
 
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ του γλυπτού με θέμα 

«ΟΜΗΡΟΣ» συνολικού ποσού 4.500,00 €. 

 
Στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αλίμου, στην οδό Αριστοτέλους 53, σήμερα την 

6 του μήνα ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, του έτους 2018, οι πιο κάτω υπογεγραμμένοι: 

1) Η κα. Αλτουνιάν Χασμίκ Α.Φ.Μ. 142789245, Δ.Ο.Υ. Ε΄ΠΕΙΡΑΙΑ, κάτοικος 

Κερατσινίου, οδός Αγ. Ευθυμίου 39, Τ.Κ. 187 55  και, 

2) Ο Δήμος Αλίμου με Α.Φ.Μ.: 090261546 ΔΟΥ Παλαιού Φαλήρου νόμιμα 

εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο κ. Ανδρέα Κονδύλη 

έχοντας υπόψιν: 

1) το Ν. 3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», 

2) τις διατάξεις του Ν.3852/2010, 

3) τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες 

Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), 

4) τις διατάξεις του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') : Μεταρρύθμιση 

του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της 

Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και 

αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] 

5) την υπ’ αριθ. 883/2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, με την οποία 

εγκρίθηκε η πραγματοποίηση της δαπάνης και η δέσμευση πίστωσης, 

6) τον προϋπολογισμό του Δήμου Αλίμου, στον Κ.Α.Ε.: 00.7135.0001 και 

7) την ανάγκη του Δήμου για την απόκτηση του εν λόγω εικαστικού έργου 

τέχνης, 

συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 

Ο πρώτος των συμβαλλομένων κα. Αλτουνιάν Χασμίκ έχει στην κατοχή του νομή 

και κυριότητα το γλυπτό με θέμα «ΟΜΗΡΟΣ» (από οπλισμένο σκυρόδεμα 

διαστάσεων 0,80m x 0,60m x 2,10m) του Αλτουνιάν Γκάγκικ, το οποίο πωλεί σήμερα 

με το παρόν, παραχωρεί και μεταβιβάζει και παραδίνει με πλήρη κατοχή και κυριότητα 

στον δεύτερο συμβαλλόμενο Δήμο Αλίμου με την ρηθείσα ιδιότητα του αντί του μεταξύ 

των συμφωνηθέντος αντάξιου, εύλογου και ικανού τμήματος των 4.500,00 €. 
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Και έτσι ο πωλητής αποξενώνεται από κάθε τίτλο και δικαίωμα του επί του πωληθέντος 

εικαστικού έργου τέχνης. 

Ο αγοραστής καθίσταται τέλειος κύριος και κάτοχος του εικαστικού έργου τέχνης και 

στο εξής δύναται να κατέχει νέμεται και διαθέτει αυτό όπως επιθυμεί με πλήρη και 

απόλυτη κυριότητα και δικαίωμα. 

Ο αγοραστής δηλώνει ότι παρέλαβε από σήμερα στη κατοχή του και κυριότητα το 

παραπάνω εικαστικό έργο τέχνης. 

Τα παραπάνω συναποδέχθηκαν ανεπιφύλακτα και οι δύο συμβαλλόμενοι. 

Αφού συντάχθηκε το παρόν σε πέντε αντίγραφα και αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε από 

τους συμβαλλόμενους υπογράφεται από αυτούς νομίμως ως έπεται. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΧΑΣΜΙΚ ΑΛΤΟΥΝΙΑΝ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ 

Εσωτερική Διανομή: 

1. Γραφείο Δημάρχου 
2. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών 
3. Τμήμα Προμηθειών 
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