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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  ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  Συνεδρίαση  3η

Καλείστε να προσέλθετε στην 3η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί την 
26η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2021, ημέρα Τρίτη 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 απόφασης στο συνημμένο μοναδικό θέμα 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)

                                            Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                                                                                                         ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                                                        ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Σ.  ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ                                                                                                       
           Ακριβές Αντίγραφο
              Ο Προϊστάμενος

          Σπεντζούρης Κων/νος
           

            
                                                                                                                                                                                                                  
Συνημμένα:
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης         

Νίκαια – Αγ. Ι. Ρέντη:22-01-2021
Αρ. Πρωτ.: 2217 
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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
e-mail: oikon.proip@nikaia-rentis.gov.gr

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ  3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΘΕΜΑ 1ο : Απόφαση σχετικά με την συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων ( Επιτροπών ) του Δήμου. 

ΘΕΜΑ 2ο : Απόφαση σχετικά με την αποδοχή της υπ’ αριθμό 201.6/2020 /23-12-2020 απόφασης του 
Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου περί ένταξης της πρότασης για την χρηματοδότηση της υπηρεσίας «Σύνταξη 
Σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στον Δήμο Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη» στο πλαίσιο της 
1ης πρόσκλησης του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» 
του προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2020.

ΘΕΜΑ 3ο:  Απόφαση σχετικά με την έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο: 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΙΚΑΙΑΣ - 
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ» στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας: «Περιβάλλον». 

ΘΕΜΑ 4ο:  Aπόφαση σχετικά με τον ορισμό Επιτροπής διερεύνησης τιμών για την υποβολή προτάσεων 
του ΔΗΜΟΥ  ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ στις προσκλήσεις του Προγράμματος Ανάπτυξης και 
Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

ΘΕΜΑ 5ο:  Aπόφαση 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 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ» 
για την κάλυψη των αναγκών των δικαιούχων εργαζομένων»  και την  κάλυψη εξαιρετικά επειγουσών 
αναγκών που προέκυψαν κατόπιν της συνεχιζόμενης πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» και 
σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. 1070/14-01-2021 Τεχνική Περιγραφή του Τμήματος Μελετών και 
έργων της Διεύθυνσης  Πρασίνου  του Δήμου, ενδεικτικής προϋπολογισθείσας αξίας ποσού ύψους € 
111.479,47  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%, για τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 
ή μέχρι εξάντλησης της συμβατικής αξίας, σε κάθε περίπτωση μέχρι την ολοκλήρωση του διεθνούς 
ανοικτού διαγωνισμού σε βάρος του Κ.Α. 20.6063.0003 «Προμήθεια φρέσκου γάλακτος» του 
προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2021.

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση σχετικά με το υπ’ αρ. πρωτ. 43123/24-11-2020 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 σχετικά με την προσωρινή κατακύρωση για την «Προμήθεια και 
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τοποθέτηση στάσεων αστικών συγκοινωνιών» μέσω προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» χρονικής διάρκειας 
έξι (6) μηνών.

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση σχετικά με την έγκριση του υπ’ αρ. πρωτ.47172/23-12-2020 Πρακτικού της 
Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων σχετικά με την  
οριστική κατακύρωση του Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Τροφίμων 
(παντοπωλείο, κρεοπωλείο, κατεψυγμένα, οπωροπωλείο), καφέ αφεψημάτων και αναψυκτικών – ποτών 
για ένα (1) έτος, για την κατηγορία 1 (Α-Β) «Τρόφιμα», κατηγορία 2 «Κρεοπωλείο», Κατηγορία 3 
«Κατεψυγμένα», Κατηγορία 4 «Οπωροπωλείο», Κατηγορία 6 «Καφές/αφεψήματα» και την Κατηγορία 7 
(Α-Β) «Αναψυκτικά και ποτά», συνολικής ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, ποσού ύψους 
€195.988,81, συν Φ.Π.Α. 13% & 24% ποσού ύψους € 25.540,92, τελικό σύνολο ποσού ύψους € 
221.529,73, σε βάρος των πιστώσεων των προϋπολογισμών οικονομικών ετών 2020 και 2021 του Δήμου 
Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη 

ΘΕΜΑ 8ο:  Λήψη απόφασης προσλήψεων προσωπικού για το έτος 2021 με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την κάλυψη της ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων 
λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 και 
συγκεκριμένα για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων του 
Δήμου μας. 

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση σχετικά με την Παραχώρηση χρήσης του κλειστού Δημοτικού Γυμναστηρίου 
«ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ» στον ερασιτέχνη αθλητικό σύλλογο «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ», για την αγωνιστική 
περίοδο  2021.

ΘΕΜΑ 10ο:  Απόφαση σχετικά με την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου  
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ 
ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ  ‘’ΔΑΚ ΠΛΑΤΩΝ ‘’ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ» .

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση σχετικά με την απόδοση του με αρ. 3194/18-12-2020 Χρηματικού Εντάλματος 
Προπληρωμής σύμφωνα με την υπ’ αρ. 359/18-12-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που 
αφορά « Παρακολούθηση Σεμιναρίου Επιμόρφωσης » ποσού #400,00€# (τετρακοσίων ευρώ), με 
παράλληλη έκδοση ισόποσου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στην προϊσταμένη της Διεύθυνσης 
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου Γιαννουλάκη Χριστίνας, 
ειδικότητας ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ και την απαλλαγή της υπολόγου προϊσταμένη της 
Διεύθυνσης Καθαριότητας κας Γιαννουλάκη Χριστίνας, από το ανωτέρω χρηματικό ένταλμα.

ΘΕΜΑ 12ο:  Απόφαση σχετικά με την απόδοση του με αρ. 3248/22-12-2020 Χρηματικού Εντάλματος 
Προπληρωμής σύμφωνα με την υπ’ αρ. 390/22-12-2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ποσού ύψους 
#19.030,40€# (Δέκα εννέα χιλιάδων τριάντα Ευρώ και Σαράντα λεπτών) για την πληρωμή Τελών 
Κυκλοφορίας των οχημάτων του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, για το έτος 2021 και την απαλλαγή του 
υπολόγου, υπαλλήλου του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη κ. Νικολάιδη Νικόλαου (ΔΕ Οδηγών) από το 
ποσό ύψους  #19.030,40€# το οποίο του χορηγήθηκε με το ανωτέρω χρηματικό ένταλμα.

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση σχετικά με άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθμ.758/2020 απόφασης 
του Μονομελούς Εφετείου Πειραιώς επί της έφεσης της Ιωάννας Λιάφου.

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση σχετικά με την 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 του Κυριάκου Ντούρου κατά του Δήμου και κατά της υπ’ αρ. 
12/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Νικαίας ( διαδικασία Διαταγής Πληρωμής ) την 8-2-2021 και σε 
κάθε συζήτηση ύστερα από τυχόν αναβολή ή ματαίωση.
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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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