
            

 

 

 

 

                       Μάνδρα 30.12.2014 

                       Αριθµ. πρωτ. 29017    

                       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ            

∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑ Σ-ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ                           
Ταχ. ∆.νση:        Νικ. Ρόκα 45  

Ταχ.Κωδ            196.00 

Πληροφορίες     Λιώρης Γεώργιος   
Τηλέφωνο:         2132014934                  

ΦΑΞ:                  2105555880 

 

 ΠΡΟΣ:  Τo ∆ήµαρχο και τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους 
 

 

    

 Θέµα: «Πρόσκληση σε συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου». 

 
Σε εφαρµογή  των διατάξεων του άρθρου 67  του Ν 3852/2010 παρ.5 καλείσθε στην ΕΚΤΑΚΤΗ 

δηµόσια συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του 

∆ηµοτικού Καταστήµατος Μάνδρας τη Τρίτη 30.12.2014 και ώρα 17:00 για τη συζήτηση και λήψη 

απόφασης  στα παρακάτω θέµατα: 

 

1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού  ∆ήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας για το οικονοµικό έτος 2014 

2. Έγκριση Τεχνικού Προγράµµατος Έργων ∆ήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας . 

3. Απαλλαγή ή µείωση (50%) δηµοτικών Τελών για ευπαθείς οµάδες ∆ηµοτών για το έτος 2015 

4. Λήψη απόφασης για τον καθορισµό συντελεστών ∆ηµοτικών 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 ∆ηµοτικά Νεκροταφεία για το έτος 2015.                                                                                                                                            

Λήψη απόφασης για τον καθορισµό τελών πλανοδίων µικροπωλητών και Λαϊκών Αγορών για το 

έτος 2015 

10.Λήψη απόφασης για τον καθορισµό συντελεστών τελών διαφηµίσεων για το έτος 2015   

11.Λήψη απόφασης για τον καθορισµό τελών χρήσεως υδροφόρου αυτοκινήτου για το έτος 2015. 

12.Λήψη απόφασης για τον καθορισµό δικαιώµατος χρήσεως υπονόµων ∆.Ε. Ερυθρών & Βιλίων 

για το έτος 2015 

13.Λήψη απόφασης για τον καθορισµό τέλους χρήσης αποχέτευσης περιοχής Εργατικών Κατοικιών 

Μάνδρας . 

14.Λήψη απόφασης για τον καθορισµό τιµήµατος µίσθωσης αιγιαλού για το έτος 2015. 

15.Καθορισµός δικαιώµατος βόσκησης ζώων για το έτος 2015 

 

Η  συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω αναγκαιότητας ψήφισης προϋπολογισµού. 

 

 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

 

 

 ΛΙΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  


