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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 : 27/2019  

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 2
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 8/10/2019 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 γλυπτού αγάλματος το οποίο θα αναπαριστά τη «Δόξα των Ψαρών» όπως την ζωγράφισε ο 

Ν. Γύζης στο ομώνυμο πίνακά του εμπνευσμένος από το πασίγνωστο ποίημα του Δ. Σολωμού. Η 

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

 

Σύμφωνα με το άρθρο 3Α «Ρύθμιση θεμάτων δωρεών προς φορείς δημόσιου τομέα» του Ν. 4182/13 

(ΦΕΚ 185/10.09.2013 τεύχος Α'): «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και 

λοιπές διατάξεις.» όπως προστέθηκε από το άρθρο 55 του Ν.4557/18 ορίζονται τα εξής: 

«1. Συμβάσεις προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης έργων, οι οποίες συνάπτονται 

από φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται στην περίπτωση α' της παρ. 1 του άρθρου 

14 του ν. 4270/2014 (Α' 143), για την υλοποίηση αντίστοιχων δωρεών αγαθών ή υπηρεσιών ή έργων 

από ιδιώτες προς τους δημόσιους αυτούς φορείς, δεν θεωρούνται δημόσιες συμβάσεις και εξαιρούνται 

της κείμενης νομοθεσίας για την ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, εφόσον στη 

 ΑΠΟΝΤΕΣ 

 

ΟΥΔΕΙΣ 

 

ΘΕΜΑ: Αποδοχή δωρεάς για την φιλοτέχνηση και 

κατασκευή του γλυπτού αγάλματος «Η Δόξα των Ψαρών» 
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σύμβαση δωρεάς που καταρτίζεται μεταξύ του ιδιώτη (εφεξής «Ο δωρητής») και του φορέα του 

δημοσίου τομέα (εφεξής «Ο δωρεοδόχος»), καθορίζονται τα εξής: 

 α. Το αντικείμενο της δωρεάς, αγαθό, υπηρεσία ή έργο. Σε περίπτωση που η δωρεά περιλαμβάνει 

αναλώσιμα υλικά ή κόστος συντήρησης θα αναφέρεται ρητά το χρονικό διάστημα για το οποίο ο 

δωρητής αναλαμβάνει την κάλυψη αυτών των εξόδων. 

β. Η δαπάνη, η οποία καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τον δωρητή. 

 (....) 

2. Για τις συμβάσεις που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου, δεν έχουν εφαρμογή οι 

διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τις διαδικασίες και τον έλεγχο των δημοσίων δαπανών και 

λογαριασμών. Έναντι του οικονομικού φορέα δεν θεμελιώνεται οποιαδήποτε ευθύνη του 

δωρεοδόχου - δημόσιου φορέα. 
3. Κάθε σύμβαση δωρεάς μεταξύ δωρητή και δωρεοδόχου, οι σχετικές συμβάσεις προμήθειας αγαθών ή 

παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης έργου που προβλέπονται στην παράγραφο 1, καθώς και η εξόφληση 

τιμολογίων και αποδείξεων που εκδίδονται αναφορικά με τις συμβάσεις αυτές, απαλλάσσονται από 

τέλη χαρτοσήμου και φόρο δωρεών.» 

 

Σύμφωνα µε την παρ. 3 του αρθ. 49 του Ν.4412/2016, µε απόφαση του αρμόδιου οργάνου 

(Οικονομική Επιτροπή για τους ΟΤΑ) μπορεί να εγκρίνεται η εκπόνηση μελέτης ή μέρους της, η 

παροχή τεχνικών υπηρεσιών, η εκτέλεση δημόσιου έργου ή τμήματος του από ενδιαφερόμενο φυσικό 

ή νομικό πρόσωπο, µε δαπάνη του χωρίς καμία επιβάρυνση του Δημοσίου (του δήμου εν προκειμένω) 

και να ορίζονται οι όροι µε τους οποίους θα εκτελεστεί η μελέτη ή η παροχή τεχνικών υπηρεσιών ή το 

έργο και θα γίνει η επίβλεψη, έγκριση και παραλαβή τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

 

Παρά το γεγονός ότι οι συμβάσεις δωρεάς δεν θεωρούνται δημόσιες συμβάσεις και εξαιρούνται της 

κείμενης νομοθεσίας για την ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, και μολονότι δεν υπάρχει 

σαφής διάταξη στην νομοθεσία για περιπτώσεις ειδικότερα δωρεάς καλλιτεχνικού έργου, εντούτοις 

προτείνεται ο καθορισμός όρων σύμφωνα με τους οποίους θα διενεργηθεί η επίβλεψη, η παραλαβή και 

η έγκριση του καλλιτεχνικού/ κατασκευαστικού έργου της δωρεάς, προκειμένω στο πλαίσιο των 

απαιτήσεων της ισχύουσας νομοθεσίας, των πλέον πρόσφατων τεχνικών προδιαγραφών και των 

κανόνων της τέχνης και της επιστήμης να επιλύονται ειδικότερα αναφύοντα ζητήματα κατά την 

φιλοτέχνιση/ κατασκευή του καλλιτεχνικού αυτού έργου με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση του 

σκοπού της δωρεάς.  

 

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

Α) την αποδοχή της δωρεάς γλυπτού αγάλματος το οποίο θα αναπαριστά τη «Δόξα των 

Ψαρών» όπως την ζωγράφισε ο Ν. Γύζης στο ομώνυμο πίνακά του εμπνευσμένος από το 

πασίγνωστο ποίημα του Δ. Σολωμού, από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Πολιτισμού 

και Κοινωφελούς Έργου ΑΙΓΕΑΣ. 

Β) Την έγκριση του σχεδίου της σύμβασης δωρεάς σύμφωνα με το άρθρο 3Α «Ρύθμιση 

θεμάτων δωρεών προς φορείς δημόσιου τομέα» του Ν. 4182/13 (ΦΕΚ 185/10.09.2013 τεύχος 

Α'): «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις.» 

όπως προστέθηκε από το άρθρο 55 του Ν.4557/18. 

Γ) Τον καθορισμό των όρων σύμφωνα με τους οποίους, θα διενεργηθεί η επίβλεψη, η 

παραλαβή και η έγκριση του καλλιτεχνικού /κατασκευαστικού έργου της δωρεάς.  

Δ) Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου ως νόμιμο εκπρόσωπο για την υπογραφή της σύμβασης 

δωρεάς καθώς και 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 8/10/2019 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 γλυπτού αγάλματος το οποίο θα αναπαριστά τη 
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«Δόξα των Ψαρών» όπως την ζωγράφισε ο Ν. Γύζης στο ομώνυμο πίνακά του εμπνευσμένος 

από το πασίγνωστο ποίημα του Δ. Σολωμού,  

 τις διατάξεις του Άρθρου 3Α «Ρύθμιση θεμάτων δωρεών προς φορείς δημόσιου τομέα» του Ν. 

4182/13 (ΦΕΚ 185/10.09.2013 τεύχος Α'): «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών 

κληρονομιών και λοιπές διατάξεις.» όπως προστέθηκε από το άρθρο 55 του Ν.4557/18 

 τις διατάξεις της παρ. 3 του αρθ. 49 του Ν.4412/2016 

 το σχέδιο σύμβασης δωρεάς 

 τους προτεινόμενους όρους 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Α) Την αποδοχή της δωρεάς γλυπτού αγάλματος το οποίο θα αναπαριστά τη «Δόξα των Ψαρών» 
όπως την ζωγράφισε ο Ν. Γύζης στο ομώνυμο πίνακά του εμπνευσμένος από το πασίγνωστο ποίημα 

του Δ. Σολωμού, από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Πολιτισμού και Κοινωφελούς Έργου 

ΑΙΓΕΑΣ.. 

Β) Εγκρίνει το σχέδιο της σύμβασης δωρεάς σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3Α «Ρύθμιση 

θεμάτων δωρεών προς φορείς δημόσιου τομέα» του Ν. 4182/13 (ΦΕΚ 185/10.09.2013 τεύχος Α'): 

«Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις.», όπως 

επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης. 

Γ) Καθορίζει τους όρους σύμφωνα με τους οποίους, θα διενεργηθεί η επίβλεψη, η παραλαβή και η 

έγκριση του καλλιτεχνικού /κατασκευαστικού έργου της δωρεάς, ως εξής:  

 

Άρθρο 1: Υποχρεώσεις δωρητή 

Ο δωρητής θα αναλάβει εξ’ ολοκλήρου το κόστος της φιλοτέχνησης και κατασκευής του γλυπτού 

αγάλματος «η Δόξα των Ψαρών» και της βάσης του καθώς και της διαμόρφωση του περιβάλλοντος 

χώρου επί του οποίου θα τοποθετηθεί στο Δήμο Η.Ν. Ψαρών. 

Η μεταφορά, παράδοση, και τοποθέτηση θα γίνει με ευθύνη του δωρητή σε χώρο που θα υποδειχθεί 

από το Δήμο Η.Ν. Ψαρών. 

Οιεσδήποτε αμοιβές θα καταβληθούν απευθείας από τον δωρητή στο δημιουργό του ως άνω έργου.  

Η δωρεά δεν υπόκειται σε φόρο δωρεάς ούτε σε κανέναν άλλο φόρο (παρ. 3 του άρθρου 3Α 

«Ρύθμιση θεμάτων δωρεών προς φορείς δημόσιου τομέα» του Ν. 4182/13 (ΦΕΚ 185/10.09.2013 

τεύχος Α'): «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις.» όπως 

προστέθηκε από το άρθρο 55 του Ν.4557/18), ούτε εξ’ αιτίας της δωρεάς μπορεί να επιβληθεί άλλος 

φόρος ή επιβάρυνση οποιασδήποτε μορφής στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Πολιτισμού και 

Κοινωφελούς Έργου ΑΙΓΕΑΣ. Κάθε τυχόν τέτοιος φόρος (δωρεάς ή άλλος) που ενδεχομένως 

επιβληθεί μελλοντικά καθώς και τυχόν προσαυξήσεις αυτού θα βαρύνει αποκλειστικά το Δήμο Η.Ν. 

Ψαρών. 

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Πολιτισμού και Κοινωφελούς Έργου ΑΙΓΕΑΣ ενεργεί εν 

προκειμένω ως ιδιώτης και δεν δεσμεύεται από διατάξεις της νομοθεσίας περί προμηθειών του 

δημοσίου ή δημοσίων έργων του δημόσιου λογιστικού ή άλλης συναφούς νομοθεσίας. 

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

ή στον γλύπτη / καλλιτεχνική και κατασκευαστική ομάδα 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 

Η φιλοτέχνηση, κατασκευή και τοποθέτηση του γλυπτού αγάλματος «η Δόξα των Ψαρών» και της 

βάσης του καθώς και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Η δωρεά θα θεωρείται συντελεσθείσα  

μετά την ολοκλήρωση της παράδοσης του έργου. 

 

Άρθρο 3: Γλύπτης - Σύνθεση καλλιτεχνικής και κατασκευαστικής ομάδας έργου 

Ο δωρητής θα αναθέσει το έργο σε γλύπτη / καλλιτεχνική και κατασκευαστική ομάδα που έχει τα 

απαιτούμενα προσόντα. Ο δωρητής θα γνωστοποιήσει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, το αργότερο 

εντός ενός μήνα από την υπογραφή της σύμβασης δωρεάς, το όνομα του γλύπτη και στην περίπτωση 

καλλιτεχνικής και κατασκευαστικής ομάδας τη σύνθεση της και τον εκπρόσωπό της, ο οποίος θα είναι 
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Τα Μέλη 

 

Υπογραφές 

Ο Πρόεδρος 

 

Υπογραφή 

Ακριβές Απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος 

 

 

Κωνσταντίνος Βρατσάνος 

υπεύθυνος για κάθε επικοινωνία με την Επιβλέπουσα Υπηρεσία.  

 

Άρθρο 4: Υποχρεώσεις Γλύπτη / Καλλιτεχνικής και κατασκευαστικής ομάδα 

Ελαττώματα ή ελλείψεις του κατασκευαστικού έργου της δωρεάς, που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια 

εκτέλεσής του, αλλά και μετά την αποδοχή της δωρεάς και μέχρι την παραγραφή των αξιώσεων του 

Δήμου Η.Ν. Ψαρών, αποκαθιστώνται από τον γλύπτη / καλλιτεχνική και κατασκευαστική ομάδα, 

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

 

Άρθρο 5: Επίβλεψη έργου 

Η επίβλεψη του έργου θα γίνει από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χίου (Επιβλέπουσα 

Υπηρεσία Δήμου Η.Ν. Ψαρών βάσει της ισχύουσας σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας), η οποία 

θα ορίσει ως επιβλέποντες του έργου υπαλλήλους της.  

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

παραδοτέου θα ζητήσει εγγράφως διορθώσεις, θέτοντας στον γλύπτη / καλλιτεχνική και 

κατασκευαστική ομάδα εύλογη προθεσμία να προβεί στις απαιτούμενες διορθώσεις ή συμπληρώσεις. 

Ο γλύπτης / καλλιτεχνική και κατασκευαστική ομάδα είναι υποχρεωμένοι να διορθώσουν και να 

συμπληρώσουν το έργο εφόσον κάτι τέτοιο γίνει απαιτητό 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  

Η φιλοτέχνηση, κατασκευή και τοποθέτηση του γλυπτού αγάλματος και της βάσης του καθώς και η 

διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου θα εκτελεστούν στο πλαίσιο που ορίζουν οι απαιτήσεις της 

ισχύουσας νομοθεσίας, οι πλέον πρόσφατες τεχνικές προδιαγραφές και οι κανόνες της τέχνης και της 

επιστήμης. 

 

Άρθρο 6: Έγκριση έργου 

Το έργο θα εγκριθεί από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας 

επίβλεψης.  

Άρθρο 7: Αποδοχή αντικειμένου δωρεάς 

Το αντικείμενο της δωρεάς θα παραληφθεί από την Προϊσταμένη Αρχή και εφόσον δεν υπάρχει 

αντίρρηση ως προς την πληρότητα και την αρτιότητά του από την υπηρεσία επίβλεψης. 

 

Άρθρο 8: 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 την υπογραφή της σύμβασης δωρεάς καθώς 

και για κάθε σχετική με την αποδοχή της δωρεάς ενέργεια. 

 

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  27/2019 
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως. 
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Σ Υ Μ Β Α Σ Η  Δ Ω Ρ Ε Α Σ 
Γλυπτού αγάλματος «Η Δόξα των Ψαρών» 

  

Στα Ψαρά σήμερα την … /…./ 2019, ημέρα ……………. και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημοτικό 

Κατάστημα, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων: 

α) Δήμος Ηρωικής Νήσου Ψαρών, νομίμως εκπροσωπούμενος από τον κ. Βρατσάνο Κωνσταντίνο, 

Δήμαρχο του Δήμου Η.Ν. Ψαρών, ο οποίος θα αποκαλείται παρακάτω εφεξής «δωρεοδόχος» και 

 

β) Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Πολιτισμού και Κοινωφελούς Έργου ΑΙΓΕΑΣ, 

νομίμως εκπροσωπούμενος από τον κ. ……………………..που εδρεύει στην οδό Γρηγορίου 

Λαμπράκη 69, 166 75 Γλυφάδα θα καλείται εφεξής «δωρητής» αφού έλαβαν υπ’ όψη τους 

1. τις διατάξεις του άρθρου 3Α «Ρύθμιση θεμάτων δωρεών προς φορείς δημόσιου τομέα» του Ν. 

4182/13 (ΦΕΚ 185/10.09.2013 τεύχος Α'): «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών 

κληρονομιών και λοιπές διατάξεις.» όπως προστέθηκε από το άρθρο 55 του Ν.4557/18 

2. την υπ’ αριθμόν 27/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την αποδοχή της άνω 

δωρεάς 

3. την από 8/10/2019 επιστολή της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Πολιτισμού και 

Κοινωφελούς Έργου ΑΙΓΕΑΣ 

 

Συμφωνούν, συνομολογούν και αποδέχονται από κοινού τα κάτωθι: 

 

Α) Αντικείμενο της δωρεάς αποτελεί: 

 η φιλοτέχνηση, κατασκευή και τοποθέτηση του γλυπτού αγάλματος το οποίο θα αναπαριστά 

τη «Δόξα των Ψαρών» όπως την ζωγράφισε ο Ν. Γύζης στο ομώνυμο πίνακά του 

εμπνευσμένος από το πασίγνωστο ποίημα του Δ. Σολωμού 

 Η κατασκευή της βάσης του ανωτέρω γλυπτού αγάλματος καθώς και  

 Η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου τοποθέτησής του. 

 

Β) Ο δωρητής θα αναλάβει εξ’ ολοκλήρου το κόστος της φιλοτέχνησης και κατασκευής  του γλυπτού 

αγάλματος και της βάσης του καθώς και της διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου επί του οποίου 

θα τοποθετηθεί στο Δήμο Η.Ν. Ψαρών. 

 

Η μεταφορά, παράδοση, και τοποθέτηση θα γίνει με ευθύνη του δωρητή σε χώρο που θα υποδειχθεί 

από το Δήμο Η.Ν. Ψαρών. 

 

Οιεσδήποτε αμοιβές θα καταβληθούν απευθείας από τον δωρητή στο δημιουργό του ως άνω έργου.  

 

Η δωρεά δεν υπόκειται σε φόρο δωρεάς ούτε σε κανέναν άλλο φόρο (παρ. 3 του άρθρου  3Α «Ρύθμιση 

θεμάτων δωρεών προς φορείς δημόσιου τομέα» του Ν. 4182/13 (ΦΕΚ 185/10.09.2013 τεύχος Α'): 

«Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις.» όπως 

προστέθηκε από το άρθρο 55 του Ν.4557/18), ούτε εξ’ αιτίας της δωρεάς μπορεί να επιβληθεί άλλος 

φόρος ή επιβάρυνση οποιασδήποτε μορφής στον δωρητή. Κάθε τυχόν τέτοιος φόρος (δωρεάς ή άλλος) 

που ενδεχομένως επιβληθεί μελλοντικά καθώς και τυχόν προσαυξήσεις αυτού θα βαρύνει 

αποκλειστικά το δωρεοδόχο. 

 

Ο δωρητής ενεργεί εν προκειμένω ως ιδιώτης και δεν δεσμεύεται από διατάξεις της νομοθεσίας περί 

προμηθειών του δημοσίου ή δημοσίων έργων του δημόσιου λογιστικού ή άλλης συναφούς 

νομοθεσίας. 

 

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

ή στον γλύπτη / καλλιτεχνική και κατασκευαστική ομάδα 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 
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Αφού συμφώνησαν, τα άνω μέρη υπέγραψαν το παρόν εις πενταπλούν εκ των οποίων, ένα αντίγραφο 

παρέλαβε το κάθε μέρος 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Για το Δωρητή Για το Δωρεοδόχο 
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