
   

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 
      Τ.Κ. 43060 

Αποδεικτικό Τοιχοκολλήσεως 
 

         Στο Μουζάκι σήµερα την 12-9-2011 ηµέρα της εβδοµάδας ∆ευτέρα  και ώρα 10:30 ο υπογραφόµενος Καλύβας Φώτιος  µε εντολή του Προέδρου της 
∆.Κ τοιχοκόλλησα στην εξώπορτα του δηµοτικού  καταστήµατος  Πίνακα µε τα συζητηθέντα θέµατα της ηµερησίας διάταξης κατά τη συνεδρίαση του 
Συµβουλίου της  8-9-11 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 12-9-11 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 

Καλαµπαλίκης Θωµάς 

                        

  Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
        

Από το Πρακτικό 13)2011 Συνεδρίασης της ∆ηµοτικής Κοινότητας  Μουζακίου 
 

Αριθµός Απόφασης 41/2011 
 
 Περίληψη:  
 

             Σχετικά µε τα αδέσποτα σκυλιά στο Μουζάκι 
Σήµερα την 8ην  Σεπτεµβρίου 2011 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 19:30 το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας 

Μουζακίου συνήλθε σε έκτακτη δηµόσια συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό κατάστηµα, ύστερα από την αριθµ. ….      )2-
9-2011 πρόσκληση του Προέδρου της, που δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου και 
επιδόθηκε µε αποδεικτικό στα Μέλη αυτής σύµφωνα µε τις διατάξεις του ∆.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 ∆.Ε. κλήθηκαν νόµιµα   

 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Καλύβας Φώτιος  υπάλληλος του ∆ήµου, για την τήρηση των Πρακτικών. 
Αριθµ.41)2011   

      Ο Πρόεδρος ύστερα από τη  διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 
εισηγήθηκε το 4ο θέµα τη ηµερήσιας διάταξης ήτοι: Σχετικά µε τα αδέσποτα σκυλιά στο Μουζάκι είπε 
ότι: όπως έχει παρατηρηθεί από όλους µας στην πόλη του Μουζακίου κυκλοφορούν είτε µεµονωµένα 
είτε κατά αγέλες σκυλιά ,µε αποτέλεσµα πλέον να υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να δαγκώσουν όχι µόνο 
παιδιά που παίζουν αλλά ηλικιωµένους και περαστικούς. Για το λόγο αυτό πρέπει ο ∆ήµος να λάβει 
κάποια µέτρα.   

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  
 
       Προτείνει οι αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου να επιληφθούν του θέµατος προκειµένου 
να λυθεί το πρόβληµα των αδέσποτων σκύλων.     
 
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθµό 41/2011 
 Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω: 
 
   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                          ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                      Ακολουθούν υπογραφές  
   

 
                              

Καλαµπαλίκης Θωµάς 
                                                                          
 
 
 
 


