
 

                                                                                                                                    3) κ. ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ   

Τηλέφωνο: 49.90.747  & 534. 

Ταχ. Δ/νση: Γρ. Λαμπράκη 240. 

Τ.Κ.            : 181 22    

Email: ds@korydallos.gr  
  

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου».  
 

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

Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει ΠΕΜΠΤΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 στις 19:30, 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 

καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022, για να συζητήσουμε και να 

αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:    

 

1. Λήψη απόφασης για την ψήφιση της 10ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2022.  

2. Λήψη απόφασης για την ψήφιση της 10ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 
2022. 

3. Λήψη απόφασης για την έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Κορυδαλλού, έτους 2023. 

4. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη αύξησης ωραρίου εργασίας, προσωπικού μερικής απασχόλησης, 

με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών 

Μονάδων. 

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

έτος 2023». 

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

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

έτος 2023. 

8. 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. 

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

κατηγορίας Δ΄ για το έτος 2023. 

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

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

 

            
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

       
      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
       Κορυδαλλός 18.11.2022  
       Αρ. Πρωτ.:  20744 

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

                        2)κ.κ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ 
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11. Λήψη απόφασης για τον Καθορισμό τέλους καταλήψεως χώρου από μικροπωλητές & εμπόρους κατά τις 

θρησκευτικές ή επετειακές εορτές έτους 2023. 

12. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό χρόνου και τιμήματος παραχώρησης δικαιώματος εκμετάλλευσης 

περιπτέρου. 

13. Λήψη απόφασης για την ανάγκη μίσθωσης ακινήτων με δημοπρασία: Α. Για τη στέγαση  των Α, Β, Γ , Δ, 

ΣΤ ΚΑΠΗ Κορυδαλλού, Β. Αποθήκη για τις ανάγκες υπηρεσίας πράσινου,  Γ 1) Ακίνητο   για τις ανάγκες 

στέγασης δημοτικών υπηρεσιών, Γ 2)  Αποθηκευτικό χώρο  για τις ανάγκες στέγασης υπηρεσιών του 

Δήμου, Γ 3) Αποθηκευτικό χώρο  για τις ανάγκες στέγασης υπηρεσιών του Δήμου, Γ4)  Αποθηκευτικό 

χώρο για τις ανάγκες στέγασης υπηρεσιών του Δήμου. 

14. Λήψη απόφασης για την διακοπή φιλοξενίας των   βρεφών – νηπίων της Διεύθυνσης  Βρεφονηπιακών 

Σταθμών Δήμου Κορυδαλλού σχολικού έτους 2021 – 2022, σύμφωνα με το άρθρο 4 της αριθ. 41087/2017 

Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, απόφαση των 

υπουργών Εσωτερικών – Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ( ΦΕΚ 4249/τ΄ 

Β/ 5-12-2017 ).    

15. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πίνακα επιλογής καθώς και του πίνακα επιλαχόντων   βρεφών – 

νηπίων της Διεύθυνσης  Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κορυδαλλού σχολικού έτους 2022 – 2023, 

σύμφωνα με το άρθρο 4 της αριθ. 41087/2017 Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών 

και Βρεφονηπιακών Σταθμών, απόφαση των υπουργών Εσωτερικών – Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ( ΦΕΚ 4249/τ΄ Β/ 5-12-2017 ).   

16. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη πρακτικών της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών 

Διαφορών.    

 

 

ΚΟΙΝ:  

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

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
  
 
 
ΜΕΡΟΠΗ ΚΑΤΣΑΝΟΥ – ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗ  


