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                                                 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

                                     

Από το πρακτικό της 21-10-2013 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής 

Ενότητας Σταμάτας. 

Στη Σταμάτα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 21η του μηνός 

Οκτωβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ. το 

Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας Σταμάτας του Δ-Διονύσου συνήλθε σε τακτική 

δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 127/17-10-2013 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Ενότητας, που δημοσιεύθηκε στον πίνακα 

ανακοινώσεων της Δημοτικής Ενότητας και επιδόθηκε σε κάθε ένα Σύμβουλο, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 88 του Ν* 3852/2010, για συζήτηση και 

γνωμοδότηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 

 

ΘΕΜΑ 1ο :   «Αίτηση κου Ντούνια Νικολάου του Παναγιώτη για αγορά   

  οστεοφυλακίου με δόσεις». 

ΘΕΜΑ 2ο :   «Αίτηση κας Τζαρέλα Σταματίας για ονοματοδοσία οδού (εξ  

  αναβολής)».                                     

ΘΕΜΑ 3ο :  «Αίτημα κατοίκων Σταμάτας για παραχώρηση υπόγειας αίθουσας για 

  εφαρμογή  αθλητικών προγραμμάτων». 

 

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

Δημοτικής Ενότητας Σταμάτας είπε ότι σε σύνολο τεσσάρων [4] μελών ήταν από 

τους κ.κ. Συμβούλους της Δημοτικής Ενότητας  : 

 

   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ 

1] Παπαδάκης Γεώργιος 

2] Πέππας Ευάγγελος       Ουδείς. 

3] Κριεμάδης Ευάγγελος    

4] Οικονομίδου Αθηνά   

   

              

Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής 

Ενότητας Σταμάτας κος Κόκκαλης Γεώργιος, καθώς και ο τοπικός Αντ/ρχος 

Σταμάτας κος  Πέππας Νικόλαος. 

Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν τα πρακτικά από την υπάλληλο του Δήμου 

Διονύσου Τσινικάλη Ελένη. 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης. 

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

Συμβούλιο ότι ο κος Ντούνιας Νικόλαος του Παναγιώτη  υπέβαλλε την με υπ΄αρ 

πρωτ. 108/07-08-2013 αίτηση με την οποία ζητά τη χορήγηση – αγορά 

οστεοφυλακίου για την τοποθέτηση των οστών των γονιών του Παναγιώτη & 

Βασιλικής Ντούνια εντός του Νεκροταφείου της Δημοτικής Ενότητας Σταμάτας και η 



οποία να γίνει σε τρεις (3) δόσεις λόγω οικονομικής αδυναμίας. Το ισχύον ποσόν 

είναι 293,47€ για αγορά οστεοφυλακίου διαρκούς χρήσεως. 

 Εισηγούμαι λοιπόν όπως ικανοποιήσουμε το αίτημά του για την αγορά του 

οστεοφυλακίου και η οποία θα γίνει σε τρεις (3) δόσεις  των 100,00€ η πρώτη (1η) 

και η δεύτερη (2η) και 93,47€ η τρίτη (3η) και τελευταία δόση. 

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας Σταμάτας, μετά από διαλογική 

συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, 

 

                          Ε ι σ η γ ε ί τ α ι  Ο μ ό φ ω ν α 

 

 Και συμφωνεί με την εισήγηση του Προέδρου για τη χορήγηση 

οστεοφυλακίου διαρκούς χρήσεως στον κο Ντούνια Νικόλαο σε τρεις (3) δόσεις 

(μηνιαίες). 

 

 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό : 36/2013 

    

 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής             Τα  Μέλη 

    Ενότητας Σταμάτας                             

1. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

2. ΠΕΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

 

3. ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

         4.   ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 

 

         

 

Ακριβές αντίγραφο 

Σταμάτα 21-10-2013 

Ο  Πρόεδρος του Συμβουλίου 

της Δημοτικής Ενότητας 

Σταμάτας 

 

 

 

    ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 


