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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                         
Ταχ. Δ/νση : Μαράσλειο Μέγαρο, Λ. Αλεξάνδρας 6Α 
Τηλ.    2661362788 
Ηλεκτρονική Διεύθυνση : council@corfu.gov.gr 
Πληρ.: Ι. Σκούρα    

                                     
 
Κέρκυρα 14 Μαρτίου 2023 
Αρ. Πρωτ. : οικ.   8900  /2023 
 
Προς : 
1. κα Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου, 
Δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων 
Νήσων  
2. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους (τακτικούς)  
(Σύμφωνα με τον Πίνακα Αποδεκτών) 
 

***************** 
Έχοντας υπόψη: 

1. την υπ’ αριθμόν 93/60173/23.8.2019 (ΑΔΑ: ΩΓ88465ΧΘ7-ΘΙΡ) Εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών – Γενική Γραμματεία Εσωτερικών και Οργάνωσης «Ενημέρωση για την εγκατάσταση των 
νέων αρχών στους Δήμους»,  

2. τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου 
Κέρκυρας (ΑΔΑ: 6ΣΩΟΩΕΑ-8Θ3),  

3. την υπ’ αριθμόν 375/39167/2.6.2022 (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) Εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών περί της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, 

4. το άρθρο 67 του ν. 3852/2010 (τ. Α’/87) (όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 
74 του ν. 4555/2018), 

5. τις διατάξεις του ν. 4954/2022 (ΦΕΚ Α' 136/09.07.2022) «Συμπληρωματικά μέτρα για την 
εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου σχετικά 
με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της 
Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμματικά συστήματα 
συγκέντρωσης – Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών 
κομμάτων, συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών – Λοιπές διατάξεις Υπουργείου 
Εσωτερικών», άρθρο 78 «Λήψη Αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και 
διοικητικών συμβουλίων εποπτευομένων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των 
μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού Covid-19», 

6. την υπ’ αριθμόν 1-1/9.1.2022 (ΑΔΑ: 9ΔΖΥ46ΜΓ2Α-ΦΟ2) Απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων περί εκλογής Μελών 
Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 5265/17.1.2022 (ΑΔΑ: 
ΨΣΥΕΟΡ1Φ-ΥΓ2) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και 
Ιονίου – Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Ν. Κέρκυρας,  

7. το ν. 5013/19.1.2023/τ. Α’ Φ. 12 «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνου στο 
δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις», άρθρο 31 «αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής Δήμων – 
Τροποποίηση παρ. 1, αντικατάσταση παρ. 2, προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 72 του ν. 3852/2010»,   
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καλείστε στην 7η Συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου, η οποία θα είναι Κατεπείγουσα 
μεικτή και θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16 Μαρτίου 2023 και ώρα 18.30. 

Για τη σύνδεσή σας στη Συνεδρίαση, θα σας αποσταλεί και ηλεκτρονική πρόσκληση συμμετοχής.  
 
Ο κατεπείγων χαρακτήρας της Συνεδρίασης συνίσταται στο γεγονός ότι σύμφωνα με τον 

ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Κέρκυρας (ΑΔΑ: 
6ΣΩΟΩΕΑ-8Θ3) και την υπ’ αριθμόν 375/39167/2.6.2022 (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών περί της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου: Α. «Σύγκληση κατόπιν 
αιτήματος του ενός τρίτου (1/3) των μελών του συμβουλίου» «Σε ό,τι αφορά ειδικότερα στην 
περίπτωση σύγκλησης του δημοτικού συμβουλίου κατόπιν αιτήματος του ενός τρίτου (1/3) των 
μελών του δημοτικού συμβουλίου, επισημαίνονται τα εξής: «Για να συγκληθεί το συμβούλιο, πρέπει 
να υποβληθεί προς τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου γραπτή αίτηση η οποία να 
υπογράφεται από το ένα τρίτο (1/3) των μελών του συμβουλίου, ανεξαρτήτως παράταξης από την 
οποία προέρχεται. Στην αίτηση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια το θέμα ή τα θέματα για τα 
οποία ζητείται η σύγκληση».  

 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 

1. «Απόσυρση του νομοσχεδίου της κυβέρνησης Μητσοτάκη για την ιδιωτικοποίηση του νερού» 
(Εισηγητές οι Επικεφαλής των Παρατάξεων «Κέρκυρα να Ζεις» κ. Ιωάννης Τρεπεκλής, «Πρώτα η 
Κέρκυρα» κ. Γεώργιος Καλούδης, «Κερκυραϊκή Αναγέννηση κ. Χρύσανθος Σαρλής και «Εκκίνηση 
Αριστερό Δημοκρατικό Μέτωπο για την Κέρκυρα» κ. Κωνσταντίνος Γρηγοριάδης). 

2. «Ψήφισμα προς την Κυβέρνηση Μητσοτάκη για άμεση αναστολή όλων των πλειστηριασμών 
κατοικιών, κατάργηση των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών και επαναφοράς του νόμου Κατσέλη» 
(Εισηγητές οι Επικεφαλής των Παρατάξεων «Κέρκυρα να Ζεις» κ. Ιωάννης Τρεπεκλής, «Πρώτα η 
Κέρκυρα» κ. Γεώργιος Καλούδης, «Κερκυραϊκή Αναγέννηση κ. Χρύσανθος Σαρλής και «Εκκίνηση 
Αριστερό Δημοκρατικό Μέτωπο για την Κέρκυρα» κ. Κωνσταντίνος Γρηγοριάδης). 

3. Αποδοχή παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης κ.λ.π. 
και περαιτέρω παραχώρηση δικαιώματος χρήσης σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος (Εισηγητής ο 
Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός). 

4. Έγκριση  του  2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολικών Κτιρίων του Δήμου 
Κέρκυρας» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος). 

5. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. & 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «έργα συντήρησης και αποκατάστασης 
οδικού δικτύου Δ.Ε. Κερκυραίων, Φαιάκων» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος). 

6. Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Βελτίωση προσβασιμότητας σε αγροτικές 
οδούς των Δ.Ε. Φαιάκων και Θιναλίων του Δήμου Κέρκυρας» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος 
Καλόγερος).  

7. Έγκριση 2ης παράτασης του έργου «εργασίες ασφάλειας επικίνδυνων ετοιμόρροπων 
οικοδομών και άρση επικινδυνότητας κτιρίων» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος). 

8. Έγκριση 2ης παράτασης συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης εκπόνησης της μελέτης «Σχέδιο 
βιώσιμης αστικής κινητικότητας ΣΒΑΚ» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος). 

9.    Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας  παράδοσης υλικών της σύμβασης «προμήθεια 
εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και  τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία η την 
αναβάθμιση των στάσεων  για  την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού» (Εισηγητής ο 
Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).  
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Σημείωση:  
α) Η κατεπείγουσα Συνεδρίαση πραγματοποιείται αμέσως μετά τη Συνεδρίαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της ΔΙΑΔΕΥΑΔΚ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στον ίδιο χώρο, όπου συμμετέχουν οι 
Δήμαρχοι Βόρειας Κέρκυρας κ. Γεώργιος Μαχειμάρης και Νότιας Κέρκυρας κ. Κωνσταντίνος Λέσσης 
και θα συμμετάσχουν στη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα στο 1ο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης. 

Β) αναφορικά με τα θέματα 3 έως 9 κρίνονται ως κατεπείγοντα επειδή υπάρχουν πιεστικές 
προθεσμίες. 

 
Κατ’ εφαρμογή:  
Α) του άρθρου 78 του ν. 4954/2022 (ΦΕΚ Α' 136/09.07.2022) «Λήψη Αποφάσεων συλλογικών 

οργάνων Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευομένων νομικών τους 
προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού Covid-19» 
«Κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη 
των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των 
διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει 
χώρα: 

α) είτε δια περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 
167 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α’), 

β) είτε με τηλεδιάσκεψη με κάθε πρόσφορο μέσο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
γ) είτε δια ζώσης,  
δ) είτε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των 

συλλογικών οργάνων και των διοικητικών συμβουλίων της περ. γ’, οι συνεδριάσεις 
πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα.  

Β) την 78η Εγκύκλιο ΔΙΔΑΔ/Φ.69/208/οικ. 10284/24.6.2022 «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της 
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του 
κορωνοϊού – Χορήγηση κανονικών αδειών κατά την καλοκαιρινή περίοδο 
και άλλα θέματα», επιστρέφουμε στο μεικτό σύστημα πραγματοποίησης των Συνεδριάσεων, 
δηλαδή στην περ. δ’ του άρθρου 78 του ν. 4954/2022, όπως προαναφέρεται, τηρώντας τα ισχύοντα 
υγειονομικά μέτρα.  

 
 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  

 

Δημήτριος Γ. Μεταλληνός 
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ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  
ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – Πρόεδρος 
ΒΡΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – Αντιπρόεδρος 
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΜΗΛΤΙΑΔΗΣ - ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ – Γραμματέας 
ΠΑΝΤΕΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΗΛΙΑΣ 
ΣΚΟΥΠΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
ΤΟΜΠΡΟΥ – ΓΚΙΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 
ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) 
ΜΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΤΖΑΝΝΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
ΖΕΡΒΟΥ ΜΑΡΙΑ 
ΡΑΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΚΑΤΕΧΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΜΗΣ) 
ΑΡΓΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΚΑΤΕΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΤΡΕΠΕΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΝΝΗΣ) – Επικεφαλής Παρατάξεως «Κέρκυρα να Ζεις» 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΜΑΚΗΣ) 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΜΠΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  
ΤΣΙΜΠΟΥΛΗ ΘΕΟΦΑΝΗ (ΦΑΝΗ) 
ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΜΑΖΗ ΑΓΑΘΗ 
ΑΓΑΘΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΘΕΟΔΟΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΓΙΩΡΓΟΣ) – Επικεφαλής Παρατάξεως «Πρώτα η Κέρκυρα» 
ΒΛΑΧΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
ΚΑΡΔΑΚΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (ΑΝΤΖΙ) 
ΣΑΡΛΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ – Επικεφαλής Παρατάξεως «Κερκυραϊκή Αναγέννηση Φωνή 
Δημότες για Διαφάνεια» 
ΜΠΟΥΚΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 
ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – Επικεφαλής Παρατάξεως «Η Κέρκυρα Ψηλά» 
ΒΑΡΟΥΧΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) 
ΒΑΡΟΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΜΠΟΡΜΠΟΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – Επικεφαλής Παρατάξεως «Λαϊκή Συσπείρωση Κεντρικής 
Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων» 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΥΡΣΙΝΗ 
ΠΙΕΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – «ΕΚΚΙΝΗΣΗ Αριστερό Δημοκρατικό Μέτωπο για την 
Κέρκυρα» 
ΔΡΥ ΜΑΡΙΑ – Επικεφαλής Παρατάξεως «Κέρκυρα 180ο» 
ΚΑΡΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – Επικεφαλής Παρατάξεως «Κερκυραϊκή Συμμαχία» 
ΠΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – Επικεφαλής Παρατάξεως «Κέρκυρα Αλλαγής» 
ΡΙΓΓΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – Ανεξάρτητος  
ΡΙΓΓΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ – Ανεξάρτητη 
ΔΑΓΚΛΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (ΜΑΧΗ) – Ανεξάρτητη 
ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – Ανεξάρτητος 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


