
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 
      Τ.Κ. 43060 

Αποδεικτικό Τοιχοκολλήσεως 
 

         Στο Μουζάκι σήμερα την 30-5-2011 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:30 ο υπογραφόμενος Καλύβας Φώτιος  με εντολή του Προέδρου της 
Δ.Κ τοιχοκόλλησα στην εξώπορτα του δημοτικού  καταστήματος  Πίνακα με τα συζητηθέντα θέματα της ημερησίας διάταξης κατά τη συνεδρίαση του 
Συμβουλίου της  27-5-11 και στον οποίο πίνακα περιλαμβάνεται και η παρούσα απόφαση. 
Η τοιχοκόλληση έγινε ενώπιον των υπογεγραμμένων μαρτύρων:  1) Πολύμερου Ηλία και 2)Ανυφαντής Θωμάς 
Αφού συντάχθηκε και υπογράφεται το Πρακτικό αυτό 
  Το τοιχοκόλλησε                                                                                                                                                    Οι Μάρτυρες 
         T.Y.Σ.                                                                                                                                                  ακολουθούν υπογραφές 

Ακριβές αντίγραφο 
Μουζάκι 30-5-11 
Ο Πρόεδρος 

 
 
 

Καλαμπαλίκης Θωμάς 
                        

  Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
        

Από το Πρακτικό 9/2011 Συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας  Μουζακίου 
 
Αριθμός Απόφασης 21/2011 
 
 Περίληψη:  
 
           Περί καθορισμού χώρων της Δημοτικής αγοράς Μουζακίου 

 
Σήμερα την 27ην  Μαϊου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας 

Μουζακίου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την αριθμ. ……..  )6-5-2011 
πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με 
αποδεικτικό στα Μέλη αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. ,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  Καλαμπαλίκης Θωμάς  Πρόεδρος  Χ  
2. Πούππης Νικόλαος  Αντιπρόεδρος Χ  
3. Λιάβα Θεοπίστη  μέλος Χ  
4. Πλακιάς Φίλιππος  μέλος Χ  
5. Τριχιάς Πολυχρόνης  μέλος Χ  
    
    
 Τα απόντα μέλη της Δ.Κ. κλήθηκαν νόμιμα   

 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Καλύβας Φώτιος  υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των Πρακτικών. 
Αριθμ.2012011   

      Ο Πρόεδρος ύστερα από τη  διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 
εισηγήθηκε το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  ήτοι: Περί καθορισμού χώρων Δημοτικής αγοράς 
Μουζακίου είπε ότι: 

Όπως γνωρίζουμε ο Δήμος εκμεταλλεύεται το τοπικό δικαίωμα δηλαδή το 
δικαίωμα ενοικίασης στο χώρο της Δημοτικής Αγοράς κατά την ημέρα Σάββατο 
κάθε έτος. Έτσι και το έτος 2011 και 2012 ο Δήμος μας θα ενοικιάσει τους 
χώρους εντός της Δημοτικής Αγοράς αλλά και πέριξ αυτής σε συγκεκριμένα 
σημεία όπως στο χώρο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας καθώς και στο δρόμο 
ανάμεσα της πλατείας και του κτιρίου της Δημοτικής Αγοράς. 

 

   



 Για την καλύτερη εξυπηρέτηση εμπόρων-παραγωγών και αγοραστών, ο 
χώρος όπου θα πραγματοποιείται η λαϊκή αγορά χωρίζεται σε ζώνες, όπως: 

 
Α΄ ΖΩΝΗ: Στο εσωτερικό της Δημοτικής Αγοράς θα γίνεται η πώληση των 
αγροτικών προϊόντων σε σύνολο θέσεων ενενήντα έξι (96) (από Α1-Α96). 
 
Β΄ ΖΩΝΗ: Στο πίσω χώρο του κτιρίου της Δημοτικής Αγοράς και πλησίον της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας θα γίνεται η πώληση των βιοτεχνικών προϊόντων σε 
σύνολο θέσεων εξήντα μιας (61) (από Β1 έως Β61). 
 
Γ΄ ΖΩΝΗ: Στις τέσσερις εισόδους του κτιρίου της Δημοτικής Αγοράς θα γίνεται η 
πώληση αγροτικών προϊόντων σε σύνολο θέσεων είκοσι τριών (23) (από αριθ. 
97 έως 120). 
 
Δ΄ ΖΩΝΗ: Στα πεζοδρόμια απέναντι από το Δημαρχείο θα γίνεται η πώληση 
σιδερικών και βιομηχανικών προϊόντων σε σύνολο θέσεων πέντε (5) (από Δ1 
έως Δ5). 
 
Ε΄ ΖΩΝΗ: Στο δρόμο ανάμεσα της πλατείας και του κτιρίου της Δημοτικής 
Αγοράς έως την είσοδο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας θα αναπτυχθούν δέκα 
τέσσερις (14) θέσεις για τις ανάγκες βιοτεχνικών ειδών (από Ε1 έως Ε14). 
 
ΣΤ΄ ΖΩΝΗ: Από το κατάστημα Σωτηρίου έως και το κατάστημα Καταραχιά στη 
δεξιά πλευρά του πεζοδρομίου σύνολο δέκα (10) θέσεων θα γίνεται η πώληση 
των εποχικών φυτών (ζαρζαβατικών). 
 
Ζ΄ ΖΩΝΗ: Στο χώρο μπροστά από τα καταστήματα Τουραλιά, Μαντέλλου, 
Μπαϊράμη και μπροστά από το Δημαρχείο θα αναπτυχθούν δεκαπέντε (15) θέσεις 
(από 1 έως 15). με άνθη-φυτά-δένδρα . 
 
Η΄ ΖΩΝΗ: Στο χώρο από παλαιά γέφυρα και προς τα πάνω θα αναπτυχθούν 
δώδεκα (12) θέσεις (από Η1 έως Η12). στο πλακόστρωτο για τις ανάγκες των 
σιδερικών και ξυλογλύπτων ( χωρίς τη χρήση αυτοκινήτων), στο υπόλοιπο τμήμα 
και εντός του χώρου στάθμευσης των αυτοκινήτων, θα αναπτυχθούν προϊόντα 
όπως τροφές χορταρικά , πουλερικών και ζώα  
 

Κατόπιν τούτου  κάλεσε το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.    
          Το συμβούλιο  ύστερα από διαλογική συζήτηση αφού είδε και το άρθρο 83 του 
Ν.3852)2010   
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

Προτείνεται για την καλύτερη εξυπηρέτηση εμπόρων-παραγωγών και 
αγοραστών για το έτος 2011, ο χώρος όπου θα πραγματοποιείται η λαϊκή αγορά 
να χωρίζεται σε ζώνες, όπως: 

 
Α΄ ΖΩΝΗ: Στο εσωτερικό της Δημοτικής Αγοράς θα γίνεται η πώληση των 
αγροτικών προϊόντων σε σύνολο θέσεων ενενήντα έξι (96) (από Α1-Α96). 
 
Β΄ ΖΩΝΗ: Στο πίσω χώρο του κτιρίου της Δημοτικής Αγοράς και πλησίον της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας θα γίνεται η πώληση των βιοτεχνικών προϊόντων σε 
σύνολο θέσεων εξήντα μιας (61) (από Β1 έως Β61). 
 

   



Γ΄ ΖΩΝΗ: Στις τέσσερις εισόδους του κτιρίου της Δημοτικής Αγοράς θα γίνεται η 
πώληση αγροτικών προϊόντων σε σύνολο θέσεων είκοσι τριών (23) (από αριθ. 
97 έως 120). 
 
Δ΄ ΖΩΝΗ: Στα πεζοδρόμια απέναντι από το Δημαρχείο θα γίνεται η πώληση 
σιδερικών και βιομηχανικών προϊόντων σε σύνολο θέσεων πέντε (5) (από Δ1 
έως Δ5). 
 
Ε΄ ΖΩΝΗ: Στο δρόμο ανάμεσα της πλατείας και του κτιρίου της Δημοτικής 
Αγοράς έως την είσοδο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας θα αναπτυχθούν δέκα 
τέσσερις (14) θέσεις για τις ανάγκες βιοτεχνικών ειδών (από Ε1 έως Ε14). 
 
ΣΤ΄ ΖΩΝΗ: Από το κατάστημα Σωτηρίου έως και το κατάστημα Καταραχιά στη 
δεξιά πλευρά του πεζοδρομίου σύνολο δέκα (10) θέσεων θα γίνεται η πώληση 
των εποχικών φυτών (ζαρζαβατικών). 
 
Ζ΄ ΖΩΝΗ: Στο χώρο μπροστά από τα καταστήματα Τουραλιά, Μαντέλλου, 
Μπαϊράμη και μπροστά από το Δημαρχείο θα αναπτυχθούν δεκαπέντε (15) θέσεις 
(από 1 έως 15). με άνθη-φυτά-δένδρα . 
 
Η΄ ΖΩΝΗ: Στο χώρο από παλαιά γέφυρα και προς τα πάνω θα αναπτυχθούν 
δώδεκα (12) θέσεις (από Η1 έως Η12). στο πλακόστρωτο για τις ανάγκες των 
σιδερικών και ξυλογλύπτων ( χωρίς τη χρήση αυτοκινήτων), στο υπόλοιπο τμήμα 
και εντός του χώρου στάθμευσης των αυτοκινήτων, θα αναπτυχθούν προϊόντα 
όπως τροφές χορταρικά , πουλερικών και ζώα  
Όπως το επισυναπτόμενο τοπογραφικό.  
 
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 21/2011 
 Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω: 
 
   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                          ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                      Ακολουθούν υπογραφές  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 
 
 

 
                              

Καλαμπαλίκης Θωμάς 
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