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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 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 9η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2013 
και ώρα 13.00 μμ, η υπογεγραμμένη Ζάρρα Σταυρούλα  (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’ αριθ. 496/2012 
Απόφασης του ∆ημοτικού Συμβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 10/12/2012. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 496 

 

Απόσπασμα από το υπ’αριθ. 
21/10-12-2012 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ημοτικού  
Συμβουλίου ∆ήμου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε      
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι μάρτυρες 
                           

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΨΗΜΜΕΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 

            Αριθ. Πρωτ. : 496/9-1-2013  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

                                                          ΘΕΜΑ 
Έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, έτους 

2011. 
 

Στην Καρδίτσα σήμερα την 10η του μηνός ∆εκεμβρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος  ∆ευτέρα και 

ώρα 6:00 μ.μ, στο ∆ημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ.27827/05-12-2012 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου του ∆ημοτικού Συμβουλίου του ∆ήμου Καρδίτσας,  η οποία έγινε σύμφωνα με τους 

ορισμούς του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010, συνήλθε σε  

συνεδρίαση το ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Καρδίτσας. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1) Αγραφιώτου Ελένη  18)Σούφλα Ουρανία 1)Χλαπάνας Ηλίας 

2) Αναστασίου Απόστολος  19)Τσιούκης Λάμπρος 2)Καρκαλέτση Θεοδώρα 

3) Αρβανιτάκου Σοφία  20)Βερίλλης ∆ομήνικος   

4) Γούλας Σωτήριος  21)Γεννάδιος Ιωάννης Αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

5) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος  22)Ντελής Ιωάννης  

6) Ζορμπάς Ιωάννης  23)Ντούρλιας ∆ημήτριος  

7) Καραγιάννης Νικόλαος  24)Σουφλάκος Βασίλειος  

8) Κατσιαβάρας Θωμάς  25)Τέγος Χρήστος  

9) Κωστόπουλος ∆ημήτριος  26)Γιοβάνης Γεώργιος  

10) Κωτούλας Φίλιππος  27)Μακροστέργιος Αθανάσιος  

11)Μαρκινός Αθανάσιος  28)Τσίπρας Εμμανουήλ  

12)Μουζιούρας Νικόλαος  29)Αρχοντής ∆ημήτριος  

13)Μπατζιάκας Βασίλειος  30)Τσαντήλας Βασίλειος  

14)Μπουραζάνης Αθανάσιος  31)Χάρμπας Θωμάς  

15)Νασιάκου Αλεξάνδρα    

16)Παπαγεωργίου Σταύρος    

17)Παπαδημητρίου Χαρίλαος    
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Το ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο 33 

μελών, παρόντες ήταν 31), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, 

σύμφωνα με το άρθρο 96 του Ν.3463/2010 «Περί κύρωσης του ∆ημοτικού & Κοινοτικού 

Κώδικος»), εισέρχεται  στη συζήτηση  των αναγραφόμενων στην πρόσκληση θεμάτων της Ημερήσιας ∆ιάταξης, 

παρόντος του ∆ημάρχου Καρδίτσας κ. Παπαλού Κωνσταντίνου. Απών ήταν -αν και κλήθηκε νόμιμα- ο Πρόεδρος 

της Τ.Κ Ρούσσου Καραγκούνης Ιωάννης. 

                      ---------------------------    
 
 
Το ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Καρδίτσας μετά από συζήτηση σχετικά με έγκριση της 
Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, έτους 2011 και αφού έλαβε 
υπόψη: 
 
1.Την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, έτους 2011. 
 
2.Την υπ' αριθμ. 51/2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με την οποία ομόφωνα 
ενέκρινε την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της, έτους 2011. 
 
3.Την τοποθέτηση του κ. Προέδρου ο οποίος εξήρε το συναινετικό πνεύμα που υπήρξε 
μεταξύ των μελών της Επιτροπής και το οποίο οδήγησε στη λήψη σημαντικών αποφάσεων οι 
οποίες επίλυσαν χρόνια προβλήματα πολλών δημοτών. 
4.Τις τοποθετήσεις και απόψεις των ∆ημοτικών Συμβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα 
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης. 
                                     
                                                 Αποφάσισε ομόφωνα 
 
Την έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για το έτος 
2011, η οποία έχει ως ακολούθως: 
 
Α.Άδειες καταστημάτων- λειτουργίας μουσικής 
Ι.Χορήγηση Προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι αρμόδια, με την επιφύλαξη του άρθρου 83 του 
Ν.3852/2010, για τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων μετά 
από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου. 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής διεξήγαγε σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς 
(Πολεοδομική Υπηρεσία, Αστυνομική Αρχή κλπ) ελέγχους προκειμένου να εξετάσει, εάν η 
λειτουργία των καταστημάτων ή επιχειρήσεων για τα οποία αιτήθηκαν άδεια ίδρυσης και 
λειτουργίας οι δικαιούχοι, είναι συμβατή με την ισχύουσα νομοθεσία που διέπει τι χρήσεις 
γης, την προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, την 
αισθητική, την φυσιογνωμία και τις εν γένει λειτουργίες της πόλης. 
Κατόπιν των παραπάνω ελέγχων η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έλαβε τις κάτωθι αποφάσεις 
επί του θέματος: 
1.Απόφαση υπ' αριθμ. 8/2011 με θέμα:Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης 
καταστήματος “Πρατήριο άρτου- πρατήριο γάλακτος & ειδών ζαχαροπλαστικής” στον 
Βαναργιώτη Κων/νο στην Τοπική Κοινότητα Αρτεσιανού. 
2.Απόφαση υπ' αριθμ. 9/2011 με θέμα:Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης 
καταστήματος “Εργαστήριο παρασκευής & πώλησης τυροπιτών” στην Ντόβα Ελένη στην 
Τοπική Κοινότητα Αρτεσιανού. 
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3.Απόφαση υπ' αριθμ. 10/2011 με θέμα:Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης 
καταστήματος “Οπωροπωλείο” στον Μαρκινό Θωμά στην Τοπική Κοινότητα  Προδρόμου. 
4.Απόφαση υπ' αριθμ. 35/2011 με θέμα:Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης 
καταστήματος “Καφέ- Μπαρ” στην Ζαχαρή Ηλιάνα του ∆ημητρίου στην Τοπική Κοινότητα 
Καλλιφωνίου. 

  5.Απόφαση υπ' αριθμ. 36/2011 με θέμα:Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος 
“Καφέ- Μπαρ- Ψητοπωλείο” στον Κρανιώτη Χρήστο του Γεωργίου στην Τοπική Κοινότητα 
Μακρυχωρίου. 
6.Απόφαση υπ' αριθμ. 48/2011 με θέμα:Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης 
καταστήματος “Καφέ- Ψητοπωλείο” στην Ρήτα Ελευθερία του Αποστόλου στην Τοπική 
Κοινότητα Ξινονερίου. 
7.Απόφαση υπ' αριθμ. 64/2011 με θέμα:Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης 
καταστήματος “Καφέ- Μπαρ” στον Κακκάβα Κων/νο του Βαϊου στην Τοπική Κοινότητα 
Μητρόπολης. 

 8.Απόφαση υπ' αριθμ. 65/2011 με θέμα:Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης 
καταστήματος «Καφενείο» στην Κατόπη Μαριάμ  του Ευσταθίου  στην Τοπική Κοινότητα 
Φράγκου  

   9.Απόφαση υπ' αριθμ. 104/2011 με θέμα:Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης 
καταστήματος “Καφέ- Ψητοπωλείο” της KERESZTESIOVA ZUZANA του IOZEF στην Τοπική 
Κοινότητα Ρούσσου. 

 10.Απόφαση υπ' αριθμ. 113/2011 με θέμα:Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης 
καταστήματος “Καφέ- Μπαρ” στον Τάσιο Παναγιώτη του Ματθαίου στην Τοπική Κοινότητα 
Καλλιθήρου. 

   11.Απόφαση υπ' αριθμ. 120/2011 με θέμα:Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης 
καταστήματος “Καφενείου- Οβελιστηρίου” στον Κατσάρα Παναγιώτη του Ευαγγέλου στην 
Τοπική Κοινότητα Προδρόμου. 

 12.Απόφαση υπ' αριθμ. 140/2011 με θέμα:Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης 
καταστήματος “Fast Food- Τυροπιτάδικο χωρίς παρασκευαστήριο- Οβελιστήριο” του 
Τσιτιρίδη Κυριάκου του Ελευθερίου στην Τοπική Κοινότητα Καλλιθήρου. 

 
ΙΙ.Ανάκληση/οριστική αφαίρεση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων επιχειρήσεων 
και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του ∆ήμου. 
Έπειτα από τη διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων διαπιστώθηκαν παραβάσεις σε ορισμένα 
καταστήματα, οι οποίες αποτελούν λόγο ανάκλησης ή οριστικής αφαίρεσης των αδειών 
ίδρυσης και λειτουργίας των εν λόγω καταστημάτων. 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για την ανάκληση ή/και οριστική αφαίρεση των καταστημάτων 
που δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις λειτουργίας τους, έλαβε τις κάτωθι αποφάσεις: 
1.Απόφαση υπ' αριθμ. 73/2011 με θέμα: Ανάκληση άδειας λειτουργίας “Καφέ- Μπαρ” του 
Πλακιά Στέργιου του Σπυρίδωνα στην οδό Βάλβη 32 στην ∆ημοτική Κοινότητα Καρδίτσας 
∆ήμου Καρδίτσας. 
 
ΙΙΙ.Χορήγηση/ανάκληση άδειας λειτουργίας μουσικής. 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έλαβε εντός του 2011 αιτήσεις μαζί με τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά προκειμένου να χορηγήσει άδειες λειτουργίας μουσικής. 
Έπειτα από τις σχετικές γνωμοδοτήσεις της Υγειονομικής Υπηρεσίας η Επιτροπή Ποιότητας 
Ζωής προέβη στη λήψη αποφάσεων χορήγησης ή μη των εν λόγω αδειών, οι οποίες είναι οι 
εξής: 
1.Απόφαση υπ' αριθμ. 11/2011 με θέμα:Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής και παράτασης 
ωραρίου λειτουργίας “Καφετέριας” της Κρομμύδα Ευαγγελίας στην Τοπική Κοινότητα  
Μητρόπολης. 
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2.Απόφαση υπ' αριθμ. 12/2011 με θέμα:Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής και παράτασης 
ωραρίου λειτουργίας “Καφέ- Μπαρ- Ψητοπωλείου” του Αντωνίου Κων/νου στην Τοπική 
Κοινότητα Μητρόπολης. 
3.Απόφαση υπ' αριθμ. 66/2011 με θέμα:Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής  “Καφέ- 
Ψητοπωλείου” του Βούζα ∆ημητρίου του Γεωργίου στην Τοπική Κοινότητα Κρύας Βρύσης. 
4.Απόφαση υπ' αριθμ. 82/2011 με θέμα:Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής και παράτασης 
ωραρίου λειτουργίας “Καφέ- Ψητοπωλείο” του Σβερώνη Ηλία του Χριστοφόρου στην Τοπική 
Κοινότητα Καλλιφωνίου. 
5.Απόφαση υπ' αριθμ. 83/2011 με θέμα:Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής και παράτασης 
ωραρίου λειτουργίας “Καφετέρια εντός επιχείρησης υπηρεσιών προσφοράς διαδικτύου” του 
Αδάμου Χρήστου του Σωτηρίου στην Τοπική Κοινότητα Καλλιφωνίου. 
6.Απόφαση υπ' αριθμ. 84/2011 με θέμα:Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής και παράτασης 
ωραρίου λειτουργίας “Καφετέρια” του Παναγιωτόπουλου Απόστολου του ∆ημητρίου στην 
Τοπική Κοινότητα Καλλιφωνίου. 
7.Απόφαση υπ' αριθμ. 85/2011 με θέμα:Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής «Ψητοπωλείο» 
του Mουταρέλου Κων/νου του Παναγιώτη στην Τοπική Κοινότητα  Καλλιφωνίου.  
8.Απόφαση υπ' αριθμ. 101/2011 με θέμα:Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής και παράτασης 
ωραρίου λειτουργίας “Σνακ Μπαρ Καφενείο” του Μπούτα Θωμά του Ευαγγέλου στην Τοπική 
Κοινότητα Μητρόπολης. 

     9.Απόφαση υπ' αριθμ. 114/2011 με θέμα:Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής  και παράτασης 
ωραρίου λειτουργίας “Οβελιστήριο- Παντοπωλείο” του Σπυρούλη Γεώργιου του Προκοπίου 
στην Τοπική Κοινότητα Αγιοπηγής. 
10.Απόφαση υπ' αριθμ. 121/2011 με θέμα:Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής  και 
παράτασης ωραρίου λειτουργίας “Καφενείο” του Κουτζαμάνη Γεώργιου του Κων/νου στην 
Τοπική Κοινότητα Μητρόπολης. 
11.Απόφαση υπ' αριθμ. 167/2011 με θέμα:Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής και 
παράτασης ωραρίου λειτουργίας “Καφέ- Ψητοπωλείο” του Κουτσιώνη ∆ημητρίου του 
Κων/νου στην Τοπική Κοινότητα Αρτεσιανού. 
12.Απόφαση υπ' αριθμ. 180/2011 με θέμα:Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής και 
παράτασης ωραρίου λειτουργίας “Καφενείο” της Κακκάβα Ευαγγελής του Οδυσσέα στην 
Τοπική Κοινότητα Μητρόπολης. 
13.Απόφαση 181/2011 με θέμα:Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής και παράταση ωραρίου 
λειτουργίας “Ψητοπωλείο” του Μορέλλα Βασίλειου του Λάμπρου στην Τοπική Κοινότητα 
Μητρόπολης. 
 
Β.Εισήγηση στο ∆ημοτικό Συμβούλιο σχεδίου κανονιστικών αποφάσεων άρθρων 79 
και 82 Κ.∆.Κ. 
Κατά το έτος 2011 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγήθηκε στο ∆ημοτικό Συμβούλιο το 
σχέδιο των παρακάτω κανονιστικών αποφάσεων: 
1.Απόφαση υπ' αριθμ. 14/2011 με θέμα:Εισήγηση προς το ∆ημοτικό Συμβούλιο σχετικά με 
την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά αίτηση της κας Πλούμπη Βασιλικής για 
χορήγηση μιας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Β Τζέλλα. 
2.Απόφαση υπ' αριθμ. 15/2011 με θέμα:Εισήγηση προς το ∆ημοτικό Συμβούλιο σχετικά με 
την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά αίτηση του κ. Κίτση Παρασκευά για 
οριοθέτηση θέσης στάθμευσης ποδηλάτων επί της οδού Λ. Σακελλαρίου. 
3.Απόφαση υπ' αριθμ. 16/2011 με θέμα:Εισήγηση προς το ∆ημοτικό Συμβούλιο σχετικά με 
την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά  μονοδρόμηση της οδού Γαρδικίου 
ανατολικά της οδού Μυρμιδόνων. 
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4.Απόφαση υπ' αριθμ.17/2011 με θέμα:Εισήγηση προς το ∆ημοτικό Συμβούλιο σχετικά με 
την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά οριοθέτηση δύο επιπλέον θέσεων 
στάθμευσης στο ξενοδοχείο «ΑΣΤΡΟΝ». 
5.Απόφαση υπ' αριθμ.54/2011 με θέμα:Εισήγηση προς το ∆ημοτικό Συμβούλιο σχετικά με 
την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά την προσθήκη δύο (2) στάσεων του Αστικού 
ΚΤΕΛ Καρδίτσας στην Τοπική Κοινότητα Καλλιφωνίου.  
6.Απόφαση υπ' αριθμ.56/2011 με θέμα:Εισήγηση προς το ∆ημοτικό Συμβούλιο σχετικά με 
την έκδοση κανονιστικής απόφασης επί της αίτησης του κου Ντερζή Ευάγγελου για την 
τοποθέτηση οδοσήμανσης επί της διασταύρωσης Αριστοτέλους με Αγράφων. 
7.Απόφαση υπ' αριθμ.57/2011 με θέμα:Εισήγηση προς το ∆ημοτικό Συμβούλιο σχετικά με 
την έκδοση κανονιστικής απόφασης επί της αίτησης του κου Παπαβασιλείου Ευάγγελου για 
έκδοση άδειας τοποθέτησης προστατευτικών μεταλλικών στύλων στο πεζοδρόμιο της οδού 
Θεσσαλιώτιδος. 
8.Απόφαση υπ' αριθμ.58/2011 με θέμα:Εισήγηση προς το ∆ημοτικό Συμβούλιο σχετικά με 
λήψη κανονιστικής απόφασης επί της αίτησης της κας Φίνου Αγλαΐας-Αικατερίνης για 
έκδοση άδειας επανατοποθέτησης μπαρών ασφαλείας στο πεζοδρόμιο της οδού Αζά, λόγω 
λειτουργίας φροντιστηρίου. 
9.Απόφαση υπ' αριθμ.67/2011 με θέμα:Εισήγηση προς το ∆ημοτικό Συμβούλιο σχετικά με 
λήψη κανονιστικής  απόφασης που αφορά αίτηση της κας Παπαλοπούλου Μιράντας για 
τοποθέτηση κολωνακίων στο πεζοδρόμιο της οικίας της. 
10.Απόφαση υπ' αριθμ.68/2011 με θέμα:Εισήγηση προς το ∆ημοτικό Συμβούλιο σχετικά με 
λήψη κανονιστικής απόφασης που αφορά οριοθέτηση θέσεων στάθμευσης στο ξενοδοχείο 
ΑΡΝΗ.  
11.Απόφαση υπ' αριθμ.69/2011 με θέμα:Εισήγηση προς το ∆ημοτικό Συμβούλιο σχετικά με 
λήψη κανονιστικής απόφασης επί της αίτησης της κας Θέου Αλεξάνδρας για δέσμευση μιας 
θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Καραϊσκάκη 22.(οδός Καραϊσκάκη 41) 
12.Απόφαση υπ' αριθμ.74/2011 με θέμα:Εισήγηση προς το ∆ημοτικό Συμβούλιο σχετικά με 
λήψη κανονιστικής απόφασης που αφορά την αίτηση του κ. Κανιούρα Απόστολου για 
τοποθέτηση σημάτων στην οδό Νίκης. 13.Απόφαση υπ' αριθμ.78/2011 με θέμα:Εισήγηση 
προς το ∆ημοτικό Συμβούλιο σχετικά με λήψη κανονιστικής απόφασης που αφορά την 
αίτηση της κας Καραλή Ευδοκίας για κατασκευή μικρής εκκλησίας διαστάσεων 40Χ40.  
14.Απόφαση υπ' αριθμ.79/2011 με θέμα:Εισήγηση προς το ∆ημοτικό Συμβούλιο σχετικά με 
λήψη κανονιστικής απόφασης που αφορά την αίτηση του ξενοδοχείου “ΚΙΕΡΙΟΝ” για 
παραχώρηση θέσης στάθμευσης για ΑΜΕΑ καθώς και την κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ.  
15.Απόφαση υπ' αριθμ.80/2011 με θέμα:έγκριση συζήτησης θέματος εκτός ημερήσιας 
διάταξης. 
16.Απόφαση υπ' αριθμ.81/2011 με θέμα:καθορισμό τιμής μονάδας λόγω μη αφαίρεσης 
εισφοράς σε γη (Παπαγεωργίου Βίκυ) 
17.Απόφαση υπ' αριθμ.93/2011 με θέμα:Εισήγηση προς το ∆ημοτικό Συμβούλιο σχετικά με 
την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά στην αίτηση του κ. Μπλάνα Γεώργιου για 
την μετακίνηση καθιστικών (παγκάκια) που βρίσκονται στο χώρο ανάπτυξης των 
τραπεζοκαθισμάτων του καταστήματος Pizza Roma. 
18.Απόφαση υπ' αριθμ.105/2011 με θέμα:αίτησης του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου για την 
τοποθέτηση διακριτικών πινακίδων στο χώρο στάθμευσης που έχει ήδη παραχωρηθεί με 
προηγούμενη απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου. 
19.Απόφαση υπ' αριθμ.108/2011 με θέμα:Εισήγηση προς το ∆ημοτικό Συμβούλιο σχετικά με 
έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά την χωροθέτηση της ετήσιας εμποροπανήγυρης. 
20.Απόφαση υπ' αριθμ.116/2011 με θέμα:Εισήγηση προς το ∆ημοτικό Συμβούλιο σχετικά με 
την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά την κατασκευή εικονοστασίου στον 
πεζόδρομο Κονδύλη 16 μετά από αίτηση της κας Κυρίκου- Μπακατσή Βαϊας. 
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21.Απόφαση υπ' αριθμ.119/2011 με θέμα:Εισήγηση προς το ∆ημοτικό Συμβούλιο σχετικά με 
την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά τη ρύθμιση της παράτασης του ωραρίου 
λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος των Τοπικών Κοινοτήτων του 
∆ήμου Καρδίτσας. 
22.Απόφαση υπ' αριθμ.153/2011 με θέμα:Εισήγηση προς το ∆ημοτικό Συμβούλιο σχετικά με 
την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά τη σήμανση της οδού εκατέρωθεν των ΟΤ 
288α και 288β η οποία συνδέει τις οδούς Ανδρέα Παπανδρέου και Γρηγορίου Πατριάρχου, 
μετά από αίτηση του κ. Τζαφάλια Σπυρίδωνα. 
23.Απόφαση υπ' αριθμ.155/2011 με θέμα:Εισήγηση προς το ∆ημοτικό Συμβούλιο σχετικά με 
την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά την δημιουργία κόμβου στη συμβολή των 
οδών Σαρανταπόρου και Λαχανά μετά από αίτηση του κ. Παρίδη Κων/νου. 
24.Απόφαση υπ' αριθμ.157/2011 με θέμα:Εισήγηση προς το ∆ημοτικό Συμβούλιο σχετικά με 
την έκδοση κανονιστικής απόφασης, μετά από αίτηση του κ. Τσιούντσουρα Κων/νου, που 
αφορά τη χορήγηση άδειας για θέση στάθμευσης έμπροσθεν του καταστήματός του επί της 
οδού Ανδρέα Παπανδρέου 18. 
25.Απόφαση υπ' αριθμ.161/2011 με θέμα:Εισήγηση προς το ∆ημοτικό Συμβούλιο σχετικά με 
την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά τροποποίηση- συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 
92/2010 κανονιστικής απόφασης που αφορά το έργο “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ”. 
26.Απόφαση υπ' αριθμ.162/2011 με θέμα:Εισήγηση προς το ∆ημοτικό Συμβούλιο σχετικά με 
την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά τον Κανονισμό Πρασίνου του ∆ήμου 
Καρδίτσας. 
27.Απόφαση υπ' αριθμ.163/2011 με θέμα:Εισήγηση προς το ∆ημοτικό Συμβούλιο σχετικά με 
την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά την επέκταση του Κανονισμού Καθαριότητας 
σε όλες τις ∆ημοτικές Κοινότητες του διευρυμένου ∆ήμου Καρδίτσας. 
28.Απόφαση υπ' αριθμ.172/2011 με θέμα:Εισήγηση προς το ∆ημοτικό Συμβούλιο σχετικά με 
την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά τον καθορισμό του αριθμού των αδειών 
πωλητών και των αντίστοιχων επιτρεπόμενων θέσεων στις εμποροπανηγύρεις που γίνονται 
με την ευκαιρία θρησκευτικών ή επετειακών εορτών σε δημοτικούς χώρους. 
29.Απόφαση υπ' αριθμ.173/2011 με θέμα:Εισήγηση προς το ∆ημοτικό Συμβούλιο σχετικά με 
την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά τον καθορισμό του αριθμού των αδειών 
πωλητών και των αντίστοιχων θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου των ∆ημοτικών και 
Τοπικών Κοινοτήτων του ∆ήμου. 
30.Απόφαση υπ' αριθμ.174/2011 με θέμα:Εισήγηση προς το ∆ημοτικό Συμβούλιο σχετικά με 
την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά τον καθορισμό θέσεων στάσιμων καντινών 
σε ιδιωτικό χώρο στις ∆ημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του ∆ήμου Καρδίτσας. 
 
Γ.Θέματα καθορισμού χρήσεων γης, ρυθμιστικών σχεδίων, προγραμματισμού 
εφαρμογής ρυθμιστικών σχεδίων, οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων, 
εφαρμογής Γενικού πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.). πολεοδομικών μελετών, 
ανάπλασης περιοχών, πολεοδομικών επεμβάσεων, χρηματοδότησης προγραμμάτων 
ανάπλασης, ανασυγκρότησης υποβαθμισμένων περιοχών, πολεοδομικής 
αναμόρφωσης προβληματικών περιοχών, αποζημίωσης ρυμοτομούμενων, 
πολεοδομικών ρυθμίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήμα, περιοχών ειδικά 
ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.Π.Ο.) και έγκρισης πολεοδομικών μελετών. 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγήθηκε στο ∆ημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη αποφάσεων 
επί των ανωτέρω θεμάτων, λαμβάνοντας τις κάτωθι αποφάσεις: 
1.Απόφαση υπ' αριθμ. 5/2011 με θέμα:Εξέταση ένστασης της εκκλησιαστικής επιτροπής 
Αγίου Μηνά για τη θέση Ναού στη μελέτη θυλάκων Αγίου Μηνά. 
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2.Απόφαση υπ' αριθμ. 18/2011 με θέμα:Καταβολή αποζημίωσης επικειμένων  λόγω 
ρυμοτομίας (Τζέλλου Φωτ. – Τζέλλου Χρ.). 
3.Απόφαση υπ' αριθμ. 19/2011 με θέμα:Καταβολή αποζημίωσης επικειμένων  λόγω 
ρυμοτομίας (Κωτούλα Καλλιόπη, Κωτούλας Βασίλειος- Στέφανος- Χριστόφορος). 
4.Απόφαση υπ' αριθμ. 20/2011 με θέμα:Καθορισμός τιμής μονάδας για αποζημίωση λόγω 
ρυμοτομίας (Σίσκου – Μπουγουλιά Γιαννούλα). 
5.Απόφαση υπ' αριθμ. 21/2011 με θέμα:Καθορισμός τιμής μονάδας για αποζημίωση λόγω 
ρυμοτομίας. 
6.Απόφαση υπ' αριθμ. 22/2011 με θέμα:Καθορισμός τιμής μονάδας για αποζημίωση λόγω 
ρυμοτομίας (Παπαναστασίου Ευαγγελία). 
7.Απόφαση υπ' αριθμ. 23/2011 με θέμα:Καθορισμός τιμής μονάδας για αποζημίωση λόγω 
ρυμοτομίας (Χάρμπα Άννα). 
8.Απόφαση υπ' αριθμ. 24/2011 με θέμα:Καθορισμός τιμής μονάδας για αποζημίωση λόγω 
ρυμοτομίας (Μαρκούτη Γραμματία). 
9.Απόφαση υπ' αριθμ. 25/2011 με θέμα:Καθορισμός τιμής μονάδας για αποζημίωση λόγω 
ρυμοτομίας (Καλκατζής Κων/νος). 
10.Απόφαση υπ' αριθμ. 26/2011 με θέμα:Καθορισμός τιμής μονάδας για αποζημίωση λόγω 
ρυμοτομίας (Βελεσιώτου Καικιλία). 
11.Απόφαση υπ' αριθμ. 27/2011 με θέμα:Εξέταση ενστάσεων κατά της υπ’αριθμ. 237/2010 
απόφασης ∆ημοτικού Συμβουλίου για τη μελέτη θυλάκων Αγ. Νικολάου – Φαναρίου. 
12.Απόφαση υπ' αριθμ. 29/2011 με θέμα:Τροποποίηση σχεδίου πόλης στο ΟΤ 1053 
περιοχής Ζαχαριωτών (Στεργιόπουλος Παν.). 
13.Απόφαση υπ' αριθμ. 30/2011 με θέμα:Επικαιροποίηση της υπ’αριθμ. 484/2003 
απόφασης του ∆ημοτικού Συμβουλίου που αφορά τροποποίηση του σχεδίου πόλης στα ΟΤ 
874 & 876 (Κολοβός Γεώργιος & Γιαννούλα). 
14.Απόφαση υπ' αριθμ. 31/2011 με θέμα:Αποκατάσταση ιδιοκτητών από επεκτάσεις Αγ. 
Νικολάου και επέκταση Καμινάδων σε τμήμα ∆ημοτικής Τράπεζας γης της επέκτασης 
θύλακας Ζαχαριώτες. 
15.Απόφαση υπ' αριθμ. 38/2011 με θέμα:Καταβολή αποζημίωσης επικειμένων  λόγω 
ρυμοτομίας (Κλήμος Μάρκος). 
16.Απόφαση υπ' αριθμ. 39/2011 με θέμα:Εξέταση ενστάσεων (Κερασιώτης Λ., Κάντζα Ε., 
Παπαευαγγέλου Στ.) για την τροποποίηση σχεδίου πόλης στο ΟΤ 742 περιοχής Αγ. 
Νικολάου. 
17.Απόφαση υπ' αριθμ. 40/2011 με θέμα:Εξέταση ένστασης του Γεωργίου Τζαφάλια κατά 
της υπ'αριθμ. 363/24-9-2010 απόφασης ∆ημοτικού Συμβουλίου. 
18.Απόφαση υπ' αριθμ. 41/2011 με θέμα:Εξέταση ένστασης κατά της υπ’αριθμ. 180/2005 
απόφασης ∆ημοτικού Συμβουλίου για τροποποίηση σχεδίου πόλης στο ΟΤ 857 περιοχής 
Φαναρίου (Λαζινού Ευαγγελία). 
19.Απόφαση υπ' αριθμ. 42/2011 με θέμα:Εξέταση ένστασης κατά της υπ' αριθμ. 237/2010 
απόφασης ∆ημοτικού Συμβουλίου για τη μελέτη θυλάκων Αγ. Νικολάου (Νικόπουλος 
Γεράσιμος). 
20.Απόφαση υπ' αριθμ. 43/2011 με θέμα:Τροποποίηση σχεδίου πόλης στα ΟΤ 560, 561α και 
β και 562, 563, 564 και 574 (Βητοβάρης Απόστολος). 
21.Απόφαση υπ' αριθμ. 45/2011 με θέμα:Αίτηση του κ. Μπρουζιώτη Απόστολου για 
τοποθέτηση πλακών  πεζοδρομίου με ίδια έξοδα, σε σημείο της πλατείας Παυσιλύπου(έναντι 
πιτσαρίας Milaneza). 
22.Απόφαση υπ' αριθμ. 46/2011 με θέμα:Αίτηση της Μπαμπλέκη Θεοδώρας για χορήγηση 
άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. 
23.Απόφαση υπ' αριθμ. 47/2011 με θέμα:Έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας 
διάταξης. 
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24.Απόφαση υπ' αριθμ.50/2011 με θέμα:Εξέταση αίτησης του κ. Γιαβάζη Ιγνάτιου για 
τοποθέτηση πλακών  πεζοδρομίου με ίδια έξοδα, σε σημείο της πλατείας Παυσιλύπου(έναντι 
πιτσαρίας IL GUSTO). 
25.Απόφαση υπ' αριθμ.51/2011 με θέμα:Εξέταση αίτησης του κ. Κοτλίτσα Απόστολου για 
τοποθέτηση πλακών  πεζοδρομίου με ίδια έξοδα, σε σημείο της πλατείας Παυσιλύπου(έναντι 
πιτσαρίας ΚΑΠΡΙΤΣΙΟΖΑ). 
26.Απόφαση υπ' αριθμ. 52/2011 με θέμα:Τροποποίηση όρων δόμησης σε οικόπεδο 
ιδιοκτησίας του ∆ήμου Καρδίτσας στο ΟΤ 603α της περιοχής Αγ. Νικόλαος- Τσιφλικάκι, στο 
οποίο πρόκειται να ανεγερθεί νηπιαγωγείο.  
27.Απόφαση υπ' αριθμ. 53/2011 με θέμα:Εξέταση ένστασης του Αθανασίου Γαλούση κατά 
της υπ’αριθμ. 239/2010 απόφασης ∆ημοτικού Συμβουλίου. 
28.Απόφαση υπ' αριθμ. 59/2011 με θέμα:Εξέταση αίτησης του κ. Ζευγαρά ∆ημητρίου για 
ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στον πεζόδρομο Σμύρνης. 
29.Απόφαση υπ' αριθμ. 61/2011 με θέμα:Καταβολή αποζημίωσης επικειμένων  λόγω 
ρυμοτομίας (Σφέικος Ναπολέων).  
30.Απόφαση υπ' αριθμ. 62/2011 με θέμα:Καθορισμός τιμής μονάδος αποζημίωσης λόγω 
ρυμοτομίας (Ντανοβασίλης Βασίλειος).  
31.Απόφαση υπ' αριθμ. 63/2011 με θέμα:καθορισμός τιμής μονάδος αποζημίωσης λόγω 
ρυμοτομίας (Ντανοβασίλης Κωνσταντίνος).  
32.Απόφαση υπ' αριθμ. 70/2011 με θέμα:∆ωρεάν παραχώρηση στη ∆ΕΗ τμήματος 
∆ημοτικής Έκτασης προς χρήση για εγκατάσταση Υ/Σ στον κοινόχρηστο χώρο στο ΟΤ 836 
(Περιοχή Φαναρίου).  
33.Απόφαση υπ' αριθμ. 71/2011 με θέμα:Εξέταση αίτησης του κ. Θωμά Καρατέλιου, 
κατοίκου Μητρόπολης, σχετικά με προσκύρωση ∆ημοτικής έκτασης σε οικόπεδο ιδιοκτησίας 
του προκειμένου να διαμορφωθεί σε άρτιο και οικοδομήσιμο. 
34.Απόφαση υπ' αριθμ. 75/2011 με θέμα:Εξεταση αίτησης του κ. Μεσδανίτη Βαλάντη για 
παραχώρηση της Πλατείας Πλαστήρα στις 10 Ιουνίου 2011, προκειμένου να 
πραγματοποιηθεί νεανική μουσική εκδήλωση. 
35.Απόφαση υπ' αριθμ. 76/2011 με θέμα:Εξέταση αίτησης των κ.κ. Στάθη ∆ημητρίου, 
Κατσαούνη Κων/νου, Στάθη Αγορίτσας συζ. ∆ημητρίου, Στάθη Άννας και Κατσαούνη- Ρέτσα 
Παναγιώτας για επανεξέταση της Πράξης Αναλογισμού 7/2006. 
36.Απόφαση υπ' αριθμ. 86/2011 με θέμα:Εξέταση της υπ' αριθμ. πρωτ. 6032/2-6-2011 
αίτησης του κ. Τασιόπουλου Ευάγγελου, εκπροσώπου νεανικού συγκροτήματος, που αφορά 
στην χορήγηση εξέδρας του ∆ήμου Καρδίτσας προκειμένου να πραγματοποιηθεί συναυλία 
HIP- HOP στο Αθλητικό Πάρκο στις 21/8/2011. 
37.Απόφαση υπ' αριθμ. 87/2011 με θέμα:Εξέταση της υπ' αριθμ. πρωτ. 5199/25-5-2011 
αίτησης του κ. ∆ημοσθένη Καρατέλιου για ανάκληση της υπ' αριθμ. 71/13-5-2011 
απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.  
38.Απόφαση υπ' αριθμ. 89/2011 με θέμα:Εξέταση αίτησης της κας ∆ιονυσίας Χορμόβα- 
Καραμαγκιόλα για αφαίρεση πινακίδων που εμποδίζουν την εύρεση του φαρμακείου της. 
39.Απόφαση υπ' αριθμ. 90/2011 με θέμα:Τροποποίηση χρήσεων γης από αμιγή κατοικία σε 
γενική κατοικία στα ΟΤ 421 και 421 α περιοχής Καμινάδων (Κοτλίτσας Φώτιος).  
40.Απόφαση υπ' αριθμ. 91/2011 με θέμα:Τροποποίηση όρων δόμησης περιοχής επεκτάσεων 
Αγίου Παντελεήμονα.  
41.Απόφαση υπ' αριθμ. 94/2011 με θέμα:Τροποποίηση χρήσεων γης από αμιγή κατοικία σε 
γενική κατοικία στα ΟΤ 421 και 421 α περιοχής Καμινάδων (Κοτλίτσας Φώτιος).  
42.Απόφαση υπ' αριθμ. 95/2011 με θέμα:Καθορισμός τιμής μονάδος αποζημίωσης λόγω 
ρυμοτομίας (Ράγκος Γεώργιος).  
43.Απόφαση υπ' αριθμ. 96/2011 με θέμα:Καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης λόγω 
ρυμοτομίας (Ράγκος Θρασύβουλος).  
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44.Απόφαση υπ' αριθμ. 97/2011 με θέμα:Καθορισμός τιμής μονάδος αποζημίωσης λόγω 
ρυμοτομίας (Ράγκος Κων/νος).  
45.Απόφαση υπ' αριθμ. 98/2011 με θέμα:Καθορισμός τιμής μονάδος αποζημίωσης λόγω 
ρυμοτομίας (Κίσσας ∆ημήτριος).  
46.Απόφαση υπ' αριθμ. 99/2011 με θέμα:Καθορισμός τιμής μονάδος λόγω μη αφαίρεσης 
εισφοράς σε γη (Παπαλού ∆ήμητρα). 
47.Απόφαση υπ' αριθμ. 100/2011 με θέμα:Καθορισμός τιμής μονάδος λόγω μη αφαίρεσης 
εισφοράς σε γη (Πλασταρά Βασιλική). 
48.Απόφαση υπ' αριθμ. 101/2011 με θέμα:Καταβολή αποζημίωσης επικειμένων  λόγω 
ρυμοτομίας (Ζάχος Ευάγγελος, Ζάχου Γραμματική και Ζάχου Ευαγγελία). 
49.Απόφαση υπ' αριθμ. 102/2011 με θέμα:Καθορισμός ορίων και θέσεων των πωλητών 
Λαϊκής Αγοράς. 
50.Απόφαση υπ' αριθμ.103/2011 με θέμα:Έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας 
διάταξης. 
51.Απόφαση υπ' αριθμ. 107/2011 με θέμα:Άρση της ασυμφωνίας που υπάρχει στο σχέδιο 
πόλεως στο Ο.Τ. 195, 196, 199 στην οδό Βενιζέλου μετά από αίτηση της κας Στάμου 
Γεωργίας. 
52.Απόφαση υπ' αριθμ. 109/2011 με θέμα:Εξέταση της υπ' αριθμ. 8775/4-7-2011 αίτησης 
του κ. Μπριάνα Ιωάννη για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων του καταστήματός του στην 
παιδική χαρά Αγ. Παρασκευής. 
53.Απόφαση υπ' αριθμ. 110/2011 με θέμα:Έγκριση παραχώρησης χώρου για ανάπτυξη 
τραπεζοκαθισμάτων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που 
δραστηριοποιούνται στον πεζόδρομο Ηρακλείτου. 
54.Απόφαση υπ' αριθμ. 111/2011 με θέμα:Εξέταση της αίτησης του κ. Τσιώνου Απόστολου 
για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων του καταστήματός του στην Πλατεία Λ. Μαντζιάρα.  
55.Απόφαση υπ' αριθμ. 112/2011 με θέμα:Έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας 
διάταξης. 
56.Απόφαση υπ' αριθμ. 122/2011 με θέμα:Εξέταση αίτησης του κ. Κούμπου Κωνσταντίνου 
για  αντικατάσταση φθαρμένων πλακών πεζοδρομίου, με ίδια έξοδα, έμπροσθεν του 
καταστήματός του, στον πεζόδρομο Σκουφά και Χαρίτου(Room). 
57.Απόφαση υπ' αριθμ. 123/2011 με θέμα:Εξέταση αίτησης του κ. Φερφυρή Χρυσοβαλάντη 
για αντικατάσταση φθαρμένων πλακών πεζοδρομίου, με ίδια έξοδα, έμπροσθεν του 
καταστήματός του, στην πλατεία Γιολδάση(Avanti). 
58.Απόφαση υπ' αριθμ. 124/2011 με θέμα:Έγκριση της κατά παρέκκλιση όρων δόμησης 
γεωργοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στην Τοπική Κοινότητα Μητρόπολης.(Κωτούλας 
Θεόδωρος).  
59.Απόφαση υπ' αριθμ. 125/2011 με θέμα:Έγκριση της κατά παρέκκλιση ανέγερσης 
Αγροτικής Αποθήκης στην Τοπική Κοινότητα Καρδιτσομάγουλας (Σπαθούλα Παναγιώτα).  
60.Απόφαση υπ' αριθμ. 129/2011 με θέμα:Καθορισμός τιμής μονάδος λόγω μη αφαίρεσης 
εισφοράς σε γη (Σαμπαλιώτης- Μήνιας Μιχαήλ-Άγγελος του Ιωάννη). 
61.Απόφαση υπ' αριθμ. 130/2011 με θέμα:Καθορισμός τιμής μονάδος λόγω μη αφαίρεσης 
εισφοράς σε γη (Σαμπαλιώτης Βασίλειος). 
62.Απόφαση υπ' αριθμ. 131/2011 με θέμα:Καθορισμός τιμής μονάδος λόγω μη αφαίρεσης 
εισφοράς σε γη (Σαμπαλιώτης Κωνσταντίνος). 
63.Απόφαση υπ' αριθμ. 132/2011 με θέμα:Καθορισμός τιμής μονάδος λόγω μη αφαίρεσης 
εισφοράς σε γη (Κυρίτσης Χαρίλαος). 
64.Απόφαση υπ' αριθμ. 133/2011 με θέμα:Καθορισμός τιμής μονάδος αποζημίωσης λόγω 
ρυμοτομίας (Κολοβός Βασίλειος). 
65.Απόφαση υπ' αριθμ. 134/2011 με θέμα:Καθορισμός τιμής μονάδος αποζημίωσης λόγω 
ρυμοτομίας (Νταφέτσιου Αποστολία). 
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66.Απόφαση υπ' αριθμ. 135/2011 με θέμα:Καθορισμός τιμής μονάδος αποζημίωσης λόγω 
ρυμοτομίας (Κολοβού Μαρία). 
67.Απόφαση υπ' αριθμ. 137/2011 με θέμα:Έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας 
διάταξης. 
68.Απόφαση υπ' αριθμ. 138/2011 με θέμα:Καθορισμός τιμής μονάδος λόγω μη αφαίρεσης 
εισφοράς σε γη (Φιλίππου Παναγιώτα). 
69.Απόφαση υπ' αριθμ. 139/2011 με θέμα:Καθορισμός τιμής μονάδος λόγω μη αφαίρεσης 
εισφοράς σε γη (∆ιαμαντή Βασιλική). 
70.Απόφαση υπ' αριθμ. 145/2011 με θέμα:Έγκριση παραχώρησης χώρου για ανάπτυξη 
τραπεζοκαθισμάτων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που 
δραστηριοποιούνται στον πεζόδρομο Ηρακλείτου. 
71.Απόφαση υπ' αριθμ. 146/2011 με θέμα:Εξέταση της υπ' αριθμ. 7036/16-6-2011 αίτησης 
των κ.κ. Πανάγιω Αγγέλη- Μπακαλάκου και Θωμά Μπακαλάκου.  
72.Απόφαση υπ' αριθμ. 147/2011 με θέμα:Εξέταση αίτησης του κ. Θωμά Καρατέλιου, 
κατοίκου Μητρόπολης, μετά από αναπομπή του θέματος στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής από 
το ∆ημοτικό Συμβούλιο. 
73.Απόφαση υπ' αριθμ. 148/2011 με θέμα:Έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας 
διάταξης. 
74.Απόφαση υπ' αριθμ. 149/2011 με θέμα:Έγκριση της κατά παρέκκλιση προσθήκης 
Πτηνοτροφείου και Αγροτικών Αποθηκών (Χρυσοστόμου Αθανάσιος). 
75.Απόφαση υπ' αριθμ. 150/2011 με θέμα:Παραχώρηση χώρου στην Κεντρική Πλατεία για 
τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα. 
76.Απόφαση υπ' αριθμ. 151/2011 με θέμα:Εξέταση ένστασης κατά της 91/2011 απόφασης 
∆ημοτικού Συμβουλίου που αφορά “Εξέταση ένστασης της εκκλησιαστικής επιτροπής Αγ. 
Μηνά για τη θέση Ναού στη μελέτη θυλάκων Αγ. Μηνά”. 
77.Απόφαση υπ' αριθμ. 152/2011 με θέμα:Επικαιροποίηση της ισχύος της 38/09 απόφασης 
του ∆ημοτικού Συμβουλίου που αφορά πρόταση τοπικού ρυμοτομικού (όροι δόμησης) στην 
περιοχή ΤΕΙ- ΛΥΚΕΙΩΝ της οδού Τρικάλων. 
78.Απόφαση υπ' αριθμ. 154/2011 με θέμα:Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 349/2009 απόφασης 
του ∆ημοτικού Συμβουλίου, μετά από αίτηση του κ. Παρεδράκου Χρήστου. 
79.Απόφαση υπ' αριθμ. 158/2011 με θέμα:Εξέταση αίτησης της Γενικής Τράπεζας για 
διατήρηση του σήματος “πλην οχημάτων χρηματαποστολών” χωρίς καταβολή τέλους 
στάθμευσης.. 
80.Απόφαση υπ' αριθμ. 160/2011 με θέμα:Τοποθέτηση κολονακίων στην οδό Σκουφά. 
81.Απόφαση υπ' αριθμ. 164/2011 με θέμα:Παραχώρηση της Κεντρικής Πλατείας για 
εγκατάσταση και λειτουργία κινητής μονάδας ενημέρωσης του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. 
82.Απόφαση υπ' αριθμ. 165/2011 με θέμα:Έγκριση συζήτησης εκτός ημερήσιας διάταξης. 
83.Απόφαση υπ' αριθμ. 166/2011 με θέμα:Εξέταση αίτησης του κ. Κόγια Φίλιππου για 
επιδιόρθωση πλακιδίων έμπροσθεν του καταστήματός του, επί της οδού Χαρίτου 6 και 
Σκουφά, με ίδια έξοδα. 
84.Απόφαση υπ' αριθμ. 168/2011 με θέμα:Εξέταση αίτησης τροποποίησης στα ΟΤ 827 και 
828 της επέκτασης Φαναρίου (∆ημήτριος Κωνσταντάκος). 
85.Απόφαση υπ' αριθμ. 169/2011 με θέμα:Εξέταση αίτησης του κ. Παπαγιάννη Γεώργιου για 
επιδιόρθωση των πλακιδίων επί της οδού Κωστή Παλαμά, αριθμός 23, με ίδια έξοδα. 
86.Απόφαση υπ' αριθμ. 171/2011 με θέμα:Εξέταση αίτησης κατοίκων του οικισμού 
Πανοράματος Πορτίτσας για τοποθέτηση κυρτών καθρεπτών. 
87.Απόφαση υπ' αριθμ. 175/2011 με θέμα:Εξέταση αίτησης κατά προτεραιότητα ένταξης 
στο σχέδιο πόλης περιλαμβανομένης της ιδιοκτησίας στην εκπονούμενη μελέτη του θύλακα 
Αγίου Νικολάου αντί στην προς ανάθεση μελέτη του Υπολοίπου Αγίου Νικολάου. 
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88.Απόφαση υπ' αριθμ. 176/2011 με θέμα:Αντιμετάθεση τμήματος κοινοχρήστου χώρου και 
ιδιοκτησίας στα ΟΤ 749-751 της επέκτασης Αγ. Νικολάου. 
89.Απόφαση υπ' αριθμ. 177/2011 με θέμα:Καθορισμός τιμής μονάδος λόγω μη αφαίρεσης 
εισφοράς σε γη (Μανταλάρας ∆ημήτριος). 
90.Απόφαση υπ' αριθμ. 178/2011 με θέμα:Καθορισμός τιμής μονάδος λόγω μη αφαίρεσης 
εισφοράς σε γη (Ασημακοπούλου Βασιλική). 
91.Απόφαση υπ' αριθμ. 179/2011 με θέμα:Καθορισμός τιμής μονάδος αποζημίωσης λόγω 
ρυμοτομίας (Κολοκύθα Ελπινίκη). 
 
 
Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθμό 496/2012 
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε. 
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