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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Κηφισιά, 16/01/2023 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                 Αρ. πρωτ.: 2161  
∆ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
∆ιονύσου και Μυρσίνης  Τ.Κ. 145 62                               
Τηλ. 213 2007274-5-6                                                                                                                                     
Ηλ. Ταχυδροµείο: dimsimv@kifissia.gr                                                                                                                                           
 
ΠΡΟΣ: - Τον κ. ∆ήµαρχο 

  - Τους κ.κ. ∆ηµοτικούς Συµβούλους  
  - Τους κ.κ. Προέδρους ∆ηµοτικών Ενοτήτων  
  - Τoν κ. Γενικό 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 
Από τις παραπάνω υπηρεσίες υπάρχει η υποχρέωση να παρευρίσκεται 
αρµόδιος υπάλληλος για την εισήγηση των θεµάτων αρµοδιότητάς των.   
-∆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 την Τετάρτη, 18-01-2023, και ώρα 19:30, στην 
3η “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: 
 - 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, 
για τη συζήτηση και ψήφιση των κάτωθι θεµάτων: 

 
1. Έγκριση Έκτακτης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράµµατος 2023 για την 

εγγραφή του χρηµατοδοτούµενου νέου έργου: «ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 

ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Α∆ΑΜΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΟΥ - ΦΟΙΝΙΚΑ». 
 
2. Έγκριση Έκτακτης Αναµόρφωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου Κηφισιάς οικ. έτους 

2023, κατόπιν της υπ άρ. 6/2023 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου, περί 
αποδοχής ένταξης του χρηµατοδοτούµενου έργου: «ΕΚΤΑΚΤΕΣ 

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Α∆ΑΜΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΟΥ - ΦΟΙΝΙΚΑ», 
ύψους 2.800.000€. 
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Η συνεδρίαση κρίνεται ως κατεπείγουσα, διότι σύµφωνα µε την υπ΄αρ.πρωτ.: 
89519/2022 ΚΥΑ, το έργο «ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

Α∆ΑΜΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΟΥ - ΦΟΙΝΙΚΑ», το οποίο έχει ενταχθεί στο πρόγραµµα 
«Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας», χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Ανάκαµψης και οφείλουµε να έχει αναρτηθεί η Περίληψη ∆ιακήρυξής του έως 
31/01/2023, ενώ µέχρι 30/06/2023 να έχει ολοκληρωθεί η ανάθεση της 
σύµβασής του.  
Λόγω των ανωτέρω προθεσµιών και του κινδύνου που ελλοχεύει να 
απωλεσθεί η χρηµατοδότηση ύψους 2.800.000€ είναι επιβεβληµένες:  
 

1) η έκτακτη τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος 2023, 
(χρηµατοδοτουµένου έργου ύψους 2.800.000€ και 700.000€ ιδίων 
πόρων του ∆ήµου Κηφισιάς)  

2) η έκτακτη αναµόρφωση προϋπολογισµού ∆ήµου Κηφισιάς  οικ. έτους 2023, 
(χρηµατοδοτούµενου έργου ύψους 2.800.000€). 

 
Παρακαλούµε όπως ενηµερώσετε το Γραφείο της Προέδρου του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου αναφορικά µε τον τρόπο συµµετοχής σας σε αυτή, είτε δια 
ζώσης είτε µέσω τηλεδιάσκεψης έως την Τρίτη, 17-01-2023. 
 
 
                                                                                      Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
                                                                           του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
 
                                                                                              ΒΑΣΙΛΙΚΗ – ΑΜΑΛΙΑ     
                                                                                  ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ                                  


