Σύνθεση ομάδας μελέτης 

Ο δωρητής θα αναθέσει τη μελέτη σε μηχανικούς που έχουν τα κατά νόμο απαιτούμενα προσόντα. Ο 

δωρητής θα γνωστοποιήσει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, το αργότερο εντός ενός μήνα από την 

εγκριτική απόφαση της δωρεάς, τη σύνθεση της ομάδας μελέτης και τον εκπρόσωπό της, ο οποίος θα 

είναι υπεύθυνος για κάθε επικοινωνία με την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Οποιαδήποτε αλλαγή στη 

σύνθεση της ομάδας μελέτης πρέπει να γνωστοποιηθεί στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία εντός δεκαπέντε 

(15) ημερών. 

 

Άρθρο 4: Υποχρεώσεις μελετητών 

Όλες οι επιμέρους μελέτες και τα τεύχη δημοπράτησης θα εκπονηθούν από τη μελετητική ομάδα 

σύμφωνα με τους παρόντες όρους, τις ισχύουσες προδιαγραφές και τους κανόνες της επιστήμης και 

της τέχνης. Οι μελετητές φέρουν την πλήρη ευθύνη για την ορθότητα και αρτιότητα του αντικειμένου 

της δωρεάς. Οι αξιώσεις του Δήμου Η.Ν. Ψαρών κατά των μελετητών λόγω πλημμελούς εκπλήρωσης 

του αντικειμένου της δωρεάς παραγράφονται έξι (6) έτη μετά την ολοκλήρωση και αποδοχή της. 

Ελαττώματα ή ελλείψεις του μελετητικού αντικειμένου της παροχής δωρεάς, που εμφανίζονται κατά 

τη διάρκεια εκτέλεσής της, αλλά και μετά την αποδοχή της δωρεάς και μέχρι την παραγραφή των 
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αξιώσεων του Δήμου Η.Ν. Ψαρών, αποκαθιστώνται από την ομάδα μελέτης, χωρίς αξίωση 

οποιαδήποτε αμοιβής ή άλλου ανταλλάγματος από το Δήμο Η.Ν. Ψαρών. 

Επιτρέπεται η τροποποίηση της εγκεκριμένης μελέτης, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, για τη 

διόρθωση σφαλμάτων της ή τη συμπλήρωση ελλείψεών της ή για λόγους που υπαγορεύονται από 

απρόβλεπτες περιστάσεις. Για κάθε τροποποίηση της μελέτης θα ακολουθηθεί η διαδικασία του 

Άρθρου 144του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α
  
). 

Όλες οι επιμέρους μελέτες και τα τεύχη δημοπράτησης, μετά την οριστικοποίησή τους θα παραδοθούν 

σε τρία (3) έντυπα αντίγραφα και σε ηλεκτρονική μορφή που να επιδέχεται πλήρους επεξεργασίας 

(ισχύει για τα τεύχη και τα σχέδια). Οι μελέτες αποτελούν αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και 

δεν μπορεί να  χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε τμήμα τους για άλλο σκοπό εκτός αυτόν της δωρεάς, 

χωρίς την έγγραφη σύμφωνη γνώμη των μελετητών. 

 

Άρθρο 5: Επίβλεψη μελέτης 

Η επίβλεψη της μελέτης θα γίνει από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χίου (Επιβλέπουσα 

Υπηρεσία), η οποία και θα ορίσει ως επιβλέποντες της μελέτης υπαλλήλους της, κατόχους τίτλου 

σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος του πανεπιστημιακού τομέα, που έχουν την τεχνική 

δυνατότητα να επιβλέψουν τη μελέτη, λαμβάνοντας υπόψη τη στελέχωση, τις ανάγκες της και τις εν 

γένει δυσχέρειες της επίβλεψης. 

 

Άρθρο 6: Προθεσμίες 

Η παροχή της δωρεάς θα ολοκληρωθεί το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έκδοση της 

απόφασης έγκρισης του αιτήματος του δωρητή. Ο χρόνος αυτός συνιστά το καθαρό αντικείμενο 

εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της μελετητικής ομάδας και δεν συμπεριλαμβάνει τους απαιτούμενους 

χρόνους για την έγκριση και παραλαβή του παραδοτέου, τη γνωμοδότηση των απαιτούμενων οργάνων 

επ’ αυτού, τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων, τις απαιτούμενες δημοσιεύσεις και την έκδοση της 

άδειας δόμησης.  

Η επιβλέπουσα Υπηρεσία θα προβεί στον έλεγχο της μελέτης και εφόσον έχει παρατηρήσεις επί του 

παραδοτέου θα ζητήσει εγγράφως διορθώσεις, θέτοντας στην ομάδα μελέτης εύλογη προθεσμία να 

προβεί στις απαιτούμενες διορθώσεις ή συμπληρώσεις του παραδοτέου. Μετά την ολοκλήρωση του 

ελέγχου η μελέτη θα υποβληθεί στις αρμόδιες για γνωμοδότηση Υπηρεσίες και όργανα (Υπηρεσία 

Νεωτέρων Μνημείων, Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής κλπ).  

Η ομάδα μελέτης είναι υποχρεωμένη να αναμορφώσει ή να συμπληρώσει την πρότασή της εφόσον 

κάτι τέτοιο γίνει απαιτητό κατά τη διαδικασία της αδειοδότησης εντός εύλογης προθεσμίας που θα 

τεθεί από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

Εφόσον σε οποιοδήποτε στάδιο ανακύψουν ζητήματα για τα οποία η Επιβλέπουσα Υπηρεσία κρίνει 

ότι πρέπει να ενημερωθεί ή να γνωμοδοτήσει η Προϊσταμένη Αρχή, η τελευταία θα αποφανθεί σχετικά 

και θα δώσει κατευθύνσεις για τη συνέχεια. 

 

Άρθρο 7: Ειδικότερα ζητήματα μελέτης 

Οι μελέτες θα εκπονηθούν στο πλαίσιο που ορίζουν: 

1) Ο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α), το άρθρο 2Α του Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42Α) και το ΠΔ 696/74 (ΦΕΚ 

301Α). 

2) Οι απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας, οι πλέον πρόσφατες τεχνικές προδιαγραφές και οι 

κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. 

 

Άρθρο 8: Έγκριση μελέτης 

Οι μελέτες θα εγκριθούν από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία μετά τη λήψη των απαιτούμενων 

αδειδοτήσεων, εκτός αν η τελευταία έχει αντιρρήσεις ως προς την πληρότητα και τεχνική αρτιότητα 

του αντικειμένου της μελέτης ή κρίνει ότι απαιτούνται διορθώσεις και συμπληρώσεις του παραδοτέου. 

Στην περίπτωση αυτή η Επιβλέπουσα Υπηρεσία θα υποβάλλει εγγράφως τις παρατηρήσεις της και θα 

ζητήσει τη διόρθωση και επανυποβολή του παραδοτέου εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.  

 

Άρθρο 9: Αποδοχή αντικειμένου δωρεάς 
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Σελίδα 5 από 5 

Τα Μέλη 

 

Υπογραφές 

Ο Πρόεδρος 

 

Υπογραφή 

Ακριβές Απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος 

 

 

Κωνσταντίνος Βρατσάνος 

Το αντικείμενο της δωρεάς θα παραληφθεί από την Προϊσταμένη Αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 2
 
Α του Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α), η οποία θα εκδώσει απόφαση αποδοχής, αφού προηγηθεί: 

α) η δημοσίευση ανακοίνωσης για την υποβολή σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου, στις 

ιστοσελίδες της αναθέτουσας αρχής και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και η πάροδος 

προθεσμίας ενός μήνα, μέσα στην οποία μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλει παρατηρήσεις επί 

της μελέτης και β) η μετά την πάροδο της μηνιαίας προθεσμίας έκδοση σύμφωνης γνώμης του οικείου 

Τεχνικού Συμβουλίου, στο οποίο θα διαβιβαστούν οι παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν. 

 

Άρθρο 10: Έκδοση άδειας δόμησης 

Η έκδοση της άδειας δόμησης θα γίνει με μέριμνα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Την ευθύνη 

της πληρότητας του φακέλου φέρει η μελετητική ομάδα. Η τελευταία, σε περίπτωση που απαιτηθούν 

διορθώσεις και συμπληρώσεις του παραδοτέου για την έκδοση της άδειας δόμησης, υποχρεούται να 

προβεί σε αυτές εντός εύλογης προθεσμίας που θα τεθεί από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών. 

 

Άρθρο 11: Επίλυση ζητημάτων – διακοπή δωρεάς 

Αρμόδιο όργανο για την επίλυση οποιουδήποτε ζητήματος ανακύψει κατά την υλοποίηση της δωρεάς 

είναι η Οικονομική Επιτροπή (περίπτωση κα’ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως 

αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19) του Δήμου Η.Ν. Ψαρών, η οποία μπορεί 

με απόφασή της να αρνηθεί την αποδοχή της δωρεάς ή να διακόψει την εξέλιξη της διαδικασίας 

παροχής δωρεάς, αν κρίνει ότι δεν τηρήθηκαν οι όροι της παρούσας ή αν για οποιοδήποτε λόγο η 

παροχή της δωρεάς αποβεί αλυσιτελής. 

 

Δ) Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο ως νόμιμο εκπρόσωπο για κάθε σχετική με την αποδοχή της δωρεάς 

ενέργεια. 

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  26/2019 
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως. 
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