
  

 

Θέμα: «Πρόσκληση 15
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 21 Ιουλίου  2021  και ώρα 19:00 με θέματα 

ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω: 

 

 

1. Λήψη απόφασης για υποβολή αναφοράς –καταγγελίας στο Υπουργείο Μεταφορών 

και στην ΕΕΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών) περί της εγκατάστασης κεραίας 

κινητής τηλεφωνίας στην κεντρική πλατεία Χατζημήτρος της Κοινότητας Μάνδρας 

του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας. 

 

2. Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση κομβικού Σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας 

στη θέση Λόφος-Αυλές του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  (εισΡαφτόπουλος 

Δημήτριος) 

 

3. Λήψη απόφασης για Ίδρυση τμημάτων ένταξης (ΤΕ) στις σχολικές μονάδες 

Δημοτικών Σχολείων Ερυθρών και Βιλίων. (εισ. Αργυρίου Σωτηρία) 

 

4. Αντικατάσταση Προέδρου & μέλους του Διοικητικού  Συμβουλίου του ΝΠΔΔ   

«Σχολική  Επιτροπή  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας» (εισ. 

Αργυρίου Σωτηρία) 

 

5. Έγκριση έκθεσης  εσόδων-δαπανών Β΄ τριμήνου για τον έλεγχο του προϋπολογισμού 

Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας οικονομικού έτους 2021. 
 

6. Ορισμός μελών επιτροπής για την παραλαβή οχημάτων και μηχανημάτων έργου. 

 

 

7. Προσθήκη προσωνυμίας στη σχολική μονάδα ΓΕ.Λ Μάνδρας. (εισ. Κουτσοδήμα 

Ευαγγελία) 

 

8. Τροποποίηση της υπ΄αριθμ.99/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: 
«Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αριθμού μαθητευόμενων επαγγελματικής 

 

 

 

 

 

                       Μάνδρα: 16/7/2021 

                       Αριθμ. Πρωτ. 8253                  

 

                       

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   

                    



εκπαίδευσης και κατάρτισης Μαθητεία ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ για απασχόληση στο Δήμο 

Μάνδρας- Ειδυλλίας κατά την περίοδο 2020-2021» 

 

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

Χώρων και Λοιπές Δράσεις» 

 

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

μηχανοστασίου, λεβητοστασίου, δεξαμενής υπερχείλισης, αποδυτήρια, κερκίδες και 

περιβάλλον χώρος» 

 

11. Χορήγηση οριακής προθεσμίας για το έργο με τίτλο: «Κατασκευή Γηπέδου 

Ποδοσφαίρου στο Ο.Τ 11 στη θέση ΄΄ΒΑΛΑΡΙΑ’’ της ΔΚ Μάνδρας» 

 

 

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

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

σχεδίου  θέση ‘’ΜΕΣΑΙΑ ΓΕΦΥΡΑ’’ Δ.Ε. Μάνδρας, λόγω γνωστοποίησης 

λειτουργίας  υπάρχοντος Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής,  από την εταιρεία 

ΑΝΟΔΟΣ  LOGISTICS Ε.Π.Ε. 

 

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

εισόδου- εξόδου οχημάτων με παρακείμενη κοινόχρηστη οδό (οδός Βασιλείου 

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

οικοδομικής άδειας   εγκατάστασης επεξεργασίας και ανακύκλωσης υλικών ξυλείας 

,από την εταιρεία  ECΟ ΤΕΧΝΙΚΗ   Α.Ε.Β.Ε. 

 

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

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

στην εκτός σχεδίου  θέση “26
ο
 χλμ ΠΕΟΑΘ –ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ’’Δ.Ε. Μάνδρας, λόγω 

γνωστοποίησης λειτουργίας υπάρχουσας αποθήκης πυροτεχνημάτων ,από την 

εταιρεία ΑΦΟΙ ΚΑΠΟΤΑ Ο.Ε.  

 

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

σύνδεση εισόδου- εξόδου οχημάτων της ιδιοκτησίας με ΚΑΕΚ 050865901032-0-0,  

με παρακείμενη κοινόχρηστη οδό (οδός Ξεροπήγαδου ) , στην εκτός σχεδίου  θέση 

‘’ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ’’ Δ.Ε. Μάνδρας, λόγω γνωστοποίησης λειτουργίας  υπάρχουσας 

εγκατάστασης κατασκευής  φωτεινών επιγραφών,  από την εταιρεία ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ & 

ΣΙΑ ΙΚΕ. 

 

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

εισόδου- εξόδου οχημάτων της ιδιοκτησίας με ΚΑΕΚ 050865901045,  με 

παρακείμενη κοινόχρηστη οδό (οδός Ξεροπήγαδου ) , στην εκτός σχεδίου  θέση 

‘’ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ’’ Δ.Ε. Μάνδρας, λόγω γνωστοποίησης λειτουργίας  υπάρχουσας 

εγκατάστασης κατασκευής  φωτεινών επιγραφών,  από την εταιρεία ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ & 

ΣΙΑ ΙΚΕ. 

 

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

εισόδου εξόδου οχημάτων με παρακείμενο κοινόχρηστο δρόμο, λόγω γνωστοποίησης 

λειτουργίας  μονάδας αποθήκευσης ναυτιλιακών  από τη εταιρεία ΓΙΟΤΟΥΝ ΕΛΛΑΣ 

Ε.Π.Ε. 

 



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

εισόδου εξόδου οχημάτων με παρακείμενο κοινόχρηστο δρόμο, λόγω γνωστοποίησης 

λειτουργίας  κέντρου αποθήκευσης και διανομής  από τη εταιρεία Χ. & Θ. 

ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

 

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

εισόδου εξόδου οχημάτων με παρακείμενο δημοτικό δρόμο (παραλιακή οδός 

Αλεποχωρίου ) , στη θέση «Παραλία Αλεποχωρίου  »,στο Ο.Τ. 7 του οικισμού του 

Αλεποχωρίου, λόγω  ανανέωσης της άδειας λειτουργίας αρτοποιείου- 

ζαχαροπλαστείου.  

 

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

εισόδου εξόδου οχημάτων με παρακείμενο κοινόχρηστο δρόμο (οδός Βασιλείου 

Μοίρα), στην θέση «ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ» Μάνδρας, λόγω έκδοσης άδειας λειτουργίας 

της εταιρείας  ΣΥΜΕΤΑΛ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΑΚΑΣ. 

 

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

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

εκτός σχεδίου  θέση «ΚΑΨΑΛΑ» Δ.Ε. Μάνδρας, λόγω ανανέωσης άδειας 

λειτουργίας υπάρχοντος βιομηχανικού κτηρίου παραγωγής ανθρακικού ασβεστίου,  

από την εταιρεία ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ κ΄ ΣΙΑ ΟΕ. 

 

22. Παροχή συναίνεσης του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας για την τροποποίηση της 

εγκεκριμένης διαμόρφωσης εισόδου-εξόδου οχημάτων με παρακείμενο δημοτικό 

δρόμο (οδός Στρατηγού Δεληγιάννη ) , στη θέση 24
ο
 χλμ. Π.Ε.Ο.Α.Θ. Μάνδρας,  της  

εγκατάστασης της εταιρείας ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. λόγω οπισθοχώρησης της 

περίφραξης του γηπέδου κατά 2,00 μέτρα προκειμένου να είναι εφικτή η πρόσβαση 

μεγάλων οχημάτων 

 

23. Εξέταση Ενστάσεων για το σχέδιο πόλης της περιοχής ‘’Νέα Ζωή’’ Δημοτικής 

Ενότητας Μάνδρας  Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας. 

 

24. Λήψη απόφασης για αποκλεισμό οδού  ΨΑΘΑΣ-ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ (εισΡαφτόπουλος 

Δημήτριος) 

 

25. Επιχορηγήσεις Συλλόγων. 

 

26. Παραχωρήσεις Δημοτικών Χώρων. 
 

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 


