
           
 

 

                                                        Κηφισιά,  16-3-2023 

ΠΛΗΡ.:  Α.  Βαρελά                                                                       Αρ.Πρωτ.:  11323 

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  21
η
  Μαρτίου  2023.        

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

Σταύρος Βόλκος¨) στις 21-03-2023, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π. µ. στην  τακτική 

συνεδρίαση  της  Οικονοµικής Επιτροπής, µε θέµατα:  



Α.  Ενηµέρωση. 

Β. Επικύρωση πρακτικών:   

Γ. Έκτακτα θέµατα. 

∆. Τακτικά θέµατα:   

 

1. Αποδοχή κατανοµής ΚΑΠ από το Υπουργείο Εσωτερικών. 

 

2. Κατανοµή χρηµατικού υπόλοιπου προερχόµενο από έκτακτα έσοδα (εκτός 

Π.∆.Ε.) για πιστώσεις προοριζόµενες για επενδυτικές δαπάνες (πρώην ΣΑΤΑ) 

για το έτος 2023. 

 

3. Ανάθεση σε συµβολαιογράφο για την σύνταξη φύλλων υπολογισµού αξίας 

ακινήτου για το έτος 2023. 

 

4. Έγκριση  χιλιοµετρικής αποζηµίωσης υπαλλήλου της  Υπηρεσίας ∆όµησης  

του   ∆ήµου Κηφισιάς.   

 

5. ∆ιαβίβαση 1
ου

  πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  για το έργο: «ΕΚΤΑΚΤΕΣ 

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Α∆ΑΜΩΝ ΚΑΙ 

ΓΡΑΜΜΟΥ -ΦΟΙΝΙΚΑ (Χρηµατοδότηση ¨Πρόγραµµα βελτίωσης οδικής 

ασφάλειας¨ από το Ταµείο Ανάκαµψης & Ανθεκτικότητας)».    

 

6. Αποδοχή της υπ. αριθµ. 8/2023 µελέτης της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  που 

 αφορά την κατασκευή  του  έργου «Επισκευές- συντηρήσεις σχολικών 

κτιρίων 2023» σύµφωνα µε την παραγρ. 4. α. (αα) του άρθρου 42 του 

Ν.5027/2023 (ΦΕΚ 48
Α
/2023).   

 

7. Λήψη απόφασης επί  αιτήµατος εξωδικαστικού συµβιβασµού του κ. Π. Ι. για 

αποζηµίωση Ι.Χ. από υλικές ζηµιές που προκλήθηκαν  από πτώση σε 

λακκούβα έξω από το γήπεδο Βαρδαξή στη Νέα Ερυθραία.  

 

8. Ανάθεση στη ∆ικηγορική Εταιρεία «Χρήστος Κακαρούνας και Συνεργάτες», 

να παραστεί την 28
η
 Μαρτίου 2023, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12.30, στην µε ΠΡ 

2990/18-6-2021 Προσφυγή της Κόκορη Αικατερίνης  κατά του ∆ήµου 

Κηφισιάς, καθώς και σε κάθε µετ’ αναβολή ή µαταίωση αυτής, ενώπιον του 

∆ιοικητικού Πρωτοδικείου  Αθηνών  - Τµήµα 27
ο
 Τριµελές, και καθορισµός 

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

 

9. Ανάθεση στη ∆ικηγορική Εταιρεία «Χρήστος Κακαρούνας και Συνεργάτες», 

να παραστεί την 28
η
 Μαρτίου 2023, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00, κατά τη 

συζήτηση της µε ΓΑΚ: 1005/2023 Αίτησης Αναγνώρισης ∆ικαιούχου – 



Καθορισµός Οριστικής Τιµής Μονάδος, της Μπόσδα Ειρήνης του Νικολάου 

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

αυτής, ενώπιον του Τριµελούς Εφετείου Αθηνών – 2
ο
 Τµήµα – ∆ιαδικασία 

Απαλλοτριώσεων - και καθορισµός αµοιβής σύµφωνα µε την παρ. 3 του αρ. 

281 του Ν. 3463/2006  (∆.Κ.Κ.). 

 

10. Ανάθεση στo ∆ικηγόρο κ. Μπίρπο Ιωάννη,  να παραστεί την 31
η
 Μαρτίου 

2023, ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 09:00, κατά τη συζήτηση της Αίτησης 

Ασφαλιστικών Μέτρων της Κατσαρού Βασιλικής & Κουρµαδιά Μαρίας 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.). 

 

11. Ανάθεση στη ∆ικηγόρο κα Λάµπου ∆ήµητρα,  να παραστεί την 31
η
 Μαρτίου 

2023, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 09:00, κατά τη συζήτηση της  Αίτησης 

Ασφαλιστικών Μέτρων του Κούβα Γεωργίου & Παπαρσένου Ζωής 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.). 

 

 

 

Ο  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ -ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

                                                                    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

     

                                                                                ΓΙΩΡΓΟΣ Θ. ΘΩΜΑΚΟΣ        

 

 

 

 


