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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε 16Η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  
 

Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας σε  ΤΑΚΤΙΚΗ-ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 

τις 26-04-2021, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ 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 2ου πρακτικού και ανάδειξης οριστικού αναδόχου του έργου: «Έργα Συντήρησης 
και Αποκατάστασης Οδικού Δικτύου Δ.Ε. Κερκυραίων, Φαιάκων», προϋπολογισμού 4.650.000,00 
€ (με Φ.Π.Α.) 

2. Περί Έγκρισης α) Υποβολής της πρότασης «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας-Λειτουργία ξενώνα 
φιλοξενίας στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων», στην πρόσκληση ΙΟΝ100 της 
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης  Ε.Π. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, και β) Σύναψης προγραμματικής 
σύμβασης συμφωνίας μεταξύ του Δήμου Κέρκυρας, της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των 
Φύλων (ΓΓΙΦ) και του Κέντρου Ερευνών για θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) στο πλαίσιο της πράξης 
«Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για 
την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία ξενώνα φιλοξενίας στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας & 
Διαποντίων Νήσων». 

3. Περί Τροποποίησης της υπ.αρ. 11-2/26.03.2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά 
με την προτεινόμενη πράξη: «Σχολικό Κέντρο Γουβιών - Κοντοκαλίου», στην πρόσκληση ΑΤ07 
του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών. 

4. Περί έγκρισης Πρακτικών 5ης & 6ης Συνεδρίασης Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωσης 
δημόσιας σύμβασης με αντικείμενο την “Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών & ηλεκτρονικών 
συγκροτημάτων Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων, έτους 2020 ”. 

5. Περί Έγκρισης Πρακτικού και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του έργου: «Βελτίωση 
προσβασιμότητας σε αγροτικές οδούς των Δ.Ε. Φαιάκων, Θιναλίων και Κορισσίων του Δήμου 
Κέρκυρας», προϋπολογισμού 669.600,00 € (με Φ.Π.Α.) 

6. Περί έγκρισης Πρακτικού και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου κατασκευής του έργου: 
«Βελτίωση προσβασιμότητας Βιολογικού & Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής». 

7. Περί Έγκρισης Πρακτικού και ανάδειξης προσωρινού  αναδόχου  για την ανάθεση του έργου: 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ». 



8. Περί έγκρισης Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση Επισκευή 
Δημοτικών Κτιρίων και Υπαίθριων Χώρων Διαποντίων Νήσων» του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας 
και Διαποντίων Νήσων». 

9. Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου_ του Υποέργου 1 «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 4ου 
ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ» 

10. Περί έγκρισης ταμειακού απολογισμού διαχείρισης οικ. έτους 2018 και σύνταξης έκθεσης και 
κατάρτισης ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2018 του Δήμου Κέρκυρας, για 
υποβολή προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.     

11. Περί Έγκρισης πρακτικών και κατακύρωσης δημοπρασίας για την μίσθωση  ακινήτου  στη 
Δημοτική Ενότητα Οθωνών του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.      

12. Περί Έγκρισης της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης  της Δημάρχου Κεντρικής Κέρκυρας 
και Διαποντίων Νήσων  εκτός της έδρας του Δήμου, για εκτέλεση υπηρεσίας. 

13. Περί αποδοχής ενίσχυσης του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων για την 
αντιμετώπιση του κορωναϊού Covid -19, από  την ΠΕΔΙΝ.  

14. Περί αποδοχής δωρεάς αντισηπτικών.  
15. Περί ορισμού της Νομικής Συμβούλου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Κέρκυρας προς συζήτηση της 18/22-01-2021 τακτικής αγωγής Κτηματολογίου.   
16. Περί έγκρισης εξωδικαστικής αποζημίωσης δημότη για ζημίες που υπέστη το όχημά του, από 

πτώση κλώνων δένδρου, λόγω έντονων καιρικών φαινομένων. 
17. Περί διαπίστωσης οικονομικής αδυναμίας άπορου δημότη και εξειδίκευσης πίστωσης, για τη 

χορήγηση εκτάκτου χρηματικού βοηθήματος έκτακτης ανάγκης. 
18. Περί έγκρισης διαγραφής ληξιπρόθεσμων βεβαιωμένων οφειλών από κλήσεις ΚΟΚ.    
19. Περί έγκρισης διαγραφής χρηματικού ποσού από τον υπ αριθ. 4610/2021 χρηματικό κατάλογο.  

 
 

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 26-04-2021,  για τη συμμετοχή σας στη 
Συνεδρίαση και για την ψήφο σας. 
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                                                                 Γεώργιος-Ηλίας Παντελιός 
  

                                                                          Αντιδήμαρχος  

 

mailto:oe@corfu.gov.gr

