
 

  

 

 

Θέμα: «Πρόσκληση 24
ης

  κατεπείγουσας μικτής συνεδρίασης  του Δημοτικού 

Συμβουλίου». 

 

 

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010,του άρθρου 96 του Ν. 

3463/2006,  σας προσκαλούμε στην κατεπείγουσα μικτή συνεδρίαση (δια ζώσης και με 

τηλεδιάσκεψη) του Δημοτικού Συμβουλίου 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 και 643/24-9-2021 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών την Τρίτη 

26 Οκτωβρίου  2021 και ώρα 19:00μμ με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:  

 

1. Τέταρτη (4
η
) Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος  έτους 2021. 

2. Έγκριση 4
ης

 αναμόρφωσης προϋπολογισμού της Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας 

Οικ. έτους 2021. 

3. Λήψη απόφασης για διαπίστωση αναγκαιότητας μίσθωσης ιδιωτικής εκτάσεως 

για λειτουργία του Αμαξοστασίου. 

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

σύνδεση εισόδου- εξόδου οχημάτων με παρακείμενη κοινόχρηστη οδό (οδός 

Τσόκα), στην εκτός σχεδίου  θέση «ΝΤΡΑΣΕΖΑ» Δ.Ε. Μάνδρας, λόγω αλλαγής 

φορέα  λειτουργίας υπάρχουσας  εγκατάστασης αποθήκευσης στερεών μη 

επικίνδυνων αποβλήτων  από την εταιρεία  ΓΕΩΦΩΣ ΑΤΕΒΕ. 

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

σύνδεση εισόδου- εξόδου οχημάτων με παρακείμενη κοινόχρηστη οδό (οδός 

Ξεροπήγαδου ) , στην εκτός σχεδίου  θέση ‘’ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ’’ Δ.Ε. Μάνδρας, 

λόγω ανανέωσης άδειας λειτουργείας  υπάρχοντος βιομηχανίας 

λευκοσιδηρουργείας,  από την εταιρεία ΚΟΥΡΝΙΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & 

ΣΙΑ Ε.Ε. 

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

σύνδεση εισόδου- εξόδου οχημάτων με παρακείμενη κοινόχρηστη οδό (οδός 

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

ανανέωσης μηχανολογικού εξοπλισμού  υπάρχοντος βιομηχανίας κοπής 

λαμαρινών,  από την εταιρεία ΧΑΛΥΒΟΚΟΠΗ ΑΕΒΕΜ. 

7. Παραχώρηση χώρων 

 

     
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                       Μάνδρα:26/10/2021 

                       Αριθμ. Πρωτ.   12759          

 

                       

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   

                    



 
 

Στη συνεδρίαση μπορείτε να συμμετέχετε δια ζώσης ή μέσω τηλεδιάσκεψης και θα πρέπει 

να ενημερώσετε τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου για τον τρόπο συμμετοχή σας έως 

τις 15:00μμ. 

Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή με φυσική παρουσία αφορά αποκλειστικά τους πλήρως 

εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο τηρούμενων των υγειονομικών μέτρων. 

 

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω άμεσης ανάγκης ενίσχυσης 
Πιστώσεων ΚΑΕ Εξόδων για την υλοποίηση μισθοδοσίας προσωπικού. 

 
 

 

 

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 

 


