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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε 47Η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  
 

Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ-ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση της 

Οικονομικής Επιτροπής τις 31-12-2020, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και από ώρα 9.00 έως 10.00, σύμφωνα: α. με τις 

διατάξεις του άρθρ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, β. 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της 
ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ Α΄ 55), γ. σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 67 του 

Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, και δ. σύμφωνα με την Εγκύκλιο 426(77233-13-

11-2020) του Υπουργείου Εσωτερικών, για τη λήψη απόφασης επί του  παρακάτω θέματος:  
 

1. Περί έγκρισης απαλλαγής της καταβολής ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και 
φωτισμού  σε ποσοστό 100% των επιχειρήσεων που διέκοψαν τη λειτουργία τους και σε 
ποσοστό 80% των ανοικτών επιχειρήσεων που  επλήγησαν λόγω covid – 19, καθώς και 
απαλλαγής των τελών παραχωρημένου κοινοχρήστου χώρου, για όσες εκ των 
επιχειρήσεων διέκοψαν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω covid-19. 

2. Περί εξέτασης ένστασης κατά της με αρ.πρωτ. 38708/11-11-2020 ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗ 
ΝΗΣΙΔΑ ΒΙΔΟ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ» 

3. Περί έγκρισης 4ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗ ΝΗΣΙΔΑ ΒΙΔΟ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ» 

4. Περί συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α /ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ», που εμπίπτει στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων 
έργων του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.  

5. Περί Νομιμοποίησης του δικηγόρου του Δήμου για την άσκηση της από 24-12-2020 
ειδικής διοικητικής προσφυγής του Δήμου κατά της από 9-12-2020 απόφασης της κας 
Περιφερειάρχου για τον αποκλεισμό του Δήμου από την ΓΣ του φορέα Διαχείρισης 
Αποβλήτων "ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων ΑΕ". 

6. Περί ορισμού της Νομικής Συμβούλου του Δήμου για εκπροσώπηση συνταξιούχου 
δημοτικού υπαλλήλου ενώπιον της δικαιοσύνης, για πράξη ή παράλειψη που φέρεται να 
διέπραξε κατά τη διάρκεια της άσκησης των υπηρεσιακών καθηκόντων του.  

7. Περί αποδοχής δωρεάς υγειονομικού υλικού από την Ένωση Νέων Αυτοδιοικητικών 
Ελλάδας(Ε.Ν.Α.) 

8. Περί ορθής επανάληψης 45-14/22-12-2020 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής: «Περί 
έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων 
Νήσων έτους 2020(δεύτερη, τρίτη & τέταρτη αποκατάσταση Δ.Ε. Αχιλλείων)»    



9. Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων 
Νήσων έτους 2020(πέμπτη αποκατάσταση πάγιας Δήμου) 

10. Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων 
Νήσων έτους 2020(τέταρτη & πέμπτη αποκατάσταση Δ.Ε. Αχιλλείων) 

11. Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων 
Νήσων έτους 2020(τέταρτη & πέμπτη αποκατάσταση Δ.Ε. Κερκυραίων) 

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

 
 

 Η Συνεδρίαση κρίνεται ως κατεπείγουσα, λόγω χρονικού περιορισμού και εν όψει της 

ολοκλήρωσης του οικονομικού έτους 

  

Για το λόγο αυτό παρακαλείστε όπως μας ενημερώσετε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(e-mail) στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: oe@corfu.gov.gr, έως και την 10.00 της 31-12-2020,  για τη συμμετοχή σας στη 

Συνεδρίαση, την έγκριση του κατεπείγοντος και για την ψήφο σας επί του θέματος.  
 

 
                                          Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

                                                                                                                   
 

                                                               Μερόπη-Σπυριδούλα Υδραίου 
  

                                                                           Δήμαρχος  
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