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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 30η του µήνα Ιουλίου του έτους 2013 και 
ώρα 13.00 µµ, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα  (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 236/2013 
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 16/5/2013. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 236 

 

Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 
14/16-5-2013 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας 

 
Αρ. Πρωτ.:20862/5-8-2013 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 

                                                          ΘΕΜΑ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε ονοµασία- µετονοµασία οδών και 
πλατειών ∆ήµου Καρδίτσας. 
 
Στην Καρδίτσα σήµερα την 16η του µηνός Μαϊου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Πέµπτη και ώρα 

6:30 µ.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ.11160/10-5-2013 έγγραφη 

πρόσκληση της 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  16) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος 1) Αρβανιτάκου Σοφία 

2) Αναστασίου Απόστολος  17) Σούφλα Ουρανία 2) Χλαπάνας Ηλίας 

3) Γούλας Σωτήριος  18) Τσιούκης Λάµπρος 3) Καρκαλέτση Θεοδώρα 

4) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος  19) Βερίλλης ∆οµήνικος 4) Ντελής Ιωάννης 

5) Ζορµπάς Ιωάννης  20) Γεννάδιος Ιωάννης 5) Σουφλάκος Βασίλειος 

6) Καραγιάννης Νικόλαος  21) Ντούρλιας ∆ηµήτριος 6) Τέγος Χρήστος 

7) Κατσιαβάρας Θωµάς  22) Γιοβάνης Γεώργιος 7) Αρχοντής ∆ηµήτριος 

8) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος  23) Μακροστέργιος Αθανάσιος  

9) Κωτούλας Φίλιππος  24) Τσίπρας Εµµανουήλ  

10) Μαρκινός Αθανάσιος  25) Τσαντήλας Βασίλειος  

11) Μουζιούρας Νικόλαος  26) Χάρµπας Θωµάς  

12) Μπατζιάκας Βασίλειος     

13) Μπουραζάνης Αθανάσιος     

14) ) Νασιάκου Αλεξάνδρα     

15) Παπαγεωργίου Σταύρος     
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33 

µελών, παρόντες ήταν 26), 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.  

                      ---------------------------    

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο προχώρησε στη συζήτηση της ονοµασίας- µετονοµασίας οδών και 
πλατειών του ∆ήµου Καρδίτσας και αφού έλαβε υπόψη: 
 

Α. Τις αιτήσεις δηµοτών που αφορούν την ονοµασία- µετονοµασία οδών και πλατειών του 
∆ήµου Καρδίτσας. 
 
Β. Τις σχετικές αποφάσεις της ∆ηµοτικής Κονότητας Καρδίτσας. 
 

Γ. Τις σχετικές αποφάσεις Τοπικών Συµβουλίων που αφορούν την ονοµασία- µετονοµασία 
οδών και πλατειών Τοπικών Κοινοτήτων του ∆ήµου Καρδίτσας. 
 

∆. Τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Ονοµατοδοσίας- Μετονοµασίας Οδών και Πλατειών 
του ∆ήµου Καρδίτσας. 
 

Ε. Τις τοποθετήσεις, απόψεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων όπως καταγράφηκαν στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης. 
 

ΣΤ. Την κοινή τοποθέτηση των ∆ηµοτικών Συµβούλων Τσαντήλα και Χάρµπα οι οποίοι 
δήλωσαν ότι διαφωνούν µε την πλειοψηφία των θεµάτων διότι στο σκεπτικό της Επιτροπής 
Ονοµασίας- Ονοµατοδοσίας δεν υπάρχει µία συγκεκριµένη φιλοσοφία βάσει της οποίας 
γίνεται η επιλογή των ονοµασιών. Εξέφρασαν όµως, την σύµφωνη γνώµη τους όσον αφορά 
στις αποφάσεις 19, 20 και 23 της  Επιτροπής Ονοµασίας- Ονοµατοδοσίας. 
 

αποφάσισε κατά περίπτωση: 
 

 

1.Επί της υπ' αριθµ. 2/18-4-2013 απόφασης της Επιτροπής ονοµατοδοσίας- µετονοµασίας 
οδών και πλατειών 
 

Αποφάσισε κατά πλειοψηφία 
 

 Την µετονοµασία της οδού Αζά σε Ιωάννη Γακιόπουλου και της οδού Άρνης σε οδό 
Αζά. 

Ο Ιωάννης Γακιόπουλος, σύµφωνα και µε την αίτηση του Ιατρικού Συλλόγου Καρδίτσας 
καθώς και του κ. Ηλία Σανιδά (οι οποίες επισυνάπτονται), προσέφερε τα µέγιστα στην πόλη 
µας µε την επιστηµονική και κοινωνική του δράση και η ονοµασία του συγκεκριµένου 
κεντρικού δρόµου της πόλης όπου έζησε και εργάστηκε, σε οδό Ιωάννη Γακιόπουλου, 
αποτελεί ελάχιστο φόρο τιµής στο πρόσωπό του. 

 

Μειοψήφισαν οι κ.κ. Μουζιούρας, Τσίπρας και Χάρµπας οι οποίοι έδωσαν ΛΕΥΚΗ ψήφο ενώ 
απείχε ο κ. Τσαντήλας. (Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 96 αν κάποιο 
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µέλος του συµβουλίου αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη 
συνεδρίαση και τόσο η άρνηση όσο και η λευκή ψήφος λογίζονται ως αρνητικές ψήφοι.) 

 

 

2.Επί της υπ' αριθµ. 3/18-4-2013 απόφασης της Επιτροπής ονοµατοδοσίας- µετονοµασίας 
οδών και πλατειών 

Αποφάσισε κατά πλειοψηφία 

 

Την ονοµασία της Κεντρικής Πλατείας της Τοπικής Κοινότητας Μολόχας -η οποία µέχρι 
σήµερα δεν φέρει κανένα όνοµα-  σε πλατεία Ιωάννη Ζαχάκη για τους λόγους που 
αναφέρονται στην υπ' αριθµ. 4/2011 απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Μολόχας. 

Μειοψήφισαν οι κ.κ. Γιοβάνης, Μακροστέργιος Τσίπρας, Τσαντήλας και Χάρµπας οι οποίοι 
έδωσαν ΛΕΥΚΗ ψήφο (Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 96 αν κάποιο µέλος 
του συµβουλίου αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη 
συνεδρίαση και τόσο η άρνηση όσο και η λευκή ψήφος λογίζονται ως αρνητικές ψήφοι.) 

 

 

3.Επί της υπ' αριθµ. 4/14-3-2013 απόφασης της Επιτροπής ονοµατοδοσίας- µετονοµασίας 
οδών και πλατειών 

Αποφάσισε κατά πλειοψηφία 

 

Την ονοµασία της ανωνύµου οδού που βρίσκεται µεταξύ των οδών Ηροδότου και Πινδάρου 
σε οδό Φαίδρας. 

Μειοψήφισαν οι κ.κ. Τσαντήλας και Χάρµπας. 

 

 

4.Επί της υπ' αριθµ. 5/14-3-2013 απόφασης της Επιτροπής ονοµατοδοσίας- µετονοµασίας 
οδών και πλατειών 

Αποφάσισε κατά πλειοψηφία 

Την ονοµασία της ανωνύµου οδού η οποία βρίσκεται µεταξύ των ΟΤ 384Α και 384Β σε οδό 
ΠΥΡΣΟΓΙΑΝΝΙΤΩΝ. 

Μειοψήφισαν οι κ.κ. Τσαντήλας και Χάρµπας. 

 

 

5.Επί της υπ' αριθµ. 6/14-3-2013 απόφασης της Επιτροπής ονοµατοδοσίας- µετονοµασίας 
οδών και πλατειών 

Αποφάσισε κατά πλειοψηφία 

Την ονοµασία της ανωνύµου οδού που βρίσκεται µεταξύ των ΟΤ 888 και 889 σε οδό          
Γ. Κοκκοτίνη 

Μειοψήφισαν οι κ.κ. Τσαντήλας και Χάρµπας. 
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6.Επί της υπ' αριθµ. 7/14-3-2013 απόφασης της Επιτροπής ονοµατοδοσίας- µετονοµασίας 
οδών και πλατειών 

Αποφάσισε κατά πλειοψηφία 

Την ονοµασία της ανωνύµου οδού που βρίσκεται κάθετα στις οδούς Μανδηλαρά και Αγίου 
∆ηµητρίου και παράλληλα στην οδό Παπαδιαµάντη σε οδό Κάλβου. 

Μειοψήφισαν οι κ.κ. Τσαντήλας και Χάρµπας. 

 

7.Επί της υπ' αριθµ. 8/14-3-2013 απόφασης της Επιτροπής ονοµατοδοσίας- µετονοµασίας 
οδών και πλατειών 

Αποφάσισε κατά πλειοψηφία 

 

Την ονοµασία της ανωνύµου οδού που βρίσκεται στο ΟΤ Γ1015  στην περιοχή Ζαχαριωτών 
σε οδό ΗΠΕΙΡΟΥ. 

Μειοψήφισαν οι κ.κ. Τσαντήλας και Χάρµπας. 

 

 

8.Επί της υπ' αριθµ. 9/14-3-2013 απόφασης της Επιτροπής ονοµατοδοσίας- µετονοµασίας 
οδών και πλατειών 

Αποφάσισε κατά πλειοψηφία 

 

Την ονοµασία της ανωνύµου οδού που βρίσκεται στο ΟΤ 910- 911 σε οδό ∆ηµάρχου 
Τσικρίκη. 

Μειοψήφισαν οι κ.κ. Τσαντήλας και Χάρµπας. 

 

 

9.Επί της υπ' αριθµ. 10/14-3-2013 απόφασης της Επιτροπής ονοµατοδοσίας- µετονοµασίας 
οδών και πλατειών 

Αποφάσισε κατά πλειοψηφία 

Την ονοµασία της ανωνύµου οδού που βρίσκεται στο ΟΤ Γ1076 στην περιοχή Ζαχαριωτών 
σε οδό ΜΙΛΤΙΑ∆Η ΣΕΙΖΑΝΗ. 

Μειοψήφισαν οι κ.κ. Τσαντήλας και Χάρµπας. 

 

 

10.Επί της υπ' αριθµ. 11/14-3-2013 απόφασης της Επιτροπής ονοµατοδοσίας- µετονοµασίας 
οδών και πλατειών 

Αποφάσισε κατά πλειοψηφία 

Την ονοµασία της ανωνύµου οδού που βρίσκεται στο ΟΤ 810 σε οδό Μάνου Χατζηδάκη. 
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Μειοψήφισαν οι κ.κ. Τσαντήλας και Χάρµπας. 

 

 

 

11.Επί της υπ' αριθµ. 12/14-3-2013 απόφασης της Επιτροπής ονοµατοδοσίας- µετονοµασίας 
οδών και πλατειών 

Αποφάσισε κατά πλειοψηφία 

Την ονοµασία της ανωνύµου οδού (πάροδος) Ορθής- ∆ελφών στη νεοενταχθήσα περιοχή 
συνοικίας Αγίας Παρασκευής, σε οδό Φωκίων Μπίτσιος. 

 

 

12.Επί της υπ' αριθµ. 13/14-3-2013 απόφασης της Επιτροπής ονοµατοδοσίας- µετονοµασίας 
οδών και πλατειών 

Αναπέµπει το θέµα στην Επιτροπή ονοµατοδοσίας- µετονοµασίας οδών και 
πλατειών διότι δεν υπάρχει πρόταση. 

 

 

13.Επί της υπ' αριθµ. 14/14-3-2013 απόφασης της Επιτροπής ονοµατοδοσίας- µετονοµασίας 
οδών και πλατειών 

Αποφάσισε κατά πλειοψηφία 

Την ονοµασία του πεζοδρόµου -ο οποίος δεν φέρει κανένα όνοµα- που βρίσκεται µεταξύ των 
οδών Ευκλείδου και Στρατ. Παπάγου σε οδό ∆ηµητρίου Κωνσταντίνου Μπουντόλου. 

Μειοψήφισαν οι κ.κ. Ντούρλιας, Τσαντήλας και Χάρµπας. 

 

 

14.Επί της υπ' αριθµ. 15/14-3-2013 απόφασης της Επιτροπής ονοµατοδοσίας- µετονοµασίας 
οδών και πλατειών 

Αποφάσισε κατά πλειοψηφία 

Την µετονοµασία της οδού Αφάτου σε Αράτου όπως είναι και το ορθό.  

Η µετονοµασία της οδού σε Αφάτου σε οδό Αράτου, κρίνεται απαραίτητη, διότι η ονοµασία 
της δεν είναι ορθή και οφείλεται σε τυπογραφικό λάθος σύµφωνα και µε την υπ' αριθµ. 
13599/5-6-2012 αίτηση των περιοίκων της οδού και µετά από έρευνα του ιστορικού Νίκου 
Καραφύλη. 

Μειοψήφισαν οι κ.κ. Ντούρλιας, Τσαντήλας και Χάρµπας. 

 

 

15.Επί της υπ' αριθµ. 16/14-3-2013 απόφασης της Επιτροπής ονοµατοδοσίας- µετονοµασίας 
οδών και πλατειών 

Αποφάσισε κατά πλειοψηφία 
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Αναπέµπει το θέµα στην Επιτροπή ονοµατοδοσίας- µετονοµασίας οδών και 
πλατειών. 

 

 

 

16.Επί της υπ' αριθµ. 17/14-3-2013 απόφασης της Επιτροπής ονοµατοδοσίας- µετονοµασίας 
οδών και πλατειών 

Αποφάσισε οµόφωνα 

Την απόρριψη του αιτήµατος του κ. Μούκου για µετονοµασία της οδού Πυθαγόρα σε 
Κρέοντος Μούκου. 

 

 

17.Επί της υπ' αριθµ. 18/14-3-2013 απόφασης της Επιτροπής ονοµατοδοσίας- µετονοµασίας 
οδών και πλατειών 

Αποφάσισε οµόφωνα 

Την απόρριψη του αιτήµατος για µετονοµασία της οδού Ηροδότου µετά τον Περιφερειακό 
προς Άγιο Παντελεήµονα. 

 

 

18.Επί της υπ' αριθµ. 19/14-3-2013 απόφασης της Επιτροπής ονοµατοδοσίας- µετονοµασίας 
οδών και πλατειών 

Αποφάσισε οµόφωνα 

Την µετονοµασία της οδού Ασκληπιού (η οποία εκ παραδροµής φέρει αυτή την ονοµασία) σε 
οδό Ιπποκράτους. 

Η µετονοµασία αυτή κρίνεται αναγκαία διότι η οδός Ασκληπιού υπάρχει ήδη (µεταξύ των 
οδών Λαχανά και Βασιαρδάνη). 

 

 

19.Επί της υπ' αριθµ. 20/14-3-2013 απόφασης της Επιτροπής ονοµατοδοσίας- µετονοµασίας 
οδών και πλατειών 

Αποφάσισε οµόφωνα 

ι.Την µετονοµασία της οδού Ηπείρου σε οδό ∆ηµάρχου Χαράλαµπου Γιούτσικου. 

ιι.Την µετονοµασία της πλατείας που βρίσκεται βόρεια του ∆ηµαρχείου και περικλείεται από 
την οδό Α. Παπανδρέου- πεζόδροµο Αρτεσιανού και οδό Βότση, από πλατεία ∆ηµάρχου 
Χαράλαµπου Γιούτσικου σε πλατεία Αρχιεπισκόπου Σεραφείµ. 

Η πρώτη µετονοµασία κρίνεται αναγκαία διότι ο Χαράλαµπος Γιούτσικος αποτελεί εξέχουσα 
προσωπικότητα εφόσον διετέλεσε αιρετός ∆ήµαρχος Καρδίτσας µε σηµαντικό έργο που 
θεµελίωσε την ανάπτυξη της πόλης µας σύµφωνα και µε τις αιτήσεις των θυγατέρων του 
κ.κ. Ανθούλας Χριστούλα και Νίκης Παπαϊωάννου καθώς και του κ. Αναστάσιου Καπώνη, οι 
οποίες επισυνάπτονται. 
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Εκ των πραγµάτων πρέπει να µετονοµαστεί και η πλατεία του ∆ηµαρχείου η οποία 
περικλείεται από την οδό Α. Παπανδρέου- πεζόδροµο Αρτεσιανού και οδό Βότση και η οποία 
κρίνεται σωστό να φέρει το όνοµα του Αρχιεπισκόπου Σεραφείµ. 

 

 

20.Επί της υπ' αριθµ. 21/14-3-2013 απόφασης της Επιτροπής ονοµατοδοσίας- µετονοµασίας 
οδών και πλατειών 

Αποφάσισε οµόφωνα 

Την απόρριψη της αίτησης του κ. Β. Μπρακατσούλα για ονοµασίας της πλατείας που 
βρίσκεται στο παλιό εργοστάσιο ηλεκτρικής ως πλατεία Εθνικής Αντίστασης. 

 

 

21.Επί της υπ' αριθµ. 22/14-3-2013 απόφασης της Επιτροπής ονοµατοδοσίας- µετονοµασίας 
οδών και πλατειών 

Αποφάσισε οµόφωνα 

Την αναποµπή του θέµατος στην Επιτροπή ονοµατοδοσίας- µετονοµασίας οδών και πλατειών 

 

 

 

 

22.Επί της υπ' αριθµ. 23/14-3-2013 απόφασης της Επιτροπής ονοµατοδοσίας- µετονοµασίας 
οδών και πλατειών 

Αποφάσισε οµόφωνα 

Την ονοµασία της πλατείας -η οποία µέχρι σήµερα δεν φέρει κανένα όνοµα- που βρίσκεται 
στο παλαιό κτίριο του Α' Γυµνασίου Καρδίτσας σε πλατεία Στέφανου Σερµπέτη. 

 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθµό 236/2013 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ             O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                 ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ    ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ακολουθούν υπογραφές 

Καρδίτσα ______________ 
Πιστό Αντίγραφο 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ  

 

 


