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ΘΕΜΑ: Μίσθωση οικήματος για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας  με 
σκοπό τη στέγαση του Ε΄ΚΑΠΗ Δήμου Ιλίου 

   Έχοντας υπόψη:
▪   τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α-87) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», περί των 
αρμοδιοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου,

▪   τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. Ι υποπαρ. Ε’ περ. 1 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ Α-114) περί Κοινωνικής 
Προστασίας και Αλληλεγγύης.

▪   τις διατάξεις των άρθρων 194, 201 και 271 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ Α-114) «Περί Μίσθωσης Ακινήτων 
από τους Δήμους και τις Κοινότητες»,

▪Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. στ’ υποπερ. ι, του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α-87) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

▪Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1-2 του Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ Α-77) περί των οργάνων διενέργειας των 
δημοπρασιών,  

▪   τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ Α-77) περί δημοσίευσης διακηρύξεως 
δημοπρασίας,

▪Τις διατάξεις του Ν. 3130/03 (ΦΕΚ Α-76) «Μισθώσεις ακινήτων για στέγαση δημοσίων υπηρεσιών και 
άλλες διατάξεις»,

▪Τις διατάξεις του Π.Δ. 456/84 (ΦΕΚ Α-164) «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόμος»,
▪   τις διατάξεις του Ν. 3861/10 (ΦΕΚ Α-112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,
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▪   την υπ’ αρ. 143/93118/17.12.21 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία συγκροτήθηκε η 
Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασίας και Αξιολόγησης Προσφορών για το έτος 2022,

▪  Την υπ’ αρ. 153/93174/17.12.21 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία ορίσθηκαν δύο 
δημοτικοί σύμβουλοι ως μέλη της Επιτροπής του άρθρου 186 του Ν. 3463/06,  

▪   την υπ’ αρ. 47/02.02.11 Απόφαση Δημάρχου με την οποία ορίσθηκε το τρίτο μέλος της επιτροπής 
του άρθρου 186 του Ν. 3463/06.

▪  Την υπ. αριθ. 066/13482/24-02-2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία ορίστηκε η 
επιτροπή παραλαβής απόδοσης μισθωμένων ακινήτων

▪  Το υπ. αριθ. πρωτ. 19586/25-05-2018 συμφωνητικό μίσθωσης και με το υπ. αριθ. πρωτ. 10081/11-
02-2021 τροποποιημένο συμφωνητικό με τον Καρά Κωνσταντίνο λήξης 24/05/2022 ιδιοκτήτη του  
ακινήτου επί της οδού Ζωοδόχου Πηγής 18, οπού στεγάζεται το Ε΄ΚΑΠΗ

παρακαλούμε όπως αποφασίσετε 

α. τη μίσθωση ακινήτου  εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ιλίου με σκοπό την στέγαση του 
Ε΄ΚΑΠΗ Δήμου Ιλίου με τη διενέργεια δημοπρασίας, τους όρους της οποίας θα καταρτίσει  με σχετική 
απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή
β. τη δημοσίευση ή μη στον Τύπο κατ’ άρθρο 4 παρ. 2 Π.Δ. 270/81 ή εναλλακτικώς δια ανάρτησης 
στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου Ιλίου περίληψης της καταρτισθησόμενης διακήρυξης δημοπρασίας.

                                                                                                     

                                                                                              
                                                                 Ο Δήμαρχος α/α

                                                                   Ανδριάνα Αλεβίζου 
                                                                   Αντιδήμαρχος
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