
           
                                            Κηφισιά, 01-09-2022 

ΠΛΗΡ.:  Α. Βαρελά                                                            Αρ.Πρωτ.:   34128                     
ΤΗΛ.:     213-2007113                                  
               213-2007114                     
                                             
                                                    ΠΡΟΣ:  Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής                                                                                  
                                                                                                                                                                                     

ΚΟΙΝ.: -  Την Πρόεδρο Δημ. Συμβουλίου 
 -Τους κ.κ. Προέδρους Συμβουλίων Κοινοτήτων 

- Την Γενική  Γραμματέα 
- Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών 
- Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών & Τοπικής 

Ανάπτυξης 
- Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
- Υπηρεσία Δόμησης 
- Δ/νση Διαχείρισης Απορριμμάτων, 

Ανακύκλωσης, Ηλεκτροφωτισμού & 
Πολιτικής Προστασίας  

- Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου 
- Δ/νση Εξυπηρέτησης Πολιτών 
- Δ/νση Προγραμματισμού, 

Επιχειρηματικότητας, Οργάνωσης και 
Πληροφορικής 

- Δ/νση Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας 
Αθλητισμού και Πολιτισμού 

- Τμήμα Νομικής Υποστήριξης  
Από τις ανωτέρω Υπηρεσίες υπάρχει η   
υποχρέωση να παρευρίσκεται αρμόδιος 
υπάλληλος για την εισήγηση των θεμάτων 
αρμοδιότητάς των.   

 
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση  σε  τακτική  συνεδρίαση την  6η Σεπτεμβρίου   2022.        

Παρακαλώ όπως προσέλθετε στο Δημαρχείο Κηφισιάς (αίθουσα  Δημοτικών Παρατάξεων 

¨Σταύρος Βόλκος¨) στις 06-09-2022, ημέρα Τρίτη   και ώρα 10:00 π. μ. στην  τακτική 

συνεδρίαση  της  Οικονομικής Επιτροπής , με θέματα:  

Α.  Ενημέρωση. 

Β. Έκτακτα θέματα. 
Γ. Τακτικά θέματα:   



 

1. Λήψη απόφασης περί εξειδίκευσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. Εξόδου 
00.8261.01για «Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων (ΚΥΑ οικ.25595/26-
07-2017)», προϋπολογισμού οικ. έτους 2022, κατόπιν του υπ΄αριθμ. πρωτ. 
21340/27-05-2022 εγγράφου του Τμήματος Φόρων, Τελών, Δικαιωμάτων, 
Προστίμων & Παραβόλων. 

 
2. Έγκριση καταβολής εξόδων και έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος 

Προπληρωμής. 
 
3. Απόδοση λογαριασμού για το Χ.Ε. Προπληρωμής αρ. 985 /2022. 

 
4. Διαγραφή  ποσών από χρηματικούς καταλόγους παραβάσεων Κ.Ο.Κ. ΠΟΕ . 

 
5. Διαβίβαση αιτήματος περί διαγραφής προσαυξήσεων (εδ. α’ παρ. 3 αρ. 174 

ν3463/06). 
 

6. Διαβίβαση αιτημάτων δημοτών, περί διαγραφής προσαυξήσεων (εδ. Α ’ παρ. 
3 αρ. 174 ν3463/06), λόγω μη επίδοσης ατομικής ειδοποίησης – 6-22. 

 
7. Έγκριση έκδοσης Εντάλματος Προπληρωμής με τίτλο  «Δαπάνη για χρήση 

Αττικής οδού από απορριμματοφόρα» .   
 

8. Έγκριση  του 3ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού  για τον έλεγχο 
δικαιολογητικών  του προσωρινού αναδόχου και κατακύρωση 
του  έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 2021-2022-
2023»   στον προσωρινό ανάδοχο. 

 
9. Λήψη απόφασης περί αιτήματος  εξωδικαστικού συμβιβασμού  της Κας Λ. Κ. 

για αποζημίωση  ΙΧ από υλικές ζημιές που προκλήθηκαν από πτώση δέντρου 
που έπεσε στο σταθμευμένο αυτοκίνητό της επί των οδών Σευδικίου & 
Δωδεκανήσου στη Ν. Ερυθραία.  

 
10. Λήψη απόφασης περί αιτήματος  εξωδικαστικού συμβιβασμού  του Κου Α. Κ. 

για αποζημίωση από υλικές ζημιές  που προκλήθηκαν από δημοτικό όχημα 
στο σταθμευμένο όχημα του αιτούντος  επί των οδών Αγίας Άννας & 
Σαρανταπόρου   στην Κηφισιά. 

 
11. Λήψη απόφασης περί αιτήματος  εξωδικαστικού συμβιβασμού  της Κας Ι. Ζ. 

για αποζημίωση από υλικές ζημιές  που προκλήθηκαν από συνεργείο του 
Δήμου Κηφισιάς στον πλακόστρωτο προαύλειο  χώρο της μεζονέτας  της 
αιτούσας  επί της οδού Παπαναστασίου 30Α   στην Ν. Ερυθραία. 

 
12. Λήψη απόφασης περί αιτήματος  εξωδικαστικού συμβιβασμού  της Ανώνυμης 

Εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Φιλοξενία Α.Τ.Ε.» για αποζημίωση 
από υλικές ζημιές που προκλήθηκαν από πτώση δέντρου που έπεσε στο 
σταθμευμένο αυτοκίνητό του επί των οδών Υγείας & Αρεταίου. 

 



13. Λήψη απόφασης περί αιτήματος  εξωδικαστικού συμβιβασμού  του Κου Κ. Γ. 
για αποζημίωση  ΙΧ από υλικές ζημιές που προκλήθηκαν από πτώση δέντρου 
που έπεσε στο σταθμευμένο αυτοκίνητό της επί της οδού Δοϊράνης  αρ.20. 

 
14. Λήψη απόφασης περί αιτήματος  εξωδικαστικού συμβιβασμού  της κας Σ. Π. 

Υ. για αποζημίωση  από υλικές ζημιές που προκλήθηκαν από πτώσεις 
καμένων κορμών δέντρων που έπεσαν από υλοτόμηση λόγω συνεπειών της 
πυρκαγιάς. 

 
15. Ανάθεση στο Δικηγόρο κ. Οικονομόπουλο Αναστάσιο, να παραστεί την 19η 

Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30 στην με ΑΚ 403/2022 
Αίτηση Ακυρώσεως του Κόντου Ιωάννη  κατά του Δήμου Κηφισιάς κλπ (2),  
καθώς και σε κάθε μετ’ αναβολή ή ματαίωση αυτής, ενώπιον του Διοικητικού 
Εφετείου Αθηνών  - Τμήμα Α’ Σχηματισμός Ακυρωτικής Διαδικασίας - και 
καθορισμός αμοιβής σύμφωνα με την παρ. 3 του αρ. 281 του Ν. 3463/2006  
(Δ.Κ.Κ.).  

 
16. Ανάθεση στo Δικηγόρο κ. Αποστόλου Θεοχάρη,  να παραστεί την 16η 

Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 09:00, κατά τη συζήτηση της 
με ΓΑΚ: 34920/2022  Αγωγής του Μισκεδάκη Δημητρίου κ.λ.π. 39 κατά του 
Δήμου Κηφισιάς, καθώς και σε κάθε μετ’ αναβολή ή ματαίωση αυτής, 
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών  -  Διαδικασία Εργατικών 
Διαφορών, και καθορισμός αμοιβής σύμφωνα με την παρ. 3 του αρ. 281 του 
Ν. 3463/2006  (Δ.Κ.Κ.). 

 
17. Ανάθεση στη Δικηγόρο κα Αγγελική Χαροκόπου κατ’ άρθρο 103 παρ. 2 περ. ι 

του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) & αρ. 72 παρ. 1, περ. ιδ’ του Ν. 3852/2010, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 38, παρ. 2, του Ν. 4795/2021, όπως 
αυτή χειρισθεί την υπόθεση της Aιτήσεως Aναστολής Eκτελέσεως ενώπιον 
του Συμβουλίου της Επικρατείας  (Επιτροπή Αναστολών)  για την υπόθεση 
του Α/Κ Βαρυμπόμπης και των λοιπών έργων επί της Εθνικής Οδού Αθηνών 
– Λαμίας , τα οποία αδειοδοτήθηκαν το 2021 και καθορισμός αμοιβής 
σύμφωνα με την παρ. 3 του αρ. 281 του Ν. 3463/2006  (Δ.Κ.Κ.). 

 
 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ -ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                                                                    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
      ΓΙΩΡΓΟΣ Θ. ΘΩΜΑΚΟΣ        

 
 

 


