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Πίνακας Θεμάτων της Τακτικής Συνεδρίασης 
του Συμβουλίου της Κοινότητας Κηφισιάς 

στις 26-05-2022. 
 
 

Α/Α 
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. 

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως χορήγησης 
παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών 
οργάνων στο κατάστημα που βρίσκεται επί της οδού 
Κολοκοτρώνη αρ. 5 , στην εταιρεία με την επωνυμία  
«Β. Γιαννουλάτου & ΣΙΑ Ε.Ε.». 
 

10/2022 Εγκρίνεται ομόφωνα 

2. 

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως χορήγησης 
παράτασης ωραρίου χρήσης  μουσικής και μουσικών 
οργάνων στο κατάστημα, που βρίσκεται στο Ρέμα 
Χελιδονούς αρ. 8, στην εταιρεία με την επωνυμία 
«Τροφοδοσίες Σωτήριος Αντωνάκης και Σια Ε.Ε.». 
 

11/2022 Εγκρίνεται ομόφωνα 

3. 

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως χορήγησης 
παράτασης ωραρίου χρήσης  μουσικής και μουσικών 
οργάνων στο κατάστημα, που βρίσκεται επί της οδού 
Κολοκοτρώνη αρ. 12, στην εταιρεία με την επωνυμία 
«Jpbackyard Ι.Κ.Ε.». 
 

12/2022 Εγκρίνεται ομόφωνα 

4. 

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως χορήγησης 
παράτασης ωραρίου χρήσης  μουσικής και μουσικών 
οργάνων στο κατάστημα, που βρίσκεται επί της οδού 
Αργυροπούλου αρ. 1-3, στην εταιρεία με την επωνυμία 
«Chariot  Ε.Ε.» 
 

13/2022 Εγκρίνεται ομόφωνα 

5. 

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την 
αξιοποίηση και συγκεκριμένα με την εκμίσθωση του 
Δημοτικού ακινήτου – Κυλικείο έμπροσθεν της Δ.Ο.Υ. 
Κηφισιάς (άρθρο 83, παρ 2, εδαφ.β του Ν.3852/2010 
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»). 
 

14/2022 Εγκρίνεται ομόφωνα 

6. 

Λήψη απόφασης για την ονομασία πεζόδρομου, όπου 
βρίσκεται στην περιοχή «Υπόλοιπο Ούλεν», μεταξύ των 
Ο.Τ. Γ972 και Γ969δ, και είναι κάθετος στην οδό  
Γεωργίου Λύρα και στην οδό Ιωάννη Βαρουξάκη  
στον ∆ήμο Κηφισιάς.» 
 

15/2022 Εγκρίνεται ομόφωνα 



7. 

Λήψη μέτρων για την αποτροπή της στάσης και της 
στάθμευσης έμπροσθεν των εισόδων των ιδιοκτησιών  
επί της οδού Ευριπίδου αρ.17 , στην Κηφισιά. 
 

16/2022 Εγκρίνεται ομόφωνα 

8. 

Έγκριση ή μη της τεχνικής μελέτης με θέμα :  
«Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στη βόρεια  
πλευρά της οδού Κορυτσάς στο τμήμα της από την οδό 
Γράμμου έως την οδό Γρ. Λαμπράκη στην Κηφισιά.» 
 

17/2022 Εγκρίνεται κατά 
πλειοψηφία 

9. 

Έγκριση ή μη της τεχνικής μελέτης  
με θέμα : «Τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης (P-2) 
STOP, επί της Πλατείας Απέργη στην συμβολή της με 
την οδό Δηληγιάννη στην Κηφισιά.» 
 

18/2022 Εγκρίνεται ομόφωνα 

10. 

Έγκριση ή μη της τεχνικής μελέτης με θέμα : «Δέσμευση 
μίας (1) θέσης στάθμευσης επί της εσοχής του  
πεζοδρομίου έμπροσθεν του 2ου Δημοτικού σχολείου  
στην Λεωφ. Κηφισίας αρ.282 στην Κηφισιά, για 
αποκλειστική χρήση του σχολικού λεωφορείου.» 
 

19/2022 Εγκρίνεται ομόφωνα 

11. 

Έγκριση ή μη της τεχνικής μελέτης με θέμα :  
«Παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό  
Ζηρίνη αρ. 3 στην Κηφισιά» 
 

20/2022 Εγκρίνεται ομόφωνα 

12. 

Συζήτηση και λήψη απόφασης με θέμα : «Έγκριση 
μετακίνησης Κοινοτικής Συμβούλου Κηφισιάς,  
Θεοδώρας-Βιργινίας Ντάλλη στο Βελιγράδι, από 13 
Σεπτεμβρίου 2022 έως και 18 Σεπτεμβρίου 2022, για τη 
συμμετοχή της στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, τα 
ο Συνέδριο και τις παράλληλες εκδηλώσεις του  Δικτύου 
Σημαντικών Κοιμητηρίων της Ευρώπης (Association of 
Significant Cemeteries of Europe), στο οποίο συμμετέχει 
 το Κοιμητήριο Κηφισιάς» 
 

21/2022 Εγκρίνεται κατά 
πλειοψηφία 

13. 

Προτάσεις και λήψη απόφασης για το θέμα της αφής  
των κανδηλίων και του καθαρισμού των τάφων στο 
Κοιμητήριο Κηφισιάς. 
 

 

 
Αναβάλλεται (ο 

Πρόεδρος πρότεινε την 
αναβολή και 

υπερψηφίστηκε η 
πρόταση του) 

 

14. 

Συζήτηση και λήψη απόφασης με θέμα : «Πρόσληψη ή 
απόσπαση ή διάθεση από άλλη υπηρεσία του Δήμου  
ενός (1) εργάτη ταφών - εκταφών (νεκροθάφτη),  
ενός (1) διοικητικού υπαλλήλου  και τριών (3) εργατών  
για την αφή κανδηλίων και καθαρισμό των τάφων στο 
Κοιμητήριο Κηφισιάς.» 
 

 

Αναβάλλεται (ο 
Πρόεδρος πρότεινε την 

αναβολή και 
υπερψηφίστηκε η 

πρόταση του) 

 



 
 
Κηφισιά 27-05-2022 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 

 
 

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ 


