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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Αγ. Στέφανος  2/6/2017 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                         Αριθ. πρωτ : 16416             
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ      
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                    
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
∆/ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ  29& 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ∆ΙΑΚΟΥ –Τ.Κ. 145 65 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Χρυσαφογεώργη Μαρία   
ΤΗΛ : 213 2030613- Fax : 2132030630                                                                                                                                      
       
 
 

ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 
 

ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικών για την µίσθωση ακινήτου για την στέγαση του Λυκείου 
∆ροσιάς  και λήψη σχετικής απόφασης. 
 

Έχοντας υπόψη: 
  
1. τις διατάξεις του Π.∆. 270/81, (ΦΕΚ 77/30-3-81 Τευχ. Α) 
2. τις διατάξεις του Ν. 3463/06 (Κ.∆.Κ.)  
3. τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης) 

4. την αριθ. πρωτ. 9160/782/31.3.2017 (ορθή επανάληψη) (Α∆Α: 7Κ96Ω93-ΑΕΛ) 
Απόφαση ∆ήµαρχου περί ορισµού αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων. 

5. την υπ’ αριθ. 16/08.03.2016  Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου που εγκρίθηκε η 
µίσθωση ακινήτου για την στέγαση του Λυκείου ∆ροσιάς. 

6.  την υπ’ αριθ. 143/24.05.2016 απόφαση  της Οικονοµικής Επιτροπής  που  εγκρίθηκε 
η από 07.04.2016 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  και οι όροι της  
διακήρυξης της δηµοπρασίας  

7.  την υπ αριθ. 917/14237/31.05.2016 Απόφαση ∆ηµάρχου που προκηρύχθηκε  ο 
διαγωνισµός καλώντας τους ενδιαφερόµενους εντός 20 ηµερών να εκδηλώσουν 
ενδιαφέρον. 

8.  το από 26.09.2017  πρακτικό για τον έλεγχο του φακέλου µε αριθ. πρωτ. 
16858/16.06.2016  που συνέταξε η Επιτροπή του άρθρου 7 του Π∆.270/1981 που 
συστάθηκε µε την 59/2015 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου  

9. το από   01.12.2016 πρακτικό  της  Επιτροπή του άρθρου 7 του Π∆.270/1981  
10. το από  13.12.2016 πρακτικό καταλληλότητας και επιλογής χώρου για την στέγαση 

του Λυκείου ∆ροσίας   της Επιτροπή του άρθρου 18 παρ. 6 του Ν.3467/2016, που 
συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθ. πρωτ.30454/2099/31.10.2016 απόφαση ∆ηµάρχου 

11. το από  08.02.2017 πρακτικό για τον έλεγχο της οικονοµικής προσφοράς του 
συµµετέχοντα της  Επιτροπή του άρθρου 1. του Π∆.270/1981 που  συγκροτήθηκε µε 
την 13/2017 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου  

 
 

Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνεται : 
 

   1.-Η έγκριση των  πρακτικών που συνέταξαν οι Επιτροπές των άρθρων 1 & 7 του  
Π∆.270/1981 και η Επιτροπή του άρθρου 18 παρ. 6 του Ν.3467/2016 
   2.-Η κατακύρωση της δηµοπρασίας για την µίσθωση ακινήτου  που θα στεγαστεί το 
Λύκειο ∆ροσιάς ιδιοκτησίας του  ΖΑΝΝΕΙΟΥ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΓΩΓΗΣ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ- ΕΚΑΛΗΣ  (εµβαδον κτιρίων  Α’ ορόφου 785,43 τ.µ. και Β’ ορόφου 477,18 τ.µ., µε 
αύλειο χώρο 1.000 τ.µ.) , το οποίο  προσέφερε το ποσό των 8.520,00€ ανά µήνα . Η 
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διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται σε έξι (6) χρόνια από την ηµεροµηνία υπογραφής της 
σύµβασης και σε όλες τις περιπτώσεις µέχρι το τέλος της τρέχουσας σχολικής χρονιάς. 
    

 
    Η Αντιδήµαρχος  

    Οικονοµικής ∆ιαχείρισης 
 
 

    Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα 
 
 
 

Συνηµµένα: 

1.Τα πρακτικά που συνέταξαν οι Επιτροπές των άρθρων 1 & 7 του  Π∆.270/1981 και η 
Επιτροπή του άρθρου 18 παρ. 6 του Ν.3467/2016 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


