
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ   
Αποδεικτικό τοιχοκόλλησης 

 
   Στο Μουζάκι σήμερα τη  2-4-2011  ημέρα  Σάββατο  και ώρα 10:30 π.μ. ο υπογραφόμενος 
υπάλληλος Καλύβας Φώτιος με εντολή του Προέδρου του  τοιχοκόλλησα στον πίνακα ανακοινώσεων 
του δημοτικού καταστήματος  πίνακα με τα συζητηθέντα θέματα της ημερήσιας διάταξης κατά τη 
συνεδρίαση του Δ.Σ. την 29-3-2011, ενώπιον των 1.Πολύμερο Ηλία και 2. Ανυφαντή Θωμά, μαρτύρων, 
στον οποίο περιλαμβάνεται και η παρούσα απόφαση .  
Αφού συντάχθηκε και υπογράφεται το πρακτικό αυτό.                                       
Το τοιχοκόλλησε     
   Ακριβές αντίγραφο                                                   Το τοιχοκόλλησε 
Μουζάκι   2 - 4  - 2011                                                 Τ.Υ.Σ.          
 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                  Καλύβας Φώτιος  

 
 

Καλαμπαλίκης Θωμάς                                                   
 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από το πρακτικό 5/2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας 
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ. 
 
Αριθμός Απόφασης : 9/2011 
 
                                  Περίληψη 
 
               «Περί παραγγελίας του κ. Εισαγγελέως Καρδίτσας σχετικά με τα 
ακίνητα του Βάϊου Γ.Καλύβα και Μαρίας –Χριστίνας Μητροπούλου». 
                                                                      

Σήμερα την 29-3-2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 8:00 μ.μ. το Συμβούλιο της 
Δημοτικής Κοινότητας  Μουζακίου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό 
Καταστήμα, ύστερα από την αριθ.  4285/24-3-2011 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 : 9/2011 
 

Εισηγούμενος ο Πρόεδρος το 1ο θέμα  ημερήσιας διάταξης ήτοι « Περί 
παραγγελίας του κ. Εισαγγελέως Καρδίτσας σχετικά με τα ακίνητα του Βάϊου 
Γ.Καλύβα και Μαρίας –Χριστίνας Μητροπούλου είπε τα εξής : το Ειρηνοδικείο 
Μουζακίου με το αριθμ.80/1-3-2011 έγγραφό του μας ενημερώνει ότι ο 
Εισαγγελέας Καρδίτσας με την Α11-154α/2011 παραγγελία του μας ζητά να 
διενεργήσουμε αυτοψία στη θέση «Λάκκες» της κτηματικής περιφέρειας Μουζακίου 
όπου υπάρχουν τα ακίνητα του Βάϊου Γ. Καλύβα και της Μαρίας-Χριστίνας 
Μητροπούλου. Για το σκοπό αυτό ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Δημοτικής 
Κοινότητας Μουζακίου διενήργησαν αυτοψία στις 28-3-2011 και διαπίστωσαν ότι: 
«Δεν είναι δυνατόν ν’ αποφανθούμε εάν υπήρχε παλαιότερα μονοπάτι ή όχι, 
καθότι τα κτήματα εκεί φαίνονται ως ακαλλιέργητα από καιρό και τα πιθανά 
μονοπάτια δεν είναι εμφανή.» Κατόπιν τούτου  κάλεσε το συμβούλιο ν΄ 
αποφασίσει σχετικά .    
          Το συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Συμφωνεί με την διενεργηθείσα αυτοψία που έγινε στις 28-3-2011 από τον 
κ. Καλαμπαλίκη Θωμά  Πρόεδρο και τον κ. Πούπη Νικόλαο Αντιπρόεδρο και κατά 
την οποία διαπιστώθηκε ότι: «Δεν είναι δυνατόν ν’ αποφανθούμε εάν υπήρχε 
παλαιότερα μονοπάτι ή όχι, καθότι τα κτήματα εκεί φαίνονται ως ακαλλιέργητα 
από καιρό και τα πιθανά μονοπάτια δεν είναι εμφανή». 

   
  Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 9/2011 
 
    Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 
κατωτέρω: 
 
   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                          ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                      Ακολουθούν υπογραφές  
   

 
                              

Καλαμπαλίκης Θωμάς 
                                                                          
 
 
 


