
           
 
 
                                            Κηφισιά, 28-7-2022 

ΠΛΗΡ.:  Α. Βαρελά                                                            Αρ.Πρωτ.:   30978                         
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  2η Αυγούστου  2022.        

Παρακαλώ όπως προσέλθετε στο Δημαρχείο Κηφισιάς (αίθουσα  Δημοτικών Παρατάξεων 

¨Σταύρος Βόλκος )̈ στις 02-08-2022, ημέρα Τρίτη   και ώρα 10:00 π. μ. στην  τακτική 

συνεδρίαση  της  Οικονομικής Επιτροπής , με θέματα:  

Α.  Ενημέρωση. 
Β. Επικύρωση πρακτικών:  



Γ. Έκτακτα θέματα. 
Δ. Τακτικά θέματα:    

 

 
1. Υποβολή Β΄ Τριμηνιαίας Έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης  

Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων  οικ. έτους 2022,  -  Ενημέρωση  

ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης σχετικά με τον  πίνακα στοχοθεσίας 

οικονομικών αποτελεσμάτων οικ. έτους 2022.   

   

2. Διαβίβαση Πρακτικού Νο 1 (αποσφράγιση προσφορών-απόρριψη προσφοράς 
λόγω παράλειψης προσκόμισης εγγυητικής επιστολής συμμετοχής) του 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για προμήθεια οργάνων 
και εξοπλισμού λειτουργίας πίστας Skateboard και BMX στη Δημοτική 
Ενότητα Κηφισιάς. 

 
3. Διαβίβαση Πρακτικού Νο 2 (έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής- τεχνικών 

προσφορών) και Πρακτικού Νο 3 (αξιολόγηση οικονομικών προσφορών – 
ανάδειξη προσωρινού αναδόχου) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
κάτω των ορίων για προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδου και προμήθεια 
εξοπλισμού κλειστού γυμναστηρίου ΔΑΚ Πολιτείας. 

 
 

4. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 888/2022 Απόφασης Δημάρχου «Εργασίες 

υλοτόμησης δασικής ύλης και καθαρισμού υπολλειμμάτων στα δάση και 

στη ζώνη μίξης δασών πόλεων και οικισμών» με τη διαδικασία του 

κατεπείγοντος του άρθρου 32,παρ. γ του ν.4412/2016. 

 

5. Ορισμός  γνωμοδοτικού οργάνου για τη διαδικασία του κατεπείγοντος (αρ. 

32Α, Ν.4412/2016), το οποίο συγκροτείται από την αναθέτουσα αρχή 

σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 221, περί οργάνων διενέργειας 

ανάθεσης και εκτέλεσης δημόσιων συμβάσεων και εισηγείται προς το 

αποφαινόμενο όργανο για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την ανάθεση της 

σύμβασης.  

 
6. Λήψη Απόφασης περί εξειδίκευση πίστωσης «Κατανομής ποσού 110.933,35 € 

από ΚΑΠ 2022 (πρώην ΣΑΤΑ) για κάλυψη δαπανών επισκευής και 
συντήρησης σχολικών κτιρίων στις σχολικές επιτροπές Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης». 

 



7. Διαγραφή οφειλής από  τον υπ΄ αριθμ. 635/03-01-2022 χρηματικό κατάλογο 

που αφορά τέλη Οικογενειακού τάφου στο Κοιμητήριο του Δήμου Κηφισιάς 

(άρθρ. 174 Ν. 3463/2006 ΔΚΚ).  

 

8. Διαγραφή  οφειλών από βεβαιωμένους  χρηματικούς κατάλογους  

μισθωμάτων και χαρτοσήμων  λόγω λύσης σύμβασης.   

 
9. Κατακύρωση πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου 

έμπροσθεν της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς επί της οδού Αχαρνών 43. 
 

10. Λήψη απόφασης για αποδοχή δωρεάς σχετικά με την υπ’ αρ. πρωτ. 29961/22-

7-2022 αίτηση του κ. Μ.Δ.  

 

11. Λήψη απόφασης για αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία  Sea Pioneer Shipping. 

 

12. Έγκριση 3ης παράτασης εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 2019» με αναθεώρηση. 

 
13. Έγκριση 2ης παράτασης εργασιών του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΖΗΡΙΝΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ» με αναθεώρηση. 
 

14. Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου : «Εργασίες Επισκευής κλειστού 
Γυμναστηρίου ΔΑΚ Πολιτείας  (Χρηματοδότηση Φιλόδημος ΙΙ) Α. μελ. 
20/2021». 

 
15. Καθορισμός των όρων της απευθείας ανάθεσης του έργου  με 

τίτλο  «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΚΗΦΙΣΙΑΣ»   εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 29.862,00€  χωρίς ΦΠΑ .   

 
16. Καθορισμός των όρων της απευθείας ανάθεσης του έργου  με 

τίτλο  «Εκπόνηση στατικών μελετών»     εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 
29.581,84€  χωρίς ΦΠΑ .   

 

17. Έγκριση της υπ. αριθμ. 873/2022 Απόφασης Δημάρχου. 

 

18. Ανάθεση στην Δικηγόρο κα Χριστίνα Χαίκάλη,  να εκπροσωπήσει το Δήμο 
Κηφισιάς και να χειρισθεί την υπόθεση, της με ΑΝ 563/26-7-2022 Αίτησης 
Αναστολής και χορήγησης προσωρινής διαταγής επί της Αιτήσεως 
Αναστολής, της κας  Ίσσαρη Αναστασίας του Επαμεινώνδα, κατά της: 1) Της 
από 13/7/2022 (αρ. πρωτ. 86307/2022 απόφασης του συντονιστή 
ΑπΔιοιΑττικής, 2) της υπ’ αριθμ. 24/2022 (αρ. πρωτ. 7176/8-3-20220 αδείας 
του Δημάρχου Κηφισιάς, κατά του Δήμου Κηφισιάς κλπ (2), ενώπιον του 6ου 



Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών 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        

 
 

 


