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Εκ του υπ΄αριθμ. 4/27-02-2020 πρακτικού δημόσιας τακτικής συνεδριάσεως του Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Οργανισμός Κοινωνικής Φροντίδας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Πολιτισμού, 
Περιβάλλοντος & Δια Βίου Μάθησης «Ο Δαφνηφόρος Απόλλων» Δήμου Ερέτριας. 
 
3ο ΘΕΜΑ (Η.Δ.): «Έκδοση απόφασης για διεξαγωγή δημοπρασίας για μίσθωση ακινήτου για την 
στέγαση του ΚΑΠΗ Ερέτριας». 
 
Στην Ερέτρια σήμερα 27 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη & ώρα 12:00 π.μ  στο γραφείο του 
ΝΠΔΔ «Ο Δαφνηφόρος Απόλλων»(κτίριο παιδικού σταθμού Ερέτριας) συνήλθε σε τακτική δημόσια 
συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ «Ο Δαφνηφόρος Απόλλων» κατόπιν της υπ αριθμ. 
197/21-02-2020 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτού, που επιδόθηκε σε κάθε ένα εκ των 
μελών  αυτού, ιδιαιτέρως, σύμφωνα με το άρθρο 67 του  Ν.3852/2010, για λήψη απόφασης στα 
παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης: 
Διαπιστωθείσης νομίμου απαρτίας δεδομένου ότι επί συνόλου (11) μελών Δ.Σ. ευρέθησαν παρόντες 
(6) ήτοι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  
 

ΑΠΟΝΤΕΣ 
 

1 Τσούμαρης Δημήτριος 
Πρόεδρος 
Δ.Σ. 1 Ανδρουλάκης Αντώνιος Μέλος Δ.Σ. 

2 Βελέντζας Ιωάννης Μέλος Δ.Σ. 2 Κρόκος Νικόλαος Μέλος Δ.Σ. 

3 Μπασινάς Κηρύκος  Μέλος Δ.Σ. 3 Βράκας Γεώργιος Μέλος Δ.Σ. 

4 Μπούγα Παναγιώτα Μέλος Δ.Σ. 4 Κατσής Νικόλαος Μέλος Δ.Σ. 

5 Τσεκούρας Νικόλαος Μέλος Δ.Σ.    

6 Χόνδρου Μαρία Μέλος Δ.Σ.    

     
 

   
 

Τα οποίοι δεν 
προσήλθαν αν και 
νόμιμα ειδοποιήθηκαν 

 Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε ο υπάλληλος του ΝΠΔΔ Αριστείδης Φυλακτός για την τήρηση των 
πρακτικών.                                                       
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Τσούμαρης Δημήτριος εισηγήθηκε το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ως εξής: 
Έχοντας υπόψη: 

 Τον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 όπως έχει καταρτισθεί με την υπ’ αριθμ. 
56/2019 απόφαση του Δ.Σ. η οποία εγκρίθηκε με την 11/2020 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Ερέτριας. 



 Τις διατάξεις του άρθρου 194 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (που κυρώθηκε με το 
άρθρο 1 του ν. 3463/2006-ΦΕΚ Α΄, 114), ορίζεται ότι: «Για ακίνητα που μισθώνουν οι Δήμοι 
και οι Κοινότητες γίνεται δημοπρασία»  

 Το π.δ/γμα 270/1981 «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων 
διενέργειας δημοπρασιών δι' εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και 
κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄, 77) 

 Την 15/2020 ΑΔΣ περί ορισμού Επιτροπής Διαγωνισμού Μίσθωσης Ακινήτων 

 Την 16/2020 ΑΔΣ περί ορισμού Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων 
 
Κυρίες/Κύριοι, 
 
Υπάρχει η ανάγκη να προχωρήσουμε σε διαγωνισμό για μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του 
ΚΑΠΗ Ερέτριας. Θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία φανερή και προφορική για την μίσθωση 
του ανωτέρω ακινήτου, μετά από δημοσίευση διακήρυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ. ΦΕΚ Α΄/114/2006), του Π.Δ. 270/81, του Ν. 4412/2016, του Ν. 3130/2003 και 
του Π.Δ. 80/2016 και οτιδήποτε άλλο προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία. 
Η μίσθωση θα αφορά ακίνητο εμβαδού ή ωφέλιμης επιφανείας 70 έως 100 τ.μ., το οποίο να 
περιλαμβάνει 1 αίθουσα συνάθροισης-παραμονής των μελών του ΚΑΠΗ, 1 W.C., 1 χώρο 2 τ.μ 
κατ΄ελάχιστο με νεροχύτη τα οποία να είναι ισόγεια και να πληροί βασικές κτιριολογικές 
προδιαγραφές. 
Το ακίνητο πρέπει να είναι το πλησιέστερο οίκημα στην περιοχή που στεγάζονται οι διοικητικές 
υπηρεσίες του Δήμου Ερέτριας στην πόλη της Ερέτριας (οδός Ευδήμου Κραταιμένους). 
Ο χώρος παραμονής των μελών θα πρέπει να έχει κατάλληλο φυσικό φωτισμό απαγορευμένου του 
φωτισμού και του αερισμού διαμέσου φωταγωγών. Δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη κεντρικής 
θέρμανσης, καθώς το ΝΠΔΔ διαθέτει μηχανήματα A/C ψύξης θέρμανσης. 
Το μίσθιο θα πρέπει να είναι προσβάσιμο στα ΑΜΕΑ και να υπάρχει δυνατότητα διαμόρφωσης 
χώρου ως W.C. ΑΜΕΑ. Το μίσθιο θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης 
κτιρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3661/2008 και της ΠΟΛ 1018/13-01- 2012 Υπουργείου 
Οικονομικών. 
Το ακίνητο πρέπει να είναι προσπελάσιμο να εξυπηρετείται από τα δίκτυα παροχής πόσιμου νερού 
ηλεκτρικού ρεύματος και τηλεφώνου.  
Η δαπάνη που θα προκύψει από την ανωτέρω απόφαση θα βαρύνει τον Κ.Α. 15-6232.002 
«Μισθώματα ΚΑΠΗ Ερέτριας» του Προϋπολογισμού του Ν.Π. οικ. Έτους 2020.  
Οι όροι της διακήρυξης για την μίσθωση θα καθορισθούν με νεώτερη απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου.         
 
Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά 
  
Τα μέλη του Δ.Σ., αφού άκουσαν την εισήγηση του Προέδρου και αφού έλαβαν υπόψη τις διατάξεις 
της σχετικής νομοθεσίας, μετά από διαλογική συζήτηση: 
 
    Α π ο φ α σ ί ζ ο υ ν   Ο μ ό φ ω ν α 
 
Εγκρίνουν την προκήρυξη διαγωνισμού δημοπράτησης κτιρίου για την στέγαση του ΚΑΠΗ 

Ερέτριας, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία: 
Α. Η μίσθωση θα αφορά ακίνητο εμβαδού ή ωφέλιμης επιφανείας 70 έως 100 τ.μ., το οποίο να 
περιλαμβάνει 1 αίθουσα συνάθροισης-παραμονής των μελών του ΚΑΠΗ, 1 W.C., 1 χώρο 2 τ.μ 
κατ΄ελάχιστο με νεροχύτη τα οποία να είναι ισόγεια και να πληροί βασικές κτιριολογικές 
προδιαγραφές. 
Το ακίνητο πρέπει να είναι το πλησιέστερο οίκημα στην περιοχή που στεγάζονται οι διοικητικές 
υπηρεσίες του Δήμου Ερέτριας στην πόλη της Ερέτριας (οδός Ευδήμου Κραταιμένους). 
Ο χώρος παραμονής των μελών θα πρέπει να έχει κατάλληλο φυσικό φωτισμό απαγορευμένου του 
φωτισμού και του αερισμού διαμέσου φωταγωγών. Δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη κεντρικής 
θέρμανσης, καθώς το ΝΠΔΔ διαθέτει μηχανήματα A/C ψύξης θέρμανσης. 
Το μίσθιο θα πρέπει να είναι προσβάσιμο στα ΑΜΕΑ και να υπάρχει δυνατότητα διαμόρφωσης 
χώρου ως W.C. ΑΜΕΑ. Το μίσθιο θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης 



κτιρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3661/2008 και της ΠΟΛ 1018/13-01- 2012 Υπουργείου 
Οικονομικών. 
Το ακίνητο πρέπει να είναι προσπελάσιμο να εξυπηρετείται από τα δίκτυα παροχής πόσιμου νερού 
ηλεκτρικού ρεύματος και τηλεφώνου.  
Β. Θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία φανερή και προφορική για την μίσθωση του ανωτέρω 
ακινήτου, μετά από δημοσίευση διακήρυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ. 
ΦΕΚ Α΄/114/2006), του Π.Δ. 270/81, του Ν. 4412/2016, του Ν. 3130/2003 και του Π.Δ. 80/2016 και 
οτιδήποτε άλλο προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία. 
Γ. Η δαπάνη που θα προκύψει από την ανωτέρω απόφαση θα βαρύνει τον Κ.Α. 15-6232.002 
«Μισθώματα ΚΑΠΗ Ερέτριας» του Προϋπολογισμού του Ν.Π. οικ. Έτους 2020.  
Οι όροι της διακήρυξης για την μίσθωση θα καθορισθούν με νεώτερη απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 21/2020 
 Μετά τη σύνταξη το πρακτικό υπογράφτηκε ως εξής: 
 
   Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                        Τα μέλη ΔΣ   
 
  Τσούμαρης Δημήτριος 


