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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 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. 
447/2013 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 447 

 

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 

 

          Αρ. Πρωτ.:24887/17-9-2013          ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 

                                                          ΘΕΜΑ 

Έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγµένων έτους 2012,  της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής του ∆ήµου Καρδίτσας. 
 
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    
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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 έγκριση της 
Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγµένων έτους 2012 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου 
Καρδίτσας και αφού έλαβε υπόψη: 
 
1.Την Ετήσια Έκθεση Πεπραγµένων η οποία αποτυπώνει τις ενέργειες της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καρδίτσας, για το έτος 2012, ανά τοµέα αρµοδιότητάς της. 
 
2.Την υπ' αριθµ. 106/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καρδίτσας. 
 

3.Τις τοποθετήσεις, 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 
2012, 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. 3/2012 µε θέµα:Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε 
χορήγηση άδειας χρήσης µουσικής “Καφετέριας” στην Κροµµύδα Ευαγγελία στην 
Τοπική Κοινότητα Μητρόπολης. 
 

 2.Απόφαση υπ' αριθµ. 5/2012 µε θέµα:Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε 
χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήµατος “Καφενείο- Εντός επιχείρησης 
προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου”  στην Τσέλιου Αναστασία του Χρήστου στην Τοπική 
Κοινότητα Αγίου Θεοδώρου. 

 3.Απόφαση υπ' αριθµ. 17/2012 µε θέµα:Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε 
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χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήµατος “Καφενείο- Ψητοπωλείο” στην 
Καραϊσκου Ουρανία του ∆ηµητρίου στην Τοπική Κοινότητα Φράγκου. 

 4.Απόφαση υπ' αριθµ. 18/2012 µε θέµα:Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε 
Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήµατος “Καφέ- Μπαρ- Ψητοπωλείο” 
στον Καρανάσιο Κων/νο του Λάµπρου στην Τοπική Κοινότητα Καλλιθήρου. 

 5.Απόφαση υπ' αριθµ. 19/2012 µε θέµα:Χορήγηση άδειας χρήσης µουσικής 
“Καφετέρια- Επιχείρηση προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου” στον Αδάµο Χρήστο του 
Σωτηρίου στην Τοπική Κοινότητα Καλλιφωνίου. 

    6.Απόφαση υπ' αριθµ. 20/2012 µε θέµα:Χορήγηση άδειας χρήσης µουσικής 
“Καφετέρια” στην Αρβανίτη Βασιλική του ∆ηµητρίου στην Τοπική Κοινότητα Σταυρού. 

7.Απόφαση υπ' αριθµ. 28/2012 µε θέµα:Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης 
καταστήµατος “Καφέ- Ψητοπωλείο” στον Μπολτσή Λάµπρο του Ιωάννη στην Τοπική 
Κοινότητα Μούχας. 
 
8.Απόφαση υπ' αριθµ. 47/2012 µε θέµα:Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης 
καταστήµατος “Αναψυκτήριο- Ψητοπωλείο” του Τσιρογιάννη Θεόδωρου του 
Ευαγγέλου στην Επαρχιακή οδό Ραχούλας- Καστανιάς- Μούχας (Φράγµα). 
 
9.Απόφαση υπ' αριθµ. 98/2012 µε θέµα:Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης 
καταστήµατος “Καφενείο” του Ρουµελιώτη Θωµά του Αποστόλου στην Τοπική 
Κοινότητα Κρύας Βρύσης. 
10.Απόφαση υπ' αριθµ. 99/2012 µε θέµα:Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης 
καταστήµατος “Καφέ- Κυλικείο- Επιχείρηση προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου” της 
Αργύρη Μαρίας του ∆ηµητρίου στην Τοπική Κοινότητα Μητρόπολης. 
 
11.Απόφαση υπ' αριθµ. 136/2012 µε θέµα:Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε 
έγκριση χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήµατος “Καφέ- Ουζερί- 
Ψητοπωλείο” της Γαλούση Αναστασίας του ∆ηµητρίου που βρίσκεται στην Τοπική 
Κοινότητα Μακρυχωρίου του ∆ήµου Καρδίτσας. 
 
12.Απόφαση υπ' αριθµ. 150/2012 µε θέµα:Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε 
χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήµατος “Επιχείρηση Λιανικού & 
Χονδρικού Εµπορίου (πρατήριο νωπών κρεάτων και κρεατοσκευασµάτων)”  στην 
Μπελάγια Παναγιώτα του Αναστασίου στην Τοπική Κοινότητα Σταυρού. 
 
13.Απόφαση υπ' αριθµ. 151/2012 µε θέµα:Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε 
χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήµατος “Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης 
και Αναψυχής (Καφενείο- Ψητοπωλείο)” στην Μερεντίτη Ευαγγελία του Σωτηρίου στην 
Τοπική Κοινότητα Αγιοπηγής. 
 
14.Απόφαση υπ' αριθµ. 152/2012 µε θέµα:Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε 
χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήµατος “Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης 
και Αναψυχής (Καφέ Ουζερί Ψητοπωλείο)” στον Σφήκα Γεώργιο του ∆ηµητρίου  στην 
Τοπική Κοινότητα Καλλιφωνίου. 
 
14.Απόφαση υπ' αριθµ. 155/2012 µε θέµα:Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε 
χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήµατος “Καφενείο”  στον Καρφή Βύρων 
του Κων/νου στην Τοπική Κοινότητα Μητρόπολης. 
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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. 21/2012 µε θέµα: Συζήτηση και λήψη απόφασης για ανάκληση 
ή µη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας στεγασµένου κάντρου διασκέδασης µε 
συγκρότηση µπαρ, επ' ονόµατι Ζαχαράκης Στέφανος- Γκαγκάς Χρήστος Ο.Ε. που 
βρίσκεται στο ∆ήµο Καρδίτσας στην Περιφερειακή οδό Καρδίτσας- Τρικάλων, βάσει του 
υπ' αριθµ. 3314/17-2-2012 εγγράφου της ∆/νσης Έργων και Μελετών (κατάστηµα LE 
JARDIN). 
7.Απόφαση υπ' αριθµ. 115/2012 µε θέµα:Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε 
ανάκληση άδειας λειτουργίας “Σνακ- Μπαρ-Καφετέρια” της Μπαµπλέκη Θεοδώρας του 
Βασιλείου στην οδό Ιεζεκιήλ και Πλαστήρα στον ∆ήµο Καρδίτσας. 
2.Απόφαση υπ' αριθµ. 116/2012 µε θέµα:Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε 
ανάκληση άδειας λειτουργίας “Ζαχαροπλαστείο” µε την επωνυµία “ΚΙΕΡΙΟΝ” του 
Παλαµιώτη Πέτρου του ∆ηµητρίου στην οδό Πλαστήρα 12 στον ∆ήµο Καρδίτσας. 
3.Απόφαση υπ' αριθµ. 117/2012 µε θέµα:Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε 
ανάκληση άδειας λειτουργίας “Καφέ -Σνακ Μπαρ -Πιτσαρία” του Ζευγαρά Πέτρου του 
Θεοδώρου στην οδό Πλαστήρα & Ιεζεκιήλ στον ∆ήµο Καρδίτσας. 
4.Απόφαση υπ' αριθµ. 118/2012 µε θέµα:Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε 
ανάκληση άδειας λειτουργίας “Καφενείο” του Ζευγαρά Ηλία του Τηλεµάχου στην οδό 
Καζαµπάκα 4 στον ∆ήµο Καρδίτσας. 
5.Απόφαση υπ' αριθµ. 119/2012 µε θέµα:Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε 
ανάκληση άδειας λειτουργίας “Καφετέρια εντός επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών 
διαδικτύου” της Παϊση Παρασκευής του Παναγιώτη στην οδό ∆. Χαρίτου 27 στον ∆ήµο 
Καρδίτσας. 
6.Απόφαση υπ' αριθµ. 120/2012 µε θέµα:Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε 
ανάκληση άδειας λειτουργίας “Εστιατόριο- Καφέ- Μπαρ” του Σπυρόπουλου Βάϊου του 
∆ηµητρίου επί της πλατείας Στρατολογίας στον ∆ήµο Καρδίτσας. 
7.Απόφαση υπ' αριθµ. 121/2012 µε θέµα:Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε 
ανάκληση άδειας λειτουργίας “Καφετέρια- Καφετέρια εντός επιχείρησης προσφοράς 
υπηρεσιών διαδικτύου” της Τασιοπούλου Φωτεινής- Ειρήνης του Αποστόλου στην οδό 
Πλαστήρα 8 στον ∆ήµο Καρδίτσας. 
8.Απόφαση υπ' αριθµ. 122/2012 µε θέµα:Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε 
ανάκληση άδειας λειτουργίας “Καφετέρια”  των ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ∆.- ΠΟΥΠΗ Π. Ο.Ε. 
στην οδό Πλαστήρα 12 στον ∆ήµο Καρδίτσας. 
9.Απόφαση υπ' αριθµ. 123/2012 µε θέµα:Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε 
ανάκληση άδειας λειτουργίας “Καφετέρια” µε την επωνυµία “SCALINO PLUS” του 
Γερούκη ∆ηµοσθένη του Φωτίου στην οδό Σκουφά 4 στον ∆ήµο Καρδίτσας. 
10.Απόφαση υπ' αριθµ. 124/2012 µε θέµα:Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε 
ανάκληση άδειας λειτουργίας “Καφετέρια”  του Κόγια Φίλιππου του Μάρκου στην οδό 
Χαρίτου και Σκουφά στον ∆ήµο Καρδίτσας. 
11.Απόφαση υπ' αριθµ. 125/2012 µε θέµα:Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε 
ανάκληση άδειας λειτουργίας “Καφέ- Ζαχαροπλαστείο” µε την επωνυµία “ROOM” του 
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Κούµπου Κωνσταντίνου του Γεωργίου στην οδό Χαρίτου και Σκουφά στον ∆ήµο 
Καρδίτσας. 
12.Απόφαση υπ' αριθµ. 126/2012 µε θέµα:Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε 
ανάκληση άδειας λειτουργίας “Ψητοπωλείο”  του Βασιλάκου Παναγιώτη του Βασιλείου 
στην οδό Μπότση 2 στον ∆ήµο Καρδίτσας. 
13.Απόφαση υπ' αριθµ. 138/2012 µε θέµα:Αφαίρεση- ανάκληση άδειας προέγκρισης 
ίδρυσης καταστήµατος “Καφενείο” του Ιασωνίδη Παναγιώτη του Παναγιώτη που 
βρίσκεται επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου κ' ∆. Λάππα στο ∆ήµο Καρδίτσας. 
14.Απόφαση υπ' αριθµ. 140/2012 µε θέµα:Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε 
ανάκληση άδειας λειτουργίας “Οβελιστήριο” της Κροµµύδα Παρασκευής του Βασιλείου 
στην Τοπική Κοινότητα Μητρόπολης του ∆ήµου Καρδίτσας. 
15.Απόφαση υπ' αριθµ. 141/2012 µε θέµα:Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε 
ανάκληση άδειας λειτουργίας “Καφενείο- Παντοπωλείο” του Σκοτίδα Κωνσταντίνου του 
Βαϊου στην Τοπική Κοινότητα Ξινονερίου του ∆ήµου Καρδίτσας. 
 
16.Απόφαση υπ' αριθµ. 142/2012 µε θέµα:Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε 
ανάκληση άδειας λειτουργίας “Καφέ- Ψησταριά” του  Φουστανά ∆ηµητρίου του 
Βασιλείου στην Τοπική Κοινότητα Ξινονερίου του ∆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. 48/2012 µε θέµα:Χορήγηση άδειας χρήσης µουσικής και 
παράταση ωραρίου λειτουργίας “Καφέ- Ψητοπωλείο” του Σβερώνη Ηλία του 
Χριστοφόρου στην Τοπική Κοινότητα Καλλιφωνίου. 
 
2.Απόφαση υπ' αριθµ. 49/2012 µε θέµα:Χορήγηση άδειας χρήσης µουσικής και 
παράταση ωραρίου λειτουργίας “Καφετέρια” της Κροµµύδα Ευαγγελίας του Θεοδώρου 
στην Τοπική Κοινότητα Μητρόπολης. 
 
3.Απόφαση υπ' αριθµ. 50/2012 µε θέµα:Χορήγηση άδειας χρήσης µουσικής και 
παράτασης ωραρίου λειτουργίας “Καφετέρια- Επιχείρηση προσφοράς υπηρεσιών 
διαδικτύου” του Αδάµου Χρήστου του Σωτηρίου στην Τοπική Κοινότητα Καλλιφωνίου. 
 
4.Απόφαση υπ' αριθµ. 61/2012 µε θέµα:Χορήγηση άδειας χρήσης µουσικής και 
παράταση ωραρίου λειτουργίας “Καφέ- Μπαρ- Ψητοπωλείο” του Αντωνίου 
Κωνσταντίνου του Θωµά στην Τοπική Κοινότητα Μητρόπολης. 
5.Απόφαση υπ' αριθµ. 97/2012 µε θέµα:Χορήγηση άδειας χρήσης µουσικής και 
παράταση ωραρίου λειτουργίας “Καφενείο” του  Κουτζαµάνη Γεώργιου του  
Κωνσταντίνου στην Τοπική Κοινότητα Μητρόπολης. 
6.Απόφαση υπ' αριθµ. 127/2012 µε θέµα:Χορήγηση άδειας χρήσης µουσικής και 
παράταση ωραρίου λειτουργίας “Καφενείο” του Τσίλια Αναστασίου του Λεωνίδα στην 
Τοπική Κοινότητα Μυρίνης. 
7.Απόφαση υπ' αριθµ. 143/2012 µε θέµα:Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε 
χορήγηση άδειας χρήσης µουσικής και παράτασης ωραρίου λειτουργίας “Καφενείο” της 
Παπαγεωργίου Βαϊας του Νικολάου στην Τοπική Κοινότητα Μητρόπολης του ∆ήµου 
Καρδίτσας. 
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8.Απόφαση υπ' αριθµ. 144/2012 µε θέµα:Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε 
χορήγηση άδειας χρήσης µουσικής και παράτασης ωραρίου λειτουργίας “Καφενείο- 
Οβελιστήριο” του Γιαννόπουλου  Κωνσταντίνου του Βασιλείου στην Τοπική Κοινότητα 
Καλλιφωνίου του ∆ήµου Καρδίτσας. 
 
9.Απόφαση υπ' αριθµ. 156/2012 µε θέµα:Χορήγηση άδειας χρήσης µουσικής και 
παράταση ωραρίου λειτουργίας “Σνακ Μπαρ- Καφενείο” του Μπούτα Θωµά του 
Ευαγγέλου  στην Τοπική Κοινότητα Μητρόπολης. 
 
Β. Εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο σχεδίου κανονιστικών αποφάσεων 
άρθρων 79 και 82 Κ.∆.Κ. 
Κατά το έτος 2012 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγήθηκε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο το 
σχέδιο των παρακάτω κανονιστικών αποφάσεων: 
 
1.Απόφαση υπ' αριθµ. 1/2012 µε θέµα:Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σχετικά 
µε έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά τον καθορισµό της ώρας µέχρι της 
οποίας θα χορηγείται παράταση χρήσης µουσικής στα καταστήµατα του ∆ήµου 
Καρδίτσας. 
 
2.Απόφαση υπ' αριθµ. 7/2012 µε θέµα:Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό αίτηση του 
∆ιευθυντή του ∆ηµοτικού Σχολείου. 
3.Απόφαση υπ' αριθµ. 8/2012 µε θέµα:Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σχετικά 
µε την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά την πεζοδρόµηση του κεντρικού 
δρόµου που διέρχεται ανάµεσα στα δύο σχολικά συγκροτήµατα της Τοπικής 
Κοινότητας Καλλιθήρου, µετά από Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση κανονιστικής 
απόφασης που αφορά σήµανση εντός του οικισµού Ξινονερίου. 
4.Απόφαση υπ' αριθµ. 14/2012 µε θέµα:Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
σχετικά µε την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά την κατάργηση πέντε (5) 
θέσεων περιπτέρων και τη µεταφορά αυτών σε άλλα σηµεία της πόλης της Καρδίτσας. 
5.Απόφαση υπ' αριθµ. 31/2012 µε θέµα:Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
σχετικά µε την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά την τοποθέτηση φωτεινών 
σηµατοδοτών στη διασταύρωση των οδών Τρικάλων και Τεµπονέρα. 
 
6.Απόφαση υπ' αριθµ. 32/2012 µε θέµα:Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
σχετικά µε την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά την αλλαγή προτεραιότητας 
στη διασταύρωση των οδών 18ης Αυγούστου µε Ιεζεκιήλ. 
 
7.Απόφαση υπ' αριθµ. 33/2012 µε θέµα:Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
σχετικά µε την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά την απαγόρευση 
στάθµευσης επί της οδού 18ης Αυγούστου από την πλευρά του ποδηλατόδροµου. 
 
7.Απόφαση υπ' αριθµ. 34/2012 µε θέµα:Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
σχετικά µε την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά την απαγόρευση 
στάθµευσης επί της οδού Τρικάλων (ύψος Ταλιαδούρου έως Παιδικό Σταθµό) 
 
8.Απόφαση υπ' αριθµ. 37/2012 µε θέµα:Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
σχετικά µε την έκδοση κανονιστικής απόφασης για την ίδρυση λαϊκής αγοράς για 
πώληση βιολογικών προϊόντων. 
 
9.Απόφαση υπ' αριθµ. 72/2012 µε θέµα:Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
σχετικά µε την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά την σήµανση των 
πεζοδρόµων στο ΟΤ 918 (πάροδος ∆ελφών 17), µετά από αίτηση του κ. Γαλάνη 
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Νικόλαου. 
 
10.Απόφαση υπ' αριθµ. 74/2012 µε θέµα:Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
σχετικά µε την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά αποχαρακτηρισµό χώρων 
στάθµευσης για την άσκηση υπαίθριου στάσιµου εµπορίου. 
 
11.Απόφαση υπ' αριθµ. 75/2012 µε θέµα:Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
σχετικά µε τον καθορισµό αριθµού και θέσεων πωλητών για τη δωρεάν έκδοση αδειών 
κατάληψης χώρου σε αναξιοπαθούντες για την άσκηση στάσιµου εµπορίου. 
12.Απόφαση υπ' αριθµ. 86/2012 µε θέµα:Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
σχετικά µε τροποποίηση της υπ' αριθµ. 77/2011 κανονιστική απόφασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου σχετικά µε την οριοθέτηση θέσεων στάθµευσης στο ξενοδοχείο ΚΙΕΡΙΟΝ, 
στους ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ και στην ΙΑΤΡΙΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ. 
13.Απόφαση υπ' αριθµ. 91/2012 µε θέµα:Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
σχετικά µε την έκδοση κανονιστικής απόφασης για τη δηµιουργία χώρου στάθµευσης 
στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 61, για την εξυπηρέτηση του παιδικού σταθµού, 
ιδιοκτησίας κας Κουτρούλη Αθανασίας. 
14.Απόφαση υπ' αριθµ. 92/2012 µε θέµα:Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
σχετικά µε την έκδοση κανονιστικής απόφασης για την τοποθέτηση κολωνακίων στη 
συµβολή των οδών Ανδ. Παπανδρέου και Καζαµπάκα µετά από αίτηση των κ.κ. 
Μαντζιάρα και Γαλάνη. 
15.Απόφαση υπ' αριθµ. 93/2012 µε θέµα:Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
σχετικά µε έγκριση µελέτης Πράξης Εφαρµογής της πολεοδοµικής µελέτης των 
στρατοπέδων “Κιούση” και “Λουµάκη” του ∆ήµου Καρδίτσας. 
16.Απόφαση υπ' αριθµ. 94/2012 µε θέµα:Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
σχετικά µε τροποποίηση- συµπλήρωση της υπ' αριθµ. 213/2003 κανονιστικού 
περιεχοµένου απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που αφορά καθορισµό χώρου 
ανάπτυξης τραπεζοκαθισµάτων στους Κεντρικούς Κοινόχρηστους χώρους της πόλης 
της Καρδίτσας. 
17.Απόφαση υπ' αριθµ. 133/2012 µε θέµα:Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
σχετικά µε την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά στην χωροθέτηση της 
ετήσιας εµποροπανήγυρης. 
18.Απόφαση υπ' αριθµ. 145/2012 µε θέµα:Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
σχετικά µε την έκδοση κανονιστική απόφασης που αφορά τον καθορισµό θέσεων 
στάσιµων καντινών σε ιδιωτικό χώρο στις Τοπικές Κοινότητες Μυρίνης και Ραχούλας 
στο ∆ήµο Καρδίτσας. 
19.Απόφαση υπ' αριθµ. 153/2012 µε θέµα:Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
σχετικά µε την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά στην χορήγηση θέσης 
στάθµευσης λεωφορείου για την εξυπηρέτηση του “Θεοδωρίδειου Κέντρου- 
Ορίζοντες”. 
20.Απόφαση υπ' αριθµ. 154/2012 µε θέµα:Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
σχετικά µε την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά στην οριοθέτηση της 
υφιστάµενης πιάτσας ΤΑΧΙ στην περιοχή Τρικάλων µεταξύ ΟΑΕ∆ και Κτηνιατρικής 
Σχολής. 
21.Απόφαση υπ' αριθµ. 157/2012 µε θέµα:Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
σχετικά µε την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά στην τοποθέτηση 
προστατευτικών κιγκλιδωµάτων στο πεζοδρόµιο της οδού Ραφαήλ (από Αγίου 
Νικολάου έως Αγίας Σκέπης, από την πλευρά του 4ου ∆ηµοτικού Σχολείου Καρδίτσας, 
4ου και 22ου Νηπιαγωγείου Καρδίτσας). 
22.Απόφαση υπ' αριθµ. 158/2012 µε θέµα:Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
σχετικά µε την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά στη δηµιουργία δύο χώρων 
στάθµευσης επί των οδών ∆. Λάππα και Β. Τζέλλα, έµπροσθεν του Μετοχίου του Αγίου 
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Σεραφείµ, για την εξυπηρέτηση των αυτοκινήτων της Ιεράς Μονής Κορώνης, µετά από 
αίτηση της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων (Ιερά Μονή 
Κορώνης). 
 
23.Απόφαση υπ' αριθµ. 159/2012 µε θέµα:Αίτηση της κ. Βήττα Αγορής που αφορά 
στην τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωµάτων στο πεζοδρόµιο της οδού Μονής 
Κορώνης. 
 
24.Απόφαση υπ' αριθµ. 160/2012 µε θέµα:Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
σχετικά µε αίτηση της κας Παπαδοπούλου Πηνελόπης που αφορά στην απαγόρευση 
στάθµευσης όλων των βαρέων οχηµάτων στην οδό Σκυλοσόφου. 
25.Απόφαση υπ' αριθµ. 161/2012 µε θέµα:Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
σχετικά µε αίτηση του κ. Κοτσελίτη Παναγιώτη που αφορά στην στάθµευση 
επαγγελµατικών αυτοκινήτων έξι 960 τόνων εντός δακτυλίου. 
 
26.Απόφαση υπ' αριθµ. 162/2012 µε θέµα:Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
σχετικά µε αίτηση του κ. Παπαδόπουλου Κων/νου, που αφορά στην τοποθέτηση 
µεταλλικών βάσεων στάθµευσης ποδηλάτων έµπροσθεν του καταστήµατός του PINK 
WOMAN (µε έξοδα του ιδίου) στην οδό Βάλβη. 
 
27.Απόφαση υπ' αριθµ. 163/2012 µε θέµα:Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
σχετικά µε την δηµιουργία θέσης στάθµευσης επί της οδού Λ. ∆ηµοκρατίας για την 
εξυπηρέτηση οχηµάτων- νεκροφόρων. 
 
28.Απόφαση υπ' αριθµ. 164/2012 µε θέµα:Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
σχετικά µε αίτηση του κ. Λυµπέρη Αντώνιου που αφορά στην παραχώρηση θέσης 
στάθµευσης έµπροσθεν κτηνιατρείου στην οδό Αλλαµανή 29. 
 
29.Απόφαση υπ' αριθµ. 165/2012 µε θέµα:Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
σχετικά µε την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά στην παραχώρηση θέσης 
στάθµευσης υπηρεσιακού αυτοκινήτου στην οδό Χατζηµήτρου (ξενώνας ΖΕΦΥΡΟΣ) 
µετά από αίτηση του Γενικού Νοσοκοµείου Καρδίτσας. 
 
30.Απόφαση υπ' αριθµ. 166/2012 µε θέµα:Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
σχετικά µε αίτηση των περιοίκων της οδού Γαριβάλδη που αφορά στην κατάργηση της 
εκ περιτροπής στάθµευση στην εν λόγω οδό. 
 
31.Απόφαση υπ' αριθµ. 167/2012 µε θέµα:Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
σχετικά µε την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά στην τοποθέτηση 
µεταλλικών κιγκλιδωµάτων “ΠΙ” στα πεζοδρόµια των οδών Νικηταρά και Ηρώων 
Πολυτεχνείου, έµπροσθεν του υποκαταστήµατος της Συνεταιριστικής Τράπεζας 
Θεσσαλίας. 
 
32.Απόφαση υπ' αριθµ. 168/2012 µε θέµα:Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
σχετικά µε την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά στην τοποθέτηση 
προστατευτικών  κιγκλιδωµάτων στην οδό Κολοκοτρώνη, έµπροσθεν της 
Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας. 
 
33.Απόφαση υπ' αριθµ. 170/2012 µε θέµα:Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
σχετικά µε την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά στην µετατόπιση 
περιπτέρου επί της οδού Τρικάλων, ιδιοκτησίας Κωνσταντινιάς Κάκου. 
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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. 6/2012 µε θέµα:Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σχετικά 
µε πρόταση τροποποίησης µε δηµιουργία κοινοχρήστου χώρου σε θέση προηγούµενης 
αλλαγής χάραξης οδού (Κολοβός Απόστολος, Αναστασίου ∆ηµήτριος κλπ.) 
 
2.Απόφαση υπ' αριθµ. 10/2012 µε θέµα:Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
σχετικά µε τροποποίηση σχεδίου πόλης στο ΟΤ 149 και 150β της οδού Μενελαϊδος. 
3.Απόφαση υπ' αριθµ. 11/2012 µε θέµα:Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
σχετικά µε πρόταση τροποποίησης µε τοποθέτηση της ΟΓ εσώτερον στη συµβολή των 
οδών Κρανώνος και Λυσάνδρου (Λάσδα Φωτεινή) 
4.Απόφαση υπ' αριθµ. 12/2012 µε θέµα:Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
σχετικά µε µετατόπιση χάραξης πεζοδρόµου µεταξύ των ΟΤ 472α και 472β παρόδου 
της οδού Αγίου Σεραφείµ (Βαβλέκης Γεώργιος). 
5.Απόφαση υπ' αριθµ. 13/2012 µε θέµα:Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε την 
εναπόθεση απορριµµάτων στους κάδους που βρίσκονται επί των οδών Β.Τζέλλα και 
Κοραή. 
6.Απόφαση υπ' αριθµ. 29/2012 µε θέµα:Εξέταση αίτησης του κ. Γούλα Κωνσταντίνου 
για παροχή άδειας χορήγησης νερού µε ίδια έξοδα, στην Τοπική Κοινότητα 
Καροπλεσίου. 
7.Απόφαση υπ' αριθµ. 30/2012 µε θέµα:Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
σχετικά µε πεζοδρόµηση της οδού Αγ. Σεραφείµ στο τµήµα της µεταξύ των οδών 
Τρικάλων και 18ης Αυγούστου. 
8.Απόφαση υπ' αριθµ. 38/2012 µε θέµα:Αίτηση της κας Μάττα Παρασκευής για 
αντικατάσταση φθαρµένων πλακών πεζοδροµίου, µε ίδια έξοδα, έµπροσθεν του 
καταστήµατός της, επί της οδού ∆. Εµµανουήλ, στην πλατεία Πλαστήρα. 
9.Απόφαση υπ' αριθµ. 39/2012 µε θέµα:Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
σχετικά µε καθορισµό τιµής µονάδος αποζηµίωσης λόγω ρυµοτοµίας (Καραγιάννης 
Θωµάς) 
10.Απόφαση υπ' αριθµ. 40/2012 µε θέµα:Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
σχετικά µε καθορισµό τιµής µονάδος αποζηµίωσης λόγω ρυµοτοµίας (Αγγέλη 
Ελισάβετ) 
11.Απόφαση υπ' αριθµ. 41/2012 µε θέµα:Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
σχετικά µε καθορισµό τιµής µονάδος αποζηµίωσης λόγω ρυµοτοµίας (Κουλοσούσας 
Απόστολος) 
12.Απόφαση υπ' αριθµ. 42/2012 µε θέµα:Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
σχετικά µε καθορισµό τιµής µονάδος αποζηµίωσης λόγω ρυµοτοµίας (Κουλοσούσα 
Σωτηρία) 
13.Απόφαση υπ' αριθµ. 43/2012 µε θέµα:Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
σχετικά µε καθορισµό τιµής µονάδος αποζηµίωσης λόγω ρυµοτοµίας (Κουλοσούσα 
Μαρία) 
14.Απόφαση υπ' αριθµ. 44/2012 µε θέµα:Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
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σχετικά µε καθορισµό τιµής µονάδος αποζηµίωσης λόγω ρυµοτοµίας (Κουλοσούσας 
Γεώργιος) 
15.Απόφαση υπ' αριθµ. 62/2012 µε θέµα:Αίτηση των κ.κ. Γιαννουσά Αργυρίου, 
Γιαννουσά Αλεξάνδρας, Γιαννουσά Παναγιώτη και Γιαννουσά Βασιλικής για απόκτηση 
πρόσβασης στον υφιστάµενο δρόµο που οδηγεί στην οικία τους, στον οικισµό 
Γιαννουσέϊκα Καροπλεσίου, µε ίδια έξοδα. 
16.Απόφαση υπ' αριθµ. 64/2012 µε θέµα:Αίτηση του κ. Τσατσαρώνη Κωνσταντίνου 
για τη φύτευση ενός (1) δένδρου, έµπροσθεν του καταστήµατός του στο παρτέρι της 
οδού Βαλταδώρου. 
17.Απόφαση υπ' αριθµ. 65/2012 µε θέµα:Συζήτηση και λήψη απόφασης επί των 
αιτήσεων των κ.κ. Κούρτη Χαρίλαου και Μπούρη Χρήστου για επίλυση των 
προβληµάτων που δηµιουργούνται από το αυθαίρετο παρκάρισµα στο πεζοδρόµιο της 
οδού Β. Ηπείρου 16. 
18.Απόφαση υπ' αριθµ. 69/2012 µε θέµα:Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
σχετικά µε την άρση ασυµφωνίας του σχεδίου πόλης στην οδό Θεσσαλιώτιδος στο ΟΤ 
177 Α, µετά από αίτηση του κ. Αθανασίου Καραουλάνη. 
19.Απόφαση υπ' αριθµ. 70/2012 µε θέµα:Αίτηση του κ. Παιδή Γεώργιου για 
διαµόρφωση παρτεριού στην πλατεία ∆ικαστηρίων. 
20.Απόφαση υπ' αριθµ. 76/2012 µε θέµα:Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε 
εξέταση της υπ' αριθµ. πρωτ. 6630/4-4-2012 αίτησης της “Ι.ΚΤΕΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ Α.Ε.” 
για χορήγηση άδειας τοποθέτησης πινακίδας στα όρια του οικοπέδου της. 
21.Απόφαση υπ' αριθµ. 79/2012 µε θέµα:Αίτηση του κ. ∆ελλή Ιωάννη για τοποθέτηση 
δενδρυλλίων, έµπροσθεν του καταστήµατός του, επί του πεζοδροµίου της οδού Β. 
Μετάξη. 
22.Απόφαση υπ' αριθµ. 80/2012 µε θέµα:Αίτηση του “Γ. ΜΠΙΤΣΙΟΣ κ' ΣΙΑ Ο.Ε.” για 
µετατόπιση ζαρντινιέρας που βρίσκεται έµπροσθεν του καταστήµατός του. 
23.Απόφαση υπ' αριθµ. 82/2012 µε θέµα:Επανεξέταση αίτησης του κ. Γούλα 
Κωνσταντίνου για παροχή άδειας χορήγησης νερού µε ίδια έξοδα, στην Τοπική 
Κοινότητα Καροπλεσίου. 
24.Απόφαση υπ' αριθµ. 83/2012 µε θέµα:Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
σχετικά µε τροποποίηση σχεδίου πόλης µε παραµονή της ιδιοκτησίας ∆εσπούλη στο ΟΤ 
1300 Α και δηµιουργία κοινοχρήστων χώρων στο ΟΤ 1300 και 1301. 
25.Απόφαση υπ' αριθµ. 84/2012 µε θέµα:Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
σχετικά µε βελτίωση σχήµατος ιδιοκτησίας µε αναπροσαρµογή σχήµατος ΚΧ στο ΟΤ 
242β (Σουφλάκος Θωµάς). 
26.Απόφαση υπ' αριθµ. 85/2012 µε θέµα:Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της 
αίτησης της Εµπορικής Τράπεζας Καρδίτσας για διατήρηση της ράµπας προσπέλασης 
ΑΜΕΑ έµπροσθεν του καταστήµατός της. 
27.Απόφαση υπ' αριθµ. 87/2012 µε θέµα:Εξέταση αίτησης για γνωµοδότηση 
χαρακτηρισµού οδού προς Καστανιά και Καταφύγιο ως µοναδικής ∆ηµοτικής οδού που 
ενώνει οδικά τα πρώην τοπικά διαµερίσµατα, µετά από αίτηση του κ. Χαραλαµπάκου 
Θωµά. 
28.Απόφαση υπ' αριθµ. 88/2012 µε θέµα:Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
σχετικά µε την αίτηση του Συλλόγου Πελοποννησίων για τοποθέτηση προτοµής του 
ήρωα Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στην αριστερή πλευρά του Αγίου Κωνσταντίνου. 
29.Απόφαση υπ' αριθµ. 95/2012 µε θέµα:Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
σχετικά µε έγκριση της υπ' αριθµ. 8/2011 γνωµοδότησης του Τοπικού Συµβουλίου 
Ραχούλας που αφορά την παραχώρηση δικαιώµατος αµµοληψίας από την κοίτη του 
ποταµού Καράµπαλη. 
30.Απόφαση υπ' αριθµ. 100/2012 µε θέµα:Επανεξέταση αίτησης για γνωµοδότηση 
χαρακτηρισµού οδού προς Καστανιά και Καταφύγιο ως µοναδικής ∆ηµοτικής οδού που 
ενώνει οδικά τα πρώην τοπικά διαµερίσµατα, µετά από αίτηση του κ. Χαραλαµπάκου 
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Θωµά. 
31.Απόφαση υπ' αριθµ. 101/2012 µε θέµα:Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
σχετικά µε τροποποίηση σχεδίου πόλης στο ΟΤ 145 Α κ' Β και επανεπιβολή 
απαλλοτρίωσης (κ.κ. Καρανάσιος, Στεργιούλας, Σταµπολού). 
32.Απόφαση υπ' αριθµ. 104/2012 µε θέµα:Εξέταση ένστασης κατά της 196/2012 
απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την πεζοδρόµηση της Αγ. Σεραφείµ µεταξύ 
της Τρικάλων και 18ης Αυγούστου (Αποστολός Φώτιος- Μητσιάκη Άρτεµις) 
33.Απόφαση υπ' αριθµ. 128/2012 µε θέµα:Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
σχετικά µε τροποποίηση του σχεδίου πόλης στα ΟΤ 378α και 378β, περιοχή Γ' Ζώνης 
(Μακρής Σωκράτης κλπ.) 
34.Απόφαση υπ' αριθµ. 129/2012 µε θέµα:Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ' 
αριθµ. 19744/14-8-2012 αίτησης θεραπείας του κ. Θωµά Χαραλαµπάκου. 
35.Απόφαση υπ' αριθµ. 131/2012 µε θέµα:Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
σχετικά µε πρόταση τροποποίησης χρήσεων γης στην οδό Σωτήρος στα ΟΤ 267, 264α 
και β από τοµέα αµιγούς κατοικίας σε τοµέα γενικής κατοικίας (κ.κ. Μπακάλη, 
Καραντώνη, Παπαντώνη κλπ.) 
36.Απόφαση υπ' αριθµ. 139/2012 µε θέµα:Αίτηση Τσακανίκα Γεώργιου για µετατόπιση 
στύλου, φύτευση λουλουδιών σε παρακείµενα  παρτέρια και αλλαγή πλακιδίων µε ίδια 
έξοδα. 
37.Απόφαση υπ' αριθµ. 146/2012 µε θέµα:Επισκευή πεζοδροµίου επί της οδού 
Χαρίτου. 
38.Απόφαση υπ' αριθµ. 147/2012 µε θέµα:Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο επί 
της υπ. αριθµ. 5/2012 απόφασης του Τοπικού Συµβουλίου Ρούσσου σχετικά µε 
διάθεση των  βοσκήσιµων εκτάσεων που βρίσκονται στην περιφέρεια της Τ.Κ Ρούσσου 
για το έτος 2012. 
 
39.Απόφαση υπ' αριθµ. 148/2012 µε θέµα:Συζήτηση σχετικά µε την τοποθέτηση 
κινητών προστεγασµάτων έµπροσθεν των καταστηµάτων της πόλης της Καρδίτσας, µε 
έξοδα των καταστηµαταρχών. 
 
40.Απόφαση υπ' αριθµ. 169/2012 µε θέµα:Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
σχετικά µε αίτηση του κ. Καλούση Ζήση για τοποθέτηση δύο µεγάλων γλαστρών 
έµπροσθεν του καταστήµατός του που βρίσκεται επί των οδών ∆. Τερτίπη και 
Ηρακλείτου. 
 
41.Απόφαση υπ' αριθµ. 171/2012 µε θέµα:Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
σχετικά µε καθορισµό τιµής µονάδος λόγω µη αφαίρεσης εισφοράς σε γη (Παπαλού 
Ελένη) 
 
42.Απόφαση υπ' αριθµ. 172/2012 µε θέµα:Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
σχετικά µε καθορισµό τιµής µονάδος λόγω µη αφαίρεσης εισφοράς σε γη (Λαδιά 
Αριστέα) 
 
∆. ∆ιάφορα 
 
1.Απόφαση υπ' αριθµ. 2/2012 µε θέµα:Έγκριση συζήτησης θεµάτων εκτός ηµερήσιας 
διάταξης. 
2.Απόφαση υπ' αριθµ. 16/2012 µε θέµα:Έγκριση συζήτησης θεµάτων εκτός ηµερήσιας 
διάταξης. 
3.Απόφαση υπ' αριθµ. 22/2012 µε θέµα:Έγκριση συζήτησης θεµάτων εκτός ηµερήσιας 
διάταξης. 
4.Απόφαση υπ' αριθµ. 35/2012 µε θέµα:Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αίτησης 
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της Αναγέννησης Καρδίτσας για παραχώρηση χώρου στην Κεντρική Πλατεία 
προκειµένου να τοποθετηθεί περίπτερο, από τη Μεγάλη ∆ευτέρα 9/4/2012 έως και την 
Κυριακή του Θωµά 22/4/2012, για πώληση λαχνών για την ενίσχυση της οµάδας. 
5.Απόφαση υπ' αριθµ. 46/2012 µε θέµα:Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε 
έγκριση συζήτησης θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης. 
6.Απόφαση υπ' αριθµ. 51/2012 µε θέµα:Έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγµένων 
έτους 2011, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
7.Απόφαση υπ' αριθµ. 60/2012 µε θέµα:Έγκριση συζήτησης θεµάτων εκτός ηµερήσιας 
διάταξης. 
8.Απόφαση υπ' αριθµ. 78/2012 µε θέµα:Έγκριση συζήτησης θεµάτων εκτός ηµερήσιας 
διάταξης. 
9.Απόφαση υπ' αριθµ. 89/2012 µε θέµα:Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αίτησης 
του κ. Παπαδόπουλου Γεώργιου για άδεια τοποθέτησης οµπρέλας στην πλατεία 
Ελευθερίας, κάθε Σάββατο, 10.00 πµ- 13.00 µµ. στα πλαίσια της δράσης των 
καταναλωτών Ν. Καρδίτσας “Προϊόντα χωρίς µεσάζοντες”. 
10.Απόφαση υπ' αριθµ. 90/2012 µε θέµα:Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
σχετικά µε την κατασκευή ανισόπεδης διάβασης για πεζούς και αυτοκίνητα στο ύψος 
της παλιάς διάβασης της οδού Σαµαροπούλου µετά από αίτηση του κ. Μπούρη 
Στυλιανού. 
11.Απόφαση υπ' αριθµ. 96/2012 µε θέµα:Έγκριση συζήτησης θεµάτων εκτός 
ηµερήσιας διάταξης. 
12.Απόφαση υπ' αριθµ. 105/2012 µε θέµα:Αίτηση Άτυπης Οµάδας Νέων (UMC's 
Productions) για παραχώρηση χρήσης του Αθλητικού πάρκου στις 26/8/2012 από 
11:00 έως 12:00 για πραγµατοποίηση του 4ου HIP HOP United Festival Καρδίτσας. 
13.Απόφαση υπ' αριθµ. 106/2012 µε θέµα:Έγκριση συζήτησης θεµάτων εκτός 
ηµερήσιας διάταξης. 
14.Απόφαση υπ' αριθµ. 132/2012 µε θέµα:Έγκριση συζήτησης θεµάτων εκτός 
ηµερήσιας διάταξης. 
15.Απόφαση υπ' αριθµ. 135/2012 µε θέµα:Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε 
έγκριση συζήτησης θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης. 
15.Απόφαση υπ' αριθµ. 149/2012 µε θέµα:Έγκριση συζήτησης θεµάτων εκτός 
ηµερήσιας διάταξης. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν πήραν µέρος οι ∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι κ.κ. Αρχοντής, Παπαδηµητρίου, Παπαγεωργίου και Κατσιαβάρας, λόγω 
αποχώρησής τους από τη συνεδρίαση. 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθµό 447/2013 
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 

 
  

 

 


