
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ   ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ  
      Τ.Κ. 43060

Αποδεικτικό Τοιχοκολλήσεως

         Στο Μουζάκι σήμερα την 4-10-2013 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή 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 9-9-13 και στον οποίο πίνακα περιλαμβάνεται και η παρούσα απόφαση.
Η τοιχοκόλληση έγινε ενώπιον των υπογεγραμμένων μαρτύρων:  1) Καλαμπόκα Ευάγγελου και 2)Ανυφαντής Θωμάς
Αφού συντάχθηκε και υπογράφεται το Πρακτικό αυτό
  Το τοιχοκόλλησε                                                                                                                                                    Οι Μάρτυρες
         T.Y.Σ.                                                                                                                                                  ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο
Μουζάκι 4-10-13

Ο Πρόεδρος

Καλαμπαλίκης Θωμάς

                       
  Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Της 12)2013 Συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας  Μουζακίου

Αριθμός Απόφασης 53)2013

   Περίληψη:    Περί  πρότασης τροποποίησης έργου
Σήμερα την 1ην   Οκτωβρίου 2013 ημέρα Τρίτη  και ώρα 7,30 μ.μ. το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας

Μουζακίου  συνήλθε  σε  δημόσια   συνεδρίαση  στο  Δημοτικό  κατάστημα,  ύστερα  από  την  αριθμ.  27-9-2013
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.53)2013  
      Ο Πρόεδρος ύστερα από τη  διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και
εισηγήθηκε το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ήτοι Περί  πρότασης τροποποίησης έργου και είπε ότι:

          κ.κ. Σύμβουλοι σας γνωρίζω ότι στον προϋπ)σμού του Δήμου έτους 2013 είναι γραμμένα
τα έργα επισκευές βλαβών δρόμων Μουζακίου ποσού 6.000 € και επισκευές Κ.Χ. Μουζακίου
ποσού  6.000  €  με  βάσει  παλαιότερες  προτάσεις  του  συμβουλίου  Δ.Κ.Μουζακίου.Επειδή
προκύπτει  ανάγκη  βελτίωσης  της  αγροτικής  οδού  προς  την  περιοχή  Ρόγγια  η  οποία
χρησιμοποιείται από πολλούς δημότες προτείνεται η βελτίωση αυτής από αποθήκη Καβάλλου
μέχρι την πρώτη διασταύρωση ποσού 12.000 €
Κατόπιν τούτου   



          Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μουζακίου
σύμφωνα με το Ν.3852)2010. 

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση    
          

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία

        Προτείνεται η κατάργηση των κάτωθι εγγεγραμμένων έργων α) επισκευές βλαβών
δρόμων Μουζακίου ποσού 6.000 € και β)επισκευές Κ.Χ. Μουζακίου ποσού 6.000 €  και η
δημιοτυργία νέου έργου με τίτλο Βελτίωση αγροτικής οδού προς Ρόγγια ποσού 12.000 €

 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  53)2013

Αφού συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται από όλα τα Μέλη
  

      Ο Πρόεδρος                                                               Τα Μέλη
                                           Ακολουθούν υπογραφές

Καλαμπαλίκης Θωμάς

 


