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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου». 

 
Σας καλούμε σε Μεικτή Συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) του 

Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την ΤΡΙΤΗ 02 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 στις 20:00, στην 
αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, εντός του Δημαρχιακού Μεγάρου Κορυδαλλού, που 
βρίσκεται επί της οδού Γρ. Λαμπράκη 240, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 
του Ν. 4555/2018, της ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ 643 του Υπουργείου Εσωτερικών, Α.Π.: 
69472/24.09.2021, Α.Δ.Α.: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5 αλλά και σύμφωνα με τις διατάξεις 
της ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ 64 του Υπουργείου Εσωτερικών  (Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο 
της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού), 
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/186/οικ.19888/19.10.2021, ΑΔΑ: 64ΥΦ46Μ  ΤΛ6-ΥΝ7, για να 
συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:     
 
1. Λήψη απόφασης για την έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Κορυδαλλού, έτους 2022. 
2. Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή του συντελεστή του τέλους ακίνητης περιουσίας Τ.Α.Π για το 

έτος 2022. 
3. Λήψη απόφασης για την επιβολή φόρου επί των  ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων  έτους 2022. 
4. Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή των συντελεστών των τελών καθαριότητας και φωτισμού για 

το έτος 2022. 
5. Λήψη απόφασης για την μείωση των Δημοτικών Τελών σε διάφορες ευπαθείς ομάδες                                   

δημοτών. 
6. Λήψη απόφασης για τον προσδιορισμό ειδικού προστίμου μη τήρησης καθαριότητας από τους 

συμμετέχοντες έμπορους στις εμποροπανηγύρεις που τελούνται εντός των διοικητικών ορίων του 
Δήμου για το έτος 2022. 

7. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό, του συντελεστή του τέλους εμπορικής διαφήμισης                        
κατηγορίας Δ΄ για το έτος 2022. 

8. Λήψη απόφασης περί καθορισμού του συντελεστή, κατά τετραγωνικό μέτρο, του τέλους χρήσης 
πεζοδρομίων, οδών, πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων, κατά το έτος 2022. 

9. Λήψη απόφασης για τον Καθορισμό τέλους καταλήψεως χώρου από μικροπωλητές & εμπόρους κατά 
τις θρησκευτικές ή επετειακές εορτές έτους 2022. 

ΚΟΙΝ:  

1. κ.κ. Δ/ντές του Δήμου μας.    
2. Νομικά Πρόσωπα του Δήμου μας.  
 
  

 

            
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

       
      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
       Κορυδαλλός 27.10.2021  
       Αρ. Πρωτ.:   18395 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ            
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ      ΠΡΟΣ: 1) κ. ΔΗΜΑΡΧΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 

                        2) κ.κ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 
ΜΕΡΟΠΗ ΚΑΤΣΑΝΟΥ – ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗ  


