
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Συνεδρίαση 4H /13-04-2017
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                          Αριθ. Απόφασης  6/2017
ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ         
                       

                                           Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
                              

Από  το  πρακτικό  της  13-04-2017 συνεδρίασης  του  Συμβουλίου  της  Δημοτικής
Κοινότητας Σταμάτας.

Στη Σταμάτα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 13η του μηνός Απριλίου  του
έτους  2017 ημέρα της εβδομάδας Μ.Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. το Συμβούλιο της Δημοτικής
Κοινότητας Σταμάτας του Δ-Διονύσου συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από
την  με  αρ.  Πρωτ.10002/7-04-2017  έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου  της  Δημοτικής
Κοινότητας,  που  δημοσιεύθηκε  στον  πίνακα  ανακοινώσεων  της  Δημοτικής  Κοινότητας  και
επιδόθηκε σε κάθε ένα Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 88 του Ν. 3852/2010,
για συζήτηση και διατύπωση γνώμης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο: Παρατάσεις εκταφών.
ΘΕΜΑ 2ο: Χορήγηση προέγκρισης καταστήματος επιχείρησης λιανικής διάθεσης τροφίμων και
ποτών   (παντοπωλείο)  –  επιχείρηση  μαζικής  εστίασης  προσφοράς  και  διάθεσης  πρόχειρου
γεύματος  επ' ονόματι Κοσμόπουλος Στέφανος ,που βρίσκεται στην πλατεία Σταμάτας  , της Δ.Ε.
Σταμάτας.
ΘΕΜΑ  3ο: Χορήγηση  προέγκρισης  καταστήματος  υγειονομικού  ενδιαφέροντος  επιχείρησης
μαζικής  εστίασης  πλήρους  γεύματος  και  διάθεσης  καφέ  σε  καθιστούς  και  διερχόμενους  επ'
ονόματι Τσαγκαράκης Ευάγγελος του Ιωάννη , στην Λ.Δροσιάς – Σταμάτας αρ.37 , 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)Πέππας Γ. 
2).Μαραθιά Α.                                           
3)Κόκκαλης Γ.
4)Χρήστου 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  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος  το 1ο θέμα της
εντός ημερήσιας διάταξης είπε στο Συμβούλιο τα εξής:

Προτείνω να εγκριθούν οι παρακάτω αιτήσεις παρατάσης ταφής:

1)Αίτηση της κ.Γαβαλιά Βασιλικής για παράταση ταφής της θανούσης
Τσακίρη Αικατερίνης. 

2)Αίτηση του κ.Φιλίππου Νικολάου για παράταση ταφής του θανόντος
Δαμιανού Φίλιππου. 
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3)Αίτηση της κ.Σεβδαλή Σεβαστείας για παράταση ταφής του θανόντος
Σεβδαλή Ιωάννη.

4)Αίτηση  του  κ.Δοντά  Νικόλαου  για  παράταση  ταφής  του  θανόντος
Δοντά  Παντελή.

Το  Τ.Σ.  της  Δ.Ε.  Σταμάτας  αφού  έλαβε  υπόψη  την  εισήγηση  του
Προέδρου και έπειτα από διαλογική συζήτηση

                                                                       
                         ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου για τις παρατάσεις των κάτωθι:
1)Αίτηση της κ.Γαβαλιά Βασιλικής για παράταση ταφής της θανούσης

Τσακίρη Αικατερίνης. -Παράταση για -2- έτη.
2)Αίτηση του κ.Φιλίππου Νικολάου για παράταση ταφής του θανόντος

Δαμιανού Φίλιππου-Παράταση για -2- έτη. 
3)Αίτηση της κ.Σεβδαλή Σεβαστείας για παράταση ταφής του θανόντος

Σεβδαλή Ιωάννη.-Παράταση για -2- έτη
.
4)Αίτηση  του  κ.Δοντά  Νικόλαου  για  παράταση  ταφής  του  θανόντος

Δοντά  Παντελή.-Παράταση για -2- έτη.

  Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό :6/2017

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής          Τα  Μέλη
    Κοινότητας Σταμάτας                          

 ΠΕΠΠΑΣ Κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                             1.ΜΑΡΑΘΙΑ Α.
                                                                            2.ΚΟΚΚΑΛΗΣ Γ.
                                                                            3.ΧΡΗΣΤΟΥ Γ.
     
                                                               Ακριβές αντίγραφο

                                                          Σταμάτα 13-4-2017                             

                                                     Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου

                                                              της Δ.Ε Σταμάτας

                                                             Πέππας Ευάγγελος    
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