
 

 

 

 

Θέμα: «Πρόσκληση 3
ης

  τακτικής  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μέσω 

τηλεδιάσκεψης». 

 

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε να 

συμμετάσχετε στη τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης 

σύμφωνα με τις από 11/3/2020 και 30/3/2020 Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) 

και τις με αριθμ. Πρωτ. 18318/13-3-2020, 20930/31-3-2020 &33282/29-5-2020 

εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών την Πέμπτη 18 Μαρτίου  2021  και ώρα 18:00 

με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:  
 

1. Έγκριση 1
ης

 αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας Οικ 

έτους 2021. 

2. Έγκριση έκθεσης  εσόδων-δαπανών Δ΄ τριμήνου για τον έλεγχο του 

προϋπολογισμού Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας οικονομικού έτους 2020. 
3. Κατανομή επιχορήγησης (Α΄ Δόση 2021) για κάλυψη των λειτουργικών 

δαπανών των σχολικών μονάδων της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας. 

4. Κατανομή επιχορήγησης (Α΄ Δόση 2021) για κάλυψη των λειτουργικών 

δαπανών των σχολικών μονάδων της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας  

Εκπαίδευσης Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας. 

5. Λήψη απόφασης περί αύξησης εισοδηματικών κριτηρίων για εισαγωγή στο 

Κοινωνικό Παντοπωλείο.  

6. Ορισμός δημοτικού συμβούλου στην επιτροπή κατάρτισης του ετήσιου 

Mητρώου Aρρένων ΔΕ Βιλίων. 

7. Συγκρότηση Επιτροπής, για την καταστροφή οχημάτων, μηχανολογικού 

ηλεκτρονικού και λοιπού εξοπλισμού και λοιπών κινητών πραγμάτων του Δήμου 

που δεν έχουν καμία αξία σύμφωνα με το άρθρο 199 του Ν. 3463/2006. 

8. Παράταση εργασιών στο έργο: «Κατασκευή κολυμβητικής δεξαμενής, 

μηχανοστασίου, λεβητοστασίου, δεξαμενής υπερχείλισης, αποδυτήρια, κερκίδες 

και περιβάλλον χώρος. 

9. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή Συντήρηση Αύλειων 

Χώρων και Λοιπές Δράσεις». 

10. Έγκριση 5
ης

 παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση 

Ζημιών Οδοποιίας και Πεζοδρομίων στη ΔΚ Μάνδρας του Δήμου Μάνδρας-

Ειδυλλίας λόγω της Θεομηνίας της 15/11/2017» 

 

 

 

 

 

                       Μάνδρα: 12/3/2021 

                       Αριθμ. Πρωτ.  2835 

 
                           

 

                       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ            

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑ Σ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ                            

Ταχ. Δ.νση:        Νικ. Ρόκα 45  

Ταχ.Κωδ            196.00 

Πληροφορίες     Μπότσης Αριστοτέλης 

Τηλέφωνο:         2132014934                  

ΦΑΞ:                  2105555880 

Email: proedros@mandras-eidyllias.gr                                                                                                   
URL: www.mandras-eidyllias.gr 

 ΠΡΟΣ:    Τον Δήμαρχο, τους Δημοτικούς Συμβούλους 

                   και τους Προέδρους Συμβουλίων Κοινοτήτων   

                    



11. Έγκριση 7
ης

 παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή γηπέδου 

ποδοσφαίρου στο ΟΤ 11 στη θέση ‘’ΒΑΛΑΡΙΑ’’ της ΔΚ Μάνδρας» 

12.    Παροχή συναίνεσης του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας για την κυκλοφοριακή 

σύνδεση εισόδου εξόδου οχημάτων με παρακείμενο δημοτικό δρόμο (οδός 

Μακεδονίας) , στη θέση «Συνοικία Παπακώστα ,στο Ο.Τ. 1» της πόλης της 

Μάνδρας, λόγω  γνωστοποίησης λειτουργίας επαγγελματικού εργαστηρίου 

εκτύπωσης ετικετών, της εταιρείας ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ QUOLITY PRINT 

ΕΠΕ. 

13. Παροχή συναίνεσης του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας για την κυκλοφοριακή 

σύνδεση εισόδου- εξόδου οχημάτων με παρακείμενη κοινόχρηστη οδό ,στην 

εκτός σχεδίου  θέση ‘’ΤΡΥΠΙΟ ΛΙΘΑΡΙ’’ Δ.Ε. Μάνδρας, λόγω ανανέωσης 

άδειας   λειτουργίας υπάρχουσας  εγκατάστασης συναρμολόγησης 

κλιματιστικών στοιχείων από την εταιρεία  BRIQ-SARMED WAREHOUSES 

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

σύνδεση εισόδου- εξόδου οχημάτων με παρακείμενη κοινόχρηστη οδό, στην 

εκτός σχεδίου  θέση ‘’ΞΗΡΟ ΠΗΓΑΔΙ’’ Δ.Ε. Μάνδρας, λόγω αλλαγής φορέα  

λειτουργίας υπάρχουσας  εγκατάστασης αποθήκευσης στερεών μη επικίνδυνων 

αποβλήτων  από την εταιρεία  ΓΕΩΦΩΣ ΑΤΕΒΕ 

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

σύνδεση εισόδου- εξόδου οχημάτων με παρακείμενη κοινόχρηστη οδό (οδός 

Λούτσας ) , στην εκτός σχεδίου  θέση ‘’ΓΙΑΚΟΥΜΗ’’ Δ.Ε. Μάνδρας, λόγω 

αλλαγής ανανέωσης άδειας λειτουργίας  υπάρχοντος βιομηχανίας μεταλλικών 

κατασκευών  από την εταιρεία ΕΡΓΟΤΕΜ Α.Τ.Ε.Β.Ε. 

16. Παροχή συναίνεσης του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας για την κυκλοφοριακή 

σύνδεση εισόδου- εξόδου οχημάτων με παρακείμενη κοινόχρηστη οδό (οδός 

Βασιλείου Μοίρα), στην εκτός σχεδίου  θέση ‘’ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ’’ Δ.Ε. 

Μάνδρας, λόγω ανανέωσης άδειας   λειτουργίας υπάρχουσας  εγκατάστασης 

παραγωγής χρωμάτων και μονωτικών υλικών  από την εταιρεία  ΝΕΟΤΕΧ   

Α.Ε.Β.Ε 

17. Παροχή συναίνεσης του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας για την κυκλοφοριακή 

σύνδεση εισόδου εξόδου οχημάτων με την παρακείμενη κοινόχρηστη οδό , στην 

εκτός σχεδίου περιοχή «ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΡΥΚΟ» της  Δ.Ε. των Ερυθρών, λόγω  

έκδοσης οικοδομικής άδειας επιχείρησης (Εμφιαλωτήριο) της εταιρείας 

ΠΕΝΘΕΑΣ Α.Ε. (ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΗ ΣΩΚΟΣ Α.Ε.) 

18. Τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας 

Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας. 

19. Συζήτηση για το σχέδιο εκλογικού νόμου για τις αυτοδιοικητικές εκλογές του 

2023. 

 

      
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

 

ΜΠΟΤΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΈΛΗΣ 

 
 

 

 

Κοινοποίηση: 

1. Γενικός Γραμματέας Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας 

2. Προϊστάμενος Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου 

3. Προϊστάμενη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου 

4. Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου 

 


