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ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
       ΠΡΟΣ: 
          
                                                         1.Δήμαρχο κ.Βοσκόπουλο Χρήστο 
                                                         2.Γεν. Γραμματέα του Δήμου 
                                                         3. κ.κ. Αντιδημάρχους  
                  4. Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου  
                                                    5. Δ/ντες Δήμου 
                                                         6.Αρμόδιους Προϊσταμένους                                                        
                                                           υπηρεσιών οι οποίοι υποχρεούνται                            
                                                           να υποβάλουν εγγράφως  εισηγήσεις 
                                                         7.Δ.Σ. Συλλόγου Εργαζομένων 
                                                            Καισαριανής  
                                                         8. Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων 
                                                          του Δήμου μας 
                                                         9. Πληροφορική Δήμου 
 
  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  23η 

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης  Δημοτικού Συμβουλίου». 
 

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, 
δια ζώσης μόνο όσων πληρούν τις προϋποθέσεις εμβολιασμού ή νόσησης και 
η συμμετοχή των υπολοίπων μέσω τηλεδιάσκεψης ,την  7η του μηνός 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021,ημέρα ΤΡΙΤΗ   και ώρα  18:00 μ. μ., για τη συζήτηση 
στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης,  σε εφαρμογή των διατάξεων  
του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α΄) Πρόγραμμα 
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», και το  Άρθ. 67, παρ.5 & 167, παρ.1 του Ν 3852/2010, 
όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του αρθ. 184, παρ. 1 και παρ.2 του 
Ν 4635/2019 και την Εγκ. 57/ΔΙΔΑΔ/Φ.69/188/οικ.21100/8-11-2021 (ΑΔΑ: 
Ψ0ΛΖ46ΜΤΛ6-7ΣΠ) του ΥΠ.ΕΣ. για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα 
ημερήσιας διάταξης : 

 
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ: 
 
 
1.Έγκριση 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και των σχετικών πιστώσεων 
οικονομικού έτους 2021 Δήμου Καισαριανής. 
 
2.Λήψη απόφασης για τον καθορισμό συντελεστή Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων 
Χώρων  (ΔΦ) για το έτος 2022. 
 



3. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό συντελεστή του Ενιαίου Ανταποδοτικού 
Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού (ΔΤ) για το έτος 2022. 
 
4.Επιλογή της πλέον συμφέρουσας οικονομικής προσφοράς και έγκριση 
συνεργασίας με χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για τη χρηματοδότηση της 
υλοποίησης του έργου της φωταγώγησης της πόλης μας με φωτιστικά led και 
καθορισμός των σχετικών όρων της δανειακής συμβάσεως 
 
5. Χορήγηση  άδειας  χρήσης  από  το  Δήμο   Καισαριανής  στην  εταιρεία 
«Κτιριακές Υποδομές Α.Ε», του ακινήτου στο οποίο στεγάζεται το 1° Γυμνάσιο 
Καισαριανής για την υλοποίηση του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση 1ου 
Γυμνασίου Καισαριανής» 
 
6.Πεί εγκρίσεως για την κατάταξη του προσωπικού σε αντίστοιχες 
προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δήμου 
Καισαριανής , κατ’ εφαρμογή δικαστικής απόφασης. 
 
7.Περί εγκρίσεως κοπής 40 δένδρων πέριξ των κτιρίων «Χαράματος» και 
πρώην γραφείων , ως μέρος της διαδικασίας έκδοσης της Πολεοδομικής 
Άδειας Δόμησης. 
 
8.Περί εγκρίσεως υπαγωγής του Δήμου μας στο Ειδικό Συνδρομητικό Πρόγραμμα 
απορριμματοφόρων  Δήμων – Ανανέωση σύμβασης με Αττικές διαδρομές για 
έκδοση κάρτας του Δήμου» για  πληρωμή τέλους διοδίων του έτους 2022. 
 
9.Περί εγκρίσεως Διαγραφών  και Εγγραφών μηνός  Νοεμβρίου 2021. 
 Βρεφών και Νηπίων – ΕΣΠΑ.  
 
10.Έγκριση υλοτομίας δένδρου επί της οδού Φορμίωνος 109. 
 
11.Αποδοχή ή μη της υπ.αριθμ.πρωτ. 25390/24-11-2021 αιτήσεως της 
εταιρείας ΟΤΕ A.E  για υπόγεια εγκατάσταση οπτικών  ινών. 
 
12.Περί εγκρίσεως παράτασης ημερομηνίας εκταφής της θανούσας   M.E. του 
I. και της Ε. για χρονικό διάστημα από 23/01/2022 έως 22/01/2023.  
 
13.Περί εγκρίσεως παράτασης ημερομηνίας εκταφής του θανόντος  Κ.Β. του 
Α. και της Α. για χρονικό διάστημα από 29/11/2021 έως 28/11/2022.  
 
14.Περί εγκρίσεως παράτασης ημερομηνίας εκταφής της θανούσας   Σ.Α. του 
Β. και της Ε. για χρονικό διάστημα από 02/11/2021 έως 01/11/2022.  
 
15.Περί εγκρίσεως παράτασης ημερομηνίας εκταφής της θανούσας   Τ.Ε. του 
Σ. και της Κ. για χρονικό διάστημα από 06/12/2021 έως 05/12/2022.  
 
16.Περί εγκρίσεως παράτασης ημερομηνίας εκταφής του θανόντος Δ. Π. του 
Λ. και της Π. για χρονικό διάστημα από 15/09/2021 έως 14/09/2022.  
 
 
 



17.Περί εγκρίσεως παράταση ημερομηνίας εκταφής της θανούσας   K.E. του 
M. και της Z. για χρονικό διάστημα από 18/10/2021 έως 17/10/2022.  
 
 
 
 
 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 
 
 
 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 


