
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ   
Αποδεικτικό τοιχοκόλλησης 

 

   Στο Μαυροµµάτι σήµερα την 4-7-2011  ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:30 π.µ. η υπογραφόµενη υπάλληλος Βλάχου 
Στυλιανή µε εντολή του Προέδρου του Συµβουλίου της ∆.Κ. τοιχοκόλλησα στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού 
Καταστήµατος πίνακα µε τα συζητηθέντα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης κατά τη συνεδρίαση του Συµβουλίου την 30-6-
2011 και στον οποίο περιλαµβάνεται και η παρούσα απόφαση παρουσία των µαρτύρων: 
α) Καλύβα Φωτίου και β) Ανυφαντή Θωµά 
Αφού συντάχθηκε και υπογράφεται το πρακτικό αυτό. 
 
Το τοιχοκόλλησε                                                                                                                  
        Τ.Σ.Υ.                                                                                                                                
Βλάχου Στυλιανή                                                      Ακριβές Αντίγραφο 

Μαυροµµάτι   4-7-2011 
Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆.Κ.  

 
                                                                               Γκινής Επαµεινώνδας                

 

 

 

  Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
 
 
Από το πρακτικό 7/2011 Συνεδρίασης του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ. 

 
Αριθµός Απόφασης : 11/2011 

 
Περίληψη: Περί εξέτασης αίτησης της Κ/Ξ ΠΡΟΤΕΚΑΤ-ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ. 
 
                                                                      

Σήµερα την 30-6-2011 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 16:00 η ∆ηµοτική Κοινότητα ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ συνήλθε σε 
δηµόσια συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, ύστερα από την αριθ. 12060/26-6-2011 πρόσκληση του Προέδρου 
της, που δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του καταστήµατος και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στα µέλη της, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του ∆.Κ.Κ. και του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010/(ΦΕΚ 87)7-6-2010 τεύχος Α΄)  «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης», για συζήτηση και 

λήψη αποφάσεων στα θέµατα της ηµερησίας διατάξεως . 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε  (5)  µελών ήταν: 
 

 

Α/Α  Μ   έ   λ  η Παρόντες Απόντες 

1.  Γκινής Επαµεινώνδας                          Πρόεδρος  Χ  

2. Νάσιος Γεώργιος                                    Μέλος Χ  

3. Πάπαρη Βασιλεία                                   Μέλος Χ  

4. Κοσµάς Προκόπης                                  Μέλος Χ  

5. Τσίντζου Μαρία                                      Μέλος Χ  

    

 
Τα απόντα µέλη της ∆ηµοτικής Κοινότητας κλήθηκαν νόµιµα 

 

 

Στη συνεδρίαση παρέστη και η υπάλληλος του ∆ήµου Βλάχου Στυλιανή για την τήρηση των πρακτικών. 



            
 
Αριθµός απόφασης  11/2011 

 
Εισηγούµενος ο Πρόεδρος το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ήτοι περί εξέτασης αίτησης της Κ/Ξ 

ΠΡΟΤΕΚΑΤ-ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ εξέθεσε ότι: Η εταιρεία  Κ/Ξ ΠΡΟΤΕΚΑΤ- ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ, που εδρεύει στο 4ο 
χλµ. Τρικάλων-Καρδίτσας, υπέβαλε στο ∆ήµο µας την αριθµ. 10109/3-6-2011 αίτηση µε την οποία αιτείται 
την παραχώρηση χώρου δέκα στρεµµάτων περίπου στο δρόµο από οικισµό Καραϊσκάκη προς εργοστάσιο 
∆ΕΗ µε σκοπό να καλύψει τις ανάγκες κατασκευής του έργου «∆ίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων Μουζακίου-
Καραϊσκάκη- Μαυροµµατίου», την κατασκευή του οποίου έχει αναλάβει, υπό την προϋπόθεση πως ο χώρος 
θα παραδοθεί στην αρχική του µορφή µετά την οριστική παραλαβή του έργου. 
    Στη συνέχεια διάβασε την αίτηση για να λάβει γνώση το σώµα και πρότεινε να αναβληθεί η συζήτηση του 
θέµατος για επόµενη συνεδρίαση στην οποία θα παραβρεθεί και νόµιµος εκπρόσωπος της Κ/Ξ, ο οποίος θα 
ορίσει την ακριβή χρήση της περιοχής της οποία ζητάει να γίνει η παραχώρηση και κάλεσε το Συµβούλιο να 
αποφασίσει σχετικά. 

Το Συµβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και µετά από διαλογική συζήτηση  
 

  

Αποφασίζει Οµόφωνα  
 
 

Αναβάλλει τη συζήτηση του θέµατος για επόµενη συνεδρίαση για τους λόγους που αναφέρονται στην 
εισήγηση του θέµατος. 
 

 

  Η παρούσα απόφαση πήρε Αυξ. Αριθµ:11/2011 
 
    Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω: 
 
 

             Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                                                                       Ακολουθούν υπογραφές  
   

 
                              

      Γκινής Επαµεινώνδας 
          


