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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 18/ 2011

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

Αρ. Αποφ. 212
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (1ου ΑΠΕ) Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. για το έργο: «Αντικατάσταση
Δικτύου Ύδρευσης στο Δήμο Μάνδρας» προϋπολογισμού συμβάσεως  1.324.568,00 € (με ΦΠΑ 23%) με αριθμό μελέτης
Δ 54/2009

Στη Μάνδρα σήμερα στις 14 του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2011  ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και
ώρα 20.30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε συνεδρίαση δημόσια , στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημο-
τικού Συμβουλίου του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας , ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 16346/8-9-2011 έγγραφη πρό-
σκληση του Προέδρου , που επιδόθηκε νόμιμα, με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν 3852/10 .

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο μελών 27 παραβρέθηκαν παρόντα 26
δηλαδή:

Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Τσάμος Παναγιώτης Πρόεδρος
2. Τώρος Αθανάσιος
3. Κολοβέντζος Παναγιώτης
4. Δουδέσης Δημήτριος
5. Μπέκας Δημήτριος
6. Αδάμ Μελέτιος
7. Γραμματικός Μελέτιος
8. Μεϊντάνης Ιωάννης
9. Φλώρου Καλομοίρα
10. Σαμπάνης Γεώργιος
11. Ρόκας Περικλής
12. Λινάρδος Ιωάννης
13. Παπακωνσταντίνου Αγγελική
14. Βασιλείου Μάριος
15. Χανιώτης Γεώργιος

16. Κριεκούκη Ιωάννα
17. Γιάννου Γεώργιος
18. Κυδώνης Αθανάσιος
19. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη
20. Μαρούγκα Μαρία
21. Κώνστας Ευάγγελος
22. Λιώρης Αθανάσιος *
23. Πανωλιάσκος Αθανάσιος
24. Μαρούγκας Μελέτιος
25. Κώνστα Αγλαΐα
26. Μονοχολιάς Μιχάλης
27.

Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Πλούμπης Κωνσταντίνος
2.

3.

* Ο ΔΣ Λιώρης Αθανάσιος παρέστη μόνο στη συζήτηση των δύο έκτακτων θεμάτων και στη συζήτηση επί της πρότασης
καταστηματαρχών της Δημοτικής Κοινότητας Ερυθρών  για την επιβολή τέλους . Στη συζήτηση των υπόλοιπων θεμάτων
απουσίαζε .
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Ο πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με παρόντα  και   το Δήμαρχο κο Δρίκο Γεώργιο και εισηγούμενος το 1ο

έκτακτο (του οποίου τη συζήτηση ομόφωνα αποφάσισε το Δ.Σ) έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την από 12-9-
2011  εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου η οποία έχει ως εξής:

«ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Μάνδρα 12-9-2011

ΕΙΣΗΓΗΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΠΡΟΣ  ΤΟ Δ.Σ. ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ.

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (1ου ΑΠΕ) Εργασιών και  του 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε.  για το έργο: ‘ΑΝΤΙΚΑ-
ΤΑΣΤΑΣΗ   ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ    ΣΤΟ    ΔΗΜΟ     ΜΑΝΔΡΑΣ’- προϋπολογισμού  συμβάσεως 1.324.568,00 € (με
ΦΠΑ 23%) - με αριθμό  μελέτης Δ54/2009 - Κ.Α.:25/7312.12

ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡ.:  το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2721/8-8-2011 έγγραφο προέγκρισης του  συγκεκριμένου 1ου ΑΠΕ από την ΕΝ-
ΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ-ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ/ ΕΣΠΑ.

Α. ΓΕΝΙΚΑ
Από την Τ.Υ. Δήμου Μάνδρας συντάχθηκε και θεωρήθηκε με αριθμό Δ54/2009 Τεχνική μελέτη του έργου που αναφέρεται
παραπάνω με προϋπολογισμό 2.863.109,24 €.
Το έργο «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο Δήμο Μάνδρας» δημοπρατήθηκε στις 3/8/2010 από τον Δήμο Μάνδρας.
Μετά την διεξαγωγή του μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδοχος εκτέλεσης του έργου αναδείχθηκε η εταιρεία ΜΕΤΡΟ ΑΤΕ
προσφέροντας ποσοστό έκπτωσης 55,77%. Έτσι καταρτίστηκε σύμβαση η οποία υπογράφηκε στις 4/11/2010. Το ποσό της
σύμβασης ανέρχεται σε 1.324.568,00 € και έχει συμβατική προθεσμία τριακόσιες ημέρες.
Κύριο αντικείμενο της εργολαβίας είναι η αντικατάσταση του παλαιού δικτύου ύδρευσης που αποτελείται από αμιαντοτσι-
μεντοσωλήνες με σύγχρονα υλικά HDPE τρίτης γενιάς ήτοι σωλήνες πολυαιθυλενίου.
Β. 1ος ΑΠΕ
Ο 1ος ΑΠΕ συντάσσεται ΜΕ ΑΥΞΟΜΕΊΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (μη αυξητικός) ως προς την σύμβαση και αποσκοπεί στην τα-
κτοποίηση των ποσοτήτων όπως προέκυψαν και μετά την έναρξη των εργασιών, καθώς επίσης να ενσωματώσει νέες τιμές
μονάδος απαραίτητες για την εκτέλεση του έργου. Γίνεται  χρήση νέων άρθρων  και  για να ληφθούν και αυτά υπόψιν
χρησιμοποιείται  ποσοστό  των απροβλέπτων δαπανών. Συνεπώς ο ΑΠΕ  δεν είναι αυξητικός. Έχουμε δηλαδή  το ίδιο
γενικό σύνολο  του ΑΠΕ σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό  της  συμβάσεως.

Γ. ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ
Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2721/8-8-2011 έγγραφο πραγματοποιήθηκε  προέγκριση του  συγκεκριμένου 1ου ΑΠΕ από την
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ-ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ/ ΕΣΠΑ.

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1ου ΑΠΕ
Η σύνταξη του παρόντος Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών έγινε ΜΕ ΑΥΞΟΜΕΊΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (μη αυξητικός)  ως
προς την σύμβαση στο ποσό 1.324.568,00 Ευρώ.
Πιο αναλυτικά οι  αυξομειώσεις ποσοτήτων αφορούν:
-το ποσοστό βράχου γαιών,
-λεπτομερέστερες προμετρήσεις  σύμφωνα με τα επί τόπου κατασκευής στοιχεία του έργου.
Όσον αφορά τις νέες τιμές αφορούν:
-τις σημάνσεις  ασφαλείας του έργου,
-τοποθέτηση φρεατίου  σε τερματικά σημεία,
-υλικά για εκκενωτές δικτύου,
-υλικά για πυροσβεστικούς  κρουνούς,
-υλικά για πλέγμα σήμανσης δικτύου και
-συνδέσεις με υφιστάμενο PVC σε διάφορες διαμέτρους.
Υλικά και εργασίες που περιγράφονται στην τεχνική έκθεση και σχέδια της μελέτης, αλλά δεν περιλαμβάνονται στο αντί-
στοιχο τιμολόγιο.

Με βάση όλα τα παραπάνω εισηγούμαστε στο Δ.Σ. του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας  την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και  του
1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε.  του σχετικού  έργου.

Ο  Προϊστάμενος  Τεχν. Υπηρεσίας Ο   Συντάξας Μηχανικός Τεχν. Υπηρεσίας
Παναγιώτης Κανάκης Παναγιώτης    Ασημάκης
Πολιτικός Μηχ./ΠE3/με Α’ βαθμό     Μηχανολόγος   Μηχ./ΠΕ5»

Κατόπιν των παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο ν’ αποφανθεί σχετικά

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Μετά την εισήγηση του προέδρου και αφού έλαβε υπόψη του την από 12-9-2011  εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του
Δήμου

Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα (1ος ΑΠΕ) Εργασιών και το 1ο Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. για το έργο: «Αντικατάστα-
ση Δικτύου Ύδρευσης στο Δήμο Μάνδρας» προϋπολογισμού συμβάσεως  1.324.568,00 € (με ΦΠΑ 23%) με αριθμό
μελέτης Δ 54/2009 - Κ.Α.:25/7312.12 που έχει ως ακολούθως:
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ΠΡΟ  ΦΠΑ € ΦΠΑ € ΣΥΝΟΛΟ €
Συμβατική Δαπάνη 1.076.884,55 247.683,45 1.324.568,00
Παρών ανακεφαλαιωτικός 1.076.884,55 247.683,45 1.324.568,00
Διαφορά 0,00 0,00 0,00

Η απόφαση πήρε αα 212
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί:
       Ο Πρόεδρος Τα μέλη:

Τσάμος Παναγιώτης

Πιστό Αντίγραφο
Μάνδρα 15-9-2011
Ο Δήμαρχος

ΔΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

1. Τώρος Αθανάσιος
2. Κολοβέντζος Παναγιώτης
3. Δουδέσης Δημήτριος
4. Μπέκας Δημήτριος
5. Αδάμ Μελέτιος
6. Γραμματικός Μελέτιος
7. Μεϊντάνης Ιωάννης
8. Φλώρου Καλομοίρα
9. Σαμπάνης Γεώργιος
10. Ρόκας Περικλής
11. Λινάρδος Ιωάννης
12. Παπακωνσταντίνου Αγγελική
13. Βασιλείου Μάριος
14. Χανιώτης Γεώργιος
15. Κριεκούκη Ιωάννα
16. Γιάννου Γεώργιος
17. Κυδώνης Αθανάσιος
18. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη
19. Μαρούγκα Μαρία
20. Κώνστας Ευάγγελος
21. Λιώρης Αθανάσιος *
22. Πανωλιάσκος Αθανάσιος
23. Μαρούγκας Μελέτιος
24. Κώνστα Αγλαΐα
25. Μονοχολιάς Μιχάλης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 18/ 2011

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

Αρ. Αποφ. 213
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Παράταση προθεσμίας του έργου: «Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης στο Δήμο Μάνδρας»

Στη Μάνδρα σήμερα στις 14 του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2011  ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και
ώρα 20.30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε συνεδρίαση δημόσια , στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημο-
τικού Συμβουλίου του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας ,  ύστερα  από την με αριθμ. πρωτ. 16346/8-9-2011 έγγραφη πρό-
σκληση του Προέδρου , που επιδόθηκε νόμιμα, με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν 3852/10 .

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο μελών 27 παραβρέθηκαν παρόντα 26
δηλαδή:

Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Τσάμος Παναγιώτης Πρόεδρος
2. Τώρος Αθανάσιος
3. Κολοβέντζος Παναγιώτης
4. Δουδέσης Δημήτριος
5. Μπέκας Δημήτριος
6. Αδάμ Μελέτιος
7. Γραμματικός Μελέτιος
8. Μεϊντάνης Ιωάννης
9. Φλώρου Καλομοίρα
10. Σαμπάνης Γεώργιος
11. Ρόκας Περικλής
12. Λινάρδος Ιωάννης
13. Παπακωνσταντίνου Αγγελική
14. Βασιλείου Μάριος
15. Χανιώτης Γεώργιος

16. Κριεκούκη Ιωάννα
17. Γιάννου Γεώργιος
18. Κυδώνης Αθανάσιος
19. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη
20. Μαρούγκα Μαρία
21. Κώνστας Ευάγγελος
22. Λιώρης Αθανάσιος *
23. Πανωλιάσκος Αθανάσιος
24. Μαρούγκας Μελέτιος
25. Κώνστα Αγλαΐα
26. Μονοχολιάς Μιχάλης

Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Πλούμπης Κωνσταντίνος

* Ο ΔΣ Λιώρης Αθανάσιος παρέστη μόνο στη συζήτηση των δύο έκτακτων θεμάτων και στη συζήτηση επί της πρότασης
καταστηματαρχών της Δημοτικής Κοινότητας Ερυθρών  για την επιβολή τέλους . Στη συζήτηση των υπόλοιπων θεμάτων
απουσίαζε .
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Ο πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με παρόντα  και   το Δήμαρχο κο Δρίκο Γεώργιο και εισηγούμενος το 2ο

έκτακτο (του οποίου τη συζήτηση ομόφωνα αποφάσισε το Δ.Σ) έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την από 12-9-
2011  εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου η οποία έχει ως εξής:

«ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Μάνδρα 12-9-2011

ΕΙΣΗΓΗΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΠΡΟΣ  ΤΟ Δ.Σ. ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ.

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για παράταση προθεσμίας του  έργου ‘Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης  στον Δήμο  Μάνδρας’ - με
αριθμό  μελέτης Δ54/2009.

Κατόπιν:
1. Της αίτησης  υπ’ αριθμ. πρωτ. (πρωτ. της Υπηρεσίας μας) 15573/26-8-2011 του αναδόχου του  έργου ‘Αντικα-

τάσταση δικτύου ύδρευσης  στον Δήμο  Μάνδρας’ - με αριθμό  μελέτης Δ54/2009 για ανάγκη παράτασης
προθεσμίας.

2. Του γεγονότος ότι η αρχική προθεσμία του έργου από την υπογραφή της συμβάσεως  της 4-11-2010  ήταν 300
ημέρες, δηλαδή  έως την 4-9-2011.

3. Του γεγονότος  ότι στις 11-03-2011 εστάλη  στον ανάδοχο  έγγραφο  της Υπηρεσίας (διαταγή-εντολή)  για έναρ-
ξη εργασιών. Από τότε πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν η ουσιαστική έναρξη εργασιών.

4. Του γεγονότος  ότι υπήρξε 30-ήμερη διακοπή εργασιών αναδόχου από 15-6-2011 (μετά από ειδική δήλωση δια-
κοπής εργασιών)    έως και 15-7-2011.

5. 20-ήμερης κακοκαιρίας με ανάλογη διακοπή εργασιών.

Εισηγούμαστε στο Δ.Σ. του Δήμου Μάνδρας –  Ειδυλλίας  την παράταση  προθεσμίας  του σχετικού  έργου κα-
τά 5 μήνες , εν  σχέσει  με  το  αντίστοιχο    αρχικό  χρονοδιάγραμμα, δηλαδή έως και την 4-2-2012.
Ο  Προϊστάμενος  Τεχν. Υπηρεσίας Ο   Συντάξας Μηχανικός Τεχν. Υπηρεσίας
Παναγιώτης Κανάκης Παναγιώτης    Ασημάκης
Πολιτικός Μηχ./ΠE3/με Α’ βαθμό     Μηχανολόγος   Μηχ./ΠΕ5»

Κατόπιν των παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο ν’ αποφανθεί σχετικά

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Μετά την εισήγηση του προέδρου και αφού έλαβε υπόψη του την από 12-9-2011  εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του
Δήμου

Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνει την παράταση του χρόνου προθεσμίας αποπεράτωσης του  έργου: «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης
στον Δήμο  Μάνδρας » κατά 5 μήνες ,δηλαδή έως  τις 4-2-2012.

Η απόφαση πήρε αα 213
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί:
       Ο Πρόεδρος Τα μέλη:

Τσάμος Παναγιώτης

Πιστό Αντίγραφο
Μάνδρα 15-9-2011
Ο Δήμαρχος

ΔΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

1. Τώρος Αθανάσιος
2. Κολοβέντζος Παναγιώτης
3. Δουδέσης Δημήτριος
4. Μπέκας Δημήτριος
5. Αδάμ Μελέτιος
6. Γραμματικός Μελέτιος
7. Μεϊντάνης Ιωάννης
8. Φλώρου Καλομοίρα
9. Σαμπάνης Γεώργιος
10. Ρόκας Περικλής
11. Λινάρδος Ιωάννης
12. Παπακωνσταντίνου Αγγελική
13. Βασιλείου Μάριος
14. Χανιώτης Γεώργιος
15. Κριεκούκη Ιωάννα
16. Γιάννου Γεώργιος
17. Κυδώνης Αθανάσιος
18. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη
19. Μαρούγκα Μαρία
20. Κώνστας Ευάγγελος
21. Λιώρης Αθανάσιος *
22. Πανωλιάσκος Αθανάσιος
23. Μαρούγκας Μελέτιος
24. Κώνστα Αγλαΐα
25. Μονοχολιάς Μιχάλης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 18/ 2011

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

Αρ. Αποφ. 214
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για:Α) Συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα πυροπροστασίας Β) Έγκριση της μελέτης Δ46.2011
΄΄Μελέτη εγκατάστασης Συστήματος Αισθητήρων προειδοποίησης Δασικής Πυρκαγιάς για το Δήμο Μάνδρας –
Ειδυλλίας΄΄ Γ) Κατάθεση πρότασης, από το Δήμο Μάνδρας - Ειδυλλίας, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης του 2ου Άξο-
να Προτεραιότητας του Προγράμματος  ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2007-2013 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ»

Στη Μάνδρα σήμερα στις 14 του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2011  ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και
ώρα 20.30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε συνεδρίαση δημόσια , στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημο-
τικού Συμβουλίου του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας ,  ύστερα  από την με αριθμ. πρωτ. 16346/8-9-2011 έγγραφη πρό-
σκληση του Προέδρου , που επιδόθηκε νόμιμα, με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν 3852/10 .

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο μελών 27 παραβρέθηκαν παρόντα 26
δηλαδή:

Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Τσάμος Παναγιώτης Πρόεδρος
2. Τώρος Αθανάσιος
3. Κολοβέντζος Παναγιώτης
4. Δουδέσης Δημήτριος
5. Μπέκας Δημήτριος
6. Αδάμ Μελέτιος
7. Γραμματικός Μελέτιος
8. Μεϊντάνης Ιωάννης
9. Φλώρου Καλομοίρα
10. Σαμπάνης Γεώργιος
11. Ρόκας Περικλής
12. Λινάρδος Ιωάννης
13. Παπακωνσταντίνου Αγγελική
14. Βασιλείου Μάριος
15. Χανιώτης Γεώργιος

16. Κριεκούκη Ιωάννα
17. Γιάννου Γεώργιος
18. Κυδώνης Αθανάσιος
19. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη
20. Μαρούγκα Μαρία
21. Κώνστας Ευάγγελος
22. Λιώρης Αθανάσιος *
23. Πανωλιάσκος Αθανάσιος
24. Μαρούγκας Μελέτιος
25. Κώνστα Αγλαΐα
26. Μονοχολιάς Μιχάλης

Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Πλούμπης Κωνσταντίνος

* Ο ΔΣ Λιώρης Αθανάσιος παρέστη μόνο στη συζήτηση των δύο έκτακτων θεμάτων και στη συζήτηση επί της πρότασης
καταστηματαρχών της Δημοτικής Κοινότητας Ερυθρών  για την επιβολή τέλους  Στη συζήτηση των υπόλοιπων θεμάτων
απουσίαζε .
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Ο πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με παρόντα  και   το Δήμαρχο κο Δρίκο Γεώργιο και εισηγούμενος το 1ο

θέμα της συνεδρίασης ανάφερε ότι:

Α) Το Υπουργείο Περιβάλλοντος έχει αναρτήσει Πρόσκληση που καλεί ΟΤΑ, Διευθύνσεις Δασών και Δασαρχεία
για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Μέτρου
226 «Αποκατάσταση Δασοκομικού Δυναμικού και εισαγωγή δράσεων πρόληψης»
Δράση 1: «Βελτίωση των συνθηκών πρόληψης για την αντιπυρική προστασία τρων δασικών εκτάσεων και αποκατάσταση
δασών και δασικών εκτάσεων που έχουν υποστεί καταστροφές κυρίως από τις πυρκαγιές».
Συγκεκριμένα, εισηγούμαστε την υποβολή πρότασης σύμφωνα με το προληπτικό μέτρο Αρ.9 της Δράσης 1 του Μέτρου
226 για την προμήθεια και εγκατάσταση μόνιμου καινοτόμου συστήματος ανίχνευσης – εντοπισμού – παρακολούθησης
δασικών πυρκαγιών και έγκαιρης ειδοποίησης.

Β) Απαιτείται να πραγματοποιηθεί έγκριση της μελέτης   Δ46.2011 ΄΄ Μελέτη εγκατάστασης Συστήματος Αισθητή-
ρων προειδοποίησης Δασικής Πυρκαγιάς για το Δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας΄΄ με  την οποία  έγινε πλήρης ο σχετικός φά-
κελος υποβολής.

Γ) Απαιτείται να πραγματοποιηθεί κατάθεση πρότασης, από το Δήμο Μάνδρας - Ειδυλλίας, στο πλαίσιο της Πρό-
σκλησης του 2ου Άξονα Προτεραιότητας του Προγράμματος ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2007-2013
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ»
του Μέτρου 226:

Αποκατάσταση του δασοκομικού δυναμικού και εισαγωγή δράσεων πρόληψης

Δράση 1: Βελτίωση των συνθηκών πρόληψης για την αντιπυρική προστασία των δασών

και των  δασικών εκτάσεων και αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων που έχουν

υποστεί καταστροφές κυρίως από τις πυρκαγιές

με τίτλο :

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΣΥ-
ΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ – ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ
ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ»
1. Εισαγωγή

Η Ειδική Γραμματεία Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής

Αλλαγής εξέδωσε Πρόσκληση με αριθμ Πρωτ. 117880/2120-10/05/2011, με την οποία κα-

λεί ΟΤΑ, Διευθύνσεις Δασών και Δασαρχεία για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) προ-

κειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Μέτρου 226 – Δράση: 1   «Βελτί-

ωση των συνθηκών πρόληψης για την αντιπυρική προστασία τωνδασών και των  δασικών

εκτάσεων και αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων που έχουν υποστεί κατστρο-

φές κυρίως από τις πυρκαγιές» του  Άξονα Προτεραιότητας  2, «Βελτίωση του Περιβάλλοντος

και της Υπαίθρου» του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013, το οποίο συγ-

χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός (εθνική και κοινοτική συμμετοχή), που διατίθεται για τη

χρηματοδότηση πράξεων της Δράσης 1 του Μέτρου 226,  είναι 31.500.000€ για τα Δημόσια Δάση

και δασικές εκτάσεις και 9.000.000 € για τα Δημοτικά Δάση και δασικές εκτάσεις που αφο-

ρούν στους ΟΤΑ.

Στόχος της εν λόγω Δράσης, είναι μεταξύ άλλων και η βελτίωση των συνθηκών πρόληψης για την

αντιπυρική προστασία των δημόσιων δασών και δασικών εκτάσεων.
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Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, εισηγούμαστε την υποβολή πρότασης σύμφωνα με το προληπτι-

κό μέτρο Αρ.9 της Δράσης 1 του Μέτρου 226 για την προμήθεια και εγκατάσταση μόνι-

μου καινοτόμου συστήματος ανίχνευσης - εντοπισμού - παρακολούθησης δασικών πυρκαγιών και

έγκαιρης ειδοποίησης".

2. Σύντομη περιγραφή του προτεινόμενου Έργου

Στο πλαίσιο της παραπάνω πρόσκλησης, ο Δήμος  προτίθεται να καταθέσει πρόταση, για τη χρημα-

τοδότηση του έργου με τίτλο: «Προμήθεια συστήματος επιτήρησης δασικών πυρκαγιών –

καινοτόμου συστήματος ανίχνευσης – εντοπισμού – παρακολούθησης δασικών πυρκα-

γιών και έγκαιρης ειδοποίησης»

Το προτεινόμενο έργο, θα περιλαμβάνει συνοπτικά τα εξής:

2.1. Σύστημα Αισθητήρων. Το έργο θα ενσωματώνει δίκτυο οπτικών Αισθητήρων εφαρμοσμένης

τεχνολογίας, με αντικείμενο την από μεγάλη απόσταση αυτόματη ανίχνευση του καπνού που

προέρχεται από δασική πυρκαγιά στο αρχικό στάδιο της εμφάνισής της, με σκοπό την πρόληψη και

αποτροπή της.

Οι Αισθητήρες θα είναι υψηλής ανάλυσης και ευαισθησίας, ώστε να λαμβάνουν όσο το δυνατόν

ευκρινέστερη εικόνα σε όλες τις συνθήκες φωτισμού και θα είναι τελευταίας τεχνολογίας, ώστε να

παρέχουν τη δυνατότητα μέσω του εγκατεστημένου λογισμικού για την ανίχνευση καπνού με με-

γάλη αξιοπιστία, σε ημερήσια και νυκτερινή λειτουργία.

Στα τεχνικά χαρακτηριστικά των Αισθητήρων θα περιλαμβάνεται η δυνατότητα αξιόπιστου εντοπι-

σμού σύννεφων καπνού σε μεγάλες αποστάσεις, σε ημερήσια και νυκτερινή λειτουργία, με σκοπό

την χρήση μικρού αριθμού Αισθητήρων για λόγους κόστους και αξιοπιστίας.

Οι θέσεις εγκατάστασης των Αισθητήρων θα επιλεγούν με τέτοιο τρόπο, ώστε να παρέχουν τη με-

γαλύτερη δυνατή οπτική κάλυψη εντός της περιοχής επιτήρησης.

2.2. Σύστημα Έγχρωμων Καμερών Διαχείρισης Συμβάντος. Σε κάθε θέση παρατήρησης το

Σύστημα Αισθητήρων θα περιλαμβάνει Έγχρωμη Κάμερα Διαχείρισης περιστατικού πυρκαγιάς ή

υψηλού ενδιαφέροντος και θα είναι πλήρως χειριζόμενη – μέσω του Συστήματος Ασύρματων Επι-

κοινωνιών από το Κέντρο Παρακολούθησης και Ελέγχου μέσω ειδικού λογισμικού εύκολου στη

χρήση και λειτουργία.

2.3. Αυτόνομα Συστήματα Παροχής Ενέργειας (ΑΠΕ). Οι Θέσεις Παρατήρησης στις οποίες θα

εγκατασταθούν οι Αισθητήρες εντοπισμού δασικών πυρκαγιών, εφόσον δεν έχουν τη δυνατότητα

σύνδεσης με το δίκτυο ηλεκτροδότησης, θα μπορούν να τροφοδοτηθούν ηλεκτρικά μέσω αυτόνο-

μων μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, υιοθετώντας λύσεις φιλικές προς το περιβάλλον

και με βάση εναλλακτικές μορφές ενέργειας.
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2.4. Προστασία, Μηχανισμοί στήριξης και κίνησης Αισθητήρων. Στις προβλεπόμενες θέσεις

Παρατήρησης θα δημιουργηθούν όλες οι απαραίτητες υποδομές φύλαξης και προστασίας των Αι-

σθητήρων για την αποφυγή κακόβουλων ενεργειών με εγκατάσταση κάμερας ασφαλείας και αισθη-

τήρα ανίχνευσης κίνησης με συνδεόμενο σύστημα συναγερμού τόσο τοπικά όσο και με αυτόματη

ειδοποίηση και μετάδοση εικόνας στο Κέντρο Παρακολούθησης και Ελέγχου.

Οι Αισθητήρες θα διαθέτουν ενσωματωμένα προστατευτικά καλύμματα για την προστασία τους από

δυσμενείς κλιματολογικές συνθήκες (χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες, έκθεση στον ήλιο, υγρα-

σία, βροχή κλπ.), καθώς και από σκόνη και χτυπήματα.

Κάθε βαθμίδα του εξοπλισμού παρατήρησης, επικοινωνιών, παροχής ενέργειας που απαιτεί προ-

στασία από τις καιρικές συνθήκες θα τοποθετηθεί εντός κλειστού τροχήλατου κλωβού – όχι μόνι-

μης εγκατάστασης. Καμία υποδομή δεν θα υιοθετεί τη φιλοσοφία της μόνιμης εγκατάστασης για

λόγους ελάχιστης περιβαλλοντικής επίπτωσης μα και ασφάλειας – αυτοπροστασίας.

2.5. Σύστημα Ασύρματων Επικοινωνιών. Το δίκτυο των Αισθητήρων για τον έγκαιρο εντοπισμό

της δασικής πυρκαγιάς θα εγκατασταθεί σε επιλεγμένες απομακρυσμένες θέσεις από το Κέντρο Ε-

λέγχου και Παρακολούθησης, καθώς θα πρέπει να συνδυάζει την αμεσότητα της πληροφορίας ε-

ντός του περιβάλλοντος – Περιοχής Επιτήρησης.

Για να επιτευχθεί η ασύρματη διασύνδεση του Κέντρου με τους Αισθητήρες θα εγκατασταθεί Σύ-

στημα Ασύρματων Επικοινωνιών με την τοποθέτηση πομποδεκτών τηλεμετρίας και μεταφοράς δε-

δομένων από και προς τους Αισθητήρες.

Το Σύστημα Ασύρματων Επικοινωνιών θα διασφαλίζει την απροβλημάτιστη απόδοση και λειτουργία

του έργου από άποψη παρεμβολών διαφόρων τύπων και ασφάλειας υποκλοπής.

Επίσης, ο εξοπλισμός και ο τρόπος εγκατάστασης και λειτουργίας του Συστήματος των Ασύρματων

Επικοινωνιών που θα υλοποιηθεί από τον Ανάδοχο θα εναρμονίζεται πλήρως προς την κείμενη νο-

μοθεσία (μετάδοση στις ελεύθερες συχνότητες, ισχύς πομπών κλπ.).

2.6. Σύστημα Επεξεργασίας Πληροφορίας. Η εφαρμογή επεξεργασίας της πληροφορίας επιτυγ-

χάνει τον έγκαιρο εντοπισμό της Δασικής πυρκαγιάς και θα λειτουργεί αυτοματοποιημένα. Ο χειρι-

στής θα ειδοποιείται με οπτικό και ηχητικό σήμα και θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα επεξεργασίας

(μεγέθυνση, αλλαγή κοντράστ, κλπ.) της εικόνας που προκάλεσε το συναγερμό, προκειμένου να

διαπιστώσει αν όντως πρόκειται για σύννεφο που οφείλεται σε πυρκαγιά – ή κάποιο άλλο αίτιο.

Η εφαρμογή του Συστήματος Έγκαιρου Εντοπισμού θα έχει τη δυνατότητα συνεργασίας με υπάρ-

χουσα τεχνολογία η/και εγκατεστημένα συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS), με σκοπό

την περαιτέρω επεξεργασία της πληροφορίας.

Η εφαρμογή θα παρέχει τη δυνατότητα στον χειριστή να αποκλείει περιοχές στην εικόνα που λαμ-

βάνει από τους Αισθητήρες, οι οποίες παρουσιάζουν καπνό από άλλες πηγές, π.χ. καμινάδες, εργο-

στάσια, αστικές εργασίες, κλπ., καθώς και τη δυνατότητα στο χειριστή να εξαιρέσει τη συγκεκριμέ-

νη περιοχή για όσο διάστημα κρίνεται απαραίτητο ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι λανθασμένοι συνα-

γερμοί.
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Η εφαρμογή θα είναι λειτουργική, εύκολη στη χρήση, θα εξασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα με

άλλα συστήματα και εφαρμογές και θα δίνει στο χειριστή όλες τις απαραίτητες επιλογές και εργα-

λεία για να λάβει κρίσιμες αποφάσεις σε μικρό χρονικό διάστημα.

3. Σκοπιμότητα υλοποίησης του προτεινόμενου Έργου

Στις περιοχές του Δήμου έχουν κατά το παρελθόν εκδηλωθεί δασικές πυρκαγιές με δυσμενή αποτε-

λέσματα για το φυσικό περιβάλλον, για τους οικισμούς αλλά και για τις παρακείμενες αγροτικές

καλλιέργειες. Για την αποκατάσταση των ζημιών από αυτές τις δασικές πυρκαγιές έχει απαιτηθεί

πολύς χρόνος αλλά και μεγάλο χρηματικό κεφάλαιο για αγροτικές αποζημιώσεις, για αποκατάσταση

των υποδομών και για ανασύσταση του δασικού δυναμικού.

Σύμφωνα με καταγεγραμμένα στοιχεία του Πυροσβεστικού Σώματος συνολικά στην περιοχή του

Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας έχουν εκδηλωθεί κατά τα τελευταία 10 χρόνια 76 πυρκαγιές σε αγρο-

τικές, χορτολιβαδικές και δασικές εκτάσεις κατακαίγοντας περισσότερα από 16.000 στρέμματα δά-

σους και δασικών πυρκαγιών, οι οποίες θα μπορούσαν να αποσοβηθούν αν υπήρχε εγκατεστημένο

σύστημα έγκαιρης ειδοποίησης

Έτσι κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια συστήματος άμεσης προειδοποίησης, που θα ανιχνεύει την

εκδήλωση της πυρκαγιάς σε πρώιμο στάδιο.

Ο Δήμος δεν αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο έργο ως ένα έργο πληροφορικής και αναδιοργάνωσης

των εσωτερικών της διαδικασιών, αλλά ως μία σημαντική και καθοριστική ευκαιρία για τη δημιουρ-

γία και συντήρηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος αυτόματης ειδοποίησης που θα βοηθήσει τα

μέγιστα στο συντονισμό για τον αντιπυρικό αγώνα, την οργάνωση και λήψη των απαραίτητων προ-

ληπτικών και κατασταλτικών μέτρων κατά των πυρκαγιών των δασών, των δασικών εκτάσεων και

γεωργικοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις και ευθύνες που απορρέ-

ουν στο Δήμο.

Οι δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας, η ανάπτυξη των εφαρμογών πληροφορικής και η διε-

θνώς αναγνωρισμένη υπάρχουσα τεχνογνωσία μπορούν να συμβάλλουν στον έγκαιρο εντοπισμό,

την αποτροπή και τον περιορισμό των φυσικών καταστροφών από τις δασικές πυρκαγιές. Οι πρα-

κτικές που εφαρμόζονται διεθνώς σχετίζονται με μία γενικότερη κατηγορία εφαρμογών σύγχρονης

τεχνολογίας που καλείται τηλεπισκόπηση και καλύπτει όλες τις τεχνικές που είναι σχετικές με την

ανάλυση και τη χρήση των μετρήσεων εικόνων που λαμβάνονται από κατάλληλα εγκατεστημένο

εξοπλισμό.

4. Οφέλη από την υλοποίηση

Βασικός στόχος που επιτυγχάνεται είναι η βελτίωση και προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και η

συμβολή στην ποιότητας ζωής των πολιτών, προστατεύοντας και διαφυλάσσοντας τις ανθρώπινες

ζωές, τις περιουσίες των πολιτών και των φορέων καθώς και τον φυσικό πλούτο της περιοχής. Με

τη αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών, τη διαχείριση της απαιτούμενης γνώσης και της απρό-
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σκοπτης πληροφόρησης προς τους πολίτες, το έργο συμβάλλει στη δημιουργία αισθήματος ασφα-

λείας στους πολίτες, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή.

Καθώς όπως είναι γνωστό η Πυροσβεστική Υπηρεσία που αναλαμβάνει τη δασοπυρόσβεση δεν δια-

θέτει επαρκείς πόρους για την πρόληψη των Δασικών Πυρκαγιών, την ευθύνη για την προστασία

των ιδιόκτητων και δημοτικών δασών της περιοχής  αναλαμβάνει ο Δήμος μας.

Τα πρώτα λεπτά έναρξης μιας δασικής πυρκαγιάς είναι και τα σπουδαιότερα για τις προσπάθειες

περιορισμού και κατάσβεσής της, καθώς μπορεί να γίνει άμεσα και σχετικά εύκολα, με λιγοστά μέ-

σα.

Με δεδομένο τους λιγοστούς πόρους που διαθέτουμε πλέον, η πρόσληψη εποχικού προσωπικού

(πυροφύλακες, περίπολοι, κλπ.) και μέσων (πχ. υδροφόρων οχημάτων) για την επιτήρηση των

δασών και δασικών περιοχών και την άμεση επέμβαση σε περίπτωση εμφάνισης πυρκαγιάς καθί-

σταται ανεπαρκής.

Μετά την υλοποίηση του Έργου, Ο Δήμος μας θα έχει στη διάθεσή του ένα σύγχρονο τεχνολογικό

μέσο, για αποδοτικότερη λήψη αποφάσεων για την άμεση προστασία των δασών που θα βασίζεται

σε όλα τα διαθέσιμα δεδομένα (ενέργειες, συμβάντα, πόροι, προσωπικό κτλ.), ένα μέσο πολύ δια-

δεδομένο στο εξωτερικό, που η χρήση του έχει επιφέρει τεράστια μείωση των καμένων δασικών

εκτάσεων, στις ίδιες αριθμητικά εμφανιζόμενες πυρκαγιές.

Καθώς η λειτουργία παρόμοιων Συστημάτων είναι πλήρως αυτοματοποιημένη, δεν απαιτούνται ι-

διαίτερες γνώσεις για το χειρισμό του και την αξιοποίηση της πληροφορίας που παρέχει.

Θα δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην ελαχιστοποίηση των απαιτούμενων πόρων, στο χαμηλό κόστος

λειτουργίας και συντήρησης, ώστε να εξασφαλισθεί από την αρχή του Έργου η βιωσιμότητά του.

Κατόπιν των παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο

Αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του προέδρου

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Με ψήφους 22 υπέρ και 3 παρών (των ΔΣ της μειοψηφίας Πανωλιάσκου Αθ., Μαρούγκα Μελ. και Κώνστα Αγλ.) Οι ΔΣ
της πλειοψηφία: Κριεκούκη Ι., Γιάννου Γ.,  Κυδώνης Αθ., Σαββίδου-Καραμπίνη Πολ., Μαρούγκα Μ., Κώνστας Ευαγγ.
ψήφισαν υπέρ με την προϋπόθεση ότι έχουμε αναγνωρισμένες Δημόσιες  δασικές εκτάσεις.

Α) Τη συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα πυροπροστασίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και  συγκεκρι-
μένα την υποβολή πρότασης σύμφωνα με το προληπτικό μέτρο Αρ.9 της Δράσης 1 του Μέτρου 226 για την προμή-
θεια και εγκατάσταση μόνιμου καινοτόμου συστήματος ανίχνευσης – εντοπισμού – παρακολούθησης δασικών πυρ-
καγιών και έγκαιρης ειδοποίησης.

Β) Εγκρίνει την Δ 46/2011 ΄΄Μελέτη εγκατάστασης Συστήματος Αισθητήρων προειδοποίησης Δασικής Πυρ-
καγιάς για το Δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας΄΄

Γ) Εγκρίνει τη κατάθεση πρότασης, από το Δήμο Μάνδρας - Ειδυλλίας, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης του 2ου

Άξονα Προτεραιότητας του Προγράμματος  ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2007-2013  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ»

Η απόφαση πήρε αα 214
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί:
       Ο Πρόεδρος Τα μέλη:

Τσάμος Παναγιώτης

Πιστό Αντίγραφο
Μάνδρα 15-9-2011
Ο Δήμαρχος

4. Τώρος Αθανάσιος
5. Κολοβέντζος Παναγιώτης
6. Δουδέσης Δημήτριος
7. Μπέκας Δημήτριος
8. Αδάμ Μελέτιος
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ΔΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

9. Γραμματικός Μελέτιος
10. Μεϊντάνης Ιωάννης
11. Φλώρου Καλομοίρα
12. Σαμπάνης Γεώργιος
13. Ρόκας Περικλής
14. Λινάρδος Ιωάννης
15. Παπακωνσταντίνου Αγγελική
16. Βασιλείου Μάριος
17. Χανιώτης Γεώργιος
18. Κριεκούκη Ιωάννα
19. Γιάννου Γεώργιος
20. Κυδώνης Αθανάσιος
21. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη
22. Μαρούγκα Μαρία
23. Κώνστας Ευάγγελος
24. Λιώρης Αθανάσιος *
25. Πανωλιάσκος Αθανάσιος
26. Μαρούγκας Μελέτιος
27. Κώνστα Αγλαΐα
28. Μονοχολιάς Μιχάλης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 18/ 2011

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

Αρ. Αποφ. 215
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου οικον. έτους 2011

Στη Μάνδρα σήμερα στις 14 του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2011  ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και
ώρα 20.30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε συνεδρίαση δημόσια , στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημο-
τικού Συμβουλίου του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας ,  ύστερα  από την με αριθμ. πρωτ. 16346/8-9-2011 έγγραφη πρό-
σκληση του Προέδρου , που επιδόθηκε νόμιμα, με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν 3852/10 .

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο μελών 27 παραβρέθηκαν παρόντα 26
δηλαδή:

Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Τσάμος Παναγιώτης Πρόεδρος
2. Τώρος Αθανάσιος
3. Κολοβέντζος Παναγιώτης
4. Δουδέσης Δημήτριος
5. Μπέκας Δημήτριος
6. Αδάμ Μελέτιος
7. Γραμματικός Μελέτιος
8. Μεϊντάνης Ιωάννης
9. Φλώρου Καλομοίρα
10. Σαμπάνης Γεώργιος
11. Ρόκας Περικλής
12. Λινάρδος Ιωάννης
13. Παπακωνσταντίνου Αγγελική
14. Βασιλείου Μάριος
15. Χανιώτης Γεώργιος

16. Κριεκούκη Ιωάννα
17. Γιάννου Γεώργιος
18. Κυδώνης Αθανάσιος
19. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη
20. Μαρούγκα Μαρία
21. Κώνστας Ευάγγελος
22. Λιώρης Αθανάσιος *
23. Πανωλιάσκος Αθανάσιος
24. Μαρούγκας Μελέτιος
25. Κώνστα Αγλαΐα
26. Μονοχολιάς Μιχάλης

Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

29. Πλούμπης Κωνσταντίνος
30.

31.

* Ο ΔΣ Λιώρης Αθανάσιος παρέστη μόνο στη συζήτηση των δύο έκτακτων θεμάτων και στη συζήτηση επί της πρότασης
καταστηματαρχών της Δημοτικής Κοινότητας Ερυθρών  για την επιβολή τέλους . Στη συζήτηση των υπόλοιπων θεμάτων
απουσίαζε .
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Ο πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με παρόντα  και   το Δήμαρχο κο Δρίκο Γεώργιο και εισηγούμενος το 3ο

θέμα της συνεδρίασης ανάφερε  ότι επιβάλλεται η υπάρχουσα τάξη του προϋπολογισμού οικον. Έτους 2011 να υποστεί
αναγκαίες μεταβολές ως προς τα έσοδα και έξοδα

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Μετά την εισήγηση του προέδρου και αφού πήρε υπόψη του:
1. Τις   διατάξεις του άρθρου 8 του από 17-5/15-6-59 ΒΔ περί οικον. Διοίκησης και λογιστικού των Δ&ΚΚ
2. Τις διατάξεις του Ν 3463/06 (ΚΔ&Κ)

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Με ψήφους 18 υπέρ (15 ΔΣ πλειοψηφίας και οι 3 δημοτικοί  σύμβουλοι της μειοψηφίας Πανωλιάσκος Αθ., Κώνστα Αγλ.,
Μαρούγκας Μελ.) , 6 λευκά (των ΔΣ της μειοψηφίας Κριεκούκη Ι., Γιάννου Γ.,  Κυδώνης Αθ., Σαββίδου-Καραμπίνη
Πολ., Μαρούγκα Μ., Κώνστας Ευαγγ. ,οι οποίοι δήλωσαν ότι ψηφίζουν λευκό λόγω σημαντικών επιφυλάξεων) και 1
κατά  (του ΔΣ της μειοψηφίας Μονοχολιά Μιχάλη)

Προβαίνει στην Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. Έτους 2011 ως ακολούθως:
Α. ΕΣΟΔΑ

1. Ενίσχυση – Δημιουργία Κ.Α.

ΚΑ Τίτλος Ποσό

1. 3211.0001 Τέλη καθ/τας & ηλεκτροφωτισμού Ερυθρών (Δημιουργία) 4.709,42
2. 3212.0000 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης Μάνδρας (Ενίσχυση) 31.653,44
3. 3212.0003 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης Οινόης (Ενίσχυση) 7.519,28
4. 3212.0001 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης Ερυθρών (Ενίσχυση) 15.450,65
5. 3214.0001 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης Ερυθρών (Ενίσχυση) 59,78
6. 3215.0000 Τέλος ακίνητης περιουσίας Μάνδρας (Ενίσχυση) 2.222,412
7. 3218.0003 Τακτικά έσοδα επί ακαθαρίστων  εσόδων επιτηδευματιών Οινόης (Δημιουργία) 38.286,25
8. 3219.0006 Λοιπά έσοδα από νεκ/φειο Δ.Κ. Ερυθρών (Δημιουργία) 10.622,89
9. 3219.0009 Λοιπά έσοδα από νεκ/φειο Δ.Κ. Μάνδρας  (Δημιουργία) 12.240,91
10. 3219.0010 Λοιπά έσοδα από δικαίωμα Βοσκής Δ.Κ. Μάνδρας  (Δημιουργία) 769,01
11. 3219.0011 Λοιπά έσοδα από δικαίωμα Βοσκής Δ.Κ. Ερυθρών (Δημιουργία) 1.179,15
12. 3219.0014 Λοιπά έσοδα από τέλος χρήσης πεζοδρομίων  Δ.Κ. Μάνδρας  (Δημιουργία) 372,97
13. 3219.0015 Λοιπά έσοδα από τέλος χρήσης πεζοδρομίων  Δ.Κ. Ερυθρών(Δημιουργία) 3.476,57
14. 3219.0018 Λοιπά έσοδα από τέλη διαφήμισης Δ.Κ. Μάνδρας  (Δημιουργία) 17.123,90
15. 3219.0022 Λοιπά έσοδα από τέλη λαϊκής αγοράς & καντίνες Δ.Κ. Μάνδρας  (Δημιουργία) 17.494,03
16. 3219.0026 Λοιπά έσοδα από ΚΟΚ   Δ.Κ. Μάνδρας  (Δημιουργία) 220.822,91
17. 3219.0030 Λοιπά έσοδα από τέλη οστεοφυλακίου Δ.Κ. Μάνδρας  (Δημιουργία) 909,85
18. 3219.0034 Λοιπά έσοδα από τέλη Δ.Φ.   Δ.Κ. Μάνδρας  (Δημιουργία) 85.005,40
19. 3219.0039 Λοιπά έσοδα από τέλη εκμίσθωσης δημοτικών αγρών Δ.Κ. Ερυθρών(Δημιουργία) 4.765,93
20. 3219.0042 Λοιπά έσοδα από τέλη μισθωμάτων ακινήτων στεγασμένων χώρων   Δ.Κ. Μάνδρας  (Δημι-

ουργία)
28.328,14

21. 3221 Έκτακτα γενικά έσοδα (ενίσχυση) 57.948,81
22. 3219.0001 Λοιπά έσοδα Δ.Κ. Ερυθρών (ενίσχυση) 4.224,16

Σύνολο 565.185,86
Αποθεματικό 108.036,03
Νέο αποθεματικό 673.221,89

2. Μείωση Κ.Α.
ΚΑ Τίτλος Ποσό

1. 3211.0000 Τέλη καθ/τας & ηλεκτροφωτισμού Δ.Κ. Μάνδρας 150.982,51
2. 3217.0000 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων Μάνδρας 7.116,37
3. 3219.0000 Λοιπά έσοδα Μάνδρας 407.086,98

Σύνολο 565.185,86
Αποθεματικό 673.221,89
Νέο αποθεματικό 108.036,03

Β. ΕΞΟΔΑ
Α. Μείωση πιστώσεων

ΚΑ Τίτλος Ποσό
1. 25.6213.0001 Προμήθεια ύδατος από ΕΥΔΑΠ 160.000,00

Αποθεματικό 108.036,03
Νέο Αποθεματικό 268.036,03

Β. Ενίσχυση –δημιουργία πιστώσεων
Ενίσχυση

1. 00.6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 2.000,00
2. 15.6232.0001 Ενοίκια ΚΕΠ 3.000,00
3. 10.7134.0001 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 10.000,00
4. 10.6613.0001 Προμήθεια μελανιών μηχανογράφησης 5.000,00
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Δημιουργία

5. 10.6142.0006 Αμοιβή παροχής υπηρεσιών για δημιουργία συστήματος υποδομής χώρων πληροφοριών
για το σύνολο του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας

24.600,00

6. 15.7336.0001 Συντήρηση χλοοτάπητα Φράγκειου γηπέδου 73.800,00
7. 30.6117.0004 Εργασία για έκδοση οικοδομικών αδειών (νομιμοποίηση)  αθλητικών εγκαταστάσεων ΔΚ

Μάνδρας
24.600,00

8. 30.6117.0005 Εργασία για έκδοση οικοδομικής άδειας Παιδικού Σταθμού Συνοικίας Παπακώστα 24.600,00
9. 30.6117.0006 Εργασία για έκδοση οικοδομικών αδειών (νομιμοποίηση) αθλητικών εγκαταστάσεων

Οινόης
8.610,00

10. 30.6117.0007 Εργασία για έκδοση οικοδομικών αδειών (νομιμοποίηση)   αθλητικών εγκαταστάσεων
ΔΚ Ερυθρών

24.600,00

11. 30.6117.0008 Εργασία για έκδοση οικοδομικών αδειών (νομιμοποίηση)  αθλητικών εγκαταστάσεων ΔΚ
Βιλίων

23.370,00

Σύνολο 224.180,00
Αποθεματικό 268.036,03
Νέο Αποθεματικό 43.856,03

Η απόφαση πήρε αα 215
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί:
       Ο Πρόεδρος Τα μέλη:

Τσάμος Παναγιώτης

Πιστό Αντίγραφο
Μάνδρα 15-9-2011
Ο Δήμαρχος

ΔΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

4. Τώρος Αθανάσιος
5. Κολοβέντζος Παναγιώτης
6. Δουδέσης Δημήτριος
7. Μπέκας Δημήτριος
8. Αδάμ Μελέτιος
9. Γραμματικός Μελέτιος
10. Μεϊντάνης Ιωάννης
11. Φλώρου Καλομοίρα
12. Σαμπάνης Γεώργιος
13. Ρόκας Περικλής
14. Λινάρδος Ιωάννης
15. Παπακωνσταντίνου Αγγελική
16. Βασιλείου Μάριος
17. Χανιώτης Γεώργιος
18. Κριεκούκη Ιωάννα
19. Γιάννου Γεώργιος
20. Κυδώνης Αθανάσιος
21. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη
22. Μαρούγκα Μαρία
23. Κώνστας Ευάγγελος
24. Λιώρης Αθανάσιος *
25. Πανωλιάσκος Αθανάσιος
26. Μαρούγκας Μελέτιος
27. Κώνστα Αγλαΐα
28. Μονοχολιάς Μιχάλης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 18/ 2011

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

Αρ. Αποφ. 216
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2011 του ΝΠΔΔ: Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης και Πολιτισμού  Μάνδρας – Ειδυλλίας

Στη Μάνδρα σήμερα στις 14 του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2011  ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και
ώρα 20.30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε συνεδρίαση δημόσια , στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημο-
τικού Συμβουλίου του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας ,  ύστερα  από την με αριθμ. πρωτ. 16346/8-9-2011 έγγραφη πρό-
σκληση του Προέδρου , που επιδόθηκε νόμιμα, με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν 3852/10 .

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο μελών 27 παραβρέθηκαν παρόντα 26
δηλαδή:

Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Τσάμος Παναγιώτης Πρόεδρος
2. Τώρος Αθανάσιος
3. Κολοβέντζος Παναγιώτης
4. Δουδέσης Δημήτριος
5. Μπέκας Δημήτριος
6. Αδάμ Μελέτιος
7. Γραμματικός Μελέτιος
8. Μεϊντάνης Ιωάννης
9. Φλώρου Καλομοίρα
10. Σαμπάνης Γεώργιος
11. Ρόκας Περικλής
12. Λινάρδος Ιωάννης
13. Παπακωνσταντίνου Αγγελική
14. Βασιλείου Μάριος
15. Χανιώτης Γεώργιος

16. Κριεκούκη Ιωάννα
17. Γιάννου Γεώργιος
18. Κυδώνης Αθανάσιος
19. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη
20. Μαρούγκα Μαρία
21. Κώνστας Ευάγγελος
22. Λιώρης Αθανάσιος *
23. Πανωλιάσκος Αθανάσιος
24. Μαρούγκας Μελέτιος
25. Κώνστα Αγλαΐα
26. Μονοχολιάς Μιχάλης

Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Πλούμπης Κωνσταντίνος

* Ο ΔΣ Λιώρης Αθανάσιος παρέστη μόνο στη συζήτηση των δύο έκτακτων θεμάτων και στη συζήτηση επί της πρότασης
καταστηματαρχών της Δημοτικής Κοινότητας Ερυθρών  για την επιβολή τέλους . Στη συζήτηση των υπόλοιπων θεμάτων
απουσίαζε .



17
Ο πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με παρόντα  και   το Δήμαρχο κο Δρίκο Γεώργιο και εισηγούμενος το 4ο

θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του ΔΣ την 15/2011  απόφαση του ΝΠΔΔ: Δημοτικός Οργανισμός Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού  Μάνδρας – Ειδυλλίας με την οποία τροποποιήθηκε ο προϋπολογισμός εσόδων και
εξόδων του ΝΠΔΔ, οικονομικού έτους 2011, και κάλεσε το ΔΣ ν’ αποφανθεί σχετικά .

Το δημοτικό συμβούλιο
Αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου που διάβασε την 15/2011  απόφαση του ΝΠΔΔ: Δημοτικός Οργανισμός Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού  Μάνδρας – Ειδυλλίας που αναφέρεται στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού
οικον. έτους 2011 και έλαβε υπόψη  τις διατάξεις των άρθρων 240 και 234 του Ν 3463/06 κατέληξε  ότι καλώς έγινε η
αναμόρφωση

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Με ψήφους 21 υπέρ και 4 κατά (των ΔΣ της μειοψηφίας Πανωλιάσκου Αθ., Κώνστα Αγλ., Μαρούγκα Μελ. και Μονοχο-
λιά Μιχ.)

Εγκρίνει την  αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων έτους 2011 του ΝΠΔΔ: Δημοτικός Οργανισμός
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού  Μάνδρας – Ειδυλλίας ,όπως ακριβώς εμφανίζεται στην 15/2011  απόφαση
του ΝΠΔΔ.

Η απόφαση πήρε αα 216
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί:
       Ο Πρόεδρος Τα μέλη:

Τσάμος Παναγιώτης

Πιστό Αντίγραφο
Μάνδρα 15-9-2011
Ο Δήμαρχος

ΔΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

1. Τώρος Αθανάσιος
2. Κολοβέντζος Παναγιώτης
3. Δουδέσης Δημήτριος
4. Μπέκας Δημήτριος
5. Αδάμ Μελέτιος
6. Γραμματικός Μελέτιος
7. Μεϊντάνης Ιωάννης
8. Φλώρου Καλομοίρα
9. Σαμπάνης Γεώργιος
10. Ρόκας Περικλής
11. Λινάρδος Ιωάννης
12. Παπακωνσταντίνου Αγγελική
13. Βασιλείου Μάριος
14. Χανιώτης Γεώργιος
15. Κριεκούκη Ιωάννα
16. Γιάννου Γεώργιος
17. Κυδώνης Αθανάσιος
18. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη
19. Μαρούγκα Μαρία
20. Κώνστας Ευάγγελος
21. Λιώρης Αθανάσιος *
22. Πανωλιάσκος Αθανάσιος
23. Μαρούγκας Μελέτιος
24. Κώνστα Αγλαΐα
25. Μονοχολιάς Μιχάλης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 18/ 2011

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

Αρ. Αποφ. 217
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Έγκριση πρόσληψης  προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Στη Μάνδρα σήμερα στις 14 του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2011  ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και
ώρα 20.30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε συνεδρίαση δημόσια , στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημο-
τικού Συμβουλίου του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας ,  ύστερα  από την με αριθμ. πρωτ. 16346/8-9-2011 έγγραφη πρό-
σκληση του Προέδρου , που επιδόθηκε νόμιμα, με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν 3852/10 .

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο μελών 27 παραβρέθηκαν παρόντα 26
δηλαδή:

Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Τσάμος Παναγιώτης Πρόεδρος
2. Τώρος Αθανάσιος
3. Κολοβέντζος Παναγιώτης
4. Δουδέσης Δημήτριος
5. Μπέκας Δημήτριος
6. Αδάμ Μελέτιος
7. Γραμματικός Μελέτιος
8. Μεϊντάνης Ιωάννης
9. Φλώρου Καλομοίρα
10. Σαμπάνης Γεώργιος
11. Ρόκας Περικλής
12. Λινάρδος Ιωάννης
13. Παπακωνσταντίνου Αγγελική
14. Βασιλείου Μάριος
15. Χανιώτης Γεώργιος

16. Κριεκούκη Ιωάννα
17. Γιάννου Γεώργιος
18. Κυδώνης Αθανάσιος
19. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη
20. Μαρούγκα Μαρία
21. Κώνστας Ευάγγελος
22. Λιώρης Αθανάσιος *
23. Πανωλιάσκος Αθανάσιος
24. Μαρούγκας Μελέτιος
25. Κώνστα Αγλαΐα
26. Μονοχολιάς Μιχάλης

Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Πλούμπης Κωνσταντίνος

* Ο ΔΣ Λιώρης Αθανάσιος παρέστη μόνο στη συζήτηση των δύο έκτακτων θεμάτων και στη συζήτηση επί της πρότασης
καταστηματαρχών της Δημοτικής Κοινότητας Ερυθρών  για την επιβολή τέλους . Στη συζήτηση των υπόλοιπων θεμάτων
απουσίαζε .



19
Ο πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με παρόντα  και   το Δήμαρχο κο Δρίκο Γεώργιο και εισηγούμενος το 5ο

θέμα της ημερήσιας διάταξης  ζήτησε τον καθορισμό του αριθμού και των ειδικοτήτων του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου για τις υπηρεσίες του Δήμου καθώς και του ΝΠΔΔ: Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύ-
ης και Πολιτισμού  Μάνδρας – Ειδυλλίας από το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν εισήγησης από το Δ.Σ. του Ν.Π., σύμ-
φωνα με το υπ’ αριθμ. οικ. 23218/16-5-2011 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρ-
νησης

Με δεδομένο ότι με το παραπάνω έγγραφο εγκρίθηκε συνολικά η απασχόληση δέκα (10) ατόμων με σχέση  εργασίας ιδιω-
τικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προτείνεται η έγκριση πρόσληψης  προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου ως ακολούθως:

Α΄. ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ -ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

Αριθμός θέσεων ειδικότητα
5 ΔΕ 30 Τεχνίτες οικοδόμοι

Β΄. Ν.Π.Δ.Δ. : Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού  Μάνδρας – Ειδυλλίας

Αριθμός θέσεων ειδικότητα
2 ΠΕ Νηπιαγωγών
2 ΔΕ βοηθών Βρεφ/μων
1 ΥΕ μαγείρων

Μετά την εισήγηση του προέδρου και αφού πήρε υπόψη του:
1. Την  ΠΥΣ 33/2006 , όπως ισχύει  καθώς και το υπ’ αριθμ. οικ. 23218/16-5-2011 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών

Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
2. τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 1 του Ν 2190/94 , όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 9 του

Ν 3051/2002 (ΦΕΚ 220/Α/2002) και το άρθρο 2 παρ. 6 του Ν 3260/04
3. το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου αλλά και τουΝ.Π. χρήσης 2011 έχουν προβλεφθεί εξειδικευμένες

πιστώσεις  σε αντίστοιχους Κ.Α.
4. τη με αριθμ. 20/2011 απόφαση του ΝΠΔΔ: Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού

Μάνδρας – Ειδυλλίας

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Με ψήφους 24 υπέρ και 1 κατά (του ΔΣ Μονοχολιά Μιχάλη ο οποίος υποστήριξε ότι ο Δήμος πρέπει να διεκδικήσει μόνι-
μες θέσεις προσωπικού)

Την έγκριση σύναψης συμβάσεων εργασίας  ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  ως εξής:

Α΄. ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ -ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

Αριθμός θέσεων ειδικότητα
5 ΔΕ 30 Τεχνίτες οικοδόμοι

Β΄. Ν.Π.Δ.Δ. : Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού  Μάνδρας – Ειδυλλίας

Αριθμός θέσεων ειδικότητα
2 ΠΕ Νηπιαγωγών
2 ΔΕ βοηθών Βρεφ/μων
1 ΥΕ μαγείρων

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 1 του Ν 2190/94 , όπως
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 9 του Ν 3051/2002 (ΦΕΚ 220/Α/2002) και το άρθρο 2 παρ. 6 του Ν
3260/04 και για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης με εξαίρεση τις ειδικότητες ΠΕ
Νηπιαγωγών, ΔΕ βοηθών Βρεφ/μων και ΥΕ μαγείρων που θα καλύψουν ανάγκες των παιδικών /βρεφονηπιακών  σταθμών
του Ν.Π.Δ.Δ και των οποίων η χρονική διάρκεια θα είναι ίση με το χρόνο του παιδαγωγικού προγράμματος.
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Η απόφαση πήρε αα 217
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί:
       Ο Πρόεδρος Τα μέλη:

Τσάμος Παναγιώτης

Πιστό Αντίγραφο
Μάνδρα 15-9-2011
Ο Δήμαρχος

ΔΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2. Τώρος Αθανάσιος
3. Κολοβέντζος Παναγιώτης
4. Δουδέσης Δημήτριος
5. Μπέκας Δημήτριος
6. Αδάμ Μελέτιος
7. Γραμματικός Μελέτιος
8. Μεϊντάνης Ιωάννης
9. Φλώρου Καλομοίρα
10. Σαμπάνης Γεώργιος
11. Ρόκας Περικλής
12. Λινάρδος Ιωάννης
13. Παπακωνσταντίνου Αγγελική
14. Βασιλείου Μάριος
15. Χανιώτης Γεώργιος
16. Κριεκούκη Ιωάννα
17. Γιάννου Γεώργιος
18. Κυδώνης Αθανάσιος
19. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη
20. Μαρούγκα Μαρία
21. Κώνστας Ευάγγελος
22. Λιώρης Αθανάσιος *
23. Πανωλιάσκος Αθανάσιος
24. Μαρούγκας Μελέτιος
25. Κώνστα Αγλαΐα
26. Μονοχολιάς Μιχάλης
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 18/  2011

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

Αρ. Αποφ. 218
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Έγκριση ή μη Στρατηγικού  Σχεδιασμού Επιχειρησιακού Προγράμματος  2011- 2014 Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας

Στη Μάνδρα σήμερα στις 14 του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2011  ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και
ώρα 20.30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε συνεδρίαση δημόσια , στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημο-
τικού Συμβουλίου του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας ,  ύστερα  από την με αριθμ. πρωτ. 16346/8-9-2011 έγγραφη πρό-
σκληση του Προέδρου , που επιδόθηκε νόμιμα, με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν 3852/10 .

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο μελών 27 παραβρέθηκαν παρόντα  26
δηλαδή:

Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Τσάμος Παναγιώτης Πρόεδρος
2. Τώρος Αθανάσιος
3. Κολοβέντζος Παναγιώτης
4. Δουδέσης Δημήτριος
5. Μπέκας Δημήτριος
6. Αδάμ Μελέτιος
7. Γραμματικός Μελέτιος
8. Μεϊντάνης Ιωάννης
9. Φλώρου Καλομοίρα
10. Σαμπάνης Γεώργιος
11. Ρόκας Περικλής
12. Λινάρδος Ιωάννης
13. Παπακωνσταντίνου Αγγελική
14. Βασιλείου Μάριος
15. Χανιώτης Γεώργιος

16. Κριεκούκη Ιωάννα
17. Γιάννου Γεώργιος
18. Κυδώνης Αθανάσιος
19. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη
20. Μαρούγκα Μαρία
21. Κώνστας Ευάγγελος
22. Λιώρης Αθανάσιος *
23. Πανωλιάσκος Αθανάσιος
24. Μαρούγκας Μελέτιος
25. Κώνστα Αγλαΐα
26. Μονοχολιάς Μιχάλης

Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Πλούμπης Κωνσταντίνος

* Ο ΔΣ Λιώρης Αθανάσιος παρέστη μόνο στη συζήτηση των δύο έκτακτων θεμάτων και στη συζήτηση επί της  πρότασης
καταστηματαρχών της Δημοτικής Κοινότητας Ερυθρών  για την επιβολή τέλους . Στη συζήτηση των υπόλοιπων θεμάτων
απουσίαζε .
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Ο πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με παρόντα  και   το Δήμαρχο κο Δρίκο Γεώργιο και εισηγούμενος το

5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Δημοτικού συμβουλίου το παρακάτω κείμενο του Στρατηγικού  Σχε-
διασμού Επιχειρησιακού Προγράμματος  2011- 2014 Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας :

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.2.  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

1.2.1. Στρατηγική του Δήμου – Πολιτικό Πλαίσιο

Είναι κοινός τόπος ότι στις αρχές του 21ου αιώνα ζούμε την διαδικασία ενός μετασχηματισμού ολό-
κληρου του κόσμου, την διαδικασία οικοδομήσεως ενός νέου παγκόσμιου πολιτικού, οικονομικού,
κοινωνικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Μετασχηματισμός ο οποίος χαρακτηρίζεται από την
ευρύτητα της μορφής του - είναι παγκόσμιος - από την ρευστότητα του περιεχομένου του - είναι
σε διαρκή εξέλιξη - και τέλος από το αβέβαιο των αποτελεσμάτων του και των συνεπειών του στην
εξέλιξη της ανθρωπότητας.

Μια νέα πραγματικότητα στον αιώνα που τέλειωσε, στον αιώνα που ήρθε, της οποίας η μορφή και
το περιεχόμενο αποδίδονται με τον όρο "παγκοσμιοποίηση". Μια πραγματικότητα η οποία ξεκίνησε
από την διεθνοποίηση της οικονομίας, ωρίμασε και επιταχύνθηκε με την εκρηκτική εξέλιξη των επι-
κοινωνιών και της τεχνολογίας και οδήγησε στην εποχή των μεταβαλλόμενων ρόλων. Οδήγησε
στην αλλαγή ουσιαστικά του χώρου και του χρόνου μετοχής του ατόμου ή του συνόλου ατόμων,
εθνών και συλλογικών οντοτήτων στην πολιτική, οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή του
πλανήτη.

Μια νέα πραγματικότητα, η παγκοσμιοποίηση, η οποία για ορισμένους φαντάζει πανάκεια, μέσο και
σκοπό, λύση και λύτρωση των προβλημάτων, για άλλους δε άδηλο και αβέβαιο μέλλον, επιβολή
και κυνισμός, κατάρρευση της συλλογικότητας, της ταυτότητας των εθνών και των λαών. Αμφότε-
ροι, αισιόδοξοι και απαισιόδοξοι καταλήγουν στο ίδιο λανθασμένο και επικίνδυνο συμπέρασμα, ότι
βρισκόμαστε στο τέλος της ιστορίας, οι πρώτοι με επιφωνήματα ανακούφισης και οι δεύτεροι με
κραυγές αγωνίας.

Αντίθετα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η παγκοσμιοποίηση δεν είναι ιδεολογία, δεν είναι πολιτική
πρόταση διακυβέρνησης των κρατών ή της παγκόσμιας κοινότητας και σίγουρα δεν πρόκειται για
κάποια διεθνή συνωμοσία. Η παγκοσμιοποίηση είναι απλά το περιβάλλον μέσα στο οποίο δρούμε
διαχειριζόμενοι το παρόν και οικοδομώντας το μέλλον. Και ουδείς μπορεί να υποστηρίξει ότι σήμε-
ρα οι ευκαιρίες για πρόοδο δεν είναι περισσότερες από ότι ήταν άλλοτε, αλλά και ουδείς μπορεί να
μην παραδεχτεί ότι οι συνθήκες για την αξιοποίησή τους δεν είναι ιδιαιτέρως ευάλωτες από οποια-
δήποτε άλλη φορά.

Η κατάρρευση των παλαιών συμμαχιών και η ανάπτυξη νέων ισορροπιών, οι εκρήξεις εθνικισμού, ο θρησκευτικός φανα-
τισμός, η πείνα και οι ασθένειες του τρίτου κόσμου, οι περιβαλλοντικές μεταλλαγές, η οικονομική κρίση που πλήττει τα
δυτικά ανεπτυγμένα κράτη αναζητούν την λύση τους. Οι ιστορικοί ανταγωνισμοί και το κενό εξουσίας που δημιουργήθη-
καν από την κατάρρευση των ιδεολογικών συνασπισμών του παρελθόντος, τροφοδοτούνται από την οικονομική και κοι-
νωνική δυσαρέσκεια.

Η πραγματικότητα του χθες ρευστοποιείται και η πολιτική φαντάζει αδύνατη να ανταποκριθεί στο φρενήρη ρυθμό της
οικονομίας, της τεχνολογίας και των επικοινωνιών.

Παγκοσμιοποίηση με δυσκολίες αλλά και πλεονεκτήματα, την οποία πρέπει να διαχειριστούμε, αξι-
οποιώντας το κληροδότημα του αιώνα που έφυγε, στην βάση των διαχρονικών θεμέλιων λίθων της
ελευθερίας, της ισότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης, οικοδομώντας τον αιώνα που διανύουμε.

Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Οφείλουμε να την κατανοήσουμε, να την ελέγξουμε προς
όφελος του πολίτη με σκοπό την οικοδόμηση μιας ανοικτής πλουραλιστικής παγκόσμιας κοινωνίας
η οποία θα εξασφαλίζει στην οικονομία τον ανταγωνισμό και την ανάπτυξη, στην κοινωνία την δι-
καιοσύνη και την αξιοκρατία, στην πολιτική την συμμετοχή και την αξιοπιστία, στα έθνη την ειρηνι-
κή συνύπαρξη.

Η παγκόσμια κοινωνία μπορεί και πρέπει να επιβιώσει διαμέσου της παγκόσμιας οικονομίας και ενός
πλανητικού συστήματος πληροφοριών σε ένα δημοκρατικό, φιλελεύθερο και αποκεντρωμένο δί-
κτυο-κρατών με τον πολίτη ορθά και καλά πληροφορημένο και συμμέτοχο.

Η πρόκληση, για όλα τα έθνη, ιδιαιτέρως όμως για την Ελλάδα, είναι να αξιοποιήσουμε αυτή τη νέα
πραγματικότητα, την παγκοσμιοποίηση, γιατί εάν δεν το κάνουμε, το κόστος για το παρόν και το
μέλλον της χώρας θα είναι αφάνταστα μεγάλο. Και πρέπει πρώτα από όλα να δημιουργήσουμε τις
ασφαλιστικές δικλίδες που θα μας βοηθήσουν αφενός να κατανοήσουμε το νέο διεθνές περιβάλλον
και αφετέρου να θέσουμε σταθερούς και θεμελιώδεις προσανατολισμούς της πολιτικής μας. Γιατί σε



23
έναν κόσμο διαρκώς και ταχύτατα μεταβαλλόμενο εάν υπάρχει ένα στοιχείο ομαλότητας, αυτό είναι
η ύπαρξη σταθερών προσανατολισμών.

Μιας πολιτείας που θα διασφαλίζει το εθνικό συμφέρον και ακόμα περισσότερο το τοπικό συμφέ-
ρον. Και τοπικό συμφέρον του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας στον νέο αιώνα, στόχος και όραμα στον
21ο αιώνα δεν μπορεί να είναι άλλος από τον σχεδιασμό και την επιτυχή υλοποίηση όλων εκείνων
των πολιτικών που προσδίδουν στο Δήμο ισχύ, στην κοινωνία ευημερία και στην σχέση κοινωνίας
και Δήμου ανταποδοτικότητα.

Σήμερα οι σημαντικοί παράγοντες είναι η ισχυρή τοπική οικονομία και η κοινωνική ευημερία, η οι-
κοδόμηση ενός σύγχρονου αποκεντρωμένου δήμου και πρωτίστως η διευκόλυνση και λειτουργία
της κοινωνίας πολιτών.

Γι αυτό το ζητούμενο σήμερα είναι να αναπτυχθεί καθολικά σε ολόκληρη την κοινωνία και σε ότι
μας αφορά στην κοινωνία του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας αυτό που υπάρχει στο μεγάλο της τμήμα
της Ελληνικής κοινωνίας, η συνείδηση κοινωνίας πολιτών.

Και είναι αυτή η αλλαγή στην πολιτική κουλτούρα και στον πολιτικό πολιτισμό η οποία μετασχημα-
τίζει την ελληνική κοινωνία από το πελατειακό και λαϊκίστικο μοντέλο που εξαφάνιζε το άτομο μέσα
στη μάζα, σε κοινωνία πολιτών.

Είναι η αλλαγή στην πολιτική και εκλογική συμπεριφορά μεγάλων τμημάτων της ελληνικής κοινω-
νίας που οδηγεί στην υπερψήφιση του αξιολογότερου, του υπευθυνότερου και πρωτίστως αυτού
του προσώπου και της ομάδας που πρεσβεύει ιδεολογικά και διασφαλίζει  θεσμικά τις αξίες της ε-
λευθερίας του ατόμου, της συμμετοχής του πολίτη, της κοινωνικής

δικαιοσύνης και της ατομικής αξιοπρέπειας.  Είναι η προβολή της ατομικότητας και του ιδιωτικού
ανταγωνισμού ως απάντηση στην αναποτελεσματικότητας της κρατικής γραφειοκρατίας.

Γι αυτό είναι αναγκαίος ένας πολιτικός εκσυγχρονισμός που θα οδηγήσει σε ένα πλέγμα πολιτικών
θεσμών που θα διευρύνουν τις διαδικασίες συμμετοχής του πολίτη, την ανεξαρτησία του, την ορι-
ζόντια ανάπτυξη δικτύων, την εμπιστοσύνη και αμοιβαιότητα. Ένας πολιτικός εκσυγχρονισμός που
θα εδράζεται στην οροθετημένη διάκριση, του δημόσιου χώρου, του ιδιωτικού χώρου και του κοι-
νωνικού χώρου. Η σύγχρονη δημοκρατία που θα  οδηγεί σε εύρυθμη λειτουργία της κοινωνίας πο-
λιτών καθορίζει τον ρόλο του κράτους, της αγοράς της κοινωνίας.

Αυτή η δημοκρατία απαντά θετικά στην κρίση διακυβέρνησης, στην οικονομική κρίση και πρωτί-
στως στην οικοδόμηση ενός ισχυρού Δήμου. Μιας Ελλάδας που ο σημαντικός πυλώνας δημοκρατί-
ας και ανάπτυξης είναι ένας θεσμός που είναι σύμφυτος με την κοινωνία πολιτών, της Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης.

Σε αυτήν την κατεύθυνση ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο ρόλος των αιρετών εκπροσώπου
των τοπικών κοινωνιών είναι σημαντικός. Και αυτό γιατί η Τοπική αυτοδιοίκηση δεν είναι απλώς
ένας θεσμός διακυβέρνησης, είναι ουσιαστικά αυτός ο ζωτικός πολιτικός χώρος όπου μέσω της
στενής και αέναης συνεργασίας όλων των εκπροσώπων της, προωθείται ο συλλογικός χαρακτήρας
της πολιτικής απόφασης, εξασφαλίζεται η συμμετοχή των πολιτών, αναδεικνύονται τα πραγματικά
προβλήματα και εφαρμόζονται δίκαιες πολιτικές επίλυσής τους.

Είναι αυτός ο πολιτικός χώρος ο οποίος συμβάλλει στην αξιοπιστία των πολιτικών και εδραιώνει
σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ αιρετών και πολιτών. Η πολιτική δύναμη, πολιτική
διαφορά αλλά και το ανάλογο μέγεθος της ευθύνης  της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι η αμεσότητα
της εκλογής των πολιτικών εκπροσώπων της αλλά κυρίως η αμεσότητα με την οικονομική, κοινω-
νική, πολιτιστική και πολιτική ζωή των κατοίκων των περιοχών που αναφέρεται.

Ιδιαίτερα στη σημερινή συγκυρία που διαμορφώνεται πρώτον από την οικονομική κρίση και δεύτε-
ρον από το νέο θεσμικό περιβάλλον που δημιούργησε η μεταρρύθμιση του Καλλικράτη, η Αυτο-
διοίκηση γενικότερα και ειδικότερα ο νεοσύστατος Δήμος Μάνδρας- Ειδυλλίας καλείται να διαδρα-
ματίσει καθοριστικό ρόλο στη ζωή των πολιτών.

Η οικονομική κρίση επιβάλει την επέκταση των κοινωνικών πολιτικών, με σκοπό να ανακουφίσει τις
κοινωνικές ομάδες που πλήττονται περισσότερο από την οικονομική κρίση: ανέργους, ηλικιωμέ-
νους, νέα ζευγάρια, Άτομα με ειδικές ανάγκες.

Η μεταρρύθμιση επιβάλλει την ομαλή, αλλά ουσιαστική ενοποίηση των δημοτικών υπηρεσιών και
την άσκηση δημοτικών πολιτικών που θα απευθύνονται ισότιμα σε όλους τους πολίτες της Μάν-
δρας, των Βιλίων, των Ερυθρών και της Οινόης, ώστε να οικοδομηθεί ένας Δήμος σύγχρονος, οι-
κονομικά βιώσιμος και αποτελεσματικός.
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Η ισχυροποίηση της κοινωνίας διαμέσου της ενδυνάμωσης των αποκεντρωμένων θεσμών αυτοδιοί-
κησης και η δυνατότητα πρωτοβουλιών και η ελευθερία αποφάσεων σε χαμηλότερα από την εθνική
κυβέρνηση

επίπεδα, όπως της τοπικής αυτοδιοίκησης θα σημάνει την επανατοποθέτηση του ατόμου στην πολι-
τική του ιδιότητα και θα αποτελέσει την απαρχή της επίλυσης των προβλημάτων των σύγχρονων
πολιτικών κοινωνιών, όπως φιλοδοξούμε να καταστήσουμε την κοινωνία του Δήμου Μάνδρας- Ει-
δυλλίας.

Η Αυτοδιοίκηση  ευνοεί  και επιδιώκει τον υψηλότερο βαθμό συναίνεσης, διαμορφώνοντας όρους
και δίνοντας μορφή, σε πραγματικές κοινωνικές συναινετικές διαδικασίες, με στόχο την ενότητα και
την κοινή δράση  αιρετών και πολιτών σε όλα τα επίπεδα, προς όφελος των τελευταίων.

Ουσιαστικά η Τοπική Αυτοδιοίκηση εγγυάται τον πολιτικό και θεσμικό διάλογο αλλά κυρίως μπορεί
να εγγυηθεί την επιτυχία του διαλόγου και της συνεργασίας μέσω της αυξημένης κινητοποίησης
των πολιτών λόγω της αμεσότητας με τα καθημερινά μικρά και μεγάλα τους προβλήματα

Αυτό είναι το ζητούμενο και ο ρόλος της Αυτοδιοίκησης που ο Δήμος Μάνδρας- Ειδυλλίας ευνοεί,
στηρίζει και επιδιώκει.

Έτσι σήμερα, όλοι οι πολίτες απαιτούν και ελπίζουν, διεκδικούν και επιλέγουν όχι απλώς μια Δημο-
τική υπηρεσία, ένα γραφειοκρατικό οικοδόμημα αλλά μια πολιτική πρόταση και έναν αξιακό κώδικα
που θα επιλύει τα μικρά και μεγάλα προβλήματα, τα καθημερινά αλλά και τα μεγάλα, τα μακρο-
πρόθεσμα.

Απαιτούν και ελπίζουν, επιλέγουν και εμπιστεύονται μια τοπική αυτοδιοίκηση που θα καταθέσει και
θα υλοποιεί μια συνολική πρόταση, η οποία θα επανατοποθετεί τον πολίτη στην πολιτική του ιδιό-
τητα, θα επαναδιατυπώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις άσκησης της εξουσίας, θα εγγυάται την
λειτουργία της δημοκρατίας, με σκοπό την λειτουργία της κοινωνίας πολιτών, την ανάπτυξη συνεί-
δησης κοινωνίας πολιτών.

Ο πολίτης που ασκεί κριτικό λόγο στα δρώμενα, που συμμετέχει και ελέγχει, που αντιστέκεται στα
προνόμια, στον συγκεντρωτισμό και την κηδεμονία, στον πολωτικό ανταγωνισμό μεταξύ στείρων
λογικών.

Ο πολίτης που εξήλθε από την ανωριμότητα και την εγωιστική του συμπεριφορά. Γιατί κοινωνία
πολιτών είναι η κοινωνία που χαρακτηρίζεται από ενεργούς και συμμέτοχους πολίτες, με ικανότητα
αυτοκριτικής, με σεβασμό στο Νόμο που αναζητούν με επίγνωση της ατομικής ευθύνης τους για
την πρόοδο των τεσσάρων δημοτικών ενοτήτων του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας και  την προσωπι-
κή τους καταξίωση.

Κοινωνία πολιτών είναι οι πολίτες που δεν προσδοκούν παθητικά να κερδίσουν αυτά που ο Δήμος
Μάνδρας - Ειδυλλίας μπορεί να κάνει γι αυτούς, αλλά ελπίζουν, αποφασίζουν και συμμετέχουν,
προσφέροντας στην κοινωνία αυτά που μπορούν εκείνοι να κάνουν για την πρόοδο και την ευημε-
ρία της.

Από τον πολίτη μέλος της κοινωνίας πολιτών, από τον πολίτη που επιδιώκει την βελτίωση της ατο-
μικής του θέσης σε ένα περιβάλλον οικονομικά ανεπτυγμένο, κοινωνικά δίκαιο και πολιτικά δημο-
κρατικό. Από τον πολίτη που συνθλίβεται ανάμεσα στο κράτος και την αλόγιστη στρεβλά ανταγω-
νιστική αγορά έχοντας υποβαθμιστεί σε ψηφοφόρο και καταναλωτή.

Ιδιαίτερα λοιπόν για το Δήμο Μάνδρας - Ειδυλλίας που η εδραίωση ενός ποιοτικού, κοινωνικού,
οικονομικού και διοικητικού συστήματος που θα εξασφαλίζει την Δημοκρατία, την Ανάπτυξη και
την λειτουργία μιας εύρυθμης κοινωνίας πολιτών, συνιστά το βήμα εξόδου από την σημερινή πα-
θογένεια.

Πρωτίστως οδηγεί στην οικοδόμηση του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας που πρωταγωνιστεί ο άνθρω-
πος, ενός Δήμου, του οποίου οι δημοτικές ενότητες πρωταγωνιστούν στη Δυτική Αττική.

Στην οικοδόμηση ενός Δήμου, ο οποίος θα εξελιχθεί από ενδιάμεσος χώρος ανάμεσα στα Μέγαρα
και τον άξονα Ελευσίνας- Ασπροπύργου σε Κέντρο Βάρους της Δυτικής Αττικής. Ένας «τόπος
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να ζεις και να εργάζεσαι», όπου ο πολίτης μπορεί να εργάζεται σε οργανωμένες βιοτεχνικές πε-
ριοχές και να ζει κοντά στο φυσικό περιβάλλον, απολαμβάνοντας υψηλής ποιότητας δημοτικές υ-
πηρεσίες ποιότητας ζωής από το Δήμο Μάνδρας- Ειδυλλίας.

1.2.2. Στρατηγική του Δήμου - Αναπτυξιακό Πλαίσιο

Στη σύγχρονη εποχή ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στην διαχείριση των βασικών ζητημάτων
ανάπτυξης κρίνεται πλέον από όλους ως κομβικός για την πορεία των τοπικών κοινωνιών, ιδιαίτερα
από την εμφάνιση της οικονομικής κρίσης. Η σύγχρονη τάση, η οποία προωθείται σημαντικά έπειτα
από τις πρώτες σοβαρές συνέπειες του παγκοσμιοποιημένου περιβάλλοντος και την αδυναμία υιο-
θέτησης ομοιογενών πολιτικών από ανομοιογενείς χωρικές ενότητες, είναι η προσπάθεια αξιοποίη-
σης των τοπικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων. Η προσπάθεια αυτή στηρίζεται στη αρχή της επι-
κουρικότητας η οποία όμως δεν εφαρμόστηκε αποτελεσματικά, ιδιαίτερα σε συγκεκριμένες χώρες
όπου η συμμόρφωση του εθνικού νομικού πλαισίου με τις ευρωπαϊκές επιταγές δεν εξασφάλιζε και
την ορθή εφαρμογή του. Άλλωστε  η ορθή εφαρμογή αποτελεί και ένα από τα ζητούμενα της με-
ταρρύθμισης του «Καλλικράτη».

Στο πλαίσιο αυτό η Τοπική Αυτοδιοίκηση καλείται να διαχειριστεί ένα μεγάλο αριθμό προβλημάτων
και διευρυμένων προοπτικών και για αυτό απαιτείται ο σχεδιασμός μιας ρεαλιστικής στρατηγικής
ανάπτυξης που θα άρει τους σοβαρούς ανασταλτικούς παράγοντες και θα επιτρέψει την ανάληψη
πρωτοβουλιών σε όλο το φάσμα της κοινωνικοοικονομικής ζωής της περιοχής. Με βάση τα παρα-
πάνω ο σκοπός εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι να αποτελέσει ένα επιχειρησια-
κό εργαλείο ανάλυσης, αξιολόγησης, σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων που συμβάλλουν στη
βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου.

Ιδιαίτερα σε ένα Δήμο που προέκυψε από διαδικασία συνένωσης, όπως ο Δήμος Μάνδρας- Ειδυλλί-
ας, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα με τα – κάτωθι αναφερόμενα - ζητήματά του αποτελεί κρίσιμη
διαδικασία για την οικοδόμηση ενός διοικητικά εύρυθμου, οικονομικά βιώσιμου και αποτελεσματι-
κού Δήμου.

Ο βασικός στόχος ενός Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι να δώσει απάντηση σε τρία βασικά ζη-
τήματα:

 Πρώτο, να προσδιορίσει τα χαρακτηριστικά και το επίπεδο ανάπτυξης στο οποίο βρίσκεται ο
Δήμος κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

 Δεύτερο, να προσδιορίσει τη στρατηγική του Δήμου, δηλαδή σε ποιο τύπο ή επίπεδο ανάπτυξης
επιδιώκει να φτάσει.

 Τρίτον, να προσδιορίσει τους τρόπους, δηλαδή ποια μέσα θα χρησιμοποιήσει ο Δήμος για να
φτάσει στο επίπεδο ανάπτυξης που επιδιώκει

Στο παρόν Κεφάλαιο θα διατυπωθούν το Όραμα και οι Αρχές που προτίθεται να ακολουθήσει ο Δή-
μος Μάνδρας - Ειδυλλίας στην επόμενη τετραετία, αναλύεται η στρατηγική που θα ακολουθηθεί και
παρουσιάζονται οι Άξονες Προτεραιότητας, τα Μέτρα και οι Δράσεις, στα οποία θα βασιστούν τα
Ετήσια Προγράμματα Δράσης του Δήμου και των Νομικών Προσώπων.

Τόσο η Αποστολή του Δήμου και το Όραμα, όσο και η ανάπτυξη του Στρατηγικού Σχεδιασμού και
των Αξόνων και Μέτρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος εκπορεύονται από τις ανάγκες του Δή-
μου και τις απαιτήσεις που διαμορφώνονται για την ανάπτυξή του με μοναδικό περιορισμό το ευρύ-
τερο νομικό πλαίσιο (εθνικό, κοινοτικό) βάσει του οποίου δραστηριοποιούνται ο Δήμος και τα Νο-
μικά του Πρόσωπα.

Βάση για την περαιτέρω ανάλυση αποτέλεσε τόσο η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του
Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας όπου οδήγησε στην διαγνωστική ανάλυση του εξωτερικού και εσωτε-
ρικού περιβάλλοντος του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του, η οποία στη συνέχεια κατέληξε
σε συγκεκριμένα αποτελέσματα τα οποία εκφράζονται από το σύνολο των πλεονεκτημάτων, αδυ-
ναμιών, ευκαιριών και απειλών της περιοχής καθώς επίσης και από τα κρίσιμα ζητήματα που πρέπει
να αντιμετωπιστούν. Η εκμετάλλευση των δυνατών σημείων, η μετατροπή των αδυναμιών σε δυ-
νητικά πλεονεκτήματα, ο περιορισμός των απειλών και η αξιοποίηση των ευκαιριών αποτελεί το
ζητούμενο για κάθε περιοχή καθώς και το αντικείμενο του στρατηγικού σχεδιασμού σε ανώτατο
επίπεδο ενδιαφέροντος.
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Απαραίτητη προϋπόθεση εξαιρετικά κρίσιμης σημασίας είναι προσδιορισμός ενός οράματος και η
υιοθέτηση συγκεκριμένων στρατηγικών στόχων - προτεραιοτήτων. Η διαδικασία είναι πολύ σημα-
ντική γιατί προσδιορίζει το επιθυμητό σημείο και τους ειδικότερους στόχους για τους οποίους θα
ενεργοποιηθεί ένα σύνολο παραγωγικών πόρων σε βάθος χρόνου και προδιαγράφει τον τρόπο με-
τάβασης στο σημείο στόχο.

Ταυτόχρονα, στη διαδικασία αυτή έχουν ληφθεί πέραν των άλλων σοβαρά υπόψη όλες οι βασικές
κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιο συγκεκριμένα ο κεντρικός άξονας της προγραμματι-
κής περιόδου 2007- 2013 που είναι ο στρατηγικός χαρακτήρας των παρεμβάσεων και η σαφέστερη
διασύνδεση τους με τους στόχους της Στρατηγικής της Λισσαβόνας. Οι στρατηγικές κατευθύνσεις
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνοχή προσδιορίζουν τρεις βασικούς άξονες προτεραιοτήτων για
τα αστικά κέντρα οι οποίοι αποτελούν ουσιαστικά και φορείς έκφρασης της αειφόρου ανάπτυξης.

1. Βελτίωση της ελκυστικότητας των πόλεων μέσω της βελτίωσης  της πρόσβασης, της εξασφάλι-
σης επαρκών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και της διατήρησης των περιβαλλοντικών τους δυ-
νατοτήτων.

2. Ενθάρρυνση της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας, της οικονομικής ανάπτυξης και της
γνώσης μέσω της έρευνας και της καινοτομίας, με την υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών πλη-
ροφόρησης και επικοινωνίας.

3. Αύξηση της απασχόλησης με την προσέλκυση περισσότερων ανθρώπων στην αγορά εργασίας ή
με την ενθάρρυνση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, τη βελτίωση της ευελιξίας των ανθρώπι-
νων πόρων και των επιχειρήσεων και αύξηση των επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο.

Η μετάφραση των ευρωπαϊκού στρατηγικού σχεδιασμού σε συγκεκριμένο χωρικό επίπεδο απαιτεί
την εφαρμογή ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου το οποίο θα έχει απόλυτα προσδιορισμένους
στόχους και θα εδράζεται σε συγκεκριμένους κεντρικούς πυλώνες:

 Ανταγωνιστικότητα

 Επιχειρηματικότητα,

 Κοινωνική συνοχή,

 Περιβαλλοντική προστασία,

 Διοικητική αναβάθμιση

 Εξωστρέφεια

Οι παραπάνω κατευθυντήριες γραμμές μεταφέρονται και συγκεκριμενοποιούνται σε ειδικό χωρικό
επίπεδο μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας και συγκεκριμένα
του Στρατηγικού Σχεδιασμού του.
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1.2.3. Το Όραμα & οι αρχές του Δήμου

Το Όραμα του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας είναι η οικοδόμηση μιας κοινωνίας ευημερού-
σας και ενός Δήμου Αποτελεσματικού σε μια Ανταποδοτική Σχέση Πολίτη – Δήμου. Σε
αυτό το Δήμο πρωτεύουσα δύναμη είναι ο Άνθρωπος.

Αναλυτικότερα το Όραμα και η Επιλογή μας είναι:

 Ένας Δήμος αποκεντρωμένος, διοικητικά ισχυρός, που θα ικανοποιεί τις ανάγκες
όλων των δημοτών του στη Μάνδρα, στα Βίλια, στις Ερυθρές και στην Οινοή

 Ένας Δήμος που πρωταγωνιστεί ο Άνθρωπος, οι Ανάγκες του, οι Προσδοκίες του,
η Ατομική του Ευτυχία και Ευημερία.

 Ένας Δήμος που αποτελεί το κέντρο βάρους της Δυτικής Αττικής
 Ένας «Τόπος να Ζεις και να Εργάζεσαι»
 Ένας Δήμος που πρωταγωνιστεί ο Δήμος, οι Δημοτικές Πολιτικές, οι Δεσμεύσεις

μας και η Δημοτική Περιουσία, η Δική σας Συνεισφορά.
 Ένας Δήμος, μια κοινωνία ευημερούσα, φιλελεύθερη, πολυπολιτισμική, δημοκρα-

τική, συμμετοχική και βιώσιμη.

Σε αυτό το πλαίσιο ο σχεδιασμός, η απόφαση & η υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου του Δήμου
Μάνδρας - Ειδυλλίας είναι ευθύνη του Πολίτη.

 Ο Σχεδιασμός, η Απόφαση & η Υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου είναι ευθύνη
του Πολίτη, του καθενός μας, Όλων μας.

 Απέναντι στους «αρμόδιους», τους «συναρμόδιους» & τους «αναρμόδιους» ε-
μείς οι Πολίτες του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας Προτάσσουμε τον Πολίτη.

 Ο Πολίτης Αποφασίζει για την Ζωή του, τη Γειτονιά του, τον Οικισμό το Δήμο.

Σε κάθε περίπτωση το όραμα του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας είναι ρεαλιστικό, δυναμικό, σύνθετο,
πολυλειτουργικό και κοινωνικά αποδεκτό.

 Ρεαλιστικό γιατί στηρίζεται στα πραγματικά δεδομένα της περιοχής και φιλοδοξεί να άρει
τις όποιες αδυναμίες του και να αξιοποιήσει έτσι περαιτέρω τα ανταγωνιστικά του πλεονε-
κτήματα. Ειδικότερα, ο αστικός του χαρακτήρας, με βάση τις τάσεις πληθυσμιακής και οι-
κονομικής ανάπτυξης του πολεοδομικού συγκροτήματος αναμένεται να ενισχυθεί κυρίως
μέσω της συνέχισης της εγκατάστασης λειτουργιών στην περιοχή του Δήμου ελλείψει ε-
ναλλακτικών λύσεων, καθώς και μέσω αύξησης της ζήτησης χώρων για κύρια κατοικία των
κατοίκων του ΠΣ. Η ενίσχυση όμως του αστικού χαρακτήρα του Δήμου θα πρέπει να γίνει
με τέτοιο τρόπο ώστε αφενός να διαφυλαχτούν τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά ως τόπου
διαβίωσης, παραγωγής και εργασίας και αφετέρου να ενισχυθεί η αναπτυξιακή του πορεία.

 Το όραμα είναι δυναμικό γιατί δεν χαρακτηρίζεται από συντηρητισμό και στατικότητα. Απε-
ναντίας, αναγνωρίζει τις τάσεις μετεξέλιξης της περιοχής, των πιέσεων που δέχεται από τα
σύγχρονα δεδομένα, των αλλαγών στις πολιτικές και στις αγορές, τις περιβαλλοντικές αλ-
λαγές, τις ποιοτικές προτιμήσεις των κατοίκων της περιοχής για κατανάλωση και κατοικία
και θέτει ως στόχο της αξιοποίηση αυτών των τάσεων και αλλαγών προς όφελος της μελ-
λοντικής του ανάπτυξης.

 Το όραμα είναι σύνθετο και πολυθεματικό, αποφεύγοντας μια μονοδιάστατη ανάπτυξη, η
οποία θα τόνιζε μια από τις πτυχές της (π.χ. μόνο οικονομική, μόνο πολιτιστική, μόνο χω-
ρική) ή θα εστίαζε σ’ έναν μόνο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας. Αντιθέτως, είναι εμ-
φανές ότι το αναπτυξιακό όραμα του Δήμου προτάσσει την ισόρροπη και συμμετρική ανά-
πτυξη τόσο της οικονομικής δραστηριότητας, όσο και του πολιτισμού και της ποιότητας
ζωής των κατοίκων.

 Το όραμα είναι πολυλειτουργικό σύμφωνα με το αναπτυξιακό πρότυπο της βιώσιμης ανά-
πτυξης. Επιδιώκει τη σύζευξη της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης με την παράλληλη
προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος και δίδει έμφαση στην ποιότητα (παραγωγής,
περιβάλλοντος και κατοικίας). Συνεπώς, η επιδιωκόμενη αναπτυξιακή διαδικασία συμπερι-
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λαμβάνει οικονομικές, περιβαλλοντικές, πολιτιστικές και κοινωνικές λειτουργίες, χωρίς α-
ποκλεισμούς και αλληλο-αναιρέσεις.

 Το όραμα είναι κοινωνικά αποδεκτό  γιατί προέκυψε μέσα από μια διαδικασία έντονης δια-
βούλευσης με φορείς και  κατοίκους της περιοχής. Η κοινωνική αποδοχή του οράματος δι-
ασφαλίζει την εσωτερική του συνοχή καθώς και τις προοπτικές πραγμάτωσής του.

Τέλος, το όραμα της περιοχής είναι συμβατό με το αναπτυξιακό όραμα του ΠΕΠ Αττικής, καθώς και
με τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές της νέας πολιτικής συνοχής και τους εθνικούς και ευρωπαϊ-
κούς αναπτυξιακούς στόχους.

Οι αρχές που διέπουν το όραμα και την στρατηγική του Δήμου είναι:

 Της συμβατότητας και της άμεσης συσχέτισης με το αναπτυξιακό όραμα. Δηλαδή θα πρέ-
πει να περιλαμβάνει όλους εκείνους τους γενικούς στόχους, η υλοποίηση των οποίων θα οδηγήσει
την περιοχή στην κοινωνικά επιθυμητή κατάσταση. Στην ουσία πρόκειται για τη στρατηγική εξειδί-
κευση του οράματος μέσω της διατύπωσης εξειδικευμένων στόχων.

 Της εσωτερικής συνοχής, που σημαίνει ότι οι επιμέρους στόχοι θα πρέπει να λειτουργούν
συμπληρωματικά, χωρίς επικαλύψεις ή συγκρούσεις και αλληλοαναιρέσεις.

 Της θεματικής εξειδίκευσης, δηλαδή του συγκεκριμένου προσανατολισμού και διακριτού
περιεχομένου κάθε στόχου και της προώθησης ενός συγκεκριμένου τομέα της οικονομικής και κοι-
νωνικής ζωής.

 Της εφικτότητας, δηλαδή της διατύπωσης στόχων που είναι ρεαλιστικοί και υλοποιήσιμοι.

 Της κοινωνικής αποδοχής, που σημαίνει ότι οι στρατηγικοί στόχοι θα πρέπει να είναι α-
ποδεκτοί και να τυγχάνουν της κοινωνικής συναίνεσης από τους κατοίκους της περιοχής.

 Της συνάφειας με τις περιφερειακές, εθνικές και ευρωπαϊκές αναπτυξιακές προτεραιότη-
τες, ώστε αφενός να έχουν μεγάλη πιθανότητα χρηματοδότησης και αφετέρου να συνεργούν με
αυτές ώστε να υπάρχει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα.
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1.2.4. Οι Άξονες – Τα Μέτρα  &  Οι Δράσεις  του  Στρατηγικού Σχεδιασμού

Οι άξονες του Στρατηγικού Σχεδίου είναι οι κάτωθι:

1ος Άξονας «Ανθρωποκεντρική Τοπική Κοινωνία» : Δημοτικές Πολιτικές Τοπικής
Διακυβέρνησης -  Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης – Οργάνωσης – Προστασίας &
Ασφάλειας - Πολιτικού Πολιτισμού Εμπιστοσύνης – Ενεργή Ενοποίηση στο νέο
κοινωνικό-οικονομικό και πολιτιστικό γίγνεσθαι του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας

 2ος Άξονας «Δίκαιη Τοπική Κοινωνία» :Δημοτικές Πολιτικές Υγείας – Πρόνοιας -
Παιδείας – Πολιτισμού – Αθλητισμού

3ος Άξονας «Αειφόρος και Φιλο -Περιβαλλοντική Τοπική Κοινωνία» : Δημοτικές
Πολιτικές Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής – Μεταφορών & Επικοινωνιών –
Πρασίνου – Πολεοδομίας - Ύδρευσης – Αποχέτευσης – Διαχείρισης Απορριμμάτων
& Καθαριότητας

 4ος Άξονας «Βιώσιμη Τοπική Κοινωνία» :  Δημοτικές Πολιτικές Οικονομικής Ανά-
πτυξης – Απασχόλησης – Καινοτομίας – Επιχειρηματικότητας

Κάθε Άξονας αναλύεται σε Μέτρα και Δράσεις όπως ενδεικτικά αναφέρονται τα κάτωθι:
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1ος Άξονας «Ανθρωποκεντρική Τοπική Κοινωνία» :

 Μέτρο 1.1.: Αποδοτικότητα – Ποιότητα Υπηρεσιών
 Μέτρο 1.2.: Επιμόρφωση - Κατάρτιση
 Μέτρο 1.3.: Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 Μέτρο 1.4.: Επιτελική Υποστήριξη – Σύγχρονες μορφές οργάνωσης
 Μέτρο 1.5.: Οικονομική Διαχείριση
 Μέτρο 1.6.: Συμμετοχικές Διαδικασίες
 Μέτρο 1.7.: Πολιτική Προστασία
 Μέτρο 1.8.: Νομικά Πρόσωπα

2ος Άξονας «Δίκαιη Τοπική Κοινωνία»:

 Μέτρο 2.1.: Υγεία
 Μέτρο 2.2: Πρόνοια
 Μέτρο 2.3.: Πολιτισμός
 Μέτρο 2.4.: Αθλητισμός
 Μέτρο 2.5.: Παιδεία

3ος Άξονας  «Αειφόρος και Φιλο -Περιβαλλοντική Τοπική Κοινωνία» :

 Μέτρο 3.1.: Περιβάλλον
 Μέτρο 3.2.: Πολεοδομία και χωροταξία
 Μέτρο 3.3.: Μεταφορές – Συγκοινωνίες
 Μέτρο 3.4.: Διαχείριση απορριμμάτων και υγρών αποβλήτων

4ος Άξονας «Βιώσιμη Τοπική Κοινωνία» :

 Μέτρο 4.1.: Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού για την προώθηση της απασχόλησης στο
Δήμο

 Μέτρο 4.2.: Προώθηση της επιχειρηματικότητας
 Μέτρο 4.3.: Δημοτική Επιχειρηματικότητα
 Μέτρο 4.4.: Καινοτόμες δράσεις τοπικής ανάπτυξης

Οι παραπάνω άξονες και μέτρα  εισάγονται στο Δημοτικό Συμβούλιο και σε διαβούλευση με την
τοπική κοινωνία, προκειμένου να αναλυθούν και να επεκταθούν σε δράσεις.

Κατόπιν των παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά
Το Δημοτικό Συμβούλιο

Αφού έλαβε υπόψη του το παραπάνω κείμενο του Στρατηγικού  Σχεδιασμού Επιχειρησιακού Προγράμματος  2011-
2014 Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Με ψήφους 15 υπέρ (των ΔΣ της πλειοψηφίας ) και  10 κατά (των ΔΣ της μειοψηφίας)
Εγκρίνει το Στρατηγικό  Σχεδιασμό του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  2011- 2014  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλ-
λίας  που έχει ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.2.  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

1.2.1. Στρατηγική του Δήμου – Πολιτικό Πλαίσιο

Είναι κοινός τόπος ότι στις αρχές του 21ου αιώνα ζούμε την διαδικασία ενός μετασχηματισμού ολό-
κληρου του κόσμου, την διαδικασία οικοδομήσεως ενός νέου παγκόσμιου πολιτικού, οικονομικού,
κοινωνικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Μετασχηματισμός ο οποίος χαρακτηρίζεται από την
ευρύτητα της μορφής του - είναι παγκόσμιος - από την ρευστότητα του περιεχομένου του - είναι
σε διαρκή εξέλιξη - και τέλος από το αβέβαιο των αποτελεσμάτων του και των συνεπειών του στην
εξέλιξη της ανθρωπότητας.

Μια νέα πραγματικότητα στον αιώνα που τέλειωσε, στον αιώνα που ήρθε, της οποίας η μορφή και
το περιεχόμενο αποδίδονται με τον όρο "παγκοσμιοποίηση". Μια πραγματικότητα η οποία ξεκίνησε
από την διεθνοποίηση της οικονομίας, ωρίμασε και επιταχύνθηκε με την εκρηκτική εξέλιξη των επι-
κοινωνιών και της τεχνολογίας και οδήγησε στην εποχή των μεταβαλλόμενων ρόλων. Οδήγησε
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στην αλλαγή ουσιαστικά του χώρου και του χρόνου μετοχής του ατόμου ή του συνόλου ατόμων,
εθνών και συλλογικών οντοτήτων στην πολιτική, οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή του
πλανήτη.

Μια νέα πραγματικότητα, η παγκοσμιοποίηση, η οποία για ορισμένους φαντάζει πανάκεια, μέσο και
σκοπό, λύση και λύτρωση των προβλημάτων, για άλλους δε άδηλο και αβέβαιο μέλλον, επιβολή
και κυνισμός, κατάρρευση της συλλογικότητας, της ταυτότητας των εθνών και των λαών. Αμφότε-
ροι, αισιόδοξοι και απαισιόδοξοι καταλήγουν στο ίδιο λανθασμένο και επικίνδυνο συμπέρασμα, ότι
βρισκόμαστε στο τέλος της ιστορίας, οι πρώτοι με επιφωνήματα ανακούφισης και οι δεύτεροι με
κραυγές αγωνίας.

Αντίθετα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η παγκοσμιοποίηση δεν είναι ιδεολογία, δεν είναι πολιτική
πρόταση διακυβέρνησης των κρατών ή της παγκόσμιας κοινότητας και σίγουρα δεν πρόκειται για
κάποια διεθνή συνωμοσία. Η παγκοσμιοποίηση είναι απλά το περιβάλλον μέσα στο οποίο δρούμε
διαχειριζόμενοι το παρόν και οικοδομώντας το μέλλον. Και ουδείς μπορεί να υποστηρίξει ότι σήμε-
ρα οι ευκαιρίες για πρόοδο δεν είναι περισσότερες από ότι ήταν άλλοτε, αλλά και ουδείς μπορεί να
μην παραδεχτεί ότι οι συνθήκες για την αξιοποίησή τους δεν είναι ιδιαιτέρως ευάλωτες από οποια-
δήποτε άλλη φορά.

Η κατάρρευση των παλαιών συμμαχιών και η ανάπτυξη νέων ισορροπιών, οι εκρήξεις εθνικισμού, ο θρησκευτικός φανα-
τισμός, η πείνα και οι ασθένειες του τρίτου κόσμου, οι περιβαλλοντικές μεταλλαγές, η οικονομική κρίση που πλήττει τα
δυτικά ανεπτυγμένα κράτη αναζητούν την λύση τους. Οι ιστορικοί ανταγωνισμοί και το κενό εξουσίας που δημιουργήθη-
καν από την κατάρρευση των ιδεολογικών συνασπισμών του παρελθόντος, τροφοδοτούνται από την οικονομική και κοι-
νωνική δυσαρέσκεια.

Η πραγματικότητα του χθες ρευστοποιείται και η πολιτική φαντάζει αδύνατη να ανταποκριθεί στο φρενήρη ρυθμό της
οικονομίας, της τεχνολογίας και των επικοινωνιών.

Παγκοσμιοποίηση με δυσκολίες αλλά και πλεονεκτήματα, την οποία πρέπει να διαχειριστούμε, αξι-
οποιώντας το κληροδότημα του αιώνα που έφυγε, στην βάση των διαχρονικών θεμέλιων λίθων της
ελευθερίας, της ισότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης, οικοδομώντας τον αιώνα που διανύουμε.

Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Οφείλουμε να την κατανοήσουμε, να την ελέγξουμε προς
όφελος του πολίτη με σκοπό την οικοδόμηση μιας ανοικτής πλουραλιστικής παγκόσμιας κοινωνίας
η οποία θα εξασφαλίζει στην οικονομία τον ανταγωνισμό και την ανάπτυξη, στην κοινωνία την δι-
καιοσύνη και την αξιοκρατία, στην πολιτική την συμμετοχή και την αξιοπιστία, στα έθνη την ειρηνι-
κή συνύπαρξη.

Η παγκόσμια κοινωνία μπορεί και πρέπει να επιβιώσει διαμέσου της παγκόσμιας οικονομίας και ενός
πλανητικού συστήματος πληροφοριών σε ένα δημοκρατικό, φιλελεύθερο και αποκεντρωμένο δί-
κτυο-κρατών με τον πολίτη ορθά και καλά πληροφορημένο και συμμέτοχο.

Η πρόκληση, για όλα τα έθνη, ιδιαιτέρως όμως για την Ελλάδα, είναι να αξιοποιήσουμε αυτή τη νέα
πραγματικότητα, την παγκοσμιοποίηση, γιατί εάν δεν το κάνουμε, το κόστος για το παρόν και το
μέλλον της χώρας θα είναι αφάνταστα μεγάλο. Και πρέπει πρώτα από όλα να δημιουργήσουμε τις
ασφαλιστικές δικλίδες που θα μας βοηθήσουν αφενός να κατανοήσουμε το νέο διεθνές περιβάλλον
και αφετέρου να θέσουμε σταθερούς και θεμελιώδεις προσανατολισμούς της πολιτικής μας. Γιατί σε
έναν κόσμο διαρκώς και ταχύτατα μεταβαλλόμενο εάν υπάρχει ένα στοιχείο ομαλότητας, αυτό είναι
η ύπαρξη σταθερών προσανατολισμών.

Μιας πολιτείας που θα διασφαλίζει το εθνικό συμφέρον και ακόμα περισσότερο το τοπικό συμφέ-
ρον. Και τοπικό συμφέρον του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας στον νέο αιώνα, στόχος και όραμα στον
21ο αιώνα δεν μπορεί να είναι άλλος από τον σχεδιασμό και την επιτυχή υλοποίηση όλων εκείνων
των πολιτικών που προσδίδουν στο Δήμο ισχύ, στην κοινωνία ευημερία και στην σχέση κοινωνίας
και Δήμου ανταποδοτικότητα.

Σήμερα οι σημαντικοί παράγοντες είναι η ισχυρή τοπική οικονομία και η κοινωνική ευημερία, η οι-
κοδόμηση ενός σύγχρονου αποκεντρωμένου δήμου και πρωτίστως η διευκόλυνση και λειτουργία
της κοινωνίας πολιτών.
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Γι αυτό το ζητούμενο σήμερα είναι να αναπτυχθεί καθολικά σε ολόκληρη την κοινωνία και σε ότι
μας αφορά στην κοινωνία του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας αυτό που υπάρχει στο μεγάλο της τμήμα
της Ελληνικής κοινωνίας, η συνείδηση κοινωνίας πολιτών.

Και είναι αυτή η αλλαγή στην πολιτική κουλτούρα και στον πολιτικό πολιτισμό η οποία μετασχημα-
τίζει την ελληνική κοινωνία από το πελατειακό και λαϊκίστικο μοντέλο που εξαφάνιζε το άτομο μέσα
στη μάζα, σε κοινωνία πολιτών.

Είναι η αλλαγή στην πολιτική και εκλογική συμπεριφορά μεγάλων τμημάτων της ελληνικής κοινω-
νίας που οδηγεί στην υπερψήφιση του αξιολογότερου, του υπευθυνότερου και πρωτίστως αυτού
του προσώπου και της ομάδας που πρεσβεύει ιδεολογικά και διασφαλίζει  θεσμικά τις αξίες της ε-
λευθερίας του ατόμου, της συμμετοχής του πολίτη, της κοινωνικής

δικαιοσύνης και της ατομικής αξιοπρέπειας.  Είναι η προβολή της ατομικότητας και του ιδιωτικού
ανταγωνισμού ως απάντηση στην αναποτελεσματικότητας της κρατικής γραφειοκρατίας.

Γι αυτό είναι αναγκαίος ένας πολιτικός εκσυγχρονισμός που θα οδηγήσει σε ένα πλέγμα πολιτικών
θεσμών που θα διευρύνουν τις διαδικασίες συμμετοχής του πολίτη, την ανεξαρτησία του, την ορι-
ζόντια ανάπτυξη δικτύων, την εμπιστοσύνη και αμοιβαιότητα. Ένας πολιτικός εκσυγχρονισμός που
θα εδράζεται στην οροθετημένη διάκριση, του δημόσιου χώρου, του ιδιωτικού χώρου και του κοι-
νωνικού χώρου. Η σύγχρονη δημοκρατία που θα  οδηγεί σε εύρυθμη λειτουργία της κοινωνίας πο-
λιτών καθορίζει τον ρόλο του κράτους, της αγοράς της κοινωνίας.

Αυτή η δημοκρατία απαντά θετικά στην κρίση διακυβέρνησης, στην οικονομική κρίση και πρωτί-
στως στην οικοδόμηση ενός ισχυρού Δήμου. Μιας Ελλάδας που ο σημαντικός πυλώνας δημοκρατί-
ας και ανάπτυξης είναι ένας θεσμός που είναι σύμφυτος με την κοινωνία πολιτών, της Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης.

Σε αυτήν την κατεύθυνση ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο ρόλος των αιρετών εκπροσώπου
των τοπικών κοινωνιών είναι σημαντικός. Και αυτό γιατί η Τοπική αυτοδιοίκηση δεν είναι απλώς
ένας θεσμός διακυβέρνησης, είναι ουσιαστικά αυτός ο ζωτικός πολιτικός χώρος όπου μέσω της
στενής και αέναης συνεργασίας όλων των εκπροσώπων της, προωθείται ο συλλογικός χαρακτήρας
της πολιτικής απόφασης, εξασφαλίζεται η συμμετοχή των πολιτών, αναδεικνύονται τα πραγματικά
προβλήματα και εφαρμόζονται δίκαιες πολιτικές επίλυσής τους.

Είναι αυτός ο πολιτικός χώρος ο οποίος συμβάλλει στην αξιοπιστία των πολιτικών και εδραιώνει
σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ αιρετών και πολιτών. Η πολιτική δύναμη, πολιτική
διαφορά αλλά και το ανάλογο μέγεθος της ευθύνης  της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι η αμεσότητα
της εκλογής των πολιτικών εκπροσώπων της αλλά κυρίως η αμεσότητα με την οικονομική, κοινω-
νική, πολιτιστική και πολιτική ζωή των κατοίκων των περιοχών που αναφέρεται.

Ιδιαίτερα στη σημερινή συγκυρία που διαμορφώνεται πρώτον από την οικονομική κρίση και δεύτε-
ρον από το νέο θεσμικό περιβάλλον που δημιούργησε η μεταρρύθμιση του Καλλικράτη, η Αυτο-
διοίκηση γενικότερα και ειδικότερα ο νεοσύστατος Δήμος Μάνδρας- Ειδυλλίας καλείται να διαδρα-
ματίσει καθοριστικό ρόλο στη ζωή των πολιτών.

Η οικονομική κρίση επιβάλει την επέκταση των κοινωνικών πολιτικών, με σκοπό να ανακουφίσει τις
κοινωνικές ομάδες που πλήττονται περισσότερο από την οικονομική κρίση: ανέργους, ηλικιωμέ-
νους, νέα ζευγάρια, Άτομα με ειδικές ανάγκες.

Η μεταρρύθμιση επιβάλλει την ομαλή, αλλά ουσιαστική ενοποίηση των δημοτικών υπηρεσιών και
την άσκηση δημοτικών πολιτικών που θα απευθύνονται ισότιμα σε όλους τους πολίτες της Μάν-
δρας, των Βιλίων, των Ερυθρών και της Οινόης, ώστε να οικοδομηθεί ένας Δήμος σύγχρονος, οι-
κονομικά βιώσιμος και αποτελεσματικός.

Η ισχυροποίηση της κοινωνίας διαμέσου της ενδυνάμωσης των αποκεντρωμένων θεσμών αυτοδιοί-
κησης και η δυνατότητα πρωτοβουλιών και η ελευθερία αποφάσεων σε χαμηλότερα από την εθνική
κυβέρνηση

επίπεδα, όπως της τοπικής αυτοδιοίκησης θα σημάνει την επανατοποθέτηση του ατόμου στην πολι-
τική του ιδιότητα και θα αποτελέσει την απαρχή της επίλυσης των προβλημάτων των σύγχρονων
πολιτικών κοινωνιών, όπως φιλοδοξούμε να καταστήσουμε την κοινωνία του Δήμου Μάνδρας- Ει-
δυλλίας.
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Η Αυτοδιοίκηση  ευνοεί  και επιδιώκει τον υψηλότερο βαθμό συναίνεσης, διαμορφώνοντας όρους
και δίνοντας μορφή, σε πραγματικές κοινωνικές συναινετικές διαδικασίες, με στόχο την ενότητα και
την κοινή δράση  αιρετών και πολιτών σε όλα τα επίπεδα, προς όφελος των τελευταίων.

Ουσιαστικά η Τοπική Αυτοδιοίκηση εγγυάται τον πολιτικό και θεσμικό διάλογο αλλά κυρίως μπορεί
να εγγυηθεί την επιτυχία του διαλόγου και της συνεργασίας μέσω της αυξημένης κινητοποίησης
των πολιτών λόγω της αμεσότητας με τα καθημερινά μικρά και μεγάλα τους προβλήματα

Αυτό είναι το ζητούμενο και ο ρόλος της Αυτοδιοίκησης που ο Δήμος Μάνδρας- Ειδυλλίας ευνοεί,
στηρίζει και επιδιώκει.

Έτσι σήμερα, όλοι οι πολίτες απαιτούν και ελπίζουν, διεκδικούν και επιλέγουν όχι απλώς μια Δημο-
τική υπηρεσία, ένα γραφειοκρατικό οικοδόμημα αλλά μια πολιτική πρόταση και έναν αξιακό κώδικα
που θα επιλύει τα μικρά και μεγάλα προβλήματα, τα καθημερινά αλλά και τα μεγάλα, τα μακρο-
πρόθεσμα.

Απαιτούν και ελπίζουν, επιλέγουν και εμπιστεύονται μια τοπική αυτοδιοίκηση που θα καταθέσει και
θα υλοποιεί μια συνολική πρόταση, η οποία θα επανατοποθετεί τον πολίτη στην πολιτική του ιδιό-
τητα, θα επαναδιατυπώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις άσκησης της εξουσίας, θα εγγυάται την
λειτουργία της δημοκρατίας, με σκοπό την λειτουργία της κοινωνίας πολιτών, την ανάπτυξη συνεί-
δησης κοινωνίας πολιτών.

Ο πολίτης που ασκεί κριτικό λόγο στα δρώμενα, που συμμετέχει και ελέγχει, που αντιστέκεται στα
προνόμια, στον συγκεντρωτισμό και την κηδεμονία, στον πολωτικό ανταγωνισμό μεταξύ στείρων
λογικών.

Ο πολίτης που εξήλθε από την ανωριμότητα και την εγωιστική του συμπεριφορά. Γιατί κοινωνία
πολιτών είναι η κοινωνία που χαρακτηρίζεται από ενεργούς και συμμέτοχους πολίτες, με ικανότητα
αυτοκριτικής, με σεβασμό στο Νόμο που αναζητούν με επίγνωση της ατομικής ευθύνης τους για
την πρόοδο των τεσσάρων δημοτικών ενοτήτων του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας και  την προσωπι-
κή τους καταξίωση.

Κοινωνία πολιτών είναι οι πολίτες που δεν προσδοκούν παθητικά να κερδίσουν αυτά που ο Δήμος
Μάνδρας - Ειδυλλίας μπορεί να κάνει γι αυτούς, αλλά ελπίζουν, αποφασίζουν και συμμετέχουν,
προσφέροντας στην κοινωνία αυτά που μπορούν εκείνοι να κάνουν για την πρόοδο και την ευημε-
ρία της.

Από τον πολίτη μέλος της κοινωνίας πολιτών, από τον πολίτη που επιδιώκει την βελτίωση της ατο-
μικής του θέσης σε ένα περιβάλλον οικονομικά ανεπτυγμένο, κοινωνικά δίκαιο και πολιτικά δημο-
κρατικό. Από τον πολίτη που συνθλίβεται ανάμεσα στο κράτος και την αλόγιστη στρεβλά ανταγω-
νιστική αγορά έχοντας υποβαθμιστεί σε ψηφοφόρο και καταναλωτή.

Ιδιαίτερα λοιπόν για το Δήμο Μάνδρας - Ειδυλλίας που η εδραίωση ενός ποιοτικού, κοινωνικού,
οικονομικού και διοικητικού συστήματος που θα εξασφαλίζει την Δημοκρατία, την Ανάπτυξη και
την λειτουργία μιας εύρυθμης κοινωνίας πολιτών, συνιστά το βήμα εξόδου από την σημερινή πα-
θογένεια.

Πρωτίστως οδηγεί στην οικοδόμηση του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας που πρωταγωνιστεί ο άνθρω-
πος, ενός Δήμου, του οποίου οι δημοτικές ενότητες πρωταγωνιστούν στη Δυτική Αττική.

Στην οικοδόμηση ενός Δήμου, ο οποίος θα εξελιχθεί από ενδιάμεσος χώρος ανάμεσα στα Μέγαρα
και τον άξονα Ελευσίνας- Ασπροπύργου σε Κέντρο Βάρους της Δυτικής Αττικής. Ένας «τόπος
να ζεις και να εργάζεσαι», όπου ο πολίτης μπορεί να εργάζεται σε οργανωμένες βιοτεχνικές πε-
ριοχές και να ζει κοντά στο φυσικό περιβάλλον, απολαμβάνοντας υψηλής ποιότητας δημοτικές υ-
πηρεσίες ποιότητας ζωής από το Δήμο Μάνδρας- Ειδυλλίας.

1.2.2. Στρατηγική του Δήμου - Αναπτυξιακό Πλαίσιο
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Στη σύγχρονη εποχή ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στην διαχείριση των βασικών ζητημάτων
ανάπτυξης κρίνεται πλέον από όλους ως κομβικός για την πορεία των τοπικών κοινωνιών, ιδιαίτερα
από την εμφάνιση της οικονομικής κρίσης. Η σύγχρονη τάση, η οποία προωθείται σημαντικά έπειτα
από τις πρώτες σοβαρές συνέπειες του παγκοσμιοποιημένου περιβάλλοντος και την αδυναμία υιο-
θέτησης ομοιογενών πολιτικών από ανομοιογενείς χωρικές ενότητες, είναι η προσπάθεια αξιοποίη-
σης των τοπικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων. Η προσπάθεια αυτή στηρίζεται στη αρχή της επι-
κουρικότητας η οποία όμως δεν εφαρμόστηκε αποτελεσματικά, ιδιαίτερα σε συγκεκριμένες χώρες
όπου η συμμόρφωση του εθνικού νομικού πλαισίου με τις ευρωπαϊκές επιταγές δεν εξασφάλιζε και
την ορθή εφαρμογή του. Άλλωστε  η ορθή εφαρμογή αποτελεί και ένα από τα ζητούμενα της με-
ταρρύθμισης του «Καλλικράτη».

Στο πλαίσιο αυτό η Τοπική Αυτοδιοίκηση καλείται να διαχειριστεί ένα μεγάλο αριθμό προβλημάτων
και διευρυμένων προοπτικών και για αυτό απαιτείται ο σχεδιασμός μιας ρεαλιστικής στρατηγικής
ανάπτυξης που θα άρει τους σοβαρούς ανασταλτικούς παράγοντες και θα επιτρέψει την ανάληψη
πρωτοβουλιών σε όλο το φάσμα της κοινωνικοοικονομικής ζωής της περιοχής. Με βάση τα παρα-
πάνω ο σκοπός εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι να αποτελέσει ένα επιχειρησια-
κό εργαλείο ανάλυσης, αξιολόγησης, σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων που συμβάλλουν στη
βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου.

Ιδιαίτερα σε ένα Δήμο που προέκυψε από διαδικασία συνένωσης, όπως ο Δήμος Μάνδρας- Ειδυλλί-
ας, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα με τα – κάτωθι αναφερόμενα - ζητήματά του αποτελεί κρίσιμη
διαδικασία για την οικοδόμηση ενός διοικητικά εύρυθμου, οικονομικά βιώσιμου και αποτελεσματι-
κού Δήμου.

Ο βασικός στόχος ενός Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι να δώσει απάντηση σε τρία βασικά ζη-
τήματα:

 Πρώτο, να προσδιορίσει τα χαρακτηριστικά και το επίπεδο ανάπτυξης στο οποίο βρίσκεται ο
Δήμος κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

 Δεύτερο, να προσδιορίσει τη στρατηγική του Δήμου, δηλαδή σε ποιο τύπο ή επίπεδο ανάπτυξης
επιδιώκει να φτάσει.

 Τρίτον, να προσδιορίσει τους τρόπους, δηλαδή ποια μέσα θα χρησιμοποιήσει ο Δήμος για να
φτάσει στο επίπεδο ανάπτυξης που επιδιώκει

Στο παρόν Κεφάλαιο θα διατυπωθούν το Όραμα και οι Αρχές που προτίθεται να ακολουθήσει ο Δή-
μος Μάνδρας - Ειδυλλίας στην επόμενη τετραετία, αναλύεται η στρατηγική που θα ακολουθηθεί και
παρουσιάζονται οι Άξονες Προτεραιότητας, τα Μέτρα και οι Δράσεις, στα οποία θα βασιστούν τα
Ετήσια Προγράμματα Δράσης του Δήμου και των Νομικών Προσώπων.

Τόσο η Αποστολή του Δήμου και το Όραμα, όσο και η ανάπτυξη του Στρατηγικού Σχεδιασμού και
των Αξόνων και Μέτρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος εκπορεύονται από τις ανάγκες του Δή-
μου και τις απαιτήσεις που διαμορφώνονται για την ανάπτυξή του με μοναδικό περιορισμό το ευρύ-
τερο νομικό πλαίσιο (εθνικό, κοινοτικό) βάσει του οποίου δραστηριοποιούνται ο Δήμος και τα Νο-
μικά του Πρόσωπα.

Βάση για την περαιτέρω ανάλυση αποτέλεσε τόσο η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του
Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας όπου οδήγησε στην διαγνωστική ανάλυση του εξωτερικού και εσωτε-
ρικού περιβάλλοντος του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του, η οποία στη συνέχεια κατέληξε
σε συγκεκριμένα αποτελέσματα τα οποία εκφράζονται από το σύνολο των πλεονεκτημάτων, αδυ-
ναμιών, ευκαιριών και απειλών της περιοχής καθώς επίσης και από τα κρίσιμα ζητήματα που πρέπει
να αντιμετωπιστούν. Η εκμετάλλευση των δυνατών σημείων, η μετατροπή των αδυναμιών σε δυ-
νητικά πλεονεκτήματα, ο περιορισμός των απειλών και η αξιοποίηση των ευκαιριών αποτελεί το
ζητούμενο για κάθε περιοχή καθώς και το αντικείμενο του στρατηγικού σχεδιασμού σε ανώτατο
επίπεδο ενδιαφέροντος.

Απαραίτητη προϋπόθεση εξαιρετικά κρίσιμης σημασίας είναι προσδιορισμός ενός οράματος και η
υιοθέτηση συγκεκριμένων στρατηγικών στόχων - προτεραιοτήτων. Η διαδικασία είναι πολύ σημα-
ντική γιατί προσδιορίζει το επιθυμητό σημείο και τους ειδικότερους στόχους για τους οποίους θα
ενεργοποιηθεί ένα σύνολο παραγωγικών πόρων σε βάθος χρόνου και προδιαγράφει τον τρόπο με-
τάβασης στο σημείο στόχο.

Ταυτόχρονα, στη διαδικασία αυτή έχουν ληφθεί πέραν των άλλων σοβαρά υπόψη όλες οι βασικές
κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιο συγκεκριμένα ο κεντρικός άξονας της προγραμματι-
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κής περιόδου 2007- 2013 που είναι ο στρατηγικός χαρακτήρας των παρεμβάσεων και η σαφέστερη
διασύνδεση τους με τους στόχους της Στρατηγικής της Λισσαβόνας. Οι στρατηγικές κατευθύνσεις
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνοχή προσδιορίζουν τρεις βασικούς άξονες προτεραιοτήτων για
τα αστικά κέντρα οι οποίοι αποτελούν ουσιαστικά και φορείς έκφρασης της αειφόρου ανάπτυξης.

1. Βελτίωση της ελκυστικότητας των πόλεων μέσω της βελτίωσης  της πρόσβασης, της εξασφάλι-
σης επαρκών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και της διατήρησης των περιβαλλοντικών τους δυ-
νατοτήτων.

2. Ενθάρρυνση της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας, της οικονομικής ανάπτυξης και της
γνώσης μέσω της έρευνας και της καινοτομίας, με την υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών πλη-
ροφόρησης και επικοινωνίας.

3. Αύξηση της απασχόλησης με την προσέλκυση περισσότερων ανθρώπων στην αγορά εργασίας ή
με την ενθάρρυνση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, τη βελτίωση της ευελιξίας των ανθρώπι-
νων πόρων και των επιχειρήσεων και αύξηση των επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο.

Η μετάφραση των ευρωπαϊκού στρατηγικού σχεδιασμού σε συγκεκριμένο χωρικό επίπεδο απαιτεί
την εφαρμογή ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου το οποίο θα έχει απόλυτα προσδιορισμένους
στόχους και θα εδράζεται σε συγκεκριμένους κεντρικούς πυλώνες:

 Ανταγωνιστικότητα

 Επιχειρηματικότητα,

 Κοινωνική συνοχή,

 Περιβαλλοντική προστασία,

 Διοικητική αναβάθμιση

 Εξωστρέφεια

Οι παραπάνω κατευθυντήριες γραμμές μεταφέρονται και συγκεκριμενοποιούνται σε ειδικό χωρικό
επίπεδο μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας και συγκεκριμένα
του Στρατηγικού Σχεδιασμού του.
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1.2.3. Το Όραμα & οι αρχές του Δήμου

Το Όραμα του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας είναι η οικοδόμηση μιας κοινωνίας ευημερού-
σας και ενός Δήμου Αποτελεσματικού σε μια Ανταποδοτική Σχέση Πολίτη – Δήμου. Σε
αυτό το Δήμο πρωτεύουσα δύναμη είναι ο Άνθρωπος.

Αναλυτικότερα το Όραμα και η Επιλογή μας είναι:

 Ένας Δήμος αποκεντρωμένος, διοικητικά ισχυρός, που θα ικανοποιεί τις ανάγκες
όλων των δημοτών του στη Μάνδρα, στα Βίλια, στις Ερυθρές και στην Οινοή

 Ένας Δήμος που πρωταγωνιστεί ο Άνθρωπος, οι Ανάγκες του, οι Προσδοκίες του,
η Ατομική του Ευτυχία και Ευημερία.

 Ένας Δήμος που αποτελεί το κέντρο βάρους της Δυτικής Αττικής
 Ένας «Τόπος να Ζεις και να Εργάζεσαι»
 Ένας Δήμος που πρωταγωνιστεί ο Δήμος, οι Δημοτικές Πολιτικές, οι Δεσμεύσεις

μας και η Δημοτική Περιουσία, η Δική σας Συνεισφορά.
 Ένας Δήμος, μια κοινωνία ευημερούσα, φιλελεύθερη, πολυπολιτισμική, δημοκρα-

τική, συμμετοχική και βιώσιμη.

Σε αυτό το πλαίσιο ο σχεδιασμός, η απόφαση & η υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου του Δήμου
Μάνδρας - Ειδυλλίας είναι ευθύνη του Πολίτη.

 Ο Σχεδιασμός, η Απόφαση & η Υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου είναι ευθύνη
του Πολίτη, του καθενός μας, Όλων μας.

 Απέναντι στους «αρμόδιους», τους «συναρμόδιους» & τους «αναρμόδιους» ε-
μείς οι Πολίτες του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας Προτάσσουμε τον Πολίτη.

 Ο Πολίτης Αποφασίζει για την Ζωή του, τη Γειτονιά του, τον Οικισμό το Δήμο.

Σε κάθε περίπτωση το όραμα του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας είναι ρεαλιστικό, δυναμικό, σύνθετο,
πολυλειτουργικό και κοινωνικά αποδεκτό.

 Ρεαλιστικό γιατί στηρίζεται στα πραγματικά δεδομένα της περιοχής και φιλοδοξεί να άρει
τις όποιες αδυναμίες του και να αξιοποιήσει έτσι περαιτέρω τα ανταγωνιστικά του πλεονε-
κτήματα. Ειδικότερα, ο αστικός του χαρακτήρας, με βάση τις τάσεις πληθυσμιακής και οι-
κονομικής ανάπτυξης του πολεοδομικού συγκροτήματος αναμένεται να ενισχυθεί κυρίως
μέσω της συνέχισης της εγκατάστασης λειτουργιών στην περιοχή του Δήμου ελλείψει ε-
ναλλακτικών λύσεων, καθώς και μέσω αύξησης της ζήτησης χώρων για κύρια κατοικία των
κατοίκων του ΠΣ. Η ενίσχυση όμως του αστικού χαρακτήρα του Δήμου θα πρέπει να γίνει
με τέτοιο τρόπο ώστε αφενός να διαφυλαχτούν τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά ως τόπου
διαβίωσης, παραγωγής και εργασίας και αφετέρου να ενισχυθεί η αναπτυξιακή του πορεία.

 Το όραμα είναι δυναμικό γιατί δεν χαρακτηρίζεται από συντηρητισμό και στατικότητα. Απε-
ναντίας, αναγνωρίζει τις τάσεις μετεξέλιξης της περιοχής, των πιέσεων που δέχεται από τα
σύγχρονα δεδομένα, των αλλαγών στις πολιτικές και στις αγορές, τις περιβαλλοντικές αλ-
λαγές, τις ποιοτικές προτιμήσεις των κατοίκων της περιοχής για κατανάλωση και κατοικία
και θέτει ως στόχο της αξιοποίηση αυτών των τάσεων και αλλαγών προς όφελος της μελ-
λοντικής του ανάπτυξης.

 Το όραμα είναι σύνθετο και πολυθεματικό, αποφεύγοντας μια μονοδιάστατη ανάπτυξη, η
οποία θα τόνιζε μια από τις πτυχές της (π.χ. μόνο οικονομική, μόνο πολιτιστική, μόνο χω-
ρική) ή θα εστίαζε σ’ έναν μόνο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας. Αντιθέτως, είναι εμ-
φανές ότι το αναπτυξιακό όραμα του Δήμου προτάσσει την ισόρροπη και συμμετρική ανά-
πτυξη τόσο της οικονομικής δραστηριότητας, όσο και του πολιτισμού και της ποιότητας
ζωής των κατοίκων.

 Το όραμα είναι πολυλειτουργικό σύμφωνα με το αναπτυξιακό πρότυπο της βιώσιμης ανά-
πτυξης. Επιδιώκει τη σύζευξη της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης με την παράλληλη
προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος και δίδει έμφαση στην ποιότητα (παραγωγής,
περιβάλλοντος και κατοικίας). Συνεπώς, η επιδιωκόμενη αναπτυξιακή διαδικασία συμπερι-
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λαμβάνει οικονομικές, περιβαλλοντικές, πολιτιστικές και κοινωνικές λειτουργίες, χωρίς α-
ποκλεισμούς και αλληλο-αναιρέσεις.

 Το όραμα είναι κοινωνικά αποδεκτό  γιατί προέκυψε μέσα από μια διαδικασία έντονης δια-
βούλευσης με φορείς και  κατοίκους της περιοχής. Η κοινωνική αποδοχή του οράματος δι-
ασφαλίζει την εσωτερική του συνοχή καθώς και τις προοπτικές πραγμάτωσής του.

Τέλος, το όραμα της περιοχής είναι συμβατό με το αναπτυξιακό όραμα του ΠΕΠ Αττικής, καθώς και
με τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές της νέας πολιτικής συνοχής και τους εθνικούς και ευρωπαϊ-
κούς αναπτυξιακούς στόχους.

Οι αρχές που διέπουν το όραμα και την στρατηγική του Δήμου είναι:

 Της συμβατότητας και της άμεσης συσχέτισης με το αναπτυξιακό όραμα. Δηλαδή θα πρέ-
πει να περιλαμβάνει όλους εκείνους τους γενικούς στόχους, η υλοποίηση των οποίων θα οδηγήσει
την περιοχή στην κοινωνικά επιθυμητή κατάσταση. Στην ουσία πρόκειται για τη στρατηγική εξειδί-
κευση του οράματος μέσω της διατύπωσης εξειδικευμένων στόχων.

 Της εσωτερικής συνοχής, που σημαίνει ότι οι επιμέρους στόχοι θα πρέπει να λειτουργούν
συμπληρωματικά, χωρίς επικαλύψεις ή συγκρούσεις και αλληλοαναιρέσεις.

 Της θεματικής εξειδίκευσης, δηλαδή του συγκεκριμένου προσανατολισμού και διακριτού
περιεχομένου κάθε στόχου και της προώθησης ενός συγκεκριμένου τομέα της οικονομικής και κοι-
νωνικής ζωής.

 Της εφικτότητας, δηλαδή της διατύπωσης στόχων που είναι ρεαλιστικοί και υλοποιήσιμοι.

 Της κοινωνικής αποδοχής, που σημαίνει ότι οι στρατηγικοί στόχοι θα πρέπει να είναι α-
ποδεκτοί και να τυγχάνουν της κοινωνικής συναίνεσης από τους κατοίκους της περιοχής.

 Της συνάφειας με τις περιφερειακές, εθνικές και ευρωπαϊκές αναπτυξιακές προτεραιότη-
τες, ώστε αφενός να έχουν μεγάλη πιθανότητα χρηματοδότησης και αφετέρου να συνεργούν με
αυτές ώστε να υπάρχει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα.
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1.2.4. Οι Άξονες – Τα Μέτρα  &  Οι Δράσεις  του  Στρατηγικού Σχεδιασμού

Οι άξονες του Στρατηγικού Σχεδίου είναι οι κάτωθι:

1ος Άξονας «Ανθρωποκεντρική Τοπική Κοινωνία» : Δημοτικές Πολιτικές Τοπικής
Διακυβέρνησης -  Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης – Οργάνωσης – Προστασίας &
Ασφάλειας - Πολιτικού Πολιτισμού Εμπιστοσύνης – Ενεργή Ενοποίηση στο νέο
κοινωνικό-οικονομικό και πολιτιστικό γίγνεσθαι του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας

 2ος Άξονας «Δίκαιη Τοπική Κοινωνία» :Δημοτικές Πολιτικές Υγείας – Πρόνοιας -
Παιδείας – Πολιτισμού – Αθλητισμού

3ος Άξονας «Αειφόρος και Φιλο -Περιβαλλοντική Τοπική Κοινωνία» : Δημοτικές
Πολιτικές Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής – Μεταφορών & Επικοινωνιών –
Πρασίνου – Πολεοδομίας - Ύδρευσης – Αποχέτευσης – Διαχείρισης Απορριμμάτων
& Καθαριότητας

 4ος Άξονας «Βιώσιμη Τοπική Κοινωνία» :  Δημοτικές Πολιτικές Οικονομικής Ανά-
πτυξης – Απασχόλησης – Καινοτομίας – Επιχειρηματικότητας

Κάθε Άξονας αναλύεται σε Μέτρα και Δράσεις όπως ενδεικτικά αναφέρονται τα κάτωθι:
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1ος Άξονας «Ανθρωποκεντρική Τοπική Κοινωνία» :

 Μέτρο 1.1.: Αποδοτικότητα – Ποιότητα Υπηρεσιών
 Μέτρο 1.2.: Επιμόρφωση - Κατάρτιση
 Μέτρο 1.3.: Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 Μέτρο 1.4.: Επιτελική Υποστήριξη – Σύγχρονες μορφές οργάνωσης
 Μέτρο 1.5.: Οικονομική Διαχείριση
 Μέτρο 1.6.: Συμμετοχικές Διαδικασίες
 Μέτρο 1.7.: Πολιτική Προστασία
 Μέτρο 1.8.: Νομικά Πρόσωπα

2ος Άξονας «Δίκαιη Τοπική Κοινωνία»:

 Μέτρο 2.1.: Υγεία
 Μέτρο 2.2: Πρόνοια
 Μέτρο 2.3.: Πολιτισμός
 Μέτρο 2.4.: Αθλητισμός
 Μέτρο 2.5.: Παιδεία

3ος Άξονας  «Αειφόρος και Φιλο -Περιβαλλοντική Τοπική Κοινωνία» :

 Μέτρο 3.1.: Περιβάλλον
 Μέτρο 3.2.: Πολεοδομία και χωροταξία
 Μέτρο 3.3.: Μεταφορές – Συγκοινωνίες
 Μέτρο 3.4.: Διαχείριση απορριμμάτων και υγρών αποβλήτων

4ος Άξονας «Βιώσιμη Τοπική Κοινωνία» :

 Μέτρο 4.1.: Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού για την προώθηση της απασχόλησης στο
Δήμο

 Μέτρο 4.2.: Προώθηση της επιχειρηματικότητας
 Μέτρο 4.3.: Δημοτική Επιχειρηματικότητα
 Μέτρο 4.4.: Καινοτόμες δράσεις τοπικής ανάπτυξης

Η απόφαση πήρε αα 218
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί:
       Ο Πρόεδρος Τα μέλη:

Τσάμος Παναγιώτης

Πιστό Αντίγραφο
Μάνδρα 15-9-2011
Ο Δήμαρχος

ΔΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2. Τώρος Αθανάσιος
3. Κολοβέντζος Παναγιώτης
4. Δουδέσης Δημήτριος
5. Μπέκας Δημήτριος
6. Αδάμ Μελέτιος
7. Γραμματικός Μελέτιος
8. Μεϊντάνης Ιωάννης
9. Φλώρου Καλομοίρα
10. Σαμπάνης Γεώργιος
11. Ρόκας Περικλής
12. Λινάρδος Ιωάννης
13. Παπακωνσταντίνου Αγγελική
14. Βασιλείου Μάριος
15. Χανιώτης Γεώργιος
16. Κριεκούκη Ιωάννα
17. Γιάννου Γεώργιος
18. Κυδώνης Αθανάσιος
19. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη
20. Μαρούγκα Μαρία
21. Κώνστας Ευάγγελος
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22. Λιώρης Αθανάσιος *
23. Πανωλιάσκος Αθανάσιος
24. Μαρούγκας Μελέτιος
25. Κώνστα Αγλαΐα
26. Μονοχολιάς Μιχάλης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 18/ 2011

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

Αρ. Αποφ. 219
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αποδοχή παροχής αρωγής , δωρεάς σε είδος, υπό τη μορφή προμήθειας αναγκαίου εξοπλισμού , υλικών και την
εκτέλεση έργων υποδομής καθώς και την ανάθεση εκτέλεσης των σχετικών προμηθειών και εκτέλεσης έργων αδα-
πάνως από και προς την εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ.

Στη Μάνδρα σήμερα στις 14 του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2011  ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και
ώρα 20.30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε συνεδρίαση δημόσια , στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημο-
τικού Συμβουλίου του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας ,  ύστερα  από την με αριθμ. πρωτ. 16346/8-9-2011 έγγραφη πρό-
σκληση του Προέδρου , που επιδόθηκε νόμιμα, με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν 3852/10 .

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο μελών 27 παραβρέθηκαν παρόντα 26
δηλαδή:

Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Τσάμος Παναγιώτης Πρόεδρος
2. Τώρος Αθανάσιος
3. Κολοβέντζος Παναγιώτης
4. Δουδέσης Δημήτριος
5. Μπέκας Δημήτριος
6. Αδάμ Μελέτιος
7. Γραμματικός Μελέτιος
8. Μεϊντάνης Ιωάννης
9. Φλώρου Καλομοίρα
10. Σαμπάνης Γεώργιος
11. Ρόκας Περικλής
12. Λινάρδος Ιωάννης
13. Παπακωνσταντίνου Αγγελική
14. Βασιλείου Μάριος
15. Χανιώτης Γεώργιος

16. Κριεκούκη Ιωάννα
17. Γιάννου Γεώργιος
18. Κυδώνης Αθανάσιος
19. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη
20. Μαρούγκα Μαρία
21. Κώνστας Ευάγγελος
22. Λιώρης Αθανάσιος *
23. Πανωλιάσκος Αθανάσιος
24. Μαρούγκας Μελέτιος
25. Κώνστα Αγλαΐα
26. Μονοχολιάς Μιχάλης

Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Πλούμπης Κωνσταντίνος

* Ο ΔΣ Λιώρης Αθανάσιος παρέστη μόνο στη συζήτηση των δύο έκτακτων θεμάτων και στη συζήτηση επί της πρότασης
καταστηματαρχών της Δημοτικής Κοινότητας Ερυθρών  για την επιβολή τέλους . Στη συζήτηση των υπόλοιπων θεμάτων
απουσίαζε .
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Ο πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με παρόντα  και   το Δήμαρχο κο Δρίκο Γεώργιο και εισηγούμενος το 7ο

θέμα της συνεδρίασης έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο ο οποίος ανάφερε ότι:

«Η εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ υλοποιεί δύο επενδυτικά σχέδια, το πρώτο κατασκευή και λειτουργία Αιολικού Πάρκου
στη θέση «Γκούρι Μέλες» και το δεύτερο Φωτοβολταϊκό Πάρκο στη θέση Μεγάλο Βαθυχώρι – Βένιζα. Τα δύο σχέδια έχουν
εγκριθεί και αδειοδοτηθεί από τις αρμόδιες  κρατικές και περιφερειακές αρχές.

Σας επισημαίνω ότι το ατελές θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης ανάλογων επενδυτικών σχεδίων δεν δίνει ρόλο και
λόγο στη τοπική αυτοδιοίκηση, δηλαδή στη τοπική κοινωνία. Περιορίζει την διατύπωση γνώμης και τη λήψη της απόφασης
στις κρατικές και περιφερειακές αρχές γεγονός το οποίο θεωρώ αδιανόητο εφόσον τέτοιου είδους επενδύσεις αξιοποιούν και
ενίοτε εκμεταλλεύονται φυσικούς πόρους άρα και πλούτο της τοπική κοινωνίας.

Στη βάση αυτής της θέσης και αρχής, ότι η τοπική κοινωνία πρέπει να έχει ρόλο και λόγο σχετικά με αυτές τις δύο
επενδύσεις ο δρόμος που  ακολουθήσαμε και θα ακολουθούμε και σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις , είναι σε τρεις κατευ-
θύνσεις:

1. Η παρουσία μας και ο έλεγχος των αποφάσεων του περιφερειακού συμβουλίου που γνωμοδοτεί και εγκρίνει την αδει-
οδότηση των επενδύσεων

2. Ο έλεγχος της επένδυσης σχετικά με τις περιβαλλοντικές της επιπτώσεις διαμέσου συζητήσεως με τον όποιο επενδυτή
και

3. Την απαίτηση αντισταθμιστικών οφελών για την τοπική μας κοινωνία

Σύμφωνα με τα παραπάνω και μετά από συζητήσεις που είχαμε με τον επενδυτή και συγκεκριμένα την ΤΕΡΝΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ σχετικά με τις παραπάνω επενδύσεις τους ζητήσαμε και τους  δεσμεύσαμε πρώτον στο διαρκή έλεγχο από
μέρους μας της εφαρμογής της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και συνολικά του έργου ώστε να αποφευχθούν τυχόν
αποκλίσεις και δεύτερον τα παρακάτω αντισταθμιστικά οφέλη:
1. Διάθεση μηχανολογικού εξοπλισμού (grader) για 600 μηχανώρες, μαζί με το σχετικό χειριστή αυτών.
2. Προμήθεια και μεταφορά 300 κυβικών αδρανών, με ταυτόχρονη παροχή υπηρεσιών διάστρωσης των προσφερόμενων

υλικών με κατάλληλα μηχανήματα και προσωπικό, για τη συντήρηση αγροτικής οδοποιίας εντός του Δήμου Μάνδρας-
Ειδυλλίας.

3. Προμήθεια και τοποθέτηση 120 πινακίδων σήμανσης των επισκέψιμων σημείων της Πολιτιστικής Διαδρομής του Δή-
μου Μάνδρας-Ειδυλλίας, διαστάσεων 1,00 Χ 1,50 διπλής όψεως εξωτερικού χώρου.

4. Κατασκευή δύο διπλών γηπέδων beach-volley σε Ψάθα και Πόρτο-Γερμενό (Ιούλιος 2011), με μεταφορά και διάστρω-
ση 150 κυβικών άμμου θαλάσσης.

5. Εργασίες ανακαίνισης του Παλαιού Δημοτικού Σχολείου και του αύλειου χώρου αυτού στη Δημοτική Ενότητα Ερυ-
θρών.

Ο επενδυτής , η εταιρία ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ, αποδέχθηκε τα δύο αιτήματα και ως εκ τούτου σας προτείνω
να αποδεχθούμε και να υπερψηφίσουμε τα κάτωθι:
1. Την προσφορά σε είδος στο Δήμο μας των υπηρεσιών, των υλικών και των εργασιών της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

ΑΒΕΤΕ, με τους όρους, την περιγραφή και το χρονοδιάγραμμα που αναφέρεται στη σχετική της επιστολή με ημερο-
μηνία 29 Ιουλίου 2011 την οποία και επισυνάπτω ως αναπόσπαστο μέρους της εισηγήσεώς μου, συνολικής αξίας
260.000 ευρώ, που έχει ως ακολούθως:

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
«Προς Αθήνα 29-7-2011
Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας
Γραφείο Δημάρχου

ΘΕΜΑ: Παροχή αρωγής υπό τη μορφή προμήθειας αναγκαίου εξοπλισμού και υλικών και την εκτέλεση έργων υ-
ποδομής

ΣΧΕΤΙΚΟ: Η υπ΄ αριθμ. πρωτ. 13751/15-7-2011 επιστολή σας για την παροχή αρωγής υπό τη μορφή διάθεσης α-
ναγκαίου εξοπλισμού , υλικών και εκτέλεσης έργων υποδομής

Αξιότιμε κ,. Δήμαρχε,
Σε απάντηση του ανωτέρω αναφερόμενου σχετικού και στο πλαίσιο της επενδυτικής δραστηριότητας της Εταιρείας
μας στο Δήμο σας, ήτοι της ανάπτ
υξης μέσω θυγατρικής εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΣΤΡΑ Ο.Ε.» Αιολικού Πάρκου στη θέση «Γκούρι Μέλες» καθώς
και Φωτοβολταϊκού Πάρκου μέσω της θυγατρικής «ΒΑΘΥΧΩΡΙ ΕΝΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΑΕ» ΣΤΗ ΘΈΣΗ Με-
γάλο Βαθυχώρι- Βένιζα  και πάντοτε με γνώμονα τη δημιουργία καλών σχέσεων και την αγαστή συνεργασία μας
με το Δήμο σας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μας αποφάσισε την εκτέλεση των παρακάτω:
1. Διάθεση μηχανολογικού εξοπλισμού (grader) για 600 μηχανώρες, μαζί με το σχετικό χειριστή αυτών,
προϋπολογισμού 36.000,00 €
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2. Προμήθεια και μεταφορά 300 κυβικών αδρανών, με ταυτόχρονη παροχή υπηρεσιών διάστρωσης των
προσφερόμενων υλικών με κατάλληλα μηχανήματα και προσωπικό, για τη συντήρηση αγροτικής οδοποιίας εντός
του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας, προϋπολογισμού 10.000,00 €
3. Προμήθεια και τοποθέτηση 120 πινακίδων σήμανσης των επισκέψιμων σημείων της Πολιτιστικής Δια-
δρομής του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας, διαστάσεων 1,00 Χ 1,50 διπλής όψεως εξωτερικού χώρου, προϋπολογι-
σμού 30.000,00 €
4. Κατασκευή δύο διπλών γηπέδων beach-volley σε Ψάθα και Πόρτο-Γερμενό (Ιούλιος 2011), με μεταφορά
και διάστρωση 150 κυβικών άμμου θαλάσσης, προϋπολογισμού 4.000,00 €
5. Εργασίες ανακαίνισης του Παλαιού Δημοτικού Σχολείου και του αύλειου χώρου αυτού στη Δημοτική
Ενότητα Ερυθρών,  μέχρι συνολικής αξίας 180.000,00 €, κατόπιν παράδοσης από εσάς σχετικής μελέτης , καθώς
και των απαιτούμενων αδειών.
Τα υπ’ αριθμ. 1,2,3,4 θα εκτελεστούν από τα συνεργεία μας κατά την διάρκεια εγκατάστασης του Φωτοβολταϊκού
Πάρκου ενώ το υπ’ αριθμ. 5 κατά την διάρκεια εγκατάστασης του Αιολικού Πάρκου.
Αναφερόμενοι στα ανωτέρω περιγραφόμενα έργα και υπηρεσίες , παρακαλούμε όπως προβείτε:
 Στη λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί αποδοχής της δια της παρούσης προσφοράς μας
 Στην ανάθεση  εκτέλεσης των ανωτέρω στην εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ
Επισημαίνουμε επιπλέον ότι είναι απαραίτητο να μας αποστείλετε τις απαραίτητες εκ του νόμου άδειες για τη νό-
μιμη εκτέλεση των ανωτέρω έργων (πολεοδομικές .νομαρχιακές , αστυνομικής φύσεως κλπ) , καθώς και να ορίσε-
τε την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία για ην επίβλεψη και παραλαβή αυτών .
Εν αναμονή των ενεργειών σας
Με εκτίμηση
Για την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ

Μ. ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ»

2. Την ανάθεση της εκτέλεσης όλων των περιγραφόμενων εργασιών και προμηθειών αδαπάνως στην εταιρεία ΤΕΡΝΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τους όρους που περιγράφονται στη σχετική προανα-
φερθείσα επιστολή της,

3. Την παροχή στην ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ με ευθύνη του Δήμου όλων των εκ του νόμου αδειών ή σχετικών για τη
νόμιμη εκτέλεση των ανωτέρω έργων (πολεοδομικές, νομαρχιακές, αστυνομικής φύσεως κλπ.), καθώς και τον ορι-
σμό επιβλέποντα από την Τεχνική Υπηρεσία για την επίβλεψη και παραλαβή αυτών.

4. Την αποδοχή και το καλωσόρισμα της επενδυτικής δραστηριότητας της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ στο Δήμο
μας, ήτοι της ανάπτυξης μέσω της θυγατρικής εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΣΤΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο.Ε.» Αιολικού Πάρκου
στη θέση «Γκούρι Μέλες», καθώς και Φωτοβολταϊκού Πάρκου μέσω της θυγατρικής «ΒΑΘΥΧΩΡΙ ΕΝΑ ΦΩΤΟ-
ΒΟΛΤΑΪΚΗ Α.Ε.» στη θέση Μεγάλο Βαθυχώρι – Βένιζα, εφόσον  καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης αλλά και λει-
τουργίας δεν αποκλίνουν των υποχρεώσεών τους και του πλαισίου και συγχρόνως συμβάλλουν στην τοπική ανά-
πτυξη σεβόμενοι πάντα το φυσικό και αστικό περιβάλλον του Δήμου μας

Κατόπιν των παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά
Το Δημοτικό Συμβούλιο

Αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Δημάρχου

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Με ψήφους 15 υπέρ (των ΔΣ των πλειοψηφίας), 7 κατά (των ΔΣ της μειοψηφίας Κριεκούκη Ι., Κυδώνη Αθ., Γιάννου Γ.,
Σαββίδου-Καραμπίνη Πολ. , Μαρούγκα Μ., Κώνστα Ευαγγ. και Μονοχολιά Μιχ.) και 3 λευκά (των ΔΣ της μειοψηφίας
Πανωλιάσκου Αθ., Μαρούγκα Μελ. και Κώνστα Αγλ.)

1. Αποδέχεται την προσφορά σε είδος στο Δήμο μας των υπηρεσιών, των υλικών και των εργασιών της ΤΕΡΝΑ Ε-
ΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ, με τους όρους, την περιγραφή και το χρονοδιάγραμμα που αναφέρεται στην παρακάτω  σχε-
τική της επιστολή με ημερομηνία 29 Ιουλίου 2011, συνολικής αξίας 260.000 ευρώ.

2. Αποφασίζει την ανάθεση της εκτέλεσης όλων των περιγραφόμενων εργασιών και προμηθειών αδαπάνως στην εται-
ρεία ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τους όρους που περιγράφονται στη παρα-
κάτω σχετική  επιστολή της,

3. Αποφασίζει την παροχή στην ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ με ευθύνη του Δήμου όλων των εκ του νόμου αδειών ή σχετι-
κών για τη νόμιμη εκτέλεση των προσφερομένων αδαπάνως για το Δήμο ανωτέρω βάσει της επιστολής της έργων
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(πολεοδομικές, νομαρχιακές, αστυνομικής φύσεως κλπ.), καθώς και τον ορισμό του κου Κανάκη Παναγιώτη, προϊ-
σταμένου της Τ.Υ. του Δήμου, ως επιβλέποντα από την Τεχνική Υπηρεσία για την επίβλεψη και παραλαβή αυτών.

Η απόφαση πήρε αα 219
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί:
       Ο Πρόεδρος Τα μέλη:

Τσάμος Παναγιώτης

Πιστό Αντίγραφο
Μάνδρα 15-9-2011
Ο Δήμαρχος

ΔΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

1. Τώρος Αθανάσιος
2. Κολοβέντζος Παναγιώτης
3. Δουδέσης Δημήτριος
4. Μπέκας Δημήτριος
5. Αδάμ Μελέτιος
6. Γραμματικός Μελέτιος
7. Μεϊντάνης Ιωάννης
8. Φλώρου Καλομοίρα
9. Σαμπάνης Γεώργιος
10. Ρόκας Περικλής
11. Λινάρδος Ιωάννης
12. Παπακωνσταντίνου Αγγελική
13. Βασιλείου Μάριος
14. Χανιώτης Γεώργιος
15. Κριεκούκη Ιωάννα
16. Γιάννου Γεώργιος
17. Κυδώνης Αθανάσιος
18. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη
19. Μαρούγκα Μαρία
20. Κώνστας Ευάγγελος
21. Λιώρης Αθανάσιος *
22. Πανωλιάσκος Αθανάσιος
23. Μαρούγκας Μελέτιος
24. Κώνστα Αγλαΐα
25. Μονοχολιάς Μιχάλης


