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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                               
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 22/2020 
 Τακτικής μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης   

                                     του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας  
Αρ. Αποφ. 167 

 
ΘΕΜΑ 2ο

 
 
Πολεοδόμηση διαμορφωμένου οικισμού ΝΕΑΣ ΖΩΗΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 35 
του Ν.4258/14 
 
 
Στη  Mάνδρα, σήμερα στις 18 του μήνα  Δεκεμβρίου του έτους 2020  ημέρα της εβδομάδας  
Παρασκευή  και ώρα  17:00  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου, ύστερα  
α)από την με  αριθμ. πρωτ. 15447/14-12-2020  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία 
γνωστοποιήθηκε στον Δήμαρχο, στα μέλη του ΔΣ και στους Προέδρους Συμβουλίων 
Κοινοτήτων σύμφωνα  με το άρθρο 67 του Ν 3852/10  και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του 
Δήμου. 
β) Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
(ΦΕΚ 55/11-3-2020 /Α’) 
γ) Τις με αριθμ. Πρωτ. 18318/13-3-2020 και 20930/31-3-2020 & 33282/29-5-2020 
εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών 
το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης κατόπιν της 
αποστολής πρόσκλησης του Προέδρου  .   
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και σύμφωνα δεδομένου ότι σε σύνολο μελών 27 
παραβρέθηκαν 15 δηλαδή: 
 
 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
1. Μπότσης Αριστοτέλης 
2.Κολοβέντζος Παναγιώτης   
3.Δουδέσης Δημήτριος 
4. Κουτσοδήμα Ευαγγελία  
5.Αδάμ Μελέτιος   
6. Αργυρίου Σωτηρία  
7. Καλαρίδη Αικατερίνη  
8. Φράγκος Κωνσταντίνος  
9. Σακελλάρης Μιχαήλ   
10. Σακελλάρη Μαγδαληνή   
11.Δούκας Αναστάσιος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος 
12. Παπακωνσταντίνου Αγγελική αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος 
13.Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιωτη Ελένη 
14.Σαμπάνης Γεώργιος 
15. Ανδριάς Δημήτριος 
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ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
1.  Κριεκούκη Ιωάννα 

2.  Νερούτσου Αλεξάνδρα 

3. Παπακωνσταντής Μελέτιος 

4. Κανάκης Χαράλαμπος 

5 .Γκιόκας Γεώργιος 

6. Δρίκος Γεώργιος  

7. Ρόκας Κωνσταντίνος  

8. Ρούσση –Παππά Ξανθή  

9. Μπέκας Δημήτριος  

10.Τσακάλαης Ιωάννης  

11.Στέρπη Σοφία  

12. Θεοδώρου Χαράλαμπος 

 
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται  ο Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Μάνδρας  Παπαϊωάννου 

Παναγιώτη  με δικαίωμα ψήφου στα θέματα που αφορούν την Κοινότητα Μάνδρας 

    

Ο Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με  παρών το Δήμαρχο  Χρήστο Ε. Στάθη  

και εισηγούμενος το 2o  θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του 

Δημοτικού Συμβουλίου   

  α) την με αριθμ.πρωτ. 15366/11-12-2020 εισήγηση του Γενικού Γραμματέα του Δήμου  με 
θέμα: «Πολεοδόμηση διαμορφωμένου οικισμού ΝΕΑΣ ΖΩΗΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του 
αρθ. 35 του Ν.4258/14 
 β) την με αριθμ. την με αριθμ 22/15-12-2020 απόφαση Συμβουλίου της Κοινότητας 
Μάνδρας  
γ)την με αριθμ. 13/16-12-2020 απόφαση της Ε.Π.Ζ. η οποία έχει ως εξής  

 
          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 3/2020 
Τακτικής(δια ζώσης συνεδρίασης κεκλεισμένων των θυρών) 

 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  
του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 
Αρ. Αποφ. 13 

ΘΕΜΑ 7ο 
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 Πολεοδόμηση διαμορφωμένου οικισμού ΝΕΑΣ ΖΩΗΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 
35 του Ν.4258/14 

 
Στη Μάνδρα, σήμερα, 16 Δεκεμβρίου  2020 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 10:00π.μ στο Δημοτικό 
Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας ύστερα: 
 
α) από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 15368/11-12-2020  πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής , που γνωστοποιήθηκε στα μέλη και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του 
Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν. 3852/2010. 
β)Τις διατάξεις του άρθρου 10 § 1 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
(ΦΕΚ 55/11-3-2020 /Α’) 
γ)Τις με αριθμ. Πρωτ. 18318/13-3-2020 , 20930/31-3-2020 και 33282/29-5-2020 εγκυκλίους 
του Υπουργείου Εσωτερικών 
η Ε.Π.Ζ. συνήλθε σε Δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση  
 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι που συμμετείχαν στη δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών 
συνεδρίαση κατόπιν της αποστολής πρόσκλησης του Προέδρουμέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου  είναι οι εξής:  
 
Παρόντα  μέλη: 
1. Κολοβέντζος Παναγιώτης (Πρόεδρος) 
2. Σακελλάρη Μαγδαληνή (αντιπρόεδρος) 
3. Κουτσοδήμα Ευαγγελία 
4. Φράγκος Κωνσταντίνος 
5. Ρούσση –Παππά Ξανθή 
Απόντα μέλη:  

 
 
 
 

1. Δούκας Αναστάσιος 
2. Σαμπάνης Γεώργιος  
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο μελών επτά (7) 

παρευρέθηκαν (5). 

 
Ο  Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγούμενος  το 7ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 
των μελών της Επιτροπής τα εξής:  
 
Α) την υπ’αριθμ. 15366/11-12-2020 εισήγηση του Γενικού Γραμματέα με θέμα: 

«Πολεοδόμηση διαμορφωμένου οικισμού ΝΕΑΣ ΖΩΗΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 

35 του Ν.4258/14» και η οποία έχει ως εξής:  

 

Σε συνέχεια της ενημέρωσης που είχε γίνει κατά την 11η / 2014 συνεδρίαση του Δ.Σ. (15-04-

2014) σχετικά με τις προβλέψεις του άρθρου 35 του Ν.4258/14, που τότε μόλις είχε ψηφισθεί 

από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, για την πολεοδόμηση του διαμορφωμένου οικισμού «ΝΕΑ 

ΖΩΗ» της Δ/Ε Μάνδρας, και της πρόσφατης εκδηλώσης ενδιαφέροντος από το ΥΠΕΝ για 

την ολοκλήρωση της πολεοδόμησης του εν λόγω οικισμού, πρέπει να λάβουμε σχετική 

απόφαση ώστε να ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη  απ’ την Νομοθεσία διαδικασία σε επίπεδο 

Δήμου και να σταλεί ολοκληρωμένος φάκελος πολεοδόμησης της περιοχής μελέτης στην 

Δ/νση Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής για σχετική εισήγηση και 

γνωμοδότηση προς το ΥΠΕΝ και στη συνέχεια την έκδοση του σχετικού Π.Δ. επέκτασης του 

εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου. 

Δίδω τον λόγο στους μηχανικούς της Δ/νσης Τ.Υ. και τους μελετητές ώστε να παρουσιάσουν 

τις προτάσεις τους και να ακολουθήσουν ερωτο-απαντήσεις από τους Δημοτικούς 

Συμβούλους, πριν το Σώμα λάβει τελική απόφαση.  

Επισημαίνω ότι οι προτάσεις έχουν γίνει σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου, της Δ/νσης Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής και του 

προϊσταμένου της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ, πάντοτε σύμφωνα με τις 

προβλεπόμενες διατάξεις του αρθ. 35 του Ν.4258/14. Η τελική έγκριση θα γίνει από το 

ΥΠΕΝ, μέσω έκδοσης σχετικού Π.Δ. που θα τύχει επεξεργασίας από το ΣτΕ. 

Εισηγούμαι την έγκριση της υποβληθείσας Πολεοδομικής Μελέτης οικισμού «ΝΕΑ ΖΩΗ» 

καθώς και την δημοσιοποίηση και ανάρτηση της παρούσας απόφασης του Δ.Σ. επί 15 ημέρες 

ώστε να λάβει γνώση κάθε ενδιαφερόμενος. Σε περίπτωση ένστασης, πολεοδομικά 

αιτιολογημένης και τεκμηριωμένης, κατά της απόφασής του, το Δ.Σ. θα κληθεί να 

γνωμοδοτήσει επί των ενστάσεων αυτών με νέα του απόφαση και σε περίπτωση αποδοχής και 

διόρθωσης της πολεοδομικής πρότασης θα ακολουθήσει νέα εγκριτική απόφαση και νέα 

ανάρτηση. 
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ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, 

μετά την εισήγηση του Προέδρου και αφού έλαβε υπόψη του : 

1. την εισήγηση του Προέδρου Δ.Σ.  

2. την παρουσίαση της Πολεοδομικής Μελέτης από τον μελετητή Κωνσταντίνο 

Λογοθέτη, 

 

αποφασίζει 

την έγκριση επέκτασης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου (Ε.Ρ.Σ.) του διαμορφωμένου 

οικισμού «ΝΕΑ ΖΩΗ» σύμφωνα με με τις διατάξεις του αρθ. 35 του Ν.4258/14,  

και την ανάρτηση των παραπάνω παρουσιαζομένων επί 15 ημέρες ώστε να λάβει γνώση κάθε 

ενδιαφερόμενος. 

 

 
β) την με αριθμ 22/15-12-2020 απόφαση Συμβουλίου της Κοινότητας Μάνδρας περί λήψη 
απόφασης για Πολεοδόμηση διαμορφωμένου οικισμού ΝΕΑΣ ΖΩΗΣ σύμφωνα με τις 
διατάξεις του αρθ. 35 του Ν.4258/14 
 

 
 Ακολούθησε συζήτηση κατά τη διάρκεια της οποίας εκφράστηκαν όλες οι απόψεις και 
αμέσως μετά τα μέλη της ΕΠΖ κλήθηκαν όπως αποφασίσουν σχετικά. 
 
 
 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη της όλα τα ανωτέρω και τις διατάξεις του 
άρθρου 73 παρ. 2 του Ν 3852/2010 
 

Ομόφωνα αποφασίζει 

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση επέκτασης του εγκεκριμένου 

ρυμοτομικού σχεδίου (Ε.Ρ.Σ.) του διαμορφωμένου οικισμού «ΝΕΑ ΖΩΗ» σύμφωνα με με τις 

διατάξεις του αρθ. 35 του Ν.4258/14, και την ανάρτηση των παραπάνω παρουσιαζομένων επί 

15 ημέρες ώστε να λάβει γνώση κάθε ενδιαφερόμενος, σύμφωνα με την αριθμ 22/15-12-2020 

απόφαση Συμβουλίου της Κοινότητας Μάνδρας και την υπ’αριθμ. 15366/11-12-2020 

εισήγηση του Γενικού Γραμματέα.  
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  Η απόφαση πήρε α.α. 13 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
 
Ο Πρόεδρος 
Κολοβέντζος Παναγιώτης 
   
Πιστό Αντίγραφο  
  
Μάνδρα  17/12/2020 
Ο Πρόεδρος  
    
    
Κολοβέντζος Παναγιώτης  
 

 Τα μέλη : 
1. Σακελλάρη Μαγδαληνή 
2. Κουτσοδήμα Ευαγγελία  
3. Φράγκος Κωνσταντίνος  
4. Ρούσση –Παππά Ξανθή  

 
 

 δ) Πολεοδομικό σχέδιο Π1και την μελέτη με τίτλο: «Πολεοδόμηση οικισμού Νέας Ζωής και 

ευρύτερης περιοχής» 

 

       Ακολούθησε συζήτηση και αμέσως μετά το σώμα κλήθηκε όπως αποφασίσει σχετικά 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Αφού έλαβε υπόψη του  : α)  την με αριθμ.πρωτ. 15366/11-12-2020 εισήγηση του Γενικού 

Γραμματέα του Δήμου  με θέμα: «Πολεοδόμηση διαμορφωμένου οικισμού ΝΕΑΣ ΖΩΗΣ 

σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 35 του Ν.4258/14 

 β) την με αριθμ. την με αριθμ 22/15-12-2020 απόφαση Συμβουλίου της Κοινότητας 

Μάνδρας  

         γ) την με αριθμ. 13/16-12-2020 απόφαση της Ε.Π.Ζ 

δ) Πολεοδομικό σχέδιο Π1 και την μελέτη με τίτλο: «Πολεοδόμηση οικισμού Νέας Ζωής και 

ευρύτερης περιοχής» 
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Αποφασίζει ομόφωνα 

 

Tην έγκριση επέκτασης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου (Ε.Ρ.Σ.) του διαμορφωμένου 

οικισμού «ΝΕΑ ΖΩΗ» σύμφωνα με με τις διατάξεις του αρθ. 35 του Ν.4258/14  και με την ε 

αριθμ. 13/16-12-2020 απόφαση της Ε.Π.Ζ 

 

 και την ανάρτηση των παραπάνω παρουσιαζομένων επί 15 ημέρες ώστε να λάβει γνώση κάθε 

ενδιαφερόμενος,   

  

 
   

      H απόφαση πήρε α/α 167 

Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 

        
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                          ΤΑ  ΜΕΛΗ  

 
 
ΜΠΟΤΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ                          
                                                          

         
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Μάνδρα, 21/12/2020 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ 

 
ΜΠΟΤΣΗΣ   ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 

 
 

 

 

 

 

 


