
 

  

 

 

Θέμα: «Πρόσκληση 26
ης

  τακτικής  μικτής συνεδρίασης  του Δημοτικού Συμβουλίου». 

 

 

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010,του άρθρου 96 του Ν. 

3463/2006 και του άρθρου 14 του Ν. 2690/99 (ΚΔΔ),  σας προσκαλούμε στην τακτική 

μικτή συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) του Δημοτικού 

Συμβουλίου σύμφωνα με τις από 11/3/2020 και 30/3/2020 Πράξεις Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΠΝΠ) και τις με αριθμ. Πρωτ. 18318/13-3-2020 και 20930/31-3-2020 

εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών την Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 18:00μμ 

με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:  

 

1. Έγκριση έκθεσης  εσόδων-δαπανών Γ΄ τριμήνου για τον έλεγχο του προϋπολογισμού 

Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας οικονομικού έτους 2021. 

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. 

10. Λήψη απόφασης για  «Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Σχολικού Έτους 2022-2023» 

11. Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων (Δ.ΕΠ.ΙΣ) σύμφωνα με το 

άρθρο 6 του Ν.4604/2019. 

12. Πολεοδόμηση διαμορφωμένου οικισμού ΝΕΑ ΖΩΗΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του 

αρθ.35 του Ν.4258/14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Μάνδρα: 19/11/2021 

                       Αριθμ. Πρωτ. 13926        

 

                       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ            

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑ Σ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ                            

Ταχ. Δ.νση:        Νικ. Ρόκα 45  

Ταχ.Κωδ            196.00 

Πληροφορίες     Μπότσης Αριστοτέλης 

Τηλέφωνο:         2132014934                 
ΦΑΞ:                  2105555880 

Email: proedros@mandras-eidyllias.gr                                                                                                   

URL: www.mandras-eidyllias.gr 

 ΠΡΟΣ:    Τον Δήμαρχο, τους Δημοτικούς Συμβούλους 

                   και τους Προέδρους Συμβουλίων Κοινοτήτων   

                    



 

13. Επικαιροποίηση της υπάριθμ.122/2011 αποφ.ΔΣ με θέμα «Αποζημίωση επικείμενων 

του ρυμοτομούμενου οικοπέδου ιδιοκτησίας α)Τριανταφύλλου Αικατερίνης συζ. 

Αποστόλου, β) Χρυσανθοπούλου Άννα συζ. Θεοδώρου και γ) Λαμπερνάτου Σταύρου 

του Γεράσιμου και Λαμπερνάτου Μαρίας συζ. Σταύρου ,από την Πράξη Εφαρμογής 

στη Συνοικία Παπακώστα.  

14. Παροχή συναίνεσης του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας για την προσωρινή 

κυκλοφοριακή σύνδεση εισόδου- εξόδου οχημάτων με παρακείμενη ανώνυμη 

κοινόχρηστη οδό, στην εκτός σχεδίου  θέση «ΒΟΡΡΟ» Δ.Ε. Μάνδρας, λόγω έκδοσης 

άδειας  λειτουργίας υπάρχουσας  εγκατάστασης Logistics και μεταφορών από την 

εταιρεία  ΒΙΑΝΟΞ ΣΒΩΛΟΣ Α.Ε. 

15. Παροχή συναίνεσης του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας για την κυκλοφοριακή σύνδεση 

εισόδου- εξόδου οχημάτων με παρακείμενη κοινόχρηστη οδό (οδός Ξεροπήγαδου ) , 

στην εκτός σχεδίου  θέση ‘’ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ’’ Δ.Ε. Μάνδρας, λόγω ανανέωσης 

άδειας λειτουργείας  υπάρχοντος μηχανουργείου κατασκευής καλουπιών πλαστικών 

ειδών και παραγωγής καμινέτων υγραερίου ,     από την εταιρεία Π. 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  & ΣΙΑ Ο.Ε. 

16. Ορισμός μελών Σχολικού Συμβουλίου για όλες τις Σχολικές Μονάδες της 

Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης 

17. Ορισμός μελών Σχολικού Συμβουλίου για όλες τις Σχολικές Μονάδες της 

Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης 

18. Γνωμοδότηση επί της μελέτης Π.Ε.  για το έργο : «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) Ισχύος 54MW»  

19. Λήψη απόφασης επί  της με αριθμ.πρωτ.128230/2021 απόφαση Συντονιστή  

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα : «Προέγκριση μίσθωσης θαλάσσιας 

έκτασης είκοσι (20) στρεμμάτων, από την εταιρεία «3Κ GROUP IKE», για ίδρυση 

πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας, στη θέση «Ακρωτήριο Πούντα», κόλπου 

Αλκυονίδων, Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας, Περιφέρειας Αττικής.    

20. Παραχώρηση χώρων 

 

 
 

 

 

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία αποκλειστικά για πλήρως 

εμβολιασμένους ή  νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο τηρούμενων των υγειονομικών 

μέτρων, σύμφωνα με την αρ.Δ1α/ΓΠ.οικ.50907/13-8-2021 (ΦΕΚ Β΄ 3793) ΚΥΑ.  

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

 

 

 

 

ΜΠΟΤΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΈΛΗΣ 
 

 

Κοινοποίηση: 

1. Γενικός Γραμματέας Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας 

2. Προϊστάμενος Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου 

3. Προϊστάμενη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου 

4. Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου 

 


