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Ελληνική Δημοκρατία 
Δήμος Χίου 
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 
Τμήμα Υποστήριξης Πολ. Οργάνων Δ. Χίου 
Οικονομική Επιτροπή 
Αρ.Πρωτ.: 3239/20-01-2020 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
Εκ της υπ' αριθ. 2 της 15-01-2020 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής 

Αριθμός απόφασης 
14/2020 

Περίληψη απόφασης 
Ζ.Εξώδικη διαμαρτυρία του Ευαγγέλου Χρήστου προς το Δήμο Χίου 
Στη Χίο και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα την 15η Ιανουαρίου 2020 ημέρα της εβδομάδας 
Τετάρτη και ώρα 14.00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή  στην οποία προήδρευσε ο 
κ. Βεργίνας Κωνσταντίνος και ύστερα από πρόσκληση που υπέγραψε  ο ίδιος με ημερομηνία 10-
01-2020 που δόθηκε σε κάθε σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν 
3852/10 και αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν 
παρόντα 7 μέλη, δηλαδή: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

α/α Ονοματεπώνυμο Συμβούλου 
 1 Μπουρνιάς Χαράλαμπος           
 2 Ζωάνος Κυριάκος                
 3 Καλογεράκης Παύλος             
 4 Βουρνούς Εμμανουήλ             
 5 Σαραντινός Σταμάτιος           
  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
α/α Ονοματεπώνυμο Συμβούλου 
 1 Ζαννίκος Ζαννής                
  

ΑΠΟΝΤΕΣ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα) 
α/α Ονοματεπώνυμο Συμβούλου 
 1 Ξενάκης Ιωάννης                
 2 Γεωργούλης Αλέξανδρος          
 3 Μυριαγκός Βασίλειος            
  

Ακολούθως o κ. Βεργίνας Κωνσταντίνος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης 
Στην αρχή διαβάζονται και επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης τα οποία 
και υπογράφονται. 
Αποχωρήσεις-Προσελεύσεις 
Τέθηκε για συζήτηση εκτός Ημερήσιας Διάταξης το παρακάτω θέμα, το οποίο μετά από ομόφωνη απόφαση 
συζητήθηκε προ της συζήτησης των θεμάτων αυτής:  
 
1ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου "Επισκευή και συντήρηση 
δημοτικών κοιμητηρίων 2016-2017". 
 
Ακολούθως συζητήθηκε το πιο κάτω θέμα 
Ζ.Εξώδικη διαμαρτυρία του Ευαγγέλου Χρήστου προς το Δήμο Χίου 
Στην συνέχεια της συνεδρίασης τέθηκαν υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής από τον Πρόεδρο, κ. Βεργίνα 
Κωνσταντίνο τα παρακάτω σχετικά με το θέμα:  
 
"Με την αριθ. 388/2016 απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τα παρακάτω ομόφωνα:  
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"1. Αποδέχεται τη δωρεά του κ. Έβη Χρήστου, και συγκεκριμένα  ενός  επιτοίχιου γλυπτού , από μέταλλο, με 
μήκος 1,5 μ. και ύψος 70 εκ. περίπου και με τον τίτλο: "Άνθρωποι Χελοδόνια", σύμφωνα με τους όρους, που 
ρητά αναφέρονται στην με αριθ. πρωτοκόλλου 4240/15-2-2016 επιστολή του.  
2. Να σταλεί ευχαριστήρια επιστολή στον δωρητή.  
3. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στον κ. Έβη Χρήστου, προκειμένου να εξασφαλιστεί από κοινού η 
τοποθέτηση του έργου στον καταλληλότερο για το έργο χώρο,  σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ' αριθμ. 
πρωτ. 4240/15-2-2016 επιστολή του."  
 
Στα πλαίσια ανακαινίσεως της αίθουσας του Δημοτικού Συμβουλίου και του γραφείου Δημάρχου κρίθηκε 
σκόπιμη η μετακίνηση του γλυπτού για την προστασία του και η τοποθέτησή του στο δεύτερο σημείο το οποίο 
είχε υποδείξει ο γλύπτης.  
Ο κ. Χρήστου, ο οποίος είναι ένας από του αξιολογότερους εικαστικούς στην Ελλάδα και απόγονος του μεγάλου 
μουσικού, Ιωάννη Χρήστου, το όνομα του οποίου έχει δοθεί σε οδό του Δήμου μας, προφανώς από 
παραπληροφόρηση, θεώρησε ότι έχουν παραβιαστεί οι όροι της δωρεάς με αποτέλεσμα να στείλει στον Δήμο 
Χίου εξώδικη διαμαρυρία, με τη οποία ζητεί εκτός των άλλων και την επιστροφή του δωρηθέντος έργου καθώς 
και χρηματική αποζημίωση για ηθική βλάβη.  
 
Ο κ. Καλογεράκης Παύλος είπε:  
"Επειδή το ζήτημα είναι αρκετά σοβαρό θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί ο Πρόεδρος, κ. Βεργίνας να επικοινωνήσει 
με τον ίδιο τον καλλιτέχνη με σκοπό να του εξηγήσει ακριβώς γιατί πρέπει να μετακινηθεί το γλυπτό αλλά και 
από κοινού να αποφασιστεί η τοποθέτησή του στο Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου μας, το οποίο, κατά 
την γνώμη μου αποτελεί και το πλέον ιδανικό μέρος για την στέγαση του έργου.  
Άλλωστε το ΟΜΗΡΕΙΟ είναι η δεύτερη πρόταση του καλλιτέχνη για την τοποθέτηση του γλυπτου. Συνεπώς 
θεωρώ ότι ουδείς όρος παραβιάζεται."  
 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την αριθ. 388/2016 απόφασή της, την γενομένη επί του θέματος 
συζήτηση, τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και τις διατάξεις των Ν.3463/06, 3852/10 & 4555/18 και 4623/19 
 

Αποφάσισε ομόφωνα 
 

Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο, κ.  Βεργίνα Κωνσταντίνο να επικοινωνήσει με τον ίδιο τον κ. Χρήστου Έβη με 
σκοπό να του εξηγήσει ακριβώς τους λόγους, για τους οποίους πρέπει να μετακινηθεί το γλυπτό  και από κοινού 
να αποφασιστεί η τοποθέτησή του στο Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου μας, το οποίο αντικειμενικά 
αποτελεί και το πλέον ιδανικό μέρος για την στέγαση του έργου.  
Σε περίπτωση, που ο καλλιτέχνης διαφωνήσει να επανέλθει το θέμα προς συζήτηση στην Οικονομική Επιτροπή. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 14/2020 

O Πρόεδρος                                                     Τα μέλη 
Υπογραφή                                                       υπογραφές 

Ακριβές απόσπασμα 
Χίος 20-01-2020 

Ο/H επί των πρακτικών 
           
           

Παναγιωτίδης Γιώργος 
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