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ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ      
 
  Στην Ερμούπολη σήμερα 17 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, η Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 
21089/12-11-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του 
άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 77 του Ν. 4555/2018. 

  Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε μεικτή (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη), τηρουμένης 
της απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου και με τη συμμετοχή έως επτά ατόμων για λόγους 
διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση αρ. 
Δ1α/ΓΠ.οικ.69136 ΦΕΚ 5138/05-11-2021 τεύχος δεύτερο. 

 Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών παραβρέθηκαν στη 
συνεδρίαση ονομαστικά οι: 
 
        ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΠΙΤΑΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                             ΧΑΛΚΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ    

2. ΑΛΗΦΡΑΓΚΗΣ ΜΗΝΑΣ                    

3. ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

4. ΚΟΥΤΑΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

5. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ     

6. ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                   

Παρών στην συζήτηση, είναι ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Γεώργιος Καρακατσάνης καθώς και 
η δημοτική υπάλληλος Ελένη Σερεμέτη, ως γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Σύρου-Ερμούπολης.   
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ΘΕΜΑ 8o:  Αποδοχή δωρεών στο Δήμο Σύρου – Ερμούπολης. 

 
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη : 

 

1. Την προφορική εισήγηση του  Προέδρου, ο οποίος θέτει υπόψη του Σώματος το με αρ. πρωτ. 
20640/05-11-2021 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτισμού & Τουρισμού, σύμφωνα με το 
οποίο αναφέρονται τα εξής: 

 

 

ΑΔΑ: ΨΝ8ΜΩΗΟ-ΡΞΔ



«Θέμα: Αποδοχή δωρεών. 

 

Σας αποστέλλουμε συνημμένα: 

 την από 01/10/2021 (Αρ.Πρωτ.18192/01-10-21) Απόδειξη Παράδοσης/Παραλαβής Έργου Τέχνης από 

την κ. Αικατερίνη Βήχου που αφορά σε δωρεά ενός πίνακα (ελαιογραφία) με τίτλο “Η Φυγή” 

διαστάσεων 100cm X 100cm,  

 την από 04/10/2021 (Αρ.Πρωτ.18308/04-10-21) Απόδειξη Παράδοσης/Παραλαβής Έργου Τέχνης από 

την κ. Σοφία Απτόσογλου που αφορά σε δωρεά ενός πίνακα (ελαιογραφία) με τίτλο “Ταξίδι στην 

Κούβα – Journey to Cuba” διαστάσεων 60cm X 60cm, 

 την από 21/10/2021 (Αρ.Πρωτ.19631/21-10-21) Απόδειξη Παράδοσης/Παραλαβής Έργου Τέχνης από 

την κ. Isabelle Derigo που αφορά σε δωρεά ενός πίνακα (collage) διαστάσεων 91cm X 45cm,  χωρίς 

τίτλο, 

και παρακαλούμε όπως προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή τους. 
 
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία.» 

 

 
2. Tην από 01/10/2021 (Αρ.Πρωτ.18192/01-10-21) Απόδειξη Παράδοσης/Παραλαβής Έργου Τέχνης 
από την κ. Αικατερίνη Βήχου. 

 

3. Tην από 04/10/2021 (Αρ.Πρωτ.18308/04-10-21) Απόδειξη Παράδοσης/Παραλαβής Έργου Τέχνης 
από την κ. Σοφία Απτόσογλου. 

 

4. Tην από 21/10/2021 (Αρ.Πρωτ.19631/21-10-21) Απόδειξη Παράδοσης/Παραλαβής Έργου Τέχνης 
από την κ. Isabelle Derigo. 

 

5. Την με αρ. πρωτ. 21089/12-11-2021 έγγραφη πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα 
με την οποία το θέμα είναι εντός ημερήσιας διάταξης. 

 

6. Το με αρ. πρωτ.:7685/16-2-2021 (ΑΔΑ 6ΠΣΗΟΡ1Ι-Γ8Ρ) έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου με θέμα “Επικύρωση της υπ’ αρ. 1/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου 
Σύρου-Ερμούπολης με θέμα «Έγκριση προϋπολογισμού του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης οικ. έτους 
2021». 
 

7. Την γενόμενη διαλογική συζήτηση, όπως αυτή αναγράφεται στο ταυτάριθμο πρακτικό της 
συνεδρίασης.  

 

8. Την πρόταση του Προέδρου, όπως το Σώμα αποδεχτεί : 

 την δωρεά της κ. Αικατερίνης Βήχου,  έναν πίνακα (ελαιογραφία) με τίτλο “Η Φυγή” 

διαστάσεων 100cm X 100cm, σύμφωνα με την ανωτέρω απόδειξη παράδοσης / παραλαβής 

(2 σχετ.) 

 την δωρεά της κ. Σοφίας Απτόσογλου, έναν πίνακα (ελαιογραφία) με τίτλο “Ταξίδι στην 
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Κούβα – Journey to Cuba” διαστάσεων 60cm X 60cm, σύμφωνα με την ανωτέρω απόδειξη 

παράδοσης / παραλαβής (3 σχετ.) 

 την δωρεά της κ. Isabelle Derigo, έναν πίνακα (collage) διαστάσεων 91cm X 45cm,  χωρίς 

τίτλο, σύμφωνα με την ανωτέρω απόδειξη παράδοσης / παραλαβής (4 σχετ.) 

 

 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του 
άρθρου 3 του Ν. 4623/2019, του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 καθώς και την ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 93/60173/23.08.2019.   

 

10. Την σύμφωνη γνώμη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Αποδέχεται : 

 την δωρεά της κ. Αικατερίνης Βήχου,  έναν πίνακα (ελαιογραφία) με τίτλο “Η Φυγή” 

διαστάσεων 100cm X 100cm, σύμφωνα με την ανωτέρω απόδειξη παράδοσης / παραλαβής 

(2 σχετ.) 

 την δωρεά της κ. Σοφίας Απτόσογλου, έναν πίνακα (ελαιογραφία) με τίτλο “Ταξίδι στην 

Κούβα – Journey to Cuba” διαστάσεων 60cm X 60cm, σύμφωνα με την ανωτέρω απόδειξη 

παράδοσης / παραλαβής (3 σχετ.) 

 την δωρεά της κ. Isabelle Derigo, έναν πίνακα (collage) διαστάσεων 91cm X 45cm,  χωρίς 

τίτλο, σύμφωνα με την ανωτέρω απόδειξη παράδοσης / παραλαβής (4 σχετ.) 

 

Β) Κοινοποιεί την παρούσα απόφαση στο Γραφείο Δημάρχου για την αποστολή ευχαριστήριων 
επιστολών. 

 
 
 
  
   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                     ΤΑ ΜΕΛΗ   
                           
                                                                                  ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

    
                                                      ΑΛΗΦΡΑΓΚΗΣ ΜΗΝΑΣ                                                               

                                                                                     
                                                                                  ΚΟΥΤΑΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
 
              ΠΙΤΑΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ                                                            
 
    ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ                ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
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