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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε 28η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  
 

Παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Μαράσλειο Μέγαρο- Αίθουσα 
Συνεδριάσεων), τις 15-09-2020, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 14.00 σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής 

Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 77 του Ν.4555/2018, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των  παρακάτω θεμάτων:   

 

 
 

1. Περί έγκρισης Πρακτικού και κατακύρωσης του διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: 
«ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ». 

2. Περί έγκρισης Πρακτικού και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του έργου: «ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΟΥ Δ.Ε. ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ, ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ, ΠΑΡΕΛΙΩΝ» 

προϋπολογισμού 1.700.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%).    

3. Περί έγκρισης τροποποίηση σύμβασης παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, για την 
υποβοήθηση του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, στην σύνταξη των 

απαιτούμενων μελετών και τευχών διακήρυξης υπηρεσιών και προμηθειών για την πράξη 
«Ανάπτυξη Διεθνούς Εμβέλειας "Φεστιβάλ Πόλης" Κέρκυρας (Γιορτές Πόλης)»  

4. Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων της διακήρυξης για την:  

«Εργασίες καθαρισμού – συντήρησης υπόγειων κάδων απορριμμάτων»   
5. Περί έγκρισης όρων διακήρυξης και τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης προμήθειας: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ 
ΨΥΞΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΝΤΟΥΚΙΟΥ» 

6. Περί αναμόρφωσης  δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2020 

7. Περί έγκρισης απ ευθείας ανάθεσης εργασιών κλαδεμάτων και κοπής υψηλών επικίνδυνων 
δέντρων.  

8. Περί έγκρισης εξειδίκευσης της πίστωσης με Κ.Α.Ε. 00.6431.004 και τίτλο «Έξοδα για 
διαφημιστική προβολή (διαφήμιση σε έντυπα μέσα και στο διαδίκτυο)». 

9. Περί έγκρισης εξειδίκευσης πίστωσης για την επιχορήγηση του σωματείου: «ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ 
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΩΝ ΔΕΚΑ». 

10. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την επιχορήγηση της Εταιρίας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα:   

«CORFU MOUNTAIN TRAIL» 
11. Περί έγκρισης εξωδικαστικής αποζημίωσης δημότισσας για ζημία που υπέστη το όχημά της κατά 

τη διάρκεια εργασιών κοπής χόρτων.   
12. Περί εξέτασης αίτησης για εξώδικο συμβιβασμό.  

13. Περί αποδοχής δωρεάς στη Δ.Ε. Αχιλλείων.   



14. Περί διαγραφής  οφειλών δημοτών από δημοτικά τέλη - ΤΑΠ, που προέκυψαν  μετά τη δήλωση   

τους, για τα   πραγματικά  τετραγωνικά  μέτρα, των ακινήτων τους. 
15. Περί διαπίστωσης οικονομικής αδυναμίας άπορων δημοτών και εξειδίκευσης πίστωσης, για τη 

χορήγηση εκτάκτου χρηματικού βοηθήματος έκτακτης ανάγκης.       
16. Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων 

έτους 2020(δεύτερη & τρίτη αποκατάσταση Δ.Ε Αχιλλείων) 

17. Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων 
έτους 2020(δεύτερη αποκατάσταση Δ.Ε. Μαθρακίου) 

18. Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων 
έτους 2020(δεύτερη αποκατάσταση Δ.Ε. Παλαιοκαστριτών)  

19. Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων 
έτους 2020(δεύτερη αποκατάσταση Δ.Ε. Φαιάκων). 

20. Περί ορθής επανάληψης της 25-16/31-8-2020(ΑΔΑ ΨΘ3Ρ46ΜΓ2Α-Ω2Ζ) Απόφ. Οικονομικής 

Επιτροπής: «Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και 
Διαποντίων Νήσων έτους 2020(δεύτερη αποκατάσταση ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ)».      
 

   Επισημαίνεται ότι για λόγους προστασίας από τις αρνητικές συνέπειες της εμφάνισης του 

κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του,  είναι υποχρεωτική η χρήση 
μάσκας , καθώς επίσης είναι δυνατή και η συμμετοχή με τη διαδικασία της «δια περιφοράς». Στην 

περίπτωση αυτή παρακαλούμε για σχετική ενημέρωση με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-
mail:  oe@corfu.gov.gr  ), έως και την 13.30 της 15-09-2020,  για τη συμμετοχή στη Συνεδρίαση 

και για την ψήφο.                                 
                                 Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 
 

Μερόπη-Σπυριδούλα Υδραίου 
 

Δήμαρχος 

 

mailto:oe@corfu.gov.gr

