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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 4η τακτική συνεδρίαση του Κοινοτικού 
Συμβουλίου (εξ΄αναβολής ) στις 26-05-2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
18:30, η οποία θα γίνει δια ζώσης στο Δημαρχείο Κηφισιάς (αίθουσα 
Δημοτικών Παρατάξεων «Σταύρος Βόλκος»), σύμφωνα με: 
 
- τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021 ΦΕΚ Α΄169/18-9-21, με το 
οποίο τροποποιήθηκε η παρ.1 του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου – ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020, όπως αυτή κυρώθηκε με 
το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 - ΦΕΚ A' 76/03.04.2020, 
- την υπ’αρ. 40/31-03-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, 
- την υπ’αρ. 426/13-11-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, 
- την υπ’αρ. 643/24-09-2021 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. 
- τους ορισμούς των άρθρων 89 & 90 του Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του 
θεσμικού πλαισίου της τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας 
Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα Κλεισθένης). 

 
Α. Ενημέρωση Κοινοτικού Συμβουλίου 
Β. Έκτακτα θέματα 
Γ. Τακτικά θέματα 
 

 
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.». 
 



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.». 
 
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.». 
 
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.» 
 
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»).  
 
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.» 
 
7. Λήψη μέτρων για την αποτροπή της στάσης και της στάθμευσης έμπροσθεν των 
εισόδων των ιδιοκτησιών επί της οδού Ευριπίδου αρ.17 , στην Κηφισιά. 
 
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.» 
 
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.» 
 
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.» 
 
11. Έγκριση ή μη της τεχνικής μελέτης με θέμα : «Παραχώρηση θέσης στάθμευσης 
ΑΜΕΑ στην οδό Ζηρίνη αρ. 3 στην Κηφισιά» 
 
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, το Συνέδριο και τις παράλληλες εκδηλώσεις του  Δικτύου 
Σημαντικών Κοιμητηρίων της Ευρώπης (Association of Significant Cemeteries of 
Europe), στο οποίο συμμετέχει το Κοιμητήριο Κηφισιάς» 
 
13. Προτάσεις και λήψη απόφασης για το θέμα της αφής των κανδηλίων και του 
καθαρισμού των τάφων στο Κοιμητήριο Κηφισιάς. 
 
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.» 
 

 
 
 
Κηφισιά, 23-05-2022 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 

 
 

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ 
 


