
 

  

Θέμα: «Πρόσκληση 11
ης

  τακτικής  συνεδρίασης 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 Τετάρτη 5  Μαΐου  2021  και ώρα 19:00 

με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω: 

  

1. Συμμετοχή Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας ως ιδρυτικό μέλος στο μέλος στη σύσταση 

δικτύου με την επωνυμία «CLIMATTICA» 

 

2. Ορισμός μελών επιτροπής εκτίμησης και καταλληλότητας κατά περίπτωση στην 

εκποίησης, μίσθωση, εκμίσθωση ή αγορά κινητών και ακινήτων (άρθρο 7 του 

π.δ.27019/81 και άρθρα 186,191,192 του ν.3463/2006) 

 

3. Ορισμός μελών επιτροπής καταστροφής άχρηστων υλικών. 

 

4. Λήψη απόφασης για έκδοση διαπιστωτικής πράξης κυριότητας ακινήτου στον 

Οικισμό Αλεποχωρίου της Δ.Ε. Βιλίων». 

 

5. Έγκριση 3
ης

 παράτασης της παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Αποκατάσταση Ζημιών και 

Λειτουργική, Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Πλατειών και 

κοινόχρηστων χώρων στη ΔΚ Μάνδρας του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας λόγω της 

θεομηνίας της 15/11/2017». 

 

6. 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 γνωστοποίησης άδειας   λειτουργίας 

        υπάρχουσας  εγκατάστασης αποθήκευσης και διανομής τροφίμων , από την εταιρεία 

       SARMED    LOGISTICS AE. 

 

 

7. Παροχή συναίνεσης του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας για την κυκλοφοριακή σύνδεση 

εισόδου- εξόδου οχημάτων με παρακείμενη κοινόχρηστη οδό (οδός Ξεροπηγάδου),  

στην εκτός σχεδίου  θέση ‘ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ’ Δ.Ε. Μάνδρας, λόγω ανανέωσης  άδειας   

λειτουργίας υπάρχοντος βιομηχανίας παραγωγής πλαστικών και εκτύπωσης χαρτιού 

περιτυλίξεως , από την  εταιρεία  ΑΦΟΙ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΙ Α.Β.Ε.Ε. –ΠΑΝΧΑΡΤ. 

 

 

 

 

 

                       Μάνδρα: 29/4/2021 

                       Αριθμ. Πρωτ.  4689                         

 

                       

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   

                    



 

8. Παροχή  συναίνεσης του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας για την κυκλοφοριακή σύνδεση 

εισόδου- εξόδου οχημάτων με παρακείμενη ανώνυμη κοινόχρηστη οδό, στην εκτός 

σχεδίου  θέση ‘’ΠΑΤΗΜΑ’’ Δ.Ε. Μάνδρας, λόγω γνωστοποίησης λειτουργίας  

υπάρχοντος βιομηχανίας κατασκευής και επισκευής μηχανημάτων και κατασκευής 

μεταλλικών σκελετών, από την εταιρεία WORX CONSTRUCTIONS 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ. 

 

 

9. Παροχή  συναίνεσης του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας για την κυκλοφοριακή σύνδεση 

εισόδου- εξόδου οχημάτων με παρακείμενη κοινόχρηστη οδό (οδός Τσόκα ) , στην 

εκτός σχεδίου  θέση ‘’ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ’’ Δ.Ε. Μάνδρας, λόγω γνωστοποίησης άδειας 

λειτουργίας  υπάρχοντος βιομηχανίας μεταλλικών κατασκευών και μηχανολογικών 

εργασιών από την εταιρεία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. 
 

 

 

 

 
 

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 

 


