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Απόφαση 35/2020 

 
 

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. 
 
2ο ΘΕΜΑ (Η.Δ.): «Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού Μίσθωσης Ακινήτων και έκδοση 
απόφασης κατακύρωσης διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου 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 2ο 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. 
13. Το με αριθμ. 300/03-04-2020 πρακτικό Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων, η οποία συστήθηκε 

με την 15/2020 απόφαση του Δ.Σ. 
 
Κυρίες/Κύριοι, 
 
Με την 34/2020 απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π. ενέκρινε το πρακτικό της Επιτροπής 
Εκτίμησης Ακινήτων για την στέγαση του ΚΑΠΗ Ερέτριας, σύμφωνα με το οποίο κατετέθη ένας 
σφραγισμένος φάκελος του μοναδικού ενδιαφερόμενου κ. Σκουμπρή Κυριάκου του Ιωάννη με 
πλήρη δικαιολογητικά και 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.  
Στην συνέχεια και αφού ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία ο Πρόεδρος κάλεσε τον 
ενδιαφερόμενο να υποβάλει την οικονομική προσφορά του και τον φάκελο των δικαιολογητικών 
στην Επιτροπή Διαγωνισμού και μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών και την υποβληθείσα 
οικονομική προσφορά η επιτροπή κατακύρωσε τον Διαγωνισμό Μίσθωσης Ακινήτου για την 
στέγαση του ΚΑΠΗ ΕΡΕΤΡΙΑΣ στον  Σκουμπρή Κυριάκο του Ιωάννη και την ανάδειξη του ως 
μειοδότη, για το ισόγειο κτίσμα που ευρίσκεται στην οδό Αρχαίου Θεάτρου αρ. 68 στην Ερέτρια 
καθώς πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει η σχετική διακήρυξη, με μηνιαίο μίσθωμα 
350,00 ευρώ, κατά 100,00 ευρώ χαμηλότερο από την τιμή εκκίνησης της Επιτροπής Εκτίμησης 
Ακινήτων.   
Προτείνω την κατακύρωση του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού Μίσθωσης Ακινήτων με 
αριθμ. πρωτ. 300/03-04-2020, και την έκδοση απόφασης κατακύρωσης διαγωνισμού μίσθωσης 
ακινήτου για την στέγαση του ΚΑΠΗ Ερέτριας στον  Σκουμπρή Κυριάκο του Ιωάννη για το ακίνητο 
που προαναφέρθηκε.  
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 
 
Α. Εγκρίνουν: 
Το με αριθμ. πρωτ. 300/03-04-2020 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: 
 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 

Ν.Π.Δ.Δ.  
 «Ο ΔΑΦΝΗΦΟΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ» 

 
 

 
 
 
 
 
 

Ερέτρια 03/04/2020 

Αριθμ. πρωτ. 300 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ                         
      ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                                    

 «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΗ ΕΡΕΤΡΙΑΣ»   
 
Στην Ερέτρια σήμερα 3 Απριλίου 2020, ημέρα Παρασκευή & ώρα 11:00 μ.μ  στο γραφείο του ΝΠΔΔ 
«Ο Δαφνηφόρος Απόλλων»(κτίριο παιδικού σταθμού Ερέτριας) συνήλθε η επιτροπή διαγωνισμού 
σύμφωνα με το άρθρο 1 του Π.Δ. 270/81 η οποία συστήθηκε με την 15/2020 απόφαση του Δ.Σ. του 
ΝΠΔΔ «Ο ΔΑΦΝΗΦΟΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ» αποτελούμενη από τους:  
1) Τσούμαρης Δημήτριος Πρόεδρος (Πρόεδρος Δ.Σ.) 
2) Βελέντζας Ιωάννης Μέλος (Μέλος Δ.Σ.) 
3) Χόνδρου Μαρία Μέλος (Μέλος Δ.Σ.) 
προέβει σε δημόσια συνεδρίαση σύμφωνα με τις παρακάτω αποφάσεις:  

• Την 21/2020 απόφαση του Δ.Σ. για προκήρυξη διαγωνισμού δημοπράτησης κτιρίου για την 
στέγαση του ΚΑΠΗ Ερέτριας 

• Την 22/2020 απόφαση του Δ.Σ. για τον καθορισμό των όρων της δημοπρασίας  

• Την με αριθμ. πρωτ. 209/28-2-2020 Διακήρυξη Προέδρου για διεξαγωγή δημοπρασίας 

• Το με αριθμ. 275/24-03-2020 πρακτικό Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων, η οποία συστήθηκε 
με την 16/2020 απόφαση του Δ.Σ. 

με σκοπό την παραλαβή των φακέλων των δικαιολογητικών συμμετοχής των ενδιαφερομένων, που 
είχαν κατατεθεί κατά την Α! φάση της δημοπρασίας, την καταγραφή και έλεγχο αυτών για την 
ανάδειξη των μειοδοτών του εν λόγω διαγωνισμού. 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής προχώρησε στην έναρξη της διαδικασίας καλώντας τους συμμετέχοντες 
να παραδώσουν την οικονομική προσφορά τους. Στον διαγωνισμό προσήλθαν και παρέδωσαν 
φάκελο οικονομικής προσφοράς και τα δικαιολογητικά συμμετοχής της Α! φάσης της δημοπρασίας 
οι κάτωθι ενδιαφερόμενοι για την μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του ΚΑΠΗ Ερέτριας: 

Α/Α ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ 

1 ΣΚΟΥΜΠΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

 
Η επιτροπή προχώρησε στην καταγραφή, μονογραφή και αρίθμηση του φακέλου των 
δικαιολογητικών συμμετοχής και του περιεχομένου αυτού, αναγράφοντας περιληπτικά σε σχετικό 
πίνακα, ο οποίος αναφέρεται κατωτέρω, τα έγγραφα και δικαιολογητικά που βρίσκονται στο 
φάκελο, διαβάζοντας τα παράλληλα μεγαλοφώνως, ώστε να ενημερωθούν οι συμμετέχοντες. Στη 
συνέχεια σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. Γ της διακήρυξης προέβει στον έλεγχο της εγκυρότητας της 
συμμετοχής των διαγωνιζομένων εξετάζοντας την πληρότητα του φακέλου. 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
Α/Α ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΚΟΥΜΠΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 

ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ  

1 Έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
αρμόδια συμπληρωμένο όπως 
επισυνάπτεται ΝΑΙ 

2 Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) 
του ίδιου, ότι έλαβε γνώση των όρων 
διακήρυξης και αποδέχεται αυτούς 
πλήρως και ανεπιφύλακτα ΝΑΙ 

3 Ταυτότητα του φυσικού προσώπου ΝΑΙ 

4 Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) 
ότι το ακίνητο είναι απαλλαγμένο από ΝΑΙ 



κάθε δουλεία και δεν υφίσταται καμία 
υποχρέωση του δήμου για ενδεχόμενες 
οφειλές αυτού προς οιονδήποτε 

5 Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) 
που δηλώνει ότι πληροί τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 1 της 
παρούσης και δεσμεύεται για την 
υλοποίηση των υπολοίπων 
προϋποθέσεων του άρθρου 1 της 
παρούσης που δεν πληρούνται ήδη, με 
δικές του δαπάνες ΝΑΙ 

 Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς που 
περιλαμβάνει: ΝΑΙ 

6 Τεχνική Έκθεση ΝΑΙ 

7 Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757), 
στην οποία δηλώνεται από τον 
προσφέροντα το δικαίωμα για την 
εκμίσθωση ακινήτου   ΝΑΙ 

8 Οικοδομική άδεια ή άλλο πιστοποιητικό 
ή βεβαίωση νομιμότητας υφισταμένου 
κτιρίου ΝΑΙ 

9 Επίσημο τίτλο (συμβόλαιο) πρωτότυπο ή 
νομίμως θεωρημένο, που να 
αποδεικνύεται η κυριότητα του επί του 
συγκεκριμένου ακινήτου ΝΑΙ 

10 Κάτοψη-Τοπογραφικό διάγραμμα ΝΑΙ 

11 Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης 
(Π.Ε.Α.), σύμφωνα µε τις διατάξεις του 
Ν.3661/2008, ΦΕΚ 89 Α/19-5-2008) και 
της Υπουργικής Απόφασης Αριθµ. 
∆6/Β/οικ.5825/30-3-2012, ΦΕΚ 407 Β/9-
4-2010, όπως ισχύουν. ΝΑΙ 

 
Μετά την ολοκλήρωση του σχετικού ελέγχου των διαγωνιζομένων η επιτροπή διαγωνισμού 
διαπίστωσε ότι:  
Α. Ο μοναδικός συμμετέχων Σκουμπρής Κυριάκος του Ιωάννη προσκόμισε όλα τα δικαιολογητικά 
σύμφωνα με την προκήρυξη του διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του ΚΑΠΗ 
ΕΡΕΤΡΙΑΣ 
Β. Βάση των ανωτέρω διαπιστώθηκε ότι η προσφορά του Σκουμπρή Κυριάκου του Ιωάννη πληροί 
τους όρους της διακήρυξης, σύμφωνα και με το υπ. αριθμ. πρωτ. 275/24-03-2020 πρακτικό 
Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων 
Γ. Η Επιτροπή προτείνει την κατακύρωση του Διαγωνισμού Μίσθωσης Ακινήτου για την στέγαση του 
ΚΑΠΗ ΕΡΕΤΡΙΑΣ στον  Σκουμπρή Κυριάκο του Ιωάννη και την ανάδειξη του ως μειοδότη, για το 

ισόγειο κτίσμα που ευρίσκεται στην οδό Αρχαίου Θεάτρου αρ. 68 στην Ερέτρια καθώς 
πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει η σχετική διακήρυξη.  
Το μηνιαίο μίσθωμα που προσφέρθηκε από τον μοναδικό συμμετέχοντα ανέρχεται σε 350,00 ευρώ 
και είναι κατά 100,00 ευρώ χαμηλότερο από την τιμή εκκίνησης της Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων. 
Η διάρκεια της μίσθωσης θα έχει διάρκεια (5) πέντε χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης μίσθωσης με δικαίωμα ανανέωσης από το ΝΠΔΔ και των όσων άλλων ορίζονται στο 
άρθρο 6 της διακήρυξης. 
Γα την διαπίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      ΤΑ ΜΕΛΗ 
Τσούμαρης Δημήτριις         1) Βελέντζας Ιωάννης  
 
      2) Χόνδρου Μαρία 
Ο ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ 



 
Β. Εγκρίνουν και κατακυρώνουν τον διαγωνισμό μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση ΚΑΠΗ 
ΕΡΕΤΡΙΑΣ στον  Σκουμπρή Κυριάκο του Ιωάννη και την ανάδειξη του ως μειοδότη, για το ισόγειο 
κτίσμα που ευρίσκεται στην οδό Αρχαίου Θεάτρου αρ. 68 στην Ερέτρια. 
Το μηνιαίο μίσθωμα ανέρχεται σε 350,00 ευρώ και η διάρκεια της μίσθωσης θα έχει διάρκεια (5) 
πέντε χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης με δικαίωμα ανανέωσης 
από το ΝΠΔΔ και των όσων άλλων ορίζονται στο άρθρο 6 της διακήρυξης. 
 
 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 35/2020 
 Μετά τη σύνταξη το πρακτικό υπογράφτηκε ως εξής: 
 
   Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                        Τα μέλη ΔΣ   
 
  Τσούμαρης Δημήτριος 


