
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

   
Α Π Ο ∆ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο   Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ  

 
Στην Καρδίτσα σήµερα την 25η του µήνα Ιανουαρίου του έτους 
2011 και ώρα 10.00 µµ, η υπογεγραµµένη Βασιλική Τσατσαρώνη 
(Υπάλληλος ∆ήµου Καρδίτσας), σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 97 του Ν 3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο 
προορισµένο µέρος  του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της 
υπ’ αριθµ. 4/2011 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που 
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής στις 24/1/2011. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 4  
  

 

  
Απόσπασµα από το υπ’αριθµ. 

1/ 24-1-2011 
Πρακτικό Συνεδριάσεως της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΛΩΛΟΥ ΚΑΙΤΗ                                     
 

 ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
 
 

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 
 
 

ΘΕΜΑ 
Αναβολή συζήτησης επί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης µε αριθµούς  

2, 3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26. 

 

 

 Στην Καρδίτσα σήµερα την 24η του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2011, ηµέρα της εβδοµάδος 

∆ευτέρα και ώρα 10.00, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθµ. 426/19-1-

2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καρδίτσας,  η οποία 

έγινε σύµφωνα µε τους ορισµούς των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καρδίτσας. 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος  4) Αγραφιώτου Ελένη, Τακτικό Μέλος  

2) Μπουραζάνης Αθανάσιος, Τακτικό Μέλος    

3) Τσιούκης Λάµπρος, Τακτικό Μέλος   

4) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος, Τακτικό Μέλος           αν και κλήθηκε νόµιµα 

5) Κατσιαβάρας Θωµάς, Τακτικό Μέλος    

6) Γεννάδιος Ιωάννης, Τακτικό Μέλος   

7) Γιοβάνης Γεώργιος, Τακτικό Μέλος   

8) Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό Μέλος    

9) Μακρή Όλγα, Αναπληρωµατικό µέλος   

 

 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 9 

µελών, παρόντες ήταν οι 9), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, σύµφωνα µε το 

άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση 

των αναγραφόµενων στην πρόσκληση θεµάτων της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 



Η Επιτροπή Ποιότητας ζωής του ∆ήµου Καρδίτσας οµόφωνα ανέβαλλε τη συζήτηση επί των 
θεµάτων µε αριθµούς 2, 3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26, ήτοι: 
 
2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε λήψη κανονιστικής απόφασης που αφορά οριοθέτηση 
θέσεων στάθµευσης στο ξενοδοχείο ΚΙΕΡΙΟΝ, στους ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ και στην ΙΑΤΡΙΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ. 
 
3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε αίτηση της κας Πλούµπη Βασιλικής για χορήγηση µιας θέσης 
στάθµευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Β. Τζέλλα. 
 
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε αίτηση του κ. Κίτση Παρασκευά για οριοθέτηση θέσης 
στάθµευσης ποδηλάτων επί της οδού Λ. Σακελλαρίου. 
 
5.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε έγκριση κανονιστικής απόφασης που αφορά µονοδρόµηση 
της οδού Γαρδικίου ανατολικά της οδού Μυρµιδόνων. 
       
7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε λήψη κανονιστικής απόφασης που αφορά οριοθέτηση δύο 
επιπλέον θέσεων στάθµευσης στο ξενοδοχείο «ΑΣΤΡΟΝ». 
 
8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε καταβολή αποζηµίωσης επικειµένων  λόγω ρυµοτοµίας 
(Τζέλλου Φωτ. – Τζέλλου Χρ.). 
 
9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε καταβολή αποζηµίωσης επικειµένων  λόγω ρυµοτοµίας 
(Κωτούλα Καλλιόπη, Κωτούλας Βασίλειος- Στέφανος- Χριστόφορος). 
 
10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε καθορισµό τιµής µονάδας για αποζηµίωση λόγω 
ρυµοτοµίας (Σίσκου – Μπουγουλιά Γιαννούλα). 
 
11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε καθορισµό τιµής µονάδας για αποζηµίωση λόγω 
ρυµοτοµίας (Σπανός Κων/νος). 
 
12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε καθορισµό τιµής µονάδας για αποζηµίωση λόγω 
ρυµοτοµίας (Παπαναστασίου Ευαγγελία). 
 
13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε καθορισµό τιµής µονάδας για αποζηµίωση λόγω 
ρυµοτοµίας (Χάρµπα Άννα). 
 
14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε καθορισµό τιµής µονάδας για αποζηµίωση λόγω 
ρυµοτοµίας (Μαρκούτη Γραµµατία). 
 
15. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε καθορισµό τιµής µονάδας για αποζηµίωση λόγω 
ρυµοτοµίας (Καλκατζής Κων/νος). 
 
16. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε καθορισµό τιµής µονάδας για αποζηµίωση λόγω 
ρυµοτοµίας (Βελεσιώτου Καικιλία). 
 
17. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε εξέταση ένστασης της εκκλησιαστικής επιτροπής Αγίου 
Μηνά για τη θέση Ναού στη µελέτη θυλάκων Αγίου Μηνά. 
 
18.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε εξέταση ενστάσεων κατά της υπ’αριθµ. 237/2010 
απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τη µελέτη θυλάκων Αγ. Νικολάου – Φαναρίου. 
 
20. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε τροποποίηση σχεδίου πόλης στο ΟΤ 1053 περιοχής 
Ζαχαριωτών (Στεργιόπουλος Παν.).  
 
21. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε εξέταση ενστάσεων (Κερασιώτης Λ., Κάντζα Ε., 
Παπαευαγγέλου Στ.) για την τροποποίηση σχεδίου πόλης στο ΟΤ 742 περιοχής Αγ. Νικολάου.  
 
22. Συζήτηση και λήψη απόφασης  επί της ένστασης του Γεωργίου Τζαφάλια κατά της αριθµ. 363/24-9-
2010 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 
23. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε αναγνώριση αδιέξοδης παρόδου ως πεζοδρόµου του 
σχεδίου πόλης στο ΟΤ 163 της οδού Καραϊσκάκη (Αικ. Βαϊου). 
 
24. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε τροποποίηση όρων δόµησης σχεδίου πόλης περιοχής 
αναθεώρησης Καµινάδων ως προς τον αριθµό των ορόφων (Μποζώνη Σοφία). 
 



25. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε επικαιροποίηση της υπ’αριθµ. 484/2003 απόφασης του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου που αφορά τροποποίηση του σχεδίου πόλης στα ΟΤ 874 & 876 (Κολοβός Γεώργιος & 
Γιαννούλα). 
 
26.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε ένσταση κατά της υπ’αριθµ. 180/2005 απόφασης 
∆ηµοτικού Συµβουλίου για τροποποίηση σχεδίου πόλης στο ΟΤ 857 περιοχής Φαναρίου (Λαζινού Ευαγγελία). 
 

 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό 4 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

   

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακολουθούν υπογραφές 

   

   

Καρδίτσα ______________ 
Πιστό Αντίγραφο 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 


