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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                                                ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 40η                                                                                                                                                  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  Αδαμαντία Κατσίκα                                                         της  16ης-11-2021
ΤΗΛ.: 213 2075 392  & 393 
e-mail: epitropi_oikonomiki@nikaia-rentis.gov.gr
 
                                                                                                                                
Τακτική Συνεδρίαση 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. 69136/05-11-2021 (ΦΕΚ/Β΄/5138) ΚΥΑ, της με αρ. πρωτ: 
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/188/οικ. 21100/08-11-2021 Εγκυκλίου 66 του Υπουργείου Εσωτερικών και της με αρ.πρωτ. 
69472/24-09-2021 Εγκυκλίου 643 του Υπουργείου Εσωτερικών για την «Σύγκληση και λειτουργία των 
συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της 
πανδημίας».

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Της  με  αρ. 310/2021 απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου  Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη  με θέμα:

Αποδοχή του πρακτικού της 11ης-11-2021 της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών, που αφορά στην 
επανάληψη του φανερού προφορικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου εντός του 
κλειστού γηπέδου καλαθοσφαίρισης επί της οδού Παντειχίου 27 στο λόφο Σελεπίτσαρι, στην περιοχή 
της Δημοτικής Ενότητας Νίκαιας  του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, χωρίς τροποποιήσεις των όρων 
διακήρυξης.   

ΜΕΛΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Γεώργιος Ιωακειμίδης (Πρόεδρος), Λεγάκης Γεώργιος (Αντιπρόεδρος),

 Βακαλάκης Ηλίας, Άννινος Νικόλαος, Μπακατσέλος Ιωάννης, Σωτηροπούλου Δέσποινα, 
Μπίχτας Παύλος, Βότσης Ευάγγελος, Κατηφές Παναγιώτης

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 
Γεώργιος Ιωακειμίδης (Πρόεδρος), Μπακατσέλος Ιωάννης, Σωτηροπούλου Δέσποινα

Νόμιμος αριθμός μελών της Οικονομικής Επιτροπής Εννέα: (9) 

Η συνεδρίαση έγινε μετά από τη με αρ. πρωτ. 37586/12-11-2021 πρόσκληση του Προέδρου της 
Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωακειμίδη Γεώργιου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα στα Μέλη του 
Σώματος της Οικονομικής Επιτροπής.
Παρούσα στη συνεδρίαση χωρίς δικαίωμα ψήφου ήταν η Υπάλληλος του Τμήματος Δημοτικού 
Συμβουλίου, Δημοτικών Παρατάξεων και Υποστήριξης των Επιτροπών Διαβούλευσης, Ποιότητας Ζωής και 
της Οικονομικής Επιτροπής,  κα. Αλεξοπούλου Ευαγγελία για την τήρηση των πρακτικών.



ΑΔΑ: Ω3ΖΔΩΚΑ-Χ43

2

ΘΕΜΑ 1ο: Αποδοχή του πρακτικού της 11ης-11-2021 της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών, που 
αφορά στην επανάληψη του φανερού προφορικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου 
εντός του κλειστού γηπέδου καλαθοσφαίρισης επί της οδού Παντειχίου 27 στο λόφο Σελεπίτσαρι, στην 
περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Νίκαιας  του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, χωρίς τροποποιήσεις των 
όρων διακήρυξης.   

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Αντιδήμαρχος Οικονομικών εισηγούμενος το  
αναφερόμενο  θέμα, ανέφερε ότι βάσει της υπ’ αρ. 34969/25-10-2021 Διακήρυξης Δημάρχου σχετικά με 
την προφορική πλειοδοτική δημοπρασία με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή εκμίσθωσης του 
κυλικείου εντός του κλειστού γηπέδου καλαθοσφαίρισης επί της οδού Παντειχίου 27 στο λόφο 
Σελεπίτσαρι, στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Νίκαιας  του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, ορίσθηκε 
ως ημερομηνία διεξαγωγής της ανωτέρω δημοπρασίας η 11η Νοεμβρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 
κατάθεσης προσφορών από 11:00 π.μ έως 11:30 π.μ.

Σύμφωνα με το από 11-11-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας των Δημοπρασιών για τη μίσθωση, 
εκμίσθωση και εκποίηση ακινήτων του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81, όπως ορίσθηκε με υπ’ αρ. 164/15-12-
2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την ως άνω ημερομηνία διεξαγωγής του 
προαναφερόμενου διαγωνισμού δεν προσήλθε ουδείς ενδιαφερόμενος προκειμένου να καταθέσει 
προσφορά για την εν λόγω πλειοδοτική προφορική και φανερή δημοπρασία και ως εκ τούτου, η Επιτροπή 
αποφάσισε την επανάληψη της πλειοδοτικής προφορικής και φανερής δημοπρασίας, εκμίσθωση του 
κυλικείου εντός του κλειστού γηπέδου καλαθοσφαίρισης επί της οδού Παντειχίου 27 στο λόφο 
Σελεπίτσαρι, στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Νίκαιας  του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη , χωρίς 
τροποποίηση των όρων της υπ’ αρ. 34969/25-10-2021 Διακήρυξης Δημάρχου.

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με την υπ’ αρ. 37441/11-11-2021 εισήγηση του Τμήματος Δημοτικών 
Εσόδων – Δημοτικής Περιουσίας και σε συνάρτηση με το από 11-11-2021 Πρακτικό της αρμόδιας 
Επιτροπής, ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής πρότεινε επανάληψη του φανερού προφορικού 
διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου εντός του κλειστού γηπέδου καλαθοσφαίρισης επί της 
οδού Παντειχίου 27 στο λόφο Σελεπίτσαρι, στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Νίκαιας  του Δήμου 
Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, χωρίς τροποποιήσεις των όρων της υπ’ αρ. 34969/25-10-2021 Διακήρυξης 
Δημάρχου.

Καθώς και τις παρακάτω διατάξεις και δικαιολογητικά:
1. Tις διατάξεις των άρθρων 65 παρ. 1 και 72 παρ. 1 περ. ε του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/7.6.2010), 

όπως ισχύουν σήμερα.
2. Tις διατάξεις των άρθρων 75 και 192 παρ. 1 του Ν. 3463/2006 (“Δημοτικός και Κοινοτικός 

Κώδικας”), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Tην με αρ. 147/1-9-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί εκλογής τακτικών & 

αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, για τη 
δημοτική περίοδο 2019-2023 (θητεία από 1/9/2019 έως 6/11/2021).

4. Την υπ’ αρ.161/20-9-2019 απόφαση περί εκλογής του κ. Λεγάκη Γεωργίου, Δημοτικού Συμβούλου 
και Αντιδημάρχου  των Οικονομικών Υπηρεσιών   του Δήμου Νίκαιας –Αγ. Ι. Ρέντη, ως 
Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2019-2021 και συγκεκριμένα από την 
1/9/2019 έως την 6/11/2021. 

5. Την με αρ. 3082/1-9-2021 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων του Δήμου Νίκαιας – 
Αγ. Ι. Ρέντη (από 1/9/2021 έως 31/8/2022) καθώς και  περί ορισμού του  Αντιδημάρχου της Δ/νσης 
των Οικονομικών Υπηρεσιών  κ. Λεγάκη Γεωργίου του Ανδρέα  ως  υπεύθυνου για την  εποπτεία,  
παρακολούθηση και υπογραφή όλων των αποφάσεων και εγγράφων της Δ/νσης, όπως αυτές 
ορίζονται από τον Οργανισμό  Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
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6. Το άρθρο 58 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 που αναφέρεται στις αρμοδιότητες του Δημάρχου και 
μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιδημάρχους. 

7. Toν ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α) περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.

8. Τον υπ’ αρ. 4555/19-7-2018 νόμο {Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»} (ΦΕΚ  Α’ 133), όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.

9. Την υπ’ αρ. 164/15-12-2020  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης Επιτροπής 
Διενέργειας των δημοπρασιών για την μίσθωση, εκμίσθωση  και εκποίηση κινητών και ακινήτων, 
για το έτος 2021 του άρθρου 1 του Π.Δ 270/1981. 

10. Την υπ’ αριθμ. 106/12-10-2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί έγκρισης της 
διενέργειας της δημοπρασίας για την εκμίσθωση  του κυλικείου εντός του κλειστού γηπέδου 
καλαθοσφαίρισης επί της οδού Παντειχίου 27 στο λόφο Σελεπίτσαρι, στην περιοχή της Δημοτικής 
Ενότητας Νίκαιας  του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη.

11. Την με αρ. πρωτ. Δ.Υ./19-10-2021  τεχνική Έκθεση  της Τεχνικής Υπηρεσίας.
12. Την με αρ. πρωτ. 33756/14-10-2021 εισήγηση του Τμήματος Δημοτικών Εσόδων – Δημοτικής 

Περιουσίας .
13. Την υπ’ αρ. 273/19-10-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί κατάρτισης των όρων 

διακήρυξης για την εκμίσθωση του κυλικείου εντός του κλειστού γηπέδου καλαθοσφαίρισης επί 
της οδού  Παντειχίου 27 στο λόφο Σελεπίτσαρι, στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Νίκαιας  του 
Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη.

14. Την υπ’ αρ. 34969/25-10-2021 Διακήρυξη Δημάρχου.
15. Την υπ’ αρ. 34970/25-10-2021 και με ΑΔΑ: 6ΜΖΘΩΚΑ-ΟΟΓ σχετική Περιληπτική Διακήρυξη.
16. Το από 11-11-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για την εκμίσθωση, 

μίσθωση και εκποίηση ακινήτων του αρθ. 1 του Π.Δ 270/81 σχετικά με την  επανάληψη του 
φανερού προφορικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου εντός του κλειστού γηπέδου 
καλαθοσφαίρισης επί της οδού Παντειχίου 27 στο λόφο Σελεπίτσαρι, στην περιοχή της Δημοτικής 
Ενότητας Νίκαιας,  του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη.

17. Την υπ’ αρ. πρωτ. 37441/11-11-2021 εισήγηση του Τμήματος Δημοτικών Εσόδων – Δημοτικής 
Περιουσίας.

 
  μετά από σχετική συζήτηση                                                                          

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Την επανάληψη του φανερού προφορικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου εντός του 
κλειστού γηπέδου καλαθοσφαίρισης επί της οδού Παντειχίου 27 στο λόφο Σελεπίτσαρι, στην περιοχή της 
Δημοτικής Ενότητας Νίκαιας  του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, χωρίς τροποποιήσεις των όρων της  με αρ. 
34969/25-10-2021 Διακήρυξης Δημάρχου.

Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίζεται η 9η-12-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα κατάθεσης 
προσφορών από 11:00 π.μ. έως 11:30 π.μ.
                                                     
Η παρούσα απόφαση & η περιληπτική διακήρυξη να αναρτηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.nikaia-rentis.gr) & στο 
διαδίκτυο                                                      

                                                                     Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                       
                ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
     Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                                                          

                         ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΛΕΓΑΚΗΣ
              ΚΑΤΣΙΚΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ                                                                   
                                                                                                                           ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

http://www.nikaia-rentis.gr
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