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                                                                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

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      
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  Αδαμαντία Κατσίκα                                    ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΤΗΛ.: 213 2075 393  & 330 
e-mail: epitropi_oikonomiki@nikaia-rentis.gov.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Συνεδρίαση  44η

Σας προσκαλούμε στην 44η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. 
Ιωάννη Ρέντη η οποία θα διεξαχθεί την Τρίτη 07-12-2021 και ώρα 8:30 π.μ. στην αίθουσα Δημοτικού 
Συμβουλίου (Δημαρχείο Νίκαιας, Γερβασίου Γρεβενών, 1ος όροφος), 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. 72486/20-11-2021 
(ΦΕΚ/Β΄/5401) ΚΥΑ, της με αρ. πρωτ: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/189/οικ. 21929/23-11-2021 Εγκυκλίου 67 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 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», για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

1. Έγκριση τροποποίησης της με αρ. 31056/28-09-2021 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Νίκαιας –
Αγ.Ι.Ρέντη και της εταιρείας «EUROSUPPLIES Ι.Κ.Ε.», που αφορά στην προμήθεια αναλώσιμων 
μελανιών, toner, μελανοταινιών & αναλώσιμων ανταλλακτικών πολυμηχανημάτων, fax, plotters 
και εκτυπωτών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου σχετικά  με το ποσό 
ύψους 4.251,77 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). 

2. Έγκριση έκδοσης Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης σε βάρος του Κ.Α. 30.6117.0008 
«Υπηρεσίες συμβούλου για την σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αιτήσεων 
χρηματοδότησης του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη» στο πλαίσιο των προσκλήσεων 
ΑΤ06/ΑΤ07/ΑΤ10 του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», ποσού ύψους € 18.600,00 και του Κ.Α. 
30.6117.0007 «Υπηρεσίες συμβούλου για την ανάπτυξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής 
αιτήσεων χρηματοδότησης του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη» στο πλαίσιο των προσκλήσεων 
ΑΤ04/ΑΤ08/ΑΤ/12 του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», ποσού ύψους € 18.600,00, του 
προϋπολογισμού εξόδων του  Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού  έτους 2021. 

3. Παροχή εξουσιοδότησης στους Δικηγόρους του Δήμου  Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη με πάγια 
αντιμισθία  1) Μαρία Καραφέρη, 2) Μιλτιάδη – Παναγιώτη Κλαπαδάκη, όπως από κοινού ή 
κεχωρισμένως εκπροσωπήσουν το Δήμο και παραστούν ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου 
Πειραιώς την 9-12-2021 και σε κάθε συζήτηση ύστερα από τυχόν αναβολή ή ματαίωση κατά τη 
συζήτηση α) της αίτησης της Ανθής Μπουκουβάλα για τον καθορισμό οριστικής τιμής μονάδας 
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στο οικοδομικό τετράγωνο 240 (Ελαιώνας) και β) της ανταίτησης του Δήμου μας κατά της  Ανθής 
Μπουκουβάλα.

4. Παροχή εξουσιοδότησης  στους Δικηγόρους του Δήμου  Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη με πάγια 
αντιμισθία  1) Μαρία Καραφέρη, 2) Μιλτιάδη – Παναγιώτη Κλαπαδάκη, όπως από κοινού ή 
κεχωρισμένως εκπροσωπήσουν το Δήμο και παραστούν ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου 
Πειραιώς την 9-12-2021 και σε κάθε συζήτηση ύστερα από τυχόν αναβολή ή ματαίωση κατά τη 
συζήτηση α) της αίτησης του Μώρου Μιχάλη για τον καθορισμό οριστικής τιμής μονάδας στο 
οικοδομικό τετράγωνο 238 και 240 (Ελαιώνας) και β) της ανταίτησης του Δήμου κατά του 
Μώρου Μιχαήλ.

5. Χορήγηση: Α) εξουσιοδότησης στους Δικηγόρους του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη με πάγια 
αντιμισθία 1) Μιλτιάδη – Παναγιώτη Κλαπαδάκη και 2) Μαρία Καραφέρη, όπως από κοινού ή 
κεχωρισμένως εκπροσωπήσουν τον Δήμο και παραστούν την 9-12-2021 και σε κάθε συζήτηση 
ύστερα από τυχόν αναβολή, επανασυζήτηση ή ματαίωση ενώπιον του  Τριμελούς Εφετείου 
Πειραιώς κατά τη συζήτηση της αίτησης της Αργυρώς, χήρας Αλ. Γιαννακόπουλου, το γένος 
Κουμούση κατά του Δήμου, για τον καθορισμό οριστικής τιμής μονάδας επί των ακινήτων α) στο 
Ο.Τ.238  με κωδικό τελικής ιδιοκτησίας 04, β) στο Ο.Τ. 240 με κωδικό 04,  γ) στο Ο.Τ. 238 με 
κωδικό 02, 2) της ανταίτησης του Δήμου κατά της Αργυρώς, χήρας Αλ. Γιαννακόπουλου, το γένος 
Κουμούση και Β) έγκρισης, αναδρομικά άσκησης του Δήμου για καθορισμό οριστικής τιμής 
μονάδας. 

6. Χορήγηση: Α)  εξουσιοδότησης στους Δικηγόρους του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη με πάγια 
αντιμισθία 1) Μιλτιάδη – Παναγιώτη Κλαπαδάκη και 2) Μαρία Καραφέρη, όπως από κοινού ή 
κεχωρισμένως εκπροσωπήσουν τον Δήμο και παραστούν  την 9-12-2021 και σε κάθε συζήτηση 
ύστερα από τυχόν αναβολή, επανασυζήτηση ή ματαίωση ενώπιον του  Τριμελούς Εφετείου 
Πειραιώς κατά τη συζήτηση της αίτησης των 1) ΜΑΛΤΕΖΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ κλπ ( σύνολο  4 ) κατά του 
Δήμου, για τον καθορισμό οριστικής τιμής μονάδας επί των ακινήτων α) στο Ο.Τ.238 με κωδικό 
τελικής ιδιοκτησίας 04, β) στο Ο.Τ. 240 με κωδικό 04, γ) στο Ο.Τ. 238 με κωδικό 02, δ) στο Ο.Τ. 
240 με κωδικό 02 και 2) της ανταίτησης του Δήμου κατά των 1) ΜΑΛΤΕΖΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ κλπ. και Β) 
έγκρισης, αναδρομικά άσκησης του Δήμου για καθορισμό οριστικής τιμής μονάδας. 

7. Παροχή εξουσιοδότησης στους Δικηγόρους του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη με πάγια 
αντιμισθία  1) Μαρία Καραφέρη, 2) Μιλτιάδη – Παναγιώτη Κλαπαδάκη, όπως από κοινού ή 
κεχωρισμένως εκπροσωπήσουν τον Δήμο και παραστούν ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου 
Πειραιώς την 9-12-2021 και σε κάθε συζήτηση ύστερα από τυχόν αναβολή ή ματαίωση κατά τη 
συζήτηση α) της αίτησης των 1) Μακρυκώστα κλπ για τον καθορισμό οριστικής τιμής μονάδας 
στο οικοδομικό τετράγωνο 257 (Ελαιώνας)  και β) της ανταίτησης του Δήμου κατά των 1) 
Μακρυκώστα κλπ.

8. Παροχή εξουσιοδότησης στους Δικηγόρους του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη με πάγια 
αντιμισθία  1) Μαρία Καραφέρη, 2) Μιλτιάδη – Παναγιώτη Κλαπαδάκη, όπως από κοινού ή 
κεχωρισμένως εκπροσωπήσουν τον Δήμο και παραστούν ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου 
Πειραιώς την 9-12-2021 και σε κάθε συζήτηση ύστερα από τυχόν αναβολή ή ματαίωση κατά τη 
συζήτηση α) της αίτησης των 1) Πυργιώτη Αθανασίου κλπ για τον καθορισμό οριστικής τιμής 
μονάδας στο οικοδομικό τετράγωνο 238 ( Ελαιώνας )  και β) της ανταίτησης του Δήμου κατά των 
1) Πυργιώτη  Αθανασίου κλπ.

9. Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αρ. 44/2021 απόφασης του Ειρηνοδικείου Νίκαιας. 

10. Απόδοση του με  αρ. 2433/14-10-2021 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, συνολικού ποσού 
€2.000,00 (δυο χιλιάδων ευρώ) σε βάρος του Κ.Α. 00.6221.0002 προϋπολογισμού εξόδων 
οικονομικού έτους 2021, που αφορά στην προμήθεια φακέλων προπληρωμής από τα ΕΛΤΑ και 
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την απαλλαγή του υπολόγου με σχέση εργασίας μόνιμου υπαλλήλου της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών, κ. Μαγκανάρη Δημητρίου κλάδου ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, από το ύψος 
ποσού €2.000,00 το οποίο του χορηγήθηκε με το ανωτέρω χρηματικό ένταλμα.  

11. Έγκριση κίνησης του Δημοτικού Ταμείου για τους μήνες  ΙΟΥΛΙΟ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ οικονομικού 
έτους 2021.

12. Διαγραφή χρηματικών ποσών οφειλετών στον Δήμο Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη κατόπιν εισήγησης του 
Τμήματος Εσόδων. 

13. Διαγραφή χρηματικών ποσών οφειλετών στον Δήμο Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη κατόπιν εισήγησης του 
Τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας.    

14. Αποδοχή δωρεάς εταιρείας Gamart Limited “Novibet”  για την ανακαίνιση υπαιθρίου γηπέδου 
καλαθοσφαίρισης  και χειροσφαίρισης επί της οδού Μπιχάκη στην Δημοτική Ενότητα 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»
7. ΘΩΪΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ «ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΚΚΙΝΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

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