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                    ΠΡΟΣ: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής       

   

 

 « Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η » 

 

 Σας καλούμε να συμμετέχετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, μέσω Τηλεδιάσκεψης, για 

λόγους διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας, την Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 11.00 π.μ., σύμφωνα με 

το άρθρο 75 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 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: 64ΥΦ46ΜΤΛ6-ΥΝ7), προκειμένου 

να συζητήσουμε και να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα: 

 

(Σε περίπτωση απουσία σας, παρακαλούμε ειδοποιήστε το αναπληρωματικό σας μέλος.) 

 

1. Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή του συντελεστή του τέλους ακίνητης περιουσίας «Τ.Α.Π για το 

έτος 2022». 

2. Λήψη απόφασης για την επιβολή φόρου επί των  ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων  έτους 2022. 

3. Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή των συντελεστών των τελών καθαριότητας και φωτισμού για το 

έτος 2022. 

4. Λήψη απόφασης για την μείωση των Δημοτικών Τελών σε διάφορες ευπαθείς ομάδες                                   

δημοτών. 

5. 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. 

6. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό, του συντελεστή του τέλους εμπορικής διαφήμισης                        

κατηγορίας Δ΄ για το έτος 2022. 

7. Λήψη απόφασης περί καθορισμού του συντελεστή, κατά τετραγωνικό μέτρο, του τέλους χρήσης 

πεζοδρομίων, οδών, πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων, κατά το έτος 2022. 

8. Λήψη απόφασης για τον Καθορισμό τέλους καταλήψεως χώρου από μικροπωλητές & εμπόρους κατά τις 

θρησκευτικές ή επετειακές εορτές έτους 2022. 

 

 

  



9. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της 7ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: 

«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ (ΠΡΩΗΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ 

ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ)», προϋπολογισμού 4.590.000,00 € ( με Φ.Π.Α.). 

10. Λήψη απόφασης για την άσκηση προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά της 

σιωπηρής απόρριψης της από 01-07-2021 ένστασης – ενδικοφανούς προσφυγής του Δήμου μας κατά  της 

υπ΄ αριθμό 61338/03-06-2021 απόφασης Βεβαίωσης Οφειλής της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Εισφορών 

των Τομέων Μηχανικών & ΕΔΕ (τ. ΕΤΑΑ) του ΕΦΚΑ. 

 

 

 

                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                                                                                            ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

                                                                                                    ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΟΥΡΣΑΛΑΣ 


