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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Κηφισιά, 05-01-2023 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                   Αρ. πρωτ.: 671 
∆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 2η τακτική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την                  

11-01-2023, ηµέρα Τετάρτη, και ώρα 19:45, 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 . 
 
Α. Επικύρωση Πρακτικών των συνεδριάσεων του ∆Σ: 28η τακτική & 29η ειδική          

(7-12-22), 30η ειδική & 31η τακτική (14-12-22). 
Β. Ενηµέρωση ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
Γ. Συζήτηση προ ηµερησίας διάταξης, συνολική διάρκεια συζήτησης 60’ 
∆. Έκτακτα θέµατα   
Ε. Τακτικά θέµατα 
 
 
1. Λήψη απόφασης για την υποβολή γνώµης επί αντικειµενικών αξιών ακινήτων του 

∆ήµου Κηφισιάς.  
 
2. Επί της υπ’αρ. 83/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά 

κυκλοφοριακή ρύθµιση για την τοποθέτηση κατακόρυφης σήµανσης (P-2) STOP 
επί της πλατείας Απέργη, στη συµβολή της µε την οδό ∆ηληγιάννη, στην Κηφισιά. 

     ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήµαρχος κ. Ζαπάντης. 

 
3. Επί της απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 8 του Ν.3463/2006 που αφορά την 

ονοµασία πεζόδροµου που βρίσκεται στην περιοχή “Υπόλοιπο Ούλεν”, µεταξύ των 
Ο.Τ. Γ972 και Ο.Τ. Γ969δ και είναι κάθετος στην οδό Γεωργίου Λύρα και Ιωάννη 
Βαρουξάκη στον ∆ήµο Κηφισιά ως “ΦΑΝΗ ΡΑΒΑΝΗ”. 
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4. Επί της απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 8 του Ν.3463/2006 που αφορά την 

ονοµασία πλατείας που βρίσκεται στη συµβολή των οδών Λουκή Ακρίτα και 
Παπαφλέσσα σε πλατεία “Κωνσταντίνου Στεφανή”. 

 
5. Έγκριση της υψοµετρικής µελέτης της εγκεκριµένης ανώνυµης οδού (αδιάνοιχτη) 

µεταξύ των Ο.Τ. 706-701Β και των οδών Παπαφλέσσα και  Αµφίσσης στην Άνω 
Κηφισιά. 

     ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήµαρχος κ. Κουρµαδιάς 

 
6. Γνωµοδότηση ως προς την όχληση ή µη, <εµπορικού καταστήµατος παροχής 

προσωπικών υπηρεσιών> (κοµµωτήριο και µανικιούρ – πεντικιούρ), στο ακίνητο 
επί της οδού Κολοκοτρώνη 7, Ο.Τ. 73, στην ΖΩΝΗ ΙΙ του Παραδοσιακού τµήµατος 
Πόλης του ∆ήµου Κηφισιάς. 

     ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήµαρχος κ. Κουρµαδιάς 

 
7. Γνωµοδότηση ως προς την όχληση ή µη, <εστιατορίου>, (κατάστηµα υγειονοµικού 

ενδιαφέροντος) στο ακίνητο επί της οδού ∆ρόσου 1 και Αίγλης 29, Ο.Τ. 421, 
Κηφισιά.  

     ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήµαρχος κ. Κουρµαδιάς 

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

προσωπικών υπηρεσιών>,  (Σχολή Οδηγών και ΚΕΘΕΥΟ), στο ακίνητο επί της οδού 
Αχαρνών αρ. 12, Ο.Τ. 128, Κηφισιά. 

     ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήµαρχος κ. Κουρµαδιάς 

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


