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  Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

  

                       ΠΡΟΣ: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής       

   

 

 « Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η » 

 

 Σας καλούμε να συμμετέχετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, λόγω 

περιορισμένων χρονικών προθεσμιών των θεμάτων, μέσω τηλεδιάσκεψης, για λόγους διασφάλισης 

της Δημόσιας Υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, της 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ 643 του Υπουργείου Εσωτερικών, Α.Π.: 69472/24.09.2021, (Α.Δ.Α.: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) αλλά και 

σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ 76 του Υπουργείου Εσωτερικών  (Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο 

της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού), ΔΙΔΑΔ/Φ.69/205/οικ.6325/18.04.2022, (ΑΔΑ: 

ΨΛΧ046ΜΤΛ6-ΣΦΦ), την Πέμπτη 28 Απριλίου 2022 και ώρα 13:30, προκειμένου να συζητήσουμε και να 

λάβουμε απόφαση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 

(Σε περίπτωση απουσία σας, παρακαλούμε ειδοποιήστε το αναπληρωματικό σας μέλος.) 

 
1. Λήψη απόφασης για την ψήφιση της 3ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την 

επωνυμία: «Οργανισμός Άθλησης & Πολιτισμού Δήμου Κορυδαλλού», οικονομικού έτους 2022. 

 
2. Λήψη απόφασης για την κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2023-

2026, με την επωνυμία: «Οργανισμός Άθλησης & Πολιτισμού Δήμου Κορυδαλλού» 
 

3. Λήψη απόφασης για: α) την ανάκληση της αρ. 115/13.04.2022 απόφασης Ο.Ε, β) την ακύρωση του 

διαγωνισμού με α/α συστήματος #186181# και γ)την έγκριση νέων όρων και σύνταξη νέας 
διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση και επισκευή σχολικών 

κτιρίων & αύλειων χώρων Δήμου Κορυδαλλού», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 

1.500.000,00€. 
 

4. Λήψη απόφασης για την Υποβολή Συνοπτικών Ανακεφαλαιωτικών Εκθέσεων. 
 

5. Λήψη απόφασης για την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για την 
«Προμήθεια γρήγορου τεστ (rapid-test) αντιγόνου για την πραγματοποίηση εξέτασης για την 

ανίχνευση του ιού  covid-19»  και ανάδειξη της εταιρείας ASTRA GENERAL TRADING 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ  ως αναδόχου για την «Προμήθεια γρήγορου τεστ (rapid-test) αντιγόνου για 
την πραγματοποίηση εξέτασης για την ανίχνευση του ιού  covid-19»  που διενεργήθηκε  με την 

διαδικασία  της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της παρ.2γ του άρθρου 32 του 
ν.4412/2016.  

 

 
 

 

 

 

  



 

 
6. Λήψη απόφασης για την έγκριση της 9ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: 

«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ (ΠΡΩΗΝ 

ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ)», προϋπολογισμού 4.590.000,00 € ( με Φ.Π.Α.). 
 

7. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της εργασίας 
«Υπηρεσίες υποστήριξης για την έκδοση Πιστοποιητικών πυρασφάλειας σε σχολικές μονάδες (έτους 

2019)»  

 

8. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της εργασίας 

«Υπηρεσίες υποστήριξης για την έκδοση Πιστοποιητικών πυρασφάλειας σε σχολικές μονάδες και 
βρεφονηπιακούς σταθμούς». 

 
9. Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης ή μη του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου 

«Ανακατασκευή – συντήρηση και αποκατάσταση φθορών πλακοστρώσεων πεζοδρομίων σε διάφορα 
σημεία του Δήμου (έτους 2021)». 

 

 
 

 

                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                                                                                            ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 
 

                                                                                                    ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΟΥΡΣΑΛΑΣ 


