
       
      
  

       
           Μάνδρα  29  Δεκεμβρίου   2014  
           Αριθμ. Πρωτ. 28990               
                       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ           
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑ Σ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ        
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                      
 

Ταχ. Δ/νση : Ν. Ρόκα 45 
Τ.Κ. 19-600 
Τηλ: 2132014900                                                                                                                      
Fax: 210-5555880                                                                                                                                
Email:proedros@mandras-eidyllias.gr                                                                                                   
URL: www.mandras-eidyllias.gr 

  
    ΠΡΟΣ: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 

                     
   Σε εφαρμογή  των διατάξεων του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν 3852/2010 καλείστε να  
πάρετε μέρος στη Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την  
29 Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα  και ώρα  19:00 στο Δημοτικό Μέγαρο της Δημοτικής 
Κοινότητας Μάνδρας στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα ημερήσιας 
διάταξης τα παρακάτω: (Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω αναγκαιότητας 
ψήφισης προϋπολογισμού) 

 
 1.Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας για το έτος 2014 
 2.Κατάρτιση ολοκληρωμένου πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ )οικονομικού έτους 2015 του Δήμου      

Μάνδρας-Ειδυλλίας  
3.Απαλλαγή ή μείωση (50%) δημοτικών Τελών για ευπαθείς ομάδες Δημοτών για το έτος 2015 
4.Λήψη απόφασης για τον καθορισμό συντελεστών Δημοτικών Τελών (καθαριότητας και      
    φωτισμού) για το έτος 2015 
5.Λήψη απόφασης για τον καθορισμό συντελεστή   για την επιβολή φόρου ηλεκτροδοτούμενων     
    χώρων για το έτος 2015   
6.Λήψη απόφασης για τον καθορισμό συντελεστή τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) άρθρο 24 
 Ν 2130/93  για το έτος 2015 
7.Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τελών ύδρευσης για το έτος 2015 
8.Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τελών πεζοδρομίων , οδών, και γενικά κοινόχρηστων       
   χώρων για το έτος 2015  
9.Λήψη απόφασης για τον καθορισμό δικαιωμάτων στα Δημοτικά Νεκροταφεία για το έτος  
    2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
10.Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τελών πλανοδίων μικροπωλητών και Λαϊκών Αγορών  
     για  το έτος 2015 
11.Λήψη απόφασης για τον καθορισμό συντελεστών τελών διαφημίσεων για το έτος 2015   
12.Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τελών χρήσεως υδροφόρου αυτοκινήτου για το έτος  
     2015. 
13.Λήψη απόφασης για τον καθορισμό δικαιώματος χρήσεως υπονόμων Δ.Ε. Ερυθρών & 
      Βιλίων για το έτος 2015 
14.Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τέλους χρήσης αποχέτευσης περιοχής Εργατικών       
     Κατοικιών Μάνδρας . 
15.Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τιμήματος μίσθωσης αιγιαλού για το έτος 2015. 
16.Καθορισμός δικαιώματος βόσκησης ζώων για το έτος 2015 

                                  H ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
                                                            
                                                                    ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ  
 



 
 
 
 
 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


