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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                               
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ 
& ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 Π. Τσαλδάρη 10, Τ.Κ.18450 ΝΙΚΑΙΑ      
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Συνεδρίαση  24η

Σας προσκαλούμε στην 24η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. 
Ιωάννη Ρέντη η οποία θα διεξαχθεί την Τρίτη 06-07-2021 και ώρα 8:30 π.μ. κεκλεισμένων των θυρών 
στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη, σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α΄/7-6-2010) όπως αντικαταστάθηκε 
από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 133/τ.Α΄/19-7-2018), σε εφαρμογή της με αρ. Δ1α/ Γ.Π.οικ. 
39842/26-06-2021 (ΦΕΚ/Β΄/2744) ΚΥΑ και της με αρ. πρωτ: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/167/οικ.13250/28-06-2021 
Εγκυκλίου 49 του Υπουργείου Εσωτερικών, για τη θέσπιση έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας 
υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού  COVID - 19 στο σύνολο της Επικράτειας, 
για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
1.  Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο: «Ενέργειες του Δήμου Νίκαιας – 

Αγ. Ι. Ρέντη μετά το Σύμφωνο των Δημάρχων», στην πρόσκληση με αρ. πρωτ. 2840/16-06-2021,  της 
Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης (ΜΟΔ) ΑΕ για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της 
πιλοτικής εφαρμογής «Ωρίμανση έργων φορέων με αδυναμίες» για την υποστήριξη αδύναμων 
φορέων, ΟΤΑ α’ βαθμού κλπ στην ωρίμανση και υλοποίηση έργων του Εθνικού Προγράμματος 
Ανάπτυξης (ΕΠΑ – μεταβατική περίοδος) μέσω ενεργειών τεχνικής βοήθειας της ΜΟΔ ΑΕ. 

2. Απόφαση σχετικά με τον προέλεγχο Ταμειακού Απολογισμού Εσόδων & Εξόδων του Δήμου Νίκαιας 
– Αγ.Ι.Ρέντη, οικονομικού έτους 2020. 

3. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο: «Αντικατάσταση 
επικίνδυνων τσιμεντοϊστών οδοφωτισμού στο Δήμο Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη». 

4. Έγκριση του με αρ. πρωτ. 18390/14-06-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης για την 
προμήθεια μηχανολογικού – ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και άλλων προμηθειών της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών, που αφορά στην Οριστική Κατακύρωση του αποτελέσματος του Συνοπτικού 
Διαγωνισμού σχετικά με την «Προμήθεια γενικού ηλεκτρολογικού υλικού για την κάλυψη των 
αναγκών της Δημοτικής Ενότητας Νίκαιας», προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού ύψους € 69.973,36 
(εξήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα τριών Ευρώ και τριάντα έξι λεπτών) 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

               Νίκαια: 02-07-2021
               Αρ. Πρωτ.: 21040
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5. Έγκριση Σύναψης Νέας Σύμβασης Συνεργασίας σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο μεταξύ του 
Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη και του Ενιαίου Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής 
(Ε.Δ.Σ.Ν.Α.) για την υλοποίηση του προγράμματος λειοτεμαχισμού και μεταφόρτωσης 
ογκωδών αντικειμένων και απορριμμάτων πρασίνου, διάρκειας ενός (1) έτους ή έως 
εξαντλήσεως του οικονομικού αντικειμένου αυτής, ποσού €13.000,00, συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 24%, σε βάρος του Κ.Α. 20.6279.0004 «Υπηρεσίες λειοτεμαχισμού πράσινων ογκωδών 
απορριμμάτων» του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2021 και 
εξουσιοδότηση του Δημάρχου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη κ. Ιωακειμίδη Γεώργιου για την υπογραφή 
της ανωτέρω σύμβασης. Επίσης λήψη απόφασης ορισμού ως εκπροσώπου στο Όργανο 
Παρακολούθησης Υλοποίησης της Σύμβασης για τον Δήμο Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη του Δημάρχου  
κ. Ιωακειμίδη Γεώργιου, με αναπληρωτή του, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 
κ. Ιωάννη Μπακατσέλο.

6. Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας με τη επωνυμία FUNTASTIC LAND ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
Α.Ε. περί τροποποίησης  του  υπ’ αρ. πρωτ.: 66629/7-12-2018 ιδιωτικού συμφωνητικού 
μισθώσεως, για το  δημοτικό  χώρο που   περικλείεται από τις οδούς Καναπιτσερή – Στρ. 
Μυριβήλη – Μεν. Λουντέμη στο  Δήμο Νίκαιας – Αγ. Ι.  Ρέντη,  με υποκατάσταση της  
μισθώτριας εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 
καθώς και την  επιστροφή της με αριθμό  770662/5-12-2018 Εγγυητικής Επιστολής του Ταμείου 
Παρακαταθηκών & Δανείων, ποσού  € 30.000,00  για την καλή εκτέλεση των όρων της 
ανωτέρω  σύμβασης και έκδοση νέας εγγυητικής επιστολής ταυτόσημου ποσού, στο όνομα της 
νέας μισθώτριας  εταιρείας. 

7. Έγκριση ή μη του αιτήματος του μισθωτή του Δήμου κ. Ιωαννίδη Χρήστου του Λεωνίδα, περί 
της νόμιμης μείωσης του μισθώματος (ήτοι 40%) για το μήνα Σεπτέμβριο 2020 και περί  
απαλλαγής της υποχρέωσης καταβολής του μισθώματος  για το μήνα Οκτώβριο  2020, για τη 
μίσθωση του  κυλικείου που βρίσκεται εντός του χώρου του Κηποθέατρου Νίκαιας επί των 
οδών Κύπρου και Προύσης στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Νίκαιας του Δήμου Νίκαιας – 
Αγ .Ι Ρέντη.

8. Έγκριση ή μη των Τεχνικών Προδιαγραφών – Απαιτήσεων - (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι), του  Ευρωπαϊκού 
Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ), -(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΙΙ), των εντύπων οικονομικών προσφορών - 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ), της κατάρτισης και της σύνταξης των όρων διακήρυξης, για την διενέργεια 
του Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων  μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την ανάδειξη αναδόχου/ων 
για την «Προμήθεια μηχανημάτων Πρασίνου» για τρία χρόνια από την υπογραφή της 
σύμβασης, προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού ύψους € 98.938,36, συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 24% (ΜΕΡΙΣΜΕΝΟ ως εξής: ποσό ύψους €24.645,00 για το 2021, ποσό ύψους €43.259,88 
για το έτος 2022 & ποσό ύψους €31.033,48 για το έτος 2023) και με κριτήριο ανάθεσης την 
χαμηλότερη από οικονομική άποψη προσφορά.

9. Έγκριση ή μη : α)των Τεχνικών Προδιαγραφών – Απαιτήσεων - (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι),β) του Ενιαίου  
Ευρωπαϊκού  Εγγράφου Σύμβασης ( Ε.Ε.Ε.Σ.)  - (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΙΙ), γ) των εντύπων οικονομικών 
προσφορών - (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ), και δ) της κατάρτισης και της σύνταξης των όρων διακήρυξης, 
για την διενέργεια του Ανοικτού Διαγωνισμού άνω των ορίων μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την 
ανάδειξη αναδόχου/ων για την «Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας & ευπρεπισμού (χαρτικά, 
απορρυπαντικά-σαπούνια κλπ)» για δυο (2) χρόνια από την υπογραφή της σύμβασης, 
προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού ύψους € 278.810,24, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 6% & 
24% (ΜΕΡΙΣΜΕΝΟ ως εξής: ποσό ύψους €17.164,12 για το οικ. Έτος 2021, ποσό ύψους 
€130.569,04 για το οικ. έτος 2022 & ποσό ύψους €131.077,08 για το οικ. έτος 2023) και  με 
κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη από  οικονομική άποψη προσφορά.  
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10. Αποδοχή του ‘’Πρακτικού 2’’ της Επιτροπής Αξιολόγησης για την προμήθεια πάσης φύσεως 
οχημάτων, μηχανημάτων έργων, σαρώθρων, κάδων απορριμμάτων και λοιπού εξοπλισμού της 
Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, οικονομικού έτους 2021 , σχετικά με τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προδιαγραφών των συμμετεχόντων του 
Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τις Κατηγορίες Α & Β «Προμήθεια έξι (6) 
απορριμματοφόρων οχημάτων» και «Προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων έργου» 
αντίστοιχα  μέσω του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»,  για την κάλυψη των αναγκών του 
Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι.Ρέντη προϋπολογισθείσας δαπάνης με γενικό σύνολο ποσού ύψους € 
1.811.000,00 (Ένα εκατομμύριο οκτακοσίων έντεκα Χιλιάδων Ευρώ), χρονικής διάρκειας έξι (6) 
μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας ήτοι 
την ηλεκτρονική αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών για την ανάδειξη του 
προσωρινού μειοδότη για κάθε Τμήμα Προμήθειας. 

11. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Αξιολόγησης για “Προμήθειες πάσης φύσεως 
οχημάτων, μηχανημάτων έργων, σαρώθρων, κάδων απορριμμάτων και λοιπού εξοπλισμού της 
Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, οικονομικού έτους 2020”, σύμφωνα με το 
Ν.4412/(ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016), που αφορά στην προσωρινή κατακύρωση του Δημόσιου 
Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού σχετικά με την «Προμήθεια Οχημάτων» για την κάλυψη 
των αναγκών του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη Ετών 2020 - 2021, με χρόνο παράδοσης πέντε (5) 
μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ενδεικτικής δαπάνης ποσού ύψους € 251.100,00, 
(συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%).     

12. Έγκριση ανάθεσης γνωμοδότησης και παρακολούθησης της πορείας της πράξεως 
προσκύρωσης υπ’ αρ.3/2006 της Νομαρχίας Πειραιώς, για τις ρυμοτομίες στα Ο.Τ. 18, 20, 44, 
45 και επί των οδών ανωνύμων, σε εξωτερικό δικηγόρο.

13. Έγκριση της με αρ. 11/22-06-2021 απόφασης της ΔΗΚΕΝΙΡ ΝΠΙΔ που αφορά στην «Έγκριση της 
1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικονομικού έτους 2021 της Δημοτικής 
Κοινωφελούς επιχείρησης Νίκαιας –Αγ. Ιωάννη Ρέντη (ΔΗ.Κ.Ε.ΝΙ.Ρ)-ΝΠΙΔ».

14.  Έγκριση για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού ύψους €4.483,50 (τεσσάρων 
χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και πενήντα λεπτών) για την πληρωμή των τελών 
χρήσης μηχανημάτων έργου, με παράλληλη έκδοση ισόποσου χρηματικού εντάλματος 
προπληρωμής για το έτος 2021, στο όνομα του μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. 
Ρέντη κ. Ροζή Παναγιώτη κλάδου ΔΕ Διοικητικών, σε βάρος των αντίστοιχων Κ.Α. του 
Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων οικονομικού έτους 2021.  

15. Έγκριση  ορισμού υπολόγου, στο όνομα του μόνιμου υπαλλήλου της Διεύθυνσης Αθλητισμού, 
κ Μανάβη Νικόλαου κλάδου ΠΕ Διοικητικών, για την έκδοση ισόποσου εντάλματος 
προπληρωμής του προϋπολογισμού εξόδων 2021 που αφορά στην επαύξησης παροχής ισχύος 
από 35 kVA σε 85 kVA με αριθμό παροχής 12008518-01, για την ηλεκτροδότηση του Δημοτικού 
κτιρίου όπου στεγάζετε ο Β΄ Νηπιακός Σταθμός & το 3ο ΚΑΠΗ Αγ. Ι. Ρέντη, ποσού 2.513,10€ 
(Δύο χιλιάδων πεντακοσίων δεκατριών ευρώ και δέκα λεπτών) σε βάρος του Κ.Α.  
20.6211.0002  του  προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2021.

16. Έγκριση απόδοσης του με αρ. 1253/4-06-2021 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, 
συνολικού ποσού €396,80 που αφορά στη μέτρηση εκπομπής ηλεκτρομαγνητικής 
ακτινοβολίας από κεραίες κινητής τηλεφωνίας και συγκεκριμένα σε α) Κατράκειο θέατρο, β) 
Πλατεία Αγίου Γεωργίου, γ) οδός Κιλικίας αριθμός 28 και την απαλλαγή του υπολόγου με 
σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου, κ. Νικολαϊδη Νικόλαου ειδικότητας ΔΕ 
Οδηγών, από το ύψος ποσού 396,80€  το οποίο του χορηγήθηκε με το ανωτέρω χρηματικό 
ένταλμα.
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17. Διαγραφή χρηματικών ποσών οφειλετών στον Δήμο Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη.

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)                       
                   

                                            
                      ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                                                      Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
        Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ TMHMATOΣ                                                       ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                 ΚΑΤΣΙΚΑ  ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ                                                                       ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Σ.  ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ                            
                                                                
      
                  
                                                                                                                                                                                                             
         ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. ΔΗΜΑΡΧΟΣ  - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
2. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
3. Δ/ΝΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
4. ΤΟΥΝΤΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ - ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για τη ΝΙΚΑΙΑ και τον 

ΡΕΝΤΗ»
5. ΚΑΤΗΦΕΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ– ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ – ΑΓΙΟΥ Ι. ΡΕΝΤΗ»
6. ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ – ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ «ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΡΕΝΤΗ – ΚΟΝΤΡΑ 

ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ»
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