
 
                       

                               Κηφισιά, 10-6-2022 
ΠΛΗΡ.:  Α. Βαρελά                                                           Αρ. Πρωτ.:23512   
ΤΗΛ.:     213-2007113                                                     
               213-2007114                     
                                                     

ΠΡΟΣ:  Τα Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                    

ΚΟΙΝ.:  -  Την Πρόεδρο Δημ. Συμβουλίου 
               - Τους κ.κ. Προέδρους Συμβουλίων 

- Την Γενική Γραμματέα 
- Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών 
- Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
- Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
- Υπηρεσία Δόμησης 
- Δ/νση Καθαριότητας 
- Δ/νση Περιβάλλοντος 
- Δ/νση Εξυπηρέτησης Πολιτών 
- Δ/νση Προγραμματισμού 

Επιχειρηματικότητας, Οργάνωσης και 
Πληροφορικής 

- Δ/νση Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού 

- Τμήμα Νομικής Υποστήριξης 
                                                               - Γραφείο Καταστημάτων Υγειονομικού                                                             
                                                                  Ενδιαφέροντος 
 

Από τις ανωτέρω Υπηρεσίες υπάρχει η   
υποχρέωση να παρευρίσκεται αρμόδιος 
υπάλληλος για την εισήγηση των θεμάτων 
αρμοδιότητάς των.                    
                                                                        

 
ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση σε  τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

την   17   η  Ιουνίου   2022.  

 

Παρακαλώ όπως προσέλθετε στο Δημαρχείο Κηφισιάς (αίθουσα  Δημοτικών 

Παρατάξεων ¨Σταύρος Βόλκος¨)  την 17-06-2022, ημέρα  και ώρα 12.00 μ. μ., στην 

3η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με θέματα: 

  



 
                 
Α. Ενημέρωση  

Β. Επικύρωση πρακτικών :  

Γ. Έκτακτα θέματα 

Δ. Τακτικά θέματα:  

 
 
1. Αποδοχή δωρεάς  δώδεκα  (12) δέντρων από την κ. Αποστολία Καρκατσούλη  

, μετά την υπ’αριθμ. πρωτ. 22480/3-6-2022 αίτηση. 
 

2. Αποδοχή δωρεάς  δύο  (2) δέντρων από την κ. Γεωργία Παρθενίου ,  μετά την 
υπ’αριθμ. πρωτ. 13836/04-04-2022 αίτηση. 

 
3. Αποδοχή δωρεάς δέκα τεσσάρων (14) δέντρων από τον κ. Νικόλαο Μάνδαλο , 

μετά την υπ’  αριθμ.  πρωτ. 16786/27-4-2022 αίτηση. 
 

4.  Αποδοχή δωρεάς δώδεκα (12) δέντρων από τον κ. Αθανάσιο  Βλαχογιάννη , 
μετά την υπ’  αριθμ.  πρωτ. 21568/30-5-2022 αίτηση. 

 
5. Αποδοχή δωρεάς δέκα (10) δέντρων από τον κ. Διονύσιο  Φιλιώτη , μετά την 

υπ’  αριθμ.  πρωτ. 19598/17-5-2022 αίτηση. 
 

6. Αποδοχή δωρεάς ογδόντα έξι  (86) δέντρων από τον κ. Άλεξ Τριανταφυλλίδη  
, μετά την υπ’  αριθμ.  πρωτ. 18646/11-5-2022 αίτηση. 

 
7. Αποδοχή δωρεάς  τριάντα (30) δέντρων από την κ. Φωτεινή  Μαργιούλα,  

μετά την υπ’αριθμ. πρωτ. 16424/19-04-2022 αίτηση. 
 

8. Αποδοχή δωρεάς  τριάντα έξι (36) δέντρων από την κ. Φωτεινή  Μαργιούλα,  
μετά την υπ’αριθμ. πρωτ. 16426/19-04-2022 αίτηση. 

 
9. Αποδοχή δωρεάς  είκοσι τέσσερα (24) δέντρων από την κ. Ιρίς Αλεξάνδρα 

Παπαχατζή,  μετά την υπ’αριθμ. πρωτ. 16237/18-04-2022 αίτηση. 
 

10. Αποδοχή δωρεάς  είκοσι δύο (22) δέντρων από την κ. Αικατερίνη Όλγα  
Κεφαλογιάννη ,  μετά την υπ’αριθμ. πρωτ. 15978/15-04-2022 αίτηση. 

 
11. Αποδοχή δωρεάς  δέκα  (10) δέντρων από τον κ. Βασίλειο  Μπουρίτη,  μετά 

την υπ’αριθμ. πρωτ. 17505/04-05-2022 αίτηση. 
 

12. Αποδοχή δωρεάς  δυο  (2) δέντρων από τον κ.  Κωνσταντίνο Γιακουμή    μετά 
την υπ’αριθμ. πρωτ. 17518/04-05-2022 αίτηση. 

  
13. Έγκριση  παραχώρησης χώρων διαδοχικής ταφής πρώην Ζ.Μ. κατηγορίας Α’ 

σο διάδρομο 23 Δεξιά στο  κοιμητήριο Κηφισιάς  σε νέο  δικαιούχο.  
 

14. Λήψη Απόφασης κατόπιν αιτήματος  των κ.κ.  Ν.Φ  &  Β.Φ. 



 
15. Λήψη αποφάσεων α) έγκριση επιλογής χώρων λειτουργίας 

εμποροπανηγύρεων, β) ίδρυσης λειτουργίας  εμποροπανηγύρεων και γ) 
έγκριση κανονισμού λειτουργίας    εμποροπανηγύρεων σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 4849/05-11-2021. 

 
 

16. Κυκλοφοριακή ρύθμιση στη Δημοτική Κοινότητα Κηφισιάς που αφορά: 
«Παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Ζηρίνη αρ. 3  στην 
Κηφισιά». 

 
17. Κυκλοφοριακή ρύθμιση στη Δημοτική Κοινότητα Κηφισιάς που αφορά: 

«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». 

 
 

18. Κυκλοφοριακή ρύθμιση στη Δημοτική Κοινότητα Κηφισιάς που αφορά : 
«Λήψη μέτρων για την αποτροπή της στάσης και της στάθμευσης έμπροσθεν 
των εισόδων των ιδιοκτησιών επί της οδού Ευριπίδου αρ.17 , στην Κηφισιά». 

 
 

19. Κυκλοφοριακή ρύθμιση στη Δημοτική Κοινότητα Ερυθραίας  που αφορά:           
«Παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Κρήνης αρ.17 στην Ν.              
Ερυθραία». 

 
 

                                                                              Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  - ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ        

                                                 

                                                                              ΓΙΩΡΓΟΣ Θ.   ΘΩΜΑΚΟΣ                                                                                            
 


