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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 2/ 2012

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

Αρ. Αποφ.37
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Έκδοση ψηφίσματος αντίθεσης του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας στη δημιουργία χωματερής
βιομηχανικών ή άλλων αποβλήτων στο Μελετάνι

Στη Μάνδρα ,σήμερα στις 22 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2012  ημέρα
της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 20.00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε
συνεδρίαση δημόσια ,στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της Δημο-
τικής Κοινότητας Μάνδρας , ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 3310/17-2-2012 έγγραφη
πρόσκληση 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 24 δηλαδή:

Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

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

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

Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Λινάρδος Ιωάννης
2. Μπέκας Δημήτριος

3. Χανιώτης Γεώργιος
4.

*Ο ΔΣ Λιώρης Αθανάσιος αποχώρησε μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία των δύο πρώτων έ-
κτακτων θεμάτων
**Ο ΔΣ Σαμπάνης Γεώργιος αποχώρησε μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία όλων των έκτα-
κτων θεμάτων
***Οι ΔΣ Πανωλιάσκος Αθανάσιος, Μαρούγκας Μελέτιος , Κώνστα Αγλαΐα και Μονοχολιάς
Μιχάλης αποχώρησαν μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία όλων των έκτακτων θεμάτων και πριν
την συζήτηση των τακτικών θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
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Ο πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με παρόντα  και   το Δή-
μαρχο κο Δρίκο Γεώργιο και εισηγούμενος το 1ο έκτακτο θέμα (του οποί-
ου τη συζήτηση ομόφωνα αποφάσισε το Δ.Σ.) έδωσε το λόγο στο Δήμαρ-
χο ο οποίος έκθεσε ότι:
«Στις 28/7/2011 ο Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περι-
βάλλοντος Αθήνα (Ο.Ρ.Σ.Α.) στην 11η Τακτική Συνεδρίασή του αποφάσισε
για την «οριοθέτηση ζωνών χρήσεων για την προστασία των ορεινών όγκων
της Δυτικής Αττικής.

Η απόφαση αυτή αφορούσε Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τον
«Καθορισμό Ζωνών Προστασίας των ορεινών όγκων Κιθαιρώνα, Πάστρας,
Πατέρα και Γερανείων της Δυτικής Αττικής και όρων και περιορισμών δόμη-
σης αυτών»

Σύμφωνα με το σχέδιο αυτό οι περιοχές που αναφέρονται, καθορίζονται σε
πέντε ζώνες Α, Β, Γ, Δ και Ε, με εσωτερικές διαφοροποιήσεις ως προς τις
χρήσεις. Η ζώνη που αφορούσε την περιοχή μας είναι   η Α2  και η Ε2

Η Ε2 αφορά την Λατομική Ζώνη Μάνδρας.

Με το άρθρο 2 του σχεδίου Π.Δ. για τη ζώνη Α προβλέπεται:

Ζώνη Α απολύτου προστασίας της φύσης και του πολιτισμού. Η ζώνη
αυτή διακρίνεται σε ζώνες Α1 και Α2.

Ζώνη Α1

«Καθορίζεται σαν περιοχή απόλυτης προστασίας και ιδιαίτερου τοπιακού,
πολιτιστικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος . Περιλαμβάνει τις υψη-
λότερες κορυφές των ορεινών όγκων του Κιθαιρώνα , του Πατέρα και των
Γερανείων.»
Στην συνέχεια περιγράφονται οι συγκεκριμένες χρήσεις και δραστηριότητες
οι οποίες επιτρέπονται και είναι οι εξής:

Ζώνη Α2

«Καθορίζεται ως περιοχή υψηλής προστασίας εντός της οποίας επιτρέ-
πονται οι χρήσεις αναψυχής , υπαίθριου αθλητισμού, υπαίθριων πολιτι-
στικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων για την ιστορική , πολιτιστι-
κή και περιβαλλοντική ενημέρωση των επισκεπτών.
Εντός της ζώνης αυτή επιτρέπεται η εγκατάσταση αναψυκτηρίου , κα-
θώς και περιπτέρων για την ιστορική πολιτιστική και περιβαλλοντική
ενημέρωση των επισκεπτών».
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Στο άρθρο 3, εντός των ζωνών αυτών και εκτός των παραπάνω επιτρέπονται
επίσης:
α) Δημόσια έργα που εξασφαλίζουν την επιβίωση και την προστασία

της χλωρίδας και της πανίδας.

β) Έργα αντιπυρικής προστασίας

γ) Τα απαραίτητα έργα τεχνικής υποδομής (ενέργειας, ύδρευσης , απο-
χέτευσης , μεταφορών)

δ) Υδατοδεξαμενές και αντλιοστάσια , με την έγκριση της αρμόδιας υ-
πηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και  Τροφίμων , ως
προς την αναγκαιότητα και χωρητικότητα τους και

ε) Οι εγκαταστάσεις μετεωρολογικών και γεωδυναμικών σταθμών.

Σημειώνεται ότι η Ζώνη Α2 αφορά μεταξύ άλλων και την περιοχή «ΜΕΛΕ-
ΤΑΝΙ» , στο Τρικέρατο του ορεινού όγκου των Γερανείων.

Έτσι λοιπών , μετά από αυτή την απόφαση του Ο.Ρ.Σ.Α. για το σχέδιο του
Π.Δ. τον Ιούλιο του 2011 , πιστέψαμε ότι ο εφιάλτης για την εγκατάσταση
δραστηριοτήτων διαχείρισης αποβλήτων (επικίνδυνων και μη) στο «Μελε-
τάνι» τελείωσε ο ρ ισ τ ικ ά , γιατί η Ζώνη Α2 αφορά και την περιοχή αυ-
τή.

Σημειώνουμε ότι η Ζώνη Α2 αφορά μεταξύ άλλων και την περιοχή
«ΜΕΛΕΤΑΝΙ» στο Τρικέρατο του ορεινού όγκου των Γερανείων.

Δυστυχώς όμως οι πρόσφατες εξελίξεις μας διέψευσαν , παρά τις διαβε-
βαιώσεις που είχαμε λάβε ως Δήμος τον Ιούλιο του 2011 , οι οποίες εξ
άλλου αποτυπώθηκαν στην αρχική Απόφαση του Ο.Ρ.Σ.Α.

Επτά μήνες μετά και χωρίς καμία απολύτως ενημέρωση ή Διαβούλευση,
στις 13/1/2012 η Εκτελεστική Επιτροπή του Ο.Ρ.Σ.Α. σε Συνεδρίασή της ,
επανεξέτασε το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος , κάτω από την πίεση , ό-
πως φαίνεται, των συμφερόντων που καραδοκούσαν , προκειμένου να εγκα-
τασταθεί χωματερή επικίνδυνων αποβλήτων στην περιοχή «Μελετάνι»  του
Δήμου μας και με νέα Απόφασή της τροποποιεί την προηγούμενη και προ-
βλέπει χωροθέτηση μιας τέτοιας εγκατάστασης στον ορεινό όγκο του «Τρι-
κέρατου».

Σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 4 προβλέπεται:
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Εντός της Ζώνης Α2 ισχύει η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 33 του Ν
3164/2003 (ΦΕΚ 106/τ.Α΄./2003 «περί ολοκλήρωσης του περιφερειακού
σχεδιασμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων της Περιφέρειας Αττικής.

Στο σημείο αυτό να θυμηθούμε τον Σεπτέμβριο του 2009 η Εταιρεία
MANRECO συμφερόντων Πολυχρονόπουλου , εξασφάλισε την παράταση
ισχύος της θ ε τ ι κ ή ς  γνωμοδότησης του Υ.ΠΕ. ΚΑ. για την περιβαλλοντι-
κή εκτίμηση και αξιολόγηση του έργου: «Διαμόρφωση και ανάπλαση Με-
ταλλείων Βωξίτη μέσω διάθεσης βιομηχανικών αποβλήτων στη θέση  «Με-
λετάνι» της Μάνδρας

Φίλες και Φίλοι κ.κ. Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι Δημοτικοί Σύμβουλοι,

Φαίνεται ότι η επίθεση των συμφερόντων και των αρμόδιων Κρατικών Φο-
ρέων , αλλά δυστυχώς και αποκεντρωμένων Οργανισμών Αυτοδιοίκησης ,
ενάντια στη περιοχή και τους κατοίκους , όλους εμάς , όχι μόνο συνεχίζεται
, αλλά στην κρίσιμη περίοδο που περνά η Χώρα μας, εντείνεται και κλιμα-
κώνεται απροκάλυπτα και προκλητικά, αγνοώντας ακόμα και το αποτέλε-
σμα του ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ που έγινε στις 22-6-2003 και σύμφωνα με
το οποίο ο ΛΑΟΣ της ΜΑΝΔΡΑΣ είπε ένα βροντερό ΟΧΙ στη δημιουργία
ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΑΛΛΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ στο «ΜΕ-
ΛΕΤΑΝΙ».

Λέω ότι οι επιθέσεις κλιμακώνονται , γιατί αν συνδυάσουμε ορισμένες χω-
ροθετήσεις και δράσεις που προβλέπει το σχέδιο Νόμου που προτείνει ο
Ο.Ρ.Σ.Α. για το ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑΣ/ ΑΤΤΙΚΗΣ 2021 τα
σενάρια για την περιοχή μας, είναι τρομακτικά και καθιστούν επιβεβλη-
μένη μια συλλογική , καθολική στάση –αντίδραση – αντίσταση απ’ όλους.

Τι εννοώ,

Με το σχέδιο Νόμου για το Ρυθμιστικό Αθήνας /Αττικής 2021 στο Παράρ-
τημα ΣΤ. Π11 προτείνεται η εξειδίκευση του νέου Εμπορικού Λιμένα της
Ελευσίνας για τη διακίνηση επικίνδυνων αποβλήτων
Επιπλέον στο Κεφάλαιο Γ΄. του ίδιου σχεδίου Νόμου προβλέπεται ότι, στις
βιομηχανικές περιοχές του Θριάσιου υπάρχει δυνατότητα εγκατάστασης
και νέων μονάδων διαχείρισης αποβλήτων.

Όπως φαίνεται λοιπόν, χωρίς καμία διάθεση υπερβολής, η ρατσιστική και
αντιαναπτυξιακή επίθεση που δεχόμαστε, κλιμακώνεται από τα διάφορα ε-
πίπεδα σχεδιασμού της Πολιτείας και τα κάθε λογής συμφέροντα.
Εμείς όπως κάναμε  μέχρι τώρα , δεν έχουμε δικαίωμα να μείνουμε αδρα-
νείς.
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Είμαστε υποχρεωμένοι να αντιδράσουμε με κάθε μέσο και τρόπο προκειμέ-
νου να αποτρέψουμε το ζοφερό μέλλον που μας επιφυλάσσουν

Είμαστε υποχρεωμένοι να διαφυλάξουμε την περιοχή μας για εμάς, αλλά
και για τα παιδιά μας.

Σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Μάνδρας-Ειδυλλίας καλείται για μια ακό-
μα φορά να πάρει μια ακόμα σημαντική Απόφαση , εκφράζοντας την αγα-
νάκτηση και τον αποτροπιασμό της κοινωνίας της Μάνδρας-Ειδυλλίας για
όσα εν κρυπτό απεργάζονται εναντίον μας.

 Κύριε Πρόεδρε, προτείνω να ακούσουμε όσα θα καταθέσουν οι κ.κ. Συνά-
δελφοι αλλά κι όποιον εκπρόσωπο Φορέα ή και πολίτη θέλει να τοποθετηθεί
και στο τέλος να συντάξουμε με την μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση (γιατί
αυτό απαιτείται) την Απόφαση , η οποία θα τεθεί προς ψήφιση.»

Το Δημοτικό Συμβούλιο
 Μετά την εισήγηση του προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

Ομόφωνα αποφασίζει
(Στη ψηφοφορία έλαβαν μέρος και οι Πρόεδροι των Δ.Κ. Μάνδρας Ρεντού-
μη Φλώρα και Βιλίων Δρίκος Σπυρίδων)
Εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του με την παράγραφο 6 του άρθρου 4 του
σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος , όπως αυτή αποτυπώνεται στην από 13-
1-2012 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ο.Ρ.Σ.Α. και σύμφωνα
με την οποία προβλέπεται: Εντός της Ζώνης Α2 , ισχύει η διάταξη της
παρ. 1 του άρθρου 33 του Ν.3164/2003 (ΦΕΚ 106/τ.Α΄./2003 «περί ολο-
κλήρωσης του περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης στερεών αποβλή-
των της Περιφέρειας Αττικής»
 Απαιτεί να επανέλθει η προηγούμενη διατύπωση του σχεδίου Προε-

δρικού Διατάγματος , όπως αποτυπώνεται στην Απόφαση της
23/7/2011 Απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ο.Ρ.Σ.Α.,
σύμφωνα με την οποία στο άρθρο 2  προβλέπεται: «Καθορίζεται ως
περιοχή υψηλής προστασίας εντός της οποίας επιτρέπονται οι χρή-
σεις αναψυχής , υπαίθριου αθλητισμού, υπαίθριων πολιτιστικών
εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων για την ιστορική ,πολιτιστική και
περιβαλλοντική ενημέρωση των επισκεπτών. Εντός της ζώνης αυ-
τής επιτρέπεται η εγκατάσταση αναψυκτηρίων, καθώς και περι-
πτέρων για την ιστορική, πολιτιστική και περιβαλλοντική ενημέρω-
ση των επισκεπτών.»

 Δηλώνει ότι η περιοχή «Μελετάνι» στο Τρικέρατο , την οποία περι-
γράφει η Ζώνη Α2 , αποτελεί για  το Δήμο και τους κατοίκους μια πε-
ριοχή με μια ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗ χρήση και αυτή είναι η χρήση
του Πρασίνου και της Αναψυχής.
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 Θεωρεί ότι οποιαδήποτε άλλη χωροθέτηση και ιδιαίτερα η χωροθέτη-

ση δραστηριοτήτων αποθήκευσης –διαχείρισης επικίνδυνων στερεών
αποβλήτων ή οποιωνδήποτε άλλων αποβλήτων οικιακών και μη, απο-
τελεί μια ακόμα ευθεία επίθεση εναντίον της πόλης , της ευρύτερης
περιοχής και των κατοίκων.

 Καλεί το Υ.Π.Ε.Κ.Α και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς , να ΣΕ-
ΒΑΣΤΕΙ την απόφαση του ΛΑΟΥ της ΜΑΝΔΡΑΣ , όπως αυτή εκ-
φράστηκε με το Δημοψήφισμα της 22-6-2003 καθώς και με τη μαζι-
κή εναντίωση των κατοίκων από τότε έως και σήμερα καθώς και των
σχετικών επιστημονικών μελετών που θεωρούν την περιοχή μας ως
απολύτως ακατάλληλη για την εγκατάσταση και ανάπτυξη τέτοιου εί-
δους χωματερής  και κατ’ ακολουθία το Δημοτικό Συμβούλιο δηλώ-
νει ότι αντιτίθεται στη δημιουργία χωματερής  Βιομηχανικών ή
άλλων αποβλήτων στο «ΜΕΛΕΤΑΝΙ» και προτείνει η συγκεκριμένη
χρήση να μην εφαρμοστεί και να μην υλοποιηθεί  σε καμία περιοχή
του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας καθώς επίσης και σε καμία περιοχή
της βεβαρημένης και κορεσμένης περιοχής του Θριάσιου Πεδίου και
της Δυτικής Αττικής.

 Εκφράζει την αντίθεσή του στην πρόταση του Ο.Ρ.Σ.Α. στο σχέδιο
Νόμου για το ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑΣ /ΑΤΤΙΚΗΣ  2021
σύμφωνα με την οποία το νέο Λιμάνι ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ , εξειδικεύεται
στη διακίνηση  αποβλήτων και προτείνει να απαλειφθεί από το κείμε-
νο της πρότασης  η διακίνηση κάθε είδους αποβλήτων από το λιμάνι
Ελευσίνας καθώς επίσης και η δυνατότητα εγκατάστασης νέων μονά-
δων αποβλήτων στη Βιομηχανική Περιοχή της ΜΑΝΔΡΑΣ και του
ΘΡΙΑΣΙΟΥ .

 Δηλώνει ότι θα αντιδράσει με κάθε μέσο και τρόπο προκειμένου να
αποτραπεί ακόμα ένα έγκλημα σε βάρος   της ΠΕΡΙΟΧΗΣ και των
ΚΑΤΟΙΚΩΝ της θεωρώντας τη συγκεκριμένη κυβέρνηση αναρμόδια
για να καθορίσει το  μέλλον της περιοχής μας.

 Καλεί τους Φορείς και τους Πολίτες σε επαγρύπνηση, για κάθε
είδους κινητοποιήσεις  , οι οποίες θα προγραμματιστούν προκει-
μένου , όπως έχουμε υποχρέωση  και καθήκον,  να προστατεύσου-
με την περιοχή και το μέλλον των παιδιών μας.
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Η απόφαση πήρε αα 37
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί:
       Ο Πρόεδρος Τα μέλη:
Τσάμος Παναγιώτης

Πιστό Αντίγραφο
Μάνδρα 23-2-2012
Ο Δήμαρχος

ΔΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 2/  2012

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

Αρ. Αποφ.38
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Έκδοση ψηφίσματος για το χαρακτηρισμό της  παράκτιας περιοχής του
Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας ως τόπος εγκατάστασης ιχθυοκαλλιεργειών.

Στη Μάνδρα ,σήμερα στις 22 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2012  ημέρα της
εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 20.00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε
συνεδρίαση δημόσια ,στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της
Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας ,  ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 3310/17-2-2012
έγγραφη πρόσκληση 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  24 δηλαδή:

Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

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

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

Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Λινάρδος Ιωάννης
2. Μπέκας Δημήτριος

3. Χανιώτης Γεώργιος
4.

*Ο ΔΣ Λιώρης Αθανάσιος αποχώρησε μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία των δύο πρώτων
έκτακτων θεμάτων
**Ο ΔΣ Σαμπάνης Γεώργιος αποχώρησε μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία όλων των έκτακτων
θεμάτων
***Οι ΔΣ Πανωλιάσκος Αθανάσιος, Μαρούγκας Μελέτιος , Κώνστα Αγλαΐα και Μονοχολιάς
Μιχάλης αποχώρησαν μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία όλων των έκτακτων θεμάτων και πριν
την συζήτηση των τακτικών θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
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Ο πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με παρόντα  και   το
Δήμαρχο κο Δρίκο Γεώργιο εισηγήθηκε το 2ο έκτακτο θέμα (του οποίου
τη συζήτηση ομόφωνα αποφάσισε το Δ.Σ.) που είναι «Έκδοση
ψηφίσματος για το χαρακτηρισμό της  παράκτιας περιοχής του Δήμου
Μάνδρας – Ειδυλλίας ως τόπος εγκατάστασης ιχθυοκαλλιεργειών» και

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ομόφωνα
 (Στη ψηφοφορία έλαβαν μέρος και οι Πρόεδροι των Δ.Κ. Μάνδρας Ρεντούμη Φλώρα
και Βιλίων Δρίκος Σπυρίδων)
έλαβε το παρακάτω ψήφισμα :

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Μάνδρας – Ειδυλλίας ομόφωνα και
απερίφραστα καταδικάζει τις όποιες υποκινούμενες ενέργειες να
χαρακτηρισθεί η παράκτια περιοχή Ψάθας – Πορτο Γερμενού –
Αλεποχωρίου ως τόπος εγκατάστασης ιχθυοκαλλιεργειών και δεν
συμφωνούμε με τη χωροθέτηση της συγκεκριμένης μονάδας αλλά και
καμίας άλλης μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας, για την εν λόγω παράκτια
περιοχή για τους παρακάτω λόγους:

1. Οι ιχθυοκαλλιέργειες στην παραλιακή ζώνη του Δήμου Μάνδρας -
Ειδυλλίας θα μετέτρεπαν όλο το παραλιακό μας μέτωπο σε
βιομηχανική ζώνη και θα συντελούσαν στην υποβάθμιση και
απαξίωση μιας περιοχής απαράμιλλου φυσικού κάλλους, η οποία
συν τοις άλλοις έχει χαρακτηρισθεί ως περιοχή ήπιας τουριστικής
ανάπτυξης καθώς και στην αλλοίωση του θαλάσσιου
περιβάλλοντος.

2. Η εγκατάσταση τέτοιων δομών θα οδηγούσε σε υποβάθμιση την
περιοχή και σε οικονομικό μαρασμό τους δημότες και τους
επιχειρηματίες της περιοχής που ασχολούνται με τον
παραθαλάσσιο τουρισμό.

3. Ταυτόχρονα θα αποτελούσε τεράστιο και ανυπολόγιστο πλήγμα
στο φυσικό περιβάλλον του τόπου μας.

Οι δημότες και το Δημοτικό Συμβούλιο Μάνδρας - Ειδυλλίας ομόφωνα
και συντονισμένα σε ένα ενιαίο μέτωπο απαιτούν την άμεση ακύρωση
αυτών των επικίνδυνων αυτών σχεδίων.
Δηλώνουμε ότι θα καταφύγουμε σε κάθε νόμιμο μέσο προκειμένου να
προστατέψουμε και να διαφυλάξουμε αποτελεσματικά το Περιβάλλον
και την ποιότητα ζωής των πολιτών του Δήμου μας.
Η υπόθεση της προστασίας και της ανάδειξης του φυσικού
περιβάλλοντος του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας δεν χωράει
ωφελιμιστικά παιχνίδια και αυτοσχεδιασμούς στην πλάτη των δημοτών.
Όλοι μαζί, στην πρώτη γραμμή, διεκδικούμε το μέλλον του τόπου μας
και την ποιότητα της ζωής των δημοτών
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Η απόφαση πήρε αα 38
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί:
       Ο Πρόεδρος Τα μέλη:
Τσάμος Παναγιώτης

Πιστό Αντίγραφο
Μάνδρα 23-2-2012
Ο Δήμαρχος

ΔΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 2/ 2012

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

Αρ. Αποφ.39
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για απ’ ευθείας ανάθεση μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας για το σχολικό έτος 2011-
2012.

Στη Μάνδρα ,σήμερα στις 22 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2012  ημέρα της
εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 20.00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε συ-
νεδρίαση δημόσια ,στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της Δημοτι-
κής Κοινότητας Μάνδρας , ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 3310/17-2-2012 έγγραφη
πρόσκληση 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 24 δηλαδή:

Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

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

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

Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Λινάρδος Ιωάννης
2. Μπέκας Δημήτριος

3. Χανιώτης Γεώργιος
4.

*Ο ΔΣ Λιώρης Αθανάσιος αποχώρησε μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία των δύο πρώτων έ-
κτακτων θεμάτων
**Ο ΔΣ Σαμπάνης Γεώργιος αποχώρησε μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία όλων των έκτα-
κτων θεμάτων
***Οι ΔΣ Πανωλιάσκος Αθανάσιος, Μαρούγκας Μελέτιος , Κώνστα Αγλαΐα και Μονοχολιάς
Μιχάλης αποχώρησαν μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία όλων των έκτακτων θεμάτων και πριν
την συζήτηση των τακτικών θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
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Ο πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με παρόντα  και   το Δήμαρχο κο Δρίκο Γεώργιο
εισηγούμενος  το 3ο έκτακτο θέμα (του οποίου τη συζήτηση ομόφωνα αποφάσισε το Δ.Σ.) έθεσε
υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την από 15-2-2012 Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής η ο-
ποία έχει ως εξής :

«ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ: Εισήγηση της  Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας προς  το Δ.Σ.  για λήψη απόφασης για απ’
ευθείας ανάθεση μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Μάνδρας-
Ειδυλλίας για το σχολικό έτος 2011-2012.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:
1) Το από 21-12-2011 έγγραφο  Πρακτικό-Εισήγηση  προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας της
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού  (ορισθείσας με την απόφ. Οικονομικής   Επιτροπής υπ’αρ. πρωτ.
306/2011) όσον  αφορά  την  διαδικασία του επαναληπτικού  ανοικτού  διαγωνισμού  ‘Μεταφορά μαθητών
πρωτοβάθμιας   και   δευτεροβάθμιας   εκπαίδευσης   Δήμου  Μάνδρας-Ειδυλλίας    για  το  σχολικό  έτος
2011-2012’
2)Η  εγκύκλιος  υπ’αριθμ. 52/αρ.πρωτ. 52224/15-12-2011 του Υπουργείου Εσωτερικών.
3)H   σχετική απόφαση ΔΣ περί λήψης  απόφασης για απ’ ευθείας ανάθεση μεταφοράς μαθητών Πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας για το σχολικό έτος 2011-2012.
4)Η  πραγματοποιηθείσα διαδικασία διαπραγματεύσεως,
3)Όλη  η  σχετική ισχύουσα τρέχουσα νομοθεσία.

Κατόπιν της διεξαγωγής του Επαναληπτικού ανοικτού  διαγωνισμού για την:
      ‘Μεταφορά μαθητών      πρωτοβάθμιας   και   δευτεροβάθμιας   εκπαίδευσης   Δήμου  Μάνδρας-
Ειδυλλίας    για  το  σχολικό  έτος  2011-2012’
με  προϋπολογισμό μελέτης: 216.000,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%), που  διεξήχθη την  07-12-
2011  ημέρα Τετάρτη  από ώρα  10:00 π.μ. (έναρξη  παραλαβής από την Επιτροπή  των προσφορών)  και
έως ώρα 10:30 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στο  Δημαρχιακό Κατάστημα  του Δήμου Μάνδρας – Ει-
δυλλίας στην οδό Στρ. Ν. Ρόκα 45 - Τ.Κ.: 19600 - Μάνδρα Αττικής, ενώπιον  της  αρμόδιας Επιτροπής διε-
νέργειας διαγωνισμού του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας, που συγκροτήθηκε με την απόφαση Οικονομικής
Επιτροπής υπ’αρ. πρωτ.  306/2011   αποτελούμενη  από τους:
α/Τριαντόπουλο Ιωάννη,  υπάλληλο του Δήμου  (Πρόεδρος  Επιτροπής),
β/Τατάκη  Μαρία,  υπάλληλο του Δήμου  (μέλος)  και

γ/Λούκο   Γεώργιο, υπάλληλο του Δήμου (μέλος).

Ο διαγωνισμός  έγινε σύμφωνα με:
-το άρθρο 70 παρ. 1 και τις λοιπές διατάξεις του π.δ. 28/1980 (ΦΕΚ 11 Α),
-το Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ,
περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και
υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την
Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005,
-την υπ’αρ. πρωτ. 35415/28-7-2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1701 Β’/1-8-2011),
-τις διατάξεις  των  άρθρων  209 και  273  καθώς και τις  λοιπές  διατάξεις  του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ
114Α’),
-τις διατάξεις  της παρ. 4 εδ. 18 του άρθρ. 94 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010)
-την σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου , με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια
του διαγωνισμού, καθώς και οι όροι της Διακήρυξης,
-τον τρέχοντα προϋπολογισμό του Δήμου,
-όλη την λοιπή σχετική  ισχύουσα τρέχουσα  νομοθεσία και
-τους όρους της σχετικής διακήρυξης  και της  υπ’ αριθμ. Δ42.2011 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας
του Δήμου.
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Προσήλθαν  και  κατέθεσαν  προσφορά τέσσερις  (4) συμμετέχουσες εταιρείες, με τη σειρά όπως εμφανίζε-
ται παρακάτω:
1)ΥΙΟΙ  Σ. ΜΑΚΡΥΝΩΡΗ  ΕΠΕ
2)ΑΤΟΜ TOURS-Γ.ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ-Α.ΚΑΤΣΟΥΡΗ Ο.Ε.
3)ALEXIS TOURS-Α. ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ EE
4)YIOI K. ΠΑΠΑΔΑΚΗ

Κατόπιν όλης της σύννομης διαδικασίας   του διαγωνισμού που μεσολάβησε η  Επιτροπή  του
Διαγωνισμού καθόρισε  ως προσωρινούς επιμέρους μειοδότες  για τα αντίστοιχα δρομολόγια της με-
λέτης τις παρακάτω   εταιρείες με τις αντίστοιχες εκπτώσεις επί των τιμών της μελέτης:
1 ΑΤΟΜ TOURS-Γ.ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ-Α.ΚΑΤΣΟΥΡΗ Ο.Ε.   7%
2 YIOI K. ΠΑΠΑΔΑΚΗ   1%
3  ΑΤΟΜ TOURS-Γ.ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ-Α.ΚΑΤΣΟΥΡΗ Ο.Ε. 5%
4 YIOI K. ΠΑΠΑΔΑΚΗ   1%
5 YIOI K. ΠΑΠΑΔΑΚΗ   1% .

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (ΑΠ’ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ)
Σύμφωνα με την  εγκύκλιο  υπ’αριθμ. 52/αρ.πρωτ. 52224/15-12-2011 του Υπουργείου Εσωτερικών
ισχύουν τα παρακάτω:

Αναφορικά με τη διαδικασία επιλογής αναδόχων μεταφορέων μέσω διαγωνισμού στις περιπτώσεις
των δρομολογίων  για την εκτέλεση των οποίων δεν έχουν υποβληθεί προσφορές , δηλαδή για τα
δρομολόγια Νο6, Νο7, Νο8, Νο9, Νο10,Νο11,Νο12 και Νο13 της μελέτης, ο Δήμος  κάλεσε σε δια-
πραγμάτευση  φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία διαθέτουν τα προσόντα συμμετοχής που ορίζο-
νται στην σχετική διακήρυξη   του ήδη προκηρυχθέντος επαναληπτικού διαγωνισμού. Η κλήση σε
διαπραγμάτευση πραγματοποιήθηκε  με ανακοίνωση στον τοπικό τύπο. Η απόφαση για την κατακύ-
ρωση του διαγωνισμού στους αναδόχους που επιλέγονται κατόπιν διαπραγμάτευσης λαμβάνεται από
το Δ.Σ.. Σημειώνεται ότι η διαπραγμάτευση δεν μπορεί να οδηγήσει  σε ανάθεση δρομολογίου με
κόστος υψηλότερο από το σχετικό προβλεπόμενο όριο  του προϋπολογισμού.

Κατόπιν  όλης της σχετικής  πραγματοποιηθείσας διαδικασίας  διαπραγμάτευσης προέκυ-
ψαν  τα παρακάτω αποτελέσματα:
-Το δρομολόγιο Νο 6  μπορεί να ανατεθεί στα ΚΤΕΛ ΑΤΤΙΚΗΣ. Για αυτό  υπάρχει η υποχρέωση
των σχετικών διευθυντών σχολείων  να εκδώσουν Ειδικό Μαθητικό Δελτίο (ΕΜΔ).
-Το δρομολόγιο Νο 8 μπορεί να ανατεθεί στα ΚΤΕΛ ΑΤΤΙΚΗΣ. Για αυτό  υπάρχει η υποχρέωση των
σχετικών διευθυντών σχολείων  να εκδώσουν Ειδικό Μαθητικό Δελτίο (ΕΜΔ).
-Τα  λοιπά  δρομολόγια  τα οποία έμειναν μη αναθέσιμα είναι τα: Νο 7, 9,10,11,12 και 13  και οι α-
νάγκες τους θα πρέπει  να καλυφθούν με την διαδικασία του επιδόματος.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 35415/28.07.2011  ισχύουν τα παρακάτω:
Άρθρο 2 Διαδικασία μεταφοράς μαθητών

1.Οι δικαιούμενοι δωρεάν μεταφοράς μαθητές μεταφέρονται, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4
του άρθρου 1, με τους παρακάτω οριζόμενους τρόπους και με τη σειρά (Α, Β, Γ) που αυτοί αναφέρο-
νται. Σε περίπτωση όπου η μεταφορά δεν είναι εφικτή με κάθε έναν από αυτούς τότε για το τμήμα
εκείνο του μεταφορικού έργου που δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί ακολουθείται ο επόμενος. Για
τους μαθητές οι οποίοι δε δύνανται να μεταφερθούν με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου, ακο-
λουθείται η διαδικασία του άρθρου 3.

2.Αρμόδιος δήμος για τη μεταφορά μαθητών ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας και του τρόπου με-
ταφοράς τους (Α, Β, Γ) θεωρείται ο δήμος εντός των ορίων του οποίου βρίσκεται το σχολείο στο ο-
ποίο οι μαθητές μεταφέρονται. Οι δήμοι μπορούν μέσω διαδημοτικής συνεργασίας να κάνουν χρήση
κοινών λεωφορείων.
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Α. Με δημόσια συγκοινωνία

1.Οι δήμοι μεταφέρουν τους μαθητές, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του προηγούμενου άρ-
θρου με δημόσια αστική και υπεραστική συγκοινωνία ή με δημοτική συγκοινωνία. Ως δημόσια συ-
γκοινωνία νοούνται τα αστικά και υπεραστικά μέσα όπως τα Κ.Τ.Ε.Λ., τα τρένα και λεωφορεία του
Ο.Σ.Ε. καθώς και τα θαλάσσια συγκοινωνιακά μέσα. Ως δημοτική συγκοινωνία νοείται η συγκοινω-
νία του άρθρου 83 του Ν. 3463/2006, ή του δημοτικού κώδικα όπως κάθε φορά ισχύει. Επίσης οι δή-
μοι μπορούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 2963/2001 και του Κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, να
συνάπτουν συμβάσεις εκτέλεσης ενδοδημοτικής ή διαδημοτικής, τακτικής αστικής ή υπεραστικής
συγκοινωνίας.

2.Οι δήμοι τροποποιούν τα υφιστάμενα δρομολόγια αστικών γραμμών ή ζητούν από την οικεία Πε-
ριφέρεια την τροποποίηση των υφιστάμενων δρομολογίων υπεραστικών γραμμών της δημόσιας συ-
γκοινωνίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 2963/2001, ούτως ώστε να εξυπηρετού-
νται οι μεταφορές μαθητών σύμφωνα και με όσα προβλέπονται στη παράγραφο 3 του άρθρου 1.

3.Σε γραμμές δημοτικής συγκοινωνίας ή σε γραμμές που συστήνονται σύμφωνα με το άρθρο 19 του
Ν. 2963/2001 και οι οποίες εξυπηρετούν τη μεταφορά μαθητών τα δρομολόγια που εξυπηρετούν τη
μεταφορά μαθητών επιδοτούνται με το 80% της αποζημίωσης όπως προκύπτει βάσει της παρ. Γ.3
του παρόντος άρθρου.

4.Οι μαθητές που μεταφέρονται δωρεάν με τη δημόσια αστική και υπεραστική συγκοινωνία εφοδιά-
ζονται με Ειδικό Μαθητικό Δελτίο (ΕΜΔ) του οποίου ο τύπος έχει ως εξής:

« ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΣΧΥΕΙ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 201. 201.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ  Συγκοινωνιακός Φορέας ....
Τ.Σ.  Ειδικό Μαθητικό Δελτίο No

ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΟΝΟΜΑ:
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ:
 ΣΧΟΛΕΙΟ:
ΤΑΞΗ.................. A.M.Μ. ...
ΔΙΑΔΡΟΜΗ..........................

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΦΟΡΕΑ»

5.Η αξία του ΕΜΔ υπολογίζεται στο ύψος του 50% της κανονικής τιμής του εισιτηρίου της διαδρο-
μής που διακινείται ο μαθητής από τον τόπο κατοικίας του στην έδρα του σχολείου και αντίστροφα.
Σε περίπτωση όπου ο συγκοινωνιακός φορέας δεν είναι το ΚΤΕΛ αλλά εκμεταλλευτής μικροσυγκοι-
νωνίας η αξία του ΕΜΔ σε Ευρώ υπολογίζεται στο ολόκληρο της τιμής του εισιτηρίου. Η εκτύπωση
των ΕΜΔ γίνεται με φροντίδα και δαπάνη του αρμόδιου δήμου.

6.Η συμπλήρωση, θεώρηση και χορήγηση των ΕΜΔ στους δικαιούχους μαθητές γίνεται από το διευ-
θυντή του σχολείου στην αρχή κάθε διδακτικού έτους. Τα ΕΜΔ, πριν από τη χορήγηση τους, θεω-
ρούνται με φροντίδα του διευθυντή του σχολείου και από τον αρμόδιο του ΚΤΕΛ ή του εκμεταλλευ-
τή μικροσυγκοινωνίας, ή του πλησιέστερου σταθμού του ΟΣΕ, ή της πλησιέστερης λιμενικής αρχής
κατά περίπτωση.

7.Το ΕΜΔ ισχύει μόνο κατά τις μέρες λειτουργίας του σχολείου και καθ' όλη τη διάρκεια του διδα-
κτικού έτους και χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τον κάτοχό του.
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8.Σε περίπτωση αποδεδειγμένης καταστροφής ή απώλειας του ΕΜΔ, κατά τη διάρκεια του διδακτι-
κού έτους, εκδίδεται νέο ΕΜΔ. Απαγορεύεται στους μαθητές να δίνουν το ΕΜΔ για χρήση από τρίτο
πρόσωπο.

9.Μετά τη λήξη των μαθημάτων, ή των εξετάσεων κάθε διδακτικού έτους, ή μετά τη λήξη των εισα-
γωγικών εξετάσεων για πρόσβαση στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, για τους μαθητές που
μετέχουν στις εξετάσεις αυτές τα ΕΜΔ κατατίθενται υποχρεωτικά από τους κατόχους τους στο διευ-
θυντή του σχολείου τους ο οποίος μεριμνά για την καταστροφή τους. Σε κάθε περίπτωση οι διευθυ-
ντές των σχολικών μονάδων ενημερώνουν τους συγκοινωνιακούς φορείς για το πέρας του σχολικού
έτους.

10.Μαθητές που είναι κάτοχοι ΕΜΔ και διακινούνται τις ημέρες ή ώρες μη λειτουργίας των σχολεί-
ων υποχρεούνται να καταβάλουν το 50% της κανονικής τιμής του εισιτηρίου της διαδρομής που κά-
νουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Β.Δ/τος 306/1973 (ΦΕΚ 90 Α').

Συμπερασματικά  πρέπει να γίνει από την Οικονομική Επιτροπή  εισήγηση στο Δ.Σ. για λήψη από-
φασης για απ’ευθείας ανάθεση μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας για το σχολικό έτος 2011-2012. για τα δρομολόγια Νο6 και  Νο8  με έκ-
πτωση ….. επί των τιμών της μελέτης  ,  ούτως ώστε  να μπορέσει η Υπηρεσία να καλέσει τους Δι-
ευθυντές των σχετικών σχολείων  και τα ΚΤΕΛ  ΑΤΤΙΚΗΣ  και   να εκδόσουν από κοινού ΕΜΔ  για
τους  σχετικούς μαθητές.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ   ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

-Να  εγκρίνει  την  ανάθεση  του δρομολογίου  Νο 6 στα ΚΤΕΛ ΑΤΤΙΚΗΣ.
-Να  εγκρίνει  την  ανάθεση  του δρομολογίου  Νο 8 στα ΚΤΕΛ ΑΤΤΙΚΗΣ.
-Να εγκρίνει  την  διαδικασία κλήσης  από  την  Υπηρεσία  των   Διευθυντών  των σχετικών σχολεί-
ων  και των  ΚΤΕΛ  ΑΤΤΙΚΗΣ  , ώστε   να εκδώσουν από κοινού μεταξύ τους Ειδικό Μαθητικό
Δελτίο (ΕΜΔ)  για τους  σχετικούς μαθητές.»

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

Αφού έλαβε υπόψη του την από 15-2-2012  Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής , το από 21-12-
2011 έγγραφο  Πρακτικό-Εισήγηση  προς την Οικονομική Επιτροπή, την 304/2011 απόφαση ΔΣ  πε-
ρί λήψης  απόφασης για απ’ ευθείας ανάθεση μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας για το σχολικό έτος 2011-2012.

Ομόφωνα Αποφασίζει

 Εγκρίνει  την  ανάθεση  του δρομολογίου  Νο 6 στα ΚΤΕΛ ΑΤΤΙΚΗΣ.
 Εγκρίνει  την  ανάθεση  του δρομολογίου  Νο 8 στα ΚΤΕΛ ΑΤΤΙΚΗΣ.
 Εγκρίνει  την  διαδικασία κλήσης  από  την  Υπηρεσία  των   Διευθυντών  των σχετικών

σχολείων  και των  ΚΤΕΛ  ΑΤΤΙΚΗΣ  , ώστε   να εκδώσουν από κοινού μεταξύ τους  Ειδι-
κό Μαθητικό Δελτίο (ΕΜΔ)  για τους  σχετικούς μαθητές.»
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Η απόφαση πήρε αα 39
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί:
       Ο Πρόεδρος Τα μέλη:
Τσάμος Παναγιώτης

Πιστό Αντίγραφο
Μάνδρα 23-2-2012
Ο Δήμαρχος

ΔΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 2/ 2012

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

Αρ. Αποφ.40
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για έγκριση καταβολής επιδόματος σε μαθητές  Πρωτοβάθμιας και δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας για το σχολικό έτος 2011-2012.

Στη Μάνδρα ,σήμερα στις 22 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2012  ημέρα της
εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 20.00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε συ-
νεδρίαση δημόσια ,στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της Δημοτι-
κής Κοινότητας Μάνδρας , ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 3310/17-2-2012 έγγραφη
πρόσκληση 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 24 δηλαδή:

Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

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

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

Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Λινάρδος Ιωάννης
2. Μπέκας Δημήτριος

3. Χανιώτης Γεώργιος
4.

*Ο ΔΣ Λιώρης Αθανάσιος αποχώρησε μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία των δύο πρώτων έ-
κτακτων θεμάτων
**Ο ΔΣ Σαμπάνης Γεώργιος αποχώρησε μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία όλων των έκτα-
κτων θεμάτων
***Οι ΔΣ Πανωλιάσκος Αθανάσιος, Μαρούγκας Μελέτιος , Κώνστα Αγλαΐα και Μονοχολιάς
Μιχάλης αποχώρησαν μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία όλων των έκτακτων θεμάτων και πριν
την συζήτηση των τακτικών θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
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Ο πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με παρόντα  και   το Δήμαρχο κο Δρίκο Γε-
ώργιο εισηγούμενος  το 4ο έκτακτο θέμα (του οποίου τη συζήτηση ομόφωνα αποφάσισε το
Δ.Σ.) έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την από 15-2-2012 Εισήγηση της Οικονομικής
Επιτροπής η οποία έχει ως εξής :

«ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ: Εισήγηση  της  Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας προς  το Δ.Σ.   για λήψη από-
φασης για έγκριση καταβολής επιδόματος σε μαθητές  Πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας για το σχολικό έτος 2011-2012.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:
1) Το από 21-12-2011 έγγραφο  Πρακτικό-Εισήγηση  προς την Οικονομική Επιτροπή του Δή-
μου μας της  Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού  (ορισθείσας με την απόφ. Οικονομικής
Επιτροπής υπ’αρ. πρωτ.  306/2011) όσον  αφορά  την  διαδικασία του επαναληπτικού  ανοι-
κτού  διαγωνισμού  ‘Μεταφορά μαθητών      πρωτοβάθμιας   και   δευτεροβάθμιας   εκπαίδευ-
σης   Δήμου  Μάνδρας-Ειδυλλίας    για  το  σχολικό  έτος  2011-2012’
2)Η  εγκύκλιος  υπ’αριθμ. 52/αρ.πρωτ. 52224/15-12-2011 του Υπουργείου Εσωτερικών.
3)Η ΚΥΑ 35415/28.07.2011.
4)Η σχετική απόφαση ΔΣ που ελήφθη για έγκριση διαδικασίας καταβολής επιδόματος.
5)Τα νέα έγγραφα των διευθυντών των σχολείων κατόπιν νέας πρόσκλησης από την Υπηρεσία
μας.
6)Η εκτίμηση  του συνολικού κόστους του επιδόματος από την Τεχνική Υπηρεσία.
7)Όλη  η  σχετική ισχύουσα τρέχουσα νομοθεσία.

ΕΠΙΔΟΜΑ
Σύμφωνα με την  εγκύκλιο  υπ’αριθμ. 52/αρ.πρωτ. 52224/15-12-2011 του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών ισχύουν τα παρακάτω:

Επισημαίνεται ότι τα δρομολόγια για τα οποία και μετά τη διαπραγμάτευση η διαδικασία απο-
βεί άγονη και εφόσον υπάρχουν αλλαγές στα δρομολόγια της δημόσιας συγκοινωνίας, ή εφό-
σον οι Δήμοι αποκτούν ίδια μεταφορικά μέσα, οι Δήμοι έχουν τη δυνατότητα να επανεξετά-
σουν εξαρχής την εφαρμογή των Α (δημόσια συγκοινωνία) και Β (ίδια μέσα) τρόπων του άρ-
θρου 2 της ανωτέρω Κ.Υ.Α. για τους μεταφερόμενους με τα συγκεκριμένα δρομολόγια μαθη-
τές.
Εάν ωστόσο και μετά τα ανωτέρω παραμένουν αδιάθετα δρομολόγια, τότε ο Δήμος σύμφωνα
με το άρθρο 2, παρ.Γ.3.ε της ανωτέρω Κ.Υ.Α. δεν υποχρεούται να ακολουθήσει καμία άλλη
διαδικασία παρά μόνο να καταβάλει τα προβλεπόμενα επιδόματα για όσο διάστημα δεν πραγ-
ματοποιείται η μεταφορά μαθητών.
Τα επιδόματα καταβάλλονται στους μαθητές που είναι δικαιούχοι μεταφοράς όταν η μεταφορά
δεν πραγματοποιείται και διακρίνονται, σύμφωνα με το άρθρο 3 της ανωτέρω (γ) σχετικής
Κ.Υ.Α., σε δύο κατηγορίες :
Α) αφενός στο επίδομα της παρ.1.α., το οποίο καταβάλλεται στους μαθητές που έχουν εγκατα-
σταθεί στον οικισμό της έδρας του σχολείου στο οποίο φοιτούν, αποκλειστικά και μόνο για την
παρακολούθηση των σχολικών μαθημάτων και
Β) αφετέρου στο επίδομα της παρ.1.β., το οποίο καταβάλλεται στους μαθητές οι οποίοι μετα-
φέρονται καθημερινά με γονική ή άλλη μέριμνα από την οικία τους στη σχολική μονάδα και
αντιστρόφως.

Στην πρώτη περίπτωση το ποσό το οποίο προβλέπεται από την ανωτέρω Κ.Υ.Α. ανέρ-
χεταιστο ύψος των 85€ μηνιαίως και καταβάλλεται στους μαθητές, οι οποίοι αποδεδειγμένα
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έχουν εγκατασταθεί σε οικισμό διαφορετικό από αυτόν όπου κατοικούν ή διαμένουν μόνιμα,
αποκλειστικά και μόνο προκειμένου να φοιτήσουν στο σχολείο του οικισμού αυτού. Στη δεύ-
τερη περίπτωση, το ποσό που καταβάλλεται στους μαθητές αντιστοιχεί στην απόσταση της
σχολικής μονάδας από την οικία τους, προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του αριθμού των
χιλιομέτρων της εν λόγω απόστασης με το ποσό των 0,35€ ημερησίως και δεν μπορεί να υπερ-
βεί το ποσό των 1500€ ανά σχολικό έτος. Επισημαίνεται ότι η παρ.1.β. του άρθρου 3 της ανω-
τέρω Κ.Υ.Α. αναφέρεται στην απόσταση της οικίας και όχι σε διαδρομές ή δρομολόγια, συνε-
πώς ο υπολογισμός του ποσού της επιδότησης των μαθητών της δεύτερης περίπτωσης
πραγματοποιείται όπως θα υπολογιζόταν αν η μεταφορά πραγματοποιείτο μία φορά ημερησίως
χωρίς, δηλαδή, να υπολογίζεται η επιστροφή τουμαθητή. Εξυπακούεται ότι και στα δύο
ανωτέρω ποσά δεν υπολογίζεται Φ.Π.Α. και όπου γίνεται αναφορά σε «μαθητή», για τους
ανηλίκους νοείται ο νόμιμος κηδεμόνας τους. Τα ανωτέρω ποσά ισχύουν εξίσου και για τους
μαθητές των ειδικών σχολείων (ΣΜΕΑ), με δύο επιπλέον επισημάνσεις.
Πρώτον, οι μαθητές των ειδικών σχολείων δικαιούνται μεταφοράς, χωρίς να λαμβάνονται υ-
πόψη τακατώτατα όρια αποστάσεων του τόπου κατοικίας τους από τη σχολική μονάδα, όπως
άλλωστε προκύπτει από την παρ.4 του άρθρου 1 της ανωτέρω Κ.Υ.Α. Σ’ αυτό το σημείο υπεν-
θυμίζεται πως η διαφορετική μεταχείριση υπέρ των μαθητών ΣΜΕΑ αναφορικά με τα κατώτα-
τα όρια αποστάσεων έχει εφαρμογή τόσο στην επιδότηση, σε περίπτωση αδυναμίας πραγματο-
ποίησης της μεταφοράς, όσο και στην περίπτωση όπου πραγματοποιείται η μεταφορά τους.
Δεύτερον, όταν οι μαθητές των ΣΜΕΑ επιδοτούνται, λόγω μη πραγματοποίησης της μεταφο-
ράς, λαμβάνουν το ποσό που τους αναλογεί χωρίς τον περιορισμό του μέγιστου ορίου των
1500€ ανά  σχολικό έτος (άρθρο 3, παρ.1.II), το οποίο ισχύει για τους λοιπούς μαθητές.
Κατόπιν  σχετικού ελέγχου  η Τεχνική Υπηρεσία διαπίστωσε ότι σε σχέση με τις ανάγκες σε
κάλυψη μεταφοράς μαθητών  που δηλώθηκαν εξ’αρχής από τους Διευθυντές των Σχολείων και
που ελήφθησαν υπόψιν για την διαμόρφωση της σχετικής μελέτης έχουν (στην τρέχουσα κα-
τάσταση των Σχολείων)  επέλθει μεταβολές στον αναγκαίο αριθμό των  προς σχετική μεταφο-
ρά μαθητών.  Για τον ακριβή καθορισμό των μεταβολών αυτών  πρέπει να κληθούν εκ νέου
από την Υπηρεσία οι Διευθυντές Σχολείων να προσκομίσουν πρόσθετα σχετικά στοιχεία για τις
πρόσθετες ανάγκες σε μαθητές  εν σχέσει με όσα δηλώθηκαν για να συνταχθεί η σχετική μελέ-
τη. Η σχετική νομοθεσία προβλέπει σε αυτήν την περίπτωση  μετά την τροποποίηση της σχετι-
κής βεβαιώσεως-αποφάσεως Δημάρχου (οι τροποποιήσεις της αποφάσεως μπορούν να είναι
περισσότερες της μίας ανάλογα των μεταβολών) την καταβολή επιδόματος  για όσους μαθητές
δεν συμπεριελήφθησαν εξ’αρχής στην μελέτη λόγω των αρχικώς δηλωθέντων από τους Διευ-
θυντές των Σχολείων.
Επίσης  για το διάστημα  από 1-3-2012 έως και την συμβασιοποίηση του σχετικού επαναληπτι-
κού διαγωνισμού  θα υπάρξει  κενό χρονικό διάστημα  (αφού μεσολαβεί και ο προσυμβατικός
έλεγχος του ελεγκτικού συνεδρίου).  Αυτό σημαίνει ότι με επίδομα θα πρέπει να καλυφθούν οι
ανάγκες μεταφοράς μαθητών   για το διάστημα  από 1-3-2012 έως την συμβασιοποίηση , τόσο
για τον αριθμό θέσεων μαθητών που προβλέπει η μελέτη όσο και για τους μη εξαρχής δηλωθέ-
ντες  μαθητές  από τους   Διευθυντές.
Παρόλο που  με την νέα πρόσκληση που έκανε η Υπηρεσία μας προς τους Διευθυντές των
σχολείων  ζητούσε να γίνει ο διαχωρισμός των μαθητών  μεταξύ όσων θα ενταχθούν στην με-
λέτη και όσων θα ενταχθούν στο επίδομα  αυτό δεν έγινε (αλλά  αντιθέτως   εστάλησαν ενιαίες
λίστες μαθητών).
Είχαμε επιπροσθέτως την προσθήκη αναγκών μαθητών του Εσπερινού Σχολείου που δεν είχε
συμπεριληφθεί καθόλου στην αρχική μελέτη(αυτό θα πάει κατευθείων στο επίδομα).
-Το διάστημα που απομένει έως  το τέλος της φετινής σχολικής σεζόν  είναι στην ουσία μόνο 3
μήνες (καθώς  έως και τον Φεβρουάριο 2012 καλύπτει το θέμα της μεταφοράς η Περιφέρεια με
σχετική παράταση).
-Έχουμε ήδη στείλει για προσυμβατικό έλεγχο τα δρομολόγια 1 έως 5 για υπογραφή συμβάσε-
ως κατόπιν διαγωνισμού.
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-Τα δρομολόγια 6 και 8  βρίσκονται υπό διαδικασία έγκρισης ανάθεσης .
-Τα δρομολόγια Νο 7,9,10,11,12,13 έμειναν άνευ ανάθεσης ακόμη και μετά από την διαδικα-
σία διαπραγμάτευσης.
-Υπήρξε νέα παράταση στις περυσινές συμβάσεις της Περιφέρειας έως και τον Φεβρουάριο
2012.
Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω η Τεχνική Υπηρεσία μπόρεσε να εκτιμήσει τελικώς το μέγιστο
κόστος επιδομάτων και αυτό ανέρχεται  σε 12.000,00€. Το τελικό ποσό  θα προκύψει όταν συ-
μπεράνουμε τις πλήρεις ανάγκες  σε επιδόματα  όταν θα έχουν ολοκληρωθεί οι  επιμέρους
προσυμβατικοί έλεγχοι. Πάντως  το συνολικό τελικό ποσό που θα προκύψει  θα ενταχθεί με
άνεση στον ΚΑ του προϋπολογισμού που έχει προβλεφθεί καθώς πλέον το μεγαλύτερο ποσο-
στό της τρέχουσας σχολικής σεζόν  έχει παρέλθει.

Συμπερασματικά  και για τους λόγους που αναφέρονται στις δύο προηγούμενες παραγράφους
πρέπει να γίνει από την Οικονομική Επιτροπή  εισήγηση στο Δ.Σ. για λήψη απόφασης για έ-
γκριση  καταβολής  επιδόματος σε μαθητές  Πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας για το σχολικό έτος 2011-2012 για  μέγιστο συνολικό  κόστος επι-
δομάτων που  ανέρχεται  σε 12.000,00€ από 1 -3-2012 τόσο για τους μαθητές που αντιστοι-
χούν στα δρομολόγια  που θα   παρέμειναν αδιάθετα ακόμη και μετά την διαδικασία διαπραγ-
ματεύσεως, όσο και για τους μαθητές που δεν συμπεριελήφθηκαν στην μελέτη.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μετά  από όλα τα  παραπάνω  εκτεθέντα   εισηγούμαστε  προς το Δημοτικό Συμβούλιο να
πραγματοποιήσει  λήψη απόφασης για έγκριση  καταβολής  επιδόματος σε μαθητές  Πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας για το σχολικό έτος
2011-2012 για  μέγιστο συνολικό  κόστος επιδομάτων που  ανέρχεται  σε 12.000,00€ από 1 -3-
2012 τόσο για τους μαθητές που αντιστοιχούν στα δρομολόγια  που θα   παρέμειναν αδιάθετα
ακόμη και μετά την διαδικασία διαπραγματεύσεως, όσο και για τους μαθητές που δεν συμπε-
ριελήφθηκαν στην μελέτη.

Κατόπιν των παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Αφού έλαβε υπόψη του την από 15-2-2012  Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής , το από 21-
12-2011 έγγραφο  Πρακτικό-Εισήγηση  προς την Οικονομική Επιτροπή, την 305/2011 απόφα-
ση ΔΣ  περί λήψης  απόφασης για την καταβολή  επιδόματος για τη μεταφορά μαθητών πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Μάνδρας –Ειδυλλίας για το Σχολικό Έτος
2011-2012

Ομόφωνα Αποφασίζει

Την έγκριση  καταβολής  επιδόματος σε μαθητές  Πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας για το σχολικό έτος 2011-2012 για  μέγιστο συ-
νολικό  κόστος επιδομάτων που  ανέρχεται  σε 12.000,00€ από 1-3-2012 τόσο για τους
μαθητές που αντιστοιχούν στα δρομολόγια  που θα   παρέμειναν αδιάθετα ακόμη και μετά
την διαδικασία διαπραγματεύσεως, όσο και για τους μαθητές που δεν συμπεριλήφθηκαν
στην μελέτη.
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Η απόφαση πήρε αα 40
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί:
       Ο Πρόεδρος Τα μέλη:
Τσάμος Παναγιώτης

Πιστό Αντίγραφο
Μάνδρα 23-2-2012
Ο Δήμαρχος

ΔΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 2/ 2012

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

Αρ. Αποφ.42
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης περί ίδρυσης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μάνδρας-Ειδυλλίας

Στη Μάνδρα ,σήμερα στις 22 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2012  ημέρα της
εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 20.00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε συ-
νεδρίαση δημόσια ,στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της Δημοτι-
κής Κοινότητας Μάνδρας , ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 3310/17-2-2012 έγγραφη
πρόσκληση 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 24 δηλαδή:

Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

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

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

Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Λινάρδος Ιωάννης
2. Μπέκας Δημήτριος

3. Χανιώτης Γεώργιος
4.

*Ο ΔΣ Λιώρης Αθανάσιος αποχώρησε μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία των δύο πρώτων έ-
κτακτων θεμάτων
**Ο ΔΣ Σαμπάνης Γεώργιος αποχώρησε μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία όλων των έκτα-
κτων θεμάτων
***Οι ΔΣ Πανωλιάσκος Αθανάσιος, Μαρούγκας Μελέτιος , Κώνστα Αγλαΐα και Μονοχολιάς
Μιχάλης αποχώρησαν μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία όλων των έκτακτων θεμάτων και πριν
την συζήτηση των τακτικών θεμάτων της ημερήσιας διάταξης



2

2

Ο πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με παρόντα  και   το Δήμαρχο κο Δρί-
κο Γεώργιο εισηγούμενος  το 6ο έκτακτο θέμα (του οποίου τη συζήτηση ομόφωνα α-
ποφάσισε το Δ.Σ.) έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. πρωτ.
3706/2012 εισήγηση του Δημάρχου η οποία έχει ως εξής:
«ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΘΕΜΑ: Περί ίδρυσης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

1.ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ο Καλλικρατικός Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας διαθέτει περίπου 20,00 km μήκος ακτών
στον Κορινθιακό κόλπο.
Ο Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας, έχει επενδύσει στους λιμένες (αλιευτικά καταφύγια)
Αλεποχωρίου και Πόρτο Γερμενού αντίστοιχα, έχοντας κατασκευάσει έργα και έχοντας
τοποθετήσει φωτισμό, παιδικές χαρές, εξοπλισμούς για καθαριότητα κ.τ.λ. και τα οποία
αποτελούν μέρη ιδιαίτερου τουριστικού ενδιαφέροντος και έναν από τους μεγαλύτε-
ρους αναπτυξιακούς πόλους του Δήμου μας.

Οι δύο (2) πιο πάνω αναφερόμενοι λιμένες έχουν παραχωρηθεί και τους εκμεταλλεύεται
ο οργανισμός λιμένα Ελευσίνας (ΟΛΕ),που ουδεμία σχέση έχει με την περιοχή μας.
Εκμεταλλεύεται δε όχι μόνο τις θαλάσσιες ζώνες των λιμένων, αλλά και τις χερσαίες
ζώνες μπροστά από αυτούς.

2.ΣΚΟΠΟΙ

        Με την αιτούμενη μεταφορά αρμοδιοτήτων του Οργανισμού Λιμένα Ελευσί-
νας(ΟΛΕ) και συγκεκριμένα των δύο (2) λιμένων Αλεποχωρίου και Πόρτο Γερμε-
νού, στον  Καλλικρατικό Δήμο Μάνδρας - Ειδυλλίας και με τη σύσταση Ν.Π.Δ.Δ,
με την έκδοση σχετικού Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο θα φέρει την επωνυμία
‘’Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μάνδρας - Ειδυλλίας’’ με έδρα το Δήμο Μάνδρας -
Ειδυλλίας, το οποίο θα λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του
Ν.2738/99, και του άρθρου 244 του Ν.3463/06, διευκολύνεται η λειτουργία των λιμέ-
νων που αποτελούν σημαντικά τμήματα τις οικονομικής ζωής του Δήμου.
        Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μάνδρας - Ειδυλλίας, καλείται να προσφέρει υπη-
ρεσίες κοινής ωφελείας και  να συμβάλει στην εμπορική, ναυτιλιακή, τουριστική και
αλιευτική κίνηση και γενικότερα στην εύρυθμη λειτουργία των λιμένων της αρμοδιότη-
τας του (Αλεποχωρίου και Πόρτο Γερμενού) καθώς και στην εν γένει οικονομική, κοι-
νωνική, πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη των Δημοτικών Ενοτήτων και ιδιαίτερα
αυτής των Βιλίων, σε συνεργασία  με τους φορείς που δραστηριοποιούνται στις αντί-
στοιχες λιμενικές ζώνες.

Οι σκοποί και αρμοδιότητες του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μάνδρας - Ειδυλ-
λίας (Δ.Λ.Τ.Μ.-Ε.) θα είναι:

1.Χειρισμός όλων των θεμάτων σχετικών με την εκμετάλλευση των χώρων δικαιοδοσί-
ας και των μέσων που ανήκουν στο Δ.Λ.Τ.Μ.-Ε. καθώς και για την παροχή υπηρεσιών
σε σκάφη και τρίτους.
2.Εκπόνηση προγραμμάτων ανάπτυξης των χώρων δικαιοδοσίας του Δ.Λ.Τ.Μ.-Ε.
3. Ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν τις ζώνες λιμένων καθώς και θέματα ρυμοτομίας,
χωροταξίας και απαλλοτριώσεων.
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4. Η εκπόνηση των τεχνοοικονομικών μελετών έργων υποδομής και κτιρίων.
5. Η αποτύπωση έργων και εγκαταστάσεων των λιμένων.
6. Η μελέτη επίβλεψη παρακολούθηση, λειτουργία, συντήρηση, ανακαίνιση και επι-
σκευή των έργων και κάθε φύσεως εγκαταστάσεων του Δ.Λ.Τ.Μ.-Ε.
7. Η διευκόλυνση ελλιμενισμού σκαφών και πλοίων και η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος
και νερού σε αυτά.
8. Η επιμέλεια του πράσινου και η αναβάθμιση γενικότερα του περιβάλλοντος στις πε-
ριοχές δικαιοδοσίας του Δ.Λ.Τ.Μ.-Ε., για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολι-
τών.
9. Ο ευπρεπισμός των κοινόχρηστων χώρων.
10. Η καθαριότητα και ο ηλεκτροφωτισμός στη χερσαία αλλά και τη θαλάσσια ζώνη
αρμοδιότητας του Δ.Λ.Τ.Μ.-Ε.

3. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του Ν.2738/99 όπως τροποποιήθη-
καν με το άρθρο 26 του Ν.3013/2002 (ΦΕΚ 102/2002 τεύχος Α΄) και με το άρθρο 11
του Ν.2839/2000 (ΦΕΚ 196/2000 Α΄):
1.Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωση και Εμπορικής Ναυτιλίας και μετά από γνώμη
του Δημοτικού ή Νομαρχιακού Συμβουλίου, μπορούν να μεταφέρονται σε Δήμους ή
Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, αρμοδιότητες υφιστάμενων, κατά τη δημοσίευση του
παρόντος, Λιμενικών Ταμείων. Η ανωτέρω γνώμη θεωρείται ότι έχει δοθεί, εάν παρέλ-
θει άπρακτο δίμηνο αφότου ζητήθηκε. Με όμοια προεδρικά διατάγματα μπορούν να
καταργούνται υφιστάμενα Λιμενικά Ταμεία.
2.Οι μεταφερόμενες αρμοδιότητες ασκούνται από δημοτικά ή νομαρχιακά νομικά πρό-
σωπα δημοσίου δικαίου ή ειδικές δημοτικές ή νομαρχιακές υπηρεσίες στης παραγρά-
φου 6 που συνιστώνται, με τα ανωτέρω προεδρικά διατάγματα, στους αντίστοιχους δή-
μους ή νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, αποκλειστικά γι αυτόν τον σκοπό. Τα νομικά αυτά
πρόσωπα λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 410/1996 (ΦΕΚ 231 Α), που
διέπουν τα δημοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και εκείνες του Π.Δ. 30/1996
(ΦΕΚ 21 Α’), που αφορούν τα αντίστοιχα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου της νο-
μαρχιακής αυτοδιοίκησης. Ο αριθμός των μελών του διοικητικού συμβουλίου των ανω-
τέρω νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ορίζεται σε επτά (7) στην περίπτωση που η
γεωγραφική περιοχή ευθύνης του δημοτικού λιμενικού ταμείου εκτείνεται στα όρια μέ-
χρι τριών δήμων  και σε ένδεκα (11) σε περισσότερους των τριών δήμων, μεταξύ των
οποίων περιλαμβάνεται πάντοτε ο προϊστάμενος της λιμενική αρχής της έδρας του δη-
μοτικού λιμενικού ταμείου. Τα νομικά πρόσωπα φέρουν την επωνυμία «Λιμενικό Τα-
μείο», όπου τη λέξη «Ταμείο» ακολουθεί το όνομα του οικείου δήμου ή νομαρχιακής
αυτοδιοίκησης που το συνιστά.
Στην περίπτωση κατά την οποία το συνιστώμενο δημοτικό νομικό πρόσωπο δημοσίου
δικαίου εκτείνεται σε γεωγραφική περιοχή, η οποία περιλαμβάνει και λιμάνια που βρί-
σκονται εκτός των διοικητικών ορίων του Ο.Τ.Α που καθορίζεται ως έδρα του, τότε
αποκτά διαδημοτικό χαρακτήρα.

Με το άρθρο 244 του Ν.3463/2006 ορίζονται τα εξής:
1.Λιμενικά Ταμεία που συνιστώνται ως δημοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου,
κατά τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν 2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α’) λειτουργούν σύμφω-
να με τις ρυθμίσεις των άρθρων 239 επόμενα και τις ειδικότερες προβλέψεις του παρό-
ντος.
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Με το άρθρο 104 παρ.1β του Ν.3852/2010 ορίζονται τα εξής:
1.Κάθε Δήμος μπορεί να συνιστά η να έχει:
Ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για τη διοίκηση και διαχείριση ζώνης λιμένα,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Με βάση όσα εκτέθηκαν παραπάνω προτείνεται η μεταφορά αρμοδιοτήτων του
Οργανισμού Λιμένα Ελευσίνας (ΟΛΕ) και συγκεκριμένα των δύο λιμένων Αλεπο-
χωρίου και Πόρτο Γερμενού, στον Δήμο Μάνδρας - Ειδυλλίας και η σύσταση
Ν.Π.Δ.Δ με την έκδοση σχετικού Προεδρικού Διατάγματος το οποίο θα φέρει την
επωνυμία ‘’Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μάνδρας - Ειδυλλίας’’ με έδρα τον Δήμο
Μάνδρας - Ειδυλλίας, και το οποίο θα λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 28 του Ν.2738/99 και του  άρθρου 244 του  Ν.3463/06.

Ο δήμαρχος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΙΚΟΣ»

Κατόπιν των παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά:

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Μετά την εισήγηση του προέδρου και αφού έλαβε υπόψη του την υπ’ αριθμ. πρωτ.
3706/2012 εισήγηση του Δημάρχου

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Με ψήφους 14 υπέρ (των 13 ΔΣ της πλειοψηφίας και του ΔΣ της μειοψηφίας Γιάννου
Γ.), 4 λευκά (των ΔΣ μειοψηφίας : Κυδώνη Αθ., Σαββίδου-Καραμπίνη Πολ., Μαρούγκα
Μ., Κώνστα Ευαγ.) και 4 κατά (των ΔΣ της μειοψηφίας Πανωλιάσκου Αθαν., Μαρού-
γκα Μελ. , Κώνστα Αγλ. και Μονοχολιά Μιχ.). Η Δημοτική Σύμβουλος Κριεκούκη Ιω-
άννα απείχε της ψηφοφορίας λόγω της θέσης της ως προέδρου του Ο.Λ.Ε.

Τη μεταφορά αρμοδιοτήτων του Οργανισμού Λιμένα Ελευσίνας (ΟΛΕ) και συγκε-
κριμένα των δύο λιμένων Αλεποχωρίου και Πόρτο Γερμενού, στον Δήμο Μάνδρας
- Ειδυλλίας και τη σύσταση Ν.Π.Δ.Δ με την έκδοση σχετικού Προεδρικού
Διατάγματος το οποίο θα φέρει την επωνυμία ‘’Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο
Μάνδρας - Ειδυλλίας’’ με έδρα τον Δήμο Μάνδρας - Ειδυλλίας, και το οποίο θα
λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.2738/99 και του  άρθρου
244 του  Ν.3463/06.
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Η απόφαση πήρε αα 42
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί:
       Ο Πρόεδρος Τα μέλη:
Τσάμος Παναγιώτης

Πιστό Αντίγραφο
Μάνδρα 23-2-2012
Ο Δήμαρχος

ΔΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 2/ 2012

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

Αρ. Αποφ.43
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Καθορισμός Οικοδομικής Γραμμής και τροποποίηση των όρων δόμησης στο ΟΤ 27 της Ε-
γκεκριμένης Πολεοδομικής Μελέτης της περιοχής «ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ» του Δήμου Μάν-
δρας - Ειδυλλίας.

Στη Μάνδρα ,σήμερα στις 22 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2012  ημέρα
της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 20.00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε
συνεδρίαση δημόσια ,στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της Δημο-
τικής Κοινότητας Μάνδρας , ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 3310/17-2-2012 έγγραφη
πρόσκληση 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 24 δηλαδή:

Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

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

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

Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Λινάρδος Ιωάννης
2. Μπέκας Δημήτριος

3. Χανιώτης Γεώργιος
4.

*Ο ΔΣ Λιώρης Αθανάσιος αποχώρησε μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία των δύο πρώτων έ-
κτακτων θεμάτων
**Ο ΔΣ Σαμπάνης Γεώργιος αποχώρησε μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία όλων των έκτα-
κτων θεμάτων
***Οι ΔΣ Πανωλιάσκος Αθανάσιος, Μαρούγκας Μελέτιος , Κώνστα Αγλαΐα και Μονοχολιάς
Μιχάλης αποχώρησαν μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία όλων των έκτακτων θεμάτων και πριν
την συζήτηση των τακτικών θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
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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 ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Δημοτι-
κού Συμβουλίου την σχετική με το θέμα εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου η
οποία έχει ως ακολούθως:
«ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για τον καθορισμό Οικοδομικής Γραμμής και τροποποίηση των
όρων δόμησης στο ΟΤ 27 της Εγκεκριμένης Πολεοδομικής Μελέτης της περιοχής
«ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ» του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας.

Σχετικά με το θέμα σας γνωρίζουμε τα εξής: Η περιοχή της «Αγίας Αικατερίνης»
του Δήμου μας έχει εγκεκριμένο Ρυμοτομικό Σχέδιο Πόλης από το 2003 (ΦΕΚ
1133/Δ/24-10-2003) και ήδη εγκεκριμένη Πράξη Εφαρμογής από το 2009.

Στο ΟΤ27 της περιοχής αυτής  δεν υφίσταται οικοδομική γραμμή παρά μόνον ρυ-
μοτομική τοιαύτη. Σε χρόνο προγενέστερο της σύνταξης της Πράξης Εφαρμογής, υπήρξε
αλληλογραφία με το ΥΠΕΧΩΔΕ όσον αφορά την χρήση του Οικοδομικού Τετραγώνου
και την δυνατότητα απόδοσης τελικών ιδιοκτησιών στους αρχικούς ιδιοκτήτες. Αφού υ-
πήρξε η σχετική αλληλογραφία με το ΥΠΕΧΩΔΕ, διευκρινίστηκαν από αυτό αφενός ότι
ο χαρακτηρισμός «Δημοτική Αγορά – Εμπορικό Κέντρο» δεν έχει την έννοια της απαλ-
λοτρίωσης των αρχικών ιδιοκτησιών αλλά τον καθορισμό ειδικών επιτρεπομένων χρή-
σεων σε μεμονωμένο ΟΤ και αφετέρου ότι είναι δυνατή η απόδοση τελικών ιδιοκτησιών
στους αρχικούς ιδιοκτήτες.

Τα παραπάνω ελήφθησαν υπόψη κατά την σύνταξη της Πράξης Εφαρμογής και
έτσι τελικά αφενός αποδόθηκε στον Δήμο η ιδιοκτησία 06Ν εμβαδού 1000 τετρ. μέτρων
για τη δημιουργία μελλοντικά Δημοτικής Αγοράς και αφετέρου απεδόθησαν τελικές ι-
διοκτησίες στους ιδιοκτήτες με αρχικές ιδιοκτησίες εντός του ΟΤ27.

Επειδή μετά τα παραπάνω διαμορφώθηκε νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς στο ΟΤ27,
αφού οι ιδιοκτήτες είναι πολλοί και όχι ο μόνο ο Δήμος, επιβάλλεται η προσθήκη οικο-
δομικής γραμμής και η τροποποίηση των όρων δόμησης σ’ αυτό, ώστε να καταστούν
πλήρως αξιοποιήσιμες οι ιδιοκτησίες, αφού εξάλλου άρχισαν να υποβάλλονται σχετικά
αιτήματα από δημότες-ιδιοκτήτες οι οποίοι επιθυμούσαν την λύση του προβλήματος.

Για τα παραπάνω  ζητήθηκε η συνδρομή του Μελετητή της περιοχής, ο οποίος
την παρείχε στην Υπηρεσία και συνέταξε το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα της
πρότασης. Στην πρόταση αυτή: 1) ακολουθείται η φιλοσοφία του σχεδίου πόλης της υπό-
λοιπης περιοχής με την δημιουργία περιμετρικά στο ΟΤ27 πρασιάς 6 μέτρων και τμημα-
τικά 13 μέτρων και 2) προτείνεται η τροποποίηση των όρων δόμησης όπως αυτοί περι-
γράφονται στο άρθρο 6 στο ΦΕΚ 1133/Δ/2003 δηλαδή:

α.   Ελάχιστο πρόσωπο: είκοσι (20,00) μέτρα
      Ελάχιστο εμβαδόν: επτακόσια (700,00) μέτρα
β.   Μέγιστο ποσοστό κάλυψης : εβδομήντα τοις εκατό (70%) της επιφανείας τους
γ.   Συντελεστής δόμησης : οκτώ δέκατα (0,8)
δ.   Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτηρίων: οκτώ και μισό
(8,50) μέτρα, το οποίο δύναται να φθάσει τα δεκατέσσερα (14,00) μέτρα μόνο μετά
από έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ)
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Σημειώνεται ότι το πλάτος πρασιάς 13 μέτρων σε τμήμα του ΟΤ27 οφείλεται : α)
στην αναγκαιότητα ευθυγράμμισης της Οικοδομικής Γραμμής, β) στην ύπαρξη εκατέρω-
θεν του τμήματος αυτού των Χώρων Στάθμευσης (ΟΤ26 & ΟΤ28) και γ) επειδή οι όροι
δόμησης που προτείνονται είναι υποχρεωτικά αυτοί που ισχύουν για την υπόλοιπη περιο-
χή και ορίζουν την οικοδομησιμότητα των ιδιοκτησιών, καθιστούν ανώφελη την μείωση
των πρασιών αφού δεν αυξάνουν την αξιοποίηση αυτών.

Μετά τα παραπάνω

Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι

Τον καθορισμό Οικοδομικής Γραμμής και την τροποποίηση των όρων δόμησης στο
ΟΤ27 του Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου της περιοχής «Αγία Αικατερίνη» του
Δήμου μας σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα.

Ο Προϊστάμενος Τ.Τ.Υ.
Παναγιώτης Κανάκης
Πολ. Μηχ./ΠΕ3/με Α β.»

Κατόπιν των παραπάνω το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται ν’ αποφασίσει σχετικά

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Μετά την εισήγηση του προέδρου και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Τεχνικής
Υπηρεσίας του Δήμου

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

- Οι 12 ΔΣ της πλειοψηφίας ψηφίζουν υπέρ της εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας
- Οι 6 ΔΣ της μειοψηφίας  Κριεκούκη Ι., Γιάννου Γ., Κυδώνης Αθ., Σαββίδου-Καραμπίνη
Πολ., Μαρούγκα Μ., Κώνστας Ευαγ. ψηφίζουν «λευκό» επειδή δεν παρίστατο στη συζή-
τηση υπάλληλος της ΤΥ για ενημέρωσή τους
- Οι 3 ΔΣ της μειοψηφίας Πανωλιάσκος Αθαν., Μαρούγκας Μελ. και Κώνστα Αγλαΐα
αποχώρησαν από το Δημοτικό Συμβούλιο δηλώνοντας ότι:  «Για το 1ο και 2ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης δεν κατέστη δυνατό να ενημερωθούμε από την υπηρεσία , όπως ό-
φειλε να μας ενημερώσει λόγω κολλήματος της , ζητήσαμε αναβολή των δύο θεμάτων ,
αλλά η πλειοψηφία του ΔΣ  δεν ανταποκρίθηκε και δεν έλαβε υπόψη  της ότι η ενημέρω-
ση των Δημοτικών Συμβούλων είναι υποχρέωση της υπηρεσίας σύμφωνα με το νόμο.
Επειδή η πλειοψηφία δεν σέβεται το νόμο ούτε βέβαια και την ελάσσονα αντιπολίτευση
αποχωρούμε από το Δημοτικό Συμβούλιο»
(Οι ΔΣ Σαμπάνης Αθ., Λιώρης Αθ. και Μονοχολιάς Μιχ. είχαν ήδη αποχωρήσει από το
ΔΣ)

Τον καθορισμό Οικοδομικής Γραμμής και την τροποποίηση των όρων δόμησης στο
ΟΤ27 του Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου της περιοχής «Αγία Αικατερίνη» του
Δήμου μας σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα.
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Η απόφαση πήρε αα 43
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί:
       Ο Πρόεδρος Τα μέλη:
Τσάμος Παναγιώτης

Πιστό Αντίγραφο
Μάνδρα 23-2-2012
Ο Δήμαρχος

ΔΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 2/ 2012

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

Αρ. Αποφ.44
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Κατάργηση στοάς στο ΟΤ10 της Εγκεκριμένης Πολεοδομικής Μελέτης της περιοχής «ΒΑ-
ΛΑΡΙΑ» του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας.

Στη Μάνδρα ,σήμερα στις 22 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2012  ημέρα
της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 20.00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε
συνεδρίαση δημόσια ,στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της Δημο-
τικής Κοινότητας Μάνδρας , ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 3310/17-2-2012 έγγραφη
πρόσκληση 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 24 δηλαδή:

Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

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

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

Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Λινάρδος Ιωάννης
2. Μπέκας Δημήτριος

3. Χανιώτης Γεώργιος
4.

*Ο ΔΣ Λιώρης Αθανάσιος αποχώρησε μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία των δύο πρώτων έ-
κτακτων θεμάτων
**Ο ΔΣ Σαμπάνης Γεώργιος αποχώρησε μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία όλων των έκτα-
κτων θεμάτων
***Οι ΔΣ Πανωλιάσκος Αθανάσιος, Μαρούγκας Μελέτιος , Κώνστα Αγλαΐα και Μονοχολιάς
Μιχάλης αποχώρησαν μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία όλων των έκτακτων θεμάτων και πριν
την συζήτηση των τακτικών θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
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Ο πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με παρόντα  και   το Δήμαρχο κο
Δρίκο Γεώργιο και εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη
του Δημοτικού Συμβουλίου την σχετική με το θέμα εισήγηση της Τεχνικής Υπηρε-
σίας του Δήμου η οποία έχει ως ακολούθως:

«ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για την κατάργηση στοάς στο ΟΤ10 της Εγκεκριμένης Πο-
λεοδομικής Μελέτης της περιοχής «ΒΑΛΑΡΙΑ» του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλί-
ας.

Σχετικά με το θέμα σας γνωρίζουμε τα εξής: Η περιοχή της «Βαλαρίας» του
Δήμου μας έχει εγκεκριμένο Ρυμοτομικό Σχέδιο Πόλης από το 2003 (ΦΕΚ
1133/Δ/24-10-2003) και ήδη εγκεκριμένη Πράξη Εφαρμογής από το 2009.

Σε απόσταση εξήντα (60,00) μέτρων από το βόρειο άκρο του ΟΤ10 της πε-
ριοχής αυτής υφίσταται διαμόρφωση «στοάς» πλάτους οκτώ (8,00) μέτρων. Κατά
καιρούς έχουν υποβληθεί προφορικά αιτήματα για την κατάργηση αυτής επειδή δυ-
σχεραίνει την αξιοποίηση της ιδιοκτησίας λόγω αδυναμίας διαχωρισμού αυτής στους
συνιοδιοκτήτες.

Για την επίλυση του παραπάνω ζητήματος, ζητήθηκε η συνδρομή του
Μελετητή της περιοχής, ο οποίος την παρείχε στην Υπηρεσία, συμφώνησε με το
δίκαιο του αιτήματος και συνέταξε το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα της
πρότασης.Η Υπηρεσία αφού μελέτησε την πρόταση συμφωνεί με τους λόγους που διε-
τύπωσε ο Μελετητής οι οποίοι είναι οι παρακάτω:

1. Η περιοχή «ΒΑΛΑΡΙΑ» έκτασης 150 στρεμμάτων της ΔΚ Μάνδρας έχει
ως χρήση γης «Γενική Κατοικία».

2. Σε άμεση γειτνίαση με το ΟΤ10, υφίστανται μεγάλοι χώροι άθλησης (12
στρεμμάτων) , παιδικού σταθμού (2,5 στρεμμάτων και χώροι πρασίνου.

3. Η διάταξη των οικοδομικών τετραγώνων είναι κανονική με δρόμους ι-
κανού πλάτους και διαμπερή κίνηση.

4. Η θέση της στοάς γειτνιάζει άμεσα με τον χώρο άθλησης και του παιδι-
κού σταθμού και βρίσκεται στο 1/3 του μήκους του οικοδομικού
τετραγώνου.

5. Το ΟΤ10 είναι διαστάσεων 60Χ200 μέτρα με δύο σειρές οικοπέδων, στα
οποία θα ανεγερθούν κυρίως κατοικίες

Μετά τα παραπάνω θεωρώ ότι δεν είναι αναγκαία η ύπαρξη στοάς στο ΟΤ10
της περιοχής «ΒΑΛΑΡΙΑ» και
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Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι

Την κατάργηση της στοάς στο ΟΤ10 του Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου
της περιοχής «Βαλαρία» του Δήμου μας σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφι-
κό διάγραμμα.

Ο Προϊστάμενος Τ.Τ.Υ.
Παναγιώτης Κανάκης
Πολ. Μηχ./ΠΕ3/με Α β.»

Κατόπιν των παραπάνω το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται ν’ αποφασίσει σχετικά

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Μετά την εισήγηση του προέδρου και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Τε-
χνικής Υπηρεσίας του Δήμου

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

- Οι 12 ΔΣ της πλειοψηφίας ψηφίζουν υπέρ της εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας
- Οι 5 ΔΣ της μειοψηφίας  Κριεκούκη Ι., Γιάννου Γ., Κυδώνης Αθ., Μαρούγκα Μ.,
Κώνστας Ευαγ. ψηφίζουν «λευκό» επειδή δεν παρίστατο στη συζήτηση υπάλληλος
της ΤΥ για ενημέρωσή τους
- Η Δ.Σ. της μειοψηφίας Σαββίδου-Καραμπίνη Πολ. ψηφίζει κατά
- Οι 3 ΔΣ της μειοψηφίας Πανωλιάσκος Αθαν., Μαρούγκας Μελ. και Κώνστα Αγλα-
ΐα αποχώρησαν από το Δημοτικό Συμβούλιο δηλώνοντας ότι:  «Για το 1ο και 2ο θέμα
της ημερήσιας διάταξης δεν κατέστη δυνατό να ενημερωθούμε από την υπηρεσία ,
όπως όφειλε να μας ενημερώσει λόγω κολλήματος της , ζητήσαμε αναβολή των δύο
θεμάτων , αλλά η πλειοψηφία του ΔΣ  δεν ανταποκρίθηκε και δεν έλαβε υπόψη  της
ότι η ενημέρωση των Δημοτικών Συμβούλων είναι υποχρέωση της υπηρεσίας σύμ-
φωνα με το νόμο. Επειδή η πλειοψηφία δεν σέβεται το νόμο ούτε βέβαια και την ε-
λάσσονα αντιπολίτευση αποχωρούμε από το Δημοτικό Συμβούλιο»
(Οι ΔΣ Σαμπάνης Αθ., Λιώρης Αθ. και Μονοχολιάς Μιχ. είχαν ήδη αποχωρήσει από
το ΔΣ)

Την κατάργηση της στοάς στο ΟΤ10 του Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου
της περιοχής «Βαλαρία» του Δήμου μας σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφι-
κό διάγραμμα.
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Η απόφαση πήρε αα 44
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί:
       Ο Πρόεδρος Τα μέλη:
Τσάμος Παναγιώτης

Πιστό Αντίγραφο
Μάνδρα 23-2-2012
Ο Δήμαρχος

ΔΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

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



1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 2/ 2012

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

Αρ. Αποφ.45
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ανάρτηση των σχεδίων που αφορούν την Τροποποίηση ρυμοτομικών γραμμών στα  ΟΤ43 -
ΟΤ 48 - ΟΤ49  της Εγκεκριμένης Πολεοδομικής Μελέτης της περιοχής «ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑ-
ΤΟΙΚΙΕΣ» του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας.

Στη Μάνδρα ,σήμερα στις 22 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2012  ημέρα
της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 20.00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε
συνεδρίαση δημόσια ,στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της Δημο-
τικής Κοινότητας Μάνδρας , ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 3310/17-2-2012 έγγραφη
πρόσκληση 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 24 δηλαδή:

Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

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

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

Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Λινάρδος Ιωάννης
2. Μπέκας Δημήτριος

3. Χανιώτης Γεώργιος
4.

*Ο ΔΣ Λιώρης Αθανάσιος αποχώρησε μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία των δύο πρώτων έ-
κτακτων θεμάτων
**Ο ΔΣ Σαμπάνης Γεώργιος αποχώρησε μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία όλων των έκτα-
κτων θεμάτων
***Οι ΔΣ Πανωλιάσκος Αθανάσιος, Μαρούγκας Μελέτιος , Κώνστα Αγλαΐα και Μονοχολιάς
Μιχάλης αποχώρησαν μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία όλων των έκτακτων θεμάτων και πριν
την συζήτηση των τακτικών θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
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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 ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Δημοτι-
κού Συμβουλίου την σχετική με το θέμα εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου η
οποία έχει ως ακολούθως:
«ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για την ανάρτηση των σχεδίων που αφορούν την Τροποποίηση
ρυμοτομικών γραμμών στα  ΟΤ43 - ΟΤ 48 - ΟΤ49  της Εγκεκριμένης Πολεοδομικής
Μελέτης της περιοχής «ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ» του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλ-
λίας.

ΣΧΕΤ.:  Η 207/2011   Απόφαση Δ.Σ. Μάνδρας - Ειδυλλίας

Μετά την 207/22-7-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την
έγκριση πρότασης τροποποίησης των ρυμοτομικών γραμμών στα ΟΤ43 – ΟΤ48 και
ΟΤ49 του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου της περιοχής «ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙ-
ΚΙΕΣ» (ΦΕΚ 938/Δ/1993), και για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτείται η εκ νέ-
ου, σύμφωνα με το Νόμο, Ανάρτηση των  Προτάσεων Τροποποίησης, ώστε να λάβουν
γνώση οι έχοντες έννομο συμφέρον και να υποβληθούν τυχόν ενστάσεις .

Μετά  τα παραπάνω

Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι

Την ανάρτηση των σχεδίων της πρότασης τροποποίησης ρυμοτομικών γραμμών στα
ΟΤ43 - ΟΤ 48 - ΟΤ49  της Εγκεκριμένης Πολεοδομικής Μελέτης της περιοχής «ΕΡΓΑ-
ΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ» που εγκρίθηκε με την  207/22-7-2011 απόφαση του Δ.Σ.

Ο Προϊστάμενος Τ.Τ.Υ.
Παναγιώτης Κανάκης
Πολ. Μηχ./ΠΕ3/με Α β.»

Κατόπιν των παραπάνω το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται ν’ αποφασίσει σχετικά

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Μετά την εισήγηση του προέδρου και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Τεχνικής
Υπηρεσίας του Δήμου

Ομόφωνα αποφασίζει

Την ανάρτηση των σχεδίων της πρότασης τροποποίησης ρυμοτομικών γραμμών
στα  ΟΤ43 - ΟΤ 48 - ΟΤ49  της Εγκεκριμένης Πολεοδομικής Μελέτης της περιοχής
«ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ» που εγκρίθηκε με την  207/22-7-2011 απόφαση του
Δ.Σ.
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Η απόφαση πήρε αα 45
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί:
       Ο Πρόεδρος Τα μέλη:
Τσάμος Παναγιώτης

Πιστό Αντίγραφο
Μάνδρα 23-2-2012
Ο Δήμαρχος

ΔΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

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



1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 2/ 2012

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

Αρ. Αποφ.46
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ανάρτηση των σχεδίων που αφορούν την Τροποποίηση ρυμοτομικών γραμμών στο  ΟΤ37
της Εγκεκριμένης Πολεοδομικής Μελέτης της περιοχής «ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ» του
Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας.

Στη Μάνδρα ,σήμερα στις 22 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2012  ημέρα
της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 20.00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε
συνεδρίαση δημόσια ,στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της Δημο-
τικής Κοινότητας Μάνδρας , ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 3310/17-2-2012 έγγραφη
πρόσκληση 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 24 δηλαδή:

Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

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

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

Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Λινάρδος Ιωάννης
2. Μπέκας Δημήτριος

3. Χανιώτης Γεώργιος
4.

*Ο ΔΣ Λιώρης Αθανάσιος αποχώρησε μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία των δύο πρώτων έ-
κτακτων θεμάτων
**Ο ΔΣ Σαμπάνης Γεώργιος αποχώρησε μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία όλων των έκτα-
κτων θεμάτων
***Οι ΔΣ Πανωλιάσκος Αθανάσιος, Μαρούγκας Μελέτιος , Κώνστα Αγλαΐα και Μονοχολιάς
Μιχάλης αποχώρησαν μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία όλων των έκτακτων θεμάτων και πριν
την συζήτηση των τακτικών θεμάτων της ημερήσιας διάταξης



2
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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 Δημοτι-
κού Συμβουλίου την σχετική με το θέμα εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου η
οποία έχει ως ακολούθως:
«ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για την ανάρτηση των σχεδίων που αφορούν την Τροποποίηση
ρυμοτομικών γραμμών στο  ΟΤ37 της Εγκεκριμένης Πολεοδομικής Μελέτης της
περιοχής «ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ» του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας.

ΣΧΕΤ.:  Η 207/2011    Απόφαση Δ.Σ. Μάνδρας - Ειδυλλίας

Μετά την 207/2-7-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την έ-
γκριση πρότασης τροποποίησης των ρυμοτομικών γραμμών στο ΟΤ37 του εγκεκριμένου
Ρυμοτομικού Σχεδίου της περιοχής «ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ» (ΦΕΚ 938/Δ/1993),
και για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτείται η εκ νέου, σύμφωνα με το Νόμο,
Ανάρτηση των  Προτάσεων Τροποποίησης, ώστε να λάβουν γνώση οι έχοντες έννομο
συμφέρον και να υποβληθούν τυχόν ενστάσεις .

Μετά  τα παραπάνω

Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι

Την ανάρτηση των σχεδίων της πρότασης τροποποίησης ρυμοτομικών γραμμών στα
ΟΤ37 της Εγκεκριμένης Πολεοδομικής Μελέτης της περιοχής «ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙ-
ΚΙΕΣ» που εγκρίθηκε με την 207/2-7-2011  απόφαση του Δ.Σ.

Κατόπιν των παραπάνω το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται ν’ αποφασίσει σχετικά

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Μετά την εισήγηση του προέδρου και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Τεχνικής
Υπηρεσίας του Δήμου

Ομόφωνα αποφασίζει

Την ανάρτηση των σχεδίων της πρότασης τροποποίησης ρυμοτομικών γραμμών
στα  ΟΤ37 της Εγκεκριμένης Πολεοδομικής Μελέτης της περιοχής «ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ» που εγκρίθηκε με την   207/2-7-2011  απόφαση του Δ.Σ.
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Η απόφαση πήρε αα 46
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί:
       Ο Πρόεδρος Τα μέλη:
Τσάμος Παναγιώτης

Πιστό Αντίγραφο
Μάνδρα 23-2-2012
Ο Δήμαρχος

ΔΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

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



1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 2/ 2012

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

Αρ. Αποφ.47
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ΙΚΤΕΟ με δημοτική οδό του Εγκεκριμένου Ρυμοτομι-
κού Σχεδίου (ΕΡΣ)  της περιοχής «Παπακώστα».

Στη Μάνδρα ,σήμερα στις 22 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2012  ημέρα
της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 20.00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε
συνεδρίαση δημόσια ,στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της Δημο-
τικής Κοινότητας Μάνδρας , ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 3310/17-2-2012 έγγραφη
πρόσκληση 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 24 δηλαδή:

Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

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

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

Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Λινάρδος Ιωάννης
2. Μπέκας Δημήτριος

3. Χανιώτης Γεώργιος
4.

*Ο ΔΣ Λιώρης Αθανάσιος αποχώρησε μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία των δύο πρώτων έ-
κτακτων θεμάτων
**Ο ΔΣ Σαμπάνης Γεώργιος αποχώρησε μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία όλων των έκτα-
κτων θεμάτων
***Οι ΔΣ Πανωλιάσκος Αθανάσιος, Μαρούγκας Μελέτιος , Κώνστα Αγλαΐα και Μονοχολιάς
Μιχάλης αποχώρησαν μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία όλων των έκτακτων θεμάτων και πριν
την συζήτηση των τακτικών θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
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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 Δημοτι-
κού Συμβουλίου την σχετική με το θέμα εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου η
οποία έχει ως ακολούθως:
«ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για την έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ΙΚΤΕΟ με δημοτική
οδό του Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου (ΕΡΣ)  της περιοχής «Παπακώστα»

ΣΧΕΤ.: Η υπ’ αρ. 16252/06-09-2011 αίτηση Νικολάου Α.  Μάνδαλου

Σχετικά με την υποβληθείσα αίτηση σας γνωρίζω τα παρακάτω:
Η αίτηση αφορά υπό ίδρυση επαγγελματική δραστηριότητα ΙΚΤΕΟ στο ΟΤ1 της

περιοχής «Παπακώστα» η οποία έχει ΕΡΣ και εγκεκριμένη από το 1993 Πράξη Εφαρμο-
γής. Σύμφωνα με το υπ’ αρ. 6801/ -09-2011 έγγραφο της Υπηρεσίας Πολεοδομίας του
Δήμου Ελευσίνας, στο ΟΤ1 της περιοχής αυτής επιτρέπεται η συγκεκριμένη χρήση. Με-
τά την υποβολή της αίτησης ζητήθηκε από την Υπηρεσία πλήρες τοπογραφικό διάγραμ-
μα στο οποίο να φαίνονται όλες οι κινήσεις των οχημάτων στην είσοδο – έξοδο της εγκα-
τάστασης , όλες οι απαραίτητες κατακόρυφες και οριζόντιες σημάνσεις σύμφωνα με τον
ΓΟΚ, καθώς και η μελέτη φωτισμού ολόκληρης της διαμόρφωσης, για τον πρόσθετο λό-
γο ότι το σημείο της διαμόρφωσης ευρίσκεται ακριβώς απέναντι από το σημείο εισόδου
των οχημάτων από την ΠΕΟΑΘ προς την συνοικία Παπακώστα. Τα στοιχεία αυτά προ-
σκομίστηκαν στις 12-12-2011.

Μετά από αυτοψία που διενήργησα  επί τόπου μαζί με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο
και αφού εξετάσαμε τα στοιχεία που είναι κρίσιμα για την ασφαλή διεξαγωγή της κυ-
κλοφορίας στο συγκεκριμένο σημείο (επιφάνεια χώρου εισόδου – εξόδου οχημάτων, ύ-
παρξη επαρκούς χώρου αναμονής και ελιγμών δεδομένης της σύνθεσης και του όγκου
των οχημάτων, τα κυκλοφοριακά και κατασκευαστικά χαρακτηριστικά της οδού Μυκη-
νών στο σημείο εισόδου – εξόδου, προτεινόμενες διαμορφώσεις, σημάνσεις και φωτισμό,
διαπίστωσα ότι με τις παρούσες συνθήκες μπορεί να συνδεθεί η αιτουμένη εγκατάσταση
με την οδό Μυκηνών. Οι αρμόδιες για την χορήγηση εγκρίσεων και αδειών προς την πα-
ραπάνω βιομηχανία θα πρέπει να λάβουν υπ’ όψη το υποβληθέν τοπογραφικό διάγραμμα
το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα εισήγηση.
Μετά τα παραπάνω

Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι
Να δοθεί η συναίνεση του Δήμου για την σύνδεση του  ΙΚΤΕΟ με την δημοτική οδό
εμπρός από το ΟΤ1 του ΕΡΣ της περιοχής «Παπακώστα» όπως φαίνεται στο συ-
νημμένο τοπογραφικό διάγραμμα.

Ο Προϊστάμενος Τ.Τ.Υ.
Παναγιώτης Κανάκης
Πολ. Μηχ./ΠΕ3/με Α β.»

Κατόπιν των παραπάνω το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται ν’ αποφασίσει σχετικά
Το Δημοτικό Συμβούλιο

Μετά την εισήγηση του προέδρου και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Τεχνικής
Υπηρεσίας του Δήμου

Ομόφωνα αποφασίζει
Συναινεί για τη  σύνδεση του  ΙΚΤΕΟ, ιδιοκτησίας Νικολάου Α.  Μάνδαλου, με την
δημοτική οδό εμπρός από το ΟΤ1 του ΕΡΣ της περιοχής «Παπακώστα» όπως φαί-
νεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα.
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Η απόφαση πήρε αα 47
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί:
       Ο Πρόεδρος Τα μέλη:
Τσάμος Παναγιώτης

Πιστό Αντίγραφο
Μάνδρα 23-2-2012
Ο Δήμαρχος

ΔΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

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



1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 2/ 2012

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

Αρ. Αποφ.48
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τοποθέτηση πινακίδων και διαβάσεων ρύθμισης κυκλοφορίας σε δημοτικές οδούς
του Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου (ΕΡΣ)  της περιοχής «Παπακώστα».

Στη Μάνδρα ,σήμερα στις 22 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2012  ημέρα
της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 20.00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε
συνεδρίαση δημόσια ,στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της Δημο-
τικής Κοινότητας Μάνδρας , ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 3310/17-2-2012 έγγραφη
πρόσκληση 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 24 δηλαδή:

Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

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

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

Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Λινάρδος Ιωάννης
2. Μπέκας Δημήτριος

3. Χανιώτης Γεώργιος
4.

*Ο ΔΣ Λιώρης Αθανάσιος αποχώρησε μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία των δύο πρώτων έ-
κτακτων θεμάτων
**Ο ΔΣ Σαμπάνης Γεώργιος αποχώρησε μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία όλων των έκτα-
κτων θεμάτων
***Οι ΔΣ Πανωλιάσκος Αθανάσιος, Μαρούγκας Μελέτιος , Κώνστα Αγλαΐα και Μονοχολιάς
Μιχάλης αποχώρησαν μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία όλων των έκτακτων θεμάτων και πριν
την συζήτηση των τακτικών θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
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Ο πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με παρόντα  και   το Δήμαρχο κο Δρίκο
Γεώργιο και εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Δημοτι-
κού Συμβουλίου:
Α. Την από 16-1-2012 εισήγηση   του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μάνδρας με
θέμα «Τοποθέτηση πινακίδων και διαβάσεων ρύθμισης κυκλοφορίας σε δημοτικές οδούς
του Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου (ΕΡΣ)  της περιοχής Παπακώστα»
Β. Την 8/2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα : «Τοποθέτηση πινακί-
δων και διαβάσεων ρύθμισης κυκλοφορίας σε δημοτικές οδούς του Εγκεκριμένου Ρυμο-
τομικού Σχεδίου (ΕΡΣ)  της περιοχής Παπακώστα».
Γ. Την σχετική με το θέμα εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου η οποία έχει ως
ακολούθως:
«ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για την  τοποθέτηση πινακίδων και διαβάσεων ρύθμισης κυκλοφορίας
σε δημοτικές οδούς του Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου (ΕΡΣ)  της περιοχής «Πα-
πακώστα».

Σχετικά με τα αναφερόμενα στο θέμα σας γνωρίζω τα παρακάτω:
Όπως όλοι καλά γνωρίζουμε, η πρόσβαση στη περιοχή «Παπακώστα» του Δήμου

μας, από την Πόλη της Μάνδρας γίνεται μέσω της ΠΕΟΑΘ αμέσως μετά τον κόμβο 1
της Αττικής οδού με αριστερή στροφή, ενώ από την περιοχή των Εργατικών Κατοικιών
στο ίδιο σημείο με κλειστή δεξιά στροφή.

Ομοίως  η πρόσβαση στην περιοχή από την Εθνική οδό γίνεται εμπρός από την
είσοδο του Praktiker με δεξιά στροφή με μειωμένη ορατότητα ενώ και η έξοδος των οχη-
μάτων προς την Εθνική Οδό γίνεται με κίνδυνο λόγω των υψηλών ταχυτήτων, την ύπαρ-
ξη στάσεων ΚΤΕΛ και Περιπτέρου που εμποδίζουν την ορατότητα. Και οι δύο κινήσεις
τέμνουν κάθετα την περιμετρική οδό του ΕΡΣ με αποτέλεσμα τον σοβαρό κίνδυνο όσων
κινούνται επί της οδού η οποία θεωρείται για μεν την Υπηρεσία μας πρωτεύουσας σημα-
σίας ενώ για τους υπολοίπους (Τροχαία, ασφαλιστικές υπηρεσίες κλπ) είναι άγνωστο τι
θεωρείται.

τα παραπάνω αναφερθέντα δύο σημεία έχουν ήδη συμβεί ατυχήματα και βαίνουν
συνεχώς αυξανόμενα.

Μετά τα παραπάνω και για να αντιμετωπιστεί η επικινδυνότητα της κίνησης οχημάτων
και πεζών στα προαναφερθέντα δύο σημεία της περιοχής «Παπακώστα» του Δήμου μας,

Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι
Να τοποθετηθούν πινακίδες ρύθμισης κυκλοφορίας Ρ2 (STOP) και διαβάσεις πεζών επί
της περιμετρικής οδού Μυκηνών της περιοχής «Παπακώστα» σύμφωνα με τα συνημμένα
αποσπάσματα πινακίδων του Κτηματολογίου

Ο Προϊστάμενος Τ.Τ.Υ.
Παναγιώτης Κανάκης
Πολ. Μηχ./ΠΕ3/με Α β.»

Κατόπιν των παραπάνω το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται ν’ αποφασίσει σχετικά
Το Δημοτικό Συμβούλιο

Μετά την εισήγηση του προέδρου και αφού έλαβε υπόψη του α) την από 16-1-2012 ει-
σήγηση   του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μάνδρας β) την 8/2012 απόφαση της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  γ)την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου

Ομόφωνα αποφασίζει
Να τοποθετηθούν πινακίδες ρύθμισης κυκλοφορίας Ρ2 (STOP) και διαβάσεις πεζών επί
της περιμετρικής οδού Μυκηνών της περιοχής «Παπακώστα» σύμφωνα με τα συνημμένα
αποσπάσματα πινακίδων του Κτηματολογίου
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Η απόφαση πήρε αα 48
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί:
       Ο Πρόεδρος Τα μέλη:
Τσάμος Παναγιώτης

Πιστό Αντίγραφο
Μάνδρα 23-2-2012
Ο Δήμαρχος

ΔΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

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



1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 2/ 2012

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

Αρ. Αποφ.49
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Έγκριση της υψομετρικής μελέτης της οδού (πεζόδρομος) μεταξύ των Ο.Τ 5 & Ο.Τ. 5β της
Δ.Κ. Μάνδρας.

Στη Μάνδρα ,σήμερα στις 22 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2012  ημέρα
της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 20.00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε
συνεδρίαση δημόσια ,στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της Δημο-
τικής Κοινότητας Μάνδρας , ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 3310/17-2-2012 έγγραφη
πρόσκληση 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 24 δηλαδή:

Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

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

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

Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Λινάρδος Ιωάννης
2. Μπέκας Δημήτριος

3. Χανιώτης Γεώργιος
4.

*Ο ΔΣ Λιώρης Αθανάσιος αποχώρησε μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία των δύο πρώτων έ-
κτακτων θεμάτων
**Ο ΔΣ Σαμπάνης Γεώργιος αποχώρησε μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία όλων των έκτα-
κτων θεμάτων
***Οι ΔΣ Πανωλιάσκος Αθανάσιος, Μαρούγκας Μελέτιος , Κώνστα Αγλαΐα και Μονοχολιάς
Μιχάλης αποχώρησαν μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία όλων των έκτακτων θεμάτων και πριν
την συζήτηση των τακτικών θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
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Ο πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με παρόντα  και   το Δήμαρχο κο Δρίκο Γε-
ώργιο και εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμ-
βουλίου την σχετική με το θέμα εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου η οποία έχει ως
ακολούθως:
«ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για την έγκριση της υψομετρικής μελέτης της οδού (πεζόδρομος) με-
ταξύ των Ο.Τ 5 & Ο.Τ. 5β της Δ.Κ. Μάνδρας.

ΣΧΕΤ.: Η υπ’ αρ. 18960/25-10-2011 αίτηση  Δούκα Χριστίνας.

Σχετικά με το θέμα σας γνωρίζουμε τα εξής: Ο αναφερόμενος στο θέμα πεζόδρομος ευρίσκεται
μεταξύ των ΟΤ 5 και ΟΤ 5β του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλης της Δ.Κ. Μάν-
δρας. Είναι ανώνυμη οδός μέσου πλάτους 2,50 μέτρων, η οποία δεν έχει διαμορφωθεί ακόμη
και έχει προκύψει με την ανάθεώρηση του ΕΡΣ το 1994, μετά από κατάτμηση του αρχικού
ΟΤ5, σε τρία Οικοδομικά τετράγωνα  ΟΤ5α, ΟΤ5 και ΟΤ5β με δύο πεζοδρόμους κάθετους στις
οδούς Δημοσθένους και Μακρυγιάννη, ώστε ο χώρος του πρώην αντλιοστασίου της οδού Μα-
κρυγιάννη να χαρακτηριστεί «ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ». Ο πεζόδρομος αυτός ορίζεται από τις οδούς
Δημοσθένους και Μακρυγιάννη οι οποίες είναι διανοιγμένες και ασφαλτοστρωμένες
Η αιτούσα προέβη σε έκδοση οικοδομικής αδείας επί της οδού Δημοσθένους και πεζοδρόμου
και με την αίτησή της αυτή ζητεί την έγκριση της μηκοτομής αυτού ώστε να έχει την δυνατό-
τητα να υλοποιήσει την απαιτούμενη από τον Νόμο θέση στάθμευσης.

Η Υπηρεσία ζήτησε από τον μελετητή της αιτούσας ακριβή υψομετρική μελέτη του πεζοδρό-
μου με την απαραίτητη Τεχνική Έκθεση η οποία και προσκομίστηκε από τον Διπλωματούχο
ΑΤ Μηχ. Κωνσταντίνο Μ. Βόγκλη και επισυνάπτεται στην παρούσα εισήγηση.

Αφού μελετήθηκε η προτεινόμενη υψομετρική μελέτη, διαπιστώθηκε ότι αυτή είναι σύμφωνη
με τους τεχνικούς κανόνες και ότι η υλοποίησή της δεν θα δημιουργήσει κάποιου είδους προ-
βλήματα στο μέλλον. Επισημαίνεται ότι θα πρέπει σε μελλοντική απόφαση του Δ.Σ. να καθο-
ριστούν επακριβώς τα χαρακτηριστικά χρήσης των πεζοδρόμων ώστε να υλοποιηθούν ακριβώς
στο πνεύμα του ΕΡΣ, αφού το ποσοστό των πεζοδρόμων σ’ αυτό είναι σημαντικά υψηλότερο
του 50%.

Μετά τα παραπάνω θεωρώ την υποβληθείσα υψομετρική μελέτη και
Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι

Την έγκριση της υψομετρικής μελέτης της οδού μεταξύ των Ο.Τ 5 & Ο.Τ. 5β της Δ.Κ.
Μάνδρας.

Ο Προϊστάμενος Τ.Τ.Υ.
Παναγιώτης Κανάκης
Πολ. Μηχ./ΠΕ3/με Α β.»

Κατόπιν των παραπάνω το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται ν’ αποφασίσει σχετικά
Το Δημοτικό Συμβούλιο

Μετά την εισήγηση του προέδρου και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Τεχνικής Υπη-
ρεσίας του Δήμου

Ομόφωνα αποφασίζει
Την έγκριση της υψομετρικής μελέτης της οδού μεταξύ των Ο.Τ 5 & Ο.Τ. 5β της Δ.Κ.
Μάνδρας.
Η απόφαση πήρε αα 49
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Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί:
       Ο Πρόεδρος Τα μέλη:
Τσάμος Παναγιώτης

Πιστό Αντίγραφο
Μάνδρα 23-2-2012
Ο Δήμαρχος

ΔΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

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



1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 2/ 2012

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

Αρ. Αποφ.50
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Έγκριση της υψομετρικής μελέτης της οδού μεταξύ των Ο.Τ 146 & Ο.Τ. 142Α της
Δ.Κ. Ερυθρών.

Στη Μάνδρα ,σήμερα στις 22 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2012  ημέρα
της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 20.00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε
συνεδρίαση δημόσια ,στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της Δημο-
τικής Κοινότητας Μάνδρας , ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 3310/17-2-2012 έγγραφη
πρόσκληση 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 24 δηλαδή:

Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

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

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

Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Λινάρδος Ιωάννης
2. Μπέκας Δημήτριος

3. Χανιώτης Γεώργιος
4.

*Ο ΔΣ Λιώρης Αθανάσιος αποχώρησε μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία των δύο πρώτων έ-
κτακτων θεμάτων
**Ο ΔΣ Σαμπάνης Γεώργιος αποχώρησε μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία όλων των έκτα-
κτων θεμάτων
***Οι ΔΣ Πανωλιάσκος Αθανάσιος, Μαρούγκας Μελέτιος , Κώνστα Αγλαΐα και Μονοχολιάς
Μιχάλης αποχώρησαν μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία όλων των έκτακτων θεμάτων και πριν
την συζήτηση των τακτικών θεμάτων της ημερήσιας διάταξης



2
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Ο πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με παρόντα  και   το Δήμαρχο κο Δρίκο Γε-
ώργιο και εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμ-
βουλίου την σχετική με το θέμα εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου η οποία έχει ως
ακολούθως:
«ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για την έγκριση της υψομετρικής μελέτης της οδού μεταξύ των Ο.Τ
146 & Ο.Τ. 142Α της Δ.Κ. Ερυθρών.

ΣΧΕΤ.: Η υπ’ αρ. 6280/02-05-2011 αίτηση  Κωνσταντίνου Βόγκλη (Διπλωματούχος Αγρονό-
μος - Τοπογράφος Μηχανικός).

Σχετικά με το θέμα σας γνωρίζουμε τα εξής: Η αναφερόμενη στο θέμα οδός  ευρίσκεται μετα-
ξύ των ΟΤ 146 και ΟΤ 142Α του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλης της Δ.Κ. Ερυ-
θρών. Είναι ανώνυμη οδός μεταβλητού πλάτους, η οποία δεν έχει διαμορφωθεί ακόμη και έχει
προκύψει με την τροποποίηση του ΕΡΣ Ερυθρών (απόφαση 13521/2008/12-03-2009) που δη-
μοσιεύτηκε στο ΦΕΚ284/ΤΠΔ/2009. Η οδός αυτή ενώνει τις Νίκης και Πεσόντων οι οποίες
είναι ασφαλτοστρωμένες και έχει μήκος 91,25 μέτρων.
Ο αιτών προκειμένου να προβεί σε έκδοση οικοδομικής αδείας επί της οδού αυτής, προέβη σε
σύνταξη υψομετρικής μελέτης με την απαραίτητη Τεχνική Έκθεση και την υπέβαλε για θεώ-
ρηση στην Υπηρεσία.

Αφού μελετήθηκε η προτεινόμενη υψομετρική μελέτη, διαπιστώθηκε ότι αυτή είναι σύμφωνη
με τους τεχνικούς κανόνες και ότι η υλοποίησή της δεν θα δημιουργήσει κάποιου είδους προ-
βλήματα στο μέλλον.

Μετά τα παραπάνω θεωρώ την υποβληθείσα υψομετρική μελέτη και

Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι
Την έγκριση της υψομετρικής μελέτης της οδού μεταξύ των Ο.Τ 146 & Ο.Τ. 142Α της Δ.Κ.
Ερυθρών.

Ο Προϊστάμενος Τ.Τ.Υ.
Παναγιώτης Κανάκης
Πολ. Μηχ./ΠΕ3/με Α β.»

Κατόπιν των παραπάνω το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται ν’ αποφασίσει σχετικά
Το Δημοτικό Συμβούλιο

Μετά την εισήγηση του προέδρου και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Τεχνικής Υπη-
ρεσίας του Δήμου

Ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση της υψομετρικής μελέτης της οδού μεταξύ των Ο.Τ 146 & Ο.Τ. 142Α της
Δ.Κ. Ερυθρών.
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Η απόφαση πήρε αα 50
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί:
       Ο Πρόεδρος Τα μέλη:
Τσάμος Παναγιώτης

Πιστό Αντίγραφο
Μάνδρα 23-2-2012
Ο Δήμαρχος

ΔΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

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



1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 2/ 2012

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

Αρ. Αποφ.51
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Προσκύρωση τμήματος 1,39 τμ στην ιδιοκτησία κ. Σπυρίδωνα Μπαρδούτσου στο ΟΤ 61
στην περιοχή Αλεποχώρι Βιλίων

Στη Μάνδρα ,σήμερα στις 22 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2012  ημέρα
της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 20.00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε
συνεδρίαση δημόσια ,στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της Δημο-
τικής Κοινότητας Μάνδρας , ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 3310/17-2-2012 έγγραφη
πρόσκληση 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 24 δηλαδή:

Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

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

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

Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Λινάρδος Ιωάννης
2. Μπέκας Δημήτριος

3. Χανιώτης Γεώργιος
4.

*Ο ΔΣ Λιώρης Αθανάσιος αποχώρησε μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία των δύο πρώτων έ-
κτακτων θεμάτων
**Ο ΔΣ Σαμπάνης Γεώργιος αποχώρησε μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία όλων των έκτα-
κτων θεμάτων
***Οι ΔΣ Πανωλιάσκος Αθανάσιος, Μαρούγκας Μελέτιος , Κώνστα Αγλαΐα και Μονοχολιάς
Μιχάλης αποχώρησαν μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία όλων των έκτακτων θεμάτων και πριν
την συζήτηση των τακτικών θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
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Ο πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με παρόντα  και   το Δήμαρχο κο Δρίκο Γε-
ώργιο και εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Δημοτικού
Συμβουλίου την σχετική με το θέμα εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου η οποία έχει
ως ακολούθως:
«ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Προσκύρωση τμήματος 1,39 τμ στην ιδιοκτησία του κ. Σπυρίδωνος Μπαρδού-
τσου στο Ο.Τ. 61  στην περιοχή Αλεποχώρι Βιλίων.

  ΣΧΕΤ.:

Έχοντας υπόψη:
α) τους πίνακες της υπ’ αριθμ.2/2001 Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή ‘’ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ’’ του πρώ-

ην Δήμου Βιλίων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 5801 442/05-06-2001απόφαση κύρωσης του Νομάρχη
Δυτ. Αττικής,

β)  την υπ’ αριθμ. 8784/30-05-11 αίτηση του κ. Σπυρίδωνος Μπαρδούτσου,
το αίτημα μελετήθηκε από την Υπηρεσία και προέκυψαν τα εξής:

Ο κ. Σπυρίδων Μπαρδούτσος του Οδυσσέα ως ιδιοκτήτης του οικοπέδoυ (03) στο Ο.Τ. 61 κατά πο-
σοστό 33,33% (αρχική ιδιοκτησία 0133151), πρέπει να προσκυρώσει στην ιδιοκτησία του τμήμα 1,39
τμ, όπως αυτό προκύπτει από τη στήλη (48) του πίνακα της Πράξης Εφαρμογής. Αυτό θα γίνει με τη
σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης μεταξύ του ιδίου και του Δήμου.

Η τιμή ανά τ.μ. με την οποία οι ιδιοκτήτες ακινήτων στην παραπάνω περιοχή εκλήθησαν να
πλήρώσουν την Εισφορά σε Χρήμα που τους αναλογούσε είναι 49,30€/τμ.

Σημειώνεται δε, ότι σε ανάλογη περίπτωση στην περιοχή ΑΓ.ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ που εντάχθηκε
στο σχέδιο το 2003 και η Πράξη Εφαρμογής κυρώθηκε το 2009, με απόφαση του Δ.Σ. το 2010
η τιμή προσκύρωσης ορίστηκε η ίδια με αυτή της Εισφοράς σε Χρήμα (δηλαδή 100€/τμ).

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Προσκύρωση τμήματος 1,39 τμ στην ιδιοκτησία του κ. Σπυρίδωνος Μπαρδούτσου στο Ο.Τ. 61
στην περιοχή Αλεποχώρι Βιλίων.

Ο Προϊστάμενος Τ.Τ.Υ.
Παναγιώτης Κανάκης
Πολ. Μηχ./ΠΕ3/με Α β.»

Κατόπιν των παραπάνω το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται ν’ αποφασίσει σχετικά

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Μετά την εισήγηση του προέδρου και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Τεχνικής Υπη-
ρεσίας του Δήμου

Ομόφωνα αποφασίζει

Την προσκύρωση τμήματος 1,39 τμ στην ιδιοκτησία του κ. Σπυρίδωνος Μπαρδούτσου στο
Ο.Τ. 61  στην περιοχή Αλεποχώρι Βιλίων.
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Η απόφαση πήρε αα 51
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο Πρόεδρος Τα μέλη:
Τσάμος Παναγιώτης

Πιστό Αντίγραφο
Μάνδρα 23-2-2012
Ο Δήμαρχος

ΔΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

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



1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 2/ 2012

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

Αρ. Αποφ.52
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Έγκριση αποζημίωση των μελών του ΔΣ  του Δημοτικού Οργανισμού κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης & Πολιτισμού Μάνδρας- Ειδυλλίας

Στη Μάνδρα ,σήμερα στις 22 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2012  ημέρα
της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 20.00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε
συνεδρίαση δημόσια ,στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της Δημο-
τικής Κοινότητας Μάνδρας , ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 3310/17-2-2012 έγγραφη
πρόσκληση 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 24 δηλαδή:

Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

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

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

Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Λινάρδος Ιωάννης
2. Μπέκας Δημήτριος

3. Χανιώτης Γεώργιος
4.

*Ο ΔΣ Λιώρης Αθανάσιος αποχώρησε μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία των δύο πρώτων έ-
κτακτων θεμάτων
**Ο ΔΣ Σαμπάνης Γεώργιος αποχώρησε μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία όλων των έκτα-
κτων θεμάτων
***Οι ΔΣ Πανωλιάσκος Αθανάσιος, Μαρούγκας Μελέτιος , Κώνστα Αγλαΐα και Μονοχολιάς
Μιχάλης αποχώρησαν μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία όλων των έκτακτων θεμάτων και πριν
την συζήτηση των τακτικών θεμάτων της ημερήσιας διάταξης



2

2

Ο πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με παρόντα  και   το Δήμαρχο
κο Δρίκο Γεώργιο και εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε
υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την 3/2012 απόφαση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του ΝΠΔΔ: Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Πολιτισμού  Μάνδρας – Ειδυλλίας με την οποία αποφασίστηκε η αποζημίωση
των μελών του Δ.Σ. του παραπάνω ΝΠΔΔ και
κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την  αποζημίωση των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ: Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και Πολιτισμού  Μάνδρας – Ειδυλλίας

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 242 παρ. 2  του Ν 3463/2006 ,
καθώς και την 3/2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ: Δημο-
τικός Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού  Μάνδρας – Ει-
δυλλίας

Ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση της αποζημίωσης των μελών του Δ.Σ του Νομικού Προσώπου
όπως αυτό προβλέπεται στην παράγραφο 2 , του άρθρου 242, του Ν. 3463/2006
η οποία καθορίζει  ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προ-
σώπου , εκτός από τον Πρόεδρο και  τον Αντιπρόεδρο ,που λαμβάνουν έξοδα
παράστασης, δικαιούνται να τους καταβάλλεται αποζημίωση για κάθε συνεδρία-
ση και  έως τρεις(3) συνεδριάσεις  το μήνα,  το ύψος της οποίας για κάθε  συνε-
δρίαση ανέρχεται στο ένα τοις εκατό (1%) της μηνιαίας αντιμισθίας του Δημάρ-
χου δηλαδή στο ποσό των 46,85 ευρώ.
Σύμφωνα όμως με το άρθρο 1 παρ. 7 του ν. 3833/10 οι πάσης φύσεως αμοιβές,
αποζημιώσεις και απολαβές των μελών των συλλογικών οργάνων διοίκησης των
ΝΠΔΔ  και  των  μελών  του  Δ.Σ.  των  ΝΠΙΔ  επί  των  οποίων  εφαρμόζονται
οι παράγραφοι 5 και 6  του άρθρου  1 του ιδίου νόμου μειώνονται κατά ποσοστό
πενήντα τοις εκατό (50%) κατά παρέκκλιση  κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης νό-
μου ή απόφασης οποιουδήποτε  οργάνου  διοίκησης  του  νομικού  προσώπου. Η
περικοπή της αποζημίωσης των μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. για τη συμμετοχή τους
στις συνεδριάσεις είναι  50%.  Σχετικό το υπ’  αριθμ. 2/21814/0022/18.05.2010
έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών .
Επομένως  το  ύψος  της  αποζημίωσης  των  μελών  του  Δ.Σ.  για  κάθε  συ-
νεδρίαση ανέρχεται στο ποσό των 23,40 ευρώ.

Η παρούσα απόφαση να έχει αναδρομική ισχύ από τις 19 Ιουλίου
2011(ημερομηνία πρώτης συνεδρίασης του Δ.Ο.Κ.Α.Π.Μ.Ε.)
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Η απόφαση πήρε αα 52
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί:
       Ο Πρόεδρος Τα μέλη:
Τσάμος Παναγιώτης

Πιστό Αντίγραφο
Μάνδρα 23-2-2012
Ο Δήμαρχος

ΔΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

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



1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 2/ 2012

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

Αρ. Αποφ.53
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτού του ως μέλους της Επιτροπής για το χαρακτηρισμό
χώρου του αιγιαλού.

Στη Μάνδρα ,σήμερα στις 22 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2012  ημέρα
της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 20.00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε
συνεδρίαση δημόσια ,στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της Δημο-
τικής Κοινότητας Μάνδρας , ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 3310/17-2-2012 έγγραφη
πρόσκληση 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 24 δηλαδή:

Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

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

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

Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Λινάρδος Ιωάννης
2. Μπέκας Δημήτριος

3. Χανιώτης Γεώργιος
4.

*Ο ΔΣ Λιώρης Αθανάσιος αποχώρησε μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία των δύο πρώτων έ-
κτακτων θεμάτων
**Ο ΔΣ Σαμπάνης Γεώργιος αποχώρησε μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία όλων των έκτα-
κτων θεμάτων
***Οι ΔΣ Πανωλιάσκος Αθανάσιος, Μαρούγκας Μελέτιος , Κώνστα Αγλαΐα και Μονοχολιάς
Μιχάλης αποχώρησαν μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία όλων των έκτακτων θεμάτων και πριν
την συζήτηση των τακτικών θεμάτων της ημερήσιας διάταξης



2
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Ο πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με παρόντα  και   το Δήμαρχο
κο Δρίκο Γεώργιο και εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε
υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το  από 19-1-2012 (αρ. φακέλου 511/2012 -
αρ. σχεδίου 115) έγγραφο του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ελευσίνας – Γραφείο
Γενικής Αστυνομίας με το οποίο μας  ζητείται να ορίσουμε εκπρόσωπο του Δή-
μου Μάνδρας - Ειδυλλίας στην Τριμελή Επιτροπή του άρθρου 1 παρ. 1γ του ΠΔ
23/2000 (ΦΕΚ 18Α /2000) για το χαρακτηρισμό του χώρου του αιγιαλού ή της
παραλίας ή της ζώνης λιμένα ως πολυσύχναστου και
κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Μετά την εισήγηση του προέδρου και αφού έλαβε υπόψη του το  από 19-1-2012
(αρ. φακέλου 511/2012 - αρ. σχεδίου 115) έγγραφο του Κεντρικού Λιμεναρχείου
Ελευσίνας – Γραφείο Γενικής Αστυνομίας  καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 1
παρ. 1γ του ΠΔ 23/2000 (ΦΕΚ τ. 18Α΄/2000)

Ομόφωνα αποφασίζει
Ορίζει εκπρόσωπο του Δήμου ως μέλος της Τριμελούς  Επιτροπής του άρ-
θρου 1 παρ. 1γ του ΠΔ 23/2000 (ΦΕΚ τ. 18 Α΄/ 2000) για το χαρακτηρισμό
χώρου του αιγιαλού ή της παραλίας ή της ζώνης λιμένα ως πολυσύχναστου,
το Δήμαρχο Μάνδρας- Ειδυλλίας κο Δρίκο Γεώργιο , με αναπληρωτή το Δη-
μοτικό Σύμβουλο κο Λινάρδο Ιωάννη.

Η απόφαση πήρε αα 53
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί:
       Ο Πρόεδρος Τα μέλη:
Τσάμος Παναγιώτης

Πιστό Αντίγραφο
Μάνδρα 23-2-2012
Ο Δήμαρχος

ΔΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

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



1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 2/ 2012

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

Αρ. Αποφ.54
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτού του ως μελών  των τριμελών επιτροπών χορήγησης
βεβαιώσεων σε παραγωγούς  πωλητές λαϊκών αγορών , για χορήγηση –ανανέωση των παρα-
γωγικών αδειών τους .

Στη Μάνδρα ,σήμερα στις 22 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2012  ημέρα
της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 20.00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε
συνεδρίαση δημόσια ,στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της Δημο-
τικής Κοινότητας Μάνδρας , ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 3310/17-2-2012 έγγραφη
πρόσκληση 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 24 δηλαδή:

Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

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

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

Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Λινάρδος Ιωάννης
2. Μπέκας Δημήτριος

3. Χανιώτης Γεώργιος
4.

*Ο ΔΣ Λιώρης Αθανάσιος αποχώρησε μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία των δύο πρώτων έ-
κτακτων θεμάτων
**Ο ΔΣ Σαμπάνης Γεώργιος αποχώρησε μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία όλων των έκτα-
κτων θεμάτων
***Οι ΔΣ Πανωλιάσκος Αθανάσιος, Μαρούγκας Μελέτιος , Κώνστα Αγλαΐα και Μονοχολιάς
Μιχάλης αποχώρησαν μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία όλων των έκτακτων θεμάτων και πριν
την συζήτηση των τακτικών θεμάτων της ημερήσιας διάταξης



2
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Ο πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με παρόντα  και   το Δήμαρχο
κο Δρίκο Γεώργιο και εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε
υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το οικ . 238/12-1-2012 έγγραφο της Δ/νσης
Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικής Αττικής – Τμήμα Εμπορίου με το οποίο ζητείται να ο-
ρίσουμε εκπρόσωπο του Δήμου καθώς και το νόμιμο αναπληρωτή του, προκει-
μένου να συσταθούν (από την Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικής Αττικής – Τμήμα
Εμπορίου ) οι τριμελής επιτροπές χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς  πωλη-
τές λαϊκών αγορών , για χορήγηση-ανανέωση των παραγωγικών αδειών τους και
κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Μετά την εισήγηση του προέδρου και αφού έλαβε υπόψη του το οικ . 238/12-1-
2012 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικής Αττικής – Τμήμα Εμπορίου

Ομόφωνα αποφασίζει
Ορίζει εκπρόσωπο του Δήμου ως μέλος των τριμελών επιτροπών χορήγησης
βεβαιώσεων σε παραγωγούς  πωλητές λαϊκών αγορών , για χορήγηση –
ανανέωση των παραγωγικών αδειών τους  τον Αντιδήμαρχο Μάνδρας- Ει-
δυλλίας κο Γραμματικό Μελέτιο  , με αναπληρωτή το Δημοτικό Σύμβουλο
κο Μπέκα Δημήτριο.

Η απόφαση πήρε αα 54
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί:
       Ο Πρόεδρος Τα μέλη:
Τσάμος Παναγιώτης

Πιστό Αντίγραφο
Μάνδρα 23-2-2012
Ο Δήμαρχος

ΔΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

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



1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 2/ 2012

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

Αρ. Αποφ.55
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Έγκριση διαδικασίας υποβολής φακέλου στη μονάδα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αναπτυ-
ξιακών προγραμμάτων(Μ.Ο.Δ.Α.Ε.)  ποσού 50.000,00 € και εξουσιοδότηση Δημάρχου

Στη Μάνδρα ,σήμερα στις 22 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2012  ημέρα
της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 20.00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε
συνεδρίαση δημόσια ,στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της Δημο-
τικής Κοινότητας Μάνδρας , ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 3310/17-2-2012 έγγραφη
πρόσκληση 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 24 δηλαδή:

Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

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

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

Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Λινάρδος Ιωάννης
2. Μπέκας Δημήτριος

3. Χανιώτης Γεώργιος
4.

*Ο ΔΣ Λιώρης Αθανάσιος αποχώρησε μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία των δύο πρώτων έ-
κτακτων θεμάτων
**Ο ΔΣ Σαμπάνης Γεώργιος αποχώρησε μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία όλων των έκτα-
κτων θεμάτων
***Οι ΔΣ Πανωλιάσκος Αθανάσιος, Μαρούγκας Μελέτιος , Κώνστα Αγλαΐα και Μονοχολιάς
Μιχάλης αποχώρησαν μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία όλων των έκτακτων θεμάτων και πριν
την συζήτηση των τακτικών θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
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Ο πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με παρόντα  και   το Δήμαρχο κο Δρίκο Γεώργιο και
εισηγούμενος το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ’
αριθμ. πρωτ. 2034/02-02-2012     εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου η οποία έχει ως εξής:
«ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

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

ΘΕΜΑ:Εισήγηση  για α)έγκριση διαδικασίας υποβολής  φακέλου  στην Μ.Ο.Δ.Α.Ε., β)σχετική εξου-
σιοδότηση του κου Δημάρχου.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, η Μονάδα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ
ΑΕ) δημοσίευσε την Πρόσκληση 1.2 για την «Ενίσχυση της Διοικητικής Οργάνωσης και της Διαχειρι-
στικής Επάρκειας των Δικαιούχων Φορέων για την υλοποίηση Συγχρηματοδοτούμενων Προτάσεων».

Σύμφωνα με την Πρόσκληση αυτή, το ΕΣΠΑ παρέχει χρηματοδότηση για την υποστήριξη των Δήμων
με Υπηρεσίες Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης σε έργα (του ΕΣΠΑ) που απαιτούν εξειδικευμένη
τεχνογνωσία για την ωρίμανση και υλοποίηση τους. Απώτερος σκοπός είναι η ενίσχυση της διοικητι-
κής οργάνωσης των Δήμων, ώστε να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα τους και να επιταχύνουν
την ωρίμανση και υλοποίησης έργων του ΕΣΠΑ.

Κάθε Δήμος μπορεί να υποβάλλει μία πρόταση προϋπολογισμού όχι μεγαλυτέρου των 50.000 ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Για την χρηματοδότηση αυτή, υποβάλλεται σχετικός φάκελος που περιλαμβάνει:

 Αίτηση Χρηματοδότησης

 Τεχνικό Δελτίο

 Κανονιστικό Πλαίσιο του Δήμου

 Κατάλογο Συγχρηματοδοτούμενων Έργων του ΕΣΠΑ για τα οποία θα παρασχεθεί υποστήριξη
για την ωρίμανση ή/και υλοποίηση τους (τίτλος, ενδεικτικός προϋπολογισμός, ημερομηνία έ-
νταξης, διάρκεια υλοποίησης, συνοπτική περιγραφή της σημερινής κατάστασης του έργου)

 Απόφαση αρμόδιου συλλογικού οργάνου του φορέα (Δημοτικό Συμβούλιο) για την υποβολή
της πρότασης, σύμφωνα με τα νομιμοποιητικά έγγραφα του φορέα.

Οι προτάσεις υποβάλλονται από την δημοσίευση της Πρόσκλησης (23.12.2011) και πρέπει να έχουν
εκτελεστεί μέχρι 31.12.2015.

Για  να  πραγματοποιηθούν όλα  τα παραπάνω  το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να  αποφασίσει:

α) την έγκριση  της διαδικασίας  υποβολής  του σχετικού φακέλου με προτάσεις που αναφέρονται
στους ευρύτερους τομείς της ενέργειας, (μείωση κατανάλωση, ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, δημο-
τικός ηλεκτροφωτισμός, κλπ), των ψηφιακών υπηρεσιών (πολιτική προστασία, εξυπηρέτηση πολιτών,
αναβάθμιση επικοινωνιών μεταξύ τοπικών κοινοτήτων, κλπ) και των τεχνικών έργων (διαχείριση υδά-
τινων πόρων, βελτίωση και κατασκευή περιφερειακών οδών, αποχετεύσεις, κλπ),

β)σχετική εξουσιοδότηση του κου Δημάρχου.

Ενδεικτικός, επίσης, είναι ο πίνακας έργων που ακολουθεί:



3

3

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
ΜΕ ΦΠΑ (€)

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑ-
ΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Δ47.2011 Αγωγός  αποχέ-
τευσης  ομβρίων  κατά  μή-
κος  του  κεντρικού  δρό-
μου  Δ.Κ. Ερυθρών  Αττι-
κής

2.758.000,00 Κατατέθηκε στο
ΕΣΠΑ (ΠΕΠ Αττι-
κής) και αναμένεται
έγκριση. Αρ. Πρωτ.
4784/23-12-2011

Σε όλο το μήκος της οδού Εθνι-
κής Αντιστάσεως από την έξοδο
προς Θήβα μέχρι την οδό Κρή-
της, προβλέπεται σωληνωτός
αγωγός οµβρίων συνολικού μή-
κους 1,340 μ. Η είσοδος στον
αγωγό γίνεται µε φρεάτιο υδρο-
συλλογής.
Στα κράσπεδα για την παραλαβή
των ομβρίων της οδού και των
εκατέρωθεν Ο.Τ.
Στους συμβάλλοντες δρόμους
για τις υπόλοιπες λεκάνες. Επει-
δή πρόκειται για μεγάλες παρο-
χές προβλέπονται πολλαπλά
φρεάτια και συνδετήριοι αγωγοί.

2. Δ53.2011  Ύδρευση  Οικι-
σμού Πανοράματος

4.500.000,00 Κατατέθηκε στο
ΕΣΠΑ (ΠΕΠ Αττι-
κής) και αναμένεται
έγκριση. Αρ. Πρωτ.
4785/23-12-2011

Ο οικισμός ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
δεν διαθέτει εσωτερικό δίκτυο
ύδρευσης και αντιμετωπίζει οξύ
πρόβλημα και λόγω πληθυσμού.
Το νέο δίκτυο, συνολικού μή-
κους 8.880 m, προβλέπεται να
κατασκευαστεί από σωλήνες
σκληρού πολυαιθυλενίου
(HDPE) τρίτης γενιάς.

3. Δ54.2011  Αποχέτευση ομ-
βρίων υδάτων οικισμού
Πανοράματος

4.977.000,00 Κατατέθηκε στο
ΕΣΠΑ (ΠΕΠ Αττι-
κής) και αναμένεται
έγκριση. Αρ. Πρωτ.
4786/23-12-2011

Προβλέπεται η κατασκευή του
εσωτερικού δικτύου αποχέτευ-
σης ομβρίων υδάτων του οικι-
σμού ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ (περιο-
χή εντός σχεδίου πόλεως). Το
νέο δίκτυο, συνολικού μήκους
7.280 m, θα είναι κατασκευα-
σμένο από τσιμεντοσωλήνες.

4. Δ40/2011 Αντικατάσταση
συνδέσεων δικτύου ύδρευ-
σης με τα ακίνητα της Δ.Σ.
Ερυθρών.

400.000,00 Κατατέθηκε στο
ΕΣΠΑ (ΠΕΠ Αττι-
κής) με αρ. πρωτ.
εξερχομένων
14188/22-07-2011
και αναμένεται έ-
γκριση.

Αντικατάσταση των υφισταμέ-
νων παλαιών συνδέσεων (παρο-
χών ύδρευσης)  των  ακινήτων
της Δ.Κ. Ερυθρών με το  δίκτυο
ύδρευσης του Δήμου Μάνδρας -
Ειδυλλίας.
Ο συνολικός αριθμός των νέων
συνδέσεων εκτιμάται ότι θα εί-
ναι της τάξης των 1.600.
Έτσι, θα γίνει η πλήρης αντικα-
τάσταση 1.600 φρεατίων της
μίας παροχής ύδρευσης και η
πλήρης σύνδεση αυτών από το
κεντρικό δίκτυο ύδρευσης μέχρι
το σημείο παροχής.
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5. Αντικατάσταση συνδέσεων
δικτύου ύδρευσης με τα
ακίνητα

500.000,00 Έχει ξεκινήσει μέ-
ρος του έργου
(σύμβαση ύψους
€268.758,42) και
γίνεται προσπάθεια
ένταξης αυτού ή του
υπολοίπου στο Ε-
ΣΠΑ.

Αντικατάσταση των  υφισταμέ-
νων  παλαιών συνδέσεων (πα-
ροχών ύδρευσης)  των  ακινή-
των με το  δίκτυο ύδρευσης του
Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας.
Ο συνολικός αριθμός των νέων
συνδέσεων εκτιμάται ότι θα εί-
ναι της τάξης των 2.000 και για
τις τρείς περιοχές (Μάνδρα, συ-
νοικία Παπακώστα, Εργατικές
Πολυκατοικίες)..
Έτσι, θα γίνει η πλήρης
αντικατάσταση 2.000 φρεατίων
της μίας παροχής ύδρευσης και
η πλήρης σύνδεση αυτών από το
κεντρικό δίκτυο ύδρευσης μέχρι
το σημείο παροχής.

6. Δίκτυα  αποχέτευσης και
εγκαταστάσεις επεξεργασί-
ας λυμάτων (ΕΕΛ) οικι-
σμών Αλεποχωρίου και
Πόρτο Γερμενό

16.556.100,03 Έχει κατατεθεί στο
ΕΣΠΑ (ΕΠΠΕΡΑΑ)
με αρ. πρωτ. εξερ-
χόμενων
2057/11.02.2011
και αναμένεται έ-
γκριση.

Κατασκευή  Νέων Βιολογικών
σε Αλεποχώρι και Πόρτο Γερ-
μενό

7. Αναβάθμιση της μονάδας
επεξεργασίας λυμάτων Βιλ-
λίων και εγκαταστάσεις
διαχείρισης των επεξεργα-
σμένων υγρών αποβλήτων
για την επαναχρησιμοποίη-
ση τους

528.900,00 Έχει κατατεθεί στο
ΕΣΠΑ (ΕΠΠΕΡΑΑ)
με αρ. πρωτ. εξερ-
χομένων
21107/15.11.2011
και αναμένεται έ-
γκριση.

Η εγκατάσταση επεξεργασίας
λυμάτων- βοθρολυμάτων Βιλίων
του Δήμου Μάνδρας –Ειδυλλίας,
ολοκληρώθηκε το 2005 και η κα-
νονική λειτουργία του ξεκίνησε
το 2006. Η εγκατάσταση επεξερ-
γασίας καθαρισμού λυμάτων Βι-
λίων έγινε σε χώρο έκτασης 15
περίπου στρεμμάτων. Στην εγκα-
τάσταση οδηγούνται τα λύματα
της πόλης των Βιλίων καθώς και
τα υγρά απόβλητα των βιοτεχνι-
κών μονάδων / βιομηχανιών της
περιοχής, που είναι ομοειδή ως
προς την σύστασή τους με τα α-
στικά λύματα.

8. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ    ΧΑΔΑ 790.275,00 Έχει κατατεθεί στο
ΕΣΠΑ (ΕΠΠΕΡΑΑ)
με αρ. πρωτ. 21939
/ 23.11.2011 και
αναμένεται έγκριση.

Άμεση μείωση όγκου απορριμ-
μάτων με την προμήθεια εξο-
πλισμού διαλογής στην πηγή,
μεταφοράς και επεξεργασίας
τους στον Δήμο Μάνδρας - Ει-
δυλλίας για την ελάφρυνση και
αποφόρτιση του υφιστάμενου
συστήματος διαχείρισης απορ-
ριμμάτων, ώστε να διευκολύνει
την υλοποίηση του περιφερεια-
κού σχεδιασμού, ο οποίος περι-
λαμβάνει το κλείσιμο και απο-
κατάσταση όλων των ΧΑΔΑ της
Περιφέρειας Αττικής.
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9. Αναβάθμιση Βιολογικού
Ερυθρών

Υπό Μελέτη Προς ωρίμανση για
να κατατεθεί σε κα-
τάλληλη πρόσκλη-
ση.

Αναβάθμιση της μονάδας
επεξεργασίας λυμάτων Ερυθρών
και εγκαταστάσεις διαχείρισης
των επεξεργασμένων υγρών α-
ποβλήτων για την επαναχρησι-
μοποίηση τους

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε
προς το  Δ.Σ. ότι πρέπει να αποφασίσει για τα παρακάτω:

α)να  αποφασίσει την έγκριση  της διαδικασίας  υποβολής  του σχετικού φακέλου στην  Μονάδα Ορ-
γάνωσης και Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ) όσον αφορά   την Πρόσκληση 1.2
για την «Ενίσχυση της Διοικητικής Οργάνωσης και της Διαχειριστικής Επάρκειας των Δικαιούχων Φο-
ρέων για την υλοποίηση Συγχρηματοδοτούμενων Προτάσεων». Ο  φάκελος θα περιλαμβάνει  τόσο τα
σχετικά  με τον παραπάνω πίνακα έργα όσο και προτάσεις που αναφέρονται στους ευρύτερους τομείς
της ενέργειας, (μείωση κατανάλωση, ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, δημοτικός ηλεκτροφωτισμός,
κλπ), των ψηφιακών υπηρεσιών (πολιτική προστασία, εξυπηρέτηση πολιτών, αναβάθμιση επικοινω-
νιών μεταξύ τοπικών κοινοτήτων, κλπ) και των τεχνικών έργων (διαχείριση υδάτινων πόρων, βελτίωση
και κατασκευή περιφερειακών οδών, αποχετεύσεις, κλπ).
β)να εξουσιοδοτήσει τον κο Δήμαρχο για την πραγματοποίηση  όλων  των  σχετικών  απαιτουμένων
ενεργειών.

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 όπως αποφασίσει σχετικά

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Μετά την εισήγηση του προέδρου και αφού έλαβε υπόψη του την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2034/02-02-2012
εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Με ψήφους 12 υπέρ (ΔΣ πλειοψηφίας ) και 6 κατά (των ΔΣ της μειοψηφίας Κριεκούκη Ι., Γιάννου Γ.,
Κυδώνης Αθ., Σαββίδου-Καραμπίνη Πολ., Μαρούγκα Μ., Κώνστας Ευαγ., οι οποίοι δήλωσαν ότι ψη-
φίζουν κατά επειδή στο φάκελο υποβολής συμπεριλαμβάνεται και το έργο «Κατασκευή ΧΑΔΑ» )

 Εγκρίνει τη διαδικασία  υποβολής  του σχετικού φακέλου στην  Μονάδα Οργάνωσης και
Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ) όσον αφορά   την Πρόσκληση 1.2 για
την «Ενίσχυση της Διοικητικής Οργάνωσης και της Διαχειριστικής Επάρκειας των Δικαιούχων
Φορέων για την υλοποίηση Συγχρηματοδοτούμενων Προτάσεων». Ο  φάκελος θα περιλαμβάνει
τόσο τα σχετικά  με τον παραπάνω πίνακα έργα όσο και προτάσεις που αναφέρονται στους
ευρύτερους τομείς της ενέργειας, (μείωση κατανάλωση, ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων,
δημοτικός ηλεκτροφωτισμός, κλπ), των ψηφιακών υπηρεσιών (πολιτική προστασία, εξυπηρέτηση
πολιτών, αναβάθμιση επικοινωνιών μεταξύ τοπικών κοινοτήτων, κλπ) και των τεχνικών έργων
(διαχείριση υδάτινων πόρων, βελτίωση και κατασκευή περιφερειακών οδών, αποχετεύσεις, κλπ).

 Εξουσιοδοτεί τον κο Δήμαρχο για την πραγματοποίηση  όλων  των  σχετικών  απαιτουμένων
ενεργειών.
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Η απόφαση πήρε αα 55
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί:
       Ο Πρόεδρος Τα μέλη:
Τσάμος Παναγιώτης

Πιστό Αντίγραφο
Μάνδρα 23-2-2012
Ο Δήμαρχος

ΔΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 2/ 2012

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

Αρ. Αποφ.56
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαγραφή χρεών από βεβαιωτικούς καταλόγους.

Στη Μάνδρα ,σήμερα στις 22 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2012  ημέρα
της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 20.00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε
συνεδρίαση δημόσια ,στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της Δημο-
τικής Κοινότητας Μάνδρας , ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 3310/17-2-2012 έγγραφη
πρόσκληση 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 24 δηλαδή:

Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

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

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

Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Λινάρδος Ιωάννης
2. Μπέκας Δημήτριος

3. Χανιώτης Γεώργιος
4.

*Ο ΔΣ Λιώρης Αθανάσιος αποχώρησε μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία των δύο πρώτων έ-
κτακτων θεμάτων
**Ο ΔΣ Σαμπάνης Γεώργιος αποχώρησε μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία όλων των έκτα-
κτων θεμάτων
***Οι ΔΣ Πανωλιάσκος Αθανάσιος, Μαρούγκας Μελέτιος , Κώνστα Αγλαΐα και Μονοχολιάς
Μιχάλης αποχώρησαν μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία όλων των έκτακτων θεμάτων και πριν
την συζήτηση των τακτικών θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
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Ο πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με παρόντα  και   το Δήμαρχο κο Δρίκο Γε-
ώργιο και εισηγούμενος το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Δημοτικού
Συμβουλίου την υπ’ έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2106/2-2-
2012 εισήγηση του γραφείου  εσόδων η οποία έχει ως εξής:
«ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΣ:ΠΡΟΕΔΡΟ Δ.Σ

.
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Σχετικά με διαγραφή  ποσών  από το  Βεβαιωτικό  Κατάλογο: ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΟΥ Κ.Ο.Κ. ΒΕΒ 2009 (4ος)
ΑΡ. ΒΕΒ.:19/10-5-2011 ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Κ.Α.
ΣΥ-
ΝΑΛ/ΜΟΥ

ΑΡ. ΚΛΗΣΗΣ/
ΗΜ. ΕΠΙΔΟΣΗΣ

ΠΟΣΟ

1 DRANHA IRYNA 25933 120500192240/09-07-2010 350,00

2 DRANHA IRYNA 25933 120500192356/09-07-2010 350,00

3 PAPAJANI THANAS 25921 120500190500/17-07-2010 350,00

4 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 25941 120500192623/15-07-2010 350,00

5 ΓΛΥΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 25935 120500190867/10-07-2010 350,00

6 ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 25947 120500191639/14-07-2010 350,00

7 ΔΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 25938 120500192543/14-07-2010 350,00

8 ΚΑΛΑΦΑΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 26014 120500189444/08-05-2010 350,00

9 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 26001 120500186338/10-05-2010 40,00

10 ΚΑΣΤΑΝΗ ΕΛΕΝΗ - ΕΙΡΗΝΗ 25944 120500192249/14-07-2010 350,00

11 ΜΗΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 25942 120500192676/14-07-2010 350,00

12 ΠΑΠΑΝΙΚΟΥ ΓΚΟΛΦΩ 25926 120500192236/16-07-2010 350,00

13 ΣΓΟΥΡΑΣ ΘΕΟΚΤΙΣΤΟΣ 25946 120500191198/20-07-2010 350,00

14 ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 26007 120500187483/11-12-09 350,00

15 ΨΑΡΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 25916 120500192295/15-07-2010 350,00

16 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25955 120500191673/08-07-2010 350,00

17 ΜΑΡΚΕΣΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 25950 120500192459/05-07-2010 350,00

18 ΤΣΙΓΓΕΛΗ ΣΟΦΙΑ 25996 120500187617/13-05-2010 350,00

19 ΜΠΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 25949 120500191209/06-09-2010 350,00

20 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 25911 120500190323/16-07-2010 350,00
21 ΣΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 25948 120500191571/12-7-2010 350,00

ΣΥΝΟΛΟ: 7.040,00 €
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Ως αρμόδια  υπάλληλος,  υπεύθυνη για την σύνταξη και βεβαίωση του  ανωτέρω χρηματικού
καταλόγου ,  εισηγούμαι τη διαγραφή των ως άνω ποσών  (μετά των προσαυξήσεών τους , ό-
πως αυτές θα έχουν διαμορφωθεί μέχρι τη λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :
Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2515/11/2694-Γ΄/10-06-2011 έγγραφο του  Τμήματος Τροχαίας Ατ-
τικής Οδού (υπ’αριθμ. πρωτ.  Δήμου 11202/22-06-2011) (συνημμ. 1) μας γνωστοποιήθηκε
ότι οι ως ανω  με α/α 1-15 πράξεις βεβαίωσης παράβασης (ΚΛΗΣΕΙΣ Κ.Ο.Κ.),  είχαν σταλεί
εκ παραδρομής  στην υπηρεσία μας ως απλήρωτες με το 2515/11/2694 της 24-02-
11(υπ’αριθμ. πρωτ. Δήμου 3842/18-03-2011) (συνημμ. 2) .
Επίσης με το ως άνω συνημμ. 2 είχαν σταλεί ως απλήρωτες :
Η με ως άνω α/α16, η οποία όμως είχε εξοφληθεί κατά το ήμισυ (εξόφληση εντός 10ημέρου)
στο κατάστημα  ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ των ΕΛΤΑ (συνημμ.3).
Η με ως άνω α/α 17, η οποία είχε εξοφληθεί στο κατάστημα Ν. Περάμου των ΕΛΤΑ  επίσης
κατά το ήμισυ (συνημμ.4).
Η με ως άνω α/α 18, η οποία είχε εξοφληθεί στο κατάστημα Θησέως & Κύπρου 11των ΕΛ-
ΤΑ επίσης κατά το ήμισυ (συνημμ. 5).
Η με ως άνω α/α 19, της οποίας η φερόμενη ως παραβάτης δεν ήταν κάτοχος του συγκεκρι-
μένου οχήματος κατά την ημερομηνία της παράβασης, όπως προκύπτει από την άδεια κυκλο-
φορίας του οχήματος  (συνημμ. 6).
Η με ως άνω α/α 20, η οποία είχε εξοφληθεί στο υποκατάστημα Λεβιδίου των ΕΛΤΑ κατά το
ήμισυ (συνημμ. 7).
Η με ως άνω α/α 21, απεστάλη εκ παραδρομής στην υπηρεσία μας σύμφωνα με το
2515/11/2694-Δτης 23-11-2011 έγγραφο  του Τμήματος Τροχαίας Αττικής Οδού (υπ’αριθμ.
πρωτ. Δήμου 22367/28-11-2011) (συνημμ. 8).

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
1. ΤΑ ΩΣ ΑΝΩ 1- ΚΑΙ 8 ΣΥΝΗΜΜ.
2. ΟΙ  ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΤΩΝ ΩΣ ΑΝΩ ΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΩΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ
3. ΟΙ ΩΣ ΑΝΩ 21 ΠΡΑΞΕΙΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

Η  ΑΡΜΟΔΙΑ  ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

  ΜΑΝΩΛΗ ΑΝΝΑ
Και κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο ν’ αποφανθεί σύμφωνα  με τις διατάξεις του  άρθρου 174
του Ν 3463/2006

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Μετά την εισήγηση του προέδρου και αφού έλαβε υπόψη του:
1. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2106/2-2-2012 εισήγηση του γραφείου  εσόδων
2. τις διατάξεις του  άρθρου 174 του Ν 3463/2006
3. το γεγονός  ότι η εγγραφή των προς διαγραφή ποσών έγινε από παραδρομή

Ομόφωνα αποφασίζει

Την διαγραφή χρεών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους σύμφωνα με την  υπ’ αριθμ.
πρωτ. 2106/2-2-2012 εισήγηση του γραφείου  εσόδων του Δήμου
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Η απόφαση πήρε αα 56
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί:
       Ο Πρόεδρος Τα μέλη:
Τσάμος Παναγιώτης

Πιστό Αντίγραφο
Μάνδρα 23-2-2012
Ο Δήμαρχος

ΔΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 2/ 2012

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

Αρ. Αποφ.57
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης Σχολικού έτους 2012-2013

Στη Μάνδρα ,σήμερα στις 22 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2012  ημέρα
της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 20.00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε
συνεδρίαση δημόσια ,στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της Δημο-
τικής Κοινότητας Μάνδρας , ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 3310/17-2-2012 έγγραφη
πρόσκληση 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 24 δηλαδή:

Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

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

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

Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Λινάρδος Ιωάννης
2. Μπέκας Δημήτριος

3. Χανιώτης Γεώργιος
4.

*Ο ΔΣ Λιώρης Αθανάσιος αποχώρησε μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία των δύο πρώτων έ-
κτακτων θεμάτων
**Ο ΔΣ Σαμπάνης Γεώργιος αποχώρησε μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία όλων των έκτα-
κτων θεμάτων
***Οι ΔΣ Πανωλιάσκος Αθανάσιος, Μαρούγκας Μελέτιος , Κώνστα Αγλαΐα και Μονοχολιάς
Μιχάλης αποχώρησαν μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία όλων των έκτακτων θεμάτων και πριν
την συζήτηση των τακτικών θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
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Ο πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με παρόντα  και   το Δή-
μαρχο κο Δρίκο Γεώργιο και εισηγούμενος το 16ο θέμα της ημερήσιας διά-
ταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κο Κων/νο Πλούμπη ο οποίος α-
ναφερόμενος στo υπ’ αριθμ. πρωτ. 10112/Δ4 έγγραφο του Υπουργείου
Παιδείας-Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με το οποίο το Υπουργείο
προχωρά σε μεταβολές (ιδρύσεις, καταργήσεις , συγχωνεύσεις , προαγωγές ,
υποβιβασμοί) σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το
σχολικό έτος 2012-2013 , έκθεσε  προς το Δημοτικό Συμβούλιο:
«Ο Δήμος μας δεν πρέπει να συναινέσει σε καμία μεταβολή των υπαρχου-
σών σχολικών μονάδων (ιδρύσεις, καταργήσεις , συγχωνεύσεις , προαγω-
γές, υποβιβασμούς ) Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.
Ο Δήμος μας και ειδικά το ορεινό του μέρος (Βίλια, Ερυθρές) είναι περιοχές
όπου το γεωγραφικό ανάγλυφο καθιστά δύσκολες τις μετακινήσεις των
μαθητών ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες.
Η απόσταση Μάνδρας- Ερυθρών είναι 35 χιλ. και η απόσταση Βιλίων – Ε-
ρυθρών είναι 14 χιλ. και το οδικό δίκτυο είναι ιδιαίτερα  επιβαρημένο και
ανεπαρκές.
Για τους λόγους αυτούς  καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εκφράσει την
αντίθεσή του στις μεταβολές των σχολικών μονάδων που προτείνει  το Υ-
πουργείο Παιδείας-Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων»

Το δημοτικό συμβούλιο

Μετά την εισήγηση του προέδρου και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση
του Αντιδημάρχου κου Κων/νου Πλούμπη

Ομόφωνα αποφασίζει

Δεν συναινεί σε καμία μεταβολή των υπαρχουσών σχολικών μονάδων (ι-
δρύσεις, καταργήσεις , συγχωνεύσεις , προαγωγές , υποβιβασμούς) Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το έτος 2012-2013 στο Δήμο
Μάνδρας-Ειδυλλίας.
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Η απόφαση πήρε αα 57
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί:
       Ο Πρόεδρος Τα μέλη:
Τσάμος Παναγιώτης

Πιστό Αντίγραφο
Μάνδρα 23-2-2012
Ο Δήμαρχος

ΔΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 2/ 2012

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

Αρ. Αποφ.58
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Έκθεση εσόδων-εξόδων Δ΄. τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογι-
σμού έτους 2011.

Στη Μάνδρα ,σήμερα στις 22 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2012  ημέρα
της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 20.00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε
συνεδρίαση δημόσια ,στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της Δημο-
τικής Κοινότητας Μάνδρας , ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 3310/17-2-2012 έγγραφη
πρόσκληση 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 24 δηλαδή:

Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

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

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

Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Λινάρδος Ιωάννης
2. Μπέκας Δημήτριος

3. Χανιώτης Γεώργιος
4.

*Ο ΔΣ Λιώρης Αθανάσιος αποχώρησε μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία των δύο πρώτων έ-
κτακτων θεμάτων
**Ο ΔΣ Σαμπάνης Γεώργιος αποχώρησε μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία όλων των έκτα-
κτων θεμάτων
***Οι ΔΣ Πανωλιάσκος Αθανάσιος, Μαρούγκας Μελέτιος , Κώνστα Αγλαΐα και Μονοχολιάς
Μιχάλης αποχώρησαν μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία όλων των έκτακτων θεμάτων και πριν
την συζήτηση των τακτικών θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
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Ο πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με παρόντα  και   το Δή-
μαρχο κο Δρίκο Γεώργιο και εισηγούμενος το 16ο θέμα της ημερήσιας διά-
ταξης έκθεσε ότι σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 72 του Ν 3852/10 , η Οικονομική Επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση
του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το Δημοτικό
Συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξό-
δων του Δήμου.
Στη συνέχεια έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ.
30/2012  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου , η οποία σύμ-
φωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν
3852/10, ελέγχει  την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά
τρίμηνο έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο , στην οποία παρουσιάζεται
η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου .
Στους παρακάτω πίνακες εμφανίζονται ανά πρωτοβάθμιο κωδικό:
Α. Τα έσοδα και Εισπράξεις και
Β. Έξοδα και Πληρωμές

Με τα προϋπολογισθέντα και τα τελικά απολογιστικά διαμορφωμένα προς
το τέλος του τριμήνου.
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Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ . %Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα %
.' _ :'1- ' 1 2 - 2/1 .1 3/1 312

Ο Τακτικά έσοδα 13.166.607,81 10.273.229,68 78,02 9.912.772,94 75,29 96,49
ΟΙ Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία 320.500,00 77.580,99 24,21 71.859,77 22,42 92,63
02 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία 92.000,00 100481,33 109,22 100481,33 109,22 100,00
03 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 4.840.667,00 4.106.370,97 84,83 3.766.563,01 77,81 91,72
04 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 1.730.202,63 1.042.154,42 60,23 1.027.826,23 59,40 98,63
05 Φόροι και εισφορές 2.058.000,00 1.145433,39 55,66 1.144.834,02 55,63 99,95
06 Έσοδα από επιχορηγήσεις 3.900.872,78 3.694446,41 94,71 3.694446,41 94,71 100,00
07 Λοιπά τακτικά έσοδα 224.365,40 106.762,17 47,58 106.762,17 47,58 100,00
1 Έκτακτα έσοδα 27.145.317,98 1.516.199,89 5,59 1.436.612,39 5,29 94,75
11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπα-

νών
376.646,06 288.121,10 76,50 288.121,10 76,50 100,00

13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 25.726402,09 767.826,61 2,98 767.826,61 2,98 100,00
14 Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες -. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 1.039.269,83 457.949,89 44,06 378.362,39 36,41 82,62
16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 3.000,00 2.302,29 76,74 2.302,29 76,74 100,00
2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 3.859.304,69 2.260.228,80 58,57 1.530.635,46 39,66 67,72
21 Τακτικά έσοδα ~. 3.559.304,69 2.073.536,98 58,26 1.514.292,56 42,54 73,03
22 Έκτακτα έσοδα 300.000,00 186.691,82 62,23 16.342,90 5,45 8,75
3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.σ.Ε. 3.326.726,33 3.243.354,29 97,49 382.009,34 11,48 11,78
31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 3.326.726,33 3.243.354,29 97,49 382.009,34 11,48 11,78
4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 1.902.000,00 1.353.329,72 71,15 1.353.329,72 71,15 100,00
41 Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου 1.891.000,00 1.351.508,72 71,47 1.351.508,72 71,47 100,00
42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 11.000,00 1.821,00 16,55 1.821,00 16,55 100,00
5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 2.283.934,74 2.286.948,61 100,13 2.286.948,61 100,13 100,00

Σύνολα εσόδων -. 51.683.891,55 20.933.290,99 40,50 16.902.308,46 32,70 80,74
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Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Προϋπ/σμός Δεσμευθέντq . % Τιμολογηθέ-
ντα . Ενταλθέντα

,
Πλητωθέντα %

, ~.t~ 1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3

6 Έξοδα 13.621.280,74 11.373.842,93 83,50 9.807.206,48 72,00 9.330.811,47 9.180.537,76 67,40 93,61
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 6.250.400,00 6.201.330,76 99,21 4.892.758,75 78,28 4.812.127,89 4.807.144,04 76,91 98,25
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 1.674.716,00 746.431,10 44,57 655.908,18 39,17 490.324,40 469.792,32 28,05 71,62
62 Παροχές τρίτων 1.904.300,00 1.537.116,40 80,72 1.477.938,22 77,61 1.430.611,26 1.305.853,48 68,57 88,36
63 Φόροι - Τέλη 29.480,56 19.852,56 67,34 19.852,56 67,34 19.852,56 19.852,56 67,34 100,00
64 Λοιπά γενικά έξοδα 217.973,81 133.269,94 61,14 84.500,05 38,77 65.774,04 65.774,04 30,18 77,84
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 167.514,00 149.231,25 89,09 149.216,25 89,08 149.200,25 149.200,25 89,07 99,99
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 1.377.596,37 859087,91 62,36 800.589,43 58,11 655.408,06 655.408,06 47,58 81,87
67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 1.999.300,00 1.727.523,01 86,41 1.726.443,04 86,35 1.707.513,01 1.707.513.01 85,41 98,90
68 Λοιπά Έξοδα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Επενδύσεις 29.664.774,69 1.939.899,69 6,54 1.760.627,34 5,94 1.243.018,94 1.109.283,88 3,74 63,01

71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 1.069.528,00 51.976,47 4,86 38.692,13 3,62 27.290,47 27.290,47 2,55 70,53
73 Έργα 24.459.578,75 1.715.586,03 7,01 1.549.598,02 6,34 1.053.501,28 919.766,22 3,76 59,36
74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 3.835.667,94 172.337,19 4,49 172.337,19 4,49 162.227,19 162.227,19 4,23 94,13
75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Πληρωμές Π.σ.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 7.779.522,68 5.719.995,52 73,53 5.705.455,95 73,34 2.881.460,21 2,850.859,40 36,65 49,97

81 Πληρωμές Π.σΕ. 5.226.522,68 4.366.665,80 83,55 4.353.947,23 83,30 1.528.130,49 1.497.529,68 28,65 34,39
82 Αποδόσεις 1.903.000,00 1.353.329,72 71,12 1.351.508,72 71,02 1.353,329,72 1.353.329,72 71,12 100,13
85 Προβλέψεις μη είσπραξης 650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Αποθεματικό 618.313,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

'. Σύνολα δαπανών51.683.891,55 19.033.738,14 36,83 17.273.289,77 33,42 13.455.290,62 13.140.681,04 25,43 76,08
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Κατόπιν των παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχε-
τικά

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Μετά την εισήγηση του προέδρου και αφού έλαβε υπόψη του την περίπτωση β
της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν 3852/10 και την υπ’ αριθμ. 567/2011
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Με ψήφους 12 υπέρ (ΔΣ πλειοψηφίας) και 6 κατά  (ΔΣ μειοψηφίας: Κριεκούκη
Ι., Γιάννου Γ., Κυδώνης Αθ., Σαββίδου-Καραμπίνη Πολ., Μαρούγκα Μ., Κών-
στας Ευαγ., οι οποίοι  δήλωσαν ότι ψηφίζουν κατά όχι επειδή αμφισβητούν την
αποτύπωση των οικονομικών στοιχείων, αλλά καταψηφίζουν στο σύνολό τους
τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δου τριμήνου γιατί
είναι κατά της διαχειριστικής διαδικασίας )

Εγκρίνει την τριμηνιαία έκθεση Εσόδων-Εξόδων Δ΄. τριμήνου για τον έλεγχο
υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2011 , όπως ακριβώς φαίνεται στο
εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση πήρε αα 58
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί:
       Ο Πρόεδρος Τα μέλη:
Τσάμος Παναγιώτης

Πιστό Αντίγραφο
Μάνδρα 23-2-2012
Ο Δήμαρχος

ΔΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

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


