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ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                       Συνεδρίαση  4 
η
                                                                                                                                        

                                                               
 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                                                     της 11-5-2016 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  

Ταχ Δ/νση Πλαστήρα  50,14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ                                 Αριθ. Απόφασης 13/2016 
                     

 

                                               Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

Από το πρακτικό της 11-5-2016 της συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου. 

Σήμερα  ημέρα Τετάρτη    και ώρα 17:00 μμ το συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου συνήλθε σε  

δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Γραφείο Διονύσου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 77/6-5-2016  

πρόσκληση της  Προέδρου του Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του  Δημοτικού 

Γραφείου Διονύσου  και επιδόθηκε  στα μέλη του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου σύμφωνα 

με την παρ.3 του άρθρου 88 του Ν.3852/2010,  για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω  θέματα  

της ημερήσιας δ/ξης:  
 

Θέμα 1
ο
: Λήψη απόφασης για την προέγκριση άδειας λειτουργίας και ίδρυσης  

                  καταστήματος ΚΥΕ επιχείρησης μαζικής εστίασης –προχείρου  

                  γεύματος (ζεστής και κρύας κουζίνας) εντός των κατασκηνώσεων  

                  ΤΥΠΕΤ της Εθνικής Τράπεζας που εκπροσωπείται από τον κ.Ιωάννη  

                   Ψωμιάδη του Θεόδωρου» 

Θέμα 2
ο
:«Πρόταση για πρόγραμμα Μικρών Διονυσίων 2016 » 

Θέμα 3
ο
:«Πρόταση για δωρεάν παραχώρηση του μονού τάφου Ε11 στον δημότη  

                  κ Γεώργιο Κυλάκο» 

Θέμα 4
ο
:«Εξέταση αιτήματος παράτασης ενταφιασμού»  

  

                  

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής διαπιστώθηκε ότι ήσαν παρόντα  (4) μέλη του συμβουλίου 

της δημοτικής κοινότητας Διονύσου.    

                                                                                                                                                           

               ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                                                                                                   

1) Μπάσης  Αναστάσιος του Ιωάννου (Πρόεδρος)              Μεθενίτη Σωτηρία Σόνια        

2)  Πατσαλιάς Δανέζης Γεώργιος  

3) Φραντζή Ελένη (Προσήλθε στην συζήτηση του 1
ου

 θέματος)   

4) Οικονομάκου Καλλιόπη                                       

     

Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν πρακτικά από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Επαμεινώνδα Πατσάκα  

 

Στην συνεδρίαση ήταν παρόντες και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι  Διονύσου κ.Ι.Τσουδερός και κ.Ι.Φωτάκης 

όπως επίσης και ο Πρόεδρος του Εξωραϊστικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Διονύσου κ.Κ.Μπομπής 

   

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου κ.Α.Μπάσης του Ιωάννου  ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης. 
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Θέμα 3
ο
:« Πρόταση για δωρεάν παραχώρηση του μονού τάφου Ε11 στον δημότη  

                  κ Γεώργιο Κυλάκο» 
  

 

 Για το 3
ο
 θέμα εντός ημερήσιας διάταξης  την εισήγηση έκανε ο Πρόεδρος της Δ.Κ.Διονύσου 

κ.Α.Ι.Μπάσης και είπε τα εξής: 

 

Ο δημότης μας κύριος Γεώργιος Κυλάκος έχει εκλεγεί τρείς τετραετίες τοπικός σύμβουλος στην 

Δημοτική Κοινότητα Διονύσου.  

     1) Η προσφορά του στην πρώην κοινότητα ήταν  πολύ μεγάλη , σαν Διευθυντής του ΤΥΠΕΤ παρείχε 

οικονομική βοήθεια δωρεάν πχ. 500.000 δραχμές κάθε φορά για εισητήρια στα Διονύσια, το Ο.Τ. 20 που 

υπάρχει σήμερα το Κοινοτικό Κατάστημα, ο χώρος για το αρχονταρίκι της εκκλησίας και η κατασκευή 

δωρεάν,  η νομιμοποίηση του κοιμητηρίου  και δωρεά υπέρ του Αγίου Γεωργίου.   

     2) Διάνοιξη της οδού Στρατή Καρρά και μεταφορά του φράκτη της κατασκήνωσης στη Στρατή Καρρά 

και της Σατωβριάνδου προς τα μέσα τρία μέτρα.         

     3) Διάνοιξη  του  χωματόδρομου από την Σατωβριάνδου  προς τον Άγιο Γεώργιο  

     4) Το ΤΥΠΕΤ παρείχε βοήθεια σε βλάβες νερού όπως έκανε πολλές περισσότερες προσλήψεις 

Διονυσιωτών από όσες χρειαζότανε. 

      5)Με προσωπικό του ΤΥΠΕΤ έκανε Αντιπυρική Προστασία για όλο τον Διόνυσο  

      6) Παρείχε δωρεάν αθλητικό υλικό στον ΑΟ Διονύσου  

Για όλους τους παραπάνω λόγους  και γενικότερα για την συνεισφορά του στον Διόνυσο, προτείνουμε  

να του παραχωρηθεί  δωρεάν ο μόνος τάφος Ε 11 που έχει ενταφιάσει  τον γιό του. Να επισημάνουμε ότι  

ο τάφος  αυτός δεν θα μεταβιβάζεται και δεν θα μπορεί να ενταφιαστεί κάποιος  άλλος εκεί.   

 

 
Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου αφού άκουσε την Πρόεδρο έλαβε γνώση των  διατάξεων της 

παρ. 2 του άρθρου 83 του Ν.3852/2010 «αρμοδιότητες συμβουλίου δημοτικής κοινότητας»,         

                                                   

                                           ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

Το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου, την εισήγηση,  του Προέδρου κ.Α.Μπάση και 

προτείνει  να παραχωρηθεί  στον δημότη κ.Γ.Κυλάκο,  δωρεάν ο μόνος τάφος Ε 11 που έχει ενταφιάσει  

τον γιό του. Ο τάφος  αυτός δεν θα μεταβιβάζεται και δεν θα μπορεί να ενταφιαστεί κάποιος  άλλος εκεί.   

 

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΔΚΔ.                                ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                                                                                            

           ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ι. ΜΠΑΣΗΣ                  

                                                                                1)Πατσαλιάς Δανέζης Γεώργιος   

                                                                                2)   Φραντζή Ελένη    

                                                                                3) Οικονομάκου Καλλιόπη                                                                                                                   

                                                                            

 

                                                                           Ακριβές αντίγραφο 

         Διόνυσος 11-5-2016 

 

 

                             Ο Πρόεδρος του ΣΔΚΔ 

                                                                   Αναστάσιος Ι.Μπάσης   
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Σχέδιο              

4-Γ,  

Εσωτ. Διανομή:  

Γραφείο Δημάρχου κ.Δ.Ζαμάνη   

Κοινοποίηση :  


