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ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 
 

ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικών για την µίσθωση ακινήτου για τη µίσθωση κτιρίου για 
τη µεταστέγαση των υπηρεσιών του τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας 
Πολιτισµού & Αθλητισµού. 
 

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. 48/13.02.2018  Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου που εγκρίθηκε τη 
µεταστέγαση των υπηρεσιών του τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας 
Πολιτισµού & Αθλητισµού. 

6.  την υπ’ αριθ. 127/02.05.2018 απόφαση  της Οικονοµικής Επιτροπής  που  
εγκρίθηκαν οι όροι της  διακήρυξης της δηµοπρασίας  

7.  την υπ αριθ. 1827/16735/08.05.2018 Απόφαση ∆ηµάρχου που προκηρύχθηκε  ο 
διαγωνισµός καλώντας τους ενδιαφερόµενους εντός 20 ηµερών να εκδηλώσουν 
ενδιαφέρον. 

8.  το από 24.10.2018  πρακτικό για τον έλεγχο του φακέλου που συνέταξε η Επιτροπή 
του άρθρου 7 του Π∆.270/1981 που συστάθηκε µε την 290/2017 Απόφαση 
∆ηµοτικού Συµβουλίου  

9. το από  15.11.2018 πρακτικό για τον έλεγχο της οικονοµικής προσφοράς του 
συµµετέχοντα µε αριθ. πρωτ. 42190/5.12.2018 που συνέταξε  η  Επιτροπή του 
άρθρου 1. του Π∆.270/1981 που  συγκροτήθηκε µε την 289/2017 Απόφαση 
∆ηµοτικού Συµβουλίου  

 
 

Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνεται : 
 

 
   1.-Η έγκριση των  πρακτικών που συνέταξαν οι Επιτροπές των άρθρων 1 & 7 του  
Π∆.270/1981. 
 
 
   2.-Η κατακύρωση της δηµοπρασίας για µίσθωση κτιρίου για τη µεταστέγαση των 
υπηρεσιών του τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισµού & Αθλητισµού που 
βρίσκεται επί της Λεωφ. Μαραθώνος 13 και Σωκράτους στον Άγιο Στέφανο και ειδικότερα :  
α) η ισόγεια οριζόντια ιδιοκτησία  µε πρόσοψη επί της Σωκράτους ιδιοκτησίας ∆ηµητριάδη 
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Τριανταφυλλιά έχοντας κατά επικαρπία  και ∆ηµητριάδη Σταµάτιου έχοντας κατά ψιλή 
κυριότητα   , εµβαδού 104,85 τ.µ., β) η ισόγεια οριζόντια ιδιοκτησία µε πρόσοψη επί της Λ. 
Μαραθώνος ιδιοκτησίας ∆ηµητριάδη Νικόλαου έχοντας κατά πλήρη κυριότητα , εµβαδού 
99,85 τ.µ, τα οποία προσφέρθηκαν στο ποσό των  1.900,00€ ανά µήνα  . Επίσης θα διατεθεί 
χώρος υπαίθριος εµβαδού 100τ.µ. για φορτοεκφόρτωση προϊόντων όµορος µε την ιδιοκτησία 
Α1   και wc (ΑΜΕΑ) όµορο µε την ιδιοκτησία Α2 . Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται σε έξι (6) 
χρόνια από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης . 
    

 
    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 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


