
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ   
Αποδεικτικό τοιχοκόλλησης 

 
   Στο Μουζάκι σήμερα τη  28-2-2011  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 23-2-2011, 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   28 - 2  - 2011                                                 Τ.Υ.Σ.          
 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                  Καλύβας Φώτιος  

 
 

Καλαμπαλίκης Θωμάς                                                   
 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από το πρακτικό 4/2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας 
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ. 
 
Αριθμός Απόφασης : 6/2011 
 
                                         Περίληψη 
               «Περί των υδρορροών στις κατοικίες του Μουζακίου». 
                                                                      

Σήμερα την 23-2-2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:00 μ.μ. το Συμβούλιο 
της Δημοτικής Κοινότητας  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο 
Δημοτικό Καταστήμα, ύστερα από την αριθ.  2573/18-2-2011 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 : 6/2011 
 

Εισηγούμενος ο Πρόεδρος το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης το οποίο 
ομόφωνα το Συμβούλιο αποφάσισε να συζητήσει με την αριθμ.5/2011 απόφασή 
του σχετικά με τις υδρορροές των κατοικιών του Μουζακίου  είπε τα εξής : Όπως 
σας είναι γνωστό πολλές κατοικίες στο Μουζάκι  έχουν υδρορροές οι οποίες 
μαζεύουν τα νερά της βροχής, επειδή παρατηρήθηκε όμως ότι πολλές εξ΄αυτών 
δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά με αποτέλεσμα όταν βρέχει να είναι αδύνατη  η 
διάβαση των πεζών και το νερό αυτών πέφτει με ορμή από μεγάλο ύψος,  
προτείνεται να ειδοποιηθούν εγγράφως οι ιδιοκτήτες αυτών και να τακτοποιήσουν 
την απορροή των βρόχινων υδάτων με τέτοιο τρόπο   ώστε να μην δημιουργούνται 
τα προαναφερθέντα προβλήματα.  

Κατόπιν τούτου  κάλεσε το συμβούλιο ν΄αποφασίσει σχετικά     
          Το συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
        Να ειδοποιηθούν οι κάτοικοι που έχουν τις υδρορροές οι οποίες δημιουργούν 
προβλήματα στους δρόμους, με αποτέλεσμα τη δυσχερή διάβαση των πεζών, να 
τακτοποιήσουν την απορροή των βρόχινων νερών.-   
  Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 6/2011 
 
    Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 
κατωτέρω: 
   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                          ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                      Ακολουθούν υπογραφές  
   

 
                              

Καλαμπαλίκης Θωμάς 
                                                                          
 
 
 


