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        Θέμα: «Πρόσκληση 49

ης
  τακτικής συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης της  

                      Οικονομικής Επιτροπής» 

 

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 75 του ν. 3852/2010Β, σας προσκαλούμε να 

συμμετάσχετε στην τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης της Οικονομικής Επιτροπής 

σύμφωνα με τις από 11/3/2020 και 30/3/2020 Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) και τις 

με αριθμ. Πρωτ. 18318/13-3-2020, 20930/31-3-2020 & 33282/29-5-2020 εγκυκλίους του 

Υπουργείου Εσωτερικών την  Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 08:30π.μ.  με θέματα 

ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:  

   

1. Λήψη απόφασης για παράταση του προγράμματος ΟΑΕΔ  για την  απασχόληση 

μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών στο Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας.(752/2020 Απόφ. 

Δημάρχου). 

2. Λήψη απόφασης για την επιβολή και τον  καθορισμό του  ύψους των τελών και 

δικαιωμάτων των δημοτικών κοιμητηρίων για το οικ. έτος 2022. 

3. Λήψη απόφασης για  καθορισμό δικαιώματος για την εμπορία υδάτων για το οικονομικό 

έτος 2022. 

4. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των συντελεστών του τέλους χρήσης κοινόχρηστων 

χώρων για το οικ. έτος 2022.   

5. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό  του συντελεστή του τέλους ακίνητης περιουσίας 

(ΤΑΠ) για το οικ. έτος 2022. 

6. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του ύψους των συντελεστών του τέλους διαφήμισης για 

το οικονομικό έτος 2022. 

7. Λήψη απόφασης για την μείωση – απαλλαγή των ευπαθών ομάδων από την καταβολή 

δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού για το  οικ. έτος 2022.  

8. Λήψη απόφασης για την επιβολή και τον  καθορισμό του  Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων 

Χώρων (Φ.Η.Χ.) για το οικ. έτος 2022. 

9. Λήψη απόφασης για καθορισμό του προτεινόμενου μισθωτικού ανταλλάγματος  για τη 

μεταβίβαση προς τρίτους του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας για το οικ. 

έτος 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                   Μάνδρα,  

                  Αριθμ. Πρωτ :  

                                        
  ΠΡΟΣ:  Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ           

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑ Σ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ        

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                      

Ταχ. Δ/νση : Ν. Ρόκα 45 

Τ.Κ. 19-600 

Τηλ: 2132014934                                                                                                                       

Fax: 210-5555880                                                                                                                                 

Email: proedros@mandras-eidyllias.gr 

URL: www.mandras-eidyllias.gr 

  
 

http://www.mandras-eidyllias.gr/
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                                                                    O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 

                                                                                      

                                                                                                ΦΡΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   
 

 

Κοινοποίηση: 

1.Δήμαρχο 

2. Γενικό Γραμματέα Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας 

3. Προϊστάμενο Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου 

4. Αν. Προϊστάμενη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου 

5. Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου 
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