ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
& ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
∆/νση: Π. Τσαλδάρη 10
Τ.Κ: 18450 Νίκαια
Τηλ.: 213-2075320,329
Fax: 213-2075328
e-mail: oikon.proip@nikaia-rentis.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ

Νίκαια – Αγ. Ι. Ρέντη: 27-07-2020
Αρ. Πρωτ.: 27638

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Συνεδρίαση 26η
Καλείστε να προσέλθετε στη δηµόσια συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 31η
του µηνός Ιουλίου έτους 2020, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 9:30 π.µ για τη συζήτηση και λήψη
αποφάσεων στα συνηµµένα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του
άρθρου 75 του Ν.3852/2010, (Φ.Ε.Κ. Α’ 87/7-6-2010).

Σε πιθανή απουσία σας, παρακαλούµε ειδοποιήστε το αναπληρωµατικό σας µέλος.
Οι εισηγήσεις των θεµάτων της συνεδρίασης θα σταλούν σε όλα τα τακτικά µέλη µέσω
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.
Η παρούσα θα αναρτηθεί στην επίσηµη ιστοσελίδα του ∆ήµου (www.nikaia-rentis.gov.gr)

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΙΩΑΚΕΙΜΙ∆ΗΣ

Συνηµµένα:
Πίνακας θεµάτων ηµερήσιας διάταξης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
& ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
∆/νση: Π. Τσαλδάρη 10
Τ.Κ: 18450 Νίκαια
Τηλ.: 213-2075320,329
Fax: 213-2075328
e-mail: oikon.proip@nikaia-rentis.gov.gr

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 26ης ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ

Θέµα 1ο: Απόφαση σχετικά µε την έγκριση του 3ου Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας συνοπτικού
διαγωνισµού, σχετικά µε την ανάδειξη αναδόχου της µελέτης µε τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ
ΠΡΑΞΗΣ ¨ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ».
Θέµα 2ο: Απόφαση σχετικά µε την έγκριση του Πρακτικού Ι της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού
σχετικά µε την προσωρινή κατακύρωση του αποτελέσµατος του ηλεκτρονικού δηµοσίου ανοικτού
∆ιαγωνισµού που αφορά την ανάδειξη αναδόχου του νέου έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ 2019» προϋπολογισθείσας δαπάνης συνολικού
ποσού ύψους 180.000,00 € (συµπ/νου Φ.Π.Α 24%).
Θέµα 3ο : Απόφαση σχετικά µε την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) & 1ο
Πρωτόκολλο Καθορισµού τιµών µονάδος νέων εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΞΥΛΙΝΟΥ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ (ΠΑΡΚΕ) ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ∆.Α.Κ. «ΠΛΑΤΩΝΑ» ∆ΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ ».

Θέµα 4ο : Απόφαση σχετικά µε την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, κατάρτιση όρων διακήρυξης,
σύνταξη της προκήρυξης, έγκριση του Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆.),
έγκριση των εντύπων οικονοµικών προσφορών του Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού, σχετικά µε την «
Προµήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωµάτων στο Κλειστό Γήπεδο «Μάνος Λοϊζος» µε διάρκεια
εξήντα (60) ηµερολογιακών ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης, προϋπολογισθείσας δαπάνης
ποσού ύψους € 39.981,32 (Τριάντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα ενός ευρώ και τριάντα δυο
λεπτών) (συµπ/νου) Φ.Π.Α 24%.
Θέµα 5ο : Απόφαση σχετικά µε την Χρονική παράταση της µε αριθµ. 37341/31-07-2019 µε Α.∆.Α.Μ.
19SYMV005371179 σύµβαση σχετικά µε την «Αποµαγνητοφώνηση & τήρηση πρακτικών συνεδριάσεων
∆ηµοτικού Συµβουλίου» µεταξύ του ∆ΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ– ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ και της αναδόχου εταιρείας µε την
επωνυµία «EUROPEAN SUPPORT SERVICES» για ένα έτος µε έναρξη 09-08-2019 και λήξη στις 0808-2020.
Θέµα 6ο : Απόφαση σχετικά µε την έγκριση του υπ’ αρ. πρωτ. 26796/22-07-2020 Πρακτικού της
Επιτροπής ∆ιενέργειας & Αξιολόγησης των διαδικασιών σύναψης ∆ηµοσίων Συµβάσεων, που αφορά
στην οριστική κατακύρωση του αποτελέσµατος του συνοπτικού διαγωνισµού σχετικά µε την
«Κλάδευση υψηλών δένδρων µε τη χρήση γερανοφόρου οχήµατος», για ένα (1) έτος για την κάλυψη των
αναγκών του ∆ήµου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη, του προϋπολογισµού εξόδων του ∆ήµου Νίκαιας –
Αγ.Ι.Ρέντη, οικονοµικού έτους 2020.
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Θέµα 7ο : Απόφαση σχετικά µε την έγκριση του υπ’ αρ. πρωτ. 26169/17-07-2020 Πρακτικού της
Επιτροπής ∆ιενέργειας & Αξιολόγησης των διαδικασιών σύναψης ∆ηµοσίων Συµβάσεων, που αφορά
στην προσωρινή κατακύρωση του αποτελέσµατος του συνοπτικού διαγωνισµού σχετικά µε: α) την Α΄
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «Προµήθεια σάκων απορριµµάτων της ∆/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης» για 1
(ένα) έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού ύψους € 39.804,00 ( συµπ/νου Φ.Π.Α 24%) , β) την Β΄
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «Προµήθεια σάκων απορριµµάτων της ∆/νσης Πρασίνου» για 1 (ένα) έτος,
προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού ύψους € 17.856,00 (συµπ/νου Φ.Π.Α. 24%) και γ) την Γ΄
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «Προµήθεια σάκων απορριµµάτων της ∆/νσης ∆ιοίκησης» για 1 (ένα) έτος,
προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού ύψους € 4.185,00 (συµπ/νου Φ.Π.Α. 24%) του προϋπολογισµού
εξόδων του ∆ήµου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη, µερισµένα ποσά στον προϋπολογισµό εξόδων του ∆ήµου,
οικονοµικού έτους 2020 και οικονοµικού έτους 2021.
Θέµα 8ο : Απόφαση σχετικά µε την έγκριση της κατάρτισης των όρων διακήρυξης για τη µίσθωση
ακινήτου για τη στέγαση του Z’ ΚΑΠΗ στη ∆ηµοτική Ενότητας Νίκαιας, του ∆ήµου Νίκαιας-Αγ. Ι.
Ρέντη.
Θέµα 9ο : Απόφαση σχετικά µε την απόδοση του µε αρ. 2962/2019 ΧΕΠ Χρηµατικού Εντάλµατος
Προπληρωµής ποσού ύψους €18.648,40, που αφορά στην «Πληρωµή Τελών Κυκλοφορίας των
οχηµάτων του ∆ήµου Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη για το έτος 2020, µε παράλληλη έκδοση ισόποσου
χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής στο όνοµα του µόνιµου υπαλλήλου του ∆ήµου Νίκαιας-Αγ. Ι.
Ρέντη κ. Ροζή Παναγιώτη κλάδου (∆Ε ∆ιοικητικού) του προϋπολογισµού εξόδων του ∆ήµου Νίκαιας –
Αγ. Ι. Ρέντη και την απαλλαγή του υπολόγου από το ανωτέρω χρηµατικό ένταλµα.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
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∆ΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
∆/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (για την παραχώρηση της αίθουσας)
ΤΟΥΝΤΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ - ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ «∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για τη
ΝΙΚΑΙΑ και τον ΡΕΝΤΗ»
ΚΑΤΗΦΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ– ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ – ΑΓΙΟΥ Ι.
ΡΕΝΤΗ»
ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ – ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ «ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ –
ΡΕΝΤΗ – ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ»
ΘΩΪ∆ΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ «ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΚΚΙΝΙΑ ΤΗΣ
ΠΡΟΣΦΥΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ »
ΛΕΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΚΑΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΑΝΝΙΝΟΣ ΝΙΚΌΛΑΟΣ
ΜΠΙΧΤΑΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΒΟΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ

4

