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                    ΠΡΟΣ: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής       

   

  

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ» 

  

 Σας καλούμε να συμμετέχετε σε μεικτή συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) που 

θα γίνει στο Δημαρχείο (Γρηγ. Λαμπράκη 240, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), για λόγους 

διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας, την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 13.30, σύμφωνα με το άρθρο 

75 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και το άρθρο 78 του Ν. 4954/22 που αφορά 

τη λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων 

εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του 

κορωνοϊού COVID-19 και να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα: 

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

1. Λήψη απόφασης για επαναϋποβολή τριμηνιαίας συνοπτικής ανακεφαλαιωτικής έκθεσης για το έργο: 

«Γενικές επισκευές και συντηρήσεις Σχολικών κτιρίων (έτους 2020)». 

2. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών για 

την «Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Δήμο Κορυδαλλού». 

3. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσίας για την 

«Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Δήμο Κορυδαλλού». 

4. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Πάγια Προκαταβολή. 

5. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της αριθμ. 1/2022 απόφασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής 

Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών έτους 2022. 

6. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της αριθμ. 2/2022 απόφασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής 

Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών έτους 2022. 

7. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της αριθμ. 3/2022 απόφασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής 

Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών έτους 2022. 

8. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της αριθμ. 4/2022 απόφασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής 

Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών έτους 2022. 

9. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της αριθμ. 5/2022 απόφασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής 

Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών έτους 2022. 

10. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της αριθμ. 6/2022 απόφασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής 

Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών έτους 2022. 

11. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της αριθμ. 7/2022 απόφασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής 

Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών έτους 2022. 

 

 

  



12. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της αριθμ. 8/2022 απόφασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής 

Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών έτους 2022. 

13. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της αριθμ. 9/2022 απόφασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής 

Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών έτους 2022. 

14. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της αριθμ. 10/2022 απόφασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής 

Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών έτους 2022. 

15. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της αριθμ. 11/2022 απόφασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής 

Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών έτους 2022. 

16. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της αριθμ. 12/2022 απόφασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής 

Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών έτους 2022. 

17. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της αριθμ. 13/2022 απόφασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής 

Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών έτους 2022. 

18. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της αριθμ. 14/2022 απόφασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής 

Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών έτους 2022. 

19. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της αριθμ. 15/2022 απόφασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής 

Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών έτους 2022. 
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