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Κηφισιά 11-11-2022 
Αρ.Πρωτ.: 14 

  
ΠΡΟΣ:  

Τον κ. Δήμαρχο 
Τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου 
Τους κ.κ. Συμβούλους της Κοινότητας Κηφισιάς 

 
ΚΟΙΝ.:  

 Δ/νσεις Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, 
 Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Δ/νση Πολεοδομίας,  
 Δ/νση Καθαριότητας , Δ/νση Περιβάλλοντος 
 Δ/νση Εξυπηρέτησης Πολιτών, 
 Δ/νση Προγραμματισμού, Επιχειρηματικότητας, 

Οργάνωσης & Πληροφορικής, 
 Νομικούς Συμβούλους, 
 Τοπικό Τύπο. 

 
 
Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 14η τακτική συνεδρίαση του Κοινοτικού 
Συμβουλίου στις 16-11-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 μ.μ. , η 
οποία θα γίνει δια ζώσης στο Δημαρχείο Κηφισιάς (αίθουσα Δημοτικών 
Παρατάξεων «Σταύρος Βόλκος»), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 
του Ν. 4940/2022, ΦΕΚ 112Α/14-06-2022 . 

 
     Α) Επικύρωση πρακτικών 
     Β) Ενημέρωση Κοινοτικού Συμβουλίου 

Γ)  Τακτικά θέματα 
 

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). 

 
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). 

 
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». 

 
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». 

 
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». 

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». 

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». 

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.  

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

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». 

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. 

 
Κηφισιά, 11-11-2022 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 
 
 

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ 
 
 


