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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Συνεδρίαση 8
H

 /20-09-2017 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                            Αριθ. Απόφασης  15/2017 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ            

                        

                                           Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

                               

Από το πρακτικό της 20-09-2017 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής 

Κοινότητας Σταμάτας. 

Στη Σταμάτα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 20η του μηνός Σεπτεμβρίου  

του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 17:00 π.μ. το Συμβούλιο της Δημοτικής 

Κοινότητας Σταμάτας του Δ-Διονύσου συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από 

την με αρ. Πρωτ. 28585/15-09-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής 

Κοινότητας, που δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας και 

επιδόθηκε σε κάθε ένα Σύμβουλο  της Δ.Ε. Σταμάτας , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  88  

του Ν. 3852/2010,   για συζήτηση και διατύπωση γνώμης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας 

διάταξης : 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Αίτηση της κας Κατσούλη Αρετής για παράταση ταφής στο Νεκροταφείο Σταμάτας. 

ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμων σε ιδιοκτήτες ακαθάριστων οικοπέδων 

στην Δ.Ε. Σταμάτας. 

 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής 

Κοινότητας Σταμάτας είπε ότι σε σύνολο πέντε (5) μελών ήταν παρόντες. 

 

   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ 

1)Πέππας E.                                                      1)Μαραθιά Α. 

2)Πέππας Γ.                                             2)Χρήστου Γ. 

3)Κόκκαλης Γ.                                       

       

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης. 

Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν τα πρακτικά από την υπάλληλο του Δ-Διονύσου 

Λιάλιαρη Καλλιόπη. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1
ο
 θέμα της εντός ημερήσιας διάταξης είπε 

στο Συμβούλιο ότι η κα. Κατσούλη Αρετή υπέβαλλε την με υπ΄αρ.πρωτ. 

23232/2017 αίτηση με την οποία ζητά την παράταση του τάφου 3ετούς χρήσεως 

για τρια (3) έτη ακόμη στο Νεκροταφείο Σταμάτας, στον οποίο είναι 

ενταφιασμένη η μητέρα της. 

Επειδή σύμφωνα με τις υπ΄αρ. 23/1979 και 72/2000 ισχύουσες αποφάσεις 

της πρώην Κοινότητας Σταμάτας δεν αναφέρεται τίποτα σχετικά με τις 

παρατάσεις των τάφων, εισηγούμαι όπως προβούμε στην παράταση για ένα (1) 

έτος ακόμη  και με τίμημα που αντιστοιχεί στο 1/3 του ποσού (όπως 

καθορίστηκε με την υπ' αριθ. 25/2013 απόφαση Δ.Ε. Σταμάτας) που είχε 

πληρώσει (146,74 ευρώ) για τον τάφο 3τούς χρήσεως και ανέρχεται στο ποσό 

των 48,91 € για  ένα  (1) έτος και το οποίο θα εξοφληθεί στο αντίστοιχο Τμήμα  

Εσόδων του Δ-Διονύσου. 
Το Τ.Σ. Αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και τις 

τοποθετήσεις των συμβούλων και έπειτα από διαλογική συζήτηση    
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                                                ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

την παράταση για (1) ένα έτος στην αιτούσα κα Κατσούλη Αρετή  με την υποχρέωση να 

καταβάλλει το ποσό που αντιστοιχεί στο (1) ένα έτος και ανέρχεται στο ποσό των 48,91 ευρώ. 

 

  Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό :15 /2017 

 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής             Τα  Μέλη 

    Κοινότητας Σταμάτας                             

 

 ΠΕΠΠΑΣ Κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                               1.ΠΕΠΠΑΣ Γ. 

                                                                              2.ΚΟΚΚΑΛΗΣ Γ.     
 

                                                               Ακριβές αντίγραφο 

                                                          Σταμάτα 20-9-2017                              

                                                     Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου 

                                                              της Δ.Ε Σταμάτας 

 

                                                             Πέππας Ευάγγελος     

                                                             

 

 

     

 

 

 

                                                                                  


