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Από το πρακτικό 11/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιητών 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ : 103/2017

Στην Ίο σήμερα την Ι4η του μηνάς Ιουλίου έτους 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 
19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιητών συνήλθε σε δημόσια τακτική 
συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ιητών ύστερα από την 
1816/10.07.2017 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που 
επιδόθηκε νόμιμα στους Συμβούλους αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 
του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α ’ 87) και δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του 
Δήμου Ιητών.

Θέμα 1°:«Έγκριση εκπόνησης μελετών βελτίωσης υφιστάμενης οδού πρόσβασης 
στην παραλίας Κάλαμος της νήσου Ίου» .

Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο (17) μελών 
βρέθηκαν παρόντα (11). και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΜ ΈΣ
1 .Σαντορινάκη Μαργαρίτα -  Πρόεδρος
2. Μαστραντωνάκη Νικολέττα
3. Φάκου Αγγέλα
4. Μοσχονάς Αθανάσιος
5. Μπάτσαλης Ιωάννης 
ό.Θέος Θωμάς
7. Κωστόπουλος Νικόλαος
8. Αρχολέκας Παναγιώτης
9. Βαλμάς Δημήτριος
10. Χαρόπουλος Κυριάκος
11. Μπουργάνης Σωτήριος

Στη Συνεδρίαση δεν ήταν παρών ο Δήμαρχος Ιητών κ. Μιχάλης ΓΙετρόπουλος λόγιο του 
ότι ευρισκόταν εκτός Ίου, αλλά αντικαταστάθηκε από την αντιδήμαρχο κ. Νικολέττα 
Μαστραντωνάκη σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης)

ΑΠΟΝΤΕΣ
I .Ξενιού Αικατερίνη
2. Μέττου Δέσποινα
3. Ρουκουτάκης Ευάγγελος 
Ί.Φωτέλης Γεώργιος
5 . Κυριακής Αργύριος 
ό.Σιατούνης Κωνσταντίνος
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Επίσης ποφαβρέΟηκε η κ.Φρονίστα Μαργαρίτα υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση 
των πρακτικών . καθώς και ο κ.Ναυπλιώτης Αναστάσιος από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του
Δήμου.

Η κ. Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης και εισηγούμενη το Ιο θέμα, έδωσε το λόγο στον κ.Ναυπλιώτη Αναστάσιο 
από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου, ο οποίος είπε τα εξής :

Με την Α.Π. 1722/04-07-2017 αίτησή της η εταιρεία LUCAS Α.Ε. εκδήλωσε την πρόθεσή της να 
προβεί σε δωρεά της μελέτης με τίτλο "Μελέτη βελτίωσης υφιστάμενης οδού πρόσβασης στην 
παραλία Κάλαμος της νήσου Ίου» .

Συγκεκριμένα επιθυμεί να υποβάλλει τις παρακάτω μελέτες 
-Τοπογραφική μελέτη 
-Συγκοινωνιακή μελέτη (οδοποιίας)
-Γεωλογική μελέτη 
-Περιβαλλοντική μελέτη

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρθρου 2Α του Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42Α), όπως αυτό προστέθηκε με 
την παρ. 1 του άρθρου 29 του Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209Α):

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

Η δυνατότητα δωρεάς μελέτης και παροχής υπηρεσίας που σχετίζεται με την εκτέλεση δημόσιου 
έργου, συνεπώς, προβλέπεται απο το 2011 ρητά στη νομοθεσία περί εκπόνησης δημόσιων μελετών 
και είναι στη διακριτική ευχέρεια της Διοίκησης να την αποδεχτεί, με απόφαση του αρμοδίου 
οργάνου, εγκρίνοντας παράλληλα τους όρους και τη διαδικασία με την οποία αυτή θα 
πραγματοποιηθεί.

Με βάση τα ανωτέρω, εισηγούμαστε από την πλευρά μας θετικά ως προς την αποδοχή του αιτήματος 
του δωρητή, κρίνουμε δε ότι θα αποδειχθεί ιδιαίτερα ωφέλιμη για την εξυπηρέτηση του κοινού.

Σε ό.τι αφορά τη διαδικασία παροχής και αποδοχής της δωρεάς, προτείνουμε να καθοριστούν οι πιο 
κάτω όροι:

Αρθρο 1: Υποχρεώσεις δωρητή
Ο δωρητής θα αναλάβει εξ' ολοκλήρου το κόστος εκπόνησης του συνόλου των απαιτούμενων 
ερευνητικών εργασιών’ και μελετών και συγκεκριμένα :
-Τοπογραφική μελέτη 
-Συγκοινωνιακή μελέτη (οδοποιίας)
-Γεωλογική μελέτη 
-Περιβαλλοντική μελέτη

Καμία αμοιβή ή οποιοδήποτε άλλο αντάλλαγμα και εύνοια δεν πρόκειται να παρασχεθεί στον δωρητή 
ή στην ομάδα μελέτης εξαιτϊας της ως άνω δωρεάς, πλην της δημόσιας δήλωσης ευχαριστίας ή 
ανάλογης ηθικής επιβράβευσης, που θα γίνει με απόφαση συλλογικού οργάνου του Δήμου Ιητών.
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Άρθρο 2: Αντικείμενο δωρεάς
Στις απαιτούμενες μελέτες που θα εκπονηθούν στο πλαίσιο της δωρεάς περιλαμβάνονται ιδίως: 
-Τοπογραφική μελέτη 
-Συγκοινωνιακή μελέτη (οδοποιίας)
-Γεωλογική μελέτη 
-Περιβαλλοντική μελέτη

Άρθρο 3: Σύνθεση ομάδας μελέτης
Ο δωρητής Οα αναθέσει τη μελέτη σε μηχανικούς που έχουν τα κατά νόμο απαιτούμενα προσόντα, 
δηλαδή μελετητικό πτυχίο στις κατηγορίες του Άρθρου 2 (κατηγορίες 10. 16, 2 1.27 του άρθρου 2 του 
Ν. 3316/2005) και τάξης Λ. ή μεγαλύτερης. Ο δωρητής 0α 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 - τροποποίηση μελέτης
Όλες οι επιμέρους μελέτες 0α εκπονηθούν από τη μελετητική ομάδα σύμφωνα με τους παρόντες 
όρους, τις ισχύουσες προδιαγραφές και τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης, ιδιαίτερα δε 
σύμφωνα με τον ΚΑΝΕΠΕ και τον EC8. Οι μελετητές φέρουν την πλήρη ευθύνη για την αρτιότητα 
του αντικειμένου της δωρεάς. Οι αξιώσεις του Δήμου Χίου κατά των μελετητών λόγω πλημμελούς 
εκπλήρωσης του αντικειμένου της δωρεάς παραγράφονται έξι (6) έτη μετά την 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 
αξιώσεων του Λήμου Ιητών . αποκαθιστώνται απο την ομάδα μελέτης, χωρίς αξίωση οποιαδήποτε 
αμοιβής ή άλλου ανταλλάγματος από το Δήμο Ιητών .

Επιτρέπεται η τροποποίηση της εγκεκριμένης μελέτης, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, για τη 
διόρθωση σφαλμάτων της ή τη συμπλήρωση ελλείψεων της ή για λόγους που υπαγορεύονται από 
απρόβλεπτες περιστάσεις.
Για κάθε τροποποίηση τηε μελέτης θα ακολουθηθεί η διαδικασία του Άρθρου 31 του Ν. 3316 2005 
(ΦΕΚ 42Λ).
Όλες οι επιμέρους μελέτες 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 0α γίνει από το Τμήμα των Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ιητών 
(Επιβλέπουσα Υπηρεσία), η οποία 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 έξι (6) μηνών από την έκδοση της 
απόφασης έγκρισης του αιτήματος του δωρητή. Ο χρόνος αυτός συνιστώ 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 και τις απαιτούμενες δημοσιεύσεις.
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Άρθρο 7: Έγκριση μελέτης
Οι μελέτες 1)α εγκριθούν από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, εκτός αν η τελευταίο, 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, που δεν θα υπερβαίνει τον ένα ( I) μήνα. 
Αντίστοιχη διαδικασία θα ακολουθηθεί σε περίπτωση που απαιτηθούν διορθώσεις και συμπληρώσεις 
του παραδοτέου στο στάδιο έκδοσης των Περιβαλλοντικών άδειων

Άρθρο 8: Αποδοχή αντικειμένου δωρεάς
Το αντικείμενο της δωρεάς θα παραληφθεί από την Προϊστάμενη Αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 2Λ του Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42Α). αφού προηγηθεί: α) η δημοσίευση ανακοίνωσης για την 
υποβολή σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου, στις ιστοσελίδες της αναΟέτουσας 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 Οα 
διαβιβαστούν οι παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν.

Άρθρο 9: Επίλυση ζητημάτων - διακοπή δωρεάς
Αρμόδιο όργανο για την επίλυση οποιουδήποτε ζητήματος ανακύψει κατά την υλοποίηση της δωρεάς 
είναι το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ιητών . Το τελευταίο μπορεί με απόφασή Γου 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.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση, την ΑΤΙ. 1722/04-07-2017 αίτηση, τις 
διατάξεις του Αρθρου 2Α του Ν. 3316 2005 (ΦΕΚ 42Λ). όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 1 του 
άρθρου 29 του Ν.4014 11(ΦΕΚ 209Α). το Ν.4178/13, καθώς και τις διατάξεις των Ν.3463''2006. 
Ν.3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΑΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο "Μελέτη βελτίωσης υφιστάμενης οδού πρόσβασης στην 
παραλία Κάλαμος της νήσου Ιου»

• Ευχαριστεί την εταιρεία LUCAS Α.Ε για την δωρεά της.

• Μ δωρεά μπορεί να καλύψει την έλλειψη των μελετών για την κατασκευή του έργου 
«Βελτίωσης υφιστάμενης οδού πρόσβασης στην παραλία Κάλαμος της νήσου Ίου».

• Κρίνει ότι η μελέτη θα υποδειχθεί ιδιαίτερα ωφέλιμη .

• Γία τη διαδικασία παροχής και αποδοχής της δωρεάς, καθορίζονται οι πιο κάτω όροι:
Άρθρο 1: Υποχρεώσεις δωρητή
Ο δωρητής Οα αναλάβει εξ’ ολοκλήρου το κόστος εκπόνησης του συνόλου των απαιτούμενων 
μελετών . 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 Ιητών .
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Αρθρο 2: Αντικείμενο δωρεάς
Στις απαιτούμενες μελέτες που θα εκπονηθούν στο πλαίσιο της δωρεάς περιλαμβάνονται ιδίως:

-Τοπογραφική μελέτη 
-Συγκοινωνιακή μελέτη (οδοποιίας)
-Γεωλογική μελέτη 
-Περιβαλλοντική μελέτη

Αρθρο 3: Σύνθεση ομάδας μελέτης
Ο δωρητής Οα αναθέσει τη μελέτη σε μηχανικούς που έχουν τα κατά νόμο απαιτούμενα 
προσόντα, δηλαδή μελετητικό πτυχίο στις κατηγορίες του Αρθρου 2 (κατηγορίες 10. 16. 21,27 
του άρθρου 2 του Ν. 3316/2005) και τάξης Α ή μεγαλύτερης. Ο δωρητής Οα 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.

Αρθρο 4: Υποχρεώσεις μελετητών - τροποποίηση μελέτης
Όλες οι επιμέρους μελέτες Οα εκπονηθούν από τη μελετητική ομάδα σύμφωνα με τους παρόντες 
όρους, τις ισχύουσες προδιαγραφές και τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης, ιδιαίτερα δε 
σύμφωνα με τον ΚΑΝΕΠΕ και τον EC8. Οι μελετητές φέρουν την πλήρη ευθύνη για την 
αρτιότητα του αντικειμένου της δωρεάς. Οι αξιώσεις του Δήμου Ιητών κατά των μελετητών 
λόγιο πλημμελούς εκπλήρωσης του αντικειμένου της δωρεάς παραγράφονται έξι (6) έτη μετά την 
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 αξιώσεων του Δήμου Ιητων , αποκαθιστώνται από την ομάδα μελέτης, χωρίς 
αξίωση οποιαδήποτε αμοιβής ή άλλου ανταλλάγματος από το Δήμο Ιητών .
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 Αρθρου 31 του Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ. 42Α).
Όλες οι επιμέρους μελέτες 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.

Αρθρο 5: Επίβλεψη μελέτης
Η επίβλεψη της μελέτης θα γίνει από το Τμήμα των Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ιητών 
(Επιβλέπουσα Υπηρεσία), η οποία 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.

Αρθρο 6: Προθεσμίες
Η παροχή της δωρεάς θα ολοκληρωθεί το αργότερο εντός έξι (6) 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 
απαιτοϋμενων οργάνων επ’ αυτού και τις απαιτούμενες δημοσιεύσεις.
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Αρθρο 7: Έγκριση μελέτης
Οι μελέτες θα εγκριϋούν από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, 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, που δεν θα 
υπερβαίνει τον ένα ( I ) μήνα. Αντίστοιχη διαδικασία θα ακολουθηθεί σε περίπτωση που 
απαιτηθούν διορθώσεις και συμπληρώσεις του παραδοτέου στο στάδιο έκδοσης της άδειας 
δόμησης.

Αρθρο 8: Αποδοχή αντικειμένου δωρεάς
Το αντικείμενο της δωρεάς θα παραληφθεί από την Προϊσταμένη Αρχή, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 2Α του Ν. 3316/2005 (ΨΕΚ 42Α), αφού προηγηΟεί: u) 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.

Αρθρο 9: Επίλυση ζητημάτων - διακοπή δωρεάς
Αρμόδιο όργανο για την επίλυση οποιουδήποτε ζητήματος ανακύψει κατά την υλοποίηση της 
δωρεάς είναι το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ιητών . Το τελευταίο μπορεί με απόφασή του να 
υμνηθεί την αποδοχή της δωρεάς ή να διακόφει την εξέλιξη της διαδικασίας παροχής δωρεάς, αν 
κρίνει ότι δεν τηρήθηκαν οι όροι της παρούσας ή αν για οποιοδήποτε λόγο η παροχή της δωρεάς 
(ΐποβεί αλυσιτελής.

H Δημοτική Σύμβουλος κ.Φόκου Αγγέλα δεν την αποδέχεται και ψήφισε «ΟΧΙ».

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μ Α ΣΤ PAN ΤΩΝ Α Κ11 ΝΙΚΟΛΗΤΤΑ 
ΦΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΑ 
ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΜΠΑΤΣΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΘΕΟΣ ΘΩΜΑΣ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΑΡΧΟΛΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΒΑΛΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 
ΜΠΟΥΡΓΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ


