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Αποδεικτικό Τοιχοκολλήσεως

         Στο Μουζάκι σήμερα την 10-6-2013 ημέρα  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 7-6-13 και στον οποίο πίνακα περιλαμβάνεται και η παρούσα απόφαση.
Η τοιχοκόλληση έγινε ενώπιον των υπογεγραμμένων μαρτύρων:  1) Πολυμέρου Περσεφώνης και 2)Ανυφαντή Θωμά
Αφού συντάχθηκε και υπογράφεται το Πρακτικό αυτό
  Το τοιχοκόλλησε                                                                                                                                                    Οι Μάρτυρες
         T.Y.Σ.                                                                                                                                                  ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο
Μουζάκι 10-6-13

Ο Πρόεδρος

Καλαμπαλίκης Θωμάς

                       
  Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Της 7)2013 Συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας  Μουζακίου

Αριθμός Απόφασης 2  5  )2013  

   Περίληψη:    Σχετικά με εναπόθεση πλάκες αμιάντου στο ποτάμι

Σήμερα την 7ην   Ιουνίου  2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 π.μ. το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας
Μουζακίου  συνήλθε  σε δημόσια  έκτακτη  συνεδρίαση  στο  Δημοτικό  κατάστημα,  ύστερα από την    7-6-2013
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.Ε. κλήθηκαν νόμιμα
 

Αριθμ.25)2013  

       Εισηγούμενος ο πρόεδρος το 1ο θέμα της ημερήσιας ήτοι: Σχετικά με εναπόθεση πλάκες αμιάντου στο
ποτάμι  είπε ότι  :Κάποιος  δημότης ή κάποιος κάτοικος  της περιοχής πέταξε στην παραποτάμια περιοχή του
Πάμισου ποταμού πλάκες αμιάντου προερχόμενες από κάποια σκεπή .Επειδή θεωρούμε ότι οι πλάκες αυτές
είναι  πάρα  πολύ  επικίνδυνες  για  τη  δημόσια  υγεία  ,πρέπει  αμέσως  να  απομακρυνθούν  από  την  περιοχή
τηρώντας όλους του υγειονομικού κανόνες.Το γεγονός αυτό αποτελεί ένα πολύ δυσάρεστο γεγονός για το οποίο
πρέπει να πάρουμε άμεσα μέτρα .



Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε  και η Δ.Σ.Τριανταφύλλου Καλλιόπη η οποία έλαβε το λόγο και  ανέφερε
τις επιπτώσεις από την κακή χρήση του αμιάντου καθώς επίσης έκανε αναφορά για τη σχετική νομοθεσία για τη
διαχείριση των προϊόντων αμιάντου. Η  ίδια ζητά να επιληφθούν για το συμβάν οι αρμόδιες υπηρεσίες 

Κατόπιν τούτου ο πρόεδρος  κάλεσε το συμβούλιο ν΄αποφασίσει σχετικά
Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση  
    

                                              
                                            Αποφασίζει   Ομόφωνα 

      1.Να ειδοποιηθεί άμεσα ο πολίτης που έπραξε την απόθεση αυτή να τα μαζέψει ,τηρώντας όλες τις
υγειονομικές προδιαγραφές και να συνεννοηθεί με τις αρμόδιες υπηρεσίες για τον τρόπο διαχείρισης
τους και αποκομιδής τους.
      2.Ο Δήμος Μουζακίου να συνεννοηθεί με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς .ώστε να περιφραχθεί
ο χώρος για να μην επαναληφθούν τα ίδια φαινόμενα .
     3.Να ξεκινήσει  άμεσα μια δημόσια συζήτηση και  ενημέρωση για τις βλαβερές  συνέπειες του
αμιάντου και γενικά της ανεξέλεγκτης απόθεση απορριμμάτων.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  25)2013

Αφού συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται από όλα τα Μέλη
  

      Ο Πρόεδρος                                                               Τα Μέλη
                                           Ακολουθούν υπογραφές

Καλαμπαλίκης Θωμάς

 


