
           
 

 

                                                        Κηφισιά,   9-3-2023 

ΠΛΗΡ.:  Α.  Βαρελά                                                                       Αρ.Πρωτ.:  10213 

ΤΗΛ.:     213-2007113                                  

               213-2007114                     

                                              

 

                                                    

                                                    ΠΡΟΣ:  Τα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

ΚΟΙΝ.: -  Την Πρόεδρο ∆ηµ. Συµβουλίου 

 -Τους κ.κ. Προέδρους Συµβουλίων Κοινοτήτων 

- Την Γενική  Γραµµατέα 

- ∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 

- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών & Τοπικής 

Ανάπτυξης 

- ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  

- Υπηρεσία ∆όµησης 

- ∆/νση ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων, 

Ανακύκλωσης, Ηλεκτροφωτισµού & 

Πολιτικής Προστασίας  

- ∆/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου 

- ∆/νση Εξυπηρέτησης Πολιτών 

- ∆/νση Προγραµµατισµού, 

Επιχειρηµατικότητας, Οργάνωσης και 

Πληροφορικής 

- ∆/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  14
η
  Μαρτίου  2023.        

Παρακαλώ όπως προσέλθετε στο ∆ηµαρχείο Κηφισιάς (αίθουσα  ∆ηµοτικών Παρατάξεων 

Σταύρος Βόλκος¨) στις 14-03-2023, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π. µ. στην  τακτική 

συνεδρίαση  της  Οικονοµικής Επιτροπής, µε θέµατα:  



Α.  Ενηµέρωση. 

Β. Επικύρωση πρακτικών:  21-2-2023 & 28-2-2023 

Γ. Έκτακτα θέµατα. 

∆. Τακτικά θέµατα:   

 

1. ∆ιαµόρφωση σχεδίου 3
ης

 Αναµόρφωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου Κηφισιάς 

οικονοµικού έτους 2023. 

 

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

32
Α
, 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. 

 

3. α) Έγκριση  προµήθειας ειδών κρεοπωλείου και κατεψυγµένων ειδών-

τροφίµων  για τις ανάγκες των Παιδικών-Βρεφονηπιακών σταθµών του 

∆ήµου Κηφισιάς  και β) ανάθεση της ανωτέρω προµήθειας, µε τη διαδικασία 

του κατεπείγοντος του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.4412/2016. 

 

4. Έγκριση µετάθεσης της παράδοσης του διαξονικού ανατρεπόµενου φορτηγού 

µε γερανό (Α/Α 1 της υπ΄ αριθµ. 08/2020 µελέτης) από την εταιρεία 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. µε 

διακριτικό τίτλο ¨Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.¨ 

 

5. Λήψη απόφασης περί εξειδίκευσης πίστωσης (αρ. 203 N. 4555/2018) σε 

βάρος του Κ.Α. 00.6443.04 για «∆απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών 

εορτών» προϋπολογισµού έτους 2023  για την ενοικίαση ηχητικού 

συστήµατος για τους εορτασµούς της 25
ης

 Μαρτίου 2023 & την παράθεση 

µικρού κεράσµατος . 

 

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

30.7424.04 για «Αποζηµίωση επικειµένων», οικ. έτους 2023.  

 

7. Αποδοχή επιχορήγησης από το Υπουργείο Εσωτερικών. 

8. Έγκριση  έκδοσης χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής για την διέλευση των 

οχηµάτων του ∆ήµου µέσω της Αττικής οδού.  

 

9. Υποβολή µηνιαίου λογαριασµού εσόδων – εξόδων µηνός Ιανουαρίου 2023. 

 

10. Ορισµός επιτροπών για την προσωρινή και οριστική παραλαβή  έργων. 

 



11. Λήψη απόφασης επί  αιτήµατος  εξωδικαστικού συµβιβασµού για 

αποζηµίωση ΙΧ από υλικές ζηµιές που   προκλήθηκαν από ανύψωση εσχάρας 

επί της οδού Κολοκοτρώνη αρ. 12-14 .   

 

12. Έγκριση της υπ. αριθµ. 145/2023 Απόφασης ∆ηµάρχου. 

 

13. Ανάθεση στη ∆ικηγορική Εταιρεία µε την επωνυµία «Χρήστος Κακαρούνας 

& Συνεργάτες», όπως χειρισθεί την υπόθεση για λογαριασµό του ∆ήµου 

Κηφισιάς και ασκήσει προσφυγή ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου 

Αθηνών κατά της υπ’ αριθµ. 2/13-12-2022 Απόφασης Τ.∆.Ε. του e ΕΦΚΑ - 

και καθορισµός αµοιβής σύµφωνα µε την παρ. 3 του αρ. 281 του Ν. 

3463/2006  (∆.Κ.Κ.). 

 

14. Ανάθεση στη ∆ικηγορική Εταιρεία µε την επωνυµία «Χρήστος Κακαρούνας 

& Συνεργάτες», όπως χειρισθεί την υπόθεση για λογαριασµό του ∆ήµου 

Κηφισιάς και ασκήσει προσφυγή ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου 

Αθηνών κατά της υπ’ αριθµ. 3/13-12-2022 Απόφασης Τ.∆.Ε. του e ΕΦΚΑ - 

και καθορισµός αµοιβής σύµφωνα µε την παρ. 3 του αρ. 281 του Ν. 

3463/2006  (∆.Κ.Κ.). 

                                  

15. Ανάθεση στη ∆ικηγορική Εταιρεία µε την επωνυµία «Χρήστος Κακαρούνας 

& Συνεργάτες», όπως χειρισθεί την υπόθεση για λογαριασµό του ∆ήµου 

Κηφισιάς και ασκήσει προσφυγή ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου 

Αθηνών κατά της υπ’ αριθµ. 6/13-12-2022 Απόφασης Τ.∆.Ε. του e ΕΦΚΑ - 

και καθορισµός αµοιβής σύµφωνα µε την παρ. 3 του αρ. 281 του Ν. 

3463/2006  (∆.Κ.Κ.). 

 

16. Ανάθεση στη ∆ικηγορική Εταιρεία µε την επωνυµία «Χρήστος Κακαρούνας 

& Συνεργάτες», όπως χειρισθεί την υπόθεση για λογαριασµό του ∆ήµου 

Κηφισιάς και ασκήσει προσφυγή ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου 

Αθηνών κατά της υπ’ αριθµ. 7/13-12-2022 Απόφασης Τ.∆.Ε. του e ΕΦΚΑ - 

και καθορισµός αµοιβής σύµφωνα µε την παρ. 3 του αρ. 281 του Ν. 

3463/2006  (∆.Κ.Κ.). 

 

17. Ανάθεση στo ∆ικηγόρο κ. Αποστόλου Θεοχάρη,  να παραστεί την 20
η
 

Μαρτίου 2023, ηµέρα ∆ευτέρα  και ώρα 09:00, κατά τη συζήτηση της 

Αίτησης Ασφαλιστικών Μέτρων του Χρυσόγελου Νικολάου κλπ (4) κατά του 

∆ήµου Κηφισιάς, καθώς και σε κάθε µετ’ αναβολή ή µαταίωση αυτής, 

ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών  -  ∆ιαδικασία 

Ασφαλιστικών Μέτρων - και καθορισµός αµοιβής σύµφωνα µε την παρ. 3 του 

αρ. 281 του Ν. 3463/2006  (∆.Κ.Κ.). 

 

18. Ανάθεση στo ∆ικηγόρο κ. Αποστόλου Θεοχάρη, να παραστεί την 23
η
 

Μαρτίου 2023, ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 09:00, κατά τη συζήτηση της  Αγωγής 

του Χρυσόγελου Νικολάου  κλπ (4) κατά του ∆ήµου Κηφισιάς, καθώς και σε 

κάθε µετ’ αναβολή ή µαταίωση αυτής, ενώπιον του Μονοµελούς 



Πρωτοδικείου Αθηνών  -  ∆ιαδικασία Εργατικών ∆ιαφορών - και καθορισµός 

αµοιβής σύµφωνα µε την παρ. 3 του αρ. 281 του Ν. 3463/2006  (∆.Κ.Κ.). 

 

 

 

Ο  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ -ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

                                                                    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

     

                                                                                ΓΙΩΡΓΟΣ Θ. ΘΩΜΑΚΟΣ        

 

 

 

 


