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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

Ζαγορά 26 Μαρτίου 2014
Αριθ.Αποφ 51/2014
Αριθ πρωτ. 5672
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 4ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου
Ζαγοράς – Μουρεσίου
Θέµα: «Περί καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης και ανάθεσης της μελέτης του έργου

‘Σήμανση αξιοθέατων και μνημείων ’ προϋπολογισμού 1.600€ και ψήφιση αντίστοιχης
πίστωσης εις βάρος του Κ.Α. 30-7311.17»
Στη Ζαγορά, σήµερα, 26η Μαρτίου 2014 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:00π.µ. στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του
∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή Ζαγοράς Μουρεσίου, ύστερα από την 3110/21-03-2014 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 έξι (6) µέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ – ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ Γ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

2. ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
3. ΜΠΡΙΖΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
4. ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
5. ΣΟΥΛ∆ΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
6. ΜΑΝΙΝΗ ΤΣΑΠΡΑΖΗ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ Κρινάκη Χ. Γεώργιο, ∆ηµοτικό Υπάλληλο.
Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής ύστερα από διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης και εισηγούµενος το θέµα της ηµερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι:

Η τεχνική υπηρεσία για το ανωτέρω έργο έχει υποβάλει προς έγκριση στην Οικονοµική επιτροπή
του ∆ήµου, περιγραφή εργασιών της µελέτης του τίτλου, προκειµένου να καθορίσουµε τον τρόπο
εκτέλεσης της µελέτης του έργου και να γίνει ψήφιση της αντίστοιχης πίστωσης.
Η παρούσα Αρχιτεκτονική Μελέτη αφορά το έργο «ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΞΙΟΘΕΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΜΝΗΜΕΙΩΝ, ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ», προϋπ/σµού δαπάνης 1.600,00€
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23% ενώ ο προυπολογισµός εκτέλεσης του έργου ανέρχεται στο
ποσό των 8.400,00€ συµπ/νου Φ.Π.Α..
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Η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου µε το υπ’ αριθµ. 2999/189-03-2014 έγγραφό της ζήτησε τον
ορισµό Μηχανικού για την σύνταξη της Μελέτης από την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου
Βόλου η οποία µε το υπ’ αριθµ. 31846/18-03-2014 απέστειλε αρνητική απάντησηως προς τον
ορισµό Μηχανικού.
Στο πλαίσιο της συγκεκριµένης δράσης προβλέπονται ενέργειες που έχουν στόχο την προβολή
των πλεονεκτηµάτων της περιοχής και την οργάνωση του τουριστικού προϊόντος. Πιο συγκεκριµένα
προβλέπονται ενέργειες σήµανσης µνηµείων και αξιοθέατων της περιοχής. Αυτό θα γίνει µε την
κατάλληλη σηµατοδότηση, τη δηµιουργία χαρτών και συνοπτικών πληροφοριακών φυλλαδίων µε
σκοπό την προβολή των σηµαντικών µνηµείων και αξιοθέατων των δήµων. Η σήµανση αφορά
µνηµεία της φύσης και του πολιτισµού, προϊστορικά, κλασικά, βυζαντινά, οθωµανικά και νεώτερα.
Το Πήλιο είναι από τις πιο πλούσιες σε πολιτιστική κληρονοµιά περιοχές, στην οποία
εκπροσωπούνται όλες οι ιστορικές εποχές, από τα προϊστορικά µέχρι τα νεώτερα χρόνια. Παράλληλα
περιλαµβάνει ιδιαίτερου κάλλους φυσικούς τόπους, ορεινούς ή παράλιους. Επιπλέον, διατηρεί
παραδοσιακές παραγωγικές δραστηριότητες, από οινοποιεία έως αναβιώσεις παραδοσιακών
εδεσµάτων και τροφίµων από τοπικούς συνεταιρισµούς.
Η δράση προτείνεται να αναπτυχθεί σε δύο βήµατα :
α. Τη σήµανση των υλικών τεκµηρίων της πολύ-στρωµατικής πολιτιστικής και φυσικής
κληρονοµιάς
β. Την ένταξή τους σε ένα δίκτυο προτεινόµενων διαδροµών για τον επισκέπτη, το οποίο
µελλοντικά µπορεί να λάβει την ολοκληρωµένη δοµή ενός Οικοµουσείου του Πηλίου.
1. Το έργο απευθύνεται στον επισκέπτη αλλά και στον δηµότη. Σκοπός είναι να γνωρίσει ο
επισκέπτης την ιστορία του τόπου που επισκέπτεται µε συνοπτικό αλλά εµπεριστατωµένο και
εύληπτο τρόπο ώστε να εξερευνήσει και να εκτιµήσει καλύτερα την περιοχή και να εγκαταστήσει
προσωπικούς δεσµούς µε την ιστορία και το παρόν της. Παράλληλα, θα συµβάλλει στο να γνωρίσει
καλύτερα και ο κάτοικος την ιστορία του τόπου και του χώρου όπου ζει και εργάζεται.
2. Κατ’ αρχήν σηµατοδοτούνται τα υφιστάµενα τεκµήρια, αλλά ενίοτε επισηµαίνονται σηµαντικά
στοιχεία του ιστορικού χώρου που δεν είναι πλέον παρόντα (εδώ υπήρχε …).
3. Περιλαµβάνονται τα µνηµεία και οι τόποι όλων των ιστορικών περιόδων (προϊστορικά,
κλασικά, βυζαντινά, οθωµανικά µνηµεία και κτίσµατα της νεώτερης περιόδου 19ος -20ος αι.) που
υπάρχουν.
4. Περιλαµβάνονται τα τεκµήρια συγκοινωνιακών έργων, τόσο της παραδοσιακής (προ του
1880) όσο και της εκσυγχρονιστικής φάσης (1880-αρχές 20ου αι.): µονοπάτια και δρόµοι,
σιδηροδροµικές γραµµές, γέφυρες, λιµενικές προκυµαίες, κλπ.
5. Περιλαµβάνονται όλοι οι τόποι παραδοσιακών παραγωγικών δραστηριοτήτων και χώρων
εργασίας: καρνάγια, ψαρόσκαλες, αλυκές, νερόµυλοι της προβιοµηχανικής περιόδου, οινοποιεία,
έδρες αγροτικών συνεταιρισµών, κλπ.
6. Περιλαµβάνονται όλοι οι φυσικοί τόποι ιδιαιτέρου κάλλους: ακτές, χείµαρροι, λίµνες, σπήλαια,
άλση και δάση, κλπ.
7. Η καταγραφή θα γίνει σε γεωγραφικούς χάρτες υπό κατάλληλη κλίµακα, όπως επίσης και σε
χάρτες οικισµών που θα επιλεγούν προς µελέτη-ανάδειξη.
ΚΤΙΣΜΑΤΑ – ΤΟΠΟΙ διάσπαρτα στον γεωγραφικό χώρο
•
Μνηµεία και τόποι όλων των ιστορικών περιόδων (προϊστορικά, κλασικά, βυζαντινά,
οθωµανικά µνηµεία και κτίσµατα της νεώτερης περιόδου 19ος -20ος αι.) που υπάρχουν.
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•
Βιοτεχνικά διάσπαρτα τεκµήρια (παλιοί νερόµυλοι, κανάλια και παλιά αρδευτικά συστήµατα,
καρνάγια, ψαρόσκαλες, αλυκές, οινοποιεία, κλπ.) και γενικά παραγωγικές εγκαταστάσεις, κτήρια
και χώροι εργασίας, µε την αρχική και τη σηµερινή χρήση.
•
Ολόκληρες ενότητες-σύνολα π.χ. προσφυγικοί συνοικισµοί και αγροτικοί οικισµοί των αρχών
του 20ου αιώνα και του 1923.
•
Περιλαµβάνονται τα τεκµήρια µεταφορικών υποδοµών, τόσο της παραδοσιακής (προ του
1880) όσο και της εκσυγχρονιστικής φάσης (1880-αρχές 20ου αι.): µονοπάτια και δρόµοι,
σιδηροδροµικές γραµµές, γέφυρες, λιµενικές προκυµαίες, κλπ.
•
Φυσικοί τόποι ιδιαιτέρου κάλλους: ακτές, χείµαρροι, λίµνες, σπήλαια, άλση και δάση, κλπ.
ΚΤΙΡΙΑ – ΤΟΠΟΙ εντός οικισµών
•
Ιστορικά κτήρια της νεώτερης περιόδου (προ των σεισµών του 1955) διατηρητέα, ιδιωτικά,
δηµόσια (ιστορική προέλευση και σηµερινή λειτουργία).
•
Βιοτεχνικά και γενικά παραγωγικά κτήρια και χώροι εργασίας, αρχική και σηµερινή χρήση.
•
Μεταπολεµική αρχιτεκτονική – µετά το 1955-57 (µετασεισµικά ιδιωτικά κτήρια: µονοκατοικίες
και δηµόσια κτήρια: σχολεία, µουσεία, νοσοκοµεία, δηµαρχεία, κ.ά.)
•
Ολόκληρες ενότητες-σύνολα π.χ. προσφυγικοί συνοικισµοί των αρχών του 20ου αιώνα και
του 1923, µεταφορικές υποδοµές (τραίνο και προκυµαίες) κλπ. [Μπορούν να επισηµανθούν σε
αναρτηµένο χάρτη µε περίγραµµα]
•
Αστικοί δηµόσιοι χώροι – υπάρχοντες. Ιστορίες πλατειών, κήπων-πάρκων, κλπ.
•
Αστικοί δηµόσιοι χώροι ιστορικού ενδιαφέροντος και συγκεντρώσεις ιστορικών γεγονότων,
απεργίες, κινήµατα, κλπ.
•
Τέχνη στην πόλη: µνηµεία, αγάλµατα …
•
Κήποι, άλση, δάσος νεκροταφεία (χριστιανικά, εβραϊκά, προτεσταντικά κ.ά.), µνηµειακά
δένδρα (πλάτανοι).
ΧΑΜΕΝΑ ΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΙΧΝΗ
•
Λιµάνια – σκάλες – ακτογραµµή οθωµανικών χρόνων, κλπ.
•
Ιστορικά κτήρια χριστιανικού ενδιαφέροντος: εκκλησίες, ελληνικό προξενείο και άλλα
προξενεία (θέση), σχολείο, ορφανοτροφείο, φθισιατρείο, παρθεναγωγείο (και άλλα που εξέλειπαν).
•
Κτήρια-τόποι εβραϊκού ενδιαφέροντος, συναγωγή, σχολείο, κλπ.
•
Μουσουλµανικά: ίχνη και θέσεις κτηρίων που εξέλειπαν.
ΧΩΡΟΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
•

τόποι που έγιναν γνωστοί ως βασικό φόντο µυθιστορηµάτων και γενικά αφηγηµάτων
ΑΝΘΡΩΠΟΙ (Εδώ έζησε, έδρασε/δίδαξε ο …)

•
•
•
•

∆ηµιουργοί (λογοτέχνες, µουσικοί, ηθοποιοί, φωτογράφοι, ζωγράφοι, αρχιτέκτονες, κ.ά.)
∆ιανοούµενοι, δάσκαλοι, καθηγητές, επιστήµονες, αρχαιολόγοι (π.χ. Αθεϊκά, … κ.ά. )
Ευεργέτες, δωρητές κ.ά.
Πολιτικοί και κοινωνικοί φορείς (δήµαρχοι, συνδικαλιστές και σωµατεία, κλπ.)
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
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•
Σηµάνσεις τόπων και χωρικά σηµεία που συνδέθηκαν µε µείζονα ιστορικά γεγονότα της
περιοχής
ΠΗΓΕΣ
Θα αξιοποιηθούν όλες οι σχετικές διαθέσιµες βιβλιογραφικές και αρχειακές πηγές και θα γίνει
συµπληρωµατική επιτόπια έρευνα όπου χρειαστεί.
Ως βάση µπορούν να χρησιµοποιηθούν :
•
Γεωγραφικοί χάρτες: ο χάρτης της Μαγνησίας της τοπικής υπηρεσίας του ΥΠ.ΠΟ.,
εµπλουτισµένος µε πρόσθετα στοιχεία που θα εντοπισθούν.
•
Χάρτες των παραδοσιακών µονοπατιών, οδεύσεων και γεφυρών.
•
Χάρτες των παραδοσιακών οικισµών και των αρχαιολογικών τόπων (από τις τοπικές
εφορείες αρχαιοτήτων).
Σκοπός της µελέτης είναι να δηµιουργηθούν και να αναρτηθούν Πινακίδες Σήµανσης κτηρίων,
τόπων, προσώπων και γεγονότων – στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Η πινακίδες θα φέρουν
κείµενο 10-20 λέξεων. Θα δηµιουργηθούν επίσης χάρτες για ενδιαφέροντα σύνολα (οικισµούς κ.ά.)
και προτεινόµενες διαδροµές µνήµης, οι οποίες θα αναρτηθούν σε κατάλληλες θέσεις.
Το αποτέλεσµα της µελέτης εξισορροπεί αποτελεσµατικά την πολιτιστική κληρονοµιά και την
αρχιτεκτονική παράδοση της περιοχής και τις ανάγκες ενηµέρωσης του σηµερινού τουρίστα,
συµβάλλοντας στην θετική εµπειρία που αποκοµίζει από την επίσκεψή του.
Οι κατασκευές και η πληροφόρηση θα εναρµονίζονται µε το ύψος, το τοπίο της υπαίθρου του
Πηλίου, και θα εντείνουν το «ταξίδι στο παρελθόν» αναδεικνύοντας τον µοναδικό χαρακτήρα της
παράδοσης του Πηλίου.
Παρακάτω αναφέρονται αναλυτικά τα ιστορικά και θρησκευτικά µνηµεία που θα σηµανθούν:
1. ∆ηµοτική Ενότητα Ζαγοράς, Τοπική Κοινότητα Ζαγοράς
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

Οίκηµα Ρήγα Φεραίου – Ελληνοµουσείο
Κρήνη «Κράλη»
Οικία Κασσαβέτη
Μεταµόρφωση Σωτήρα
Αρχοντικό Φρόνιµου, ∆ηµαρχείο Ζαγοράς
Κασσαβέτειο Παρθεναγωγείο, έτος ιδρύσεως 1855
Αρχοντικό Α. & Κ.Κωνσταντινίδη
Βιβλιοθήκη Ζαγοράς
Ιερά Μονή Παναγίας της Ράσοβας, µεταξύ Ζαγοράς – Πουρίου

2. ∆ηµοτική Ενότητα Ζαγοράς, Τοπική Κοινότητα Χορευτού
2.1. Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου
3. ∆ηµοτική Ενότητα Μουρεσίου, Τοπική Κοινότητα Αγ.∆ηµητρίου
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3.1. Ιερός Ναός Αγ.Γεωργίου
3.2. Ιερός Ναός Παναγίας
3.3. Οικία Σάλτα
4. ∆ηµοτική Ενότητα Μουρεσίου, Τοπική Κοινότητα Ανηλίου
4.1. Ιερός Ναός Αγ.Τριάδας
5. ∆ηµοτική Ενότητα Μουρεσίου, Τοπική Κοινότητα Κισσού
5.1. Ιερός Ναός Αγ.Μαρίνας
6. ∆ηµοτική Ενότητα Μουρεσίου, Τοπική Κοινότητα Μουρεσίου
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

Ιερός Ναός Αγ.Τριάδας και Πλατείας Κων.Ρέτσου
Αρχοντικό Μ.Σακελλαρίου
Σπήλαιο περιοχή Τσούκα
Ιερός Ναός Αγ.Νικολάου, Νταµούχαρη
Υπολείµµατα Βυζαντινού Φρουρίου και ερείπια Πυργόσπιτων, Νταµούχαρη

7. ∆ηµοτική Ενότητα Μουρεσίου, Τοπική Κοινότητα Τσαγκαράδας
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.

Ιερός Ναός Κοιµήσεως Θεοτόκου
Αχιλλοπούλειος Εµπορική Σχολή
Γεφύρι Τσαγκαράδας
Αρχοντικό Κ. Σφέτσου
Καρτάλειο ∆ηµοτικό Σχολείο
Νανοπούλειος Σχολή
Κρήνη «Θόλου» (Λιοντάρι) Αγ.Παρασκευής
Ιερός Ναός Κοιµήσεως της Θεοτόκου, Ξουρίχτι

Στην παρούσα µελέτη θα συµπεριληφθεί η γραφιστική επεξεργασία και η ιστορική τεκµηρίωση
των αναγραφόµενων πληροφοριών από Αρχαιολόγο ή από Ιστορικό Αρχιτέκτονα.
Το συνολικό κόστος των παραπάνω δεν θα ξεπεράσει τις 2.000,00€.
Το κόστος της µεταφοράς επί τόπου του έργου, οι φορτοεκφορτώσεις, η προσωρινή
αποθήκευση, η ανύψωση και η ανάρτηση (σύνδεση και στερέωση) περιλαµβανοµένων όλων
απαιτούµενων υλικών, συµπεριλαµβάνονται στον προϋπολογισµό της παρούσης.
Τέλος οποιαδήποτε εργασία που περιλαµβάνεται στη µελέτη και δεν αναφέρεται στην παρούσα
τεχνική περιγραφή, καθώς και όποια άλλη ήθελε προκύψει κατά την διάρκεια των εργασιών και δεν
περιλαµβάνεται στην µελέτη, όµως απαραίτητη για την ολοκλήρωση και θέση σε λειτουργία του
συγκεκριµένου, θα πραγµατοποιείται ύστερα από συνεννόηση και εντολή της υπηρεσίας.
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Τα κατασκευαστικά σχέδια της µελέτης καλύπτουν εκτενώς τα κατασκευαστικά στοιχεία των
έργων.
Σε περίπτωση ειδικών συνθηκών που πιθανόν θα προκύψουν κατά την εκτέλεση των εργασιών
είναι δυνατόν να γίνουν αλλαγές στον προγραµµατισµό τους µετά από εντολή της επιβλέπουσας
Υπηρεσίας ή και νέος προγραµµατισµός αν κριθεί αναγκαίος για την σωστή και έντεχνη κατασκευή
του έργου.
Οι εργασίες που θα γίνουν περιγράφονται στον προϋπολογισµό, αναλυτική προµέτρηση.
Επισηµαίνεται επίσης ότι θα οφείλει να συµµορφώνεται (και σύµφωνα µε τα άρθρα 17 και 20 της
Ε.Σ.Υ.) στις υποδείξεις των αρµόδιων Υπηρεσιών και των εκπροσώπων τους, και να τηρεί τα
ποιοτικά στοιχεία που καθορίζονται κατόπιν των εγκρίσεων των παραπάνω επιτροπών –
Υπηρεσιών (Εφορεία Νεοτέρων Μνηµείων, ΕΠΑΕ).
Απαιτούµενη δαπάνη εργασιών είναι 6.829,27€ και δαπάνη για ΦΠΑ 1.570,73€, ήτοι συνολικά
απαιτούµενη πίστωση 8.400,00€ που θα εξασφαλίσει ο ∆ήµος Ζαγοράς – Μουρεσίου.
Το έργο θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε τα Ν.∆. 1418/84, τα Π.∆.609/85 περί εκτέλεσης ∆ηµοσίων
Έργων, Π.∆. 171/87, Π.∆. 410/95 για την εκτέλεση έργων Ο.Τ.Α και των συναφών κείµενων
διατάξεων.
Για την εκτέλεση της µελέτης του έργου κατατέθηκαν 3 προσφορές:
1. Από την Αρχιτέκτονα Μηχανικό Χρύσα Πολίτη µε αριθµ. µητρ. 87840 κατατέθηκε προσφορά
για το έργο: ‘Σήμανση αξιοθέατων και μνημείων Δ.Ε. Μουρεσίου – Ειδική Αρχιτεκτονική

Μελέτη’ ποσού 1.800,00€ συμπ/νου ΦΠΑ.
2. Από τον Αρχιτέκτων Μηχανικό κ ΚΟΥΝΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ,

ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ
ΠΤΥΧΙΟ Α ΤΑΞΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 6&7 ΜΕ ΑΡΙΘΜ ΜΗΤΡ. 12852, Ε∆ΡΑ ΒΟΛΟ:
ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 66Β ΤΚ38333 ΑΦΜ 046867589 κατατέθηκε προσφορά για το έργο:

‘Σήμανση αξιοθέατων και μνημείων Δ.Ε. Μουρεσίου – Ειδική Αρχιτεκτονική Μελέτη’
ποσού 1.600,00€ συμπ/νου ΦΠΑ.
3. Από τον Αρχιτέκτων Μηχανικό κο Βογιατζή Γεώργιο Αρχιτέκτων Μηχανικό κατατέθηκε

‘Σήμανση αξιοθέατων και μνημείων Δ.Ε. Μουρεσίου – Ειδική
Αρχιτεκτονική Μελέτη’ ποσού 2.029,50€ συμπ/νου ΦΠΑ.
προσφορά για το έργο:

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης της Αρχιτεκτονικής
Μελέτης του έργου: ‘Σήμανση αξιοθέατων και μνημείων Δ.Ε. Μουρεσίου’ εγγεγραµµένο
στον Κ.Α. 30-7311.17,
στον κ ΚΟΥΝΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ Α ΤΑΞΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 6&7 ΜΕ ΑΡΙΘΜ
ΜΗΤΡ. 12852, Ε∆ΡΑ ΒΟΛΟ: ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 66Β ΤΚ38333 ΑΦΜ 046867589 ο οποίος
προσέφερε το ποσό των 1.600,00€ συµπ/νου Φ.Π.Α. και κάλεσε τα µέλη της Οικ/κής Επιτροπής
να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονοµική επιτροπή έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του
άρθρου 72, παρ 1 του Ν.3852/2010 του άρθρου 15, παρ 1 του Π.∆ 171/1981 του άρθρου 21

ΑΔΑ: ΒΙΥΚΩΡΚ-9ΗΡ

παρ 9 του Ν.3731/2008 των άρθρων 3 παρ γ και 28 παρ 1 περ ε του Ν 3669/08 και έπειτα
από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει Οµόφωνα
Α. Την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης της Αρχιτεκτονικής Μελέτης του έργου: ‘Σήμανση

αξιοθέατων και μνημείων ’ στον κ ΚΟΥΝΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ Α ΤΑΞΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 6&7 ΜΕ ΑΡΙΘΜ
ΜΗΤΡ. 12852, Ε∆ΡΑ ΒΟΛΟ: ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 66Β ΤΚ38333 ΑΦΜ 046867589 αντί του
ποσού των 1.600,00€ συµπ/νου Φ.Π.Α.
Β. Ψηφίζει πίστωση ποσού 1.600,00€ εις βάρος του ΚΑ 30-7311.17 προϋπολογισµού οικ. έτους
2014 ∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου για την Ειδική Αρχιτεκτονική Μελέτη του έργου: ‘Σήμανση

αξιοθέατων και μνημείων Δ.Ε. Μουρεσίου’
Εξουσιοδοτείται ο ∆ήµαρχος για την υπογραφή του σχετικού συµφωνητικού.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 51/2014
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο πρόεδρος
Τα µέλη
(υπογραφή)

(υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
&
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ – ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

