
           
 
 
 
                                            Κηφισιά,   28-04-2022 

ΠΛΗΡ.:  Α. Λεμπέση                                                         Αρ.Πρωτ.: 16926 
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  3η  Μαΐου    2022.        

Παρακαλώ όπως προσέλθετε στο Δημαρχείο Κηφισιάς (αίθουσα  Δημοτικών Παρατάξεων 

¨Σταύρος Βόλκος¨) στις 03-05-2022 , 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. Υποβολή A΄ Τριμηνιαίας Έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης  

Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων  περιόδου Ιανουαρίου- Mαρτίου οικ. 
έτους 2022. 

 
2. Λήψη απόφασης περί εξειδίκευσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. Εξόδου 

00.8261.01 για «Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων (ΚΥΑ 
οικ.25595/26-07-2017)», προϋπολογισμού οικ. έτους 2022, κατόπιν του 
υπ΄αριθμ. πρωτ. 15995/07-04-2022 εγγράφου του Τμήματος Φόρων, Τελών, 
Δικαιωμάτων, Προστίμων & Παραβόλων. 

 
3. Αποδοχή συμπληρωματικής κατανομής από τους ΚΑΠ του Υπουργείου 

Εσωτερικών. 
 

4. Λήψη Απόφασης περί εξειδίκευσης πίστωσης (αρ. 203 N. 4555/2018) σε 
βάρος του Κ.Α. 15.6495.17 «Δαπάνη συντονισμού & επιμέλειας διοργάνωσης 
εκδηλώσεων που διοργανώνονται από τους παιδικούς σταθμούς και τα 
ΚΑΠΗ» προϋπολογισμού έτους 2022, για την ενοικίαση τηλεόρασης 55 
ιντσών για το περίπτερο των Βρεφικών Βρεφονηπιακών και Παιδικών 
Σταθμών του Δήμου  στην Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς , η οποία κρίνεται 
αναγκαία για την προβολή του έργου τους. 

 
5. Ανάκληση της υπ’αριθμ. 803/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που 

αφορά στην 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 2021 και εκ νέου 
έγκριση για το έτος 2022. 

 
6. Έγκριση παράτασης χρονικής διάρκειας της από 08/11/2021 σύμβασης του 

Δήμου με την εταιρεία «ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ» (ΑΔΑΜ21SYMV009497650). 
 

7. Παράταση λήξης λογαριασμών ύδρευσης Δ' Τριμήνου 2021 χωρίς 
προσαυξήσεις. 

 
8. Έγκριση  του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού  για τον έλεγχο 

δικαιολογητικών  του προσωρινού αναδόχου και κατακύρωση 
του  έργου  «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ 2021» στον προσωρινό ανάδοχο. 

 
9. Λήψη απόφασης περί αιτήματος εξωδικαστικού συμβιβασμού για 

αποζημίωση  ΙΧ από υλικές ζημιές που προκλήθηκαν από πτώση δέντρου που 
έπεσε στο σταθμευμένο αυτοκίνητο επί της οδού Κυθήρων αρ.1. 

 



10. Λήψη απόφασης περί αιτήματος εξωδικαστικού συμβιβασμού για 
αποζημίωση  ΙΧ από υλικές ζημιές που προκλήθηκαν από πτώση δέντρου που 
έπεσε στο σταθμευμένο αυτοκίνητό επί της οδού Αρτέμιδος αρ.35. 

 
11. Λήψη απόφασης περί αιτήματος εξωδικαστικού συμβιβασμού για 

αποζημίωση   από υλικές ζημιές που προκλήθηκαν από πτώση κλάδων 
δέντρων που έπεσαν στην στέγη του σπιτιού κατά την κακοκαιρία 
«Ηφαιστίων» (06/01/2020). 

 
12. Λήψη απόφασης περί αιτήματος εξωδικαστικού συμβιβασμού για 

αποζημίωση  ΙΧ από υλικές ζημιές που προκλήθηκαν από πρόσκρουση σε 
αυτοκίνητο από κάδο απορριμμάτων του Δήμου Κηφισιάς επί της οδού 
Εθνικής Αντιστάσεως στην Ν. Ερυθραία. 

 
13. Λήψη απόφασης περί αιτήματος εξωδικαστικού συμβιβασμού για 

αποζημίωση  ΙΧ από υλικές ζημιές που προκλήθηκαν από πτώση σε 
λακκούβα επί της οδού Σαπφού 16 στην Κηφισιά. 

 
14. Λήψη απόφασης περί αιτήματος εξωδικαστικού συμβιβασμού για 

αποζημίωση  ΙΧ από υλικές ζημιές που προκλήθηκαν από πτώση σε 
λακκούβα επί της οδού Αλωνίων στο ύψος της διασταύρωσης με την οδό 
Καποδιστρίου στην Κηφισιά. 

 
15. Λήψη απόφασης περί αιτήματος εξωδικαστικού συμβιβασμού για 

αποζημίωση  από πτώση εξαιτίας κάδου απορριμμάτων επί των οδών Λεβίδου 
και Μυρσίνης στην Κηφισιά. 

 
16. Ανάθεση στον Δικηγόρο κ. Αλέξανδρο Πηνιαλίδη με τροποποίηση της 

802/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου  να χειρισθεί 
την υπόθεση η οποία συνίσταται στη διοικητική αποβολή  της Μαρίας 
Πλατανιτοπούλου συζ. Κυριάκου Πολιτάκου ή του Πέτρου Πολιτάκου ή 
άλλως των νομίμων κληρονόμων αυτών, καθώς και πιθανών μισθωτών του εν 
λόγω ακινήτου, οι οποίοι εξακολουθούν να νέμονται το με αριθμό οικοπέδου 
0106003 Ο.Τ. 1006, πολεοδομικής ενότητας «Αδάμες – Γράμμος – Φοίνικας», 
επιφάνειας 228,30 τ.μ. ρυμοτομημένο ακίνητο και καθορισμός αμοιβής 
σύμφωνα με την παρ. 3 του αρ. 281 του Ν. 3463/2006  (Δ.Κ.Κ.).                             

 
17. Ανάθεση στο Δικηγόρο κ. Μπίρπο Ιωάννη,  να παραστεί την 5η Μαΐου 2022, 

ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00, κατά τη συζήτηση της με ΓΑΚ: 509721/2017  
Αγωγής του Χαραλαμπίδη Παναγιώτη κατά του Δήμου Κηφισιάς, 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.). 

 
18. Ανάθεση στην Δικηγόρο κα Δήμητρα Λάμπου,  να εκπροσωπήσει το Δήμο 

Κηφισιάς και να χειρισθεί την υπόθεση, της Αίτησης Αναστολής της εταιρείας 
με την επωνυμία «ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΦΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ Α.Ε.» κατά του Δήμου 
Κηφισιάς, για την αναστολή εκτέλεσης της με αρ. 1324/2022 απόφ. του 
Μ.Δ.Π.Α. – Τμήμα 27ο Μονομελές με ΑΝ 42/30-3-22, και να παραστεί κατά 
τη συζήτηση όπου και όποτε οριστεί, καθώς και σε κάθε μετ’ αναβολή ή 



ματαίωση αυτής, - 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                                                             


