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Εκ του υπ΄αριθμ. 11/12-06-2020 πρακτικού δημόσιας τακτικής συνεδριάσεως του Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Οργανισμός Κοινωνικής Φροντίδας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Πολιτισμού, 
Περιβάλλοντος & Δια Βίου Μάθησης «Ο Δαφνηφόρος Απόλλων» Δήμου Ερέτριας. 
 
1ο ΘΕΜΑ (Η.Δ.): «Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων για την στέγαση του ΚΑΠΗ 
Ερέτριας». 
 
Στην Ερέτρια σήμερα 12 Ιουνίου 2020, ημέρα Παρασκευή & ώρα 12:00 π.μ  στο γραφείο του ΝΠΔΔ 
«Ο Δαφνηφόρος Απόλλων»(κτίριο παιδικού σταθμού Ερέτριας) έλαβε χώρα τακτική συνεδρίαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Ο Δαφνηφόρος Απόλλων» κατόπιν της υπ. αριθμ. 422/29-05-
2020 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτού, που επιδόθηκε με e-mail 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 νόμιμου απαρτίας δεδομένου ότι επί συνόλου (11) μελών Δ.Σ. ευρέθησαν παρόντες 
(10) ήτοι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ   ΑΠΟΝΤΕΣ  

1 Τσούμαρης Δημήτριος 
Πρόεδρος 
Δ.Σ. 1 Καραμπέτσου Ασημίνα Μέλος Δ.Σ. 

2 Ανδρουλάκης Αντώνιος Μέλος Δ.Σ.    

3 Μπασινάς Κηρύκος Μέλος Δ.Σ.    

4 Μπούγα Παναγιώτα Μέλος Δ.Σ.    

5 Τσεκούρας Νικόλαος Μέλος Δ.Σ.    

6 Χόνδρου Μαρία Μέλος Δ.Σ.    

7 Βελέντζας Ιωάννης Μέλος Δ.Σ.    

8 Βράκας Γεώργιος Μέλος Δ.Σ.    

9 Κατσής Νικόλαος Μέλος Δ.Σ.    

      
H συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε βάση του νομοθετικού πλαισίου της ΠΝΠ 11/3/2020 (ΦΕΚ 55 Α) 
άρθρο 10 παρ. 1 (δια περιφοράς) και παραβρέθηκε ο υπάλληλος του ΝΠΔΔ Αριστείδης Φυλακτός 
για την τήρηση των πρακτικών.                                                                                                             
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Τσούμαρης Δημήτριος εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ως εξής: 
Έχοντας υπόψη: 



1. 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. 

2. Την υπ. αριθμ. πρωτ.: 222/16093/21-02-2020 έγκριση του Π-Υ 2020 του ΝΠΔΔ από την 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας   

3. Το σκοπό ίδρυσης του ΝΠΔΔ όπως περιγράφεται στην Συστατική του Πράξη (3192/2012 
Τεύχος Β΄) 

4. Τις διατάξεις του Β.Δ. 17-5/15-6-1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού Δήμων 
και Κοινοτήτων» 

5. Τον νόμο 3463/2006 
6. Τον νόμο 4412/2016 
7. Τον Ν. 4555/2018 
8. Το Π.Δ. 270/1981 
9. Την 21/2020 απόφαση του Δ.Σ. για προκήρυξη διαγωνισμού δημοπράτησης κτιρίου για την 

στέγαση του ΚΑΠΗ Ερέτριας 
10. Την 22/2020 απόφαση του Δ.Σ. για τον καθορισμό των όρων της δημοπρασίας  
11. Την με αριθμ. πρωτ. 209/28-2-2020 Διακήρυξη Προέδρου για διεξαγωγή δημοπρασίας 
12. Το με αριθμ. 275/24-03-2020 πρακτικό Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων, η οποία συστήθηκε 

με την 16/2020 απόφαση του Δ.Σ. 
 
Κυρίες/Κύριοι, 
 
Με την 22/2020 απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π. και την 209/28-2-2020 Διακήρυξη 
Προέδρου προχωρήσαμε στην διαδικασία διεξαγωγής διαγωνισμού δημοπράτησης κτιρίου για την 
στέγαση του ΚΑΠΗ Ερέτριας. 
Εκδήλωση ενδιαφέροντος υπήρξε μόνο από τον κ. Σκουμπρή Κυριάκου του Ιωάννη, την οποία 
κατέθεσε στα γραφεία του ΝΠΔΔ και παρέλαβε η αρμόδια Επιτροπή Εκτίμησης Ακινήτων με τον 
σχετικό φάκελο τεχνικών προδιαγραφών για το ισόγειο κτίσμα που ευρίσκεται στην οδό Αρχαίου 
Θεάτρου αρ. 68 στην Ερέτρια. 
Μετά από επιτόπια έρευνα η επιτροπή κατέληξε ότι το κτίριο που προσφέρθηκε ικανοποιεί τις 
απαιτήσεις της διακήρυξης και επομένως δύναται να εκμισθωθεί από το Ν.Π.Δ.Δ  για τη στέγαση 
του ΚΑΠΗ Ερέτριας, ορίζοντας τιμή εκκίνησης ύψους 450,00 ευρώ και συνέταξε για τον λόγο αυτό το 
αριθμ. 275/24-03-2020 πρακτικό.  
Προτείνω την έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής το οποίο και σας παρουσιάζω. 
Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα 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: 
Το με αριθμ. πρωτ. 275/24-03-2020 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού Μίσθωσης Ακινήτων που 
κατέθεσε νόμιμα υπογεγραμμένο από τα μέλη της ο Πρόεδρος στο Σώμα και αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και το οποίο έχει ως ακολούθως: 
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Ερέτρια 24/03/2020 

Αριθμ. πρωτ. 275 

 

 

                                       



ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. 
Στην Ερέτρια σήμερα 24/3/2020 και ώρα 11:00 π.μ. συνεδρίασε η αρμόδια επιτροπή εκτίμησης 
ακινήτων σε εκτέλεση της υπ΄αριθμ. 16/2020 ΑΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ.  «Ο ΔΑΦΝΗΦΟΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ» . 
 
Η επιτροπή εκτίμησης αφού έλαβε υπόψη της:  

1. Τις διατάξεις του υπ’ αριθμόν 270/1981 Προεδρικού Διατάγματος «Περί καθορισμού των 
οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι εκποίησιν ή εκμίσθωσιν 
πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 77/Α΄/30-03-1981) 

2. Τις διατάξεις του αρ.72 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 194 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 
(ΦΕΚ 114/τ. Α’/8-6-2006). 

4. Τις διατάξεις περί μισθωτικής σχέσης του Ν.3130/2003(ΦΕΚ ΄76/ τ. Α΄/ 28-3-2003). 
5. Τον Ν. 4412/2016 
6. Το Π.Δ. 80/2016 
7. Τον Ν. 4555/2018 
8. Την 15/2020 ΑΔΣ για τον ορισμό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών μίσθωσης   

       Ακινήτων. 
9. Την 16/2020 Α.Δ.Σ έγκρισης ορισμού μελών για την Επιτροπή Εκτίμησης Ακινήτων του άρθρου 7, 

παρ. 1 & 4 ΠΔ 270/81. 
10. Την 21/2020 ΑΔΣ για διαγωνισμό μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του ΚΑΠΗ Ερέτριας και την 

      22/2020 ΑΔΣ για τον καθορισμό των όρων της δημοπρασίας, για μίσθωση ακινήτου για στέγαση   
 του ΚΑΠΗ Ερέτριας. 

11. Το σφραγισμένο φάκελο του μοναδικού  ενδιαφερόμενου κ. Σκουμπρή Κυριάκου του Ιωάννη 
στον  οποίο περιλαμβάνονταν: αντίγραφο ταυτότητας του κου Σκουμπρή Κυριάκου, η οικονομική -  
τεχνική προσφορά, υπεύθυνες δηλώσεις, η υπ΄αρίθμ  2198/1971 οικοδομική άδεια, το υπ΄αριθμ 
32.851/28-03-2007 συμβόλαιο γονικής παροχής της συμβολαιογράφου Θεόδωρου Αντωνίου 
Τερζάκη. 

12. Την υπ΄αρίθμ 11244669/11-11-2019 δήλωση ένταξης στο Ν. 4495/2017. 
13. Την κάτοψη του καταστήματος υπογεγραμμένη από την Αρχιτέκτονα Μηχανικό Παναγιώτα -Άννα       

Δρακίδη. 
14. Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3661/2008 και 

της ΠΟΛ 1018/13-01- 2012 Υπουργείου Οικονομικών. 
 
                                                                                     ΠΡΟΕΒΕΙ                                                                                                                                                                                                                                                                              
Σε επιτόπια αυτοψία στο προσφερόμενο προς μίσθωση για στέγαση του ΚΑΠΗ Ερέτριας ισόγειο 
κτίσμα που ευρίσκεται στην οδό Αρχαίου Θεάτρου 68 στην Ερέτρια.  Κατά τον έλεγχο τόσο των 
στοιχείων του φακέλου όσο και της υπάρχουσας κατάστασης του κτίσματος διαπιστώθηκαν τα 
κάτωθι:   
Το κτίσμα  διαθέτει οικοδομική άδεια και έχει συνολική επιφάνεια, (βάσει της κάτοψης της 
Μηχανικού Παναγιώτας – Άννας Δρακίδη) 88,08τ.μ. Έτσι ικανοποιείται η απαίτηση της διακήρυξης 
στην όποια ζητείται κτίριο επιφάνειας 70-100 τ.μ. Το εν λόγω ισόγειο κτίσμα βρίσκεται, πλησίον του 
οικήματος στην περιοχή που στεγάζονται οι διοικητικές υπηρεσίες του Δήμου Ερέτριας στην πόλη 
της Ερέτριας (οδός Ευδήμου Κραταιμένους) και σε απόσταση 50 μέτρων περίπου. 
Είναι εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Ερετρίας και εξυπηρετείται από δίκτυο παροχής 
ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος. Όταν ολοκληρωθεί το έργο της αποχέτευσης της Ερέτριας  θα είναι 
εφικτή η σύνδεση του κτιρίου  με το δίκτυο λυμάτων. Επιπροσθέτως το κτίριο διαθέτει και 
τηλεφωνική γραμμή.  
Η τρέχουσα αξία κατά στρέμμα ή τετραγωνικό μέτρο και εν όλω του ακίνητου, ανέρχεται σε 
800,00Ευρώ/ τετραγωνικό μέτρο, βρίσκεται στην Ζώνη Γ΄ του Δήμου Ερέτριας της Δημοτικής 
Ενότητας Ερέτριας (ΦΕΚ 2192/Β/12-6-2018). Επί αυτού δεν υπάρχουν φυτείες και κατασκευές και 
δεν αναβλύζει νερό, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για υδρεύσεις, αρδεύσεις ή ως κινητήριος 
δύναμη. (παρ.1 άρθρο 8 ΠΔ 270/81). 
Όσον αφορά τη θέρμανση του χώρου, το κτίριο διαθέτει κλιματιστική μονάδα για θέρμανση και 
ψύξη. Επισημαίνεται ότι στο φάκελο συμμετοχής του έχει συμπεριληφθεί το απαιτούμενο 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-8-%CF%83%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CF%89%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CF%82/


πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης. Ως προς τους υπάρχοντες διαμορφωμένους εσωτερικούς 
χώρους του κτιρίου διαπιστώθηκαν τα κάτωθι: 
1. Το ακίνητο είναι ισόγειο προσβάσιμο σε ΑΜΕΑ  
2.Υπάρχει μία μεγάλη αίθουσα συνάθροισης του κοινού.                                                                      
3. Υπάρχει ξεχωριστός διαμορφωμένος χώρος 2 τ.μ κατ΄ελάχιστο με νεροχύτη ως κουζίνα.                                                           
4. Υπάρχουν δύο τουαλέτες, μία επιπλέον της διακήρυξης. Στην μία από αυτές έχει τοποθετηθεί 
λεκάνη για ΑΜΕΑ και ειδικοί χειρολισθήρες και θα πρέπει ο φορέας να προσαρμόσει τις διαστάσεις 
της τουαλέτας σύμφωνα με τις ελάχιστες προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία. 
5. Το ακίνητο είναι προσφάτως ανακαινισμένο με καινούργια πλακίδια δαπέδου και τουαλετών,  
φρεσκοβαμμένους τοίχους και διπλή (εσόδου-εξόδου) καινούργια πόρτα αλουμινίου.   
Σ` αυτό το σημείο θα πρέπει να τονιστεί ότι στην κάτοψη που κατέθεσε η ενδιαφερομένη 
εμφαίνονται οι διαμορφωμένοι χώροι. 
6. Η επιτροπή εκτιμά το εν λόγω κτίριο ικανοποιεί τις απαιτήσεις της διακήρυξης και επομένως 
δύναται να εκμισθωθεί από το Ν.Π.Δ.Δ  για τη στέγαση του ΚΑΠΗ Ερέτριας. 
7. Λαμβάνοντας υπόψη, όλων των ανωτέρω καθορίζουμε ως τιμή εκκίνησης ή καθορισμό ύψους 
μισθώματος το ποσό των 450,00/ευρώ  
Στην συνέχεια η παρούσα έκθεση αξιολόγησης (πρακτικό επιτροπής) με το διάγραμμα του ακινήτου 
το οποίο έχει συνταχθεί από ιδιώτη Πολιτικό Μηχανικό και συνοδεύει την προσφορά του 
ενδιαφερομένου, υπογράφεται από τον μηχανικό της επιτροπής ως προς την πληρότητα του 
φακέλου και θεωρείται από τον προϊστάμενο της τεχνικής υπηρεσίας, αποστέλλονται με ευθύνη του 
προέδρου της επιτροπής, μαζί με τις προσφορές ενδιαφέροντος στο ΝΠΔΔ το οποίο μεριμνά να 
κοινοποιηθεί σε όσους εκδήλωσαν ενδιαφέρον. (παρ.4Αβ άρθρο 5 και παρ.2 άρθρο 8 ΠΔ 270/81) 
 

                                                                                                                                                                                                                                                   

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                 ΕΡΕΤΡΙΑ  24/03/2020 

     Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ 

                                            1. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΜΕΛΟΣ) 

                            

ΜΠΟΥΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ    2. ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ(ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ) 

 
 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 34/2020 
 Μετά τη σύνταξη το πρακτικό υπογράφτηκε ως εξής: 
 
   Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                        Τα μέλη ΔΣ   
 
  Τσούμαρης Δημήτριος 
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