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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε 11Η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας σε
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ-ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση της
Οικονομικής Επιτροπής τις 26-03-2021, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 10.00 έως 12.00 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, δ. σύμφωνα με την ΚΥΑ 4992/2021 (ΦΕΚ
186/Β/23-1-2021), και ε. σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν Δ1α/Γ.Π. οικ. 8378 ΚΥΑ (ΦΕΚ 454/τ. Β’/5.2.2021), για τη
λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Περί Έγκρισης αποδοχής όρων συμμετοχής και υποβολής της πράξης: «Βελτίωση
Αγροτικών Οδών Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων», στην πρόσκληση
ΑΤ05 του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών.
2. Περί Έγκρισης αποδοχής όρων συμμετοχής και υποβολής της πράξης «Σχολικό Κέντρο
Γουβιών-Κοντοκαλίου», στην πρόσκληση ΑΤ07 του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» του
Υπουργείου Εσωτερικών.
3. Περί αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους
2021.
4. Περί έγκρισης Προγραμματισμού προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού έτους 2021, στο
Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων.
5. Περί έγκρισης άρσης διακοπής εργασιών και χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας του
έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΠΑΡΕΛΙΩΝ, ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ,
ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ»
Η Συνεδρίαση κρίνεται ως κατεπείγουσα λόγω:
 χρονικής προθεσμίας υποβολής πρότασης (θέματα 1 &2)
 ανάγκης λήψης της απόφασης, πριν την προσεχή συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου.(θέμα 3)
 χρονικής προθεσμίας υποβολής Προγραμματισμού (θέμα 4)
 ανάγκης άμεσης επανέναρξης των εργασιών του έργου (θέμα 5)
Για το λόγο αυτό παρακαλείστε όπως μας ενημερώσετε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(e-mail) στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: oe@corfu.gov.gr, έως και την 12.00 της 26-3-2021, για τη συμμετοχή σας στη
Συνεδρίαση και για την ψήφο σας.
Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μερόπη-Σπυριδούλα Υδραίου
Δήμαρχος

