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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Κηφισιά, 02-03-2023 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                   Αρ. πρωτ.: 9228 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
ΠΡΟΣ: - Τον κ. ∆ήµαρχο 

  - Τους κ.κ. ∆ηµοτικούς Συµβούλους  
  - Τους κ.κ. Προέδρους ∆ηµοτικών Ενοτήτων  
  - Την κ. Γενική Γραµµατέα του ∆ήµου Κηφισιάς 

ΚΟΙΝ.: - ∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 

            - ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Υπηρεσία ∆όµησης 
            - ∆/νση Καθαριότητας, ∆/νση Περιβάλλοντος 
            - ∆/νση Εξυπηρέτησης Πολιτών 

  - ∆/νση Προγρ/σµού, Επιχειρηµατικότητας, Οργάνωσης & Πληρ/κής  
  - ∆/νση Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας και Αθλητισµού 

            - Νοµική Υπηρεσία 
- ∆ηµοτικές Ενότητες Κηφισιάς, Νέας Ερυθραίας, Εκάλης µε την Υποχρέωση 

για την ανάρτηση του παρόντος στο ∆ηµοτικό κατάστηµα   
- Τοπικό Τύπο. 

 
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 
Σας καλούµε να προσέλθετε αύριο 03-03-2023, ηµέρα Παρασκευή, και ώρα 
19:30 στην 10η έκτακτη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (παρ. 5 του      
άρ. 74 του Ν.4555/2018), η οποία θα γίνει µεικτή (δια ζώσης στο ∆ηµαρχείο – 
αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» ∆ήµου Κηφισιάς - και ταυτόχρονα µε τηλεδιάσκεψη), 
σύµφωνα µε:  
-   τις διατάξεις της παρ. 3, του άρθρου 96, του Ν. 3463/2006, ΦΕΚ Α΄114/2006 όπως 

έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 
- την υπ’αρ. 375/02-06-2022 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, 
- τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022, ΦΕΚ 136Α’/09-07-2022, 
- τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 5013/2023, ΦΕΚ 12 Α’/19-01-2023. 
 
Επισηµαίνεται ότι η 8η τακτική συνεδρίαση που είχε προγραµµατιστεί για την              
01-03-2023, για τη συζήτηση και ψήφιση των 17 θεµάτων, µαταιώθηκε λόγω έλλειψης 
απαρτίας, και η 9η έκτακτη συνεδρίαση που είχε προγραµµατιστεί για την 02-03-2023, 
µε πέντε εξ΄αυτών ειδικώς αιτιολογηµένα θέµατα για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα 
τους, µαταιώθηκε επίσης λόγω έλλειψης απαρτίας. 
 
Συζήτηση και ψήφιση των κάτωθι θεµάτων: 
 
1. Έγκριση Υποχρεωτικής Αναµόρφωσης Προϋπολογισµού οικ. έτους 2023 του 

Ν.Π.∆.∆. «∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ». 
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Πρόεδρος ΝΠ∆∆ κ. Βλάχου 

 
2. Προγραµµατισµός προσλήψεων προσωπικού µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου 

Ορισµένου Χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα, για το έτος 2023. 
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 
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3. Προγραµµατισµός προσλήψεων προσωπικού µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου 
Ορισµένου Χρόνου µε κάλυψη της δαπάνης υπό µορφή αντιτίµου ή λοιπών 
αντικαταβολών για το έτος 2023. 

     ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 
 
4. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 2021-2022-2023». 
      ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήµαρχος κ. Ζαπάντης – ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
 
5. ∆ιαγραφή τελών ύδρευσης από Χ.Κ. 1121/1089 λόγω λανθασµένης χρέωσης και 

επανυπολογισµός ορθής χρέωσης από την Υπηρεσία Ύδρευσης. 
     ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήµαρχος κ. Καυγαλάκης - Υπηρεσία Ύδρευσης  
 
 
Η συνεδρίαση κρίνεται ως κατεπείγουσα, διότι περιλαµβάνει θέµατα που κρίνεται 
πραγµατικά και αντικειµενικά ότι δεν χωρούν αναβολή, καθώς η καθυστέρηση στην 
έγκριση τους ενδέχεται να επιφέρει δυσµενέστατες συνέπειες στην λειτουργία του 
∆ήµου.  
 
1. Η καθυστέρηση στην έγκριση της Υποχρεωτικής Αναµόρφωσης του 
Προϋπολογισµού οικ. έτους 2023 του Ν.Π.∆.∆. «∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ», θα επιφέρει 
δυσµενέστατες συνέπειες στην λειτουργία του Νοµικού Προσώπου όπως ενδεικτικά 
στην µισθοδοσία του προσωπικού. 
 
2. & 3. Η καθυστέρηση στον προγραµµατισµό προσλήψεων προσωπικού µε σχέση 
εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα, για το έτος 
2023 καθώς και στον προγραµµατισµό προσλήψεων προσωπικού µε σχέση εργασίας 
Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου µε κάλυψη της δαπάνης υπό µορφή αντιτίµου ή 
λοιπών αντικαταβολών για το έτος 2023 θα επιφέρει δυσµενείς συνέπειες στην 
λειτουργία του ∆ήµου διότι ενδέχεται να µαταιωθούν κατά το προσεχές χρονικό 
διάστηµα.  
 
4. Η καθυστέρηση στην έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του 
έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 2021-2022-2023» θα 
σταµατήσει την εξέλιξη του έργου. 
 
5. Το γεγονός ότι το θέµα για την διαγραφή τελών ύδρευσης από Χ.Κ. 1121/1089 
λόγω λανθασµένης χρέωσης και επανυπολογισµός ορθής χρέωσης από την Υπηρεσία 
Ύδρευσης αποσύρθηκε και από την προηγούµενη 6η τακτική συνεδρίαση, είχε ως 
αποτέλεσµα η τράπεζα να κατασχέσει υψηλό χρηµατικό ποσό από τον τραπεζικό 
λογαριασµό του δηµότη και να το αποδώσει στον ∆ήµο, το οποίο πρέπει άµεσα να 
επιστραφεί καθώς η χρέωση οφείλεται σε λάθος της υπηρεσίας. 
 
 
                                                                              Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
                                                                         του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
 
                                                                 ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΑΜΑΛΙΑ ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ    


