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ΑΝΩΝΤΜΕ ΕΣΑΙΡΕΙΕ ΣΩΝ ΟΣΑ. 
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ΣΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ Ε ΣΟΠΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ 

ΠΡΟΕΛΕΤΗ 
 
 
 
 
 
 

Περίλθψθ 
 
Ξετά τθν δθμιουργία των Μαλλικρατικϊν Διμων και κατά ςυνζπεια τθ ςυςςϊρευςθ 

όλθσ τθσ δθμοτικισ περιουςίασ ςε ζνα μεγαλφτερο πλζον Διμο προχποκζτει τθν 

καλφτερθ και αποτελεςματικότερθ αξιοποίθςθ αυτισ προσ όφελοσ όλου του 

κοινωνικοφ ςυνόλου. Αναλφοντασ τθν ιςχφουςα νομοκεςία και εφαρμόηοντάσ τθν 

ςτθ ςυγκεκριμζνθ μελζτθ περίπτωςθσ, για τον Διμο Μορινκίων, προτείνεται θ 

ςφςταςθ μιασ δθμοτικισ Ανϊνυμθσ Εταιρείασ, θ οποία κα ορίςει τθ μζκοδο 

αξιοποίθςθσ των δθμοτικϊν ακινιτων του Διμου και κα προτείνει τον τρόπο 

αξιοποίθςθσ ενόσ ςυγκεκριμζνου δθμοτικοφ ακινιτου με ςκοπό τθ τουριςτικι 

ανάπτυξι του.  
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ΕΙΑΓΩΓΗ  
 
κοπόσ 

Υκοπόσ τθσ παροφςασ διπλωματικισ εργαςίασ είναι να εξετάςει το κατά πόςο είναι 

δυνατι θ δθμιουργία μιασ Ανϊνυμθσ Εταιρείασ ςτον Διμο Μορινκίων, θ οποία κα 

ςυμβάλει ςτον Υτρατθγικό και Επιχειρθςιακό Υχεδιαςμό του Διμου με ςτόχο τθν 

αξιοποίθςθ τθσ περιουςίασ του, αλλά και τον ςχεδιαςμό μιασ ευρφτερθσ 

παρζμβαςθσ που κα ςυμβάλει ςτθν ανάπτυξθ του Φουριςμοφ ςε όλα τα επίπεδα και 

ςε όλεσ τισ περιοχζσ του Μαλλικρατικοφ Διμου Μορινκίων. Φο πόνθμα 

επικεντρϊνεται ςτουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ κα μπορζςει ο Διμοσ Μορινκίων να 

αναπτφξει δραςτθριότθτεσ και υποδομζσ μζςα από μια Α.Ε. για να μπορζςει να γίνει 

τόποσ Φουριςτικισ προςζλευςθσ. 

 

Διάρκρωςθ Εργαςίασ 

Αρχικά παρουςιάηεται το νομικό κακεςτϊσ που διζπει τόςο τθν αξιοποίθςθ τθσ 

περιουςίασ των ΡΦΑ Αϋ Βακμοφ, όςο και τθν ςφςταςθ και λειτουργία Ανϊνυμθσ 

Εταιρείασ ΡΦΑ Αϋ Βακμοφ . 

Υτθ ςυνζχεια γίνεται καταγραφι τθσ υπάρχουςασ κατάςταςθσ ςε ιδιοκτθςιακό 

κακεςτϊσ και ςε υποδομζσ ςτο Διμο Μορινκίων για τθν προςζλκυςθ τουριςτϊν 

αλλά και οι μζχρι ςιμερα ενζργειεσ του διμου . 

Φζλοσ αναπτφςςεται θ μεκοδολογία ςφςταςθσ μιασ Α.Ε. θ οποία κα ανικει ςτον 

Διμο Μορινκίων και θ οποία κα ζχει ωσ αντικείμενο τθν αξιοποίθςθ τθσ ακίνθτθσ 

περιουςίασ του Διμου και κα θγθκεί μιασ ριηικισ παρζμβαςθσ, ϊςτε να τεκοφν οι 

βάςεισ για μια Φουριςτικι ανάδειξθ τθσ περιοχισ του Διμου Μορινκίων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ (ΝΟΜΟΘΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ) 
 

A.1. ΦΡ ΘΕΥΞΙΜΡ ΣΝΑΙΥΙΡ ΣΕΤΙΡΧΥΙΑΥ ΦΩΟ ΔΘΞΩΟ 

 

Υφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ο . 3463/2006 (ΦΕΜ 114/Α )́ «Μϊδικασ Διμων και 

Μοινοτιτων (ΜΔΜ)», άρκρα178 ζωσ 199, ςτο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων τουσ οι 

Διμοι οφείλουν να διατθροφν, να προςτατεφουν και να διαχειρίηονται τθν κάκε 

είδουσ περιουςία τουσ, με τρόπο επιμελι και αποδοτικό. Ακίνθτα και κινθτά 

πράγματα, αξίεσ και οτιδιποτε άλλο ανικει ςτθν περιουςία των Διμων 

καταγράφονται υποχρεωτικά ςτα βιβλία τουσ. 

Ρι Διμοι οφείλουν να καταρτίηουν και να τθροφν κτθματολόγιο των ακινιτων τουσ.  

Υτο κτθματολόγιο καταχωρoφνται: 

α) θ περιγραφι και το είδοσ του ακινιτου,  

β) θ τοποκεςία, 

γ) θ ζκταςθ και τα όρια του ακινιτου, κακϊσ και το ςχετικό τοπογραφικό ι 

πρόχειρο ςχεδιάγραμμα 

δ) θ χρονολογία τθσ απόκτθςισ του και οι τίτλοι ιδιοκτθςίασ 

ε) άλλα δικαιϊματα που τυχόν υπάρχουν και οι ςχετικοί τίτλοι, και 

ςτ) θ κατά προςζγγιςθ αξία του ακινιτου. 

Από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ προβλζπονται οι ακόλουκεσ μορφζσ μεταβολισ ι 

αξιοποίθςθσ των δθμοτικϊν ακινιτων: 

H εκποίθςθ ακινιτων, θ οποία επιτρζπεται μόνο για ωφζλεια του Διμου. Γίνεται 

μετά από δθμοπραςία, το προϊόν δε τθσ εκποίθςθσ χρθςιμοποιείται για το ςκοπό, 

για τον οποίο αποφαςίςτθκε θ εκποίθςθ. 

H εκμίςκωςθ δθμοτικϊν ακινιτων, θ οποία πραγματοποιείται μετά από 

δθμοπραςία, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα από τισ διατάξεισ του Δθμοτικοφ 

Μϊδικα. 

Θ ανταλλαγι ακινιτων θ οποία μπορεί να γίνει χωρίσ δθμοπραςία.  

 Θ αγορά ιδιωτικϊν ακινιτων εκ μζρουσ των Διμων. Υτθν περίπτωςθ αυτι 

απαιτείται θ εκτίμθςθ τθσ αγοραίασ αξίασ τουσ.  
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 Θ χρθματοδοτικι μίςκωςθ. Διμοι μποροφν να ςυμβάλλονται ςτο πλαίςιο 

ςυμβάςεων χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ που ζχουν ωσ αντικείμενο πράγματα κινθτά 

ι ακίνθτα. 

 Σζρα των ανωτζρω, οι οργανιςμοί τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ ζχουν τθ δυνατότθτα να 

αξιοποιιςουν τισ εκτάςεισ με τθν εκμετάλλευςθ των ακινιτων ι τθν καταςκευι 

ζργων, τα οποία είναι απαραίτθτα για τθν οικονομικι ανάπτυξθ τθσ περιοχισ τουσ. 

 Φζλοσ, είναι δυνατι θ αξιοποίθςθ εκτάςεων με τθ ςυνεργαςία ιδιωτϊν για τθ 

διενζργεια ιδιωτικϊν επενδφςεων υπό προχποκζςεισ. 

 

Φα παραπάνω άρκρα του ΜΔΜ μεταβλικθκαν ι ςυμπλθρϊκθκαν με τθ διοικθτικι 

μεταρρφκμιςθ του προγράμματοσ «Μαλλικράτθσ» N. 3852/2010 (ΦΕΜ 87 Α/7-6-

2010). 

Ξε το άρκρο 271 του Ο.3852/2010 ο ι διατάξεισ του άρκρου 180 του ν. 3463/2006 

εφαρμόηονται αναλόγωσ και ςτισ περιπτϊςεισ ςυνζνωςθσ διμων ι κοινοτιτων. 

Ρι διατάξεισ των άρκρων 179 και 181 του ν. 3463/ 2006 εφαρμόηονται αναλόγωσ 

και ςτισ περιπτϊςεισ προςάρτθςθσ οικιςμοφ τοπικισ ι δθμοτικισ κοινότθτασ. 

Θ Ρικονομικι επιτροπι ςφμφωνα με το άρκρο 72 παρ. 1 του Ο 3852 /2010 

ειςθγείται ςτο Δθμοτικό Υυμβοφλιο ετιςιο ςχζδιο διαχείριςθσ και αξιοποίθςθσ τθσ 

περιουςίασ του Διμου. Σαρακολουκεί τθν υλοποίθςθ του εν λόγω ςχεδίου και 

ενθμερϊνει το Δθμοτικό Υυμβοφλιο.  

Υφμφωνα με το άρκρο 267 παρ. 7 του Οόμου 3852/10 «Οζα Αρχιτεκτονικι τθσ 

Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ -Σρόγραμμα Μαλλικράτθσ» 

Ξζχρι τθν 28.2.2011 ζπρεπε να ολοκλθρωκεί θ απογραφι των πάςθσ φφςεωσ 

περιουςιακϊν ςτοιχείων, απαιτιςεων και υποχρεϊςεων του νζου διμου, κακϊσ 

και των διακεςίμων χρθματικϊν μζςων.  

 

Υτθ ςυνζχεια δθμοςιεφτθκε θ υπ. αρικ.: 74445/27-12-2010 Χ.Α. με τθν οποία 

κακορίςτθκε θ διαδικαςία, του τρόπου και τθσ αποτφπωςθσ τθσ απογραφισ των 

πάςθσ φφςεωσ περιουςιακϊν ςτοιχείων. Υτο πλαίςιο αυτό εκπονικθκε οδθγόσ που 

εξειδίκευςε τθν Χπουργικι Απόφαςθ για τθν υποςτιριξθ των Ρικονομικϊν 

Χπθρεςιϊν των νζων Διμων για να φζρουν ςε πζρασ το ζργο αυτό ςτισ 

προβλεπόμενεσ προκεςμίεσ.  
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Διαμορφϊκθκε λοιπόν ενιαία κωδικοποίθςθ των παγίων περιουςιακϊν ςτοιχείων. 

Θ Ε.Ε.Φ.Α.Α. Α.Ε. ςτθ ςυνζχεια ωσ δικαιοφχοσ ςτο πλαίςιο τθσ Σράξθσ «Ματαγραφι 

και αξιοποίθςθ των κτιριακϊν υποδομϊν και τθσ λοιπισ ακίνθτθσ περιουςίασ των 

ΡΦΑ Α ́ βακμοφ» δθμιοφργθςε πλθροφοριακό ςφςτθμα Ματαγραφισ και Διαχείριςθσ 

τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ και είναι υπεφκυνθ για τθν εγκατάςταςθ και λειτουργία 

του ςτουσ ΡΦΑ. 

Ξζχρι τισ 31-05-2012 πρζπει να γίνει θ καταγραφι τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ από 

τουσ ΡΦΑ ςτθ νζα βάςθ τθσ Ε.Ε.Φ.Α.Α. Α.Ε.. 

 

Υφμφωνα με το υπ. Αρικ. 12711/2-4-2012 εγγράφου του Χπ. Ες. με κζμα 

«Θλεκτρονικι βάςθ παρακολοφκθςθσ και διαχείριςθσ τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ των 

ΡΦΑ.», ςτο πλαίςιο εφαρμογισ του Σρογράμματοσ «Μαλλικράτθσ», το Χπουργείο 

Εςωτερικϊν ςυνεχίηει τθν καταγραφι και τθν παρακολοφκθςθ τθσ διαχείριςθσ του 

ςυνόλου τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ των Ρ.Φ.Α., μζςω πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ, 

ςτο οποίο αποτυπϊνονται τα ςτοιχεία των ακινιτων και οι μεταβολζσ που κα 

επζρχονται. Ζχουν ιδθ ολοκλθρωκεί τα εξισ βιματα:  

-Υχεδιαςμόσ και ανάπτυξθ του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ. 

-Ρριςμόσ από τουσ περιςςότερουσ Ρ.Φ.Α. υπευκφνων για τθ διαχείριςι του. 

-Σραγματοποίθςθ θμερίδων ενθμζρωςθσ των εμπλεκομζνων υπαλλιλων, παροχι 

οδθγιϊν ςτουσ ςυμμετζχοντεσ και κωδικϊν πρόςβαςθσ ςτο ςφςτθμα. 

-Ενεργοποίθςθ πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ. 

Επιςθμαίνεται ότι ανάλογα με το μζγεκοσ και τα χαρακτθριςτικά τθσ ακίνθτθσ 

περιουςίασ, ςε κάκε Ρ.Φ.Α. πρζπει να ςυγκροτθκεί ομάδα υπαλλιλων, ςτθν οποία 

κα ςυμμετζχει νομικόσ ςφμβουλοσ του οικείου Ρ.Φ.Α., υπάλλθλοι τθσ οικονομικισ 

και τεχνικισ υπθρεςίασ, κακϊσ επίςθσ υπάλλθλοι με γνϊςθ πλθροφορικισ, 

προκειμζνου να αναλάβουν τθν, κατά προτεραιότθτα, ενθμζρωςθ του 

πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ, ϊςτε μζςα ςτισ προβλεπόμενεσ προκεςμίεσ (Ξάιοσ-

Ιοφνιοσ 2012) να ζχουν ειςαχκεί τα ςτοιχεία των ακινιτων. Ξετά τθν εγκατάςταςθ 

και λειτουργία του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ, κα ςυνεχίςει να υποςτθρίηεται και 

να ενθμερϊνεται για κάκε μεταβολι ςτθν περιουςία. Επίςθσ, πολφ ςφντομα, μζςω 

του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ, κα γίνει με ξεχωριςτό τρόπο θ καταγραφι:  
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των ακινιτων των ΡΦΑ, τα οποία ιδθ αξιοποιοφνται, αποφζροντασ οικονομικό 

όφελοσ, των ακινιτων, που κατά τθ γνϊμθ των ίδιων των ΡΦΑ, προςφζρονται για 

μελλοντικι αξιοποίθςθ. 

 

Υφμφωνα με το υπ. Αρικ. 19217/23-5-2012 ζγγραφο του Χπ.Ες. με κζμα 

«Θλεκτρονικι βάςθ παρακολοφκθςθσ και διαχείριςθσ τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ των 

ΡΦΑ- Μτθματολόγιο διμων», θ προβλεπόμενθ από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 3 του 

άρκρου 183 του ν. 3463/2006 (Μϊδικασ Διμων και Μοινοτιτων) κοινι υπουργικι 

απόφαςθ με τθν οποία κα κακορίηεται ο τρόποσ, κακϊσ και κάκε άλλθ λεπτομζρεια 

για τθν κατάρτιςθ του κτθματολογίου των διμων δεν ζχει εκδοκεί. Επίςθσ 

επιςθμάνκθκε ότι μετά τθν ζναρξθ ιςχφοσ των διατάξεων του άρκρου 183 του ν. 

3463/2006, το κζμα τθσ ςφνταξθσ του κτθματολογίου των διμων ρυκμίηεται με 

τρόπο διάφορο από αυτόν που ίςχυε με τουσ προγενζςτερουσ κϊδικεσ διμων και 

κοινοτιτων (ν. 1065/1980, π.δ 410/1995) και ςφμφωνα με το άρκρο Δεφτερο του 

ανωτζρω νόμου καταργείται το π.δ. 410/1995 κακϊσ και κάκε άλλθ γενικι ι ειδικι 

διάταξθ αντίκετου περιεχομζνου με τα οριηόμενα ςτο νόμο .Υτο πλαίςιο εφαρμογισ 

του Σρογράμματοσ «Μαλλικράτθσ», το Χπουργείο Εςωτερικϊν, ειδικά για τον τομζα 

τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ των διμων και περιφερειϊν, ζχει ξεκινιςει τθν καταγραφι 

και τθν παρακολοφκθςθ τθσ διαχείριςθσ του ςυνόλου τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ 

τουσ, μζςω κατάλλθλου πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ, ςτο οποίο αποτυπϊνονται τα 

ςτοιχεία των ακινιτων και οι μεταβολζσ που κα επζρχονται. Θ ανωτζρω διαδικαςία 

κρίνεται ιδιαιτζρωσ ςθμαντικι κακϊσ δίνει τθν δυνατότθτα ςτουσ Ρ.Φ.Α. να 

αποκτιςουν πλιρθ εικόνα τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ τουσ και να ςχεδιάςουν τθν 

προςταςία και τθν αξιοποίθςι τθσ. 

Για το ςκοπό αυτό ςε κάκε ζναν Ρ.Φ.Α. πρζπει να ςυγκροτθκεί μια ομάδα 

υπαλλιλων, θ οποία κα ζχει ωσ αντικείμενο εργαςίασ τθν ενθμζρωςθ του εν λόγω 

πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ με τα απαιτοφμενα ςτοιχεία. Είναι προφανζσ ότι θ 

κατά τα ανωτζρω ομάδα υπαλλιλων δεν ςυνιςτά Επιτροπι Μτθματολογίου κατά τθν 

ζννοια των καταργθμζνων διατάξεων του άρκρου 175 του ν.1065/1980 και του 

άρκρου 245 του π.δ 410/1995. 
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A.2. ΦΡ ΘΕΥΞΙΜΡ ΣΝΑΙΥΙΡ ΦΩΟ Α.Ε. ΦΩΟ ΔΘΞΩΟ 

 

Υτα άρκρα 252, 253, 265, 266 του ν. 3463/2006, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, 

ορίηεται ότι ανϊνυμεσ εταιρείεσ Ρ.Φ.Α. ςυνιςτϊνται είτε μόνον από ζναν ι 

περιςςότερουσ Διμουσ ι Μοινότθτεσ είτε με Οομαρχιακζσ Αυτοδιοικιςεισ ι και 

άλλουσ φορείσ Φοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ ι τρίτουσ. Ρι εταιρείεσ αυτζσ λειτουργοφν 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του κ.ν. 2190/1920. 

Για τθν αξιοποίθςθ τθσ ακίνθτθσ δθμοτικισ ι κοινοτικισ περιουςίασ ι τθν 

εκμετάλλευςθ κοινόχρθςτων χϊρων είναι δυνατι θ ςφςταςθ ανϊνυμθσ εταιρείασ 

μόνον από ζναν Διμο ι μία Μοινότθτα, θ οποία καλείται δθμοτικι ι κοινοτικι 

ανϊνυμθ εταιρεία. 

Ρι επιχειριςεισ αυτζσ  αποτελοφν νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου. 

Θ ςφςταςθ ι θ ςυμμετοχι ςε επιχείρθςθ οποιαςδιποτε μορφισ γίνεται μετά από 

απόφαςθ του δθμοτικοφ ι κοινοτικοφ ςυμβουλίου, θ οποία λαμβάνεται με τθν 

απόλυτθ πλειοψθφία του ςυνόλου των μελϊν του. Υτθν απόφαςθ αυτι 

κακορίηονται θ επωνυμία, θ κατθγορία, ο ςκοπόσ, θ διάρκεια, θ ζδρα τθσ 

επιχείρθςθσ, το κεφάλαιο, θ διοίκθςθ, οι πόροι και κάκε άλλο ςτοιχείο αναγκαίο 

κατά τθν κρίςθ του δθμοτικοφ ι κοινοτικοφ ςυμβουλίου. 

Φθσ ανωτζρω αποφάςεωσ προθγείται θ εκπόνθςθ ςχετικισ οικονομοτεχνικισ 

μελζτθσ βιωςιμότθτασ. Θ ίδια υποχρζωςθ υφίςταται και ςε κάκε περίπτωςθ 

αφξθςθσ του κεφαλαίου ι τθσ ειςφοράσ του Ρ.Φ.Α. ςτθν επιχείρθςθ. 

Θ εκτίμθςθ των περιουςιακϊν ςτοιχείων που ειςφζρονται από Διμο ι Μοινότθτα ςε 

επιχείρθςθ Ρ.Φ.Α. ενεργείται από τθν επιτροπι του άρκρου 9 του κ.ν. 2190/1920, 

όπωσ ιςχφει. Ρι εκκζςεισ εκτίμθςθσ δθμοςιεφονται ςτο Φεφχοσ Βϋ τθσ Εφθμερίδασ 

τθσ Μυβερνιςεωσ. 

Υτισ αποφάςεισ των Ρ.Φ.Α. ι των φορζων Φοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ για τθ ςφςταςθ ι 

ςυμμετοχι ςε επιχείρθςθ Ρ.Φ.Α. περιλαμβάνεται θ ειδικότερθ κατθγορία 

επιχείρθςθσ, ςτθν οποία αυτι εντάςςεται, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 

252. Θ αναφορά τθσ ιδιαίτερθσ κατθγορίασ επιχείρθςθσ γίνεται υποχρεωτικά και 

ςτο καταςτατικό αυτισ, κακϊσ επίςθσ και ςε όλα τα ζγγραφα που θ επιχείρθςθ 

απευκφνει προσ τρίτουσ. 
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Διμοι ι Μοινότθτεσ, μόνοι ι με Οομαρχιακζσ Αυτοδιοικιςεισ ι και άλλουσ φορείσ 

Φοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ ι τρίτουσ, δφνανται να ςυνιςτοφν ανϊνυμεσ εταιρείεσ, οι 

οποίεσ λειτουργοφν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ εμπορικισ και φορολογικισ 

νομοκεςίασ και τισ ειδικότερεσ ρυκμίςεισ των επόμενων παραγράφων. 

α. Ρι Διμοι, οι Μοινότθτεσ, οι Οομαρχιακζσ Αυτοδιοικιςεισ και οι λοιποί φορείσ 

Φοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ διατθροφν πάντοτε κοινζσ μθ προνομιοφχεσ μετοχζσ, που 

αντιπροςωπεφουν ακροιςτικά τθν πλειοψθφία του μετοχικοφ κεφαλαίου. Ματά το 

υπόλοιπο μπορεί να ςυμμετζχουν το Δθμόςιο και φυςικά ι νομικά πρόςωπα 

δθμοςίου ι ιδιωτικοφ δικαίου. 

β. λεσ οι μετοχζσ είναι ονομαςτικζσ και δεν ειςάγονται ςτο Χρθματιςτιριο Αξιϊν. 

Ρι κοινζσ μετοχζσ είναι δεςμευμζνεσ ονομαςτικζσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ 

παρ. 7 του άρκρου 3 του κ.ν. 2190/1920, και οι προνομιοφχεσ χωρίσ δικαίωμα 

ψιφου. 

γ. Αν θ επιχείρθςθ λυκεί, οι Ρ.Φ.Α. που ςυμμετζχουν ςε αυτι ζχουν δικαίωμα 

προτίμθςθσ για τθν αγορά τθσ εκποιοφμενθσ περιουςίασ. 

Δεν επιτρζπεται θ μεταβίβαςθ ι θ ςφςταςθ εμπράγματου βάρουσ επί ακίνθτθσ 

περιουςίασ που ζχει ειςφερκεί από Διμο ι Μοινότθτα ςε ανϊνυμθ εταιρεία, τθν 

οποία ζχει ςυςτιςει ι ςτθν οποία ςυμμετζχει για τθν εξυπθρζτθςθ του 

καταςτατικοφ τθσ ςκοποφ, χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγκριςθ του οικείου δθμοτικοφ ι 

κοινοτικοφ ςυμβουλίου. 

Φο προςωπικό των ανωνφμων εταιρειϊν Ρ.Φ.Α. προςλαμβάνεται ςφμφωνα με τισ 

ρυκμίςεισ προεδρικοφ διατάγματοσ, το οποίο εκδίδεται φςτερα από πρόταςθ των 

Χπουργϊν Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ, Ρικονομίασ και 

Ρικονομικϊν και Απαςχόλθςθσ και Μοινωνικισ Σροςταςίασ και μετά από γνϊμθ τθσ 

Μ.Ε.Δ.Μ.Ε., θ οποία παρζχεται εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ ενόσ (1) μθνόσ 

αφότου ηθτθκεί. 

(Με τθν παρ. 4 του άρκρου 18 του Ν. 3731/08, ΦΕΚ-263 Α/23-12-08, ορίηεται ότι : 

«Ξζχρι τθν ζκδοςθ του προβλεπόμενου από τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 6 του 

άρκρου 265 του ν. 3463/2006 (ΦΕΜ 114 Α) προεδρικοφ διατάγματοσ, για τθν 

πρόςλθψθ προςωπικοφ των ανωνφμων εταιρειϊν των ΡΦΑ εφαρμογι ζχουν οι 

διατάξεισ του άρκρου 13 του ν. 3429/2005 (ΦΕΜ 314 Α)») 
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Ρι ανϊνυμεσ εταιρείεσ Ρ.Φ.Α. ςυγχωνεφονται, διαςπϊνται ι λφονται ςφμφωνα με 

τισ οικείεσ διατάξεισ του κ.ν. 2190/1920, όπωσ ιςχφει. 

Νφονται υποχρεωτικϊσ, αν για τρεισ ςυνεχείσ εταιρικζσ χριςεισ μετά διετία από τθν 

ίδρυςι τουσ είναι ηθμιογόνεσ ι, αν για ιςάρικμεσ φορζσ εντόσ δεκαετίασ τα ίδια 

αυτϊν κεφάλαια, όπωσ προςδιορίηονται ςτο υπόδειγμα ιςολογιςμοφ που 

προβλζπεται από το άρκρο 42γ του κ.ν. 2190/1920, όπωσ ιςχφει, γίνουν κατϊτερα 

του πενιντα τοισ εκατό (50%) του μετοχικοφ κεφαλαίου. 

 

Για τθν αξιοποίθςθ τθσ δθμοτικισ ι κοινοτικισ ακίνθτθσ περιουςίασ ι για τθν 

εκμετάλλευςθ κοινόχρθςτων χϊρων είναι δυνατι θ ςφςταςθ ανϊνυμθσ εταιρείασ 

μόνο από ζνα Διμο ι μία Μοινότθτα, οι οποίοι και ειςφζρουν το ςφνολο του 

εταιρικοφ κεφαλαίου. 

Ρι δθμοτικζσ ι κοινοτικζσ ανϊνυμεσ εταιρείεσ διοικοφνται από διοικθτικό 

ςυμβοφλιο, τα μζλθ του οποίου μαηί με τουσ αναπλθρωτζσ τουσ ορίηονται από το 

δθμοτικό ι κοινοτικό ςυμβοφλιο. Φα οριηόμενα μζλθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου, 

που είναι αιρετοί εκπρόςωποι του Διμου ι τθσ Μοινότθτασ, δεν πρζπει να 

υπερβαίνουν το ζνα τρίτο (1/3) του ςυνολικοφ αρικμοφ των μελϊν του διοικθτικοφ 

ςυμβουλίου, εκ των οποίων τουλάχιςτον ζνα εξ αυτϊν προζρχεται από τθ 

μειοψθφία. 

Ρ Διευκφνων Υφμβουλοσ τθσ εταιρείασ δεν μπορεί να είναι μζλοσ του διοικθτικοφ 

ςυμβουλίου προερχόμενο από τουσ αιρετοφσ εκπροςϊπουσ του δθμοτικοφ ι 

κοινοτικοφ ςυμβουλίου. Για τθν πρόςλθψθ Γενικοφ Διευκυντι, εφόςον δεν ζχει 

οριςκεί Διευκφνων Υφμβουλοσ, ιςχφουν κατ’ αναλογία οι ρυκμίςεισ του άρκρου 255 

παράγραφοσ 4 του Ο. 3463/2006. 

Υτθν εταιρεία αυτισ τθσ μορφισ είναι δυνατι θ ςυμμετοχι του Δθμοςίου ι άλλων 

φυςικϊν ι νομικϊν προςϊπων από εκείνα που ορίηονται ςτο άρκρο 252 

παράγραφοσ 3α του ν. 3463/2006, εφαρμοηομζνων ςτθν περίπτωςθ αυτι των 

διατάξεων για τισ ανϊνυμεσ εταιρείεσ Ρ.Φ.Α. 

 

Θ πρόςλθψθ προςωπικοφ, θ ςφναψθ ςυμβάςεων μίςκωςθσ ζργου, κακϊσ και θ 

ςφναψθ ςυμβάςεων ανάκεςθσ ζργων, προμθκειϊν, μελετϊν και υπθρεςιϊν από τισ 
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δθμοτικζσ ι κοινοτικζσ ανϊνυμεσ εταιρείεσ διενεργοφνται βάςει των αντίςτοιχων 

κανόνων που ιςχφουν για τισ δθμοτικζσ ι κοινοτικζσ κοινωφελείσ επιχειριςεισ. 

Ματά τα λοιπά, οι Α.Ε. των διμων περί αξιοποίθςθσ ακίνθτθσ περιουςίασ διζπονται 

από τισ ρυκμίςεισ των ανωνφμων εταιρειϊν Ρ.Φ.Α. και τον κ.ν. 2190/1920. 

 

Αναλυτικά θ ιςχφουςα νομοκεςία παρουςιάηεται ςτο Σαράρτθμα Ι τθσ παροφςασ 

εργαςίασ. 
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A.3. ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘ ΑΜΙΟΘΦΩΟ OTA Aϋ ΒΑΘΞΡΧ   (*) 

 

Ελλθνικι αγορά ακινιτων 

Η ελλθνικι αγορά ακινιτων είναι κεωρθτικά μια καινοφργια αγορά, αφοφ ςτθν 

Ελλάδα για πολλά χρόνια θ ακίνθτθ περιουςία δεν κεωρείτο περιουςιακό ςτοιχείο 

προσ διαπραγμάτευςθ/ επζνδυςθ, αλλά οικογενειακό περιουςιακό ςτοιχείο που 

περνοφςε από γενιά ςε γενιά. Σα τελευταία χρόνια – λόγω και τθσ ειςόδου ξζνων 

επενδυτϊν – θ ελλθνικι αγορά ακινιτων αρχίηει να ενεργοποιείται ωσ επενδυτικόσ 

προοριςμόσ. Μάλιςτα, τθν τελευταία τριετία παρατθρείται αφξθςθ του 

ενδιαφζροντοσ των ξζνων επενδυτϊν για τισ αγορζσ ακίνθτθσ περιουςίασ τθσ 

Κεντροδυτικισ και τθσ Νοτιοανατολικισ Ευρϊπθσ, ςτθν οποία ςυγκαταλζγεται και θ 

χϊρα μασ. 

Ζνα ιδιαίτερο χαρακτθριςτικό τθσ ελλθνικισ οικονομίασ είναι ότι τα ακίνθτα 

αποτελοφν το ςθμαντικότερο ςτοιχείο πλοφτου ενόσ μεγάλου τμιματοσ των 

νοικοκυριϊν, ενϊ, ςφμφωνα με ςτοιχεία τθσ Ευρωπαϊκισ Κεντρικισ Σράπεηασ, ςτθ 

χϊρα μασ παρατθρείται το δεφτερο υψθλότερο ποςοςτό ιδιοκατοίκθςθσ ςτθν 

Ευρϊπθ μετά τθν Ιςπανία. Επιπλζον, θ ςυμβολι τθσ οικοδομισ ςτθ ςυνολικι 

οικονομικι δραςτθριότθτα αγγίηει το 5% του ΑΕΠ και τα οικοδομικά ζργα αποτελοφν 

το ¼ των ςυνολικϊν ιδιωτικϊν επενδφςεων. 

φμφωνα με μελζτθ του Ι.Ο.Β.Ε. για τθν αγορά κατοικίασ, κατά τθν τελευταία 

δεκαετία οι τιμζσ αγοράσ των κατοικιϊν αυξάνονταν ςυνεχϊσ, με τθν μεγαλφτερθ 

αφξθςθ των τιμϊν να ςθμειϊνεται τθν περίοδο 1999-2002. Ωςτόςο, ο ετιςιοσ 

ρυκμόσ ανόδου των τιμϊν των κατοικιϊν ςτο ςφνολο τθσ χϊρασ επιβραδφνκθκε 

κατά 2,2% ςτουσ πρϊτουσ εννζα μινεσ του 2004 από 6,2% τθν περίοδο του 2003. 

Αναφορικά με τθν προςφορά κατοικιϊν, ςφμφωνα με ςτοιχεία τθσ Σράπεηασ τθσ 

Ελλάδασ, αυτι αυξικθκε κατά 13,4% και 23,9% τα ζτθ 1998 και 1999 αντίςτοιχα, 

ενϊ θ μείωςθ του αρικμοφ των προςφερόμενων κατοικιϊν κατά 37% το 2001 

αποτζλεςε παράγοντα περαιτζρω αφξθςθσ των τιμϊν. ε ό,τι αφορά τισ τιμζσ των 

ενοικίων, επιςθμαίνεται ότι διαφζρουν ςθμαντικά ανάλογα με τα ποιοτικά 

χαρακτθριςτικά τθσ κάκε περιοχισ. 
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Όςον αφορά τθ λιανικι αγορά, θ δθμιουργία μεγάλων εμπορικϊν και ψυχαγωγικϊν 

κζντρων από το 2005 και θ δραςτθριοποίθςθ διεκνϊν οίκων ςτο ελλθνικό λιανικό 

εμπόριο, κακϊσ και αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικοφ, που επενδφουν ςε ακίνθτθ 

περιουςία και αναηθτοφν νζεσ επενδυτικζσ ευκαιρίεσ, προκαλοφν ανοδικζσ πιζςεισ 

ςτισ τιμζσ των εμπορικϊν ακινιτων. Παρόλα αυτά, θ Ελλάδα εξακολουκεί να 

βρίςκεται ςε μια από τισ χαμθλότερεσ κζςεισ ςτθν Ε.Ε. ςτθν αναλογία εμπορικϊν 

κζντρων και πλθκυςμοφ. το εγγφσ μζλλον αναμζνεται αφξθςθ των ενοικίων, επειδι 

τα ενοίκια επαγγελματικϊν ακινιτων ςτθν Ακινα βρίςκονται ςτο χαμθλότερο 

ςθμείο του κφκλου των ενοικίων ςυγκριτικά με άλλεσ ευρωπαϊκζσ πρωτεφουςεσ. 

Ωςτόςο, θ ζλλειψθ ςαφοφσ πολεοδομικοφ πλαιςίου αποτελεί ςθμαντικό πρόβλθμα, 

κακϊσ παρεμποδίηει τθν αποκζντρωςθ δραςτθριοτιτων, ενιςχφει τθν αδιαφάνεια, 

επιβαρφνει το περιβάλλον, αποτελεί τροχοπζδθ ςτθν ανάπτυξθ και αποκαρρφνει τισ 

ςυνεργαςίεσ ιδιωτϊν και δθμοςίου. 

Επίςθσ, κα πρζπει να τονιςτεί ότι ςτθν ελλθνικι αγορά γραφείων πλζον δεν 

υφίςταται καταςκευι χωρίσ τθν φπαρξθ εξαςφαλιςμζνου χριςτθ / ενοικιαςτι, 

κακϊσ οι διακζςιμεσ εκτάςεισ για ανάπτυξθ είναι πλζον εξαιρετικά περιοριςμζνεσ 

και άρα ιδιαίτερα ακριβζσ, με αποτζλεςμα οι καταςκευαςτικζσ εταιρείεσ να μθν 

είναι πρόκυμεσ να αναλάβουν το ρίςκο μιασ καταςκευισ που δεν κα τουσ αποδϊςει 

άμεςα και εγγυθμζνα το αναμενόμενο ειςόδθμα. 

Σζλοσ, ο τομζασ των βιομθχανικϊν και αποκθκευτικϊν χϊρων είναι ο λιγότερο 

ανεπτυγμζνοσ, ςε ςχζςθ με άλλουσ τομείσ τθσ ελλθνικισ αγοράσ ακινιτων. Η 

πλειοψθφία των ακινιτων χρθςιμοποιείται από τουσ ιδιοκτιτεσ τουσ ι από 

κρατικοφσ φορείσ, ενϊ οι ευκαιρίεσ μίςκωςθσ 

είναι ςχετικά περιοριςμζνεσ. Σα ενοίκια των αποκθκευτικϊν χϊρων ζχουν 

παραμείνει ςτακερά τα τελευταία χρόνια. Ωςτόςο, θ αγορά αποκθκευτικϊν χϊρων 

γνωρίηει τα τελευταία χρόνια υψθλό ρυκμό ανάπτυξθσ. 

Πζρα από τθν ειςαγόμενθ κρίςθ, ο κλάδοσ των καταςκευϊν αντιμετωπίηει ςιμερα 

και ενδογενι προβλιματα, κακϊσ θ ςθμαςία των παραγόντων που είχαν οδθγιςει 

τθν αγορά ακινιτων ςε ςθμαντικι ανάπτυξθ ςτα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 1990 ζχει 

υποχωριςει. Σα χαμθλά επιτόκια των ςτεγαςτικϊν δανείων που απολάμβαναν οι 

δανειολιπτεσ αποτελοφν παρελκόν, θ κετικι επίδραςθ των Ολυμπιακϊν ζργων 

ςτθν οικονομικι ανάπτυξθ τείνει να εξανεμιςτεί όςο απομακρυνόμαςτε από το 
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2004, ενϊ τα κοινοτικά κονδφλια που διοχετεφονταν ςτα προγράμματα 

περιφερειακισ ανάπτυξθσ ςτρζφονται πλζον, κατά κφριο λόγο, προσ τα καινοφργια 

μζλθ τθσ Ε.Ε. 

Εικάηεται από τουσ οικονομικοφσ αναλυτζσ ότι ςτο κοντινό μζλλον κα υπάρξει 

ςταδιακι διόρκωςθ των τιμϊν των κατοικιϊν τόςο λόγω τθσ μείωςθσ τθσ ηιτθςθσ 

όςο και τθσ ταυτόχρονθσ αφξθςθσ του αποκζματοσ αδιάκετων νεόδμθτων 

κατοικιϊν. 

τθν Ελλάδα ζχει υποτιμθκεί ο ρόλοσ που μπορεί να παίξει θ αγορά ακίνθτθσ 

κτθματικισ περιουςίασ ςτθν οικονομικι ανάπτυξθ. Σα τελευταία χρόνια και 

ιδιαίτερα μετά τουσ Ολυμπιακοφσ Αγϊνεσ, κατζςτθ περιςςότερο εμφανζσ ότι κα 

πρζπει να βρεκοφν τρόποι να κεφαλαιοποιθκεί το όποιο ςυγκριτικό πλεονζκτθμα 

διακζτει ωσ τουριςτικόσ προοριςμόσ. Σα προβλιματα που παρουςιάηει θ ελλθνικι 

αγορά ακινιτων ζχουν εμποδίςει τισ περιςςότερεσ πρωτοβουλίεσ διεκνϊν 

επενδυτϊν ςε μεγάλεσ τουριςτικζσ αναπτφξεισ μικτϊν χριςεων. 

υμπεραςματικά, κα μποροφςε να αναφερκεί ότι θ βιωςιμότθτα των εταιριϊν που 

δραςτθριοποιοφνται ςτο κλάδο τθσ ανάπτυξθσ / διαχείριςθσ / καταςκευισ ακινιτων, 

θ διευκόλυνςθ των διεκνϊν και εγχωρίων επιχειρθματιϊν που αναλαμβάνουν 

επενδυτικζσ πρωτοβουλίεσ ςε αυτόν τον κλάδο κακϊσ και θ ενκάρρυνςι τουσ ςτθν 

υλοποίθςθ μεγάλων ζργων ςτθν Ελλθνικι επικράτεια, αποτελοφν ςθμαντικοφσ 

παράγοντεσ για τθν αναπτυξιακι προοπτικι τθσ ελλθνικισ οικονομίασ. Η κατανόθςθ 

τθσ ςθμαντικότθτασ τθσ ςχζςθσ μεταξφ τθσ αγοράσ ακίνθτθσ περιουςίασ και του 

ςυνόλου τθσ οικονομίασ είναι κακοριςτικισ ςθμαςίασ για τθν ομαλι λειτουργία 

τουσ. 

 

Διαχείριςθ χαρτοφυλακίου δθμοτικών ακινιτων 

Ειςαγωγι 

τθν πλειοψθφία των χωρϊν του ανεπτυγμζνου και αναπτυςςόμενου κόςμου, οι 

ΟΣΑ κατζχουν ι ελζγχουν μεγάλεσ εκτάςεισ ακίνθτθσ περιουςίασ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων για παράδειγμα γθσ, δθμοςίων κτθρίων, ςχολείων, 

καταςτθμάτων ι απλϊν κατοικιϊν. 

Αν και οι οργανιςμοί αυτοί γενικότερα αςχολοφνται με τισ λειτουργικζσ απαιτιςεισ 

τθσ διαχείριςθσ αυτισ τθσ περιουςίασ, πολφ λίγοι αντιμετωπίηουν το ςφνολο των 
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ιδιοκτθςιϊν αυτϊν ωσ «χαρτοφυλάκιο», του οποίου θ ςφνκεςθ και θ χριςθ μπορεί 

να διαμορφωκεί με τζτοιο τρόπο ϊςτε να εξυπθρετιςει καλφτερα τουσ ςτόχουσ τθσ 

τοπικισ κοινωνίασ. 

Οι ΟΣΑ ςπάνια εξετάηουν αν θ χριςθ των επιμζρουσ ακινιτων είναι θ κατάλλθλθ 

από τθν πλευρά του κόςτουσ ευκαιρίασ, του τρόπου διαχείριςθσ και 

χρθματοδότθςθσ, ι αν ταιριάηει με τον μακροπρόκεςμο ςχεδιαςμό και τισ ανάγκεσ 

τουσ. Ζνα άλλο βαςικό χαρακτθριςτικό είναι ότι πολφ ςυχνά οι ΟΣΑ αγνοοφν τθ 

ςθμαντικότθτα του ιςολογιςμοφ ςτθ λιψθ αποφάςεων ςχετικά με τθν ιδιοκτθςία 

τουσ. Ο ιςολογιςμόσ ταυτοποιεί όλα τα πάγια και τισ υποχρεϊςεισ, τα οποία ζχουν 

χρθματοοικονομικι αξία για τον οργανιςμό. 

Σάςεισ και προςεγγίςεισ 

Σα τελευταία 25 - 30 χρόνια καταγράφθκαν τρεισ βαςικζσ τάςεισ που επθρζαςαν 

ςθμαντικά τθ ςφγχρονθ προςζγγιςθ ςτθ διαχείριςθ τθσ δθμόςιασ / δθμοτικισ 

περιουςίασ. Οι τάςεισ αυτζσ είναι: 

 Η βακμιαία απομάκρυνςθ δθμοςίων φορζων από τθν κυριότθτα ακίνθτθσ 

περιουςίασ: Οι ΟΣΑ, ιδιαίτερα ςτισ αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ, ςυχνά δεν 

αποτελοφςαν αποδοτικοφσ διαχειριςτζσ τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ τουσ, λόγω 

ζλλειψθσ τεχνογνωςίασ ι απουςίασ κινιτρων για τθ μεγιςτοποίθςθ των 

αποδόςεϊν τθσ. Αυτό είχε ωσ αποτζλεςμα οι διεκνείσ οργανιςμοί να 

μετακινθκοφν από τθ κζςθ που είχαν τθν δεκαετία του ϋ70 υπζρ τθσ κτιςθσ 

δθμοτικισ ακίνθτθσ περιουςίασ και να προτείνουν τθν πϊλθςθ των ακινιτων ι 

τθ ςυνεργαςία με ιδιωτικοφσ φορείσ για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων. τισ 

ανεπτυγμζνεσ χϊρεσ, θ αφξθςθ οικονομικϊν πιζςεων λόγω τθσ ανάλθψθσ 

μεγαλφτερων ευκυνϊν αλλά και ο περιοριςμόσ των επιχορθγιςεων από τα 

ανϊτερα επίπεδα διοίκθςθσ ζςτρεψε τουσ ΟΣΑ ςτθν αξιοποίθςθ των 

πλεοναςματικϊν ακινιτων τουσ ωσ πικανϊν εναλλακτικϊν πθγϊν ειςοδιματοσ. 

 Η ολοζνα αυξανόμενθ αναγνώριςθ του γεγονότοσ ότι θ δθμόςια ακίνθτθ 

περιουςία αποτελεί παραγωγικό αγακό: Μζχρι τθ δεκαετία του ϋ80, θ δθμόςια 

ακίνθτθ περιουςία αντιμετωπιηόταν ωσ δθμόςιο αγακό και δεν υπιρχε 

ςυςτθματικι εξζταςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ χριςθσ τθσ ι τθσ 

χρθματοοικονομικισ τθσ απόδοςθσ. τισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του ϋ80, 

διαμορφϊκθκε θ εικόνα ότι θ δθμόςια ακίνθτθ περιουςία είναι ζνα αγακό που 
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παρζχει τόςο μετριςιμεσ αποδόςεισ, όςο και οφζλθ που δεν είναι εφκολο να 

ποςοτικοποιθκοφν και θ αλλαγι τθσ κεϊρθςθσ αυτισ αποτυπϊκθκε με 

ευκρίνεια ςτα νζα λογιςτικά πρότυπα που εφαρμόςτθκαν διεκνϊσ. 

 Η υιοκζτθςθ των «βζλτιςτων» πρακτικών του ιδιωτικοφ τομζα: Τπάρχουν 

πολλά υποδείγματα «βζλτιςτων» πρακτικϊν για τθ διαχείριςθ τθσ ακίνθτθσ 

περιουςίασ από τισ ιδιωτικζσ εταιρείεσ που δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα 

αυτό, τα οποία μποροφν να υιοκετθκοφν από τουσ τοπικοφσ δθμόςιουσ φορείσ, 

επειδι υπάρχουν οι εξισ ομοιότθτεσ: 

- Η ακίνθτθ περιουςία δεν αποτελεί το βαςικό κφκλο εργαςιϊν των ΟΣΑ οφτε 

των ιδιωτικϊν επιχειριςεων αυτοφ του τφπου, αλλά αποτελεί ζνα πολφ 

ςθμαντικό μζροσ των πάγιων ςτοιχείων τουσ, 

- τα χαρτοφυλάκια ακινιτων περιζχουν δφο ςυνιςτϊςεσ, τα ακίνθτα για τισ 

βαςικζσ εργαςίεσ και τα πλεοναςματικά ακίνθτα, ενϊ τόςο οι ιδιωτικοί 

φορείσ όςο και οι ΟΣΑ επί μεγάλο χρονικό διάςτθμα αγνοοφςαν τθν αγοραία 

αξία των ακινιτων που κατείχαν, αφοφ οι λογιςτικζσ αξίεσ διζφεραν πολφ 

από τισ πραγματικζσ και τζλοσ, 

- οι αποφάςεισ τουσ ςχετικά με κζματα ακίνθτθσ περιουςίασ κατά κανόνα δεν 

παίρνονταν από επαγγελματίεσ του χϊρου. 

 

τον ιδιωτικό τομζα, θ εταιρικι διαχείριςθ ακίνθτθσ περιουςίασ είναι θ διαδικαςία 

λιψθσ αποφάςεων ςχετικά με τθν απόκτθςθ, κατοχι και διάκεςθ ακινιτων τα 

οποία αποκτϊνται είτε για τθ χριςθ τθσ εταιρείασ είτε για επζνδυςθ. Αν το ακίνθτο 

χρθςιμοποιείται για τισ βαςικζσ εργαςίεσ τθσ επιχείρθςθσ, ςτόχοσ είναι θ ςυμβολι 

ςτθ μεγιςτοποίθςθ των κερδϊν των εργαςιϊν αυτϊν, ενϊ αν αποκτικθκε ωσ 

επζνδυςθ, τότε ςτόχοσ είναι θ μεγιςτοποίθςθ τθσ απόδοςθσ τθσ επζνδυςθσ, αν 

λθφκοφν υπόψθ διαφορετικοί ςυνδυαςμοί κινδφνου, απόδοςθσ και ρευςτότθτασ. 

Η διαχείριςθ χαρτοφυλακίων ακίνθτθσ περιουςίασ αποτελείται από τρεισ βαςικζσ 

εργαςίεσ και οι δφο πρϊτεσ είναι προαπαιτοφμενεσ για τθν τρίτθ. Αυτζσ είναι θ 

καταγραφι όλων των ακινιτων που είναι ςτθν κυριότθτα ι ςτθ διαχείριςθ τθσ 

εταιρείασ, θ διαχείριςθ κάκε ακινιτου ξεχωριςτά, θ οποία παρακολουκεί κάκε 

πλθροφορία για τουσ ενοίκουσ, τθν πλθρότθτα, τα ζςοδα και τα ζξοδα, κακϊσ και θ 
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λογιςτικι διαχείριςθ, θ οποία παρακολουκεί τθν αξία του ακινιτου, τθν απόςβεςθ 

ενςϊματων ακινθτοποιιςεων και τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τθ 

χρθματοδότθςι τθσ, και, τζλοσ, θ διαχείριςθ παγίων ςε επίπεδο χαρτοφυλακίου, θ 

οποία αξιολογεί τθ χρθματοοικονομικι απόδοςθ κάκε ακινιτου ςτο πλαίςιο του 

ςυνολικοφ χαρτοφυλακίου και κεμελιϊνει τθ ςυλλογιςτικι πίςω από τθν απόκτθςθ, 

εκμετάλλευςθ ι διάκεςθ τουσ, εξετάηοντασ τόςο τα χρθματοοικονομικά 

χαρακτθριςτικά κάκε ακινιτου όςο και τθ βζλτιςτθ ςφνκεςθ του χαρτοφυλακίου. 

Η διαχείριςθ τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ από δθμόςιουσ φορείσ περιλαμβάνει τισ ίδιεσ 

δραςτθριότθτεσ απόκτθςθσ, κατοχισ και διάκεςθσ, αλλά και δφο επιπρόςκετεσ : τθν 

παραχώρθςθ γθσ για ανάπτυξθ, και τθ δθμόςια ςυμμετοχι ςε ανάπτυξθ γθσ. Ενϊ 

θ ζννοια τθσ «διάκεςθσ» υπονοεί τθ μεταβίβαςθ τθσ γθσ από το δθμόςιο ςτον 

ιδιωτικό τομζα μζςω τθσ κτθματαγοράσ χωρίσ ειδικοφσ περιοριςμοφσ ςτθ χριςθ τθσ, 

θ ζννοια τθσ «παραχϊρθςθσ» υπονοεί τθν απόδοςθ τθσ χριςθσ τθσ γθσ (θ οποία 

είναι αποφαςιςμζνθ από το δθμόςιο φορζα) ςε ςυγκεκριμζνο αποδζκτθ, εκτόσ των 

διαδικαςιϊν τθσ κτθματαγοράσ και χωρίσ τθ μετάκεςθ τθσ κυριότθτασ. 

Οι ςτόχοι τθσ διαχείριςθσ τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ από τουσ ΟΣΑ διακρίνονται ςε 

«παραδοςιακοφσ» και «μθ παραδοςιακοφσ». Ο «παραδοςιακόσ» ςτόχοσ αφορά τθν 

παροχι τθσ κατάλλθλθσ ζκταςθσ και όγκου ακινιτων για τοπικά δθμόςια αγακά και 

υπθρεςίεσ ςτο ελάχιςτο δυνατό κόςτοσ, ςυγκρινόμενθ με όλεσ τισ υλοποιιςιμεσ 

εναλλακτικζσ λφςεισ, ςυμπεριλαμβανομζνων και αυτϊν του ιδιωτικοφ τομζα, ενϊ 

ωσ «μθ παραδοςιακοί» ςτόχοι αναφζρονται θ υποςτιριξθ τθσ ανάπτυξθσ τθσ 

τοπικισ οικονομίασ και θ εξαςφάλιςθ εναλλακτικϊν πθγϊν εςόδων για λογαριαςμό 

του ΟΣΑ. 

Οι κατθγορίεσ ακινιτων που απαρτίηουν τα χαρτοφυλάκια των ΟΣΑ είναι ςυνικωσ 

γθ, κτιρια δθμόςιασ χριςθσ και πλεοναςματικζσ ιδιοκτθςίεσ. Ωσ πλεοναςματικζσ 

ιδιοκτθςίεσ χαρακτθρίηονται αυτζσ που δε χρειάηονται για δθμοτικζσ εργαςίεσ, 

κοινωνικζσ πολιτιςτικζσ, ακλθτικζσ και άλλεσ υπθρεςίεσ που παρζχονται από ΟΣΑ. Η 

πλεοναςματικι ιδιοκτθςία εμφανίηει μικτι ςφνκεςθ και προζλευςθ, ενϊ 

λειτουργικά περιλαμβάνει δυο διαφορετικζσ ομάδεσ ακινιτων: ιδιοκτθςίεσ που 

χρθςιμοποιοφνται ωσ επζνδυςθ και ιδιοκτθςίεσ που δεν ζχουν ςυγκεκριμζνθ 

χρθςιμότθτα και ςυνικωσ αποτελοφν κατάλοιπα παλαιότερων ζργων / επενδφςεων. 
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Οικονομικζσ επιπτώςεισ από τθν απόκτθςθ, χριςθ και διάκεςθ ακίνθτων 

περιουςιακών ςτοιχείων 

Προκειμζνου να αγοράςουν ακίνθτθ περιουςία οι ΟΣΑ ςυνδυάηουν πόρουσ από τθ 

χρθματοδότθςθ των κεφαλαίων τουσ, από τον προχπολογιςμό και από τα 

λειτουργικά τουσ ζξοδα, ενϊ ζνασ άλλοσ τρόποσ εφρεςθσ των απαραίτθτων 

κεφαλαίων είναι ο δανειςμόσ από πιςτωτικά ιδρφματα ι θ ζκδοςθ δθμοτικϊν 

ομολόγων. Άλλεσ τεχνικζσ εξαγοράσ ακίνθτθσ περιουςίασ, ςτισ οποίεσ δεν είναι 

απαραίτθτθ θ δζςμευςθ κεφαλαίων, είναι οι εξισ: 

 Φορολογικζσ δαπάνεσ: Ο ΟΣΑ αναςτζλλει τθν απαίτθςθ φορολογικϊν 

υποχρεϊςεων από ιδιωτικοφσ φορείσ με αντάλλαγμα ακίνθτθ περιουςία. 

 Χρθματοδότθςθ μετοχών: Ο ΟΣΑ προςφζρει ςε αντάλλαγμα του ακινιτου 

μετοχζσ οι οποίεσ εξαςφαλίηονται από άλλθ ιδιοκτθςία ακίνθτθσ περιουςίασ. 

 Κανονιςτικι ιςχφσ: Ο ΟΣΑ πραγματοποιεί παραχωριςεισ ςτθν εφαρμογι 

οικοδομικϊν περιοριςμϊν που ιςχφουν ςε άλλεσ ιδιοκτθςίεσ του πωλθτι. 

 Άμεςθ πώλθςθ πλεοναςματικισ γθσ: Χρθςιμοποιείται με ςτόχο τθν 

απόκτθςθ ςυγκεκριμζνων κομματιϊν γθσ τα οποία είναι αναγκαία για τθν 

περάτωςθ ενόσ μεγαλφτερου ζργου κοινισ ωφελείασ. 

Αν ζνα ακίνθτο που βρίςκεται ςτθν κατοχι του ΟΣΑ χρθςιμοποιείται από δθμοτικζσ 

υπθρεςίεσ, τα λειτουργικά του ζξοδα καλφπτονται από τισ λειτουργικζσ δαπάνεσ των 

υπθρεςιϊν αυτϊν ι από τθν ετιςια κατανομι επιχορθγιςεων, ενϊ τα ζςοδα είναι 

ςυνικωσ χαμθλότερα των εξόδων. Αν εκμιςκϊνεται ςτον ιδιωτικό τομζα, τότε μζροσ 

των μιςκωμάτων καλφπτει τα λειτουργικά ζξοδα ςυντιρθςθσ του ακινιτου. 

 

Ζνα πλαίςιο βζλτιςτων πρακτικϊν διαχείριςθσ του χαρτοφυλακίου ακίνθτθσ 

περιουςίασ των ΟΣΑ περιλαμβάνει τισ εξισ πρακτικζσ: 

 Καταγραφι: Ανάπτυξθ και ςυντιρθςθ λεπτομερϊν αρχείων ιδιοκτθςιϊν που 

ανικουν ςτουσ ΟΣΑ. 

 Διαχείριςθ ακινιτου και λογιςτικι αποτφπωςθ: Ανάπτυξθ ςυςτιματοσ 

διαχείριςθσ και λογιςτικισ αποτφπωςθσ για κάκε ακίνθτο ξεχωριςτά, 

αποτφπωςθ τθσ αξίασ του ςε λογιςτικι βάςθ δεδομζνων, κακϊσ και καταχϊρθςθ 

των τυχόν δικαιωμάτων επίςχεςθσ που υπάρχουν ςε αυτό και χρθςιμοποίθςθ 
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προςεγγίςεων του ιδιωτικοφ τομζα για τθ βελτίωςθ τθσ διαχείριςθσ τθσ 

δθμοτικισ ιδιοκτθςίασ. 

 Διαχείριςθ χαρτοφυλακίου ακινιτων: Απόδοςθ ςτρατθγικοφ ρόλου ςτθν 

ακίνθτθ περιουςία για τθν επίτευξθ ςτόχων του ΟΣΑ, διαμόρφωςθ 

κατθγοριοποίθςθσ των ακινιτων, ανάπτυξθ χρθματοοικονομικϊν εργαλείων και 

μζτρων απόδοςθσ για κάκε κατθγορία, εφαρμογι τθσ προςζγγιςθσ διαχείριςθσ 

χαρτοφυλακίου μζςα ςτο υπάρχον χαρτοφυλάκιο και υλοποίθςθ μιασ πολιτικισ 

που αποβλζπει ςτθν ορκι κατανομι του χαρτοφυλακίου ςτθ ηιτθςθ από 

δθμοτικζσ υπθρεςίεσ και κοινωνικοφσ χριςτεσ. 

 Τλοποίθςθ ςτρατθγικισ: Δθμιουργία μιασ κεντρικισ υπθρεςίασ που εποπτεφει 

τθ διαχείριςθ του χαρτοφυλακίου, κζςπιςθ κανονιςμϊν για τθ λιψθ αποφάςεων 

ςχετικά με τθν απόκτθςθ, κατοχι ι διάκεςθ ςτοιχείων του χαρτοφυλακίου, 

ανάπτυξθ εςωτερικισ τεχνογνωςίασ ςε κζματα ακίνθτθσ περιουςίασ και κζςπιςθ 

κινιτρων για τθ καλφτερθ διαχείριςθ των παγίων ςτοιχείων. 

Κατθγοριοποίθςθ τθσ δθμοτικισ περιουςίασ 

Προκειμζνου να μεγιςτοποιθκεί θ αποτελεςματικότθτα διαχείριςθσ του 

χαρτοφυλακίου, θ κατθγοριοποίθςθ των ακινιτων πρζπει να γίνεται κατά πρϊτο 

λόγο με βάςθ τουσ χρθματοοικονομικοφσ ςτόχουσ που εξυπθρετεί το κακζνα και 

κατά δεφτερο λόγο, ςφμφωνα με τουσ νομικοφσ περιοριςμοφσ που μπορεί να 

υπειςζρχονται ςε ςυγκεκριμζνουσ τφπουσ ακινιτων. Η κατθγοριοποίθςθ αυτι είναι 

θ εξισ: 

 Δθμοτικι χριςθ: Ακίνθτα αυτισ τθσ κατθγορίασ είναι τα δθμαρχεία, ςχολεία, 

πνευματικά κζντρα κ.α. Οι χρθματοοικονομικοί ςτόχοι τθσ κατθγορίασ αυτισ 

είναι θ αφξθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ ςε ότι αφορά ςτθ χριςθ τουσ, θ μείωςθ 

των λειτουργικϊν εξόδων, θ τοποκζτθςθ των κτιρίων ςε περιοχζσ που είναι 

λειτουργικζσ, αλλά όχι υψθλισ εμπορικισ αξίασ, θ γνϊςθ τθσ καλφτερθσ 

αξιοποίθςθσ του ςυγκεκριμζνου ακινιτου και θ διεξαγωγι ανάλυςθσ κόςτουσ – 

ωφζλειασ, ϊςτε να λθφκεί θ ςωςτι απόφαςθ. 

 Κοινωνικζσ χριςεισ: Ακίνθτα αυτισ τθσ κατθγορίασ είναι πάρκα, γιπεδα, κ.α. Ο 

διαχειριςτικόσ ςτόχοσ τθσ κατθγορίασ αυτισ είναι θ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ 
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τθσ προςφερόμενθσ υπθρεςίασ, και θ ταυτόχρονθ ελαχιςτοποίθςθ τθσ 

απαιτοφμενθσ επιχοριγθςθσ. 

 Πλεοναςματικι ιδιοκτθςία: ε αυτι τθν κατθγορία ανικουν ακίνθτα που 

αποκτικθκαν ωσ επζνδυςθ ι παρζμειναν ςτο χαρτοφυλάκιο μετά τθν 

ολοκλιρωςθ παλαιϊν ζργων. Η κατθγορία αυτι ζχει μόνο χρθματοοικονομικι 

αξία κι επομζνωσ θ απόφαςθ ςχετικά με τθν εκμετάλλευςθ ι τθ διάκεςι τθσ ζχει 

μοναδικό γνϊμονα τθ μεγιςτοποίθςθ των αποδόςεων για δεδομζνο επίπεδο 

κινδφνου. 

 

Σθγι: Σροςαρμογι από Utter (1989) 
  

 

Διαχείριςθ δθμοτικισ ακίνθτθσ περιουςίασ 

Οριςμόσ 

Με τον όρο «τρατθγικι διαχείριςθσ τθσ δθμοτικισ ακίνθτθσ περιουςίασ» 

εννοοφμε τθν πολιτικι ανάπτυξθσ και εκμετάλλευςθσ ακινιτων κυριότθτασ του ΟΣΑ 

ζτςι ϊςτε να ςχεδιάηονται με βάςθ τισ διαμορφωμζνεσ ανάγκεσ παροχισ 

υπθρεςιϊν, να επιτυγχάνεται θ μεγιςτοποίθςθ των αποδόςεων και τθσ υπεραξίασ 

με τθ χρθςιμοποίθςθ περιοριςμζνθσ χρθματοδότθςθσ και να διαμορφϊνεται μια 

μακροχρόνια ςτρατθγικι που κα περιλαμβάνει τισ μελλοντικζσ χριςεισ, τα κόςτθ 

λειτουργίασ και διαχείριςθσ και τον προςδιοριςμό του κφκλου ηωισ των ακινιτων. 

Για να επιτφχουν τθ μζγιςτθ δυνατι εκμετάλλευςθ τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ τουσ, οι 

ΟΣΑ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να γνωρίηουν το φψοσ και το επίπεδο των 

παρεχόμενων υπθρεςιϊν προσ τουσ δθμότεσ, ςε ςχζςθ με τα ακίνθτα τουσ και να 

προβλζπουν τθ μελλοντικι ηιτθςθ αναγκϊν, να γνωρίηουν το ιδιοκτθςιακό 

Κατθγορίεσ Παραδείγματα Σφπων 
Ακινιτων 

Οικονομικοί τόχοι 

Διοικθτικι 
Χριςθ 

Δθμαρχείο, παιδικοί ςτακμοί, 
άλλα δθμόςια κτίρια, κλπ. 

Ξεγιςτοποίθςθ αποδοτικότθτασ. 
Ξείωςθ κόςτουσ. 

Μοινωνικι 
Χριςθ 

Δθμόςιεσ κατοικίεσ, πάρκα, 
κλπ. 

Σροςδιοριςμόσ κόςτουσ και 
μείωςθ επιχοριγθςθσ για τθ 
δθμιουργία και ςυντιρθςι τουσ 

Σλεονάηουςα 
περιουςία 

Ακίνθτα επζνδυςθσ, 
υπόλοιπα γθσ από διάφορα 
ζργα, άλλα ςχολάηοντα 
ακίνθτα 

Ξεγιςτοποίθςθ οικονομικϊν 
εςόδων 
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κακεςτϊσ, τα φυςικά χαρακτθριςτικά και τθ χρθςιμότθτα των ακινιτων κακϊσ και 

να υπολογίηουν τθν απόδοςθ τουσ, να προβλζπουν τισ μελλοντικζσ τάςεισ και τθ 

χρονικι περίοδο απαξίωςθσ τουσ, να ςχεδιάηουν και επαναπροςδιορίηουν ςτόχουσ 

για κάκε ακίνθτο, να αναλφουν εναλλακτικζσ λφςεισ, να κακορίηουν προτεραιότθτεσ 

και να διαμορφϊνουν προχπολογιςμοφσ και τζλοσ, να επιτυγχάνουν τθ βζλτιςτθ 

λειτουργία και αξιοποίθςθ και να ελζγχουν το κόςτοσ λειτουργίασ και διαχείριςθσ. 

χζδιο διαχείριςθσ ακινιτων 

Ζνα ςχζδιο διαχείριςθσ μπορεί να αποτελζςει ζνα ςθμαντικό εργαλείο για τθν 

αποτελεςματικι διαχείριςθ τθσ δθμοτικισ ακίνθτθσ περιουςίασ. Σο ςχζδιο αυτό κα 

πρζπει να περιλαμβάνει τουσ ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ, το φψοσ και το επίπεδο των 

παρεχόμενων υπθρεςιϊν των ακινιτων, προβλζψεισ ςχετικά με τθ ηιτθςθ, τθ 

διαμόρφωςθ ςτρατθγικϊν διαχείριςθσ των ακινιτων, τον κακοριςμό των τρόπων 

διαχείριςθσ, οικονομικζσ προβλζψεισ και εκτιμιςεισ ειςροϊν – εκροϊν, τθ 

διαμόρφωςθ ενόσ μθχανιςμοφ ελζγχου, κακϊσ και ζνα επιχειρθςιακό ςχζδιο, που 

κα περιλαμβάνει τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ, χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ και τουσ 

πόρουσ που κα χρθςιμοποιθκοφν. 

Η ορκολογικι διαχείριςθ τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ των ΟΣΑ προχποκζτει τον 

ςχεδιαςμό ενόσ μακροχρόνιου πλάνου δράςθσ, θ πραγματοποίθςθ του οποίου 

επιμερίηεται ςε επιμζρουσ βραχυπρόκεςμα ςτάδια. Θα πρζπει να δοκεί ιδιαίτερθ 

ςθμαςία ςτθν ανάπτυξθ τεχνικϊν αποτίμθςθσ ακινιτων, τθν καταγραφι των 

διαδικαςιϊν λειτουργίασ και διαχείριςθσ, το ςχεδιαςμό ενόσ ςυςτιματοσ παροχισ 

πλθροφοριϊν, το ςχεδιαςμό των αρχικϊν διαδικαςιϊν διαχείριςθσ και τθν 

εκπαίδευςθ και ενθμζρωςθ των αρμόδιων ςτελεχϊν. 

Ιδιαίτερθ βαρφτθτα κα πρζπει να δοκεί ςτθν παροχι κινιτρων υλοποίθςθσ, ενϊ θ 

εμπζδωςθ των ςτόχων αποτελεςματικισ διαχείριςθσ και θ υιοκζτθςθ κριτθρίων 

απόδοςθσ μπορεί να αποτελζςουν ζνα μθχανιςμό παροχισ κινιτρων που κα 

οδθγιςει ςτθν υλοποίθςθ των διαδικαςιϊν διαχείριςθσ. 

τόχοι 

Η αποτελεςματικι διαχείριςθ τθσ δθμοτικισ ακίνθτθσ περιουςίασ ςτοχεφει ςτθν 

αςτικι ανάπτυξθ, θ οποία είναι άρρθκτα ςυνδεδεμζνθ με τθν αναβάκμιςθ τθσ 

ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων ενόσ διμου. Η δθμοτικι ςτρατθγικι για τθν αςτικι 

ανάπτυξθ περιλαμβάνει ςυνικωσ τουσ εξισ ςτόχουσ: 
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 Βιωςιμότθτα: Δζςμευςθ για τθν εξαςφάλιςθ υγιοφσ και αξιοπρεποφσ ποιότθτασ 

ηωισ ςτουσ κατοίκουσ, αναφορικά με τθν παροχι ςτεγαςτικϊν προγραμμάτων, 

μζςων μαηικισ μεταφοράσ, υγειονομικισ περίκαλψθσ, παιδείασ και άλλων 

υπθρεςιϊν, με ςεβαςμό ςτο περιβάλλον και τθν τοπικι πολιτιςτικι κλθρονομιά, 

παρζχοντασ ταυτόχρονα δθμόςια αςφάλεια. 

 Ανταγωνιςτικότθτα: Τλοποίθςθ προγραμμάτων υποςτιριξθσ για τισ 

επιχειριςεισ, τθν αφξθςθ τθσ απαςχόλθςθσ, των ειςοδθμάτων και των 

επενδφςεων. 

 Αποτελεςματικι διακυβζρνθςθ και διαχείριςθ: Οι ΟΣΑ κα πρζπει να 

χαρακτθρίηονται από ακεραιότθτα, αξιοπιςτία και διαφάνεια των πολιτικϊν τουσ 

πράξεων, να επιδιϊκουν τθν ςυναίνεςθ όλων των κοινωνικϊν ομάδων για τθν 

υλοποίθςθ των ςτόχων τουσ και να ζχουν τθν ικανότθτα να πραγματοποιοφν τισ 

πολιτικζσ τουσ δεςμεφςεισ. 

 υνεργαςία με τον τραπεηικό τομζα: Οι ΟΣΑ κα πρζπει να είναι 

χρθματοοικονομικά αξιόπιςτοι και πιςτολθπτικά ικανοί. Η χρθματοοικονομικι 

εξυγίανςθ των ΟΣΑ απαιτεί τθν εφαρμογι ενόσ εςωτερικοφ ςυςτιματοσ 

διαχείριςθσ των εςόδων και των εξόδων, διαφανείσ ςυναλλαγζσ με τα άλλα 

επίπεδα διοίκθςθσ, αποδεκτό λογιςτικό ςφςτθμα, αποτελεςματικι διαχείριςθ 

ακίνθτθσ περιουςίασ, διαδικαςίεσ προμθκειϊν και ικανοποιθτικζσ ςυνκικεσ 

δανειςμοφ. 

Για τθν υλοποίθςθ των παραπάνω ςτόχων απαραίτθτθ είναι θ αποτελεςματικι 

δθμοτικι διαχείριςθ με τουσ κατάλλθλουσ μθχανιςμοφσ. 

Η βελτίωςθ των μθχανιςμϊν δθμοτικισ διαχείριςθσ ςυνεπάγεται ςθμαντικά 

πλεονεκτιματα, αφοφ εξαςφαλίηει ότι περιοριςμζνεσ πθγζσ χρθματοδότθςθσ 

χρθςιμοποιοφνται με αποτελεςματικό ζλεγχο κόςτουσ, ζτςι ϊςτε να οδθγοφν ςε 

οικονομικι ανάπτυξθ, ςε βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ και των ςυνκθκϊν 

προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. Αναλυτικότερα, ςτα πλεονεκτιματα από τθ 

βελτίωςθ τθσ διαχείριςθσ των δθμοτικϊν ακινιτων περιλαμβάνονται θ καλφτερθ 

κατανόθςθ του επιπζδου των υπθρεςιϊν, των εναλλακτικϊν επιλογϊν και του 

κόςτουσ, θ αποτελεςματικότερθ ςτρατθγικι λιψθσ αποφάςεων βαςιςμζνθ ςτθν 

αναλυτικι παρουςίαςθ των πλεονεκτθμάτων και του κόςτουσ των εναλλακτικϊν 
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επιλογϊν, θ ικανότθτα για καλφτερθ επικοινωνία και τεκμθρίωςθ επενδφςεων ςτα 

αιρετά όργανα, θ υπευκυνότθτα ςτθ λιψθ επενδυτικϊν αποφάςεων για τθν 

καταςκευι υποδομϊν, θ βελτιςτοποίθςθ γνϊςεων για το χρόνο και το εφροσ των 

απαιτοφμενων μελλοντικϊν επενδφςεων για τθ λειτουργία, τθν ςυντιρθςθ, τον 

εκςυγχρονιςμό και τθν απόκτθςθ περιουςιακϊν ςτοιχείων, κακϊσ και θ ικανότθτα 

δθμιουργίασ τεχνικϊν αξιολόγθςθσ τόςο των επενδφςεων όςο και τθσ απόκλιςθσ 

από τον αρχικό προγραμματιςμό. 

 

Γενικζσ αρχζσ διαχείριςθσ δθμοτικισ ακίνθτθσ περιουςίασ 

Οι ΟΣΑ διαχειρίηονται τα μεγαλφτερα χαρτοφυλάκια από πάγια περιουςιακά 

ςτοιχεία ςε όλο τον κόςμο, και για το λόγο αυτό ενδιαφζρονται για κζματα 

διαχείριςθσ ακίνθτθσ περιουςίασ και ειδικότερα για τεχνικζσ που διαςφαλίηουν 

υπεφκυνθ και αποτελεςματικι διαχείριςθ και ειδικότερα, τθν παραγωγι νζων 

υποδομϊν με χαμθλό κόςτοσ. 

Σα κφρια ςτοιχεία που ςυνιςτοφν μια αποτελεςματικι διαχείριςθ ακινιτου, και τα 

οποία αποτελοφν αναπόςπαςτο κομμάτι του ςχεδίου διαχείριςθσ ακίνθτθσ 

περιουςίασ, είναι ο κακοριςμόσ και το επίπεδο των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, που 

κα πρζπει να ςυνδυάηεται με τουσ ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ του ΟΣΑ, θ επιλογι τθσ 

ιδανικότερθσ επζνδυςθσ και ο υπολογιςμόσ του κφκλου ηωισ τθσ επζνδυςθσ. 

Οι δραςτθριότθτεσ που κα οδθγιςουν ςτον ςχεδιαςμό του ςχεδίου διαχείριςθσ 

περιλαμβάνουν τθ διαβοφλευςθ με τουσ κατοίκουσ και τον κακοριςμό των 

ςτρατθγικϊν ςτόχων, τθν ανάλυςθ του φψουσ και του επιπζδου των παρεχόμενων 

υπθρεςιϊν, το ςχεδιαςμό των μελλοντικϊν αναγκϊν κάκε περιουςιακοφ ςτοιχείου 

και τον απολογιςμό του τρζχοντοσ χαρτοφυλακίου, τθ ςυγκζντρωςθ και καταγραφι 

των περιουςιακϊν ςτοιχείων και του επιπζδου των υπθρεςιϊν που προςφζρουν, τθ 

ςυνεχι αναςκόπθςθ και εκτίμθςθ των εναλλακτικϊν τρόπων διαχείριςθσ για να 

εξαςφαλιςτεί θ βζλτιςτθ λειτουργία, ςυντιρθςθ και ανακαίνιςθ των ακινιτων, τθ 

λογιςτικι παρουςίαςθ του χαρτοφυλακίου με τζτοιο τρόπο ζτςι ϊςτε να μπορεί να 

υπολογιςτεί το πραγματικό κόςτοσ παροχισ των υπθρεςιϊν, τθν ακριβι οικονομικι 

αξιολόγθςθ των μελλοντικϊν αναγκϊν για τθν διατιρθςθ του επιπζδου παροχισ 

υπθρεςιϊν ςτα επικυμθτά επίπεδα και τζλοσ, τον κακοριςμό των ελεγκτικϊν 

μθχανιςμϊν διαχείριςθσ του χαρτοφυλακίου. 



22 

 

Αρχικά, ο ςχεδιαςμόσ τθσ διαχείριςθσ τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ διαμορφϊνεται ςε 

ζνα πρϊτο επίπεδο με ςτόχο να παράςχει βαςικζσ τεχνικζσ διαχείριςθσ πάνω ςε 

κζματα ςχετικά με τθν αντικατάςταςθ παλαιϊν προγραμμάτων και ςχετικϊν 

χρθματοοικονομικϊν προβλζψεων. 

Η εξειδικευμζνθ προςζγγιςθ του ςχεδιαςμοφ διαχείριςθσ ακίνθτθσ περιουςίασ 

αναηθτεί μεκόδουσ για τθν βελτιςτοποίθςθ προγραμμάτων και ενεργειϊν μζςω τθσ 

ςυλλογισ και ανάλυςθσ λεπτομερειακϊν ςτοιχείων ςχετικά με τθν κατάςταςθ, τισ 

επιδόςεισ, τον κφκλο ηωισ, το κόςτοσ και τισ επιλογζσ διαχείριςθσ τθσ ακίνθτθσ 

περιουςίασ, ζτςι ϊςτε να ελαχιςτοποιείται το κόςτοσ και όχι θ ποιότθτα παροχισ 

του επικυμθτοφ επιπζδου υπθρεςιϊν. 

Σο ςχζδιο διαχείριςθσ ακίνθτθσ περιουςίασ 

Σα ςχζδια διαχείριςθσ ακίνθτθσ περιουςίασ είναι μακροχρόνια και κακορίηουν τθν 

τακτικι που κα χρθςιμοποιθκεί, ζτςι ϊςτε να επιτευχκεί θ βζλτιςτθ διαχείριςθ του 

χαρτοφυλακίου ακινιτων, ςτο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ των ευρφτερων ςτρατθγικϊν 

ςτόχων των ΟΣΑ. Ζνα ςχζδιο διαχείριςθσ ςυνικωσ περιλαμβάνει τουσ ςτρατθγικοφσ 

ςτόχουσ του ΟΣΑ, ςτουσ οποίουσ εντάςςεται το ςχζδιο διαχείριςθσ, το φψοσ και το 

επίπεδο των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, προβλζψεισ για τθ ηιτθςθ και τθν υπεραξία, 

οι οποίεσ επθρεάηουν τθν αναγκαιότθτα και τθ χριςθ των περιουςιακϊν ςτοιχείων, 

ςτρατθγικζσ διαχείριςθσ ακίνθτθσ περιουςίασ, και τακτικζσ διαχείριςθσ ακίνθτθσ 

περιουςίασ, οι οποίεσ αποτελοφν το ςθμαντικότερο μζροσ του ςχεδίου διαχείριςθσ, 

κακϊσ ςε αυτό το ςθμείο εξειδικεφονται τα ςτάδια που απαιτοφνται για τθν 

υλοποίθςθ του ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ, ενϊ γίνεται και ο υπολογιςμόσ του κφκλου 

ηωισ του χαρτοφυλακίου ακίνθτθσ περιουςίασ που περιλαμβάνει τθν περιγραφι 

των ακινιτων ωσ πραγματικϊν και οικονομικϊν οντοτιτων και τθν περιγραφι των 

λειτουργιϊν, των διαδικαςιϊν ςυντιρθςθσ, ανανζωςθσ, απόκτθςθσ και διάκεςθσ 

των ακινιτων. Ζνα ςχζδιο διαχείριςθσ περιλαμβάνει, επίςθσ, χρθματοοικονομικζσ 

και ταμειακζσ προβλζψεισ, ςτισ οποίεσ περιλαμβάνονται και τα μακροχρόνια κόςτθ 

λειτουργίασ, ςυντιρθςθσ, ανανζωςθσ, απόκτθςθσ και διάκεςθσ των ακινιτων, 

τρόποι χρθματοδότθςθσ των δραςτθριοτιτων και προβλζψεισ για τθν μελλοντικι 

αξία των ακινιτων, μθχανιςμοφσ παρακολοφκθςθσ, ελζγχου και ανακεϊρθςθσ που 

απαιτοφνται για τθν αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των ςτρατθγικϊν και των 

τακτικϊν που αναφζρονται ςτο ςχζδιο διαχείριςθσ και τθν τροποποίθςι τουσ όπου 
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απαιτείται, και, τζλοσ, ζνα ςχζδιο βελτίωςθσ τθσ διαχείριςθσ τθσ ακίνθτθσ 

περιουςίασ που κα οδθγιςει ςτθν αναβάκμιςθ τθσ αξιοπιςτίασ όςον αφορά το 

ςχζδιο διαχείριςθσ και τισ χρθματοοικονομικζσ προβλζψεισ ςτο μζλλον. 

 

Εξειδικευμζνθ διαχείριςθ ακίνθτθσ περιουςίασ 

Η εξειδικευμζνθ διαχείριςθ εφαρμόηει εργαλεία ςτισ περιπτϊςεισ όπου υπάρχει 

αποτυχία ςτο μοντζλο προβλζψεων, ςτθ διαχείριςθ κινδφνων και ςτθν οικονομικι 

ανάλυςθ, ςτοχεφοντασ ςτθν αξιολόγθςθ των εναλλακτικϊν επιλογϊν και ςτον 

κακοριςμό τθσ βζλτιςτθσ μακροχρόνιασ ςτρατθγικισ για τθν παροχι μιασ 

ςυγκεκριμζνθσ υπθρεςίασ. Η ςτρατθγικι αυτι υποςτθρίηεται από καλά 

κακοριςμζνα επίπεδα παροχισ υπθρεςιϊν, ακριβι και λεπτομερι ςτοιχεία του 

ακινιτου, ςαφϊσ κακοριςμζνθ και υλοποιιςιμθ διαδικαςία λιψθσ απόφαςθσ, ζτςι 

ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ βζλτιςτθ διαχείριςθ του χαρτοφυλακίου ακινιτων και ζνα 

ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα παροχισ πλθροφοριϊν, το οποίο κα διαχειρίηεται κάκε 

διακζςιμθ πλθροφορία για τα ακίνθτα και το οποίο μπορεί να οδθγιςει ςτο 

ςχεδιαςμό ενόσ μοντζλου προβλζψεων, αξιολόγθςθσ κινδφνων και ςτθν δυνατότθτα 

λιψθσ ςωςτότερων αποφάςεων. 

Με ςτόχο τθν υλοποίθςθ του εξειδικευμζνου μοντζλου διαχείριςθσ και τθν επιλογι 

τθσ βζλτιςτθσ τακτικισ διαχείριςθσ ακίνθτθσ περιουςίασ, οι ΟΣΑ κα πρζπει να είναι 

ςε κζςθ να παρουςιάηουν γνϊςθ του επιπζδου παρεχόμενων υπθρεςιϊν, ικανότθτα 

πρόβλεψθσ τθσ μελλοντικισ ηιτθςθσ, γνϊςθ του ιδιοκτθςιακοφ κακεςτϊτοσ, γνϊςθ 

τθσ φυςικισ κατάςταςθσ του ακινιτου, γνϊςθ τθσ αξιοπιςτίασ του ακινιτου, γνϊςθ 

τθσ τρζχουςασ κατάςταςθσ και τθσ μζγιςτθσ δυνατότθτασ φιλοξενίασ του ακινιτου, 

ικανότθτα πρόβλεψθσ τθσ αποτυχίασ, δθλαδι τθσ αδυναμίασ παροχισ τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ υπθρεςίασ, ικανότθτα ανάλυςθσ των εναλλακτικϊν επιλογϊν, 

κατθγοριοποίθςθ των ενεργειϊν ςφμφωνα με τον προχπολογιςμό, ικανότθτα 

διαμόρφωςθσ ςτρατθγικϊν και ςτόχων για κάκε ακίνθτο και ικανότθτα 

βελτιςτοποίθςθσ των λειτουργιϊν και των διαδικαςιϊν ςυντιρθςθσ. 

 

χζδιο βζλτιςτθσ διαχείριςθσ ακίνθτθσ περιουςίασ 

Η διαδικαςία διαχείριςθσ τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ γίνεται περιςςότερο 

αποτελεςματικι όταν ζχουν γίνει αντιλθπτά θ κατάςταςθ, θ απόδοςθ και τα 
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λειτουργικά κόςτθ κάκε ακινιτου. Θα πρζπει ςυνεπϊσ να διαμορφωκεί μια νζα 

υποκατθγορία που κα περικλείεται μζςα ςτο γενικό ςχζδιο διαχείριςθσ και κα 

περιζχει τθ διαρκι επιςκόπθςθ τθσ τρζχουςασ κατάςταςθσ των ακινιτων κακϊσ και 

το εφροσ των δραςτθριοτιτων και υπθρεςιϊν του Διμου ενςωματϊνοντασ: τισ 

διαδικαςίεσ που εφαρμόηονται για τθν υλοποίθςθ των διαδικαςιϊν διαχείριςθσ, 

κάκε πλθροφορία και ποςοτικά ςτοιχεία του ακινιτου, τθσ διακεςιμότθτασ και 

αξιοπιςτίασ του, τθν εγκατάςταςθ ενόσ πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ που κα 

ςυγκεντρϊνει και κα διαχειρίηεται κάκε διακζςιμθ πλθροφορία, πλάνα που κα 

κακορίηουν τθν μζγιςτθ διάρκεια ηωισ των ακινιτων, τουσ πόρουσ και τισ τακτικζσ 

που κα χρθςιμοποιθκοφν, τον κακοριςμό των μελλοντικϊν ςτόχων και τθσ χρονικισ 

διάρκειασ υλοποίθςθσ, τθν ανάλυςθ τθσ διαφοράσ ανάμεςα ςτθν υπάρχουςα και 

ςτθν ιδανικι διαχείριςθ, τθ διαμόρφωςθ εναλλακτικϊν επιλογϊν και τθν 

αξιολόγθςθ του κόςτουσ ςτθν περίπτωςθ που υπάρχει ςθμαντικι διαφορά ανάμεςα 

ςτθν ιδθ υπάρχουςα και ςτθν ιδανικότερθ διαχείριςθ, τθ διαμόρφωςθ ενόσ 

μακροχρόνιου προγράμματοσ που κα οδθγιςει ςτθν ιδανικότερθ διαχείριςθ και, 

τζλοσ, διαρκείσ ελζγχουσ και αξιολόγθςθ του προγράμματοσ βζλτιςτθσ διαχείριςθσ. 

Σα ςτάδια του μακροχρόνιου προγράμματοσ που κα οδθγιςει ςτθν ιδανικότερθ 

διαχείριςθ είναι τα εξισ: 

 τρατθγικι βελτίωςθσ: Γίνεται θ ανάλυςθ τθσ υπάρχουςασ κατάςταςθσ και θ 

διαμόρφωςθ των πρωταρχικϊν ςτόχων και τθσ ςτρατθγικισ. 

 Πρωταρχικι καταχώρθςθ ακινιτων: Γίνεται θ καταχϊρθςθ των ακινιτων ςτο 

πλθροφοριακό ςφςτθμα, το χρονοδιάγραμμα του κόςτουσ αντικατάςταςθσ, τα 

αρχικά ςχζδια διαχείριςθσ και ο κακοριςμόσ του επιπζδου υπθρεςιϊν. 

 Πρωταρχικι διαχείριςθ: Περιλαμβάνει τθν αξιολόγθςθ που βαςίηεται ςτθν 

κατάςταςθ του ακινιτου, τθν καταχϊρθςθ εγγράφων και διαδικαςιϊν 

διαχείριςθσ, τον κακοριςμό εφρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και τον 

κακοριςμό του κόςτουσ και τθσ αξίασ των ακινιτων. 

 Βελτιωμζνο ςφςτθμα ςυντιρθςθσ: Γίνεται επιςκόπθςθ των διαδικαςιϊν 

ςυντιρθςθσ, εφαρμόηονται βζλτιςτεσ επιλογζσ για κάκε ακίνθτο, κακορίηεται το 

χρονοδιάγραμμα και γίνεται ανάλυςθ τθσ διαχείριςθσ κινδφνου. 
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 Ειςαγωγι εξειδικευμζνων τεχνικών διαχείριςθσ: Σο ςχζδιο διαχείριςθσ είναι 

ολοκλθρωμζνο για όλα τα ακίνθτα και γίνεται ανάλυςθ ςε περίπτωςθ αποτυχίασ, 

εφαρμογι των αναλφςεων ςτο ςτρατθγικό ςχζδιο και ςτο ςυνολικό κφκλο ηωισ 

των ακινιτων και εκτιμιςεισ βαςιςμζνεσ ςτα οικονομικά αποτελζςματα. 

 Μζγιςτθ απόδοςθ ςυςτιματοσ: Εκτιμϊνται οι εναλλακτικζσ επιλογζσ, 

ποςοτικοποιοφνται οι αναλφςεισ κόςτουσ - οφζλουσ για κάκε εναλλακτικι 

επιλογι, κακορίηεται θ ιδανικότερθ ςτρατθγικι για κάκε ακίνθτο και 

οριςτικοποιοφνται τα εξειδικευμζνα ςχζδια διαχείριςθσ. 

 

Τποχρζωςθ των ΟΣΑ κα πρζπει να αποτελεί θ εκπόνθςθ ςχεδίων διαχείριςθσ τθσ 

ακίνθτθσ περιουςίασ τουσ, τα οποία κα περιλαμβάνουν κακοριςμό των χριςεων, 

πθγζσ χρθματοδότθςθσ και χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)Πθγι : Οδθγόσ Διαχείριςθσ και αξιοποίθςθσ τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ των ΟΣΑ – 

ΤΠΕ & ΚΕΔΚΕ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β (ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ) 
 

Β.1. ΔΘΞΡΥ ΜΡΤΙΟΘΙΩΟ 
 

 
Χάρτθσ Οομοφ Μορινκίασ- Θζςθ Διμου Μορινκίων 

(πθγι www.korinthos.gr, ιδία επεξεργαςία) 

 
Ρ Διμοσ Μορινκίων είναι αυτοδιοικοφμενο κατά τόπο ΟΣΔΔ με ζδρα τθν Μόρινκο, 

το οποίο ςυςτικθκε με το ν. 3852/10, άρκρο 1 §§ 1, 2 (28 Α 1). 

Θ εδαφικι περιφζρεια του Διμου Μορινκίων αποτελείται από τισ εδαφικζσ 

περιφζρειεσ των ςυνενωμζνων Ρργανιςμϊν Φοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (ΡΦΑ). Ρι 

εδαφικζσ αυτζσ περιφζρειεσ αποτελοφν τισ Δθμοτικζσ Ενότθτεσ του νζου Διμου και 

φζρουν το όνομα των πρϊθν Διμων: Άςςου – Νεχαίου, Μορινκίων, Υαρωνικοφ, 

Υολυγείασ και Φενζασ.  

Θ Δθμοτικι Ενότθτα Άςςου – Νεχαίου αποτελείται από τισ Δθμοτικζσ Μοινότθτεσ 

Άςςου και Νεχαίου και τισ Φοπικζσ Μοινότθτεσ Μάτω Άςςου και Σεριγιαλίου. 

Θ Δθμοτικι Ενότθτα Μορινκίων αποτελείται από τισ Δθμοτικζσ Μοινότθτεσ Αρχαίασ 

Μορίνκου, Εξαμιλίων και Μορίνκου και τισ Φοπικζσ Μοινότθτεσ Πυλοκερίηθσ και 

Υολωμοφ. 

Θ Δθμοτικι Ενότθτα Υαρωνικοφ αποτελείται από τισ Δθμοτικζσ Μοινότθτεσ Ακικίων 

και Γαλατακίου και τισ Φοπικζσ Μοινότθτεσ Αγίου Ιωάννου και Ματακαλίου. 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.korinthos.gr%2Fel%2F%25CE%259F%25CE%2594%25CE%25AE%25CE%25BC%25CE%25BF%25CF%2582%2F%25CE%2593%25CE%25B5%25CE%25BD%25CE%25B9%25CE%25BA%25CE%25AD%25CF%2582%25CE%25A0%25CE%25BB%25CE%25B7%25CF%2581%25CE%25BF%25CF%2586%25CE%25BF%25CF%2581%25CE%25AF%25CE%25B5%25CF%2582%2Ftabid%2F61%2FDefault.aspx&ei=mohwVf2KJ8LjUZrCguAG&bvm=bv.95039771,d.d24&psig=AFQjCNEM88mU55Y-fv9a2BiaOrb_ZAbVvQ&ust=1433524758156248
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Θ Δθμοτικι Ενότθτα Υολυγείασ αποτελείται από τθ Δθμοτικι Μοινότθτα Υοφικοφ και 

τισ Φοπικζσ Μοινότθτεσ Αγγελοκάςτρου και Μόρφου. 

Θ Δθμοτικι Ενότθτα Φενζασ αποτελείται από τισ Φοπικζσ Μοινότθτεσ Αγιονορίου, 

Αγίου Βαςιλείου, Μλζνιασ, Μουταλά, Υτεφανίου και Χιλιομοδίου.   

Ζδρα του Διμου Μορινκίων είναι θ πόλθ τθσ Μορίνκου, θ οποία βρίςκεται 80 χλμ. 

νοτιοδυτικά των Ακθνϊν και αποτελεί το κατεξοχιν αςτικό κζντρο του Οομοφ 

Μορινκίασ και το τρίτο ςθμαντικότερο λιμάνι τθσ Σελοποννιςου. Σεριςτοιχίηεται 

από τισ παρακαλάςςιεσ περιοχζσ του Νεχαίου, Κςκμιων, Μεραιϊν και τισ περιοχζσ 

Εξαμιλίων και Αρχαίασ Μορίνκου. Θ γεωγραφικι τθσ κζςθ είναι ςτθν παρακαλάςςια 

περιοχι ανατολικά του Μορινκιακοφ Μόλπου κοντά ςτθν ηεφξθ με τον Υαρωνικό.  

Φα κφρια ςτοιχεία τθσ γεωγραφικισ κζςθσ τθσ Μορίνκου ςτον Ελλαδικό χϊρο είναι 

τα εξισ: 

Είναι κοντά ςτο μθτροπολιτικό ςυγκρότθμα των Ακθνϊν αφοφ απζχει μόλισ 80 

χιλιόμετρα. από τθν Ακινα και υφίςταται τισ κετικζσ και αρνθτικζσ ςυνζπειεσ αυτισ 

τθσ γειτνίαςθσ.  

Αποτελεί ςταυροδρόμι ςτον άξονα Βορρά - Οότου τθσ χϊρασ (Σ.Α.Θ.Ε.)  

Θ ευρφτερθ περιοχι χαρακτθρίηεται από τθ Διϊρυγα τθσ Μορίνκου, με διεκνι 

προβολι και χαρακτιρα ςε ολόκλθρο τον κόςμο, θ οποία διακζτει μοναδικό τοπίο 

και αποτελεί πζραςμα πλωτοφ και χερςαίου τουριςμοφ που κινείται μεταξφ 

Αδριατικισ, Ιονίου και Αιγαίου κακϊσ και μεταξφ Αττικισ και Σελοποννιςου, αλλά 

και από τον αρχαιολογικό χϊρο, το Ξουςείο και τθν Ακρόπολθ τθσ Αρχαίασ 

Μορίνκου, που επίςθσ είναι παγκοςμίωσ γνωςτά και προςελκφουν κακθμερινά 

μεγάλο αρικμό τουριςτϊν. 

Φο αςτικό κζντρο τθσ Μορίνκου, εκτόσ από διοικθτικό κζντρο, είναι και 

περιφερειακόσ πόλοσ οικονομικισ ανάπτυξθσ, για τθν διάχυςθ πολλαπλαςιαςτικϊν 

επιπτϊςεων ςε αγροτικζσ και βιοτεχνικζσ – βιομθχανικζσ δραςτθριότθτεσ και ςε 

δραςτθριότθτεσ παροχισ υπθρεςιϊν για όλο το Οομό. Επίςθσ παρουςιάηει ζντονθ 

εμπορικι κίνθςθ, τόςο λόγω των καταςτθμάτων και των επιχειριςεων που 

εδρεφουν ςε αυτιν, όςο και λόγω του λιμανιοφ τθσ, που αποτελεί κόμβο για τθ 

διακίνθςθ των αγροτικϊν προϊόντων τθσ ευρφτερθσ περιοχισ τθσ Μορινκίασ.   

Επίςθσ θ πόλθ τθσ Μορίνκου αποτελεί ζδρα του  Γενικοφ Οοςοκομείου Μορινκίασ, 

τθσ Υχολισ Μοινωνικϊν Επιςτθμϊν του Σανεπιςτθμίου Σελοποννιςου με δφο 
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τμιματα, του Σρωτοδικείου. Φόςο θ λειτουργία του νοςοκομείου όςο και τθσ 

πανεπιςτθμιακισ ςχολισ, δθμιουργεί ροζσ ειςοδθμάτων και ατόμων, από και προσ 

τθν πόλθ, ςυμβάλλοντασ ςτθν οικονομικι ανάπτυξθ αυτισ. 

 

Ρ Διμοσ Μορινκίων παρουςιάηει μεγάλο αρχαιολογικό και ιςτορικό ενδιαφζρον και 

ελκφει πολλοφσ περιθγθτζσ, Ζλλθνεσ και ξζνουσ όλο το χρόνο. Υτα όρια του 

βρίςκεται ο αρχαιότεροσ οικιςμόσ τθσ Μορινκίασ, θ περιοχι Μοράκου, όπου ζχει 

ανακαλυφκεί προϊςτορικόσ οικιςμόσ του 5.000 π.Χ. Υτθν περιοχι τθσ Αρχαίασ 

Μορίνκου υπάρχει πλικοσ ερειπίων ναϊν και κτιρίων, τθσ ρωμαϊκισ κυρίωσ εποχισ, 

αφοφ θ αρχαιότερθ ελλθνικι πόλθ καταςτράφθκε εκ κεμελίων το 146 π. Χ., από τον 

Τωμαίο Ψπατο Νεφκιο Ξόμμιο. Υτο νοτιότερο άκρο του Διμου υψϊνεται ο βράχοσ 

τθσ Ακροκορίνκου με το ομϊνυμο κάςτρο, που χρθςιμοποιικθκε ανελλιπϊσ από 

τθν αρχαιότθτα μζχρι και τθν Επανάςταςθ του 1821 και ζπαιξε κακοριςτικό ρόλο 

ςτθν Ελλθνικι Ιςτορία. 

 
 
 
 
 
 
 

Χάρτθσ Διμου Κορινκίων 

(πθγι google maps, ιδία επεξεργαςία) 

 



29 

 

Β.2. ΡΤΓΑΟΙΥΞΡΥ ΕΥΩΦΕΤΙΜΘΥ ΧΣΘΤΕΥΙΑΥ ΔΘΞΡΧ ΜΡΤΙΟΘΙΩΟ 

 

Υφμφωνα με τθν αρικ. 13168/1074 Απόφαςθ Γ.Γ.Α.Δ.Σ.Δ.Ε.&Ι. περί «Ζγκριςθσ τθσ 

υπ. αρικ. 33/2014 Α.Δ.Υ. Μορινκίων Ο. Μορινκίασ με τθν οποία τροποποιείται ο 

Ρργανιςμόσ Εςωτερικισ Χπθρεςίασ του Διμου Μορινκίων» (ΦΕΜ 499/Β/2014), θ 

Χπθρεςία Δθμοτικισ Σεριουςίασ του Διμου Μορινκίων υπάγεται ςτο τμιμα Εςόδων 

και Δθμοτικισ Σεριουςίασ τθσ Διεφκυνςθσ Ρικονομικϊν Χπθρεςιϊν του διμου και 

οι αρμοδιότθτεσ τθσ ορίηονται ωσ ακολοφκωσ: 

 

Χπθρεςία Δθμοτικισ Σεριουςίασ. 

 Ματάρτιςθ και τιρθςθ κτθματολογίου ακινιτων του Διμου ςτο οποίο 

καταχωρίηεται θ περιγραφι και το είδοσ του ακινιτου, θ τοποκεςία, θ ζκταςθ και τα 

όρια του ακινιτου κακϊσ και το ςχετικό τοπογραφικό ι πρόχειρο ςχεδιάγραμμα, θ 

χρονολογία αποκτιςεϊσ του και οι τίτλοι ιδιοκτθςίασ, άλλα δικαιϊματα που τυχόν 

υπάρχουν και οι ςχετικοί τίτλοι και θ κατά προςζγγιςθ αξία του ακινιτου. Ρ τρόποσ 

με τον οποίο καταρτίηεται το κτθματολόγιο κακϊσ και κάκε ςχετικι λεπτομζρεια 

κακορίηονται με κοινι υπουργικι απόφαςθ των Χπουργϊν Ρικονομίασ και 

Ρικονομικϊν και Εςωτερικϊν.  

 Φιρθςθ επικαιροποιθμζνου αρχείου τθσ δθμοτικισ περιουςίασ και μζριμνα για 

τθν αξιοποίθςθ και εκμετάλλευςθ τθσ.  

 Φιρθςθ αρχείου κλθροδοτθμάτων και μζριμνα για τθν αξιοποίθςι τουσ. 

 Διεκπεραίωςθ των διαδικαςιϊν κυριότθτασ ακινιτων που ςχετίηονται με τθν 

ανάκεςθ ςυμβάςεων τεχνικϊν ζργων, προμθκειϊν, υπθρεςιϊν.  

 

Θ Χπθρεςία ειςθγείται και διεκπεραιϊνει τισ διαδικαςίεσ:  

 Σερί δωρεάσ, περί δωρεάν παραχϊρθςθσ και χριςθσ δθμοτικϊν ακινιτων, περί 

εκποίθςθσ ακινιτων, εκποίθςθσ οικοπζδων ςε άςτεγουσ δθμότεσ και διάκεςθσ 

αποκαλυπτόμενων καλλιεργθτικϊν εκτάςεων.  

 Σερί ανταλλαγισ, αγοράσ, εκμίςκωςθσ και μίςκωςθσ ακινιτων, εκμίςκωςθσ 

καλλιεργιςιμθσ γθσ του Διμου και περί τθσ ςφναψθσ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ.  
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 Σερί εκποίθςθσ, μίςκωςθσ, εκμίςκωςθσ και δωρεάσ κινθτϊν πραγμάτων του 

Διμου.  

 Σερί αναγκαςτικισ απαλλοτρίωςθσ ακινιτων ι ςφςταςθσ δουλείασ για λόγουσ 

δθμόςιασ ωφζλειασ. 

 Φιρθςθ ιδίωσ του τφπου τθσ απλισ ι ςφμφωνθσ γνϊμθσ, όταν απαιτείται, κατά 

τθ διεκπεραίωςθ των ανωτζρω διαδικαςιϊν.  
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Β.3. ΡΝΡΜΝΘΤΩΞΕΟΡ ΥΧΕΔΙΡ ΑΥΦΙΜΘΥ ΑΟΑΣΦΧΠΘΥ ΣΡΝΘΥ ΜΡΤΙΟΘΡΧ 

ΦΡΧ ΔΘΞΡΧ ΜΡΤΙΟΘΙΩΟ 

 

Ρ διμοσ Μορινκίων ςτα πλαίςια τθσ ανάπτυξθσ ςτρατθγικισ για βιϊςιμθ αςτικι 

ανάπτυξθ, διαχείριςθ τθσ περιουςίασ του και προςζλκυςθ επιςκεπτϊν , ςε 

ςυνεργαςία με τθν Σεριφζρεια Σελοποννιςου, εκπόνθςε Ρλοκλθρωμζνο Υχζδιο 

Αςτικισ ανάπτυξθσ (ΡΥΑΑ) για τθν πόλθ τθσ Μορίνκου. Φο ΡΥΑΑ Μορίνκου εγκρίκθκε 

με τθν αρικμ. 6000/30-12-2010 Απόφαςθ Γ.Γ. Σεριφζρειασ Σελοποννιςου. 

Ρ μακροπρόκεςμοσ ςτόχοσ που ζχει τεκεί για τθν ανάπτυξθ των ελλθνικϊν πόλεων 

είναι «θ ςυνοχι του χϊρου και θ βιϊςιμθ κοινωνικι και οικονομικι ανάπτυξθ, που 

δε ςτερεί από τισ μελλοντικζσ γενιζσ το δικαίωμα τθσ επιλογισ». Θ βιϊςιμθ αςτικι 

ανάπτυξθ αφορά ςτο ςφνολο των αςτικϊν κζντρων τθσ χϊρασ, όπωσ οι 

πρωτεφουςεσ των νομϊν και τα λοιπά αςτικά κζντρα. Θ βιωςιμότθτα των αςτικϊν 

κζντρων αναφζρεται τόςο ςτθ λειτουργικότθτά τουσ με τθν ζννοια τθσ 

αντιμετϊπιςθσ των ελλείψεων που πολλά από αυτά παρουςιάηουν ωσ προσ τισ 

υποδομζσ τουσ, όςο και ςτθν οικονομικι τουσ βιωςιμότθτα, με τθν ζννοια ενόσ 

ανταγωνιςτικοφ παραγωγικοφ προτφπου ςε ςυνδυαςμό με τθν αποτελεςματικι 

διοίκθςι τουσ. Χαρακτθριςτικά ςτοιχεία τθσ αςτικισ πολιτικισ ςτθ νζα περίοδο 

είναι θ πρόςβαςθ των πολιτϊν ςτθν εργαςία, ςτθν εκπαίδευςθ, ςτισ υπθρεςίεσ και 

ςτθν ψυχαγωγία, το αναβακμιςμζνο φυςικό και πολιτιςτικό περιβάλλον, θ 

δυναμικι και ανταγωνιςτικι οικονομικι ανάπτυξθ, οι καινοτόμεσ επιχειρθματικζσ 

δραςτθριότθτεσ και θ παροχι κοινωνικϊν υπθρεςιϊν μζςω μιασ εκςυγχρονιςμζνθσ 

δθμόςιασ διοίκθςθσ. 

 

Θ ςτρατθγικι ανάπτυξθσ των αςτικϊν κζντρων είναι : 

• πολυκεντρικότθτα 

• ενίςχυςθ των τάςεων δικτφωςθσ μεταξφ αςτικϊν κζντρων 

• βελτίωςθ και ανάπτυξθ των υποδομϊν και περιοριςμόσ τθσ αςτικισ 

διάχυςθσ  
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• αειφορικι ανάπτυξθ των πόλεων (αφξθςθ πραςίνου και κοινοχριςτων 

χϊρων, ολοκλθρωμζνεσ υποδομζσ αςτικϊν εξυπθρετιςεων, αςτικζσ αναπλάςεισ, 

δίκτυα πεηοδρόμων και ποδθλατοδρόμων, μείωςθ των οικιακϊν αποβλιτων) 

• αντιμετϊπιςθ των κοινωνικϊν προβλθμάτων ςτα αςτικά κζντρα 

• βελτίωςθ τθσ πλθροφόρθςθσ ςχετικά με τισ εξελίξεισ ςτα αςτικά κζντρα. 

 

Ρι Γενικοί Υτόχοι: 

α) Βελτίωςθ των ςυνκθκϊν προςταςίασ του φυςικοφ και ανκρωπογενοφσ 

περιβάλλοντοσ 

β) Βελτίωςθ των προχποκζςεων παροχισ κοινωνικϊν υπθρεςιϊν, ςτόχοσ ο 

οποίοσ και αυτόσ ζχει άμεςθ ςχζςθ με τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ ενϊ 

ςυμβάλει ςτθν κοινωνικι και εργαςιακι ζνταξθ ατόμων που ανικουν ςε κοινωνικά 

ευαίςκθτεσ πλθκυςμιακζσ ομάδεσ. 

γ) Διαφοροποίθςθ του αναπτυξιακοφ προτφπου. 

 

Ρι παρεμβάςεισ αυτζσ κα εςτιάηονται ςτθν βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των 

κατοίκων με τθν ενίςχυςθ των αςτικϊν υποδομϊν, τθν ανάπλαςθ και ανάδειξθ 

υποβακμιςμζνων περιοχϊν των αςτικϊν κζντρων, ιςτορικϊν κζντρων, τθν βελτίωςθ 

των κυκλοφοριακϊν ρυκμίςεων κλπ. Υτόχοσ αυτϊν των παρεμβάςεων είναι θ 

αφξθςθ του αςτικοφ ιςτοφ για τθν προϊκθςθ τθσ βιϊςιμθσ αςτικισ ανάπτυξθσ. 

«Υτόχοσ του Υχεδίου Δράςθσ κα είναι θ βελτίωςθ του επιπζδου ηωισ των κατοίκων 

των αςτικϊν ι θμιαςτικϊν κζντρων, με τθν βελτίωςθ του φυςικοφ και 

ανκρωπογενοφσ περιβάλλοντοσ και τθν άμβλυνςθ των λειτουργικϊν προβλθμάτων 

αυτϊν των αςτικϊν ι θμιαςτικϊν κζντρων, κυρίωσ μζςω καινοτόμων 

αποτελεςματικϊν παρεμβάςεων. 

 

Γενικόσ ςτόχοσ των ολοκλθρωμζνων παρεμβάςεων για τθν αςτικι ανάπτυξθ είναι θ 

αναςυγκρότθςθ και βιϊςιμθ οικονομικι και κοινωνικι ανάπτυξθ των πόλεων.  

 

Υτο πλαίςιο αυτό, βαςικζσ προτεραιότθτεσ για τθ βιϊςιμθ αςτικι ανάπτυξθ είναι:  

• Θ δθμιουργία και εξαςφάλιςθ υψθλισ ποιότθτασ δθμόςιων κοινόχρθςτων 

χϊρων 
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• Ρ εκςυγχρονιςμόσ των δικτφων υποδομισ 

• Θ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ αποδοτικότθτασ 

• Θ προϊκθςθ τθσ καινοτομίασ και θ ανάπτυξθ επιχειρθματικότθτασ  

• Θ βιϊςιμθ αναβάκμιςθ του φυςικοφ και δομθμζνου περιβάλλοντοσ 

• Θ ενίςχυςθ τθσ τοπικισ οικονομίασ και τθσ τοπικισ αγοράσ εργαςίασ και με 

τθ βελτίωςθ τθσ ελκυςτικότθτασ για ανάπτυξθ επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων  

• Θ προϊκθςθ / ανάπτυξθ κοινωνικϊν υποδομϊν  

• Θ προϊκθςθ των αποδοτικϊν και προςιτϊν ςυςτθμάτων αςτικισ μεταφοράσ 

• Θ εξαςφάλιςθ κοινωνικισ ςυνοχισ  

Θ μελζτθ των ςχετικϊν ςτοιχείων για τθν πόλθ τθσ Μορίνκου επικεντρϊκθκε ςε 

ςυγκεκριμζνα προβλιματα αςτικισ ανάπτυξθσ που διαπιςτϊκθκαν για το ςφνολο 

τθσ πόλθσ και είναι κυρίωσ τα εξισ : 

• Ψπαρξθ υποπεριοχϊν με υποβακμιςμζνεσ κοινωνικζσ ι / και αςτικζσ 

υποδομζσ  

• Χποβάκμιςθ του φυςικοφ ι / και δομθμζνου περιβάλλοντοσ ςε υποπεριοχζσ 

τθσ πόλθσ 

• Χποβάκμιςθ ι / και ζλλειψθ λειτουργικισ αξιοποίθςθσ υποπεριοχϊν ι / και 

δθμόςιων κτιρίων τθσ πόλθσ 

• Χαμθλόσ βακμόσ βιϊςιμθσ αςτικισ κινθτικότθτασ  

• Ψπαρξθ κυκλοφοριακϊν προβλθμάτων κυρίωσ λόγω τθσ ζλλειψθσ επαρκϊν 

χϊρων ςτάκμευςθσ 

• Ζλλειψθ «πράςινων» δικτφων υποδομϊν και δικτφων κοινισ ωφζλειασ. 

 

Από τισ διαπιςτϊςεισ αυτζσ προςδιορίςκθκε ότι ςτθν πόλθ τθσ Μορίνκου, που 

αποτελεί ςθμαντικό αςτικό πόλο ανάπτυξθσ για ολόκλθρθ τθν Σεριφζρεια 

Σελοποννιςου, οι παρεμβάςεισ του Ρλοκλθρωμζνου Υχεδίου Αςτικισ Ανάπτυξθσ 

Μορίνκου κα αναφζρονται ςτο ςφνολο του οικιςτικοφ ιςτοφ τθσ πόλθσ τθσ 

Μορίνκου. μωσ εντοπίςκθκαν υποβακμιςμζνεσ υποπεριοχζσ και τμιματα τθσ 

πόλθσ, όπωσ είναι οι παρόχκιεσ περιοχζσ του χειμάρρου Πθριά για τισ οποίεσ 

υπάρχουν δυνατότθτεσ ςθμαντικισ ανάπλαςθσ και αναβάκμιςισ τουσ με κετικζσ 

επιπτϊςεισ για το ςφνολο των κατοίκων τθσ πόλθσ, κακϊσ και άλλεσ αναξιοποίθτεσ 

επί μζρουσ υποπεριοχζσ και αναξιοποίθτα δθμόςια κτίρια που μπορεί να 
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αξιοποιθκοφν για πολιτιςτικζσ και λοιπζσ επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ. Για τθν 

αντιμετϊπιςθ των ανωτζρω προβλθμάτων, εςτιάςκθκαν παρεμβάςεισ αναβάκμιςθσ 

αυτϊν των υποπεριοχϊν, ςε ςυνδυαςμό και με άλλεσ παρεμβάςεισ ςτον υπόλοιπο 

οικιςτικό ιςτό τθσ πόλθσ που αφοροφν κυρίωσ ςτθν βελτίωςθ των ςυνκθκϊν 

μετακίνθςθσ των κατοίκων αλλά και των επιςκεπτϊν από και προσ τθν πόλθ, ζτςι 

ϊςτε θ βελτίωςθ του φυςικοφ και ανκρωπογενοφσ περιβάλλοντοσ που κα προκφψει 

ςτθν πόλθ από τθν υλοποίθςθ του ΡΥΑΑ Μορίνκου, να ζχει κετικζσ επιπτϊςεισ για 

το ςφνολο των κατοίκων τθσ πόλθσ τθσ Μορίνκου αλλά και των επιςκεπτϊν.  

 

ΑΣΡΦΧΣΩΥΘ ΧΣΑΤΧΡΧΥΑΥ ΜΑΦΑΥΦΑΥΘΥ 

 

Θ πόλθ τθσ Μορίνκου βρίςκεται 80 χλμ. νοτιοδυτικά των Ακθνϊν και αποτελεί το 

κατεξοχιν αςτικό κζντρο του Οομοφ Μορινκίασ και το δεφτερο ςθμαντικότερο 

λιμάνι τθσ Σεριφζρειασ Σελοποννιςου (μετά τθν Μαλαμάτα).  

Φο αςτικό κζντρο τθσ Μορίνκου εκτόσ από ζδρα του Οομοφ Μορινκίασ είναι και 

διοικθτικό κζντρο, αναπτυξιακόσ περιφερειακόσ πόλοσ, κζντρο υπθρεςιϊν και 

οργάνωςθσ των αγροτικϊν δραςτθριοτιτων του Οομοφ και κζντρο ανάπτυξθσ 

βιομθχανίασ. Επίςθσ παρουςιάηει ζντονθ εμπορικι κίνθςθ, που ενιςχφεται λόγω 

του λιμανιοφ τθσ το οποίο αποτελεί κόμβο για τθ διακίνθςθ των αγροτικϊν 

προϊόντων τθσ ευρφτερθσ περιοχισ τθσ Μορινκίασ.  

Θ πόλθ τθσ Μορίνκου ζχει πλθκυςμό 29.787 κατοίκουσ (απογραφι Ε.Υ.Χ.Ε. 2001), 

που αποτελεί το 81,5 % του ςυνολικοφ πλθκυςμοφ του Διμου Μορινκίων και το 19,3 

% του ςυνολικοφ πλθκυςμοφ του Οομοφ Μορινκίασ.  

Θ διάρκρωςθ τθσ απαςχόλθςθσ ςτθν τοπικι οικονομία τθσ Μορίνκου κατά κλάδουσ 

των τομζων παραγωγισ, δεν ακολουκεί το πρότυπο τθσ διάρκρωςθσ τθσ 

απαςχόλθςθσ ςτθν ευρφτερθ οικονομία τθσ Σεριφζρειασ Σελοποννιςου, όπου 

παρατθρείται ζντονθ παρουςία του πρωτογενοφσ τομζα ςτθν απαςχόλθςθ. Φο 

μεγαλφτερο ποςοςτό του ςυνολικοφ οικονομικά ενεργοφ πλθκυςμοφ του Διμου 

Μορινκίων απαςχολείται ςτον τριτογενι τομζα παραγωγισ (59,3%), ενϊ ζνα 

ςθμαντικό ποςοςτό απαςχολείται και ςτον δευτερογενι τομζα παραγωγισ (31,0%). 

Από τα ςτοιχεία του Διμου ςε ότι αφορά ςτθν θλικία και τθν κατάςταςθ των 

κτιρίων τθσ πόλθσ, προκφπτει ότι από το ςφνολο των κτιρίων: 
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α)- το 25% των κτιρίων χρονολογοφνται ωσ προχπάρχοντα του ζτουσ 1945 

 το 40% των κτιρίων χρονολογοφνται ςτο χρονικό διάςτθμα 1945 – 1970 

 το 35% των κτιρίων χρονολογοφνται μετά το ζτοσ 1970 ζωσ ςιμερα. 

β)- 80 κτίρια είναι ερείπια 

 50 κτίρια είναι εγκαταλελειμμζνα  

 200 κτίρια είναι κατοικοφμενα ςε κατάςταςθ «τρϊγλθσ» 

 380 κτίρια είναι κατοικοφμενα με ςοβαρά προβλιματα και  

 380 κτίρια χαρακτθρίηονται ωσ προβλθματικά  

Φο ςφνολο των κτιρίων αυτϊν είναι 1090 και αποτελοφν το 4% του ςυνόλου των 

κτιρίων τθσ πόλθσ. Επιςθμαίνεται επίςθσ ότι ο βακμόσ εξάντλθςθσ του ςυντελεςτι 

δόμθςθσ είναι 60%. 

Υτθν πόλθ τθσ Μορίνκου υφίςτανται χριςεισ γθσ για τθν εξυπθρζτθςθ των αςτικϊν 

λειτουργιϊν, όπωσ αμιγοφσ και γενικισ κατοικίασ, τουριςμοφ και αναψυχισ και 

τοπικοφ κζντρου εξυπθρζτθςθσ ςυνοικίασ – γειτονιάσ. Μακορίηονται επίςθσ χϊροι 

οικοδόμθςθσ, οδϊν, πεηόδρομων, πλατειϊν, παιδικισ χαράσ, αναψυχισ, πραςίνου, 

ακλθτιςμοφ, εκπαίδευςθσ, κοινωνικισ πρόνοιασ και κοινωφελϊν δραςτθριοτιτων, 

ςτάκμευςθσ, πολιτιςτικϊν δραςτθριοτιτων, κρθςκευτικϊν δραςτθριοτιτων, 

αποκθκϊν και δθμοςίων κτιρίων και καταςτθμάτων. 

Υε ότι αφορά ςτουσ δθμόςιουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία του 

Διμου θ εικόνα που αποτυπϊνεται για τθν πόλθ, εμφανίηεται ςτον Σίνακα που 

ακολουκεί:  

 

Ζκταςθ ελεφκερων / αναξιοποίθτων περιοχϊν   Υτρζμματα % 

επί του ςυνόλου των δθμόςιων κοινόχρθςτων χϊρων 

1. Σλατείεσ        60

 29,3 

2. Σαιδότοποι – Σαιδικζσ χαρζσ      10 4,9 

3. Χπαίκριοι κοινόχρθςτοι χϊροι ακλοπαιδιϊν    15 7,3 

4. Σεηόδρομοι        30

 14,6 

5. Νοιποί κοινόχρθςτοι χϊροι (ςυνολικά Μ.Χ. –Σραςίν.)   15 7,3 
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6. Αναξιοποίθτοι δθμόςιοι χϊροι (ΜΧ, Σλατείεσ, Σαιδ. χαρζσ)  75

 36,6 

Υφνολο          205

 100,00 

Ρι Δθμόςιοι κοινόχρθςτοι χϊροι, εκτόσ των αναξιοποίθτων, που ζχουν καλι 

ποιότθτα, λειτουργικότθτα, προςβαςιμότθτα, οδικι ςφνδεςθ και χϊρουσ 

ςτάκμευςθσ αποτελοφν το 80% του ςυνόλου των αντίςτοιχων χϊρων τθσ πόλθσ.  

Ρι κοινόχρθςτοι χϊροι και οι χϊροι πραςίνου προσ απαλλοτρίωςθ είναι 70 

ςτρζμματα (15% επί του ςυνόλου του πραςίνου τθσ πόλθσ).  

 

Υε ότι αφορά ςτουσ χϊρουσ πραςίνου τθσ πόλθσ θ εικόνα που υπάρχει 

παρουςιάηεται ςτον Σίνακα που ακολουκεί: 

 

Χϊροι πραςίνου  Υτρζμματα 

 

1. Άλςθ (περιαςτικά)  10 

2. Αλςφλλια   5 

3. Σάρκα    9 

4. Νοιποί χϊροι πραςίνου 5 

Υφνολο    29 
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Επιςθμαίνεται ότι ςτα περιαςτικά άλςθ απαιτοφνται εργαςίεσ ανάδειξισ τουσ που 

περιλαμβάνουν διαμορφϊςεισ, κακαριςμοφσ, αποψιλϊςεισ, αναπλάςεισ και 

φωτιςμό.  

Υε ότι αφορά ςτισ φυτεφςεισ ςτουσ δθμόςιουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ, οι οδοί με 

δενδροςτοιχίεσ ι πραςιζσ είναι ςε μικοσ 10 χλμ. που αναλογεί ςτο 10% του 

ςυνολικοφ δθμοτικοφ οδικοφ δικτφου.  

Φζλοσ αξίηει να αναφερκεί ότι ςτθν Μόρινκο υπάρχουν 3 χϊροι περιαςτικοφ 

πραςίνου ζκταςθσ 100 ςτρεμμάτων, 3 ρζματα ζκταςθσ 8 ςτρεμμάτων, 1 χείμαρροσ 

ζκταςθσ 60 ςτρεμμάτων και 6 παρακαλάςςιεσ εκτάςεισ 200 ςτρεμμάτων.  

Υε ότι αφορά ςτισ οχλοφςεσ δραςτθριότθτεσ με περιβαλλοντικζσ επιβαρφνςεισ, 

χαρακτθρίηονται ωσ μικροφ μεγζκουσ και εμφανίηονται ςτθν περιοχι του πεδίου 

βολισ.  

Φα προβλιματα ρφπανςθσ είναι κυρίωσ υπερτοπικισ φφςεωσ, επθρεάηουν 

δυςμενϊσ τθν ευρφτερθ περιοχι του Οομοφ Μορινκίασ και ςυνεπϊσ, τθν περιοχι 

του Διμου Μορινκίων και κατ’ ακολουκία τθν πόλθ τθσ Μορίνκου. Ειδικότερα ςε ότι 

αφορά ςτθ ρφπανςθ από ςτερεά απορρίμματα ςτθν πόλθ τθσ Μορίνκου, θ διάκεςθ 

των απορριμμάτων χαρακτθρίηεται προβλθματικι, λόγω του τρόπου μεταφοράσ και 

τθσ κζςθσ διάκεςθσ. Ρι όγκοι των ςκουπιδιϊν παρουςιάηονται αυξθμζνοι κυρίωσ 

τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ. Ρ Διμοσ εκπονεί ςχζδιο ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ 

των ςτερεϊν του αποβλιτων. 

Θ υδροδότθςθ τθσ Μορίνκου γίνεται από τισ πθγζσ τθσ Υτυμφαλίασ με πόςιμο νερό, 

ενϊ το δίκτυο φδρευςθσ καλφπτει το 100% τθσ πόλθσ με 18.400 ςυνδζςεισ.  

Φο δίκτυο αποχζτευςθσ ςτθν πόλθ ζχει ςυνολικό μικοσ 65 χλμ, με 5.000 ςυνδζςεισ 

που καλφπτουν το 78% τθσ πόλθσ, ενϊ υφίςταται ανάγκθ επζκταςθσ του δικτφου 

κατά 40 χλμ.  

και αντικατάςταςθσ του υπάρχοντοσ δικτφου κατά 30 χλμ.  

Φο δίκτυο αποχζτευςθσ ομβρίων καταςκευάςτθκε ιδθ ςτθν πόλθ τθσ Μορίνκου, 

μικουσ 18.000 μ., με τισ απαραίτθτεσ δεξαμενζσ κακίηθςθσ.  

Για τθν επεξεργαςία των αςτικϊν λυμάτων τθσ πόλθσ τθσ Μορίνκου λειτουργεί 

Βιολογικόσ Μακαριςμόσ από κοινοφ με τον Διμο Νουτρακίου, ο οποίοσ καλφπτει το 

75% τθσ πόλθσ. Θ εγκατάςταςθ χωροκετείται ςτθ κζςθ Μαρμπουνάρι ςτθν μζςθ τθσ 

απόςταςθσ Μορίνκου - Νουτρακίου και παραπλεφρωσ τθσ Διϊρυγασ. Επίςθσ 
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ςχεδιάηεται θ εγκατάςταςθ τριτοβάκμιασ επεξεργαςίασ ςτον υπάρχοντα Βιολογικό 

Μακαριςμό, ϊςτε να αξιοποιθκοφν τα παραγόμενα νερά που ςιμερα οδθγοφνται 

ςτθ κάλαςςα. 

 

Υφμφωνα με τα ςτοιχεία του Διμου για το δθμοτικό οδικό δίκτυο τθσ πόλθσ, οι μθ 

αςφαλτοςτρωμζνεσ οδοί είναι οριςμζνοι αγροτικοί, ενϊ υπάρχουν και αδιάνοικτεσ 

οδοί που προβλζπονται από τισ επεκτάςεισ του ςχεδίου πόλθσ. Φο ςφνολο των οδϊν 

αυτϊν είναι 20 χλμ και αποτελοφν το 15% του ςυνολικοφ δθμοτικοφ οδικοφ 

δικτφου. 

 

Ρι διακζςιμοι δθμόςιοι χϊροι ςτάκμευςθσ περιλαμβάνουν 4.000 κζςεισ, εκ των 

οποίων 3.000 κζςεισ είναι παρά τθν οδό και 1.000 κζςεισ εκτόσ οδοφ. Υφμφωνα με 

ςτοιχεία του Διμου απαιτείται αφξθςθ των κζςεων από 4.000 ςε 6.000, δθλ. να 

αντιςτοιχοφν 0,5 κζςεισ ανά κατοικία (από 0,3 που είναι ςιμερα).  

 

Υθμειϊνεται ότι θ πόλθ τθσ Μορίνκου αντιμετωπίηει προβλιματα κυκλοφοριακισ 

ςυμφόρθςθσ λόγω του μεγάλου αρικμοφ κυκλοφορίασ οχθμάτων και λόγω τθσ 

λειτουργίασ του εμπορικοφ λιμζνοσ. 

ςον αφορά ςτο δίκτυο ςυγκοινωνιϊν, οι υπεραςτικζσ ςυνδζςεισ τθσ Μορίνκου 

εξυπθρετοφνται οδικϊσ από λεωφορεία του Μ.Φ.Ε.Ν. του Οομοφ Μορινκίασ. 

Χπάρχουν δρομολόγια για όλουσ τουσ βαςικοφσ οικιςμοφσ του Ο. Μορινκίασ και για 

τθν Ακινα.  

Θ Μόρινκοσ ςυνδζεται ςιδθροδρομικά με τθν υπόλοιπθ Μορινκία και τθν Αττικι 

μζςω του Σροαςτιακοφ Υιδθροδρόμου Ακθνϊν ο οποίοσ φκάνει ωσ το Μιάτο. 

Θ Μόρινκοσ διακζτει ζνα μικρό λιμάνι που βρίςκεται ςχεδόν ςτο κζντρο τθσ πόλθσ. Θ 

ζκταςι του είναι 4.000 τ.μ. και διακζτει κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ 500 τ.μ.. Διακζτει 

δφο προβλιτεσ με μικοσ 110 και 120 μζτρων αντίςτοιχα. Χπάρχει μικρι 

εμπορευματικι κίνθςθ, κυρίωσ των βιομθχανιϊν τθσ περιοχισ, αλλά και μερικϊν 

γεωργικϊν προϊόντων. Νόγω του Ιςκμοφ υπάρχει και ςχετικι τουριςτικι κίνθςθ από 

κρουαηιερόπλοια. 
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Θ πόλθ αποτελεί ζδρα του Οομαρχιακοφ Γενικοφ Οοςοκομείου Μορινκίασ ςτο οποίο 

απαιτείται αφξθςθ των κλινϊν, του προςωπικοφ και των υποδομϊν, λόγω τθσ 

γειτνίαςθσ τθσ πόλθσ με τουσ 2 αυτοκινθτόδρομουσ Ακθνϊν – Μορίνκου – Σατρϊν 

και Μορίνκου – Φριπόλεωσ, τθσ Ε.Ρ. Ιςκμοφ – Μορίνκου – Επιδαφρου, τθσ Διϊρυγασ 

τθσ Μορίνκου, του λιμζνοσ τθσ Μορίνκου και του Σροαςτιακοφ ςιδθροδρόμου. 

 

Υε ότι αφορά ςτθν Μοινωνικι Σρόνοια, ςτθν πόλθ υπάρχουν 2 δθμόςιοι 

βρεφονθπιακοί ςτακμοί και 14 ιδιωτικοί, 6 δθμόςιοι παιδικοί ςτακμοί και 4 

ιδιωτικοί, κακϊσ και 1 ιδιωτικό κζντρο δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ παιδιϊν με 

αναπθρία, ενϊ απαιτοφνται ακόμθ 5 νζοι δθμόςιοι βρεφονθπιακοί ςτακμοί και 5 

νζοι δθμόςιοι παιδικοί ςτακμοί. 

Χπάρχουν επίςθσ 7 ΜΑΣΘ δυναμικότθτασ 5000 ατόμων και άλλεσ 2 δομζσ πρόνοιασ 

για θλικιωμζνουσ (ΜΘΦΙ) δυναμικότθτασ 15 ατόμων. 

Για τα ΑΞΕΑ υπάρχει ζνα ιδιωτικό κζντρο δυναμικότθτασ 100 ατόμων, ενϊ υπάρχει 

μεγάλθ ανάγκθ για τθ δθμιουργία 2 δθμόςιων κζντρων για ΑΞΕΑ δυναμικότθτασ 

500 ατόμων -ποςοςτό περίπου 8% επί του ενεργοφ πλθκυςμοφ. 

Φζλοσ υπάρχει και ζνα δθμόςιο κζντρο πρόλθψθσ εξαρτθςιογόνων ουςιϊν 

δυναμικότθτασ 50 ατόμων. 

Υφμφωνα με ςτοιχεία του Διμου, ςτθν πόλθ τθσ Μορίνκου υπάρχουν 17 

νθπιαγωγεία δυναμικότθτασ 500 νθπίων (απαιτοφνται άλλα 10), 13 δθμόςια 

Δθμοτικά ςχολεία και 2 ιδιωτικά, 4 δθμόςια Γυμνάςια και 2 ιδιωτικά, 4 δθμόςια 

Νφκεια και 1 ιδιωτικό, κακϊσ και 1 ΦΕΕ. Θ ςυνεχιηόμενθ πλθκυςμιακι αφξθςθ τθσ 

πόλθσ δθμιουργεί ανάγκεσ για καινοφργια κτίρια και για ανανζωςθ των 

υφιςτάμενων εγκαταςτάςεων. 

Αναφορικά με τθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ υπάρχει και λειτουργεί θ Υχολι 

Μοινωνικϊν Επιςτθμϊν του Σανεπιςτθμίου Σελοποννιςου με δφο τμιματα που 

δθμιουργεί νζεσ προοπτικζσ για τθν πόλθ.  

Υε ότι αφορά ςτισ υποδομζσ πολιτιςτικισ και κοινωνικισ δραςτθριότθτασ, ςτθν 

πόλθ τθσ Μορίνκου υπάρχουν δφο (2) δθμόςια Θζατρα, δφο (2) ιδιωτικοί 

κινθματογράφοι, μία (1) δθμόςια Σινακοκικθ, ζνα (1) δθμόςιο Ξουςείο και ζνα (1) 

ιδιωτικό, δφο (2) δθμόςιεσ Βιβλιοκικεσ, ζνα (1) δθμόςιο Μολυμβθτιριο και ζνα (1) 

δθμόςιο κλειςτό Γυμναςτιριο.  
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ΧΑΤΑΜΦΘΤΙΥΦΙΜΑ ΓΟΩΤΙΥΞΑΦΑ / ΣΤΡΥΔΙΡΤΙΥΞΡΥ ΑΟΑΓΜΩΟ 

 

Υυνοψίηοντασ τα χαρακτθριςτικά γνωρίςματα τθσ πόλθσ τθσ Μορίνκου, προκειμζνου 

να προςδιοριςκοφν οι ανάγκεσ για παρεμβάςεισ με ςτόχο τθν βελτίωςθ τθσ 

λειτουργικότθτασ τθσ πόλθσ και τθν αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων 

και των επιςκεπτϊν τθσ, με αποτζλεςμα και τθν αφξθςθ τθσ ελκυςτικότθτάσ τθσ, 

διαπιςτϊνεται ότι τα ςθμαντικότερα προβλιματα που εμφανίηονται, παρά τθν 

βελτίωςθ / άμβλυνςθ οριςμζνων από αυτά και με βάςθ το Επιχειρθςιακό Υχζδιο 

Δράςθσ που ζχει εκπονθκεί, είναι τα εξισ: 

α) Θ κυκλοφοριακι ςυμφόρθςθ, που παραμζνει ωσ πρόβλθμα, παρά τα κετικά 

αποτελζςματα που ζχουν επιφζρει οι κυκλοφοριακζσ ρυκμίςεισ και οι 

πεηοδρομιςεισ που ζχουν πραγματοποιθκεί. Φο πρόβλθμα αυτό οφείλεται ςε 

ςθμαντικό βακμό ςτθν ζλλειψθ επαρκϊν / κατάλλθλων χϊρων ςτάκμευςθσ, κακϊσ 

και ςτθν ζλλειψθ ενόσ ολοκλθρωμζνου ςυςτιματοσ φωτεινϊν ςθματοδοτϊν και 

ςιμανςθσ. 

β) Θ φπαρξθ υποβακμιςμζνων παρακαλάςςιων ι / και παραρεμμάτιων 

περιοχϊν, παρά τισ αναπλάςεισ τζτοιων περιοχϊν που πραγματοποιικθκαν 

πρόςφατα, με δυνατότθτεσ αξιοποίθςισ τουσ, επεκτείνοντασ το δίκτυο ανάπλαςθσ 

ωσ ζνα ςυνεκτικό πλζγμα αναβακμιςμζνων περιοχϊν τθσ πόλθσ. 

γ) Θ φπαρξθ ιδιαίτερων προβλθμάτων ρφπανςθσ ςε ότι αφορά ςτα ςτερεά 

απόβλθτα (απορρίμματα), λόγω τθσ ζλλειψθσ ςχεδίου διαχείριςθσ 

δ) Υε ότι αφορά ςτθν τοπικι οικονομία και απαςχόλθςθ αν και υπάρχουν 

δυνατότθτεσ ανάπτυξθσ του τουριςμοφ τθσ πόλθσ, αφενόσ μεν λόγω τθσ φπαρξθσ 

παρακαλάςςιασ ηϊνθσ και αφετζρου λόγω τθσ φπαρξθσ ςθμαντικότατων 

αρχαιολογικϊν χϊρων και μνθμείων ςτθν περιοχι, εν τοφτοισ δεν υπάρχει ιδιαίτερθ 

τουριςτικι κίνθςθ που να επθρεάηει ςθμαντικά τον αναπτυξιακό χαρακτιρα και τθν 

λειτουργία τθσ πόλθσ. 
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ΜΑΘΡΤΙΥΞΡΥ ΣΤΡΦΕΤΑΙΡΦΘΦΩΟ / ΒΑΥΙΜΩΟ ΜΑΦΕΧΘΧΟΥΕΩΟ ΑΥΦΙΜΘΥ ΑΟΑΣΦΧΠΘΥ 

ΦΘΥ ΣΡΝΘΥ ΦΘΥ ΜΡΤΙΟΘΡΧ 

 

Ωσ εκ τοφτων, οι κφριεσ Σροτεραιότθτεσ / Βαςικζσ κατευκφνςεισ αςτικισ ανάπτυξθσ 

για τθν πόλθ τθσ Μορίνκου, λαμβανομζνων υπόψθ και των διατικζμενων πόρων, 

ιεραρχικά, είναι:  

1) Θ βιϊςιμθ αναβάκμιςθ του φυςικοφ ι / και δομθμζνου περιβάλλοντοσ  

2) Θ δθμιουργία και εξαςφάλιςθ υψθλισ ποιότθτασ δθμόςιων κοινόχρθςτων 

χϊρων  

3) Θ προϊκθςθ αποδοτικϊν και προςιτϊν ςυςτθμάτων μεταφοράσ / 

μετακίνθςθσ  

4) Θ ελκυςτικότθτα τθσ πόλθσ για ανάπτυξθ επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων 

τθσ τοπικισ οικονομίασ και τθσ τοπικισ αγοράσ εργαςίασ. 

5) Ρ εκςυγχρονιςμόσ των δικτφων υποδομισ  

6) Θ εξαςφάλιςθ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   S     W    O    T     

ΓΕΩΓΤΑΦΙΜΘ ΘΕΥΘ ΜΡΟΦΑ ΥΦΡ ΞΘΦΤΡΣΡΝΙΦΙΜΡ 

ΜΕΟΦΤΡ ΦΘΥ ΑΘΘΟΑΥ 

ΜΡΞΒΙΜΡ ΥΘΞΕΙΡ ΥΧΟΔΕΥΘΥ     

ΜΡΤΙΟΘΙΑΜΡΧ –ΥΑΤΩΟΙΜΡΧ  

ΜΡΝΣΡΧ 

ΜΡΟΦΑ ΥΦΘΟΣΤΩΦΕΧΡΧΥΑ ΣΤΡΥΕΝΜΧΥΘ ΕΣΙΥΜΕΣΦΩΟ 

ΕΟΙΥΧΧΥΘ ΤΡΩΟ 

 

ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΜΡΦΘΦΑ ΣΡΝΧ-ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΜΡ ΜΕΟΦΤΡ  

«ΑΧΦΡΟΡΞΙΑ» 

 ΧΝΡΣΡΙΘΥΘ ΜΕΟΦΤΩΟ 

ΓΕΙΦΡΟΙΑΥ 

ΣΝΘΤΡΦΡΤΘΥΘ  

ΑΣΡΥΣΑΥΞΑΦΙΜΕΥ 

ΣΤΡΥΕΓΓΙΥΕΙΥ 

ΙΥΦΡΤΙΜΡΦΘΦΑ ΑΤΧΑΙΑ ΜΡΤΙΟΘΡΥ 

ΑΤΧΑΙΡ ΝΙΞΑΟΙ ΜΡΤΙΟΘΡΧ 

ΔΙΩΤΧΓΑ ΜΡΤΙΟΘΡΧ 

ΑΜΤΡΜΡΤΙΟΘΡΥ 

ΕΝΝΙΣΘΥ ΥΧΕΔΙΑΥΞΡΥ & 

ΑΟΑΔΕΙΠΘ ΦΩΟ ΑΤΧΑΙΡΝΡΓΙΜΡΧ 

ΣΝΡΧΦΡΧ 

ΣΤΡΥΕΝΜΧΥΘ ΕΣΙΥΜΕΣΦΩΟ 

ΥΧΓΜΕΟΦΤΩΥΕΙΥ ΕΜΣΑΙΔΕΧΦΙΜΡΧ 

ΧΑΤΑΜΦΘΤΑ 

ΕΟΙΥΧΧΥΘ ΣΡΝΙΦΙΥΞΙΜΘΥ 

ΦΑΧΦΡΦΘΦΑΥ 

 

ΧΤΘΥΕΙΥ ΑΥΦΙΜΡ ΜΕΟΦΤΡ- ΣΑΟΕΣΙΥΦΘΞΙΡ 

ΑΓΤΡΦΙΜΕΥ ΣΕΤΙΡΧΕΥ  

ΒΙΡΞΘΧΑΟΙΜΕΥ ΕΓΜΑΦΑΥΦΑΥΕΙΥ 

ΕΞΣΡΤΙΜΡ ΝΙΞΑΟΙ 

ΓΣΥ 

ΞΘ ΕΝΕΓΧΡΞΕΟΘ ΑΟΑΣΦΧΠΘ 

ΧΤΘΥΕΩΟ 

ΕΓΜΑΦΑΥΦΑΥΕΙΥ ΧΤΘΥΕΩΟ 

ΧΣΕΤΦΡΣΙΜΡΧ ΧΑΤΑΜΦΘΤΑ 

ΑΥΦΙΜΘ ΔΙΑΧΧΥΘ 

ΣΕΤΙΒΑΝΝΡΟΦΙΜΘ 

ΕΣΙΒΑΤΧΟΥΘ 

ΦΧΥΙΜΡ ΣΕΤΙΒΑΝΝΡΟ ΜΡΤΙΟΘΙΑΜΡΥ ΜΡΝΣΡΥ  

ΧΕΙΞΑΤΤΡΥ ΠΘΤΙΑΥ 

ΣΑΤΑΘΑΝΝΑΥΙΕΥ ΣΕΤΙΡΧΕΥ 

ΑΧΘΑΙΤΕΦΘ ΔΡΞΘΥΘ  

ΜΑΦΑΣΑΦΘΥΘ 

ΑΙΓΙΑΝΡΧ/ΣΑΤΑΝΙΩΟ/ΔΑΥΩΟ 

ΔΙΑΧΧΥΘ ΑΥΦΙΜΡΧ ΙΥΦΡΧ 

ΕΟΕΤΓΕΙΑΜΘ ΑΣΡΔΡΦΙΜΡΦΘΦΑ ΣΕΤΙΒΑΝΝΡΟΦΙΜΘ 

ΕΣΙΒΑΤΧΟΥΘ 

ΒΙΩΥΙΞΘ 

ΜΙΟΘΦΙΜΡΦΘΦΑ 

ΣΡΔΘΝΑΦΡΔΤΡΞΡΥ 

ΣΕΗΡΔΤΡΞΙΑ 

 

ΜΧΜΝΡΦΡΤΙΑΜΑ ΣΤΡΒΝΘΞΑΦΑ 

ΕΝΝΕΙΨΘ «ΣΤΑΥΙΟΩΟ» ΔΙΜΦΧΩΟ  

ΑΥΦΙΜΡΥ ΥΧΕΔΙΑΥΞΡΥ ΞΕ 

ΡΤΑΞΑ 

ΣΑΓΙΩΥΘ ΧΦΙΥΦΑΞΕΟΘΥ 

ΜΑΦΑΥΦΑΥΘΥ 



ΜΑΦΘΓΡΤΙΕΥ ΣΑΤΕΞΒΑΥΕΩΟ ΑΟΑ ΒΑΥΙΜΘ ΜΑΦΕΧΘΧΟΥΘ ΑΥΦΙΜΘΥ ΑΟΑΣΦΧΠΘΥ ΦΘΥ 

ΣΡΝΘΥ ΦΘΥ ΜΡΤΙΟΘΡΧ 

 

Ξε δεδομζνα τα παραπάνω, θ κυρίαρχθ κατεφκυνςθ των κατθγοριϊν 

παρεμβάςεων για τθν πόλθ τθσ Μορίνκου, ςφμφωνα με το εγκεκριμζνο ΡΥΑΑ, 

αφορά ςτουσ κεματικοφσ τομείσ του περιβάλλοντοσ και ςτθν ποιότθτα ηωισ των 

κατοίκων και των επιςκεπτϊν (με ζμφαςθ ςε κζματα αναπλάςεων και μείωςθσ τθσ 

ρφπανςθσ) και ςτθν τοπικι οικονομία και απαςχόλθςθ με ςτόχο τθν βελτίωςθ του 

τουριςτικοφ προϊόντοσ και είναι: 

 

• Ανάπλαςθ /διαμόρφωςθ πλατειϊν τθσ πόλθσ και δθμιουργία δικτφου 

ποδθλατοδρόμων  

Σροβλζπεται θ αναβάκμιςθ υφιςτάμενθσ υποδομισ παιδικισ χαράσ και θ 

καταςκευι πλατείασ ςε θμιδιαμορφωμζνο χϊρο τθσ πόλθσ, κακϊσ και θ 

διαμόρφωςθ ζτερου κοινόχρθςτου χϊρου τθσ πόλθσ ςε πλατεία, με ςτόχο τθν 

εξυπθρζτθςθ κατοίκων ευρφτερθσ περιοχισ τθσ πόλθσ αφενόσ με τθν δθμιουργία 

διευκολφνςεων πρόςβαςθσ ςε αυτζσ τισ πλατείεσ και αφετζρου με τθν δθμιουργία 

ανάλογων υποδομϊν και χριςεων (αναψυκτιριο, χϊροσ ςυναυλιϊν, χϊροι 

ςτάκμευςθσ κλπ.). 

Σροβλζπεται επίςθσ θ δθμιουργία δικτφου ποδθλατοδρόμων με ςτόχο τθν 

πρόςβαςθ ςε ςθμαντικοφσ πόλουσ ζλξθσ τθσ πόλθσ (βόρειο και δυτικό παραλιακό 

μζτωπο), κακϊσ και τθ ςφνδεςθ κφριων οδϊν με αξιοποίθςθ υφιςτάμενων 

διαδρομϊν (βαςικϊν αρτθριϊν, υφιςτάμενων πεηοδρομθμζνων τμθμάτων, κακϊσ 

και προβλεπόμενων). 

Ξζροσ των ανωτζρω παρεμβάςεων ζχει ολοκλθρωκεί. 

 

• Δθμιουργία χϊρων ανάπλαςθσ ςε υποβακμιςμζνεσ περιοχζσ τθσ πόλθσ. 

Σροβλζπεται, μεταξφ άλλων, θ δθμιουργία υποδομϊν πρόςβαςθσ πεηϊν και 

ποδθλάτων ςτισ παρόχκιεσ περιοχζσ του χειμάρρου Πθριά, κακϊσ και χϊροι 

πραςίνου, ψυχαγωγίασ και άκλθςθσ με ςτόχο τθν αναβάκμιςθ του φυςικοφ 

περιβάλλοντοσ και τθ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν διαβίωςθσ των κατοίκων τθσ πόλθσ 

αλλά και των επιςκεπτϊν.  
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Ρλοκλθρϊνονται οι εργαςίεσ καταςκευισ των ανωτζρω ζργων. 

 

• Αποκατάςταςθ εγκαταλελειμμζνων επαγγελματικϊν κτιριακϊν 

εγκαταςτάςεων και αξιοποίθςι τουσ για πολιτιςτικζσ και λοιπζσ επιχειρθματικζσ 

δραςτθριότθτεσ (παλαιά ςφαγεία) 

Θ παρζμβαςθ ςυνδζεται λειτουργικά και με τισ άλλεσ ανωτζρω αναφερόμενεσ 

παρεμβάςεισ που προτείνονται. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ. – ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΧΕΔΙΟΤ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΚΙΝΗΣΩΝ ΔΗΜΟΤ 

ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

 

Γ. 1. ΥΧΕΔΙΡ ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘΥ ΑΜΙΟΘΦΩΟ ΔΘΞΡΧ ΜΡΤΙΟΘΙΩΟ 

 

Θ ακίνθτθ περιουςία του Διμου Μορινκίων δφναται να αποτελζςει ζνα ιςχυρό 

εργαλείο κατά τθν άςκθςθ τθσ δθμοτικισ πολιτικισ. 

Φα οφζλθ από τθν εφαρμογι ενόσ ολοκλθρωμζνου ςχεδίου αξιοποίθςθσ τθσ 

ακίνθτισ του περιουςίασ, είναι ςίγουρο πωσ κα είναι ςθμαντικά αφοφ από τθ μία ο 

Διμοσ αναμζνεται να  αυξιςει τα ειςοδιματά από μιςκϊςεισ και παραχωριςεισ, 

ενϊ από  τθν άλλθ θ αξιοποίθςθ όλων των ακινιτων του Διμου κα ςυμβάλει ςτθν 

αρτιότερθ άςκθςθ τθσ δθμοτικισ πολιτικισ και ςτθ μεγαλφτερθ γεωγραφικι 

διάχυςθ των κοινωφελϊν  δράςεων αυτοφ.  

Ξε ςκοπό τθν αξιοποίθςθ τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ του Διμου Μορινκίων, τθν 

παροφςα χρονικι ςτιγμι ζχει καταρχιν ςυςτακεί ςτο Διμο Μορινκίων Ρμάδα 

Εργαςίασ , με αντικείμενο τθν καταγραφι τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ του διμου. Θ 

καταγραφι του ςυνόλου των ακινιτων δεν ζχει ολοκλθρωκεί , ωςτόςο ςτο 

Σαράρτθμα ΙΙ τθσ παροφςασ εργαςίασ παρουςιάηεται ο Σίνακασ των ακινιτων του 

διμου Μορινκίων , ανά τοπικι ι δθμοτικι κοινότθτα, που περιλαμβάνει τισ εξισ 

πλθροφορίεσ: περιγραφι ακινιτου, κζςθ, τρόπο κτιςθσ, ζτοσ κτιςθσ, ζκταςθ και 

παρατθριςεισ για κάκε ακίνθτο . 

Για τθν ορκι αξιοποίθςθ του χαρτοφυλακίου τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ καταρχιν κα 

πρζπει να δομθκεί ζνα ςφςτθμα που κα περιλαμβάνει τα ακόλουκα: 

 

Ρργάνωςθ και Εξορκολογιςμόσ Χαρτοφυλακίου Ακινιτων και ειδικότερα: 

 Σλιρθσ καταγραφι και καταχϊρθςθ ακινιτων και κλθροδοτθμάτων ςε 

αρχείο και ςε θλεκτρονικι βάςθ δεδομζνων 

 Δθμιουργία ενόσ γεωγραφικοφ ςυςτιματοσ πλθροφοριϊν, που κα παρζχει 

άμεςθ και ολοκλθρωμζνθ εικόνα τθσ γεωγραφικισ κζςθσ των δθμοτικϊν 

ακινιτων και το ςφνολο των περιγραφικϊν ςτοιχείων που ςχετίηονται με 

αυτά 
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 Ματθγοριοποίθςθ των ακινιτων με βάςθ διάφορεσ παραμζτρουσ (όπωσ 

δυνατότθτεσ αξιοποίθςθσ, εμβαδόν, αξία, κζςθ, προςβάςεισ κλπ) 

 Ιςτορικά ςτοιχεία μεταβολϊν των δθμοτικϊν ακινιτων 

 Ψθφιακι διαχείριςθ εγγράφων και ςχεδίων των ακινιτων 

 

Αξιολόγθςθ του χαρτοφυλακίου των δθμοτικϊν ακινιτων και ειδικότερα: 

 Ανάλυςθ του ιδιοκτθςιακοφ κακεςτϊτοσ 

 Ενςωμάτωςθ ςτοιχείων ερευνϊν αγοράσ ακινιτων για τθν περιοχι 

ενδιαφζροντοσ 

 Χρθματοοικονομικι και ποιοτικι αξιολόγθςθ των ακινιτων 

 

Διαχείριςθ ακινιτων και ειδικότερα: 

 Σαρακολοφκθςθ του κφκλου ηωισ των μιςκϊςεων 

 Σαρακολοφκθςθ των αςφαλιςτιριων ςυμβάςεων 

 Σρογραμματιςμό και παρακολοφκθςθ τακτικισ και ζκτακτθσ ςυντιρθςθσ 

κ.α. 

 

Επόμενο βιμα κα πρζπει να είναι θ επιλογι τθσ μονάδασ που κα διαχειριςτεί το 

χαρτοφυλάκιο τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ και που ςτθν παροφςα εργαςία μελετάται θ 

εκδοχι δθμιουργίασ Α.Ε. του Διμου Μορινκίων (ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα 

άρκρα 265 και 266 του ν. 3463/2006). 

 

Ρ ςχεδιαςμόσ τθσ διαχείριςθσ των δθμοτικϊν ακινιτων κα πρζπει να είναι 

ολοκλθρωμζνοσ και να περιλαμβάνει: 

- Υτρατθγικοφσ Υτόχουσ 

- Ψψοσ και Επίπεδο παρεχόμενων υπθρεςιϊν 

- Σροβλζψεισ ηιτθςθσ 

- Διαμόρφωςθ ςτρατθγικϊν διαχείριςθσ και αξιοποίθςθσ ακινιτων 

- Μακοριςμό του τρόπου διαχείριςθσ  

- Ρικονομικζσ προβλζψεισ 

- Εκτιμιςεισ ειςροϊν – εκροϊν 
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- Ξθχανιςμό ελζγχου & 

- Επιχειρθςιακό ςχζδιο (δράςεισ, χρονοδιάγραμμα δράςεων και πόρουσ 

χρθματοδότθςθσ) 

Ενδεικτικζσ δράςεισ τθσ Α.Ε. για τθ διαχείριςθ των δθμοτικϊν ακινιτων είναι: θ 

αγορά, θ μίςκωςθ, θ εκμίςκωςθ, θ εκποίθςθ, θ ανταλλαγι, θ αποδοχι δωρεϊν, θ 

χρθματοδοτικι μίςκωςθ, θ παραχϊρθςθ και τζλοσ θ απαλλοτρίωςθ ακινιτων 

 

Θ διαχείριςθ του κάκε ακινιτου ξεχωριςτά κα πρζπει να εξειδικεφεται: 

- Υτο επίπεδο των παρεχόμενων υπθρεςιϊν που μπορεί να προςφζρει 

- Υτθν ικανότθτα πρόβλεψθσ τθσ μελλοντικισ του ηιτθςθσ 

- Υτο ξεκάκαρο ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ  

- Υτθ φυςικι κατάςταςθ και ςτθν αξιοπιςτία του ακινιτου 

- Υτθν ικανότθτα πρόβλεψθσ αποτυχίασ και ανάλυςθσ εναλλακτικϊν επιλογϊν 

- Υτθν κατθγοριοποίθςθ ενεργειϊν με βάςθ τον προχπολογιςμό τουσ  

- Υτθ διαμόρφωςθ ςτρατθγικϊν και ςτόχων & 

- Υτθ βελτιςτοποίθςθ λειτουργιϊν και διαδικαςιϊν ςυντιρθςθσ  

 

Θζτοντασ ωσ ςτόχο τθν βζλτιςτθ και ιδανικότερθ αξιοποίθςθ τθσ Δθμοτικισ 

Ακίνθτθσ Σεριουςίασ κα πρζπει να διαμορφωκεί ζνα μακροχρόνιο πρόγραμμα 

διαχείριςθσ αυτισ, που μετά τθν πρωταρχικι καταχϊρθςθ και διαχείριςθ των 

ακινιτων κα περιλαμβάνει : 

- Υτρατθγικι Βελτίωςθσ 

- Ειςαγωγι Εξειδικευμζνων Φεχνικϊν Διαχείριςθσ  

- Βελτίωςθ Υυςτιματοσ Υυντιρθςθσ & 

- Επίτευξθ Ξζγιςτθσ Απόδοςθσ του Υυςτιματοσ Διαχείριςθσ.  
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Γ.2. ΧΣΡΔΕΙΓΞΑ ΕΦΑΤΞΡΓΘΥ ΥΧΕΔΙΡΧ ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘΥ ΥΕ ΑΜΙΟΘΦΡ ΦΡΧ  
ΔΘΞΡΧ ΜΡΤΙΟΘΙΩΟ 
 
Ξε βάςθ τθν μζχρι τϊρα καταγεγραμμζνθ ακίνθτθ περιουςία του διμου Μορινκίων 

και λαμβάνοντασ υπόψθ το γεγονόσ ότι οποιοδιποτε ςενάριο αξιοποίθςθσ 

ακινιτου, κα ζχει βαςιςτεί επάνω ςε μια ολοκλθρωμζνθ διαδικαςία ανάλυςθσ τόςο 

του ίδιου του ακινιτου όςο και τθσ αγοράσ μζςα ςτθν οποία εντάςςεται , 

ελαχιςτοποιϊντασ με αυτό τον τρόπο τον κίνδυνο μιασ απόφαςθσ αξιοποίθςθσ που 

δεν κα ανταποκρίνεται ςτουσ όρουσ και ςτουσ κανόνεσ τθσ αγοράσ ακίνθτθσ 

περιουςίασ που κα ιςχφουν για ςυγκεκριμζνο ακίνθτο ςτο ςυγκεκριμζνο τόπο και 

χρόνο. Σαρακάτω παρουςιάηεται μία φόρμα για τα ακίνθτα ιδιοκτθςίασ του διμου 

Μορινκίων, βάςει τθσ οποίασ κα πραγματοποιείται θ επιλογι ακινιτου ανάλογα με 

τισ προτεραιότθτεσ που κζτονται.  

1.Ονομαςία και τοποκεςία ακινιτου 

1.1. Ρνομαςία  

1.2. Σεριοχι   

1.3. Θζςθ  

2.Σεχνικά χαρακτθριςτικά ακινιτου 

2.1. Είδοσ  

2.2. Ζτοσ Μτιςθσ  

2.3. Φετραγωνικά μζτρα  

2.4. ροφοι  

2.5. Διαρρφκμιςθ  

2.6. Σαροχζσ  

2.7. Υθμαντικζσ εργαςίεσ / Ανακαινίςεισ  

3.Πολεοδομικά Χαρακτθριςτικά Ακινιτου 

3.1. Χφιςτάμενθ χριςθ  

3.2. Υυντελεςτισ Δόμθςθσ  

3.3. Χπόλοιπο ςυντελεςτι δόμθςθσ  

3.4. Υυντελεςτισ Μάλυψθσ  

3.5. Ξζγιςτο φψοσ  

3.6. Ηθτιματα αρχαιολογίασ  

3.7. Ηθτιματα δαςαρχείου  

3.8. Ηθτιματα Σολιτιςμοφ  

4.Εμπορικά χαρακτθριςτικά Ακινιτου 

4.1. Εμπορικό πλεονζκτθμα  

4.2. Σρόςβαςθ  

4.3. Φιμθ  

5.Εμπορικά Χαρακτθριςτικά Περιοχισ 

5.1 Εμπορικό Σλεονζκτθμα  

5.2. Επίπεδο προςφοράσ – ηιτθςθσ  

5.3. Επίπεδα ηθτοφμενων τιμϊν  

5.4. Ζργα Χποδομισ  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ – ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ Α.Ε. ΔΗΜΟΤ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 
 

Δ.1. ΔΘΞΙΡΧΤΓΙΑ Α.Ε. ΑΠΙΡΣΡΙΘΥΘΥ ΑΜΙΟΘΦΩΟ ΔΘΞΡΧ ΜΡΤΙΟΘΙΩΟ 
 
Υτο πλαίςιο τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ των Διμων και ςφμφωνα με τισ 

ρυκμίςεισ του Δθμοτικοφ και Μοινοτικοφ Μϊδικα, μελετιζται ςτθν παροφςα εργαςία 

θ δυνατότθτα του Διμου Μορινκίων να προχωριςει ςτθν ίδρυςθ Ανϊνυμθσ 

Μονομετοχικισ Εταιρείασ Αξιοποίθςθσ Ακινιτων με τον διακριτικό τίτλο 

ΚΟΡΙΝΘΟ Α.Ε., με μοναδικό μζτοχο το Διμο Κορινκίων. 

 

Υκοπόσ τθσ δθμιουργίασ Α.Ε. του Διμου Μορινκίων κα είναι θ αξιοποίθςθ των 

ακίνθτων περιουςιακϊν ςτοιχείων του Διμου και θ εκμετάλλευςθ των 

κοινόχρθςτων χϊρων. Βαςικι επιδίωξθ τθσ Α.Ε. κα είναι θ αξιοποίθςθ τθσ ακίνθτθσ 

περιουςίασ του Διμου και θ δθμιουργία πρόςκετων πόρων, που κα 

κατευκφνονται ςε νζεσ επενδφςεισ (ζργα, αγορζσ ακινιτων κ.α.) για τθν 

αναβάκμιςθ του αςτικοφ εξοπλιςμοφ τθσ πόλθσ και τθν προςζλκυςθ τουριςτϊν. 

 

Θ ςτρατθγικι και οι ενζργειεσ τθσ  Α.Ε του Διμου Μορινκίων  κα πρζπει: 

 να ζχουν ςυνάφεια με τισ βαςικζσ επιλογζσ του ςχεδιαςμοφ ιπιασ 

τουριςτικισ ανάπτυξθσ, 

 να εςτιάηουν και να ςυγκροτοφν τθν ιδιαίτερθ «προσ τα ζξω» εικόνα τθσ 

περιοχισ, 

 να αναηθτοφν και να προςδιορίηουν νζεσ αγορζσ και ομάδεσ τουριςτϊν που 

να ενδιαφζρονται για τουσ πόρουσ και τα προϊόντα τθσ περιοχισ και να 

κάνουν χριςθ των καταλλθλότερων μζςων για τθν προβολι τθσ περιοχισ 

ςτθν αγορά. 

Θ ςτρατθγικι των ενεργειϊν προϊκθςθσ – προβολισ κα ςχεδιαςτεί από τθν Α.Ε. 

ϊςτε να λειτουργιςει ταυτόχρονα ςυμπλθρωματικά και υποςτθρικτικά με τισ 

δράςεισ που αναφζρονται ςτθ διαμόρφωςθ ενόσ προγράμματοσ ανάδειξθσ τθσ 

φυςιογνωμίασ τθσ περιοχισ και με το ςφνολο των προςπακειϊν των τοπικϊν 

φορζων για τθν ανάπτυξθ του τουριςμοφ.  
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Θ ςτρατθγικι τθσ Α.Ε. για τθ Διαχείριςθ τθσ Δθμοτικισ Ακίνθτθσ Σεριουςίασ κα 

επικεντρωκεί ςτθ : 

- Σολιτικι τθσ Ανάπτυξθσ και Εκμετάλλευςθσ των δθμοτικϊν ακινιτων 

- Ξεγιςτοποίθςθ τθσ απόδοςθσ τθσ γθσ και υπεραξίασ αυτισ 

- Σεριοριςμζνθ Χρθματοδότθςθ  

- Σρόβλεψθ των μελλοντικϊν Χριςεων 

Ενϊ οι Υτόχοι τθσ Α.Ε. κα πρζπει να είναι: 

- θ Βιωςιμότθτα  

- θ Ανταγωνιςτικότθτα  

- θ Αποτελεςματικι διαχείριςθ  

- θ Υυνεργαςία με τον ιδιωτικό τομζα και τον τραπεηικό τομζα 

Είναι φανερό πωσ ςτθν περιοχι του Διμου Μορινκίων, υπάρχει ανάγκθ περαιτζρω 

ενδυνάμωςθσ, ποιοτικισ διαφοροποίθςθσ και ςταδιακοφ κεματικοφ εμπλουτιςμοφ 

τθσ τουριςτικισ προςφοράσ ςε βακμό που να εξαςφαλίηει νζουσ όρουσ ηιτθςθσ και 

παγίωςθσ τθσ κζςθσ τθσ περιοχισ ςτθν οφτωσ θ άλλωσ αναπτυςςόμενθ αλλά και 

ανταγωνιςτικι τουριςτικι αγορά τθσ Σελοποννιςου. 

Ηθτοφμενο λοιπόν είναι θ ςυνολικι ανάδειξθ όλων των πλεονεκτθμάτων τθσ 

περιοχισ με τρόπο ορκολογικό και ολοκλθρωμζνο, ζτςι ϊςτε φυςικό και πολιτιςτικό 

περιβάλλον, ποιοτικά προϊόντα τθσ περιοχισ, γαςτρονομικι παράδοςθ, 

ιδιαιτερότθτεσ κακιερωμζνων τοπικϊν εκδθλϊςεων και ανκρϊπινθ ηεςταςιά, όςον 

αφορά τθν υποδοχι και εξυπθρζτθςθ των επιςκεπτϊν, να προςδιορίηουν τα 

διακριτά και αναγνωρίςιμα φυςιογνωμικά χαρακτθριςτικά τθσ περιοχισ και των 

τουριςτικϊν παροχϊν τθσ. Θ επίτευξθ ενόσ τζτοιου ςτόχου προχποκζτει αςφαλϊσ, 

αφ’ ενόσ τθν διακλαδικι επιχειρθματικι ςυςτράτευςθ όλων των εμπλεκομζνων 

παραγόντων τθσ περιοχισ και αφ’ ετζρου τθν δθμιουργία και χριςθ εφχρθςτων και 

αποτελεςματικϊν κοινϊν εργαλείων. 

 

Θ δραςτθριοποίθςθ τθσ Α.Ε. κα ξεκινιςει με τθν οργάνωςθ του χαρτοφυλακίου των 

ακινιτων του Διμου Μορινκίων . 

Ειδικότερα και αφοφ κα ζχει ολοκλθρωκεί θ καταγραφι του ςυνόλου των ακινιτων 

του Διμου από τθν Ρμάδα που ζχει ιδθ ςυςτακεί και εργάηεται εντατικά πάνω ςε 

αυτό, θ Α.Ε. κα μελετιςει και κα ιεραρχιςει τα ακίνθτα ωσ προσ τθ  δυνατότθτα 
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αξιοποίθςθσ τουσ, κα εξειδικεφςει τθ διαχείριςθ κάκε ακινιτου ξεχωριςτά, κα 

επιλζξει εκείνα που μποροφν να παραχωρθκοφν για ανάπτυξθ και κα αναηθτιςει τθ 

δθμόςια ςυμμετοχι για τθν ανάπτυξθ αυτϊν. 

Θ διαχείριςθ τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ από τθν Α.Ε. κα διακρίνει τα ακίνθτα ςε αυτά 

που μποροφν να διατεκοφν για τοπικά δθμόςια αγακά και υπθρεςίεσ με το 

ελάχιςτο δυνατό κόςτοσ και ςε εκείνα που κα ςυμβάλουν ςτθν ανάπτυξθ τθσ 

τοπικισ οικονομίασ, εξαςφαλίηοντασ εναλλακτικζσ πθγζσ εςόδων για το Διμο.  

Ξε αυτι τθ λογικι θ δθμοτικι περιουςία κα καταταχκεί ςτισ ακόλουκεσ 

κατθγορίεσ: 

(Ι) για Δθμοτικι Χριςθ 

(ΙΙ) για Μοινωνικζσ και Μοινωφελείσ χριςεισ & 

(ΙΙΙ) Σλεοναςματικι Ιδιοκτθςία προσ αξιοποίθςθ και εξαςφάλιςθ κζρδουσ 

Σρωταρχικό πόνθμα τθσ Α.Ε. κα είναι  εκτίμθςθ τθσ αξίασ των ακινιτων, που 

καλείται να διαχειριςτεί. 

Ναμβάνοντασ υπόψθ τουσ οριςμοφσ τθσ αγοραίασ και εμπορικισ αξίασ των 

ακινιτων, τθσ αξίασ τθσ μζγιςτθσ και βζλτιςτθσ χριςθσ αυτϊν, τθσ αξίασ τθσ 

υπάρχουςασ ι κάκε εναλλακτικισ χριςθσ, τθν αξία υποκικθσ ενόσ ακινιτου ι τθσ 

εςπευςμζνθσ εκποίθςθσ και ρευςτοποίθςθσ κακϊσ και το αποςβεςμζνο κόςτοσ 

αντικατάςταςισ του, τα βιματα τθσ διαδικαςίασ εκτίμθςθσ τθσ δθμοτικισ ακίνθτθσ 

περιουςίασ για κάκε ακίνθτο, κα πρζπει να είναι: 

(α) ο οριςμόσ του κάκε ακινιτου 

(β) ςυλλογι ςτοιχείων και ελζγχων 

(γ) ανάλυςθ τθσ υπάρχουςασ χριςθσ του 

(δ) εναλλακτικζσ μζκοδοι εκτίμθςθσ τθσ αξίασ του 

(ε) ςφγκριςθ των μεκόδων και τελικι εκτίμθςθ 

 

Θ Α.Ε. κα δραςτθριοποιείται ςε:  

•Διοίκθςθ /Διαχείριςθ Δθμοτικισ Σεριουςίασ  (αποφάςεισ για τθν αγορά ι πϊλθςθ 

κτιρίων , οικοπζδων και γθσ, ανταλλαγζσ δθμόςιων ακινιτων, ειςφορζσ ςε γθ και 

προςκυρϊςεισ δθμοτικϊν εκτάςεων, απαλλοτριϊςεισ ακινιτων και οικοπζδων, 

αςφαλίςεισ για χοριγθςθ δανείων, λογιςτικι αποτφπωςθ τθσ οικονομικισ 

κατάςταςθσ των ακινιτων) 
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•Χπολογιςμόσ τθσ αγοραίασ αξίασ και διαχείριςθ ςυμβάςεων μίςκωςθσ ι και 

παραχϊρθςθσ ακινιτων (όπωσ αγροτικϊν εκτάςεων) 

•Νειτουργία τουριςτικϊν επιχειρθματικϊν μονάδων ωσ υποκαταςτιματα (μαρίνεσ, 

ακτζσ, ιαματικζσ πθγζσ) 

•Αξιοποίθςθ τθσ Σεριουςίασ, με ιδιωτικζσ επενδφςεισ, μζςω διαγωνιςμϊν 

εκμίςκωςθσ 

•Ανάπτυξθ ακινιτων, μζςω ςυγχρθματοδοτοφμενων προγραμμάτων 

•Βραχυχρόνια μίςκωςθ εγκαταςτάςεων και εξωτερικϊν χϊρων για τθ διεξαγωγι 

διαφόρων ειδϊν εκδθλϊςεων (εκκζςεων, ςυναυλιϊν, ςυνεδρίων, θμερίδων, 

δεξιϊςεων κ.λπ.) 

•Υυμμετοχζσ (μετοχικι ςυμμετοχι ςε εταιρικά ςχιματα ανάπτυξθσ, αξιοποίθςθσ και 

εκμετάλλευςθσ τουριςτικισ περιουςίασ). 

 

Σροτεραιότθτα τθσ Α.Ε κα είναι θ διαχείριςθ και αξιοποίθςθ των ακινιτων του 

χαρτοφυλακίου τθσ με ςφγχρονα χρθματοοικονομικά εργαλεία, ςφμφωνα με τουσ 

ςτόχουσ και τισ προτεραιότθτεσ τθσ αναπτυξιακισ πολιτικισ του Διμου Μορινκίων, 

ςυμβάλλοντασ ςτθν ανάπτυξθ τθσ τοπικισ οικονομίασ, του τουριςμοφ και των 

τοπικϊν κοινωνιϊν.  

Σρόκεςθ τθσ Εταιρείασ κα είναι θ προςζλκυςθ ιδιωτικϊν επενδφςεων και θ 

προϊκθςθ ςυνεργειϊν δθμοςίου και ιδιωτικοφ τομζα, με γνϊμονα τθν προςταςία 

του περιβάλλοντοσ και τθ ςυνεργαςία με τισ τοπικζσ κοινωνίεσ. 

Μφριοσ ςτόχοσ τθσ Α.Ε. ενόψει τθσ νζασ Σρογραμματικισ Σεριόδου 2014 – 2020, κα 

πρζπει να είναι το να δράςει ςτθν κατεφκυνςθ τθσ δθμιουργίασ ειςοδιματοσ και 

απαςχόλθςθσ με άξονα τισ αρχζσ τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ και με τθν εφαρμογι 

καινοτομίασ για ζξυπνθ εξειδίκευςθ, ςυμβάλλοντασ ςτθ βελτίωςθ τθσ 

αποτελεςματικότθτασ, τθσ αποδοτικότθτασ και τθσ ποιότθτασ του Εκνικοφ 

Σαραγωγικοφ Σροϊόντοσ.  

Ειδικότερα, ςτο πλαίςιο τθσ επόμενθσ Σρογραμματικισ Σεριόδου κα πρζπει να 

επιδιωχκεί :  

 

•Θ ενίςχυςθσ εκςυγχρονιςμοφ επιλεγμζνων τουριςτικϊν – πολιτιςτικϊν υποδομϊν 

ςε ακίνθτα τθσ εταιρείασ. Ρ ςτόχοσ ςτθ νζα περίοδο δεν κα είναι μόνο θ δθμιουργία 
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πρόςκετων υποδομϊν, αλλά και θ βελτίωςθ, αξιοποίθςθ και λειτουργία των 

υφιςτάμενων υποδομϊν με τρόπο αποτελεςματικό, αποδοτικό και φιλικό προσ το 

περιβάλλον. Θα επιδιωχκεί θ ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν για τθ λιψθ μζτρων τόνωςθσ 

τθσ ελκυςτικότθτασ και ποιοτικισ βελτίωςθσ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν . 

•Θ ανάπτυξθ νζων βιϊςιμων επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων, ιδίωσ ςτον τομζα 

τθσ εκμετάλλευςθσ των ΑΣΕ, τθσ αγροτικισ ανάπτυξθσ όπου επιδιϊκεται θ 

δθμιουργία χαρτοφυλακίου ακινιτων ανά δθμοτικι ενότθτα , τοπικι και δθμοτικι 

κοινότθτα και ανά τομζα. 

•Οα δοκεί ζμφαςθ ςτθν εξαςφάλιςθ κρατικϊν ενιςχφςεων για τθν ανάπτυξθ 

ιδιωτικϊν επενδφςεων ςτον τομζα του τουριςμοφ, του πολιτιςμοφ, των ΑΣΕ, τθσ 

αγροτικισ ανάπτυξθσ, των αςτικϊν αναπλάςεων με ςτόχο τθν ανάπτυξθ ενόσ νζου 

τφπου επιχειρθματικότθτασ. 

•Θ προςταςία του περιβάλλοντοσ και προϊκθςθ τθσ ορκολογικισ χριςθσ των 

πόρων. Υτο πλαίςιο τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ , θ Α.Ε. κα επικεντρωκεί ςτθν 

προςταςία και ανάδειξθ του φυςικοφ και αςτικοφ περιβάλλοντοσ, τθ βελτίωςθ τθσ 

ενεργειακισ απόδοςθσ των εγκαταςτάςεων και τθν προϊκθςθ ιπιων 

εκμεταλλεφςεων. 

•Χποςτιριξθ τθσ μετάβαςθσ προσ μία οικονομία χαμθλϊν εκπομπϊν διοξειδίου του 

άνκρακα. 

•Θ προϊκθςθ τθσ προςαρμογισ ςτθν κλιματικι αλλαγι, τθν πρόλθψθ και τθ 

διαχείριςθ των υδάτων. 

•Θ προϊκθςθ των δραςτθριοτιτων, των παρεχομζνων υπθρεςιϊν τθσ εταιρείασ ςτθ 

Ψθφιακι Εποχι και ςτθν κοινωνία τθσ πλθροφορίασ διαςφαλίηοντασ τθ διαδικαςία 

ψθφιοποίθςθσ των χωρικϊν δεδομζνων κτθματογράφθςθσ των ακινιτων τθσ 

ενιςχφοντασ και οργανϊνοντασ τθ προςβαςιμότθτα κοινοφ και επιςτθμόνων ςτο 

ψθφιακό χαρτοφυλάκιο ακινιτων τθσ εταιρείασ. 

•Θ βζλτιςτθ διοικθτικι ικανότθτα τθσ Α.Ε., ϊςτε να ανταποκρικεί ςτισ απαιτιςεισ 

αποτελεςματικισ και αποδοτικισ λειτουργίασ τθσ. 

•Θ ενίςχυςθ τθσ τεχνολογικισ ανάπτυξθσ και τθσ καινοτομίασ. 

•Θ προϊκθςθ τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ και θ καταπολζμθςθ τθσ φτϊχειασ. 
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Μοινωνικι Ευκφνθ τθσ Α.Ε. είναι: 

ο ςεβαςμόσ ςτισ αρχζσ και ςτισ αξίεσ που χαρακτθρίηουν τον πολιτιςμό μασ, όπωσ ο 

ςεβαςμόσ προσ τον άνκρωπο, θ ανκρϊπινθ αξιοπρζπεια, θ παροχι ίςων ευκαιριϊν, 

ο ςεβαςμόσ προσ το περιβάλλον και θ αναβάκμιςθ του βιοτικοφ επιπζδου και τθσ 

ποιότθτασ ηωισ, ορίηουν τον όρο κοινωνικι ευκφνθ.  

Υτθν ουςία, θ κοινωνικι ευκφνθ υποδθλϊνει και ςυμπυκνϊνει τθν ιςόρροπθ 

αντιμετϊπιςθ τθσ οικονομικισ, κοινωνικισ και περιβαλλοντικισ επίδραςθσ και 

βαςίηεται ςτο τρίπτυχο τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ, τθσ βιωςιμότθτασ και τθσ 

κοινωνικισ ςυνοχισ.  

Ειδικότερα, ςφμφωνα με τον οριςμό τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, «Εταιρικι Μοινωνικι 

Ευκφνθ» είναι θ ζννοια ςφμφωνα με τθν οποία οι επιχειριςεισ ενςωματϊνουν ςε 

εκελοντικι βάςθ κοινωνικοφσ και περιβαλλοντικοφσ προβλθματιςμοφσ ςτισ 

επιχειρθματικζσ τουσ δραςτθριότθτεσ και ςτισ επαφζσ τουσ με άλλα ενδιαφερόμενα 

μζρθ» (Ευρωπαϊκι Επιτροπι, Σράςινθ Βίβλοσ, 2001). 

Υτο πλαίςιο αυτό, θ Α.Ε. κα ςυγκαταλζγει ςτουσ βαςικοφσ ςτόχουσ τθσ τθν ανάδειξθ 

και προςταςία τθσ πολιτιςτικισ μασ κλθρονομιάσ, μζςω δράςεων αξιοποίθςθσ των 

ακινιτων του χαρτοφυλακίου τθσ και ιδιαιτζρωσ εκείνων που άπτονται τθσ 

τουριςτικισ περιουςίασ. 

Επίςθσ, ςτθν πολιτικι τθσ Α.Ε. κα περιλαμβάνεται θ δυνατότθτα προςβαςιμότθτασ 

ςε εξυπθρετιςεισ αναψυχισ ςε όλεσ τισ κοινωνικζσ ομάδεσ, ιδιαίτερα ςτισ 

ευαίςκθτεσ κακϊσ και ςτα άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ. Θ ΑΕ κα κεωρεί κοινωνικι τθσ 

ευκφνθ ότι αποτελεί θ διατιρθςθ του χαμθλοφ κόςτουσ του ειςιτθρίου αλλά και θ 

παροχι ανεμπόδιςτθσ πρόςβαςθσ ςτα άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ, ϊςτε να 

απολαμβάνουν τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ τθσ. 

Θ Α.Ε. του Διμου Μορινκίων κα ζχει ωσ ςτόχο να ςυμβάλει ςτθ βελτίωςθ τθσ 

εικόνασ των προοριςμϊν του Διμου Μορινκίων, ςτθν προςταςία τθσ πολιτιςτικισ 

κλθρονομιάσ αλλά και ςτθν πολιτιςτικι ανάπτυξθ . 

 

Σεριβάλλον & Α.Ε. 

Θ ζνταξθ ςτθν αναπτυξιακι πολιτικι των αρχϊν τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ αποτελεί 

υπόκεςθ όλων. Αυτό απαιτεί, πζρα από τθν αναηιτθςθ ςυνεργαςίασ, ςυντονιςμοφ 
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και ςυνεργειϊν των βαςικϊν δρϊντων και μια γενικότερθ ευαιςκθτοποίθςθ τθσ 

κοινωνίασ ςτα κζματα αυτά.  

Άλλωςτε, θ ςφγχρονθ αντίλθψθ για τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ, όπωσ διατυπϊκθκε ςτθν 

Σαγκόςμια Διάςκεψθ για τθν Αειφόρο Ανάπτυξθ ςτο Γιοχάνεςμπουργκ το 2002, 

είναι θ αναηιτθςθ «βιϊςιμων προτφπων παραγωγισ και κατανάλωςθσ», που 

ςυνεπάγεται νζα πρότυπα κοινωνικισ ςυμπεριφοράσ με ςεβαςμό ςτο περιβάλλον. 

Θ πράςινθ ανάπτυξθ είναι θ νζα επιταγι ςε παγκόςμιο επίπεδο και θ Α.Ε του διμου 

Μορινκίων κα πρζπει να ςυντάςςεται με αυτι, κζτοντάσ τθ ωσ γνϊμονα για τισ 

τουριςτικζσ και λοιπζσ επενδφςεισ τθσ. 

Υτο πλαίςιο αυτό θ Α.Ε κα προωκεί πιλοτικζσ πρωτοβουλίεσ και δράςεισ για το 

περιβάλλον. 

Θ δραςτθριότθτα τουριςτικοφ χαρακτιρα μπορεί να αποτελζςει παράγοντα 

κοινωνικϊν και περιβαλλοντικϊν επιβαρφνςεων και εξ αυτοφ κα πρζπει να μεριμνά 

για τθν αςφάλεια και προςταςία του περιβάλλοντοσ, τθν ανάδειξθ των τοπικϊν 

κοινωνιϊν και τθσ πολιτιςτικισ μασ κλθρονομιάσ. 

 

Μανονιςμοί Νειτουργίασ τθσ Α.Ε. 

Για τθν ορκι λειτουργία τθσ θ Α.Ε, κα πρζπει να καταρτίςει όλουσ εκείνουσ τουσ 

απαραίτθτουσ κανονιςμοφσ για τθν ορκι λειτουργία τθσ και τθν καλφτερθ 

αξιοποίθςθ τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ του διμου Μορινκίων όπωσ ενδεικτικά είναι: 

 

•ΜΑΟΡΟΙΥΞΡΥ ΕΜΞΙΥΘΩΥΕΩΟ, ΞΙΥΘΩΥΕΩΟ, ΣΑΤΑΧΩΤΘΥΕΩΟ, ΕΜΣΡΙΘΥΕΩΟ, 

ΑΟΦΑΝΝΑΓΩΟ, ΑΓΡΤΩΟ ΜΑΙ ΑΟΦΙΣΑΤΡΧΩΟ 

•ΜΑΟΡΟΙΥΞΡΥ ΑΟΑΘΕΥΘΥ ΜΑΙ ΕΜΦΕΝΕΥΘΥ ΥΧΞΒΑΥΕΩΟ, ΣΤΡΞΘΘΕΙΑΥ ΣΤΡΛΡΟΦΩΟ, 

ΣΑΤΡΧΘΥ ΧΣΘΤΕΥΙΩΟ ΜΑΙ ΕΜΣΡΟΘΥΘΥ ΞΕΝΕΦΩΟ 

•ΜΑΟΡΟΙΥΞΡΥ ΑΟΑΘΕΥΘΥ ΜΑΙ ΕΜΦΕΝΕΥΘΥ ΥΧΞΒΑΥΕΩΟ ΕΤΓΩΟ 

 

Ακίνθτα που κα διαχειρίηεται θ Α.Ε. 

Θ εκμίςκωςθ ι μακροχρόνια παραχϊρθςθ των ακινιτων κα γίνεται μετά από 

διαγωνιςμό, που κα διεξάγεται ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία. 
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Θ ςυνεννόθςθ με τθν τοπικι κοινωνία και θ ςυνεργαςία πριν το διαγωνιςμό, κακϊσ 

και θ ενςωμάτωςθ περιβαλλοντικϊν μζτρων ςτθ διακιρυξθ κα αποτελεί βαςικι 

επιδίωξθ τθσ εταιρίασ, ςτο πλαίςιο αποφυγισ ςυγκροφςεων και ςεβαςμοφ των 

αρχϊν περιβαλλοντικισ ευαιςκθςίασ. 

 

Επιδίωξθ τθσ εταιρίασ δεν κα αποτελεί μόνο θ αποκόμιςθ εςόδων, αλλά και θ 

ανάπτυξθ, διαχείριςθ και εκμετάλλευςθ του περιουςιακοφ ςτοιχείου κατά τρόπο 

που κα επαυξάνει τθν αξία του, προσ όφελοσ του Διμου, ενϊ κα αποτελεί όρο τθσ 

παραχϊρθςθσ θ προςφορά υπθρεςιϊν υψθλοφ επιπζδου και θ τακτικι ςυντιρθςθ . 

 

Ρι όροι τθσ μίςκωςθσ ι παραχϊρθςθσ που ςχετίηονται με επιχειρθματικζσ 

διαςτάςεισ τθσ προβλεπόμενθσ ανάπτυξθσ προςαρμόηονται κατά περίπτωςθ, 

λαμβανομζνων υπόψθ του μεγζκουσ και είδουσ του περιουςιακοφ ςτοιχείου, τθσ 

διάρκειασ και του οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ μίςκωςθσ ι παραχϊρθςθσ και των 

επικρατουςϊν ςυνκθκϊν. 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Δ.2. ΣΤΡΦΑΥΘ ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘΥ ΑΜΙΟΘΦΡΧ  
 
Υτα πλαίςια που ανωτζρω τζκθκαν για τθ ςφςταςθ και λειτουργία Α.Ε. του Διμου Μορινκίων για 

τθν Αξιοποίθςθ τθσ Ακίνθτθσ Σεριουςίασ αυτοφ και λαμβάνοντασ υπόψθ τα καταγεγραμμζνα 

ακίνθτα του Διμου Μορινκίων, ενδεικτικό αντικείμενο τθσ Α.Ε. κα είναι:  

 

1) Θ αξιοποίθςθ (με παραχϊρθςθ ςε ιδιϊτεσ) των Παλαιϊν Δθμοτικϊν φαγείων Διμου 

Κορινκίων για δθμιουργία χϊρου Αναψυχισ και Σολιτιςμοφ 

2) Θ αξιοποίθςθ του χϊρου και των κτιςμάτων τθσ δθμοτικισ αγοράσ τθσ Μορίνκου 

3) Θ αξιοποίθςθ και εκμετάλλευςθ του Αςτεροςκοπείου Υτεφανίου 

4) Θ αξιοποίθςθ των Ιαματικϊν Σθγϊν ςτα Νουτρά Ωραίασ Ελζνθσ 

5) Θ περαιτζρω ανάδειξθ και τουριςτικι αξιοποίθςθ του χϊρου τθσ Αρχαίασ Μορίνκου 

6) Θ εκμετάλλευςθ των κλειςτϊν και ανοικτϊν χϊρων ςτάκμευςθσ του Διμου 

7) Θ διαχείριςθ των κυλικείων του Οεκροταφείου και άλλων που βρίςκονται ςε 

κοινόχρθςτουσ χϊρουσ του Διμου 

8) Θ ενοικίαςθ εμπορικϊν ακινιτων (καταςτθμάτων) 

9) Θ εκμετάλλευςθ μονάδων παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ από φωτοβολταϊκά 

ςυςτιματα που κα εγκαταςτακοφν ςε ακίνθτα του Διμου 

10) Σρογραμματιςμόσ για τθν αξιοποίθςθ και εκμετάλλευςθ και άλλων ακινιτων του Διμου 

11) Θ αποδοτικότερθ εκμετάλλευςθ των κοινόχρθςτων χϊρων για τθ δθμιουργία εςόδων 

12) Θ διάκεςθ των κερδϊν τθσ επιχείρθςθσ για τθν απόκτθςθ ακινιτων που κα 

χρθςιμοποιθκοφν για να καλφψουν τισ ανάγκεσ του Διμου 

13) Θ οργάνωςθ και αξιοποίθςθ των κοινόχρθςτων χϊρων αιγιαλοφ και παραλίασ 

 

Φο γεγονόσ ότι ο Διμοσ Μορινκίων το ζτοσ 2013 ςυνζταξε ερωτθματολόγιο διαγνωςτικισ ζρευνασ 

αγοράσ (ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ ΙΙ) για το ζργο «Ανάδειξθ του παλαιοφ κτιρίου των δθμοτικϊν ςφαγείων 

ςτθν περιοχι Αρχαίο Νιμάνι Μορίνκου» και το απθφκυνε ςε οικονομικοφσ φορείσ αλλά και το 

γεγονόσ ότι βάςει τθσ φόρμασ ακινιτων βρίςκεται ςε πλεονεκτικι κζςθ διότι, ανικει ςτον Διμο 

Μορινκίων, είναι παρακαλάςςιο ακίνθτο, ζχει αρχαιολογικό ενδιαφζρον, υπάρχει προμελζτθ 

αξιοποίθςθσ των παλαιϊν δθμοτικϊν ςφαγείων, ζχει εφκολθ προςβαςιμότθτα. λα τα παραπάνω  
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οδθγοφν ςτο ακίνθτο «Δθμοτικά Υφαγεία Μορίνκου», ωσ αυτό που ςτθν παροφςα εργαςία 

εξετάηεται ωσ το πρϊτο ακίνθτο, προσ αξιοποίθςθ από τθν Α.Ε.  
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ΥΦΡΙΧΕΙΑ ΑΜΙΟΘΦΡΧ 
 

 
  

 

 

 

1.Ονομαςία και τοποκεςία ακινιτου 

1.1. Ρνομαςία Σαλαιά Δθμοτικά Υφαγεία 

1.2. Σεριοχι  Αρχαίασ Μορίνκου 

1.3. Θζςθ Αρχαίο Νιμάνι ι Σουρνζρι Αρχαίασ Μορίνκου 

2.Σεχνικά χαρακτθριςτικά ακινιτου 

2.1. Είδοσ Ρικόπεδο με κτίςμα 

2.2. Ζτοσ Μτιςθσ 1960 

2.3. Φετραγωνικά μζτρα 7 ςτρζμματα 

2.4. ροφοι 1 

2.5. Διαρρφκμιςθ Ενιαίο Μτίςμα με θμικατεδαφιςμζνα 

παραπιγματα 

2.6. Σαροχζσ Οερό – ΔΕΘ – Αποχζτευςθ 

2.7. Υθμαντικζσ εργαςίεσ / Ανακαινίςεισ Μαμία 

3.Πολεοδομικά Χαρακτθριςτικά Ακινιτου 

3.1. Χφιςτάμενθ χριςθ Εγκαταλελειμμζνο Μτίςμα 

3.2. Υυντελεςτισ Δόμθςθσ Ειδικό κτίριο 

3.3. Χπόλοιπο ςυντελεςτι δόμθςθσ  

3.4. Υυντελεςτισ Μάλυψθσ  

3.5. Ξζγιςτο φψοσ  

3.6. Ηθτιματα αρχαιολογίασ Είναι ςε περιοχι αρμοδιότθτασ Εφορείασ 

αρχαιοτιτων (Αρχαίο Νιμάνι Μορίνκου) 

3.7. Ηθτιματα δαςαρχείου Ρυδζν 

3.8. Ηθτιματα Σολιτιςμοφ  

4.Εμπορικά χαρακτθριςτικά Ακινιτου 

4.1. Εμπορικό πλεονζκτθμα Δθμόςιο Μτίριο 

4.2. Σρόςβαςθ Από Σ.Ε.Ρ Μορίνκου –Σατρϊν  

4.3. Φιμθ Ενδιαφζρουςα 

5.Εμπορικά Χαρακτθριςτικά Περιοχισ 

5.1 Εμπορικό Σλεονζκτθμα Σαρακαλάςςια περιοχι 

5.2. Επίπεδο προςφοράσ – ηιτθςθσ  

5.3. Επίπεδα ηθτοφμενων τιμϊν  

5.4. Ζργα Χποδομισ  
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ΙΥΦΡΤΙΑ ΜΦΙΤΙΡΧ & ΦΤΡΣΡΙ ΑΠΙΡΣΡΙΘΥΘΥ 

 

Δθμοτικά Υφαγεία Μορίνκου, που ζχει παφςει θ λειτουργία τουσ: 

Σρόκειται για μια ζκταςθ 7 ςτρεμμάτων κατά μικοσ τθσ παραλίασ με 100 μζτρα ακτογραμμι ςτον 

Μορινκιακό κόλπο, και με κτίριο 1.300 τμ ςτο εςωτερικό τθσ, που προορίηεται για ανακαταςκευι.  

Θ κζςθ του κοντά ςτο αρχαίο λιμάνι του Νζχαιου είναι ιδανικι για αναψυχι & τουριςμό. 

(πθγι Google maps, ιδία επεξεργαςία) 

 

Θ υφιςτάμενθ κάλυψθ είναι ςυνολικά 794,80Ξ2, (δεν προςμετροφνται θμικατεδαφιςμζνα 

παραπιγματα που ανζβαηαν τθν κάλυψθ ςτα 828,69Ξ2) και εξελίςςεται ςε ζνα ενιαίο κτίςμα. Φο 

εςωτερικό φψοσ του κτίςματοσ είναι  6,90μ , με υπερφψωςθ από το φυςικό ζδαφοσ 85εκατοςτα. 

Θ περιοχι είναι απόλυτα υποβακμιςμζνθ, και ςτεγάηει μεγάλθσ επιφάνειασ κτίςματα όπωσ 

ΞΧΝΡΙ ΞΑΤΤΑ  -  ΥΩΝΘΟΡΧΤΓΙΑ ΜΡΤΙΟΘΡΧ , PARKING ΦΡΤΦΘΓΩΟ , χριςεισ όμωσ που κα 

τροποποιθκοφν μετά τθν εφαρμογι του εγκεκριμζνου Γ.Σ.Υ (Φουριςμόσ– Αναψυχι). Θ επικυμία 

του Διμου είναι να καταςκευαςτεί επί του περιγράμματοσ του υφιςτάμενου κτίςματοσ με μικρζσ 

επιπλζον προςκικεσ, αυτοτελισ μονάδα τουριςτικισ κατεφκυνςθσ που κα αναβακμίςει τθν 

περιοχι ςε ςυνδυαςμό με τθν πρόςφατθ επιχειρθματικι – εμπορικι δραςτθριότθτα ιδιωτικοφ 

φορζα ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ Υωλθνουργίασ Μορίνκου. 
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SWOT ΑΟΑΝΧΥΘ ΑΜΙΟΘΦΡΧ 
 

STRENGTHS 
 

 Εμπορικότθτα Σεριοχισ 

 Ιςτορικότθτα Σεριοχισ (Αρχαίο Νιμάνι) 

 Θ γειτνίαςθ με χϊρουσ αρχαιολογικοφ 

ενδιαφζροντοσ (Αρχαία Μόρινκοσ, Ιςκμόσ, 

Θραίο κλπ) 

 Υχζδιο Υυνολικισ Ανάπλαςθσ 

Σαραλιακοφ Ξετϊπου Μορίνκου 

 Εξαιρετικι τοποκεςία (το ακίνθτο 

βρίςκεται ςε ιδιαίτερα προνομιακι κζςθ 

ςτο παραλιακό μζτωπο τθσ πόλθσ τθσ 

Μορίνκου 

 Υθμαντικι αποδοχι του ζργου ςε 

τοπικό και περιφερειακό επίπεδο 

 

 

WEAKNESS 
 

 Θ απουςία Δομισ ςτο διμο Μορινκίων 

για αξιοποίθςθ και διαχείριςθ του ακινιτου 

 Θ ζλλειψθ εμπειρίασ του Διμου 

Μορινκίων ςε μιςκϊςεισ παραχϊρθςθσ ι ςε 

ζργα ΥΔΙΦ  

 Θ άςχθμθ κατάςταςθ τθσ οικονομίασ 

ςε επίπεδο χϊρασ 

 Φο αβζβαιο μζλλον και θ αςτακισ 

οικονομικι κατάςταςθ που πικανά να 

αποκαρρφνουν τουσ επενδυτζσ  

 

OPPORTUNITIES 
 

 Οζα Σρογραμματικι Σερίοδοσ ΕΥΣΑ 

2014-2020 και νζεσ ευκαιρίεσ 

χρθματοδότθςθσ 

 Θ δθμιουργία και λειτουργία μεγάλου 

εμπορικοφ κζντρου ςτθν περιοχι 

 Θ απουςία ςτθν ευρφτερθ περιοχι 

χϊρου αναψυχισ, πολιτιςμοφ και 

τουριςμοφ 

 

 

THREATS 
 

 Θ ςυνζχιςθ τθσ φφεςθσ τθσ οικονομίασ  

 Θ απροκυμία ιδιωτϊν εξαιτίασ τθσ 

οικονομικισ αςτάκειασ να επενδφςουν ςτο 

εν λόγω ακίνθτο  
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ΘΕΥΘ ΑΜΙΟΘΦΡΧ 

 
 

ΦΩΦΡΓΤΑΦΙΕΥ ΧΦΙΥΦΑΞΕΟΘΥ ΜΑΦΑΥΦΑΥΘΥ ΑΜΙΟΘΦΡΧ 
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ΣΤΡΦΑΥΘ ΑΠΙΡΣΡΙΘΥΘΥ ΑΜΙΟΘΦΡΧ 

 

Αντιλαμβανόμενοι ότι μόνοσ κίνδυνοσ και αδυναμία είναι τθν παροφςα χρονικι ςτιγμι θ ζλλειψθ 

ρευςτότθτασ και θ αβεβαιότθτα εξαιτίασ τθσ οικονομικισ φφεςθσ, όμωσ και ότι τα Δθμοτικά 

Υφαγεία Μορίνκου μπορεί να γίνουν ζνασ μοναδικόσ χϊροσ, πολιτιςμοφ, αναψυχισ και τουριςμοφ 

με δεδομζνθ τθν απουςία ςτθν ευρφτερθ περιοχι αντίςτοιχθσ δομισ, προτείνεται θ αξιοποίθςθ 

του χϊρου των παλαιϊν δθμοτικϊν ςφαγείων, με βάςθ τισ απαιτιςεισ τθσ τζχνθσ, τθσ επιςτιμθσ 

και τισ αρχζσ του βιοκλιματικοφ περιβαλλοντικοφ ςχεδιαςμοφ, προκειμζνου να προκφψει 

ςυνολικό αποτζλεςμα με υψθλισ ποιοτικισ ςτάκμθσ, ςφγχρονο και πρωτότυπο αρχιτεκτονικό 

χαρακτιρα το οποίο κα ικανοποιεί τισ εξισ επιδιϊξεισ: 

- Αναβάκμιςθ τθσ εικόνασ του υποβακμιςμζνου δυτικοφ παραλιακοφ μετϊπου τθσ Μορίνκου, ςε 

ςυνδυαςμό με τθν προγραμματιςμζνθ ανάπλαςθ ςτο ςφνολο του παραλιακοφ μετϊπου τθσ 

πόλθσ 

- Αναηωογόνθςθ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ και τόνωςθ τθσ εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ των 

χριςεων αναψυχισ και πολιτιςμοφ. 

- Ανάδειξθ τθσ ιςτορίασ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ 

- Πρότυπο ςχεδιαςμό αςτικοφ εξοπλιςμοφ 

- χεδιαςμό κατάλλθλο και για άτομα εμποδιηόμενα και με ειδικζσ ανάγκεσ 

 

Θ επανάχρθςθ ενόσ εγκαταλελειμμζνου βιομθχανικοφ κτιρίου ςε χϊρο τουριςτικισ εγκατάςταςθσ 

μπορεί να ωφελιςει τον Διμο ςε πολφ μεγάλο βακμό. Σροτείνεται θ δθμιουργία ενόσ 

τουριςτικοφ κζρετρου με πολλαπλζσ χριςεισ, οι οποίεσ κα επιφζρουν οικονομικι ευμάρεια και 

κοινωνικι ςυνοχι ςε όλο τον Διμο, κακϊσ κα εξυπθρετθκοφν οι απαιτιςεισ τόςο τθσ τοπικισ 

κοινωνίασ, όςο και των επιςκεπτϊν.  

Ρ αξιοποιιςιμοσ χϊροσ κα περιλαμβάνει χϊρουσ διαμονισ για τουσ επιςκζπτεσ των 

καλοκαιρινϊν διακοπϊν, αλλά και ετθςίωσ για τουσ επιςκζπτεσ επιχειρθματικϊν και 

εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων. Ρι παραπάνω δράςεισ κα ςυνοδεφονται από χϊρουσ 

διαςκζδαςθσ και αναψυχισ, για τθν ευχάριςτθ αξιοποίθςθ του ελεφκερου χρόνου παραμονισ. Ρι 

αίκουςεσ ςυνεδριάςεων, εκκζςεων, ομιλιϊν και εκπαίδευςθσ κα ςυνειςφζρουν ουςιαςτικά ςτθν 

επίτευξθ του εγχειριματοσ. 
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Θ προνομιακι κζςθ του ακινιτου ςτο παραλιακό μζτωπο τθσ πόλθσ τθσ Μορίνκου, το κακιςτά 

αςυναγϊνιςτο και πρωτεφοντα προοριςμό για τουριςμό αναψυχισ. Ακόμθ, θ γειτνίαςι του με 

χϊρουσ αρχαιολογικοφ ενδιαφζροντοσ όπωσ θ Ακροκόρινκοσ, το Αρχαίο Νιμάνι τθσ Μορίνκου, το 

Θραίο, θ διϊρυγα τθσ Μορίνκου, κ.α., ςυμπλθρϊνουν τα δυνατά του ςθμεία. 

Υκοπόσ τθσ νζασ χριςθσ είναι θ επίτευξθ των ςτόχων τθσ πρόταςθσ αλλά και θ επανζνταξθ ενόσ 

περικωριοποιθμζνου χϊρου ςτον ιςτό τθσ πόλθσ. 

Ακολουκεί φωτογραφικό υλικό από τθν προμελζτθ: 
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ΥΧΞΣΕΤΑΥΞΑΦΑ 
 
 
 

Θ μεγάλθ περιουςία των Διμων, θ οποία παραμζνει αναξιοποίθτθ ωσ επί το πλείςτον ςε όλθ τθν 

χϊρα, ζχει αποτελζςει αντικείμενο ςυηθτιςεων και μελετϊν, χωρίσ ωςτόςο ςθμαντικά 

αποτελζςματα. Θ τρζχουςα οικονομικι ςυγκυρία κακιςτά επιτακτικι τθν ανάγκθ αξιοποίθςθσ 

των εν λόγω ακινιτων, με ςτόχο τθν οικονομικι ευμάρεια των Διμων, αλλά τθ δθμιουργία 

προχποκζςεων για τθν βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των δθμοτϊν. Υτθν παροφςα μελζτθ 

περίπτωςθσ, προτείνεται θ ςφςταςθ μίασ δθμοτικισ Ανϊνυμθσ Εταιρείασ, θ οποία κα αναλάβει 

τθν αξιολόγθςθ, αξιοποίθςθ και λειτουργία των δθμοτικϊν ακινιτων του Διμου Μορινκίων, αλλά 

και τθν αξιοποίθςθ ενόσ δθμοτικοφ ακινιτου για τθν τουριςτικι και πολιτιςτικι ανάδειξθ τθσ 

περιοχισ. 

Θ επίτευξθ τθσ αξιοποίθςθσ του ακινιτου αυτοφ κα ςυμβάλει ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ 

των πολιτϊν, ςτθν προβολι του πολυδιάςτατου χαρακτιρα τθσ ευρφτερθσ περιοχισ και  ςτθν 

προςζλκυςθ επιςκεπτϊν. 

Θ ανάλυςθ SWOT για το ςυγκεκριμζνο ακίνθτο προβάλει όλα τα οφζλθ τθσ αξιοποίθςθσ του 

ακινιτου, αλλά και τισ αδυναμίεσ, οι οποίεσ πρζπει να αντιςτακμιςτοφν με ςκοπό τθν υλοποίθςθ 

του οράματοσ.  

Θ αξιοποίθςθ λοιπόν των Σαλαιϊν Υφαγείων Διμου Μορινκίων, μετατρζπει ζνα κτίριο 

εγκαταλελειμμζνο και ερειπωμζνο ςε ζνα ςφγχρονο κόςμθμα Πολιτιςμοφ και Αναψυχισ. 

Υθμαντικό ρόλο ςτθν επίτευξθ του ςυγκεκριμζνου διαβιματοσ φζρει θ ςτιριξθ από τθν τοπικι 

κοινωνία, ο ςυλλογικόσ ςχεδιαςμόσ αλλά και το όραμα των πολιτϊν. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι  
 
Νομοκεςία 
 

Αξιοποίθςθ Δθμοτικισ Περιουςίασ 
Ν. 3463/2006 
Άρκρο 178  
Γενικζσ υποχρεώςεισ - προςταςία 
1. Οι Διμοι και οι Κοινότθτεσ οφείλουν να διατθροφν, να προςτατεφουν και να διαχειρίηονται τθν κάκε 
είδουσ περιουςία τουσ με τρόπο επιμελι και αποδοτικό. 
2. Ακίνθτα και κινθτά πράγματα, αξίεσ και οτιδιποτε άλλο ανικει ςτθν περιουςία των Διμων και των 
Κοινοτιτων καταγράφονται υποχρεωτικά ςτα βιβλία τουσ. 
3.Η διάκεςθ περιουςιακϊν ςτοιχείων των Διμων ι των Κοινοτιτων επιτρζπεται, εφόςον τθρθκοφν οι 
ειδικζσ διατάξεισ του παρόντοσ και εφόςον ο ςκοπόσ που επιδιϊκεται με τθ διάκεςθ αυτι εξυπθρετεί 
το δθμοτικό ι κοινοτικό ςυμφζρον. 
4. Η ακίνθτθ περιουςία των Διμων και των Κοινοτιτων προςτατεφεται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ 
νομοκεςίασ, περί προςταςίασ τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ του Δθμοςίου, όπωσ κάκε φορά ιςχφουν. Επί 
διοικθτικισ αποβολισ αποφαίνεται το δθμοτικό ι κοινοτικό υμβοφλιο, ενϊ το ςχετικό πρωτόκολλο 
εκδίδει ο Διμαρχοσ ι Πρόεδροσ Κοινότθτασ. 
φμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 3463/2006 «» 
Άρκρο 179  
Ακίνθτθ περιουςία ςε περίπτωςθ προςάρτθςθσ οικιςμοφ ςε Διμο ι Κοινότθτα 
1. ε περίπτωςθ που ζνασ οικιςμόσ αποςπάται από ζναν Διμο ι μία Κοινότθτα και προςαρτάται ςε 
άλλο Διμο ι Κοινότθτα, θ ακίνθτθ περιουςία ρυκμίηεται, ωσ ακολοφκωσ: 
α) Σα ακίνθτα του οικιςμοφ που είχαν περιζλκει ςτο Διμο ι τθν Κοινότθτα από όπου αυτόσ αποςπάται, 
περιζρχονται ςτο Διμο ι τθν Κοινότθτα, όπου προςαρτάται. 
β) Σα ακίνθτα που βρίςκονται ςτθν περιφζρεια του οικιςμοφ και ανικουν ςτθν ιδιωτικι περιουςία του 
Διμου ι τθσ Κοινότθτασ, από όπου αποςπάται ο οικιςμόσ, περιζρχονται ςτθν κυριότθτα του Διμου ι 
τθσ Κοινότθτασ, όπου προςαρτάται. 
γ) Σα ακίνθτα τθσ περιφζρειασ του οικιςμοφ, που είναι προοριςμζνα για τθν εκπλιρωςθ δθμοτικοφ ι 
κοινοτικοφ ςκοποφ, περιζρχονται ςτθν κυριότθτα του Διμου ι τθσ Κοινότθτασ, όπου προςαρτάται μαηί 
με τισ εγκαταςτάςεισ που βρίςκονται επάνω ςε αυτά. 
δ) Σα κοινόχρθςτα ακίνθτα που βρίςκονται ςτθν περιφζρεια του οικιςμοφ περιζρχονται ςτο Διμο ι 
Κοινότθτα, όπου αυτόσ προςαρτάται. 
2. Σα δικαιϊματα για αποκλειςτικι χριςθ ακινιτων, που προχπιρχαν υπζρ των κατοίκων του οικιςμοφ, 
διατθροφνται. 
(Με τθν παρ. 2 του άρκρου 271 του Ν. 3852/10, ΦΕΚ-87 Α/7-6-10, ορίηεται ότι : «Οι διατάξεισ των 
άρκρων 179 και 181 του ν. 3463/ 2006 εφαρμόηονται αναλόγωσ και ςτισ περιπτϊςεισ προςάρτθςθσ 
οικιςμοφ τοπικισ ι δθμοτικισ κοινότθτασ κατά τα οριηόμενα ςτον παρόντα νόμο»). 
Άρκρο 183  
Καταγραφι ακίνθτθσ περιουςίασ 
1. Οι Διμοι και οι Κοινότθτεσ οφείλουν να καταρτίηουν και να τθροφν κτθματολόγιο των ακινιτων τουσ. 
2. το κτθματολόγιο καταχωρίηεται: 
α) Η περιγραφι και το είδοσ του ακινιτου. 
β) Η τοποκεςία. 
γ) Η ζκταςθ και τα όρια του ακινιτου, κακϊσ και το ςχετικό τοπογραφικό ι πρόχειρο ςχεδιάγραμμα. 
δ) Η χρονολογία τθσ αποκτιςεϊσ του και οι τίτλοι ιδιοκτθςίασ. 
ε) Άλλα δικαιϊματα που τυχόν υπάρχουν και οι ςχετικοί τίτλοι, και 
 
ςτ) θ κατά προςζγγιςθ αξία του ακινιτου. 
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3. Ο τρόποσ, με τον οποίο καταρτίηεται το κτθματολόγιο, κακϊσ και κάκε ςχετικι λεπτομζρεια 
κακορίηονται με κοινι υπουργικι απόφαςθ των Τπουργϊν Οικονομίασ και Οικονομικϊν και 
Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ 
Άρκρο 186  
Εκποίθςθ ακινιτων 
(Βλ. Και άρκρο 272 Ν. 3852/10) 
*Αρχι Σροποποίθςθσ+«1. Η εκποίθςθ δθμοτικϊν ακινιτων επιτρζπεται μόνο για ωφζλεια του διμου, με 
ειδικά αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου που λαμβάνεται με πλειοψθφία των 2/3 του 
ςυνολικοφ αρικμοφ των μελϊν του. 
Για αποφάςεισ του Δθμοτικοφ υμβουλίου που λαμβάνονται κατ’ εφαρμογι διατάξεων του ν. 
3463/2006 και παραπζμπουν ςτο άρκρο 186, αρκεί θ απόλυτθ πλειοψθφία του ςυνολικοφ αρικμοφ των 
μελϊν του.» - ΑΝΣΙΚ. ΣΗ ΠΑΡ. 1 ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 186 ΜΕ ΣΗΝ ΠΑΡ. 3 ΣΟΤ ΑΡΘ. 12 ΣΟΤ Ν. 4018/11, ΦΕΚ-
215 Α/30-9-11 
2. Ο Διμοσ ι θ Κοινότθτα διακζτουν το προϊόν τθσ εκποίθςθσ αποκλειςτικά και μόνο για τθν εκπλιρωςθ 
του ςκοποφ, για τον οποίο ζγινε θ εκποίθςθ. Αν τυχόν απομζνει υπόλοιπο, διατίκεται για τθν εκτζλεςθ 
ζργων. Αποκλείεται θ διάκεςθ του υπολοίπου για τθν κάλυψθ λειτουργικϊν αναγκϊν. 
3. Η εκποίθςθ γίνεται με δθμοπραςία. 
4. Με ειδικά αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του δθμοτικοφ ι κοινοτικοφ ςυμβουλίου, που λαμβάνεται με τθν 
απόλυτθ πλειοψθφία του ςυνολικοφ αρικμοφ των μελϊν του, επιτρζπεται θ απευκείασ και χωρίσ 
δθμοπραςία εκποίθςθ δθμοτικϊν ι κοινοτικϊν ακινιτων ςτο Δθμόςιο, ςε άλλουσ Οργανιςμοφσ Σοπικισ 
Αυτοδιοίκθςθσ, ςε επιχειριςεισ των Οργανιςμϊν Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, ςε νομικά πρόςωπα 
δθμοςίου δικαίου και ςε οργανιςμοφσ και επιχειριςεισ κοινισ ωφζλειασ, για τθν εκτζλεςθ ζργων του 
προγράμματόσ τουσ. 
5. Σο τίμθμα των ακινιτων τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου κακορίηεται από επιτροπι, που 
ςυγκροτείται με απόφαςθ του δθμάρχου ι προζδρου τθσ Κοινότθτασ και αποτελείται από δφο 
δθμοτικοφσ ι κοινοτικοφσ ςυμβοφλουσ, που υποδεικνφονται από το δθμοτικό ι κοινοτικό ςυμβοφλιο 
και από ζναν μθχανικό, που ορίηεται από το διμαρχο ι τον πρόεδρο τθσ Κοινότθτασ και προζρχεται από 
τθν τεχνικι υπθρεςία του Οργανιςμοφ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, εφόςον υπάρχει ι αν δεν υπάρχει από 
τθν Σεχνικι Τπθρεςία Διμων και Κοινοτιτων (Σ.Τ.Δ.Κ) ι από άλλθ δθμόςια υπθρεςία. Πρόεδροσ τθσ 
επιτροπισ, ορίηεται ζνασ από τουσ δθμοτικοφσ ι κοινοτικοφσ ςυμβοφλουσ με τθν απόφαςθ 
ςυγκρότθςθσ. Με τθν ίδια απόφαςθ ορίηεται δθμοτικόσ ι κοινοτικόσ υπάλλθλοσ γραμματζασ τθσ 
επιτροπισ. τουσ Οργανιςμοφσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ που λειτουργοφν τοπικά ςυμβοφλια και 
πάρεδροι ςτθν επιτροπι μετζχει αντί του δευτζρου ςυμβοφλου, ο πρόεδροσ του οικείου τοπικοφ 
ςυμβουλίου ι ο οικείοσ πάρεδροσ. 
6. Για τθν κατάρτιςθ ςφμβαςθσ μεταβίβαςθσ τθσ κυριότθτασ ακινιτων ι ςφςταςθσ επ’ αυτϊν 
εμπραγμάτων δικαιωμάτων, εφόςον ςυμβάλλεται Διμοσ ι Κοινότθτα απαιτείται εκτίμθςθ τθσ αγοραίασ 
αξίασ, θ οποία γίνεται από το ϊμα Ορκωτϊν Εκτιμθτϊν, ςτθν περίπτωςθ που θ αξία αυτι υπερβαίνει 
το χρθματικό όριο που κακορίηεται κάκε φορά από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 
7. Κάκε άλλθ διάταξθ, που ρυκμίηει κατά διαφορετικό τρόπο τθν εκτίμθςθ τθσ αγοραίασ αξίασ των 
ακινιτων, παφει να ιςχφει. 
8. Σα ζξοδα μεταβίβαςθσ του ακινιτου βαρφνουν τον αγοραςτι. 
9. Οι διατάξεισ τθσ παραγράφου 4 εφαρμόηονται και για κατθγορίεσ ςυνεταιριςμϊν που κακορίηονται 
με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται φςτερα από πρόταςθ του Τπουργοφ Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ 
Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ και του κατά περίπτωςθ αρμόδιου Τπουργοφ. Με τα ίδια διατάγματα 
μποροφν να προςδιορίηονται και οι προχποκζςεισ τθσ απευκείασ εκποίθςθσ. 
 
10. Ο πλειοδότθσ ςε δθμοπραςία που διενεργικθκε για τθν εκποίθςθ δθμοτικοφ ι κοινοτικοφ ακινιτου 
μπορεί ωσ τθν κατάρτιςθ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ να υποδείξει εταιρεία χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ ωσ 
αγοράςτρια, υπό τον όρο, ότι ο ανωτζρω πλειοδότθσ κα ζχει, ιδθ, προςυμφωνιςει τθ χρθματοδοτικι 
μίςκωςθ του εν λόγω ακινιτου με τθν υποδεικνυόμενθ από αυτόν εταιρεία χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ. 
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Άρκρο 192  
Εκμίςκωςθ ακινιτων των Διμων και των Κοινοτιτων 
(Βλ. Και άρκρο 272 Ν. 3852/10 – παρ. 4 άρκρου 9 Ν. 4071/12) 
1. Η εκμίςκωςθ ακινιτων των Διμων και των Κοινοτιτων γίνεται με δθμοπραςία. Αν θ δθμοπραςία δεν 
φζρει αποτζλεςμα, επαναλαμβάνεται. Αν και θ δεφτερθ δθμοπραςία δεν φζρει αποτζλεςμα, θ 
εκμίςκωςθ μπορεί να γίνει με απευκείασ ςυμφωνία, τθσ οποίασ τουσ όρουσ κακορίηει το δθμοτικό ι 
κοινοτικό ςυμβοφλιο. 
2. Σο δθμοτικό ι κοινοτικό ςυμβοφλιο μπορεί με απόφαςι του να εκμιςκϊνει, χωρίσ δθμοπραςία, για 
χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει τουσ τρεισ (3) μινεσ, κζατρα και κινθματοκζατρα ι άλλουσ 
χϊρουσ, για επιςτθμονικοφσ και καλλιτεχνικοφσ ςκοποφσ, αφοφ το ςυμβοφλιο εκτιμιςει τθν ποιότθτα 
των εκδθλϊςεων που κα πραγματοποιθκοφν. 
3. Με απόφαςθ που λαμβάνεται με τθν απόλυτθ πλειοψθφία του ςυνολικοφ αρικμοφ των μελϊν του 
δθμοτικοφ ι κοινοτικοφ ςυμβουλίου επιτρζπεται θ απευκείασ εκμίςκωςθ δθμοτικϊν και κοινοτικϊν 
ακινιτων ςτο Δθμόςιο, ςε άλλουσ Οργανιςμοφσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, ςε επιχειριςεισ των 
Οργανιςμϊν Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, ςε νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου και ςε οργανιςμοφσ και 
επιχειριςεισ κοινισ ωφζλειασ, κακϊσ και ςε ςυνεταιριςμοφσ για τθν ικανοποίθςθ των αναγκϊν τουσ. 
4. Για τθν εκμίςκωςθ ςε ςυνεταιριςμοφσ εφαρμόηονται ανάλογα οι διατάξεισ τθσ παραγράφου 9 του 
άρκρου 186. 
5. Σο μίςκωμα των ακινιτων τθσ παραγράφου 3 κακορίηεται από τθν επιτροπι τθσ παραγράφου 5 του 
άρκρου 186. 
6. Επιτρζπεται, με απόφαςθ που λαμβάνεται με τθν απόλυτθ πλειοψθφία του ςυνολικοφ αρικμοφ των 
μελϊν του δθμοτικοφ ι κοινοτικοφ ςυμβουλίου, θ απευκείασ εκμίςκωςθ του δικαιϊματοσ 
εκμεταλλεφςεωσ λατομείων αδρανϊν υλικϊν ςε ςυνεταιριςμοφσ λατόμων που λειτουργοφν νόμιμα, 
των οποίων όλα τα μζλθ είναι κάτοικοι του ιδιοκτιτθ Διμου ι Κοινότθτασ, με τουσ όρουσ και 
περιοριςμοφσ των διατάξεων τθσ παρ. 1 του άρκρου 28 του ν. 669/1977 (ΦΕΚ 241 Αϋ) περί 
εκμεταλλεφςεωσ λατομείων. Οι διατάξεισ αυτισ τθσ παραγράφου εφαρμόηονται και προκειμζνου περί 
δθμοτικϊν ι κοινοτικϊν λατομείων μαρμάρων. 
7. Απαγορεφεται θ με οποιαδιποτε μορφι παραχϊρθςθ από το μιςκωτι ςυνεταιριςμό του, κατά τθν 
προθγοφμενθ παράγραφο, δικαιϊματοσ εκμεταλλεφςεωσ κεωρουμζνθσ, αυτοδικαίωσ, άκυρθσ τθσ 
παραχωριςεωσ. ε περίπτωςθ παραβάςεωσ τθσ διατάξεωσ αυτισ θ άδεια εκμεταλλεφςεωσ 
ανακαλείται υποχρεωτικά και ο ςυνεταιριςμόσ υποχρεοφται ςτθν καταβολι ποςοφ ίςου με το διπλάςιο 
του μιςκϊματοσ, που κακορίςτθκε με τθ ςφμβαςθ. 
*Αρχι Σροποποίθςθσ+«8. Με απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου που λαμβάνεται με τθν απόλυτθ 
πλειοψθφία του ςυνολικοφ αρικμοφ των μελϊν του, επιτρζπεται θ εκμίςκωςθ με δθμοπραςία 
δθμοτικϊν ακινιτων (εκτάςεων ι κτιςμάτων) με μειωμζνο μίςκωμα για χρονικό διάςτθμα μζχρι είκοςι 
πζντε (25) ζτθ, υπό τον όρο ότι ο μιςκωτισ κα αναλάβει το ςφνολο ι μζροσ τθσ δαπάνθσ ανακαίνιςθσ ι 
ανακαταςκευισ του ακινιτου και κα προβεί ςε τυχόν πρόςκετεσ παροχζσ, ςφμφωνα με τα 
προβλεπόμενα ειδικότερα ςτουσ όρουσ διακιρυξθσ τθσ δθμοπραςίασ. Επιτρζπεται επίςθσ, κατά τισ 
διατάξεισ τθσ παραγράφου 1 του παρόντοσ, θ μακροχρόνια μίςκωςθ ακάλυπτθσ δθμοτικισ ζκταςθσ, με 
ςκοπό, πζραν των τουριςτικϊν δραςτθριοτιτων που διζπονται από τισ διατάξεισ του ν. 2160/1993, 
όπωσ ιςχφει, τθν εγκατάςταςθ και εκμετάλλευςθ ςτο μίςκιο επιχειριςεων ακλθτικϊν δραςτθριοτιτων 
πάςθσ φφςεωσ και υποςτθρικτικϊν προσ αυτζσ υπθρεςιϊν, κακϊσ και με ςκοπό τθν ανάπτυξθ 
δραςτθριοτιτων τθσ πρωτογενοφσ παραγωγισ, που προχποκζτουν ουςιϊδεισ δαπάνεσ του μιςκωτι, 
για διάρκεια μζχρι πενιντα (50) ζτθ, κατά παρζκκλιςθ των διατάξεων του άρκρου 610 του Αςτικοφ 
Κϊδικα. Η ανωτζρω ςφμβαςθ απαλλάςςεται από κάκε φόρο, τζλοσ ι δικαίωμα Δθμοςίου ι τρίτων, ενϊ 
τα δικαιϊματα και οι αμοιβζσ ςυμβολαιογράφων, δικθγόρων, δικαςτικϊν επιμελθτϊν και 
υποκθκοφυλάκων για τθ ςφμβαςθ και κάκε άλλθ προσ πραγμάτωςθ αυτισ πράξθ περιορίηονται ςτο 
10% αυτϊν. Κάκε κτίριο και κάκε άλλθ μόνιμθ εγκατάςταςθ που κα πραγματοποιθκεί επί του μιςκίου 
ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ, περιζρχεται μετά τθ λφςθ ι τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ ςτθν κυριότθτα του 
Διμου, χωρίσ υποχρζωςθ του Διμου και χωρίσ δικαίωμα του μιςκωτι να τα αφαιρζςει, εκτόσ αν 
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ςυμφωνθκεί διαφορετικά. Με απόφαςι του ο Τπουργόσ Εςωτερικϊν δφναται να κακορίηει προςκζτουσ 
όρουσ και προχποκζςεισ εφαρμογισ των διατάξεων τθσ παροφςασ.» - ΑΝΣΙΚ. ΣΗ ΠΑΡ. 8 ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 
192 ΜΕ ΣΟ ΑΡΘ. 55 ΣΟΤ Ν. 4277/14, ΦΕΚ-156 Α/1-8-14  

 
Επιχειριςεισ και Α.Ε. Οργανιςμϊν Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθ 

 
Νόμοσ 3463/2006 
 
Άρκρο 252  
Οριςμοί – διακρίςεισ 
(βλ. και ν. 3852/10 – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ) 
(βλ. Και άρκρο 107 Ν. 3852/10) 
1. Οι Διμοι και οι Κοινότθτεσ μποροφν να ςυνιςτοφν ι να ςυμμετζχουν ςε επιχειριςεισ, οι οποίεσ 
καλοφνται επιχειριςεισ Ο.Σ.Α., ςφμφωνα με τισ παρακάτω ειδικότερεσ ρυκμίςεισ. Οι επιτρεπόμενεσ 
μορφζσ των επιχειριςεων αυτϊν είναι οι εξισ: 
α. Δθμοτικζσ ι κοινοτικζσ κοινωφελείσ επιχειριςεισ. β. Ανϊνυμεσ εταιρείεσ Ο.Σ.Α.. 
2. Διμοσ ι Κοινότθτα μπορεί να ςυνιςτά δθμοτικζσ ι κοινοτικζσ κοινωφελείσ επιχειριςεισ, οι οποίεσ 
ζχουν ωσ αντικείμενο τθν ανάπτυξθ δραςτθριοτιτων, ςυναφϊν με αντίςτοιχου περιεχομζνου 
αρμοδιότθτεσ αυτϊν, ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ του άρκρου 254 παράγραφοσ 1. 
3. Οι ανϊνυμεσ εταιρείεσ Ο.Σ.Α. ςυνιςτϊνται είτε μόνον από ζναν ι περιςςότερουσ Διμουσ ι 
Κοινότθτεσ είτε με Νομαρχιακζσ Αυτοδιοικιςεισ ι και άλλουσ φορείσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ ι τρίτουσ, 
ςφμφωνα με τισ παρακάτω διακρίςεισ. Οι εταιρείεσ αυτζσ λειτουργοφν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 
κ.ν. 2190/1920. 
α. Οι ανϊνυμεσ εταιρείεσ που ςυνιςτϊνται από περιςςότερουσ Διμουσ ι Κοινότθτεσ είτε με 
Νομαρχιακζσ Αυτοδιοικιςεισ ι και άλλουσ φορείσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ κεωροφνται επιχειριςεισ 
Ο.Σ.Α., εφόςον τα νομικά αυτά πρόςωπα διακζτουν τθν πλειοψθφία του εταιρικοφ κεφαλαίου. Σο 
υπόλοιπο εταιρικό κεφάλαιο μπορεί να κατζχεται από άλλα φυςικά ι νομικά πρόςωπα. τθν εταιρεία 
τθσ μορφισ αυτισ είναι δυνατι θ ςυμμετοχι του Δθμοςίου ι Ν.Π.Δ.Δ.. 
β. Οι ανϊνυμεσ εταιρείεσ, ςτο εταιρικό κεφάλαιο των οποίων ςυμμετζχουν μόνον Ο.Σ.Α. αϋ και βϋ 
βακμοφ ι και άλλοι φορείσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ και ζχουν ωσ αποκλειςτικό αντικείμενο τθν 
επιςτθμονικι και τεχνικι υποςτιριξθ των Ο.Σ.Α. και των ενϊςεϊν τουσ ι και τθσ αποκεντρωμζνθσ 
κρατικισ διοίκθςθσ, τθν προϊκθςθ τθσ επιχειρθματικισ, οικονομικισ και γενικότερα βιϊςιμθσ 
ανάπτυξθσ του Διμου ι τθσ Κοινότθτασ, κακϊσ και τθν ανάπτυξθ δραςτθριοτιτων προςταςίασ του 
περιβάλλοντοσ, τθ ςυμμετοχι τουσ ςε αντίςτοιχα προγράμματα ι τθν εφαρμογι ςχετικϊν πολιτικϊν ςε 
διαδθμοτικό ι ςε ευρφτερο γεωγραφικό χϊρο, αποτελοφν αναπτυξιακζσ ανϊνυμεσ εταιρείεσ Ο.Σ.Α.. 
τθν ανϊνυμθ εταιρεία αυτισ τθσ μορφισ είναι δυνατι θ ςυμμετοχι και φορζων του δθμόςιου τομζα, 
ςυνεταιριςμϊν και ενϊςεων αυτϊν, επιςτθμονικϊν φορζων, επιμελθτθρίων, φορζων ςυλλογικϊν 
κοινωνικϊν ι οικονομικϊν ςυμφερόντων, κακϊσ και τραπεηϊν και πιςτωτικϊν  
 
ιδρυμάτων. τθν περίπτωςθ αυτι οι Ο.Σ.Α. και οι λοιποί φορείσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ κατζχουν τθν 
πλειοψθφία του εταιρικοφ κεφαλαίου. 
*Αρχι Σροποποίθςθσ+ 
Αναπτυξιακζσ ανϊνυμεσ εταιρίεσ Ο.Σ.Α. κεωροφνται και εκείνεσ ςτισ οποίεσ ςυμμετζχουν μόνο Σ.Ε.Δ.Κ. 
αντί των Ο.Σ.Α. αϋ βακμοφ – ΠΡΟΘ. ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΔΑΦΙΟΤ ΣΗΝ ΠΕΡ. β ΣΗ ΠΑΡ. 3 ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 252 
ΜΕ ΣΗΝ ΠΑΡ. 6 ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 25 ΣΟΤ Ν. 3613/07, ΦΕΚ-263 Α/23-11-07 *Σζλοσ Σροποποίθςθσ+ 
(Με τθν παρ. 3 του άρκρου 18 του Ν. 4019/11, ΦΕΚ-216 Α/30-9-11, ορίηεται ότι : “3.   Εταίροι των 
Αναπτυξιακϊν υμπράξεων μπορεί να είναι: α) τα νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου, β) οι οργανιςμοί 
τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ α' και β' βακμοφ και οι κοινωφελείσ επιχειριςεισ τουσ, γ) οι δθμόςιοι οργανι-
ςμοί και επιχειριςεισ, δ) οι αναπτυξιακζσ ανϊνυμεσ εταιρείεσ του άρκρου 194 του ν. 3852/2010 (Α' 87) 
και τθσ περίπτωςθσ β' τθσ παρ. 3 του άρκρου 252 του ν. 3463/2006 (Α' 114), ε) τα νομικά πρόςωπα 
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ιδιωτικοφ δικαίου κερδοςκοπικοφ ι μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα και ςτ) οι ςυνδικαλιςτικζσ 
οργανϊςεισ εργοδοτϊν και εργαηομζνων. Οι υπό ςτοιχεία α ', β ' και γ ' φορείσ δεν δφναται να 
οριςκοφν ςυντονιςτζσ εταίροι των υμπράξεων. 
Οι Αναπτυξιακζσ υμπράξεισ δεν μποροφν να αποτελοφνται από λιγότερουσ των τριϊν εταίρων, επί 
ποινι απαραδζκτου, άλλωσ δεν μποροφν να καταςτοφν δικαιοφχοι κατά τθν ζννοια τθσ παραγράφου 
1”).  
γ. Για τθν αξιοποίθςθ τθσ ακίνθτθσ δθμοτικισ ι κοινοτικισ περιουςίασ ι τθν εκμετάλλευςθ 
κοινόχρθςτων χϊρων είναι δυνατι θ ςφςταςθ ανϊνυμθσ εταιρείασ μόνον από ζναν Διμο ι μία 
Κοινότθτα, θ οποία καλείται δθμοτικι ι κοινοτικι ανϊνυμθ εταιρεία. 
4. Επιχειριςεισ Ο.Σ.Α. που ςυνιςτϊνται βάςει ειδικϊν διατάξεων νόμου, οι οποίεσ διζπουν τθν 
οργάνωςθ και λειτουργία τουσ, αποτελοφν αντίςτοιχεσ επιχειριςεισ Ο.Σ.Α. ειδικοφ ςκοποφ. 
5. Οι επιχειριςεισ των προθγοφμενων παραγράφων αποτελοφν νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου. 
6. Οι Διμοι και οι Κοινότθτεσ δεν επιτρζπεται να ςυνιςτοφν ι ςυμμετζχουν ςε καμία άλλθ εταιρεία ι 
κοινοπραξία οποιαςδιποτε μορφισ, πζραν αυτϊν που περιλαμβάνονται ςτο παρόν άρκρο. Η 
απαγόρευςθ αυτι δεν ιςχφει για τθ ςυμμετοχι τουσ ςε ανϊνυμθ εταιρεία, με τθν επιφφλαξθ των 
διατάξεων του άρκρου 265 παρ. 2 του παρόντοσ, ι ςε άλλα εταιρικά ςχιματα, τα οποία ειδικοί κανόνεσ 
προβλζπουν για τθν εφαρμογι εκνικϊν ι κοινοτικϊν προγραμμάτων. 
*Αρχι Σροποποίθςθσ+ 
7. Ιδρφματα και λοιπά νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου των Διμων και Κοινοτιτων δεν επιτρζπεται 
να ςυνιςτοφν οποιαςδιποτε μορφισ επιχείρθςθ ι να ςυμμετζχουν ςε αυτζσ – ΑΝΣΙΚ. ΣΗ ΠΑΡ. 7 ΣΟΤ 
ΑΡΘΡΟΤ 252 ΜΕ ΣΗΝ ΠΑΡ. 18 ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 20 ΣΟΤ Ν. 3731/08, ΦΕΚ-263 Α/23-12-08 *Σζλοσ 
Σροποποίθςθσ+ 
8. Η ευκφνθ Διμου ι Κοινότθτασ που ςυμμετζχει ςε επιχείρθςθ Ο.Σ.Α. περιορίηεται κατά το τμιμα τθσ 
ςυμμετοχισ του ςτο κεφάλαιο τθσ επιχείρθςθσ. 
9. Ωσ φορείσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ του παρόντοσ μζρουσ νοοφνται θ Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., θ Ε.Ν.Α.Ε., οι Σοπικζσ 
Ενϊςεισ Διμων και Κοινοτιτων, οι φνδεςμοι και οι ανϊνυμεσ εταιρείεσ Ο.Σ.Α.. 
(Με τθν παρ. 4 του άρκρου 51 του Ν. 3905/10, ΦΕΚ-219 Α/23-12-10, ορίηεται ότι : “Δθμοτικζσ 
επιχειριςεισ με ειδικό ςκοπό τθ λειτουργία ραδιοφωνικοφ ι τθλεοπτικοφ ςτακμοφ εξακολουκοφν να 
λειτουργοφν με το υφιςτάμενο νομικό κακεςτϊσ που τισ διζπει μζχρι 30.6.2011”). 
(βλ. Και άρκρο 11 Ν. 4071/12 : Δθμοτικζσ επιχειριςεισ με ειδικό ςκοπό τθ λειτουργία ραδιοφωνικοφ 
ι τθλεοπτικοφ ςτακμοφ). 
(Με τθν παρ. 2 του άρκρου 16 του Ν. 4147/13, ορίηεται ότι : “2. Αποφάςεισ που αφοροφν ςτθ 
ςφςταςθ, τροποποίθςθ, ςυγχϊνευςθ, λφςθ ι κατάργθςθ δθμοτικϊν κοινωφελϊν επιχειριςεων και 
δθμοτικϊν νομικϊν προςϊπων δθμοςίου δικαίου λαμβάνονται ςφμφωνα με τα άρκρα 226-270 του 
Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων (ν. 3463/ 2006). Οι αποφάςεισ του Δθμοτικοφ υμβουλίου εγκρίνονται 
με πράξθ του Γενικοφ Γραμματζα τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, θ οποία δθμοςιεφεται ςτθν 
Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ”).  
 
 
Άρκρο 253  
Κανόνεσ ςφςταςθσ 
(βλ. και ν. 3852/10 – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ) 
1. Η ςφςταςθ ι θ ςυμμετοχι ςε επιχείρθςθ οποιαςδιποτε μορφισ γίνεται μετά από απόφαςθ του 
δθμοτικοφ ι κοινοτικοφ ςυμβουλίου, θ οποία λαμβάνεται με τθν απόλυτθ πλειοψθφία του ςυνόλου των 
μελϊν του. τθν απόφαςθ αυτι κακορίηονται θ επωνυμία, θ κατθγορία, ο ςκοπόσ, θ διάρκεια, θ ζδρα 
τθσ επιχείρθςθσ, το κεφάλαιο, θ διοίκθςθ, οι πόροι και κάκε άλλο ςτοιχείο αναγκαίο κατά τθν κρίςθ του 
δθμοτικοφ ι κοινοτικοφ ςυμβουλίου. 
2. Σθσ ανωτζρω αποφάςεωσ προθγείται θ εκπόνθςθ ςχετικισ οικονομοτεχνικισ μελζτθσ βιωςιμότθτασ. 
Η ίδια υποχρζωςθ υφίςταται και ςε κάκε περίπτωςθ αφξθςθσ του κεφαλαίου ι τθσ ειςφοράσ του Ο.Σ.Α. 
ςτθν επιχείρθςθ. 
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3. Η εκτίμθςθ των περιουςιακϊν ςτοιχείων που ειςφζρονται από Διμο ι Κοινότθτα ςε επιχείρθςθ 
Ο.Σ.Α. ενεργείται από τθν επιτροπι του άρκρου 9 του κ.ν. 2190/1920, όπωσ ιςχφει. Οι εκκζςεισ 
εκτίμθςθσ δθμοςιεφονται ςτο Σεφχοσ Βϋ τθσ Εφθμερίδασ τθσ Κυβερνιςεωσ. 
4. τισ αποφάςεισ των Ο.Σ.Α. ι των φορζων Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ για τθ ςφςταςθ ι ςυμμετοχι ςε επι-
χείρθςθ Ο.Σ.Α. περιλαμβάνεται θ ειδικότερθ κατθγορία επιχείρθςθσ, ςτθν οποία αυτι εντάςςεται, 
ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 252. Η αναφορά τθσ ιδιαίτερθσ κατθγορίασ επιχείρθςθσ 
γίνεται υποχρεωτικά και ςτο καταςτατικό αυτισ, κακϊσ επίςθσ και ςε όλα τα ζγγραφα που θ 
επιχείρθςθ απευκφνει προσ τρίτουσ. 
5. Με απόφαςθ του Τπουργοφ Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ, μετά από γνϊμθ 
τθσ Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., είναι δυνατόν να κακορίηονται ειδικότεροι όροι ι προχποκζςεισ που αφοροφν το 
περιεχόμενο τθσ αποφάςεωσ του δθμοτικοφ ι κοινοτικοφ ςυμβουλίου για ςφςταςθ ι για ςυμμετοχι ςε 
επιχείρθςθ, τα αναγκαία ςτοιχεία τθσ οικονομοτεχνικισ μελζτθσ, θ διαδικαςία ελζγχου αυτισ, κακϊσ 
και κάκε άλλο ειδικό ηιτθμα αναγκαίο για τθν εφαρμογι του άρκρου αυτοφ. 
(Με τθν παρ. 2 του άρκρου 16 του Ν. 4147/13, ορίηεται ότι : “2. Αποφάςεισ που αφοροφν ςτθ 
ςφςταςθ, τροποποίθςθ, ςυγχϊνευςθ, λφςθ ι κατάργθςθ δθμοτικϊν κοινωφελϊν επιχειριςεων και 
δθμοτικϊν νομικϊν προςϊπων δθμοςίου δικαίου λαμβάνονται ςφμφωνα με τα άρκρα 226-270 του 
Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων (ν. 3463/ 2006). Οι αποφάςεισ του Δθμοτικοφ υμβουλίου εγκρίνονται 
με πράξθ του Γενικοφ Γραμματζα τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, θ οποία δθμοςιεφεται ςτθν 
Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ”).   

 
 

ΑΝΩΝΤΜΕ ΕΣΑΙΡΕΙΕ Ο.Σ.Α. 
 
Άρκρο 265  
φςταςθ – Λειτουργία 
(βλ. άρκρο 34 Ν. 3614/07, ΦΕΚ-267 Α/3-12-07). 
(βλ. και ν. 3852/10 – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ) 
1. Διμοι ι Κοινότθτεσ, μόνοι ι με Νομαρχιακζσ Αυτοδιοικιςεισ ι και άλλουσ φορείσ Σοπικισ 
Αυτοδιοίκθςθσ ι τρίτουσ, δφνανται να ςυνιςτοφν ανϊνυμεσ εταιρείεσ, οι οποίεσ λειτουργοφν ςφμφωνα 
με τισ διατάξεισ τθσ εμπορικισ και φορολογικισ νομοκεςίασ και τισ ειδικότερεσ ρυκμίςεισ των 
επόμενων παραγράφων. 
α. Οι Διμοι, οι Κοινότθτεσ, οι Νομαρχιακζσ Αυτοδιοικιςεισ και οι λοιποί φορείσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ 
διατθροφν πάντοτε κοινζσ μθ προνομιοφχεσ μετοχζσ, που αντιπροςωπεφουν  
 
ακροιςτικά τθν πλειοψθφία του μετοχικοφ κεφαλαίου. Κατά το υπόλοιπο μπορεί να ςυμμετζχουν το 
Δθμόςιο και φυςικά ι νομικά πρόςωπα δθμοςίου ι ιδιωτικοφ δικαίου. 
β. Όλεσ οι μετοχζσ είναι ονομαςτικζσ και δεν ειςάγονται ςτο Χρθματιςτιριο Αξιϊν. Οι κοινζσ μετοχζσ 
είναι δεςμευμζνεσ ονομαςτικζσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 7 του άρκρου 3 του κ.ν. 2190/1920, 
και οι προνομιοφχεσ χωρίσ δικαίωμα ψιφου. 
γ. Αν θ επιχείρθςθ λυκεί, οι Ο.Σ.Α. που ςυμμετζχουν ςε αυτι ζχουν δικαίωμα προτίμθςθσ για τθν αγορά 
τθσ εκποιοφμενθσ περιουςίασ. 
2.  Οι Διμοι και οι Κοινότθτεσ επιτρζπεται να ςυμμετζχουν ςε άλλεσ ανϊνυμεσ εταιρείεσ πζραν αυτϊν 
του παρόντοσ άρκρου. Προσ τοφτο απαιτείται απόφαςθ του οικείου ςυμβουλίου με τθν απόλυτθ 
πλειοψθφία του ςυνολικοφ αρικμοφ των μελϊν του. Οι Διμοι και οι Κοινότθτεσ και οι ανϊνυμεσ 
εταιρίεσ τθσ παραγράφου 1 δεν επιτρζπεται να ςυμμετζχουν ςε ποδοςφαιρικζσ, τραπεηικζσ και 
αςφαλιςτικζσ ανϊνυμεσ εταιρίεσ. 
3. Οι ανϊνυμεσ εταιρείεσ Ο.Σ.Α. τθσ παραγράφου 1 του παρόντοσ άρκρου δεν επιχορθγοφνται άμεςα ι 
ζμμεςα από Ο.Σ.Α.. Κατ’ εξαίρεςθ, είναι επιτρεπτι θ επιχοριγθςθ από Ο.Σ.Α. νθςιωτικϊν περιοχϊν 
ανϊνυμθσ εταιρείασ ι ναυτικισ εταιρείασ του ν. 959/1979, που αυτοί ζχουν ςυςτιςει ι ςυμμετζχουν 
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κατά πλειοψθφία ςτο εταιρικό τουσ κεφάλαιο για τθ διεξαγωγι καλάςςιων ςυγκοινωνιϊν και 
μεταφορϊν, κακϊσ επίςθσ και ςτισ περιπτϊςεισ για τισ οποίεσ υφίςταται ειδικι νομοκετικι ρφκμιςθ. 
*Αρχι Σροποποίθςθσ+ 
4. Οι ανϊνυμεσ εταιρείεσ ΟΣΑ, με εξαίρεςθ τισ αναπτυξιακζσ ανϊνυμεσ εταιρείεσ, τα Δθμοτικά 
Περιφερειακά Θζατρα (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.), τα δθμοτικά και του διαδθμοτικοφ χαρακτιρα κζατρα που ζχουν τθ 
μορφι ανϊνυμθσ εταιρείασ δεν ςυμμετζχουν ςε προγραμματικζσ ςυμβάςεισ - ΑΝΣΙΚ. ΣΗ ΠΑΡ. 4 ΣΟΤ 
ΑΡΘΡΟΤ 265 ΜΕ ΣΗΝ ΠΑΡ. 21 ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 20 ΣΟΤ Ν. 3731/08, ΦΕΚ-263 Α/23-12-08 *Σζλοσ 
Σροποποίθςθσ+ 
5. Δεν επιτρζπεται θ μεταβίβαςθ ι θ ςφςταςθ εμπράγματου βάρουσ επί ακίνθτθσ περιουςίασ που ζχει 
ειςφερκεί από Διμο ι Κοινότθτα ςε ανϊνυμθ εταιρεία, τθν οποία ζχει ςυςτιςει ι ςτθν οποία 
ςυμμετζχει για τθν εξυπθρζτθςθ του καταςτατικοφ τθσ ςκοποφ, χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγκριςθ του 
οικείου δθμοτικοφ ι κοινοτικοφ ςυμβουλίου. 
6. Σο προςωπικό των ανωνφμων εταιρειϊν Ο.Σ.Α. προςλαμβάνεται ςφμφωνα με τισ ρυκμίςεισ 
προεδρικοφ διατάγματοσ, το οποίο εκδίδεται φςτερα από πρόταςθ των Τπουργϊν Εςωτερικϊν, 
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ, Οικονομίασ και Οικονομικϊν και Απαςχόλθςθσ και Κοινωνικισ 
Προςταςίασ και μετά από γνϊμθ τθσ Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., θ οποία παρζχεται εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ 
ενόσ (1) μθνόσ αφότου ηθτθκεί. 
(Με τθν παρ. 4 του άρκρου 18 του Ν. 3731/08, ΦΕΚ-263 Α/23-12-08, ορίηεται ότι : «Μζχρι τθν ζκδοςθ 
του προβλεπόμενου από τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 6 του άρκρου 265 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 
Α) προεδρικοφ διατάγματοσ, για τθν πρόςλθψθ προςωπικοφ των ανωνφμων εταιρειϊν των ΟΣΑ 
εφαρμογι ζχουν οι διατάξεισ του άρκρου 13 του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α)») 
*Αρχι Σροποποίθςθσ+7. Η ςφναψθ ςυμβάςεων ανάκεςθσ ζργων, προμθκειϊν, μελετϊν και υπθρεςιϊν 
από τισ ανϊνυμεσ εταιρείεσ Ο.Σ.Α. διενεργείται βάςει κανονιςμοφ, ο οποίοσ καταρτίηεται από το 
διοικθτικό ςυμβοφλιο τθσ εταιρείασ. *Αρχι Σροποποίθςθσ+«ε αυτόν περιλαμβάνονται ρυκμίςεισ 
ςχετικζσ με τα αρμόδια όργανα τθσ εταιρείασ, τισ προχποκζςεισ και τουσ όρουσ ανάκεςθσ ανάλογα με 
τθν εφαρμοηόμενθ διαδικαςία (ανοικτόσ, κλειςτόσ διαγωνιςμόσ, ανάκεςθ με διαπραγμάτευςθ) τα 
κριτιρια, τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ και επιλογισ και τθν εκτζλεςθ των ςυμβάςεων, οφτωσ ϊςτε να 
εξαςφαλίηονται οι αρχζσ τθσ διαφάνειασ και αντικειμενικότθτασ, όπωσ αυτζσ ςυνάγονται από τθν 
ιςχφουςα νομοκεςία.» - ΑΝΣΙΚ. ΣΟΤ ΔΕΤΣΕΡΟΤ ΕΔΑΦΙΟΤ ΣΗ ΠΑΡ. 7 ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 265 ΜΕ ΣΟ ΑΡΘ. 8 
ΣΟΤ Ν. 4257/14, ΦΕΚ-93 Α/14-4-14  
 
Για τισ ανακζςεισ τθσ παραγράφου αυτισ, των οποίων ο προχπολογιςμόσ υπερβαίνει τα όρια που 
προβλζπουν οι αντίςτοιχεσ ευρωπαϊκζσ οδθγίεσ, εφαρμόηονται οι διατάξεισ αυτϊν. - ΚΑΣΑΡΓΗΘΗΚΕ Η 
ΠΑΡ. 7 ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 265 ΜΕ ΣΗΝ ΠΑΡ. 1(Α26) ΣΟΤ ΑΡΘ. 199 ΣΟΤ Ν. 4281/14, ΦΕΚ-160 Α/8-8-14 - (Με 
τθν παρ.1 του άρκρου 201 του Ν. 4281/14, όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 1 του άρκρου 37 του Ν. 
4320/15, ορίηεται ότι :"1. Η ιςχφσ των διατάξεων του Μζρουσ Β' (άρκρα 14 ζωσ και 201 ν. 4281/14 ) 
αρχίηει από τθν 31 Δεκεμβρίου 2015, εκτόσ αν ορίηεται άλλωσ ςτισ επιμζρουσ διατάξεισ αυτοφ") 
8. Οι ανϊνυμεσ εταιρείεσ Ο.Σ.Α. ςυγχωνεφονται, διαςπϊνται ι λφονται ςφμφωνα με τισ οικείεσ 
διατάξεισ του κ.ν. 2190/1920, όπωσ ιςχφει. 
Λφονται υποχρεωτικϊσ, αν για τρεισ ςυνεχείσ εταιρικζσ χριςεισ μετά διετία από τθν ίδρυςι τουσ είναι 
ηθμιογόνεσ ι, αν για ιςάρικμεσ φορζσ εντόσ δεκαετίασ τα ίδια αυτϊν κεφάλαια, όπωσ προςδιορίηονται 
ςτο υπόδειγμα ιςολογιςμοφ που προβλζπεται από το άρκρο 42γ του κ.ν. 2190/1920, όπωσ ιςχφει, 
γίνουν κατϊτερα του πενιντα τοισ εκατό (50%) του μετοχικοφ κεφαλαίου. 
τθν περίπτωςθ εφαρμογισ του άρκρου 47 του κ.ν. 2190/1920, τυχόν αφξθςθ του εταιρικοφ κεφαλαίου 
που καταβάλλεται από τουσ Ο.Σ.Α. δεν μπορεί να υπερβαίνει ποςοςτό μεγαλφτερο του ενόσ δεφτερου 
(1/2) αυτοφ. 
(Με τθν παρ. 16 του άρκρου 10 του Ν. 4071/12, ΦΕΚ-85 Α/11-4-12, ορίηεται ότι : “16. Για τισ 
ανϊνυμεσ εταιρείεσ ΟΣΑ που ςυμμετζχουν ςε κοινοπραξίεσ εκμεταλλεφςεωσ Καηίνο θ εφαρμογι των 
διατάξεων του δευτζρου εδαφίου τθσ παραγράφου 8 του άρκρου 265 του ν. 3463/2006 αναςτζλλεται 
για τρία ζτθ”). 
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(Με τθν περ. 5 τθσ υποπαρ. Γ1 του Ν. 4093/12, ορίηεται ότι : “5. Από 1.1.2013, οι αποδοχζσ, οι 
αποηθμιϊςεισ, τα ζξοδα παράςταςθσ και οι πάςθσ φφςεωσ αμοιβζσ των Διοικθτϊν, Τποδιοικθτϊν, των 
Προζδρων, Αντιπροζδρων, Διευκυνόντων υμβοφλων, κακϊσ και των μελϊν του Διοικθτικοφ 
υμβουλίου των Ιδρυμάτων και των Νομικϊν Προςϊπων Δθμοςίου Δικαίου των Διμων και των 
Περιφερειϊν, κακϊσ και των Νομικϊν Προςϊπων Ιδιωτικοφ Δικαίου αυτϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων 
των υνδζςμων των Ο.Σ.Α., αλλά και των ανωνφμων εταιρειϊν, ςτισ οποίεσ οι Οργανιςμοί Σοπικισ 
Αυτοδιοίκθςθσ κατζχουν ποςοςτό πάνω από το 50% του μετοχικοφ κεφαλαίου, μειϊνονται κατά 
ποςοςτό πενιντα τοισ εκατό (50%)”). 
(Με τθν παρ. 2 του άρκρου 16 του Ν. 4147/13, ορίηεται ότι : “2. Αποφάςεισ που αφοροφν ςτθ 
ςφςταςθ, τροποποίθςθ, ςυγχϊνευςθ, λφςθ ι κατάργθςθ δθμοτικϊν κοινωφελϊν επιχειριςεων και 
δθμοτικϊν νομικϊν προςϊπων δθμοςίου δικαίου λαμβάνονται ςφμφωνα με τα άρκρα 226-270 του 
Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων (ν. 3463/ 2006). Οι αποφάςεισ του Δθμοτικοφ υμβουλίου εγκρίνονται 
με πράξθ του Γενικοφ Γραμματζα τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, θ οποία δθμοςιεφεται ςτθν 
Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ”).  
 
Άρκρο 266  
Δθμοτικζσ και κοινοτικζσ ανώνυμεσ εταιρείεσ 
(βλ. και ν. 3852/10 – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ) 
1. Για τθν αξιοποίθςθ τθσ δθμοτικισ ι κοινοτικισ ακίνθτθσ περιουςίασ ι για τθν εκμετάλλευςθ 
κοινόχρθςτων χϊρων είναι δυνατι θ ςφςταςθ ανϊνυμθσ εταιρείασ μόνο από ζνα Διμο ι μία Κοινότθτα, 
οι οποίοι και ειςφζρουν το ςφνολο του εταιρικοφ κεφαλαίου. 
2. Οι δθμοτικζσ ι κοινοτικζσ ανϊνυμεσ εταιρείεσ διοικοφνται από διοικθτικό ςυμβοφλιο, τα μζλθ του 
οποίου μαηί με τουσ αναπλθρωτζσ τουσ ορίηονται από το δθμοτικό ι κοινοτικό ςυμβοφλιο. Σα οριηόμενα 
μζλθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου, που είναι αιρετοί εκπρόςωποι του Διμου ι τθσ Κοινότθτασ, δεν 
πρζπει να υπερβαίνουν το ζνα τρίτο (1/3) του ςυνολικοφ αρικμοφ των μελϊν του διοικθτικοφ 
ςυμβουλίου, εκ των οποίων τουλάχιςτον ζνα εξ αυτϊν προζρχεται από τθ μειοψθφία. 
 
Ο Διευκφνων φμβουλοσ τθσ εταιρείασ δεν μπορεί να είναι μζλοσ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου 
προερχόμενο από τουσ αιρετοφσ εκπροςϊπουσ του δθμοτικοφ ι κοινοτικοφ ςυμβουλίου. Για τθν 
πρόςλθψθ Γενικοφ Διευκυντι, εφόςον δεν ζχει οριςκεί Διευκφνων φμβουλοσ, ιςχφουν κατ’ αναλογία 
οι ρυκμίςεισ του άρκρου 255 παράγραφοσ 4 του παρόντοσ. 
3. τθν εταιρεία αυτισ τθσ μορφισ είναι δυνατι θ ςυμμετοχι του Δθμοςίου ι άλλων φυςικϊν ι 
νομικϊν προςϊπων από εκείνα που ορίηονται ςτο άρκρο 252 παράγραφοσ 3α του παρόντοσ, 
εφαρμοηομζνων ςτθν περίπτωςθ αυτι των διατάξεων για τισ ανϊνυμεσ εταιρείεσ Ο.Σ.Α.. 
4. Η πρόςλθψθ προςωπικοφ, θ ςφναψθ ςυμβάςεων μίςκωςθσ ζργου, κακϊσ και θ ςφναψθ ςυμβάςεων 
ανάκεςθσ ζργων, προμθκειϊν, μελετϊν και υπθρεςιϊν από τισ δθμοτικζσ ι κοινοτικζσ ανϊνυμεσ 
εταιρείεσ διενεργοφνται βάςει των αντίςτοιχων κανόνων που ιςχφουν για τισ δθμοτικζσ ι κοινοτικζσ 
κοινωφελείσ επιχειριςεισ. 
5. Κατά τα λοιπά, οι εταιρείεσ του άρκρου αυτοφ διζπονται από τισ ρυκμίςεισ των ανωνφμων εταιρειϊν 
Ο.Σ.Α. και τον κ.ν. 2190/1920. 
(Με τθν παρ. 7 του άρκρου 10 του Ν. 4071/12, ΦΕΚ-85 Α/11-4-12, ορίηεται ότι : “7.  Με απόφαςθ των 
Τπουργϊν Εςωτερικϊν και Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων κακορίηεται θ 
διαδικαςία και τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά για τον προλθπτικό ζλεγχο των δαπανϊν των 
κοινωφελϊν επιχειριςεων, των επιχειριςεων φδρευςθσ αποχζτευςθσ και των δθμοτικϊν ανωνφμων 
εταιρειϊν του άρκρου 266 του ν. 3463/2006 (Αϋ 114), από το Ελεγκτικό υνζδριο. Οι φορείσ τθσ 
παροφςασ παραγράφου υποβάλλουν για προλθπτικό ζλεγχο χρθματικά εντάλματα για ποςά φψουσ 
5.000 ευρϊ και άνω, εφαρμοηομζνου του π.δ.136/2011”). 
(Με το άρκρο 33 του ν. 4129/13, ΦΕΚ-52 Α/28-2-13, ορίηεται ότι : “1. Οι δαπάνεσ των διμων, των 
περιφερειϊν, των νομικϊν τουσ προςϊπων δθμοςίου δικαίου, κακϊσ και των κοινωφελϊν 
επιχειριςεων, των επιχειριςεων φδρευςθσ αποχζτευςθσ και των δθμοτικϊν ανωνφμων εταιρειϊν του 
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άρκρου 266 του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων (ν. 3463/2006, Αϋ 114), ανεξαρτιτωσ πλθκυςμοφ, 
εξαιρουμζνων των ςχολικϊν επιτροπϊν, υπάγονται ςτον προλθπτικό ζλεγχο του Ελεγκτικοφ υνεδρίου, 
ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ 1 ζωσ 3 του άρκρου 169 του ίδιου ωσ άνω Κϊδικα.... βλ. 
Και επ. Παρ. Άρκρου 33 ν. 4129/13).  
(Με τθν παρ. 2 του άρκρου 16 του Ν. 4147/13, ορίηεται ότι : “2. Αποφάςεισ που αφοροφν ςτθ 
ςφςταςθ, τροποποίθςθ, ςυγχϊνευςθ, λφςθ ι κατάργθςθ δθμοτικϊν κοινωφελϊν επιχειριςεων και 
δθμοτικϊν νομικϊν προςϊπων δθμοςίου δικαίου λαμβάνονται ςφμφωνα με τα άρκρα 226-270 του 
Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων (ν. 3463/ 2006). Οι αποφάςεισ του Δθμοτικοφ υμβουλίου εγκρίνονται 
με πράξθ του Γενικοφ Γραμματζα τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, θ οποία δθμοςιεφεται ςτθν 
Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ”).  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 

 
Ερωτθματολόγιο Διαγνωςτικισ Ζρευνασ Αγοράσ για το Ζργο: 
 

«ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΟΤ ΠΑΛΑΙΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΩΝ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΦΑΓΕΙΩΝ ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΧΑΙΟ 
ΛΙΜΑΝΙ ΚΟΡΙΝΘΟΤ» 

 

 
 

25/06/2013 
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Ερωτθματολόγιο Διαγνωςτικισ Ζρευνασ Αγοράσ 
 

Ρ Διμοσ Μορινκίων, προωκεί το ζργο τθσ ανάπλαςθσ των κτιριακϊν 
εγκαταςτάςεων των εγκαταλελειμμζνων ςφαγείων ςτο δυτικό παραλιακό 
μζτωπο τθσ Μορίνκου. 
Φο υπό προϊκθςθ ζργο, εντάςςεται ςτουσ ςτόχουσ του Διμου Μορινκίων 
για τθν αναβάκμιςθ του πολιτιςτικοφ περιβάλλοντοσ  ςτο πλαίςιο του 
αναπτυξιακοφ ςχεδιαςμοφ του. Θ προτεινόμενθ αξιοποίθςθ του χϊρου 
περιλαμβάνει τθ δθμιουργία ΞΕΓΑΝΘΥ ΑΙΘΡΧΥΑΥ ΣΡΝΧΧΤΙΥΦΙΜΘΥ 
ΥΧΟΕΔΤΙΑΥΕΩΟ-ΣΤΡΒΡΝΩΟ , ΑΜΡΞΘ ΞΕΓΑΝΧΦΕΤΘ ΑΙΘΡΧΥΑ 
ΥΧΟΕΥΦΙΑΥΕΩΟ , MAGAZZINO ΦΡΧΤΙΥΦΙΜΩΟ ΕΙΔΩΟ , ΜΡΧΗΙΟΕΥ, BAR, ΧΩΤΡ 
ΓΤΑΦΕΙΩΟ, ΧΩΤΡΧΥ ΑΟΑΞΡΟΘΥ ΜΑΙ ΞΕΓΑΝΘΥ ΑΙΘΡΧΥΑΥ ΘΝΕΜΦΤΡΟΙΜΘΥ 
ΕΜΘΕΥΘΥ –ΣΝΘΤΡΦΡΤΙΥΘΥ ΦΡΧΤΙΥΦΩΟ, ενϊ μζςω τθσ διαδικαςίασ 
ανταγωνιςτικοφ διαλόγου κα επιδιωχκεί και θ προςκικθ τυχόν επιπλζον 
χριςεων. Ρ Ανάδοχοσ που κα επιλεγεί μζςω διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ 
κα αναλάβει τθ μελζτθ, καταςκευι, χρθματοδότθςθ και ςυντιρθςθ των 
εγκαταςτάςεων. 
Για τθν επιλογι του Αναδόχου, ο Διμοσ Μορινκίων, ςε ςυνζχεια 
ολοκλιρωςθσ τθσ παροφςασ ζρευνασ αγοράσ κα δθμοςιεφςει Σρόςκλθςθ 
Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για μίςκωςθ του ακινιτου, μζςω τθσ οποίασ 
κα επιλεγεί και ο τελικόσ Ανάδοχοσ, ο οποίοσ κα κλθκεί και να 
οριςτικοποιιςει και το ςχιμα χρθματοδότθςθσ με δυνατότθτα χριςθσ και 
πόρων του JESSICA. Θ διάρκεια τθσ μίςκωςθσ αναμζνεται να είναι περίπου 
20 ζτθ, μθ ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ καταςκευαςτικισ περιόδου. 
Αντίςτοιχα, ο προχπολογιςμόσ για τθν καταςκευι του ζργου εκτιμάται ςε 
περίπου € 1.000.000. 
Υτο πλαίςιο αυτό, ο Διμοσ Μορινκίων διεξάγει τθν παροφςα διαδικαςία 
διερεφνθςθσ των απόψεων πικανϊν ςυμμετεχόντων φορζων του 
ιδιωτικοφ τομζα (Διαγνωςτικι Ζρευνα Αγοράσ), θ οποία κα διαρκζςει 
μζχρι τθν 31 ΙΡΧΝΙΡΧ 2013. Ρ ςκοπόσ του παρόντοσ Ερωτθματολογίου 
είναι να δϊςει τθ δυνατότθτα ςε ενδιαφερόμενουσ φορείσ να 
διατυπϊςουν εγγράφωσ τισ κζςεισ και απόψεισ τουσ ςε ό,τι αφορά ςτο 
Ζργο αυτό. 
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Ρδθγίεσ Υυμπλιρωςθσ και Χποβολισ του Ερωτθματολογίου 
 
1. Ρι ενδιαφερόμενοι φορείσ που επικυμοφν να ανταποκρικοφν ςτο παρόν 

Ερωτθματολόγιο, παρακαλοφνται να απαντιςουν ςτισ ερωτιςεισ του Α’ 
Ξζρουσ και να ςυμπλθρϊςουν τα πλθροφοριακά ςτοιχεία του Β’ Ξζρουσ. Ρι 
ενδιαφερόμενοι δεν απαιτείται να απαντιςουν ςτο ςφνολο των ερωτθμάτων 
που τίκενται ςτο Α’ Ξζροσ. 

2. Σροκειμζνου για ερωτιςεισ με απαντιςεισ επί βακμολογθμζνθσ κλίμακασ, θ 
απάντθςθ να δίδεται με (√) ςτο αντίςτοιχο πεδίο.  

3. Ρι ενδιαφερόμενοι φορείσ που επικυμοφν να τοποκετθκοφν ςε ζνα ι 
περιςςότερα κζματα που αφοροφν ςτο Ζργο αλλά δεν περιλαμβάνονται ςτο 
παρόν Ερωτθματολόγιο, μποροφν να ςυμπλθρϊςουν τισ απόψεισ τουσ επί των 
κεμάτων αυτϊν ςτο κεφάλαιο 5 του Ξζρουσ Α’ του Ερωτθματολογίου. 

4. Φα ςυμπλθρωμζνα ερωτθματολόγια κα πρζπει να αποςταλοφν (ςε 
θλεκτρονικι μορφι ι/και με φαξ) ςτον Διμο Μορινκίων (e-mail: 
sfageia@korinthos.gr φαξ: 2741027592, υπ’ όψιν Σροϊςταμζνου Δ/νςθσ 
Φεχνικϊν Χπθρεςιϊν, Υπφρου Σερόγαμβρου). Ωσ τελικι θμερομθνία 
αποςτολισ των απαντιςεων ορίηεται θ 15/07/2013.  
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 Ξζροσ Α'  
 
1. ΕΛΚΤΣΙΚΟΣΗΣΑ / ΒΙΩΙΜΟΣΗΣΑ ΕΡΓΟΤ  
 
1.1  Θα ςασ ενδιζφερε θ ςυμμετοχι ςασ ςτο διαγωνιςμό για τθν ανάδειξθ 

Αναδόχου ςτο ςυγκεκριμζνο Ζργο; 
 

1. Παντελισ 
Ζλλειψθ 

ενδιαφζροντοσ 

2. Λίγο ενδιαφζρον 3. Μζτριο 
ενδιαφζρον 

4. θμαντικό 
ενδιαφζρον 

    

 
 
1.2  Εάν επιλζξατε μεταξφ των (1) και (2), παρακαλείςκε όπωσ παρακζςετε:  

(α)  τουσ λόγουσ τθσ μθ ςυμμετοχισ ςασ και  
(β)  τισ προχποκζςεισ υπό τισ οποίεσ κα είχατε αυξθμζνο ενδιαφζρον 

ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό.  
 
1.3  Θα μποροφςε ςτο αντικείμενο του ζργου να ςυμπεριλαμβάνονται και άλλεσ 

χριςεισ ι υπθρεςίεσ από αυτζσ που περιγράφονται ςτο Παράρτθμα, οι 
οποίεσ κα αναλθφκοφν από τον Ανάδοχο του Ζργου και, εάν ναι, ποιεσ 
κεωρείτε ότι είναι αυτζσ;  
 

 
1.4  Θεωρείτε το Ζργο ελκυςτικό από επενδυτικισ άποψθσ ςε ςχζςθ με το μζγεκόσ 

του; 
 

1. Κακόλου 2. Λίγο  3. Μζτρια 4. Αρκετά 

    

 
 
1.5 Ζχετε εμπειρία από αντίςτοιχεσ μορφζσ Υυμπράξεων;  
 

1. Κακόλου 2. Λίγο 3. Μζτρια  4. Αρκετά 

    

 
 
 
1.6 Εάν επιλζξατε μεταξφ των (3) και (4), ποιοι κεωρείτε ότι είναι οι κυριότεροι 
παράγοντεσ για τθν επιτυχία μιασ Υφμπραξθσ; Σαρακαλείςκε όπωσ παρακζςετε 
τουσ κυριότερουσ παράγοντεσ κατά ςειρά προτεραιότθτασ. 

 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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1.7  Θεωρείτε ότι ζχετε τθ δυνατότθτα να αντιμετωπίςετε ζργα Υφμπραξθσ 

Δθμοςίου-Ιδιωτικοφ Φομζα; 
 

1. Κακόλου 2. Λίγο 3. Μζτρια  4. Αρκετά 

    

 
 
 
1.8 Σοια κεωρείται ωσ ενδεδειγμζνθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ 

(ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ καταςκευαςτικισ περιόδου); 
 
……………. χρόνια  
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2. ΣΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ  
 

 
2.1  Θεωρείτε ότι ενδεικτικι περίοδοσ 15 μθνϊν (καταςκευαςτικι περίοδοσ) είναι 

επαρκισ χρόνοσ για τθν ολοκλιρωςθ των μελετϊν και των καταςκευϊν για το 
ςφνολο των υποδομϊν, όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτο Σαράρτθμα; 

 

1. Παντελϊσ 
ανεπαρκισ 

2. Ανεπαρκισ 3. Αποδεκτόσ 
χρόνοσ 

4. Επαρκισ 
χρόνοσ 

    

 
 
2.2 Σοιεσ πρόςκετεσ υποδομζσ / χριςεισ κεωρείται ςκόπιμο να ενταχκοφν ςτα 

πλαίςια του ζργου (ςυμπλθρϊςτε τον πίνακα); 
 

Χποδομζσ/ Χριςεισ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σιςτεφετε ότι κάποιεσ από τισ αναφερόμενεσ χριςεισ δεν κα πρζπει να 
ενταχκοφν ςτο ζργο; 

 
2.2 Σοιεσ υπθρεςίεσ κα κεωροφςατε ςκόπιμο να αναλάβει ο Ανάδοχοσ 

(ςυμπλθρϊςτε τον πίνακα) 
 

Χπθρεςίεσ 
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3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ – ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΣΟΤ ΖΡΓΟΤ  
 

3.1  Αναφζρατε ςυγκεκριμζνεσ προτάςεισ που κα εκτιμοφςατε ςε αυτι τθ φάςθ 
του Ζργου ότι κα ενίςχυαν τθν οικονομικι αποδοτικότθτα του Ζργου: 

 
3.2  Θεωρείτε ότι είναι δυςχερισ θ διαςφάλιςθ χρθματοδοτικισ υποςτιριξθσ 

(πλθν JESSICA) από χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα ςτθ φάςθ υποβολισ 
οικονομικϊν προςφορϊν;  

 

1. Κακόλου 2. Λίγο 3. Μζτρια  4. Αρκετά 

    

 
3.3  Σοία κεωρείτε ότι είναι θ βζλτιςτθ ςχζςθ κατανομισ των κεφαλαίων με 
ςτόχο τθν εξαςφάλιςθ τθσ χρθματοδότθςθσ για το Ζργο;  
 

Πθγζσ Χρθματοδότθςθσ 
% επί του 

ςυνολικοφ 
κόςτουσ 

Χρθματοδότθςθ από ΦΑΑ   

Κδια Μεφάλαια  

 Ξετρθτά  

 Ειςφορά ςε είδοσ  

Φραπεηικόσ δανειςμόσ  

φνολο 100% 

 
 
3.4 Σοία κεωρείται ότι είναι θ μζγιςτθ δυνατι διάρκεια των δανείων, 

λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τα ιςχφοντα δεδομζνα τθσ τραπεηικισ αγοράσ και τθ 
διάρκεια τθσ ςυμβάςεωσ ςφμπραξθσ; 

 

Πθγζσ Χρθματοδότθςθσ 
Μζγιςτθ 
διάρκεια 

Χρθματοδότθςθ από ΦΑΑ  10 

Φραπεηικόσ δανειςμόσ 10 

 
4. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΣΑ - ΠΡΟΣΑΕΙ 
 
4.1 Σαρακαλείςκε όπωσ παρακζςετε τυχόν απόψεισ και προτάςεισ ςασ ςε κζματα 

που δεν περιλαμβάνονται ςτισ ανωτζρω ερωτιςεισ και αντίςτοιχεσ κεματικζσ 
ενότθτεσ ι ςε ειδικότερα κζματα που ςυνδζονται με το Ζργο (ιδιαίτερα 
χαρακτθριςτικά που αφοροφν ςτο Ζργο και αντιμετϊπιςθ αυτϊν). 
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Ξζροσ Β'  
 
Υτοιχεία Φορζα: 
 

ΦΙΦΝΡΥ ΦΡΤΕΑ: ΔΘΞΡΥ ΜΡΤΙΟΘΙΩΟ 

ΔΙΕΧΘΧΟΥΘ: ΕΤΞΡΧ 39, ΜΡΤΙΟΘΡΥ 20100 

ΧΣΕΧΘΧΟΡΥ ΕΣΙΜΡΙΟΩΟΙΑΥ: ΥΣΧΤΙΔΩΟ ΣΕΤΡΓΑΞΒΤΡΥ 

Ε-mail: SFAGEIA@KORINTHOS.GR 

ΦΘΝΕΦΩΟΡ: 27413-61000, 2741361028, 2741361032 

FAX: 27410-27592 

 
 

Σαρακαλοφμε να ςυμπλθρωκοφν το πεδίο ι τα πεδία που αντιςτοιχοφν ςτον 
Φορζα: 

 

ΕΣΕΟΔΧΦΘΥ  

KΑΦΑΥΜΕΧΑΥΦΘΥ  

ΕΦΑΙΤΙΑ ΦΕΧΟΙΜΘΥ ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘΥ (FACILITY MANAGER)  

ΞΕΝΕΦΘΦΘΥ  

ΧΤΘΞΑΦΡΣΙΥΦΩΦΙΜΡ ΙΔΤΧΞΑ / ΦΤΑΣΕΗΑ  

ΆΝΝΡΥ (ΧΤΘΞΑΦΡΡΙΜΡΟΡΞΙΜΡΥ / ΟΡΞΙΜΡΥ / ΦΕΧΟΙΜΡΥ ΥΧΞΒΡΧΝΡΥ)  

ΑΥΦΑΝΙΥΦΙΜΘ ΕΦΑΙΤΕΙΑ  
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ΒΙΒΝΙΡΓΤΑΦΙΑ 
 

Ελλθνικι Εταιρεία Φοπικισ Ανάπτυξθσ και Αυτοδιοίκθςθσ Α.Ε., Οδθγόσ διαχείριςθσ 
και αξιοποίθςθσ τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ των ΟΣΑ, Ακινα  
 
Ελλθνικι Εταιρεία Φοπικισ Ανάπτυξθσ και Αυτοδιοίκθςθσ Α.Ε., (2000), Οδθγόσ 
αξιοποίθςθσ ακίνθτθσ περιουςίασ των ΟΣΑ, Εκδόςεισ Μ.Ε.Δ.Μ.Ε., Ακινα  
 
Υτοιχεία ακίνθτθσ περιουςίασ Διμου Μορινκίων & Διάκεςθ προμελζτθσ για το 
ακίνθτο αξιοποίθςθσ από Φεχνικι Χπθρεςία Διμου Μορινκίων. 
 
 

 
 
ΔΙΜΦΧΑΜΡΙ ΦΡΣΡΙ – ΙΥΦΡΥΕΝΙΔΕΥ 
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