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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της 7
ης

   συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 

Ζαγοράς - Μουρεσίου 

ΘΕΜΑ: «Περί προσκλήσεως εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τον  καθορισμού των όρων 

δημοπράτησης του δημοτικού ακινήτου ‘Γεωργούλα’ στην Τ.Κ. Πουρίου, σύμφωνα με την 

64.2017 Α.Δ.Σ.» 

    Στη Ζαγορά, σήµερα, 2
η
  Μαίου 2017 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ.  στο ∆ηµοτικό 

Κατάστηµα του ∆ήµου  Ζαγοράς - Μουρεσίου συνήλθε σε τακτική ∆ηµόσια συνεδρίαση,  η 

Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου,  ύστερα από την 3733/27-04-2017  

πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  

άρθρο 75 του Ν.3852/10.  

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) µελών βρέθηκαν παρόντα  

και τα  έξι (6)  µέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ        ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                              1. ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

2. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                                   

3. ΣΟΥΛ∆ΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

4. ΒΑΣΤΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

5. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ  

6. ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ    

                           

       

   

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ Κρινάκη Γεώργιο, ∆ηµοτικό Υπάλληλο. 
  
Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής ύστερα από διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και  εισηγούµενος  το 9
ο
  

 
 θέµα  της ηµερήσιας διάταξης εξέθεσε 

ότι:  
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Με την 64/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ζαγοράς-Μουρεσίου, 

αποφασίσθηκε η αξιοποίηση του κτιρίου ‘ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ’  της Τ.Κ. Πουρίου του 

Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 64/2017 Α.Δ.Σ. 

αρχής γενομένης μέσω της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

 Με την ίδια απόφαση, αποφασίστηκε πριν την ∆ιεξαγωγή της ∆ηµοπρασίας 

και προκειµένου να έχουµε µια πιο αντικειµενική εικόνα των ενδιαφεροµένων όπως 

προβούµε σε: « Πρόσκληση Προκαταρκτικής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την 

αξιοποίηση του δηµοτικού Κτιρίου, ‘ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ’ της ΤΚ Πουρίου.  

Το µέλος της επιτροπής κα Σαµαρά Μαρία τόνισε ότι τα µέλη της Τοπικής 

Κοινότητας Πουρίου,  πρέπει να είναι παρών και να συµµετέχουν από κοινού µε τα 

αρµόδια όργανα του ∆ήµου, στην όλη αυτή διαδικασία εκµίσθωσης του ακινήτου, 

προς όφελος των  οµώνυµων κατοίκων και της ευρύτερης περιοχής.   

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση και την πρόταση του Προέδρου 

και ∆ηµάρχου Ζαγοράς-Μουρεσίου και µετά από διαλογική συζήτηση. 

                                      Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο µ ό φ ω ν α  

 
Εγκρίνει την εισήγηση του προέδρου για την διεξαγωγή  «Πρόσκλησης 

Προκαταρκτικής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  για την αξιοποίηση του δηµοτικού Κτιρίου, 

‘ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ’ της ΤΚ Πουρίου,  πριν την πραγµατοποίηση της ∆ηµοπρασίας, µε τους κάτωθι όρους: 

Πρόσκλησης Προκαταρκτικής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

Πρόσκληση Προκαταρκτικής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την 

αξιοποίηση δηµοτικού χώρου εντός του οικισµού Πουρίου της οµώνυµης 

Τοπικής Κοινότητας της ∆ηµοτικής Ενότητας Ζαγοράς του ∆ήµου Ζαγοράς – 

Μουρεσίου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας. 

  1. Ο ∆ήµος Ζαγοράς – Μουρεσίου στα πλαίσια αξιοποίησης των ακινήτων του, 

προσκαλεί κάθε ενδιαφερόµενο να καταθέσει µη δεσµευτικές προτάσεις αξιοποίησης 

για το ακίνητο εντός του οικισµού Πουρίου της οµώνυµης Τοπικής Κοινότητας της 

∆ηµοτικής Ενότητας Ζαγοράς του ∆ήµου Ζαγοράς – Μουρεσίου της Περιφερειακής 

Ενότητας Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, προκειµένου να προβεί στη 

συνέχεια στην προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισµού για την βέλτιστη αξιοποίηση του 

εν λόγω ακινήτου, µέσω µακροχρόνιας µίσθωσης.  

ΑΔΑ: ΩΝΩ3ΩΡΚ-ΧΛΦ



Ο δηµοτικός χώρος – οικόπεδο του οποίου ο ∆ήµος Ζαγοράς Μουρεσίου είναι 

κύριος, νοµέας και κάτοχος, βρίσκεται εντός των ορίων του πριν του 1923 

οικισµού Πουρίου, έχει ολική επιφάνεια 1.881,05 τ.µ, και επ΄ αυτού υφίστανται: ι) 

παλαιά διώροφη οικία αποτελούµενη από το ισόγειο όροφο εµβαδού 129,29 τ.µ 

και τον πρώτο πάνω από το ισόγειο όροφο εµβαδού οµοίως 129,29 τ.µ , ιι) παλαιά 

ισόγεια αποθήκη εµβαδού 56,04 τ.µ, ιιι) παρακείµενη ισόγεια αποθήκη εµβαδού 

17,61 τ.µ και ιν) έτερη ισόγεια αποθήκη εµβαδού 16,96 τ.µ.  

2. Η µίσθωση και η ως εκ τούτου παραχώρηση του δικαιώµατος 

εκµετάλλευσης του ως άνω χώρου θα ρυθµίζεται από όσα ρητά θα συµφωνηθούν 

στη σύµβαση µίσθωσης, από τα αναφερόµενα στο τεύχος προκήρυξης της µετέπειτα 

διαγωνιστικής διαδικασίας.  

3. Για την ανάδειξη του πλέον κατάλληλου αναδόχου θα αποφασίσει το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου, κατόπιν γνωµοδότησης της 

αρµόδιας επιτροπής που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό, σύµφωνα µε το 

συµβατικό τεύχος του διαγωνισµού που θα προκηρυχθεί. Επισηµαίνεται 

ότι:  

α. Όλες οι δαπάνες για την επισκευή των υφιστάµενων κτιρίων ή την κατασκευή 

νέων θα βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον µισθωτή και θα παραµένουν µετά τη λήξη της 

µίσθωσης προς όφελος του µισθίου.   

β. Η εξασφάλιση χρηµατοδότησης για την υλοποίηση όσων απαιτούνται, στο πλαίσιο 

αξιοποίησης του εν λόγω χώρου, είτε µε ίδια κεφάλαια, είτε µε χρηµατοπιστωτικό οργανισµό, 

θα αποτελεί κριτήριο του διαγωνισµού. 

4. Περιεχόµενα προτάσεων  

i. Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλλουν εγγράφως προς το ∆ήµο προτάσεις 

αξιοποίησης του συγκεκριµένου ακινήτου, η µίσθωση του οποίου πρόκειται να 

ακολουθήσει. Οι προτεινόµενες χρήσεις του θα πρέπει να είναι συµβατές µε την 

τοποθεσία και τον χαρακτήρα του ακινήτου κα να συµβάλλουν στην τουριστική 

και πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής.  

ΑΔΑ: ΩΝΩ3ΩΡΚ-ΧΛΦ



ii. Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να περιλαµβάνουν υποχρεωτικά σε 

συνοπτική έκθεση τα εξής :  

• Τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόµενου στα οποία να περιλαµβάνονται πληροφορίες 

σχετικά µε την επιχειρηµατική του δραστηριότητα. 

• Την επιχειρηµατική πρόταση αξιοποίησης (σε µορφή προκαταρκτικού επιχειρηµατικού 

σχεδίου) του ακινήτου. Το προκαταρκτικό επιχειρηµατικό σχέδιο θα περιλαµβάνει 

κατ΄ ελάχιστο :  

- Τους στόχους, σκοπούς και προοπτικές της προτεινόµενης επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας καθώς και το προϋπολογιζόµενο ποσό της επένδυσης  

- Τις προσδοκώµενες θέσεις εργασίας τόσο κατά τη φάση των αρχικών έργων και 

εργασιών όσο και κατά την περίοδο λειτουργίας της επένδυσης.   

- Τον τρόπο εξασφάλισης χρηµατοδότησης της πρότασης , είτε µε ίδια κεφάλαια, 

είτε µε χρηµατοπιστωτικό οργανισµό. 

- Την προτεινόµενη διάρκεια της µακροχρόνιας µίσθωσης 

- Το προβλεπόµενο χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των απαιτούµενων έργων και 

εργασιών επί του ακινήτου. 

5. Πληροφορίες σχετικά µε το ακίνητο  

Για πληροφορίες σχετικά µε το ακίνητο καθώς και για τη λήψη των σχετικών 

στοιχείων (τοπογραφικού διαγράµµατος κ.α) οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να 

απευθυνθούν στον Αντιδήµαρχο ∆ηµοτικής Ενότητας Ζαγοράς κ. Απόστολο 

Κοντογιώργο στα τηλέφωνα 24263-50108 & 6944246860 κατά τη διάρκεια των ωρών 

10:00 14:00, και να καταθέσουν έγγραφο αίτηµα, στο οποίο θα δηλώνονται τα 

στοιχεία τους.  

     6. Υποβολή προτάσεων   

Οι προτάσεις θα υποβληθούν σφραγισµένες στην έδρα του ∆ήµου Ζαγοράς – 

Μουρεσίου και ειδικότερα στο γραφείο πρωτοκόλλου, στο ∆ηµαρχείο Ζαγοράς, καθηµερινά 

10.00’ – 14.00’ έως και την 11-08-2017. Για όλες τις προτάσεις θα τηρηθεί εµπιστευτικότητα. 

Στην εξωτερική πλευρά του σφραγισµένου φακέλου θα αναγράφονται ευκρινώς µε κεφαλαία 

γράµµατα τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόµενου και τα εξής : «ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ 

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

ΠΟΥΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΜΩΝΥΜΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΓΟΡΑΣ 
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ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» 

Ο ∆ήµος, µπορεί να έρθει σε επικοινωνία µε όλους ή κάποιους εκ των 

συµµετεχόντων για την διασάφηση όρων της προτάσεως. 

7. Οι ενδιαφερόµενοι να συµµετάσχουν και οι συµµετέχοντες στη διαδικασία 

αυτή δεν διατηρούν κανένα δικαίωµα, αξίωση αποζηµίωσης από το ∆ήµο Ζαγοράς 

Μουρεσίου, για κανένα λόγο ή αιτία που σχετίζεται µε την παρούσα πρόσκληση.  

 Το µέλος της Επιτροπής κα Σαµαρά Μαρία συµφώνησε, αλλά  µε τις παρατηρήσεις 

που προανέφερε. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 61/2017 

.Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο πρόεδρος                                                                          Τα µέλη 

(υπογραφή)                                                                        (υπογραφές) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

& 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ  

 
  

 

ΑΔΑ: ΩΝΩ3ΩΡΚ-ΧΛΦ


		2017-09-08T12:48:49+0300
	Athens




