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Κηφισιά 18-07-2022 
Αρ.Πρωτ.: 9 

  
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 9η έκτακτη συνεδρίαση 

(εξ΄αναβολής) του Κοινοτικού Συμβουλίου στις 21-07-2022, ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 19:00, 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. Το γεγονός που καθιστά τη παρούσα συνεδρίαση έκτακτη, 
προκειμένου να εισηγηθεί το ως άνω Σώμα αφορά την ανάκληση ή μη της 
υπ΄ αριθμ. 24139/16-06-2022 άδειας παράτασης χρήσης μουσικής η οποία 
εκδόθηκε μετά την υπ΄αριθμ. 22/2022 απόφαση του Συμβουλίου της 
Κοινότητας Κηφισιάς στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος το οποίο 
βρίσκεται επί της οδού Γεωρ. Δροσίνη αρ. 5 στην Κηφισιά και με διακριτικό 
τίτλο “DJANGO” κατόπιν γνωστοποίησης εν όψει εγγράφων που προκύπτουν 
ως προς την διατάραξη κοινής ησυχίας και την υπέρβαση του ωραρίου 
χρήσης μουσικής στην περιοχή που προκαλείτε από το εν λόγω κατάστημα. 

 
 
Α) Έκτακτα θέματα 
Β)  Τακτικά θέματα 

 
1 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την ανάκληση ή μη της υπ΄ 

αριθμ. 24139/16-06-2022 άδειας παράτασης χρήσης μουσικής η οποία 
εκδόθηκε μετά την υπ΄αριθμ. 22/2022 απόφαση του Συμβουλίου της 



Κοινότητας Κηφισιάς και αφορά στο κατάστημα υγειονομικού 
ενδιαφέροντος το οποίο βρίσκεται επί της οδού Δροσίνη αρ. 5 στην 
Κηφισιά και με διακριτικό τίτλο “DJANGO”. 

 
2.  Συζήτηση και λήψη απόφασης με θέμα: Επανέγκριση μελέτης με τίτλο 
     «Διαμόρφωση πλατείας Αδαμών Δ.Ε. Κηφισιάς». 
 
3. Συζήτηση και λήψη απόφασης με θέμα : Έγκριση μετακίνησης της 
    εντεταλμένης για την εύρυθμη λειτουργία του Κοιμητηρίου Κηφισιάς 
    Κοινοτικής Συμβούλου Κηφισιάς κας Θεοδώρας Βιργινίας Ντάλλη στα   

         Χανιά, 5-7 Οκτωβρίου 2022, σε απάντηση προσωπικής πρόσκλησης που 
         που έλαβε στο πλαίσιο συμμετοχής του κοιμητηρίου Κηφισιάς στο 
         Πρόγραμμα Πολιτιστικών Διαδρομών του Συμβουλίου της Ευρώπης.     

  

Κηφισιά, 18-07-2022 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 

 
 

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ 


