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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Κηφισιά, 03-06-2022 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                   Αρ. πρωτ.: 22489 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
ΠΡΟΣ: - Τον κ. ∆ήµαρχο 

  - Τους κ.κ. ∆ηµοτικούς Συµβούλους  
  - Τους κ.κ. Προέδρους ∆ηµοτικών Ενοτήτων  
  - Την κ. Γενική Γραµµατέα του ∆ήµου Κηφισιάς 

ΚΟΙΝ.: - ∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 

            - ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Υπηρεσία ∆όµησης 
            - ∆/νση Καθαριότητας, ∆/νση Περιβάλλοντος 
            - ∆/νση Εξυπηρέτησης Πολιτών 

  - ∆/νση Προγρ/σµού, Επιχειρηµατικότητας, Οργάνωσης & Πληρ/κής  
  - ∆/νση Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας και Αθλητισµού 

            - Νοµική Υπηρεσία 
- ∆ηµοτικές Ενότητες Κηφισιάς, Νέας Ερυθραίας, Εκάλης µε την Υποχρέωση 

για την ανάρτηση του παρόντος στο ∆ηµοτικό κατάστηµα.   
- Τοπικό Τύπο  

Σας καλούµε στην 12η τακτική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την                    
08-06-2022, ηµέρα Τετάρτη, και ώρα 19:30, η οποία θα γίνει µεικτή (δια ζώσης 
στο ∆ηµαρχείο – αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» ∆ήµου Κηφισιάς - και ταυτόχρονα µε 
τηλεδιάσκεψη) 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. 643/24-09-2021 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, 
και παρακαλούµε όπως ενηµερώσετε το Γραφείο της Προέδρου του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου αναφορικά µε τον τρόπο συµµετοχής σας σε αυτή, είτε δια ζώσης 
είτε µέσω τηλεδιάσκεψης έως την 06-06-2022, ηµέρα ∆ευτέρα. 
 
Α. Ενηµέρωση ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
B. Συζήτηση προ ηµερησίας διάταξης, συνολική διάρκεια συζήτησης 60’  
Γ. Έκτακτα θέµατα   
∆. Τακτικά θέµατα 
 
 
1. Έγκριση 5ης Αναµόρφωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου Κηφισιάς οικ. έτους 2022. 
    ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήµαρχος κ. Παπαδόπουλος. 
 
2. Λήψη απόφασης για την µετατροπή σε χρήµα της παροχής των µέσων προστασίας 

εργαζοµένων για τα έτη 2018-2019. 
     ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήµαρχος κ. Παπαδόπουλος. 

 
3. Γνωµοδότηση ως προς την όχληση ή µη, εστιατορίου – αναψυκτηρίου – σνακ µπαρ 

στο ακίνητο επί της οδού Λεβίδου 1 και Κασσαβέτη 1, στο Ο.Τ. 81, στην Κηφισιά. 
     ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήµαρχος κ. Κουρµαδιάς. 
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4. Γνωµοδότηση ως προς την όχληση ή µη, αναψυκτηρίου στο ακίνητο επί της οδού 
∆ιοµήδους Κυριακού αρ. 15, στο Ο.Τ. 36, στην Κηφισιά. 

     ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήµαρχος κ. Κουρµαδιάς. 
 
5. Γνωµοδότηση ως προς την όχληση ή µη, εστιατορίου – ψητοπωλείου στο ακίνητο 

επί της οδού Κασσαβέτη αρ. 13, στο Ο.Τ. 81, στην Κηφισιά. 
     ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήµαρχος κ. Κουρµαδιάς. 
 
6. Γνωµοδότηση ως προς την όχληση ή µη, εµπορικού καταστήµατος λιανικής 

διάθεσης τροφίµων και ποτών στο ακίνητο επί της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 357, στο 
Ο.Τ. 344, στην Κηφισιά. 

     ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήµαρχος κ. Κουρµαδιάς. 
 
7. Επί του υπ΄αρ.πρωτ.: 22351/02-06-2022 εγγράφου της ∆/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών για την τοποθέτηση καµπινών, για τις ανάγκες του έργου «Fiber to the 
Home - FTTH» στις ∆.Κ. Κηφισιάς και Ν. Ερυθραίας του ∆ήµου Κηφισιάς, κατόπιν  
αιτηµάτων της εταιρείας COSMOTE technical services. 

     ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήµαρχος κ. Μακρής. 
 
 
                                                                               Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
                                                                         του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
 
                                                                 ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΑΜΑΛΙΑ ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ    


