
 

 

Αθήνα, 22 Μαρτίου 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

 

Προς: τον Υπουργό Εσωτερικών 

           τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

 

Θέμα: Ανοιχτό Γήπεδο Μπάσκετ & Κυλικείο στην αθλητική εγκατάσταση 

της περιοχής «Καραμπίνη» στην Άνω Νεάπολη, δήμου Νίκαιας-Αγ. 

Ιωάννη Ρέντη 

Το Νοέμβριο του 2020 ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε στους δημότες 

Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη ένα νέο ανοικτό γήπεδο μπάσκετ, σε χώρο 

εφαπτόμενο του κλειστού Γυμναστηρίου της περιοχής Καραμπίνη στην Άνω 

Νεάπολη.  

Για τη δημιουργία του γηπέδου, όπως αναφέρεται  σε δημοσίευμα της τοπικής 

εφημερίδας «Κοινωνική», «χρησιμοποιήθηκε μέρος του εκτεταμένου χώρου 

στάθμευσης αυτοκινήτων του κλειστού Γυμναστηρίου της περιοχής, ενώ 

ακολουθώντας τις απαιτήσεις της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, 

ο αθλητικός χώρος είναι περιφραγμένος με πλέγμα μεγάλου ύψους για 

την ασφάλεια των αθλουμένων, καθώς και για τη λειτουργικότητα και 

την φύλαξη της εγκατάστασης. 

Η κατασκευή του νέου ανοικτού γηπέδου καλαθοσφαίρισης έχει 

μετατρέψει την περιοχή σε έναν αμιγώς αθλητικό χώρο, που απευθύνεται σε 

όλους τους αθλούμενους και αθλητές της πόλης. Αποτελεί μέρος 

του προγράμματος αναβάθμισης και ενίσχυσης των υποδομών του 

δήμου, κόστισε 30.000 Ευρώ και χρειάστηκαν δύο μήνες για την 

αποπεράτωσή του.» 

Για τα παραπάνω όμως υπήρξαν καταγγελίες κατοίκων της περιοχής πως η 

συγκεκριμένη περιοχή είναι χαρακτηρισμένη δασική έκταση και αναδασωτέα, 
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ενώ κάποιοι άλλοι κάτοικοι έθεσαν θέμα αναφορικά  με την εγκατάσταση και  

διαχείριση του κυλικείου. Από έρευνα διαπιστώθηκε ότι η διαδικασία 

ανάθεσης εκτέλεσης και παραλαβής του συγκεκριμένου έργου δεν εμφανίζεται 

σε σχετική απόφαση  του Δημοτικού Συμβουλίου ή άλλου σχετικού πολιτικού 

οργάνου λήψης απόφασης του οικείου δήμου, όπως επίσης και  αντίστοιχη 

απόφαση σχετικά με τη διαδικασία για την δημιουργία και ανάθεση 

λειτουργίας του κυλικείου στην εκεί περιοχή. Επίσης, οι Δημοτικές Παρατάξεις  

«Δημοκρατική Συνεργασία για τη Νίκαια και τον Αγ. Ιωάννη Ρέντη», με το από 

20/01/2021 (Α.Π. 69) έγγραφό της και εν συνεχεία η έταιρη Δημοτική 

Παράταξη ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ αιτήθηκαν, μεταξύ άλλων, από το Δήμαρχο 

Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη τη μελέτη, την ανάθεση, τη σύμβαση του έργου 

κατασκευής ανοιχτού γηπέδου μπάσκετ καθώς και τα αντίστοιχα στοιχεία για 

την εγκατάσταση και λειτουργία του κυλικείου στην αθλητική εγκατάσταση της 

περιοχής Καραμπίνη στην Άνω Νεάπολη, Νίκαιας, καθώς και τις πράξεις 

παραλαβής, όπως και κάθε σχετικό με το έργο έγγραφο της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών. 

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο πως ζητούμενο όλων είναι η 

δημιουργία σύγχρονων αθλητικών χώρων στους δήμους με απόλυτα φυσικά 

διαφανείς διαδικασίες καθώς και προδιαγραφές ασφαλείας για ποιότητας για 

την χρήση τους από τους αθλούμενους, 

Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί: 

1. Ανήκει στο δήμο Νίκαιας - Α. Ρέντη η έκταση όπου εργοδοτήθηκε και 

ολοκληρώθηκε το ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ στην περιοχή «Καραμπίνη» 

στην Άνω Νεάπολη Νικαίας ή συνιστά περιοχή που αποτελεί δασική 

έκταση και μάλιστα χαρακτηρισμένη ως αναδασωτέα, όπως 

καταγγέλλεται; Παρακαλούμε να μας προσκομισθούν τα σχετικά 

έγγραφα. 

2. Υπάρχει Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με το 

νεοκατασκευασμένο γήπεδο; Είναι σε κάθε περίπτωση το γήπεδο αυτό 

καταχωρημένο στο Μητρώο Παγίων του δήμου και αν ναι με τι αξία; 



3. Ποια διαδικασία ακολουθήθηκε για την ανάθεση του συγκεκριμένου 

έργου κατασκευής του ανοιχτού γηπέδου μπάσκετ και καθώς και του 

κυλικείου και ποια τα κριτήρια επιλογής του αναδόχου κατασκευής 

τους; Ποιος ήταν ο ανάδοχος του συγκεκριμένου έργου αν δεν 

κατασκευάσθηκε με αυτεπιστασία του δήμου; 

4. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το κόστος κατασκευής ανήλθε σε 30.000€. 

Το συγκεκριμένο ποσό είναι ακριβές; Προήλθε από τον τακτικό 

προϋπολογισμό του δήμου; Υπάρχει σχετική καταχωρημένη Απόφαση 

Ανάληψης Υποχρέωσης; Υπήρχε καταχωρημένο στο Ετήσιο Τεχνικό 

Πρόγραμμα του δήμου ή σε τροποποίηση αυτού;  

5. Ποιος διαχειρίζεται το κυλικείο και τι προβλέπει η σχετική σύμβαση; 

Πότε και με τι τιμή έναρξης εκκινήθηκε ο πλειοδοτικός διαγωνισμός 

Δημοπράτησης σχετικά με το μίσθιο αναφορικά με τη χρήση του 

Κυλικείου; 

6. Τι ακριβώς προβλέπει η σύμβαση του έργου κατασκευής του ανοιχτού 

γηπέδου μπάσκετ στην αθλητική εγκατάσταση της περιοχής 

Καραμπίνη στην Άνω Νεάπολη Νίκαιας; Παρακαλούμε να μας 

προσκομισθεί η μελέτη, η ανάθεση και η σύμβαση κατασκευής του 

ανοιχτού γηπέδου μπάσκετ και του παρακείμενου σε αυτό κυλικείου οι 

λογαριασμοί έργου καθώς και οι σχετικές πράξεις προσωρινής και 

οριστικής παραλαβής τους από τις σχετικές Επιτροπές, όπως και κάθε 

άλλο σχετικό με το έργο έγγραφο, από τη Διεύθυνση Τεχνικών 

Υπηρεσιών που να υποστηρίζει την κατασκευή ολοκλήρωση και 

παραλαβή του. 

                       Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




