
 
     
 
 
 
 
 

Θέμα: «Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου». 
Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 καλείστε στη δημόσια συνεδρίαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού 
Καταστήματος Μάνδρας την Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 19:00 για συζήτηση και 
λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέματα: 
 
1. Aποδοχή κατανομής επιχορήγησης (Δ΄ Δόση 2018) για κάλυψη των λειτουργικών 

δαπανών των σχολικών μονάδων της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας 

2. Aποδοχή κατανομής επιχορήγησης (Δ΄ Δόση 2018) για κάλυψη των λειτουργικών 
δαπανών των σχολικών μονάδων της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας 

3. Λήψη απόφασης για άνοιγμα Τραπεζικού λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδας 
4. Λήψη απόφασης για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για διαχείριση της παγίας 

προκαταβολής 
5. Έγκριση  έκθεσης εσόδων-εξόδων Δ΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του 

προϋπολογισμού έτους 2018. 
6. Έγκριση τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας 

έτους 2019 
7. Έγκριση 1ης αναμόρφωσης  προϋπολογισμού  Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας οικονομικού 

έτους 2019 
8. Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού  ΝΠΔΔ «Δημοτικός Οργανισμός 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας» 
9. Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας» 
10. Γνωμοδότηση επί εκπρόθεσμης ένστασης που αφορά την Α΄Ανάρτηση του Β΄ Σταδίου 

της Πολεοδομικής Μελέτης της Αναθεώρησης Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου της 
πόλης Δήμου Βιλίων» 

11. Συναίνεση του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας για την κυκλοφοριακή σύνδεση εισόδου-
εξόδου με παρακείμενο δημοτικό δρόμο (οδός Γιακουμη) στη θέση «Γεφύρι» Μάνδρας 
λόγω έκδοσης άδειας λειτουργίας της βιομηχανικής εγκατάστασης από την εταιρεία 
ΑΛΚΤΗΡ ΑΚΤΕ 

12. Συναίνεση του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας για την κυκλοφοριακή σύνδεση εισόδου-
εξόδου με παρακείμενο δημοτικό δρόμο (οδός Στρατηγού Δεληγιάννη) στη θέση 25ο 
χλμ Π.Ε.Ο.Α.Θ. Μάνδρας λόγω αλλαγής νομοθεσίας της άδειας λειτουργίας της 
βιομηχανικής εγκατάστασης από την εταιρεία ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ 
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13. Συναίνεση του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας για την κυκλοφοριακή σύνδεση εισόδου-
εξόδου με παρακείμενο δημοτικό δρόμο (Πάροδος Χατζόπουλου) στη θέση Τρύπιο 
Λιθάρι Μάνδρας λόγω ανανέωσης άδειας λειτουργίας της βιομηχανικής εγκατάστασης 
από την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΑΡΑΝΤΙΤΗΣ ΑΕ με διακριτικό τίτλο  
SARMED  

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αποδοχής συμμετοχής του Δήμου Μάνδρας 
Ειδυλλίας στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» του Άξονα Προτεραιότητας 
«Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» στο πλαίσιο 
της με αρ. πρωτ. 4721/23-01-2019 πρόσκληση V, ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Προμήθεια 
εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή 
και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων 
της χώρας». 

15. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευές και αποκαταστάσεις πρανών 
ανατολικής περιτοίχισης δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου Μάνδρας (Φράγκειο 
γήπεδο)του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας 

16. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή χλοοτάπητα 
και συστήματος άρδευσης δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου Μάνδρας (Φράγκειο 
Γήπεδο) 

17. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευές για την άρση 
επικινδύνου στο 2ο Δημοτικό Σχολείο του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας » 

18. Έγκριση πρωτοκόλλου διαπίστωσης καταστροφών για το έργο με τίτλο «Διάνοιξη-
διαμόρφωση και τοποθέτηση κρασπεδόρειθρων στην εντός σχεδίου περιοχή «Αγ. 
Αικατερίνη» 

19. Έγκριση πρωτοκόλλου διαπίστωσης καταστροφών για το έργο με τίτλο «Διάνοιξη-
διαμόρφωση και τοποθέτηση κρασπεδόρειθρων στην εντός σχεδίου περιοχή «Βαλαρία-
Γυμνάσιο» 

20. Έγκριση 1oυ ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου «Αποκατάσταση ζημιών οδοποιίας 
και πεζοδρομίων στη ΔΚ Μάνδρας του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας λόγω της 
θεομηνίας της 15/11/2017» 

21. Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής της επιτροπής 
παραλαβής του έργου «Συνδέσεις ακινήτων με δίκτυο ακαθάρτων ΔΚ Μάνδρας» 

22. Απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών 
Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας 

23. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ανακατασκευή χλοοτάπητα 
και συστήματος άρδευσης δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου Μάνδρας (Φράγκειο 
γήπεδο)» 

24. Συζήτηση και λήψη απόφασης για επεκτάσεις δημοτικών κοιμητηρίων.  
25. Συζήτηση και λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου στην ΜΕΒΑ Δήμου 

Μεγαρέων 
26. Tροποποίηση της με αριθμ. 148/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου  
27. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2019 
28. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για τη συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 11 του 

ΠΔ 31/2018 και του άρθρου 35 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα  
29. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από κατάλογο τέλους 0,5% 
30. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων του ΚΟΚ 
31. Διαγραφή ποσού σε ιδιοκτήτη οικοπέδου στην περιοχή «Αλεποχώρι» λόγω 

τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου 
32. Διαγραφές οφειλών από βεβαιωμένους καταλόγους ύδρευσης 
33. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου σε συνέδριο της ΚΕΔΕ 
34. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής γενικών υπηρεσιών 



35. Έγκριση παραχώρησης δημοτικών χώρων.  
 

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                                                                     
                                                         
                               ΣΤΑΘΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΡΑΣΜΙΑ 
 

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 


