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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ                 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 
& ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Δ/νση: Π. Τσαλδάρη 10
Τ.Κ: 18450 Νίκαια 
Τηλ.: 213-2075320,329
Fax: 213-2075328
e-mail: oikon.proip@nikaia-rentis.gov.gr

              
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  Συνεδρίαση  43η

Καλείστε να προσέλθετε στην 43η Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί 
την 2η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:00 π.μ. κεκλεισμένων των 
θυρών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, (Φ.Ε.Κ. Α’ 87/7-6-2010) 
για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σε εφαρμογή 
της με υπ’ Αρ. Πρωτ.:77233/13-11-2020 (Αριθμ. Εγκύκλιου 426) του Υπουργείου Εσωτερικών, καθ’ 
όλο το χρονικό διάστημα λήψης των μέτρων, για την αποφυγή και τον περιορισμό της διάδοσης του 
κορωνοϊού ( Covid-19) 

                    
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 Δήμου (www.nikaia-rentis.gov.gr)

Ακριβές Αντίγραφο
              Ο Προϊστάμενος

           Σπεντζούρης Κων/νος                                    Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                                                                                                             ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                       
                                                                                                                                                                          

   
                                                                                                                   ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Σ.  ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ                                                                                       
 

Συνημμένα: 
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης         

     

Νίκαια – Αγ. Ι. Ρέντη: 30-11-2020
Αρ. Πρωτ.: 43817
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ                 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 
& ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Δ/νση: Π. Τσαλδάρη 10
Τ.Κ: 18450 Νίκαια 
Τηλ.: 213-2075320,329
Fax: 213-2075328
έ-μαιλ: oikon.proip@nikaia-rentis.gov.gr                                       
                                                                                            

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ  43ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Θέμα 1ο :  Απόφαση σχετικά με την έγκριση του σχεδίου της 8ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού 
εσόδων εξόδων του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους  2020.

Θέμα 2ο :  «Απόφαση σχετικά με την έγκριση  της με αρ. 45/2020 απόφαση της ΔΗΚΕΝΙΡ-ΝΠΙΔ που 
αφορά στην «Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων οικονομικού έτους 2021 της Δημοτικής 
Κοινωφελούς Επιχείρησης Νίκαιας-Ρέντη (ΔΗ.Κ.Ε.ΝΙ.Ρ)-ΝΠΙΔ»

Θέμα 3ο : Απόφαση σχετικά με την Κατάρτιση των όρων διακήρυξης για το έργο «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ & ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ 2020» προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού 
ύψους #100.000,00€ #  ( συμπ/νου Φ.Π.Α 24%.)

Θέμα 4ο : Απόφαση σχετικά με την συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ανοικτού μειοδοτικού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για το έργο «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ & ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ 2020.

Θέμα 5ο : Απόφαση σχετικά με την Κατάρτιση των όρων διακήρυξης για το έργο «ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
ΕΛΑΙΩΝΑ  2019»  προϋπολογισθείσας δαπάνης  #500.000,00€ #  ( συμπ/νου Φ.Π.Α 24%.)
  
Θέμα 6ο : Απόφαση σχετικά με την έγκριση παράτασης εργασιών του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ – Ι. ΡΕΝΤΗ»

Θέμα 7ο : Απόφαση σχετικά με την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου 
«Αντικατάσταση ξύλινου δαπέδου (παρκέ) στο κλειστό γυμναστήριο δ.α.κ.« Πλάτωνα» του Δήμου 
Νίκαιας - Αγ.Ι Ρέντη.

     Θέμα 8ο :  Απόφαση σχετικά με την έγκριση  της προσφυγής στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης 
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με την διαδικασία του κατεπείγοντος (άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν. 
4412/2016), την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, την έγκριση Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς 
και την έγκριση των όρων της διαπραγμάτευσης, σχετικά με την «Προμήθεια και διενέργεια 
γρήγορου Τεστ ( Rapid test) αντιγόνου για την άμεση ανίχνευση του ιου covid 19 »  και σύμφωνα  
με την με αριθμ. πρωτ. 41827/12-11-2020 Τεχνική Περιγραφή του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας 
Εξοικονόμησης Ενέργειας & Υποστήριξης Ποιότητας Ζωής  της Διεύθυνσης  Περιβάλλοντος – 
Ποιότητας Ζωής  του Δήμου, ενδεικτικής προϋπολογισθείσας αξίας ποσού ύψους €24.380,00 
απαλλασσόμενου Φ.Π.Α., για έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ή μέχρι εξαντλήσεως του 
οικονομικού αντικειμένου σε βάρος του Κ.Α. 00.6493.0004 «Δαπάνες για την προστασία του 
πληθυσμού από επιδημίες ( covid -19 κλπ)» του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού 
έτους 2020.
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            Θέμα 9ο : Απόφαση σχετικά με την έγκριση  της προσφυγής στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης 
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με την διαδικασία του κατεπείγοντος (άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν. 
4412/2016), την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, την έγκριση Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς 
και την έγκριση των όρων της διαπραγμάτευσης, σχετικά με την «Προμήθεια τροφίμων για τη 
λειτουργία του Προγράμματος Διανομής τροφίμων του Τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη για την κάλυψη εξαιρετικά επειγουσών αναγκών που προέκυψαν 
κατόπιν της συνεχιζόμενης πανδημίας του κορωνοιου  Covid-19» και σύμφωνα  με την με αριθμ. 
πρωτ. 42423/18-11-2020 Τεχνική Περιγραφή  του Τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη ενδεικτικής προϋπολογισθείσας αξίας ποσού ύψους € 8.221,88, (συμπ/νου 
Φ.Π.Α.  13% ), με διάρκεια υλοποίησης έως 21/12/2020 σε βάρος του Κ.Α. 15.6481.0002 «Δαπάνες  
για την υλοποίηση του προγράμματος διανομής τροφίμων σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες» του 
προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2020.

   Θέμα 10ο : Απόφαση σχετικά με την έγκριση του υπ’ αρ. 43445/26-11-2020 Πρακτικού της Επιτροπής 
Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, που αφορά στην 
προμήθεια μασκών μιας χρήσης για τους εργαζομένους της Καθαριότητας του Δήμου Νίκαιας- 
Αγ. Ι. Ρέντη για την κάλυψη εξαιρετικά επειγουσών αναγκών που προέκυψαν κατόπιν της 
συνεχιζόμενης πανδημίας του κορωνοίου COVID -19», σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. 41111/06-
11-2020 Τεχνική Περιγραφή του Τμήματος Καθαρισμού Κοιν. Χώρων Αποκομιδής Απορριμμάτων 
Ανακυκλώσιμων Υλικών & Ειδικών Συνεργείων της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του 
Δήμου, ενδεικτικής προϋπολογισθείσας αξίας ποσού ύψους €19.843,20, συμπ/ένου Φ.Π.Α. 6% , μέχρι 
και 31-12-2020 σε βάρος του Κ.Α. 20.6063.0005 «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας λόγω 
έκτακτων αναγκών COVID-19» του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2020.

Θέμα 11ο : Απόφαση σχετικά με την έγκριση του υπ’ αρ. πρωτ. 43124/24-11-2020 Πρακτικού της 
Επιτροπής αξιολόγησης για την προμήθεια μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 
(ηλεκτρικών λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων και ανταλλακτικών μηχανημάτων πάσης φύσεως, 
εξοπλισμό μηχανημάτων, οικοδομικών, σιδερικών, υλικά μικροεπισκευών και συντηρήσεων) και κάθε 
άλλη προμήθεια της Τεχνικής Υπηρεσίας, που αφορά στην εκ νέου προσωρινή κατακύρωση που αφορά 
στην «Προμήθεια και τοποθέτηση ανταλλακτικών για την συντήρηση συστήματος κλιματισμού στον 
Πολυχώρο ¨ΜΑΝΟΣ ΛΟΪΖΟΣ¨» με διάρκεια 50 (πενήντα) ημερολογιακών ημερών.

            Θέμα 12ο : Απόφαση σχετικά με την προαιρετική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής 
τουλάχιστον του 30% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο 
και Δεκέμβριο  2020 για τους μισθωτές των ακινήτων του  Δήμου Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη».

Θέμα 13ο :  Απόφαση σχετικά με τη χορήγηση εξουσιοδότησης στους Δικηγόρους του Δήμου μας , με 
πάγια αντιμισθία, α) Μαρία Καραφέρη ( Α.Μ.Δ.Σ.Π. 2979 ) και β) Μιλτιάδη – Παναγιώτη 
Κλαπαδάκη ( Α.Μ.Δ.Σ.Π. 4081), όπως από κοινού ή κεχωρισμένως, παρασταθούν ενώπιον του Μον. 
Πρωτοδικείου Πειραιώς κατά τη συζήτηση της έφεσης κατά της υπ’ αρ. 15/2019 απόφασης του 
Ειρηνοδικείου Νικαίας  την 7-12-2020 και σε κάθε συζήτηση ύστερα από τυχόν αναβολή.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. ΔΗΜΑΡΧΟΣ  - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
2. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
3. Δ/ΝΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
4. ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (για την παραχώρηση της αίθουσας)
5. ΤΟΥΝΤΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ - ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για 

τη ΝΙΚΑΙΑ και τον ΡΕΝΤΗ»
6. ΚΑΤΗΦΕΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ– ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ – 

ΑΓΙΟΥ Ι. ΡΕΝΤΗ»
7. ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ – ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ «ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ 

– ΡΕΝΤΗ – ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ»
8. ΘΩΪΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ «ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΚΚΙΝΙΑ 

ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ »
9. ΛΕΓΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
10. ΒΑΚΑΛΑΚΗΣ  ΗΛΙΑΣ
11. ΑΝΝΙΝΟΣ  ΝΙΚΌΛΑΟΣ 
12. ΜΠΙΧΤΑΣ  ΠΑΥΛΟΣ
13. ΒΟΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
14. ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
15. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
16. ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΕΛΗ  ΠΟΛΥΞΕΝΗ (ΤΖΕΝΗ)  - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
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