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      Μάνδρα: 

      Αριθμ. Πρωτ :  

                       

                       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ           

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑ Σ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ        
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                      

Ταχ. Δ/νση : Ν. Ρόκα 45 

Τ.Κ. 19-600 

Τηλ: 2132014934                                                                                                                       

Fax: 210-5555880                                                                                                                                 

Email: proedros@mandras-eidyllias.gr 

URL: www.mandras-eidyllias.gr 

 

  

  ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου  

         και τους Προέδρους Συμβουλίων Κοινοτήτων   
 

        
Θέμα: «Πρόσκληση 12ης τακτικής  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου » 

 
Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 καλείστε στη τακτική δημό-

σια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων 

του Δημοτικού Καταστήματος Μάνδρας την Τετάρτη  29 Ιουνίου 2022 και ώρα 19:00μ.μ 

για συζήτηση και λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέματα: 

 

               
 

Τοποθέτηση του Αντιδημάρχου Κωνσταντίνου Φράγκου ως προς το δημοσίευμα της 

εφημερίδας Documento. 

  

1. 2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2022. 

 

2. Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας Οικ  

             έτους 2022.  

 

3. Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «ΕΠΙ-

ΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε.ΜΑΝΔΡΑΣ» 

 

4. Έγκριση ή μη 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: “ΠΑ-

ΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗ-

ΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ» 

5. Λήψη απόφασης επί αιτήματος Δήμου Ασπροπύργου για μίσθωση δημοτικού ακι-

νήτου στη Θέση ΜΟΥΓΓΟ της Δ.Ε. Βιλίων (κατασκηνώσεις). 

 

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

δεση εισόδου - εξόδου με παρακείμενη κοινόχρηστη οδό, στην εκτός σχεδίου  

θέση ‘’ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ή ΚΕΡΑΜΙΔΕΖΑ’’ της Δ.Ε. Μάνδρας, της εταιρείας 

‘’LAFARGE BETON’’ για τη μονάδα προσωρινής αποθήκευσης διαλογής και 

επεξεργασίας αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)-

Αποθήκευση στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων.  

 

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

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

σχεδίου  θέση ‘’ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ’’ Δ.Ε. Μάνδρας, για την εταιρεία παραγωγής 

κονιαμάτων και επεξεργασία μη μεταλλικών ορυκτών Σ.ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ και 

ΣΙΑ Ε.Ε.  
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8. Παροχή συναίνεσης του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας για την κυκλοφοριακή σύν-

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

σχεδίου  θέση ‘’ΜΙΚΡΟ ΚΑΤΕΡΙΝΙ’’ της Δ.Ε. Μάνδρας, για την εταιρεία  με 

δραστηριότητα αποθήκευσης-επεξεργασίας μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων-

παλαιών μετάλλων και ΑΗΗΕ, με την προσθήκη της δραστηριότητας επεξεργα-

σίας αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΕΚ) , ‘’ΦΑΙΔΡΑ 

ΜΟΝ.ΕΠΕ’’.   

 

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

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

σχεδίου  θέση ‘’ΜΕΣΑΙΑ ΓΕΦΥΡΑ ή ΓΚΑΡΔΙ ΚΟΛΛΙΑ’’ της Δ.Ε. Μάνδρας, 

για την εταιρεία διαλογής και επεξεργασίας αποβλήτων εκσκαφών κατεδαφίσεων 

και κατασκευών-διαλογής μη επικίνδυνων αποβλήτων  ‘’K.K RECYCLING 

HELLAS’’.  

 

10. Παροχή συναίνεσης του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας για την κυκλοφοριακή σύν-

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

σχεδίου  θέση ‘ΝΤΡΑΖΕΖΑ-ΓΙΑΚΟΥΜΗ’’ στην περιοχή Ξεροπήγαδο  Δ.Ε. 

Μάνδρας,  λόγω ανανέωσης  άδειας λειτουργίας υπάρχουσας εγκατάστασης μη-

χανολογικών και ηλεκτρολογικών εφαρμογών , από την εταιρεία  ΑΦΟΙ ΠΑΠΑ-

ΔΑΚΗ Α.Ε. 

 

11. Παροχή συναίνεσης του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας για την κυκλοφοριακή σύν-

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

σχεδίου  θέση ‘’ΒΛΥΧΑ’’ Δ.Ε. Μάνδρας, λόγω έκδοσης οικοδομικής άδειας μο-

νάδας αποθήκευσης και εμφιάλωσης υγραερίου  από την εταιρεία GS GAS  

ΑΕBEY. 

 

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

δεση εισόδου- εξόδου οχημάτων με παρακείμενη κοινόχρηστη οδό, (οδός Γιά-

κουμη), στην εκτός σχεδίου θέση ‘’ΓΙΑΚΟΥΜΗ-ΚΑΨΑΛΑ’’ Δ.Ε. Μάνδρας, λό-

γω γνωστοποίησης λειτουργίας υπάρχουσας εγκατάστασης προσωρινής αποθή-

κευσης, διαλογής και επεξεργασίας αποβλήτων εκσκαφών-κατεδαφίσεων και α-

ποθήκευση στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων (εργασίες R5-R12,R13) από την 

εταιρεία REGAIA ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.  

 

13. Λήψη απόφασης για παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην Βόρεια πλευ-

ρά του Ο.Τ.92 Μάνδρας επί της οδού Σολωμού. 

 

14. Έγκριση χαρακτηρισμού οικισμού Αγίου Σωτήρος (Κούντουρα - Παλαιοκού-

ντουρα - Παλαιοχώρι) προ του 1923  Δ.Ε. Μάνδρας Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας. 

 

15. Λήψη απόφασης για άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε τμήμα του ΟΤ23 στη 

θέση Καμίνια Προσηλίου Π. Γερμενό Τ.Κ. Βιλίων. 

 

16. Λήψη απόφασης για σύνταξη μεμονωμένης Πράξης Εφαρμογής στο Ο.Τ.35 και 

36 Π. Γερμενό Τ.Κ. Βιλίων. 

 

17. Λήψη απόφασης για τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Πόρτο Γερμενό με 

κατάργηση μη διανοιγμένης οδού -πεζόδρομου μεταξύ των ΟΤ67 και 71 της Τ.Κ 

Βιλίων. 
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18. Λήψη απόφασης για άρση απαλλοτρίωσης σε τμήμα του Ο.Τ.235(Χώρος Αθλο-

παιδιών),σε μη διανοιγμένη οδό και μη διανοιγμένο πεζόδρομο, του Εγκεκριμέ-

νου Ρυμοτομικού Σχεδίου (Ε.Ρ.Σ) στην ιδιοκτησία της «Αμπελώνες Οινοποιητική 

Σώκος Α.Ε.» και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου. 

 

19. Λήψη απόφασης για παραχώρηση κατά πλήρη κυριότητα ενός οχήματος ασθενο-

φόρου με εξοπλισμό, στο Ε.Κ.Α.Β. 

 

20. Επικαιροποίηση  της με αριθμ. 63/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί 

«Έγκρισης αποχαρακτηρισμού τμήματος της Επαρχιακής Οδού «Βιλίω-Πόρτο 

Γερμενού» από την Χ.Θ. 54,7 έως την Χ.Θ 56,9 και χαρακτηρισμό αυτής ως 

«Κύρια Δημοτική Οδό» και χαρακτηρισμό της περιφερειακής οδού από Χ.Θ 54,7 

ως Χ.Θ 56,9 ως επαρχιακή οδού», για την μετατροπή της οδού Σακελλαρίου, Κε-

ντρικού δρόμου των Βιλίων σε «Δημοτικό» και του περιμετρικού δρόμου προς 

Πόρτο Γερμενό, σε «Περιφερειακό» 

 

21. Επιχορηγήσεις Συλλόγων. 

 

22. Παραχώρηση Δημοτικών Χώρων. 

 
 

 

 

 

 

     O ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

                                                                     ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

                                                                                            

 

                                                                                    ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ  ΜΠΟΤΣΗΣ  

 
 

Κοινοποίηση: 

1.Δήμαρχο 

2. Γενικό Γραμματέα Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας 

3. Προϊστάμενο Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου 

4. Αν. Προϊστάμενη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου 

5. Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου 
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