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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Κηφισιά, 15-07-2022 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                     Αρ. πρωτ.: 28822 
∆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 16η τακτική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την                   
20-07-2022, 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:  

- την υπ’αρ. 375/02-06-2022 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. 
- τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022, ΦΕΚ 136Α’/09-07-2022 . 

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 18-07-2022, ηµέρα ∆ευτέρα. 
 
Α. Επικύρωση Πρακτικών της 9ης τακτικής συνεδρίασης στις 13-04-2022, της 10ης 
τακτικής συνεδρίασης στις 04-05-2022, της 11ης τακτικής συνεδρίασης στις 11-05-
2022, της 12ης τακτικής συνεδρίασης στις 08-06-2022 και της 13ης τακτικής 
συνεδρίασης στις 22-06-2022. 
Β. Ενηµέρωση ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
B. Συζήτηση προ ηµερησίας διάταξης, συνολική διάρκεια συζήτησης 60’  
Γ. Έκτακτα θέµατα   
∆. Τακτικά θέµατα 
 

1. Αντικατάσταση µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. Πολιτισµού & 
Αθλητισµού «∆ηµήτριος Βικέλας» του ∆ήµου Κηφισιάς . 

 
2. Επι της υπ΄αριθµ. 496/2022 απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής η οποία αφορά 

την επιβολή και καθορισµό δυνητικού τέλους για τέλεση πολιτικών γάµων.  
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήµαρχος, κ. Παπαδόπουλος 

 
3. ∆ιοικητική αποβολή από το δηµοτικό ακίνητο επί της οδού Χρ. Κεφαλά, αρ. 9 

του ∆ήµου Κηφισιάς. 
     ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Νοµικός Σύµβουλος ∆ήµου Κηφισιάς, κ. Παπανικολόπουλος. 
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4. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρόσληψης ασκούµενου δικηγόρου στο Τµήµα 
Νοµικής Υποστήριξης  του ∆ήµου Κηφισιάς.  

     ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Εντεταλµένος ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Αυλήτης 
 

5. Γνωµοδότηση ως προς την όχληση ή µη, εµπορικού καταστήµατος παροχής 
προσωπικών υπηρεσιών επί της οδού Κολοκοτρώνη αρ. 8, Ο.Τ. 75, Ζώνη ΙΙ 
παραδοσιακού τµήµατος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κηφισιάς του ∆ήµου 
Κηφισιάς. 

     ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήµαρχος κ. Κουρµαδιάς. 
 

6. Γνωµοδότηση ως προς την όχληση ή µη, καταστήµατος υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος «εστιατόριο» επί της οδού Αγίων Θεοδώρων και Αγ. ∆ηµητρίου 
9, Ο.Τ. 34 της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κηφισιάς του ∆ήµου Κηφισιάς. 

     ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήµαρχος κ. Κουρµαδιάς  

 
7. Γνωµοδότηση ως προς την όχληση ή µη, καταστήµατος υγειονοµικού 

ενδιαφέροντος  «κατάστηµα – εστιατόριο» επί της οδού Χαρ. Τρικούπη αρ. 92 
και Αλαµάνας αρ. 1. Ο.Τ. 318 της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κηφισιάς του ∆ήµου 
Κηφισιάς. 

     ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήµαρχος κ. Κουρµαδιάς 

 
8. Γνωµοδότηση ως προς την όχληση ή µη, εµπορικού καταστήµατος Εµπορικό 

κατάστηµα, επιχείρηση λιανικού εµπορίου – πρατήριο άρτου – ζαχαροπλαστική 
– κάβα – παντοπωλείο στην οδό Κολοκοτρώνη 9, Ο.Τ. 73 της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Κηφισιάς του ∆ήµου Κηφισιάς. 

     ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήµαρχος κ. Κουρµαδιάς. 

 
9. Λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας ή µη ονοµασίας Πλατείας, στην 

συµβολή των οδών Λουκή Ακρίτα και Παπαφλέσσα στη ∆ηµοτική Κοινότητα 
Νέας Ερυθραίας του ∆ήµου Κηφισιάς. 
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Αντιδήµαρχος κ. Μακρής. 

 
    10. Επί της εισήγησης της Επιτροπής Περιβάλλοντος για την διαχείριση  πρασίνου 
          ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Αντιδήµαρχος κ. Σκορδίλης. 

 

11. Έγκριση για την καταστροφή άχρηστων υλικών.  
      ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήµαρχος κ. Καυγαλάκης. 
 

 
 

                                                                              Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
                                                                         του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
 
                                                                 ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΑΜΑΛΙΑ ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ    


