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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΘΩΝΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΘΩΝΩΝ
Τηλ. 2661362718
e-mail: othonoi@corfu.gov.gr
Ταχ. Δ/νση: Μαράσλειο Μέγαρο,
Λεωφ. Αλεξάνδρας 6Α
Πληρ.: Ο. Λούμπου

Προς :
1. κ. Δημήτριο (Μίμη) Κατέχη
Αντιδήμαρχο
Χωροταξίας,
Πολεοδομικού
Σχεδιασμού & Περιβάλλοντος και Δ.Ε. Οθωνών
2. κ.κ. Συμβούλους (Τακτικούς) της Κοινότητας
Οθωνών
(Σύμφωνα με τον Πίνακα Αποδεκτών)
Κοινοποίηση:
1. Κα Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου
Δήμαρχο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και
Διαποντίων Νήσων
2. Γενικό Γραμματέα, κ. Γεώργιο Πουλή

*****************
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :
α) της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της
ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/τ. Α’/11.3.2020) Άρθρο 10 «Κατεπείγουσες
διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων
αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»,
β) της υπ’ αριθμόν 40 Εγκυκλίου (με αριθμό πρωτοκόλλου 20930/31.3.2020) του
Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου
αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των
δήμων», σύμφωνα με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά με τη Συνεδρίαση των
Συλλογικών Οργάνων των Δήμων είτε δια περιφοράς είτε δια τηλεδιάσκεψης,
γ) της υπ’ αριθμόν Δ1α/ΓΠ. οικ. 30612 (ΦΕΚ 1869/τ. Β’/17.5.2020) Αποφάσεως «Κανόνες
τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους
συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19»,
δ) της υπ’ αριθμόν Δ1α/ΓΠ. οικ. 32009 (ΦΕΚ 1988/τ. Β’/23.5.2020) Αποφάσεως «Κανόνες
τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους
συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19»,
ε) της υπ’ αριθμόν 163 (Αριθμ. Πρωτ. 33282/29.5.2020 ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκυκλίου
του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων
των συλλογικών οργάνων των δήμων»,

στ) τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 (όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις
του άρθρου 89 του Ν. 4555/2018)
ζ) την υπ’ αριθμ. 88 (αριθμ. πρωτ. 59846/21.8.2019) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
«Λειτουργία Κοινοτήτων»,
η) την υπ’ αριθμόν Δ1α/Γ.Π. οικ. 69863 Απόφαση (ΦΕΚ 4829/τ. Β’/2.11.2020) «Έκτακτα
μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19»,
θ) την υπ’ αριθμόν ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7.11.2020 (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ)
Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού»,
ι) την υπ’ αριθμόν Δ1α/Γ.Π. οικ. 61910/7.10.2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ τ. Β΄/4674) «Έκτακτα μέτρα
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 9 Οκτωβρίου 2021 και
ώρα 6.00 έως και τη Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου και ώρα 6.00» (64η Εγκύκλιος),
καλείστε σε 8η Συνεδρίαση (Τακτική) «Δια περιφοράς» την Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021 από ώρα
12:00 μ.μ. έως 14:00 μ.μ.
Για το λόγο αυτό παρακαλείστε όπως μας ενημερώσετε με μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: othonoi@corfu.gov.gr έως την Τρίτη 26
Οκτωβρίου 2021 και ώρα 14:00, για τη συμμετοχή σας στη Συνεδρίαση και για την ψήφο σας,
σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 18318/13.3.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκυκλίου 40 του
Υπουργείου Εσωτερικών – Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
-

Ανακοινώσεις – Ερωτήσεις

1. Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος Δημοτικής Κοινότητας Οθωνών έτους 2022.

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας
ΣΠΥΡΟΣ – ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΦΙΛΟΚΑΛΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1.
2.
3.
4.

κ. Χρήστο Κατέχη
κ. Ιωάννη Κατέχη
κ. Σπυρίδωνα Κατέχη
κ. Αναστάσιο Αργυρό

