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«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 26 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 την αναπροσαρμογή του συντελεστή του τέλους ακίνητης περιουσίας «Τ.Α.Π για το 

έτος 2023». 

2. Λήψη απόφασης για την επιβολή φόρου επί των  ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων  έτους 2023. 

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

το έτος 2023. 

4. 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 2023. 

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

κατηγορίας Δ΄ για το έτος 2023. 

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

πεζοδρομίων, οδών, πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων, κατά το έτος 2023. 

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

θρησκευτικές ή επετειακές εορτές έτους 2023. 

8. Λήψη απόφασης για έγκριση σύναψης και όρων 2ης Τροποποίησης – Παράτασης της από 02-04-2018 

Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Κορυδαλλού για το έργο με τίτλο : 

«Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου αναψυχής στην οδό Γρ. Λαμπράκη (πρώην Γυναικείες Φυλακές 

Κορυδαλλού)». 

 

 

  



9. Λήψη απόφασης για την έγκριση τoυ πρακτικού της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ για την σύνταξη 

της μελέτης του κύριου υποέργου της πράξης µε τίτλο: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ», που πρόκειται να υποβληθεί στην πρόσκληση με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΟΣ 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ». 
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