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Πίνακας Θεμάτων της Τακτικής Συνεδρίασης 
του Συμβουλίου της Κοινότητας Κηφισιάς 

στις 16-11-2022. 
 
 

Α/Α 
 
ΈΚΤΑΚΤΑ ΘΕΜΑΤΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

 
Έγκριση ενός (1) έκτακτου θέματος ως προς τον 
χαρακτήρα του κατεπείγοντος, σύμφωνα με το άρθ. 67 
παρ. 7 του Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί και 
ισχύει. 
 

49/2022 Εγκρίνεται ομόφωνα 

1. 

 
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως για 
χορήγηση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και  
μουσικών οργάνων στο κατάστημα, που βρίσκεται  
επί της οδού Αγίου Δημητρίου αρ. 8, στην εταιρεία 
με την επωνυμία “Amorous I.K.E.” και δ.τ. “Amorous “. 
 

50/2022 Εγκρίνεται ομόφωνα 

 ΤΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ   

1. 

Συζήτηση και λήψη απόφασης με θέμα : «Καθορισμός 
κοινόχρηστων χώρων για υπαίθρια διαφήμιση, ετών 
2023-2025 (άρθρο 83, παρ.1 εδαφ. γ του Ν. 
3852/2010). 

51/2022 Εγκρίνεται ομόφωνα 

2. 

Συζήτηση και λήψη απόφασης με θέμα :  
«Παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστων χώρων της 
Κοινότητας Κηφισιάς για την άσκηση των υπαίθριων 
εμπορικών δραστηριοτήτων έτους 2023 (άρθρο 83, παρ.1 
περ. γ του Ν. 3852/2010). 

52/2022 Εγκρίνεται ομόφωνα 

3. 

Έγκριση ή μη της τεχνικής μελέτης με θέμα :  
«Παραχώρηση μίας (1) θέσης στάθμευσης έμπροσθεν  
του παιδικού σταθμού-νηπιαγωγείου “My Learning  
Home”, επί της οδού Κρήτης αρ.20 & Χαρ. Τρικούπη  
του Δήμου Κηφισιάς». 

53/2022 Εγκρίνεται ομόφωνα 

4. 

Έγκριση ή μη της τεχνικής μελέτης με θέμα : 
«Παραχώρηση μίας (1) θέσης στάθμευσης έναντι του 
Βρεφονηπιακού Σταθμού “Η έπαυλις των πελαργών”,  
επί της οδού Κανάρη του Δήμου Κηφισιάς». 

54/2022 Εγκρίνεται ομόφωνα 



5. 

Έγκριση ή μη της τεχνικής μελέτης με θέμα :  
«Λήψη μέτρων για την αποτροπή της στάσης και της  
στάθμευσης επί της οδού Υψηλάντου έναντι του αρ.20,  
στην Κηφισιά». 

55/2022 Εγκρίνεται κατά 
πλειοψηφία 

6. 

Έγκριση ή μη της τεχνικής μελέτης με θέμα : «Λήψη 
μέτρων για την αποτροπή της στάσης και της 
στάθμευσης επί της οδού Δρυάδων έναντι του αρ.1, 
στην Κηφισιά». 

56/2022 Απορρίπτεται κατά 
πλειοψηφία 

7. 

Έγκριση ή μη της τεχνικής μελέτης με θέμα : «Λήψη 
μέτρων για την αποτροπή της στάσης και της 
στάθμευσης έναντι της εισόδου του χώρου στάθμευσης 
της πολυκατοικίας επί της οδού Άννας Δήμα αρ.5, στην 
Κηφισιά». 

57/2022 Απορρίπτεται κατά 
πλειοψηφία 

8. 

Συζήτηση  και λήψη απόφασης επί αιτήσεως για λήψη 
μέτρων για την αποτροπή της στάσης και της 
στάθμευσης έμπροσθεν της εισόδου του χώρου 
στάθευσης της οικίας επί της οδού Ευριπίδου αρ.33Α , 
στην Κηφισιά. 

58/2022 Εγκρίνεται κατά 
πλειοψηφία 

9. 

Συζήτηση  και λήψη απόφασης επί αιτήσεως για 
παραχώρηση θέσης στάθμευσης σε ιδιωτικό 
φυσικοθεραπευτήριο επί της οδού Αγ. Τρύφωνος στην 
Κηφισιά. 

59/2022 Εγκρίνεται ομόφωνα 

10. 

Έγκριση ή μη της τεχνικής μελέτης με θέμα : 
«Τοποθέτηση μεταλλικών εμποδίων σχήματος Π, επί 
του πεζοδρομίου στη συμβολή των οδών Εκάλης και 
Ιωνίας στην Κηφισιά». 

60/2022 

 
Εγκρίνεται κατά 

πλειοψηφία 
 

11. 

Συζήτηση  και λήψη απόφασης επί αιτήσεως για 
τοποθέτηση προστατευτικών εμποδίων σχήματος Π, επί 
του πεζοδρομίου της οδού Χαρ. Λαδά έμπροσθεν του 
καταστήματος στον αρ.30 στην Κηφισιά. 

61/2022 Απορρίπτεται κατά 
πλειοψηφία 

 
 
 
Κηφισιά 17-11-2022 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 

 
 

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ 


