
                                                                     

 

  
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 17η του µήνα Σεπτεµβρίου  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. 
442/2013 Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 12/9/2013. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 442 

 

Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 
22/12-9-2013 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού  
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

          ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 

                                                          ΘΕΜΑ 

Πρόταση τροποποίησης στο ΟΤ 15 µετά από αίτηση του ιδρύµατος Αλλαµανή. 
 
Στην Καρδίτσα σήµερα την 12η του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Πέµπτη και 

ώρα 6:30 µ.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ.23718/6-9-2013 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  19) Χλαπάνας Ηλίας 1) Αρβανιτάκου Σοφία 

2) Αναστασίου Απόστολος  20) Βερίλλης ∆οµήνικος 2) Ντελής Ιωάννης 

3) Γούλας Σωτήριος  21) Γεννάδιος Ιωάννης 3) Ντούρλιας ∆ηµήτριος 

4) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος  22) Καρκαλέτση Θεοδώρα  

5) Ζορµπάς Ιωάννης  23) Σουφλάκος Βασίλειος     Αν και κλήθηκαν νόµιµα 

6) Καραγιάννης Νικόλαος  24) Τσίπρας Εµµανουήλ  

7) Κατσιαβάρας Θωµάς  25) Γιοβάνης Γεώργιος  

8) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος  26) Μακροστέργιος Αθανάσιος  

9) Κωτούλας Φίλιππος  27) Παπαδηµητρίου Φώτιος  

10) Μαρκινός Αθανάσιος  28) Αρχοντής ∆ηµήτριος  

11) Μουζιούρας Νικόλαος  29) Τσαντήλας Βασίλειος  

12) Μπατζιάκας Βασίλειος  30) Χάρµπας Θωµάς  

13) Μπουραζάνης Αθανάσιος    

14) Νασιάκου Αλεξάνδρα    

15) Παπαγεωργίου Σταύρος     

16) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος    

17) Σούφλα Ουρανία    

18) Τσιούκης Λάµπρος    



                                                                     

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33 

µελών, παρόντες ήταν 30), 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 του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε πρόταση 
τροποποίησης στο ΟΤ 15 µετά από αίτηση του ιδρύµατος Αλλαµανή και αφού έλαβε υπόψη: 
 

1.Την υπ' αριθµ. πρωτ. 3052/30-4-2013 αίτηση του Ιδρύµατος Υποτροφιών Γεώργιος 
Αχιλλέως Αλλαµανή η οποία έχει ως εξής: 
“Με το έγγραφό µας αυτό, αιτούµεθα την µερική τροποποίηση του σχεδίου πόλης στο ΟΤ 
15, όπου βρίσκεται το υπαίθριο parking ιδιοκτησίας του Ιδρύµατος Υποτροφιών Γεώργιος 
Αχιλλέως Αλλαµανή στη συµβολή των οδών Τζέλλα- Αβέρωφ- Αλλαµανή. 
Συγκεκριµένα να γίνει µείωση του πλάτους στην οδό Αβέρωφ κατά µήκος του οικοπέδου 
από 12 µέτρα σε 10 µε αντίστοιχη αύξηση του κοινόχρηστου χώρου πρασίνου ΚΧΠ. 
Η ως άνω τροποποίηση θα επαναφέρει το οικόπεδο στα αρχικά του όρια προσθέτοντας στο 
Ίδρυµα ωφέλιµο εµβαδό 120,64 τµ, που άνευ ιδιαίτερου λόγου και µόνο από το Ίδρυµα 
αφαίρεσε το σχέδιο πόλης. 
Παρακαλούµε για τη θετική σας εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καρδίτσας για τους εξής λόγους: 
 1)Να ικανοποιηθεί η έντονη ανάγκη της πόλης για χώρους στάθµευσης, χώροι που 
λείπουν είτε ιδιωτικοί είτε δηµόσιοι και οι δρόµοι είναι κατειληµµένοι από παρκαρισµένα 
αυτοκίνητα. 
 2)Να µας δοθεί η δυνατότητα εκµετάλλευσης του οικοπέδου µας µε τη µορφή της 
επιχείρησης που λειτουργεί µέχρι σήµερα ως  parking, έως ότου γίνει η απαλλοτρίωσή του 
από τον ∆ήµο. 
 3)Να υπάρξει συµφωνία µεταξύ Γενικού Πολεοδοµικού και σχεδίου πόλης διότι η 
διαφορά διαιωνίζει και δεν λύνει κανένα πρόβληµα. 
 4)Να συνεχίσει χωρίς προβλήµατα η λειτουργία µίσθωσης του parking, που αποτελεί 
το µοναδικό έσοδο του ιδρύµατος που ως γνωστό από το 1982 που λειτουργεί επέδωσε 
περισσότερες από 300 υποτροφίες σε αριστούχους αποφοίτους των Τεχνικών Σχολείων του 
Νοµού Καρδίτσας. 
Σηµειώνεται ότι µε την τροποποίηση δεν µειώνεται το σύνολο των κοινοχρήστων χώρων, 
αφού η µείωση της Αβέρωφ επαυξάνει την αντίστοιχη επιφάνεια του  parking (ΚΠΧ). 
Επί πλέον οι χώροι των parking στο κέντρο της πόλης είναι µία από τις χρήσεις του 
πολεοδοµικού κέντρου οι οποίες έλειπαν, για το λόγο αυτό η έκταση αυτή του Ιδρύµατος 
χαρακτηρίσθηκε ως χώρος  parking. Στο κέντρο της πόλης ως γνωστό, άλλη µία έκταση 
είναι µε τον ίδιο χαρακτηρισµό αυτή του Αγίου Κωνσταντίνου. 
Το γεγονός ότι στο σχέδιο πόλης το οποίο εγκρίθηκε το 1994 η ιδιοκτησία αυτή εµφανίζεται 
ως ΚΧΠ µε χρήση  parking ασαφή δεν αποτελεί αξεπέραστο πρόβληµα διότι, ένας από τους 
λόγους που έγινε και η Αναθεώρηση του πολεοδοµικού σχεδίου όπως προαναφέραµε ήταν 
να διορθωθούν ελλείψεις και να ικανοποιηθούν απαιτήσεις του πολεοδοµικού κέντρου τις 
οποίες δεν πληρούσε το από δεκαετίες και πλέον σχέδιο πόλης, µε χρήσεις σύγχρονες και να 
θεραπεύσει τωρινές ανάγκες. 
Συνεπώς η αύξηση του  parking  είναι σύµφωνη µε το πνεύµα και την φιλοσοφία του 
σχεδίου πόλεως.” 



                                                                     

 

 

2.Την Τεχνική Έκθεση του ιδιώτη µηχανικού κ. ∆ηµητρίου Κατσάρα, η οποία έχει ως εξής: 
“Με αίτησή του το Κοινωφελές Ίδρυµα Υποτροφιών Γεώργιος Αχιλέως Αλλαµανή, ζητεί την 
τροποποίηση του εγκεκριµένου Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου του ∆ήµου Καρδίτσας, σε 
οικόπεδό του επί της οδού Αβέρωφ, στο ΟΤ 15, το οποίο υπάγεται στη Β' πολεοδοµική Ζώνη 
του ∆ήµου Καρδίτσας, σε τµήµα της ρυµοτοµικής Γραµµής η οποία συµπίπτει µε την 
Οικοδοµική Γραµµή, µε τµηµατική αλλαγή χάραξης αυτής από 12.00 µ πλάτος που φαίνεται 
γραφικά να ισχύει σήµερα σε πλάτος σταθερό 10.00 µ, όπως δηλαδή ίσχυε και µε το παλαιό 
εγκεκριµένο πολεοδοµικό σχέδιο του έτους 1959 του ∆ήµου Καρδίτσας. Η πρόταση αυτή 
εµφανίζεται µε ακρίβεια στο επισυναπτόµενο σε κλίµακα 1:500 τοπογραφικό διάγραµµα που 
συνοδεύει την παρούσα τεχνική έκθεση. 
Οι λόγοι για τους οποίους ζητείται αλλαγή της χάραξης της οδού Αβέρωφ στο ΟΤ 15, είναι οι 
εξής: 
Με την υπ' αρ. 2188/1994 Απόφαση Νοµάρχη Καρδίτσας και µε σχετικά κείµενα προτάσεων 
προ της έγκρισής της, µε την οποία τελικά εγκρίθηκε το νέο Ρυµοτοµικό Σχέδιο του ∆ήµου 
Καρδίτσας, η οδός Αβέρωφ ορίσθηκε σε σταθερό πλάτος 10.00 µ καθ'όλο το µήκος της, 
εκτός του τµήµατός της εκατέρωθεν των ΟΤ 15 & ΟΤ 16, όπου ορίσθηκε στα 12.00 µ. Τα 
κρασπεδορείθρα εκατέρωθεν της οδού στα εν λόγω οικοδοµικά τετράγωνα, όπου και 
υπήρχαν µόλις πριν από δύο έτη περίπου, κατασκευάσθηκαν όταν ίσχυε ακόµη το παλιό 
σχέδιο της πόλης της Καρδίτσας και σε πλάτος µεταξύ του 6.00 µ και από 2.00 µ πλάτος 
πεζοδρόµια εκατέρωθεν της οδού, όπως εξάλλου είναι κατασκευασµένα όπου υφίστανται 
σήµερα και στο υπόλοιπο µήκος της οδού Αβέρωφ. 
Με την πρόσφατη ανάπλαση της οδού σε πετρόστρωτο πεζόδροµο, τα κρασπεδορείθρα αυτά 
χαλάστηκαν. Από το γεγονός αυτό, σε συνδυασµό µε το νέο εγκεκριµένο σήµερα 
πολεοδοµικό σχέδιο και µε δεδοµένη ακόµη την παλαιότερη υφιστάµενη θέση των 
κρασπεδορείθρων, φαίνεται ότι η οδός Αβέρωφ ανέκαθεν είχε οριστεί πρακτικά στο σταθερό 
πλάτος των 10.00 µ σε όλο το µήκος της. 
∆ε φαίνεται από τη γεωµετρία, τις χρήσεις γης και τα υπάρχοντα κτίρια της ευρύτερης 
περιοχής, στο συγκεκριµένο σηµείο της οδού, να προκύπτει κάποιος ιδιαίτερος πολεοδοµικός 
λόγος για επιπλέον διαπλάτυνση της οδού, που ο λόγος αυτός δεν ισχύει στο υπόλοιπο 
τµήµα της οδού που παρέµεινε µε το νέο πολεοδοµικό σχέδιο εγκεκριµένος στα 10.00 µ 
συνολικού πλάτους και µάλιστα όταν η διαπλάτυνση αυτή έγινε µονοµερώς κατά 2.00 µ 
προς το ΟΤ 15. 
Τονίζεται ότι, η ανέγερση των οικοδοµών επιτρεπόταν παλαιότερα να γίνεται µε το συνεχές 
σύστηµα και άρα υποχρεωτικά εφαπτοµενικά της ρυµοτοµικής γραµµής και συνεπώς δεν 
επιτρέπονταν η ελεύθερη όπως σήµερα τοποθέτησή τους. Με τη λογική αυτή 
κατασκευάσθηκαν και οι περισσότερες οικοδοµές της οδού Αβέρωφ. Η µόνη ιδιοκτησία της 
εν λόγω περιοχής που δεν είχε ανοικοδόµηση είναι αυτή του Ιδρύµατος “Γ. Αλλαµανής” και 
ίσως για το λόγο αυτό να ρυµοτοµήθηκε µε το νέο σχέδιο πόλεως. 
Μόνο  που και το υπόλοιπο οικόπεδο του ιδρύµατος Γ. Αλλαµανής έχει δεσµευθεί ως χώρος 
πάρκινγκ και στην ουσία έχει απαλλοτριωθεί εξ ολοκλήρου ως ∆ηµοτική κοινόχρηστη έκταση 
πάρκινγκ και άρα η εν λόγω ρυµοτόµηση προς όφελος και διαπλάτυνση της οδού Αβέρωφ 
για λόγους και έργα κοινής ωφέλειας, έρχεται να µειώσει το χώρο στάθµευσης που επίσης 
είναι προς όφελος της πόλης µε την αυξηµένη ανάγκη και ζήτηση χώρων στάθµευσης που 
υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή, που αποτελεί σχετικά κέντρο της πόλης. 
Η νέα θέση χάραξης της πρότασης εφαρµογής της Ρ.Γ. Μετά την πρόταση τροποποίησης του 
σχεδίου πόλης, δεν θα επιφέρει ουσιαστικά καµία δυσχέρεια στην ορατότητα τόσο των 
κυκλοφορούντων οχηµάτων όσο και των πεζών, τώρα µάλιστα που η οδός έχει γίνει από την 
κατασκευή της χαµηλής κυκλοφορίας µε την πλακόστρωσή της, µιας και θα συµβαδίζει 
περισσότερο σε παραλληλία και οµοιοµορφία µε την κατασκευή των ήδη υφιστάµενων 
κρασπεδορείθρων και κτισµάτων του υπόλοιπου τµήµατος της οδού Αβέρωφ. 



                                                                     

 

Το “Κοινωφελές Ίδρυµα Υποτροφιών Γεώργιος Αχιλλέως Αλλαµανή”, θέλησε σήµερα να 
εκδώσει οικοδοµική άδεια και άδεια λειτουργίας πάρκινγκ και ανακαλύφθηκε ότι ένα εκ των 
υφιστάµενων κτισµάτων επί της οδού Αβέρωφ (υπόστεγο αυτοκινήτων) ρυµοτοµείται, 
παρόλο και σύµφωνα µε την υφιστάµενη προγενέστερη κατάστασή του είχαν τηρηθεί οι 
κανόνες και η ισχύουσα πολεοδοµική νοµοθεσία. Έτσι, σήµερα το “Κοινωφελές Ίδρυµα 
Υποτροφιών Γεώργιος Αχιλλέως Αλλαµανή”, είναι πολεοδοµικά µη νόµιµο, µε αποτέλεσµα 
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία να πρέπει να κατεδαφίσουν τµήµα του υπάρχοντος 
στεγάστρου, προκειµένου να τους δοθεί η νέα οικοδοµική άδεια και η συνέχιση της άδειας 
λειτουργίας του πάρκινγκ. 
Επισηµαίνεται ότι µε τη ζητηθείσα τροποποίηση δεν θα υπάρξει µείωση του ισοζυγίου των 
κοινόχρηστων χώρων του ∆ήµου Καρδίτσας, µιας και η εµβαδοµετρική διαφορά που θα 
προκύψει από τη µείωση της οδού Αβέρωφ, εξισώνεται από την επακριβώς αναλογική 
αύξηση του χώρου πάρκινγκ που επίσης θεωρείται κοινόχρηστος χώρος και που δεν έχει 
ποτέ απαλλοτριωθεί µε πράξη αναλογισµού περί αποζηµιώσεων, όπως εξάλλου θα περίµενε 
κανείς αφού πρόκειται για Κοινωφελές ίδρυµα αφού για το λόγο αυτό και µε το νέο σχέδιο 
πόλεως δεσµεύθηκε ως χώρος πάρκινγκ. 
Για τους παραπάνω λόγους ζητείται η τροποποίηση του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου, 
µε αλλαγή χάραξης της Ρ.Γ. της οδού Αβέρωφ στο ΟΤ 15, µιας και η πρόταση αυτή δεν θίγει 
εµβαδοµετρικά καµία όµορη ή εκατέρωθεν κείµενη ιδιοκτησία ή καθηµερινές ανάγκες της 
πόλης της Καρδίτσας.” 
 

3.Την εισήγηση του υπαλλήλου του ∆ήµου Καρδίτσας κ. Χατζή ∆ηµήτριου, η οποία έχει ως 
εξής: 
“Με αίτησή τους το ίδρυµα Αλλαµανή ζητάει την τροποποίηση του σχεδίου πόλης στο ΟΤ 15 
και µείωση του πλάτους της οδού Αβέρωφ από 12µ σε 10µ µε αντίστοιχη αύξηση του 
πλάτους του Κοινόχρηστου Χώρου Πρασίνου (ΚΧΠ) που δεν έχει απαλλοτριωθεί και 
λειτουργεί ως πάρκινγκ. Η δέσµευση έχει επιβληθεί µε την έγκριση της αναθεώρησης του 
σχεδίου πόλης Καρδίτσας (Αποφ. Νοµάρχη 2118/94- ΦΕΚ 908/∆/1994). Με την αίτηση έχει 
προσκοµιστεί σχετικό τοπογραφικό διάγραµµα και τεχνική έκθεση του µηχανικού Καρδίτσας 
Κατσάρα ∆ηµήτριου. 
Με την τροποποίηση επιχειρείται να δοθεί η δυνατότητα της αξιοποίησης της εγκατάστασης 
των στεγάστρων που αλλιώς ρυµοτοµούνται και θα πρέπει να µεταφερθούν. 
Η υπηρεσία µας συµφωνεί µε την προτεινόµενη τροποποίηση καθώς το σύνολο των χώρων 
κοινόχρηστου χαρακτήρα δεν µειώνεται. ∆ηλαδή το άθροισµα των επιφανειών του δρόµου 
και του ΚΧΠ παραµένει ίδιο, έχοντας βέβαια αλλαγή στις χρήσεις τους και αύξηση του 
δεσµευµένου ΚΧΠ. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η οδός Αβέρωφ στο σχέδιο του 1959 σε όλο 
το µήκος (500 µ. περίπου) ήταν σχεδιασµένη σε πλάτος 10µ κι έτσι υλοποιήθηκε µε 6µ 
οδόστρωµα και 2µ εκατέρωθεν πεζοδρόµιο, το ίδιο και στο ΟΤ 15 πριν γίνει πεζόδροµος. 
Με το σχέδιο του 1994 προτάθηκε να διαπλατυνθεί σε 12µ λόγω του Αρχαιολογικού 
Μουσείου, όµως η πεζοδρόµηση άλλαξε τον χαρακτήρα της διέλευσης (χωρίς αυτοκίνητα), 
συνεπώς οι όποιες σκέψεις για χρήση µέρους της Αβέρωφ σαν πάρκινγκ αυτοκινήτων- 
λεωφορείων είναι ανεδαφική. 
Ουσιαστικά η τροποποίηση αφορά αλλαγή κοινωφελών χρήσεων και του συσχετισµού τους 
που δεν επηρεάζει, δεν θίγει τη λειτουργία ή την πυκνότητα της πόλης, ούτε την ποιότητα 
ζωής των κατοίκων της. Συµφωνούµε µε την πρόταση.” 
 

4.Την υπ' αριθµ. 201/2013 απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Καρδίτσας. 
 

5.Την υπ' αριθµ. 112/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καρδίτσας. 
 

6.Το επισυναπτόµενο τοπογραφικό διάγραµµα. 
 

 



                                                                     

 

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

 
Αποφάσισε οµόφωνα 

 
Την τροποποίηση του σχεδίου πόλης στο ΟΤ 15 και µείωση του πλάτους της οδού Αβέρωφ 
από 12µ σε 10µ µε αντίστοιχη αύξηση του πλάτους του Κοινόχρηστου Χώρου Πρασίνου 
(ΚΧΠ) που δεν έχει απαλλοτριωθεί και λειτουργεί ως πάρκινγκ. Η δέσµευση έχει επιβληθεί 
µε την έγκριση της αναθεώρησης του σχεδίου πόλης Καρδίτσας (Αποφ. Νοµάρχη 2118/94- 
ΦΕΚ 908/∆/1994). 
Με την προτεινόµενη τροποποίηση το σύνολο των χώρων κοινόχρηστου χαρακτήρα δεν 
µειώνεται.  
ΟΟυυσσιιαασσττιικκάά  ηη  ττρροοπποοπποοίίηησσηη  ααφφοορράά  ααλλλλααγγήή  κκοοιιννωωφφεελλώώνν  χχρρήήσσεεωωνν  κκααιι  ττοουυ  σσυυσσχχεεττιισσµµοούύ  ττοουυςς  
πποουυ  δδεενν  εεππηηρρεεάάζζεειι,,  δδεενν  θθίίγγεειι  ττηη  λλεειιττοουυρργγίίαα  ήή  ττηηνν  ππυυκκννόόττηητταα  ττηηςς  ππόόλληηςς,,  οούύττεε  ττηηνν  πποοιιόόττηητταα  
ζζωωήήςς  ττωωνν  κκααττοοίίκκωωνν  ττηηςς,,  σσύύµµφφωωνναα  κκααιι  µµεε  ττηηνν  εειισσήήγγηησσηη  ττηηςς  υυππηηρρεεσσίίααςς..  
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν πήραν µέρος οι ∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι κ.κ. Αρχοντής, Παπαδηµητρίου και Παπαγεωργίου, λόγω αποχώρησής τους από 
τη συνεδρίαση. 
 

 

 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθµό 442/2013 
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 

 
  

 

 


