
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ   
Αποδεικτικό τοιχοκόλλησης 

 
   Στο Μουζάκι σήμερα τη  14-2-2011  ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 10:30 π.μ. ο υπογραφόμενος 
υπάλληλος Καλύβας Φώτιος με εντολή του Προέδρου του Δ.Σ. τοιχοκόλλησα στον πίνακα 
ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος  πίνακα με τα συζητηθέντα θέματα της ημερήσιας διάταξης 
κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. την 10-2-2011, ενώπιον των 1.Πολύμερο Ηλία και 2. Ανυφαντή Θωμά, 
μαρτύρων, στον οποίο περιλαμβάνεται και η παρούσα απόφαση του Δ.Σ.  
Αφού συντάχθηκε και υπογράφεται το πρακτικό αυτό.                                       
Το τοιχοκόλλησε     
   Ακριβές αντίγραφο                                                   Το τοιχοκόλλησε 
Μουζάκι   14 - 2  - 2011                                                 Τ.Υ.Σ.          
 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                  Καλύβας Φώτιος  

 
 

Καλαμπαλίκης Θωμάς                                                   
 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από το πρακτικό 3/2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας 
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ. 
 
Αριθμός Απόφασης : 4/2011 
 
                                         Περίληψη 
               «Περί μίσθωσης των καταστημάτων 6,7 και 8 της Δημοτικής 
Αγοράς Σεισμοπλήκτων  Μουζακίου». 
                                                                      

Σήμερα την 10-2-2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 το Συμβούλιο της 
Δημοτικής Κοινότητας  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο 
Δημοτικό Καταστήμα, ύστερα από την αριθ. 1739/4-2-2011 πρόσκληση του 
Προέδρου του, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του 
καταστήματος  και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της, 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. Πούπης  Νικόλαος Αντιπρόεδρο Χ  
3. Λιάβα  Θεοπίστη Μέλος Χ  
4. Πλακιάς  Φίλιππος Μέλος Χ  
5. Τριχιάς Πολυχρόνης Μέλος Χ  
      
      
      

Τα απόντα μέλη του Δ.Σ. κλήθηκαν νόμιμα 

 
 
   Στη συνεδρίαση παρέστη και ο Δημοτικός υπάλληλος Φώτης Καλύβας για 
την τήρηση των πρακτικών. 



 

 

                                                                      
Αριθμός απόφασης : 4/2011 
 

Εισηγούμενος ο Πρόεδρος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ήτοι   
μίσθωσης των καταστημάτων 6,7 και 8 της Δημοτικής Αγοράς Σεισμοπλήκτων  
Μουζακίου είπε τα εξής:  

Κ.κ. Σύμβουλοι σας γνωρίζω ότι στην αγορά των Σεισμοπλήκτων υπάρχουν 
δημοτικά κατ/τα ,τα με αριθ.6,7 και 8 ήταν μισθωμένα από το κ.Λάζαρο Μιαρίτη  
και έχει λήξει η μίσθωσή των. Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου της 
Δημοτικής Κοινότητας Μουζακίου σύμφωνα με το άρθρο 83 του Ν.3852)2010 
σχετικά με την αξιοποίηση της Δημοτικής περιουσίας ,προτείνεται η μίσθωση των 
καταστημάτων με αριθ.6,7 και 8 της Δημοτικής αγοράς Σεισμοπλήκτων.      
          Το συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου ,είδε το άρθρο 83 
του Ν.3852)2010 και έπειτα από διαλογική συζήτηση  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
        Προτείνει τη μίσθωση των καταστημάτων 6,7 και 8 της Δημοτικής Αγοράς 
Σεισμοπλήκτων Μουζακίου .  
  Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 4/2011 
 
    Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 
κατωτέρω: 
   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                          ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                      Ακολουθούν υπογραφές  
   

 
                              

Καλαμπαλίκης Θωμάς 
                                                                          
 
 
 


