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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ

Α Π Ο Δ 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 Ιουνίου του έτους 2015 και
ώρα  10.00  π.μ,  η  υπογεγραμμένη  Σταυρούλα  Ζάρρα  (υπάλληλος
Δήμου Καρδίτσας), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν
3463/2006,  τοιχοκόλλησα  στο  προς  τούτο  προορισμένο  μέρος  του
Δημοτικού  Καταστήματος,  αντίγραφο  της  υπ’  αριθμ.  281/2015
απόφασης  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  που  συζητήθηκε  στη
συνεδρίαση αυτού στις 11-6-2015.
Προς  τούτο  συντάχθηκε  το  παρόν  αποδεικτικό  από  την
τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 281
Απόσπασμα από το υπ’αριθ.

13/11-6-2015
Πρακτικό Συνεδριάσεως του Δημοτικού

Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Οι μάρτυρες
 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

        
       Αρ. Πρωτ.:14064/17-6-2015

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ

                                                          ΘΕΜΑ
Έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του

Δήμου Καρδίτσας.
  Στην Καρδίτσα σήμερα την 11η του μηνός Ιουνίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα

7.00'  μ.μ.,  στο  Δημοτικό  Κατάστημα Καρδίτσας  και  ύστερα  από την υπ’  αριθ.  12913/5-6-2015 έγγραφη

πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 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

τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ                          

1) Αντωνίου Ελένη 17) Σβάρνας Ιωάννης 1) Μαρκινός Αθανάσιος

2) Αντωνίου Σωτήριος 18) Τάντος Μιχαήλ 2) Παπαγεωργίου Σταύρος 

3) Αραμπατζής Δημήτριος 19) Τίκας Τριαντάφυλλος Αν και κλήθηκαν νόμιμα

4) Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος 20) Ψημμένος Κωνσταντίνος

5) Γεννάδιος Ιωάννης 21) Παπαλός Κωνσταντίνος

6) Γιαννέλος Κλεομένης 22) Γούλας Σωτήριος

7) Γούλας Γεώργιος 23) Παπαδημητρίου Χαρίλαος

8) Διαμαντή Ευαγγελία 24) Τσιούκης Λάμπρος

9) Καπράνας Απόστολος 25) Βαρελάς Βάιος

10) Κολοκύθα Άλκηστις 26) Αμπαντζή Μαρία

11) Κουρκούνας Βασίλειος 27) Μιχαλάκης Κων/νος

12) Λέκκας Αλέξανδρος 28) Λέμας Ευάγγελος

13) Μαντζιάρας Παναγιώτης 29) Χατζής Ηλίας

14) Μπακαλάκου Σωτηρία 30) Κρανιάς Βασίλειος

15) Ντελής Ιωάννης 31) Σχορετσανίτης Ηλίας

16) Ξυλομένος Κωνσταντίνος
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Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 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  Δημοτικού  &  Κοινοτικού

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

παρόντος του Δημάρχου Καρδίτσας κ. Φώτη Αλεξάκου. 

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

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας μετά από συζήτηση σχετικά με έγκριση της
Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καρδίτσας και
αφού έλαβε υπόψη:

1.Την εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, αντιδημάρχου κ. Καπράνα
Απόστολου ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε:
“Πρόκειται για την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου
μας στην οποία φαίνονται οι ενέργειές της, ανά τομέα αρμοδιότητάς της, για το έτος 2014. Η
Επιτροπή προχώρησε στη λήψη σημαντικών αποφάσεων και  στην αντιμετώπιση χρόνιων
προβλημάτων  του  Δήμου  μας.  Καλούμε  το  σώμα  να  εγκρίνει  την  Ετήσια  Έκθεση
Πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καρδίτσας.”

2.Την  Ετήσια  Έκθεση  Πεπραγμένων  η  οποία  αποτυπώνει  τις  ενέργειες  της  Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής, ανά τομέα αρμοδιότητάς της.

3.Την υπ' αριθμ. 74/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

4.Τις  τοποθετήσεις,  απόψεις  των Δημοτικών Συμβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης.

5.Την επακολουθήσασα ψηφοφορία κατά την οποία ΥΠΕΡ της έγκρισης της Ετήσιας Έκθεσης
Πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καρδίτσας ψήφισαν όλοι οι πα-
ρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι πλην του κ. Κρανιά Βασίλειου ο οποίος ψήφισε ΛΕΥΚΟ.

6.Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 96 Ν. 3463/2006, σύμφωνα με τις οποίες, αν κάποιο
μέλος του συμβουλίου αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη συ-
νεδρίαση και τόσο η άρνηση όσο και η λευκή ψήφος λογίζονται ως αρνητικές ψήφοι.

                                       Αποφάσισε κατά πλειοψηφία

    Την έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για τοΤην έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για το
έτος 2014, η οποία έχει ως ακολούθως:έτος 2014, 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
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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  αποφάσεις  επί  των
παρακάτω θεμάτων:

1.Απόφαση υπ' αριθμ. 37/2014 με θέμα:Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση
προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος “Επιχείρηση αναψυχής”  στην Ράπτη Νίκη του
Θωμά στην Τοπική Κοινότητα Ραχούλας του Δήμου Καρδίτσας.

2.Απόφαση υπ' αριθμ. 38/2014 με θέμα:Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση
προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος “Επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος”
στην  Παναγιώτου  Αγορή  του  Παναγιώτη  στην  Τοπική  Κοινότητα  Αμπελικού  του  Δήμου
Καρδίτσας.

3.Απόφαση υπ' αριθμ. 39/2014 με θέμα:Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση
προέγκρισης  άδειας  ίδρυσης  καταστήματος  “Λιανική  Διάθεση  Τροφίμων  και  ποτών
(παντοπωλείο)” στην Παναγιώτου Αγορή του Παναγιώτη στην Τοπική Κοινότητα Αμπελικού
του Δήμου Καρδίτσας.

4.Απόφαση υπ' αριθμ. 55/2014 με θέμα:Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση
προέγκρισης  άδειας  ίδρυσης  καταστήματος  “Επιχείρηση  αναψυχής-  Επιχείρηση  Μαζικής
Εστίασης  πλήρους  γεύματος  (Καφενείου-  Ουζοπωλείου-  Ψητοπωλείου)”  στον  Χαλαβέτα
Πέτρο του Κων/νου στην Τοπική Κοινότητα Αγ. Θεοδώρου.

5.Απόφαση υπ' αριθμ. 56/2014 με θέμα:Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση
προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος “Επιχείρηση Μαζικής εστίασης & αναψυχής” στον
Μπαντρά Χρήστο του Κων/νου στην Τοπική Κοινότητα Παλαιοκκλησίου.

6.Απόφαση υπ' αριθμ. 57/2014 με θέμα:Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση
προέγκρισης  άδειας  ίδρυσης  καταστήματος  “Επιχείρηση  Αναψυχής  (Καφενείο)”  στον
Βασιλάκο Δημήτριο του Αποστόλου  στην Τ.Κ. Ξυνονερίου.

7.Απόφαση υπ' αριθμ. 58/2014 με θέμα:Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση
άδειας  χρήσης  μουσικής  και  παράτασης  ωραρίου  λειτουργίας  “Καφεπαντοπωλείο”  της
Λαμπροπούλου Ελένης του Αχιλλέα στην Τοπική Κοινότητα Φράγκου.

8.Απόφαση υπ' αριθμ. 59/2014 με θέμα:Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση
άδειας  χρήσης  μουσικής  και  παράτασης  ωραρίου  λειτουργίας  “Καφέ-  Ψητοπωλείο  ”  του
Γιαπαλή Στέργιου του Ευαγγέλου στην Τοπική Κοινότητα Μητρόπολης.

9.Απόφαση υπ' αριθμ. 72/2014 με θέμα:Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση
προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος “Επιχείρηση αναψυχής”  στην Ράπτη Νίκη του
Θωμά στην Τοπική Κοινότητα Ραχούλας του Δήμου Καρδίτσας.

10.Απόφαση  υπ'  αριθμ.  86/2014 με  θέμα:Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  σχετικά  με
χορήγηση  προέγκρισης  γνωστοποίησης  ίδρυσης  καταστήματος  “Επιχείρηση  λιανικής
διάθεσης  τροφίμων  &  ποτών  (είδη  παντοπωλείου-  πώληση  τυποποιημένων  παγωτών-
αναψυκτικών- ποτών- ειδών σοκολατοποιϊας- μπισκοτοποιϊας κ.τ.λ.- πρατήριο γάλακτος και
ειδών ζαχαροπλαστικής- πρατήριο έτοιμου φαγητού)” στον Γκορτσά Βασίλειο του Δημητρίου
στην Τοπική Κοινότητα Ραχούλας.
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11.Απόφαση  υπ'  αριθμ.  87/2014 με  θέμα:Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  σχετικά  με
χορήγηση  προέγκρισης  άδειας  ίδρυσης  καταστήματος  “Επιχείρηση  Μαζικής  Εστίασης
πλήρους γεύματος και  Επιχείρηση Αναψυχής”  στην Μάτα Ελισσάβετ  του Βασιλείου  στην
Τοπική Κοινότητα Μυρίνης του Δήμου Καρδίτσας.

12.Απόφαση  υπ'  αριθμ.  88/2014 με  θέμα:Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  σχετικά  με
χορήγηση  προέγκρισης  άδειας  ίδρυσης  καταστήματος  “Επιχείρηση  Μαζικής  Εστίασης
πλήρους γεύματος  και  Επιχείρηση Αναψυχής”  στον Κακκάβα Αναστάσιο  του Βαϊου στην
Τοπική Κοινότητα Μητρόπολης του Δήμου Καρδίτσας.

13.Απόφαση  υπ'  αριθμ.  89/2014 με  θέμα:Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  σχετικά  με
χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος “Επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους
γεύματος  (ζεστής  &  κρύας  κουζίνας)  &  Επιχείρηση  Αναψυχής”  στον  Τριανταφύλλου
Τριαντάφυλλο του Ευαγγέλου στην Τοπική Κοινότητα Πτελοπούλας.

14.Απόφαση  υπ'  αριθμ.  108/2014 με  θέμα:  Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  σχετικά  με
χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος “Επιχείρηση Λιανικής και Χονδρικής
διάθεσης  τροφίμων”  στον  Δασκαλάκο  Χρήστο  του  Παναγιώτη  στην  Τοπική  Κοινότητα
Μητρόπολης του Δήμου Καρδίτσας

15.Απόφαση  υπ'  αριθμ.  109/2014 με  θέμα:Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  σχετικά  με
χορήγηση  προέγκρισης  άδειας  ίδρυσης  καταστήματος  “Παροχής  Υπηρεσιών  Υγειονομικού
Ενδιαφέροντος (ΚΟΥΡΕΙΟ)” στον Στρατίκη Ιωάννη του Γεωργίου στην Τοπική Κοινότητα
Μητρόπολης του Δήμου Καρδίτσας.

16.Απόφαση  υπ'  αριθμ.  111/2014 με  θέμα:Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  σχετικά  με
χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος “Επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους
γεύματος (ζεστής και κρύας κουζίνας)” στην Τριανταφύλλου Στυλιανή του Τριαντάφυλλου
στην Τοπική Κοινότητα Πτελοπούλας του Δήμου Καρδίτσας.

17.Απόφαση  υπ'  αριθμ.  137/2014 με  θέμα:Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  σχετικά  με
χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος “Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης & Επιχείρηση
Λιανικού και Χονδρικού εμπορίου” ιδιοκτησίας της Παπανικολάου Όλγας του Αθανασίου στην
Τοπική Κοινότητα Ξυνονερίου του Δήμου Καρδίτσας.

18.Απόφαση  υπ'  αριθμ.  138/2014 με  θέμα:Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  σχετικά  με
χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος “Επιχείρηση λιανικής διάθεσης τροφίμων και
ποτών (οπωροπωλείο,  παντοπωλείο,  πρατήριο άρτου & γαλακτοκομικών ειδών και ειδών
ζαχαροπλαστείου)”  ιδιοκτησίας  της  Μανώλη  Χαρούλας  του  Αθανασίου  στην  Τοπική
Κοινότητα Αρτεσιανού του Δήμου Καρδίτσας.

19.Απόφαση  υπ'  αριθμ.  175/2014 με  θέμα:Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  σχετικά  με
χορήγηση προέγκρισης άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας Ψυχαγωγικής Παιδείας (Λούνα
Παρκ)  σε  ιδιοκτησία  της  ΦΙΛΟΝΕΙΚΟΣ  ΕΠΕ-  Ιππικό  Κέντρο  που  βρίσκεται  στην  Τοπική
Κοινότητα Ρούσσου του Δήμου Καρδίτσας.

ΙΙ.Ανάκληση/οριστική αφαίρεση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων επιχειρήσεων
και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του Δήμου.
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.
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Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για την ανάκληση ή/και οριστική αφαίρεση των καταστημάτων
που  δεν  πληρούν  τις  νόμιμες  προϋποθέσεις  λειτουργίας  τους,  έλαβε   αποφάσεις
ανάκλησης/οριστικής  αφαίρεσης  ή  μη  άδειας  ίδρυσης  και  λειτουργίας  των  παρακάτω
καταστημάτων:

1.Απόφαση υπ' αριθμ.2/2014 με θέμα:Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανάκληση
άδειας λειτουργίας “Καφέ- Ουζερί” με την επωνυμία “ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ”  της Γκούρλα Σωτηρίας
του Πολυκάρπου  στην Τοπική Κοινότητα Καρδ/μαγούλας στον Δήμο Καρδίτσας.

2.Απόφαση υπ' αριθμ.7/2014 με θέμα:Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανάκληση
άδειας  λειτουργίας  “Καφενείο”  της  Καρύδα  Γεωργίας  του  Χρήστου  στην  οδό  Ηρώων
Πολυτεχνείο 53 στο Δήμο Καρδίτσας.

3.Απόφαση υπ' αριθμ.8/2014 με θέμα:Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανάκληση
προέγκρισης  ίδρυσης «Επιχείρηση  Λιανικού  Εμπορίου  (οπωροπωλείο)»  της  Οικονόμου
Δήμητρας του Θεοδοσίου, στο Δήμο Καρδίτσας.

4.Απόφαση υπ' αριθμ.9/2014 με θέμα:Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανάκληση
προέγκρισης ίδρυσης «Καφέ-Εστιατόριο-Πιτσαρία» της Ζευγαρά Αννίτας του Δημητρίου, στο
Δήμο Καρδίτσας.

5.Απόφαση υπ' αριθμ.10/2014 με θέμα:Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανάκληση
προέγκρισης ίδρυσης «Αναψυκτήριο-Καφέ Μπαρ» του Μάγγου Ιωάννη του Λάμπρου, στο 3ο

Χιλ. Εθνικής οδού Καρδίτσας-Αθήνας, στο Δήμο Καρδίτσας.

6.Απόφαση υπ' αριθμ.11/2014 με θέμα:Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανάκληση
προέγκρισης ίδρυσης «Καφενείο» της Κυριαζή Μαρίας του Αχιλλέα, στο Δήμο Καρδίτσας.

7.Απόφαση υπ' αριθμ.12/2014 με θέμα:Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανάκληση
προέγκρισης ίδρυσης «Επιχείρηση Λιανικής και Χονδρικής διάθεσης ποτών - τροφίμων» της
Ι. & Λ. Σκαλίγκος Ο.Ε., στο Δήμο Καρδίτσας.
8.Απόφαση υπ' αριθμ.13/2014 με θέμα:Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανάκληση
προέγκρισης  ίδρυσης «Αναψυκτήριο»  του  Μακρή  Βασιλείου  του  Ιωάννη,  στο  Δήμο
Καρδίτσας.

9.Απόφαση υπ' αριθμ.14/2014 με θέμα:Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανάκληση
προέγκρισης ίδρυσης «Καφενείο» από το Συμβούλιο της Κωστάκη Αθανασίας του Βασιλείου,
στο Δήμο Καρδίτσας.

10.Απόφαση  υπ'  αριθμ.15/2014 με  θέμα:Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  σχετικά  με
ανάκληση  προέγκρισης  ίδρυσης «Αναψυκτηρίο  με  παρασκευαστήριο»  του  Γαλαζούλα
Δημήτριου του Γεωργίου, στο Δήμο Καρδίτσας.

11.Απόφαση  υπ'  αριθμ.16/2014 με  θέμα:Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  σχετικά  με
ανάκληση  προέγκρισης  ίδρυσης  «Επιχείρηση  Λιανικού  και  Χονδρικού  Εμπορίου»  της
Παπαγιαννακοπούλου Γαρουφαλιάς του Χρήστου, στο Δήμο Καρδίτσας.

12.Απόφαση  υπ'  αριθμ.17/2014 με  θέμα:Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  σχετικά  με
ανάκληση  προέγκρισης  ίδρυσης «Καφετέρια-Σνακ  Μπαρ»  του  Μπαζιά  Κων/νου  του
Αθανασίου στο Δήμο Καρδίτσας.
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13.Απόφαση  υπ'  αριθμ.18/2014 με  θέμα:Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  σχετικά  με
ανάκληση προέγκρισης ίδρυσης «Οπωροπωλείο» του Μαρκινού Θωμά του Κων/νου, στην
Τοπική Κοινότητα  Προδρόμου του Δήμου Καρδίτσας.

14.Απόφαση  υπ'  αριθμ.19/2014 με  θέμα:Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  σχετικά  με
ανάκληση προέγκρισης  ίδρυσης «Fast Food –Τυροπιτάδικο  χωρίς  παρασκευαστήριο» του
Τσιτιρίδη  Κυριάκου  του  Ελευθερίου,  στην  Τοπική  Κοινότητα  Καλλιθήρου  του  Δήμου
Καρδίτσας.

15.Απόφαση  υπ'  αριθμ.20/2014 με  θέμα:Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  σχετικά  με
ανάκληση  προέγκρισης  ίδρυσης «Καφενείο  εντός  Επιχείρησης  προσφοράς  Υπηρεσιών
Διαδυκτίου» της Τσέλιου Αναστασίας του Χρήστου στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Θεοδώρου
του Δήμου Καρδίτσας.

16.Απόφαση  υπ'  αριθμ.21/2014 με  θέμα:Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  σχετικά  με
ανάκληση προέγκρισης ίδρυσης «Εστιατόριο» της Κωτούζα Ασπασίας – Ελένης, στο Δήμο
Καρδίτσας.

17.Απόφαση  υπ'  αριθμ.22/2014 με  θέμα:Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  σχετικά  με
ανάκληση προέγκρισης ίδρυσης «Πρατήριο Άρτου & ειδών ζαχαροπλαστικής» του Μαρκούτη
Χρήστου του Παναγιώτη, στο Δήμο Καρδίτσας.

18.Απόφαση  υπ'  αριθμ.23/2014 με  θέμα:Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  σχετικά  με
ανάκληση προέγκρισης ίδρυσης «Επιχείρηση Αναψυχής (Αναψυκτήριο)» της Ξυδιά Μαρίας
στην Τοπική  Κοινότητα Καλλίθηρου του Δήμου Καρδίτσας.

19.Απόφαση  υπ'  αριθμ.24/2014 με  θέμα:Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  σχετικά  με
ανάκληση άδειας λειτουργίας “Οβελιστήριο” της Κρομμύδα Παρασκευής του Βασιλείου στην
Τοπική Κοινότητα Μητρόπολης στο Δήμο Καρδίτσας. 

20.Απόφαση  υπ'  αριθμ.25/2014 με  θέμα:Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  σχετικά  με
ανάκληση άδειας λειτουργίας “Καφενείο” της Μπαϊράμη Φωτεινής του Ανδρέα στην Τοπική
Κοινότητα Μητρόπολης στον Δήμο Καρδίτσας. 

21.Απόφαση  υπ'  αριθμ.26/2014 με  θέμα:Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  σχετικά  με
ανάκληση  άδειας  λειτουργίας  “Καφέ-Ουζερί-Ψητοπωλείο”  της  Αναστασίας  Γαλούση  του
Δημητρίου στην Τοπική Κοινότητα Μακρυχωρίου στο Δήμο Καρδίτσας.

22.Απόφαση  υπ'  αριθμ.27/2014 με  θέμα:Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  σχετικά  με
ανάκληση άδειας λειτουργίας “Ψητοπωλείο” του Βασιλάκου Παναγιώτη του Βασιλείου στην
οδό Μπότση 2 στον Δήμο Καρδίτσας.

23.Απόφαση  υπ'  αριθμ.28/2014 με  θέμα:Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  σχετικά  με
ανάκληση προέγκρισης άδειας λειτουργίας “ Επιχείρηση Λιανικού και Χονδρικού Εμπορίου
(πώληση  εμφιαλωμένου  νερού)”  του  Βασιλείου  Πανταζή  του  Νικολάου  στην  οδό  Λ.
Δημοκρατίας 37 στον Δήμο Καρδίτσας.

24.Απόφαση  υπ'  αριθμ.29/2014 με  θέμα:Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  σχετικά  με
ανάκληση προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος “Επιχείρηση Λιανικού και Χονδρικού
Εμπορίου  (Ξηρών  καρπών,  ζαχαρωδών  προϊόντων,  καφέ,  κάβα  ποτών»  της  Παπαδάκου
Μαρίνας & ΣΙΑ Ε.Ε. στην οδό Πολυτεχνείου 5 στο Δήμο Καρδίτσας.



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:ΩΕΘ7ΩΕΗ-130    

25.Απόφαση  υπ'  αριθμ.33/2014 με  θέμα:Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  σχετικά  με
ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστήματος “Επιχείρηση Αναψυχής (Κυλικείο εντός του 3ου
Λυκείου Καρδίτσας)”  του Παπαευαγγέλου Χριστόφορου του Βασιλείου που βρίσκεται στην
οδό τέρμα Ζαφειροπούλου στο Δήμο Καρδίτσας.

26.Απόφαση  υπ'  αριθμ.34/2014 με  θέμα:Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  σχετικά  με
ανάκληση  άδειας  λειτουργίας  καταστήματος  “Καφετέρια”  της  Π.ΓΑΤΗΣ  &  ΣΙΑ  Ο.Ε.  με
εκπρόσωπο τον Γατή Ποσειδώνα του Γεωργίου που βρίσκεται στην οδό Βαλταδώρου 5 στο
Δήμο Καρδίτσας.

27.Απόφαση  υπ'  αριθμ.60/2014 με  θέμα:Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  σχετικά  με
ανάκληση άδειας λειτουργίας “Καφέ- Ουζερί” της Γκούρλα Παρασκευής του Πολυκάρπου με
την επωνυμία “ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ” στην Τοπική Κοινότητα Καρδιτσομαγούλας.

28.Απόφαση  υπ'  αριθμ.61/2014 με  θέμα:Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  σχετικά  με
ανάκληση άδειας λειτουργίας “Καφετέρια” της Π. ΓΑΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ με εκπρόσωπο τον Γατή
Ποσειδώνα του Γεωργίου  στην οδό Βαλταδώρου 5 στον Δήμο Καρδίτσας.

29.Απόφαση  υπ'  αριθμ.62/2014 με  θέμα:Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  σχετικά  με
ανάκληση προέγκρισης ίδρυσης “Επιχείρηση Αναψυχής (Αναψυκτήριο)” της Ξυδιά Μαρίας
του Αλεξάνδρου στην Τοπική Κοινότητα Καλλιθήρου.

30.Απόφαση  υπ'  αριθμ.63/2014 με  θέμα:Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  σχετικά  με
ανάκληση  προέγκρισης  ίδρυσης  “Επιχείρηση  Μαζικής  Εστίασης  πλήρους  γεύματος  και
Επιχείρηση  Αναψυχής”  της  Ζευγαρά  Αναστασίας  του  Ματθαίου  στην  Τοπική  Κοινότητα
Μακρυχωρίου.

31.Απόφαση  υπ'  αριθμ.64/2014 με  θέμα:Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  σχετικά  με
ανάκληση  προέγκρισης  ίδρυσης  “Επιχείρηση  Μαζικής  Εστίασης  πλήρους  γεύματος  και
Επιχείρηση Αναψυχής” της Ψήμμα Αναστασίας του Γεωργίου στην Τοπική Κοινότητα Αγίου
Θεοδώρου.

32.Απόφαση  υπ'  αριθμ.65/2014 με  θέμα:Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  σχετικά  με
ανάκληση προέγκρισης ίδρυσης “Επιχείρηση Αναψυχής (Καφενείο)” του Νικολάου Χαλάτση
του Κων/νου στην Τοπική Κοινότητα Νεράϊδας.

33.Απόφαση  υπ'  αριθμ.71/2014 με  θέμα:Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  σχετικά  με
ανάκληση προέγκρισης ίδρυσης  “Επιχείρηση αναψυχής” στην Ράπτη Νίκη του Θωμά στην
Τοπική Κοινότητα Ραχούλας του Δήμου Καρδίτσας.

34.Απόφαση  υπ'  αριθμ.74/2014 με  θέμα:Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  σχετικά  με
ανάκληση προέγκρισης ίδρυσης “Επιχείρηση Αναψυχής (Αναψυκτήριο)” της Ξυδιά Μαρίας
του Αλεξάνδρου στην Τοπική Κοινότητα Καλλιθήρου.

35.Απόφαση  υπ'  αριθμ.110/2014 με  θέμα:Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  σχετικά  με
ανάκληση άδειας λειτουργίας “Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης πλήρους γεύματος (ζεστής και
κρύας κουζίνας)” του Τριανταφύλλου Τριαντάφυλλου του Ευαγγέλου στην Τοπική Κοινότητα
Πτελοπούλας.
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36.Απόφαση  υπ'  αριθμ.  112/2014  με  θέμα:Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  σχετικά  με
ανάκληση άδειας λειτουργίας “Επιχείρηση Αναψυχής (καφενείο)” του Νικολάου Χαλάτση του
Κων/νου, στην Τοπική Κοινότητα Νεράϊδας του Δήμου Καρδίτσας.

37.Απόφαση  υπ'  αριθμ.113/2014 με  θέμα:Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  σχετικά  με
ανάκληση  προέγκρισης  ίδρυσης  “Επιχείρηση  Λιανικού  και  Χονδρικού  εμπορίου
(Παντοπωλείο)”  της  Παπανικολάου  Όλγας  του  Αθανασίου,  στην  Τοπική  Κοινότητα
Ξυνονερίου.

38.Απόφαση  υπ'  αριθμ.114/2014 με  θέμα:Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  σχετικά  με
ανάκληση προέγκρισης ίδρυσης “Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης και Επιχείρηση Αναψυχής”
της  Μαλιώρα  Αικατερίνης  του  Χρήστου,  στην  Τοπική  Κοινότητα  Προδρόμου  του  Δήμου
Καρδίτσας. 

39.Απόφαση  υπ'  αριθμ.115/2014 με  θέμα:Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  σχετικά  με
ανάκληση άδειας λειτουργίας “Καφετέρια- Μπαρ” της Ζαχαρή Ηλιάνας του Δημητρίου στην
Τοπική Κοινότητα Καλλιφωνίου.

40.Απόφαση  υπ'  αριθμ.116/2014 με  θέμα:Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  σχετικά  με
ανάκληση  άδειας  λειτουργίας  “Επιχείρηση  Αναψυχής  (Fast  Food)” του  Κακκάβα
Κωνσταντίνου του Βαϊου στην Τοπική Κοινότητα Μητρόπολης.

41.Απόφαση  υπ'  αριθμ.117/2014 με  θέμα:Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  σχετικά  με
ανάκληση άδειας λειτουργίας “Καφέ- Ουζερί” του Λιάσκου Δημήτριου του Βαϊου στην Τοπική
Κοινότητα Μακρυχωρίου.

42.Απόφαση  υπ'  αριθμ.118/2014 με  θέμα:Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  σχετικά  με
ανάκληση  άδειας  λειτουργίας  “Καφετέρια”  με  την  επωνυμία  “MAISON”  ιδιοκτησίας  του
Κρανίτσα Βασιλείου του Φωτίου που βρίσκεται στο 2ο χιλ. της Ε.Ο. Καρδίτσας- Μητρόπολης.

43.Απόφαση  υπ'  αριθμ.119/2014 με  θέμα:Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  σχετικά  με
ανάκληση άδειας λειτουργίας “Εστιατόριο” με την επωνυμία “ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ”  ιδιοκτησίας του
Σπάνια  Χρήστου  του  Αγγέλου  που  βρίσκεται  στην  οδό  Λ.  Δημοκρατίας  12  στο  Δήμο
Καρδίτσας.

44.Απόφαση  υπ'  αριθμ.120/2014 με  θέμα:Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  σχετικά  με
ανάκληση άδειας λειτουργίας “Ουζερί” με την επωνυμία “ΚΟΡΑΛΙ” ιδιοκτησίας του Γιαννάκου
Φωτίου του Θωμά που βρίσκεται στην οδό Καζαμπάκα 6 στο Δήμο Καρδίτσας.

45.Απόφαση  υπ'  αριθμ.121/2014 με  θέμα:Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  σχετικά  με
ανάκληση  άδειας  λειτουργίας  “Επιχείρηση  Αναψυχής”  με  την  επωνυμία  “BLUES  BAR”
ιδιοκτησίας  του  Γαλανόπουλου  Κωνσταντίνου  του  Γεωργίου  που  βρίσκεται  στην  οδό  Δ.
Τερτίπη 19 στο Δήμο Καρδίτσας.

46.Απόφαση  υπ'  αριθμ.122/2014 με  θέμα:Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  σχετικά  με
ανάκληση άδειας λειτουργίας “Καφετέρια (Επιχείρηση Αναψυχής)” με την επωνυμία “SOLER”
ιδιοκτησίας των Μανώλης Λ.- Καλαντζής Α. που βρίσκεται στην Πλατεία Δικαστηρίων στο
Δήμο Καρδίτσας.
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47.Απόφαση  υπ'  αριθμ.123/2014 με  θέμα:Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  σχετικά  με
ανάκληση άδειας λειτουργίας “Κρεοπωλείου” του Μονάντερου Δημήτριου του Κων/νου στην
Τοπική Κοινότητα Σαραντάπορου Νεράϊδας.

48.Απόφαση  υπ'  αριθμ.124/2014 με  θέμα:Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  σχετικά  με
ανάκληση άδειας λειτουργίας “Παντοπωλείου”  του Σπανού Βάϊου του Χαραλάμπους στην
Τοπική Κοινότητα Σαραντάπορου Νεράϊδας.

49.Απόφαση  υπ'  αριθμ.125/2014 με  θέμα:Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  σχετικά  με
ανάκληση  άδειας  λειτουργίας  “Επιχείρηση  Αναψυχής”  με  την  επωνυμία  “SIX  BAR”
ιδιοκτησίας της Κορομπίλια Βαϊας του Χρήστου που βρίσκεται στην οδό Δ. Τερτίπη 25 και
Σμύρνης στο Δήμο Καρδίτσας.

50.Απόφαση  υπ'  αριθμ.126/2014 με  θέμα:Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  σχετικά  με
ανάκληση  άδειας  λειτουργίας  “Επιχείρηση  Αναψυχής  προσφοράς  κατά  κύριο  λόγο
οινοπνευματωδών  ποτών”  με  την  επωνυμία  “PAPA  DOBLE”  ιδιοκτησίας  του  Κρανίτσα
Βασιλείου του Φωτίου που βρίσκεται στην οδό Δ. Τερτίπη και Σμύρνης στο Δήμο Καρδίτσας.

51.Απόφαση  υπ'  αριθμ.127/2014 με  θέμα:  Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  σχετικά  με
ανάκληση  άδειας  λειτουργίας  “Επιχείρηση  Αναψυχής”  με  την  επωνυμία  “ΤΟΣΟ  ΔΑ”
ιδιοκτησίας της Αβραμοπούλου Ζωής του Ναούμ που βρίσκεται  στην οδό Δ. Τερτίπη και
Σμύρνης στο Δήμο Καρδίτσας.

52.Απόφαση  υπ'  αριθμ.128/2014 με  θέμα:Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  σχετικά  με
ανάκληση  άδειας  λειτουργίας  “Καφενείο-  Ζαχαροπλαστείο  (Επιχείρηση  Αναψυχής)”
ιδιοκτησίας του Γκερμπεσιώτη Ηρακλή του Χρήστου που βρίσκεται στην οδό Ιεζεκιήλ και
Ηρώων Πολυτεχνείου στο Δήμο Καρδίτσας.

53.Απόφαση  υπ'  αριθμ.129/2014 με  θέμα:Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  σχετικά  με
ανάκληση άδειας λειτουργίας “Επιχείρηση Αναψυχής (καφενείο)”  ιδιοκτησίας της Κωτούλα
Αγγελικής του Νικολάου που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Μητρόπολης.

54.Απόφαση  υπ'  αριθμ.134/2014 με  θέμα:Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  σχετικά  με
ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστήματος “ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ- ΜΠΑΡ (Επιχείρηση Αναψυχής)” με
την  επωνυμία  “SOLAIR”  ιδιοκτησίας  “Λ.ΜΑΝΩΛΗΣ-  Α.ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ  &  ΣΙΑ  Ο.Ε.”,  που
βρίσκεται στην οδό Πλαστήρα 1 στο Δήμο Καρδίτσας.

55.Απόφαση  υπ'  αριθμ.136/2014 με  θέμα:Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  σχετικά  με
ανάκληση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος “Επιχείρηση Λιανικού και Χονδρικού εμπορίου
(Παντοπωλείο)”  της  Παπανικολάου  Όλγας  του  Αθανασίου,  στην  Τοπική  Κοινότητα
Ξυνονερίου.

56.Απόφαση  υπ'  αριθμ.139/2014 με  θέμα:Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  σχετικά  με
ανάκληση  της  υπ'  αριθμ.  121/10.09.2013  προέγκριση  ίδρυσης  “Επιχείρηση  Αναψυχής
(καφενείο)”  του  Νικολάου Χαλάτση του Κων/νου,  στην Τοπική  Κοινότητα  Νεράϊδας  του
Δήμου Καρδίτσας.

57.Απόφαση  υπ'  αριθμ.140/2014 με  θέμα:Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  σχετικά  με
ανάκληση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος “Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης και Επιχείρηση
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Αναψυχής” της Μαλιώρα Αικατερίνης του Χρήστου, στην Τοπική Κοινότητα Προδρόμου του
Δήμου Καρδίτσας. 

58.Απόφαση  υπ'  αριθμ.141/2014 με  θέμα:Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  σχτικά  με
ανάκληση  άδειας  λειτουργίας  καταστήματος  “ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ  (Επιχείρηση  Αναψυχής)”  του
Βασιλείου Ακρίβου του Θωμά, που βρίσκεται στην οδό Βάλβη 11 στο Δήμο Καρδίτσας.

59.Απόφαση  υπ'  αριθμ.142/2014 με  θέμα:Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  σχετικά  με
ανάκληση  άδειας  λειτουργίας  καταστήματος  “ΚΑΦΕΝΕΙΟ  (Επιχείρηση  Αναψυχής)”,
ιδιοκτησίας του Ζευγαρά Ηλία του Τηλεμάχου, που βρίσκεται στην οδό Καζαμπάκα 4 στο
Δήμο Καρδίτσας.

60.Απόφαση  υπ'  αριθμ.143/2014 με  θέμα:Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  σχετικά  με
ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστήματος “Επιχείρηση Αναψυχής” με την επωνυμία “SIX
BAR”  ιδιοκτησίας της Κορομπίλιας Βάϊας του Χρήστου, που βρίσκεται στην οδό Τερτίπη &
Σμύρνης στο Δήμο Καρδίτσας.

61.Απόφαση  υπ'  αριθμ.144/2014 με  θέμα:Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  σχετικά  με
ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστήματος “Επιχείρηση Αναψυχής προσφοράς κατά κύριο
λόγο οινοπνευματωδών ποτών” με την επωνυμία  “PAPA DOBLE”  ιδιοκτησίας του Κρανίτσα
Βασιλείου του Φωτίου που βρίσκεται στην οδό Δ. Τερτίπη και Σμύρνης στο Δήμο Καρδίτσας.

62.Απόφαση  υπ'  αριθμ.145/2014 με  θέμα:Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  σχετικά  με
ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστήματος “Επιχείρηση Αναψυχής” με την επωνυμία “ΤΟΣΟ
ΔΑ” ιδιοκτησίας της Αβραμοπούλου Ζωής του Ναούμ που βρίσκεται στην οδό Δ. Τερτίπη και
Σμύρνης στο Δήμο Καρδίτσας.

63.Απόφαση  υπ'  αριθμ.146/2014 με  θέμα:Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  σχετικά  με
ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστήματος “Επιχείρηση Αναψυχής – Επιχείρηση μαζικής
εστίασης παροχής και προσφοράς προχείρου γεύματος”, ιδιοκτησίας  της  Δεμίρη Ελεάνας
του Κων/νου, που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Ελ. Βενιζέλου και Καραϊσκάκη στο
Δήμο Καρδίτσας. 

64.Απόφαση  υπ'  αριθμ.147/2014 με  θέμα:Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  σχετικά  με
ανάκληση  άδειας  λειτουργίας  καταστήματος  “ΚΑΦΕ-ΟΥΖΕΡΙ”  ιδιοκτησίας   της  Τσιώλη
Σταυρούλας του Νικολάου, που βρίσκεται στην οδό Κολοκοτρώνη 3 στο Δήμο Καρδίτσας.

65.Απόφαση  υπ'  αριθμ.148/2014 με  θέμα:Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  σχετικά  με
ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστήματος “Επιχείρηση Αναψυχής” ιδιοκτησίας  του Λαγού
Χρήστου του Κων/νου, που βρίσκεται στην οδό Δ. Εμμανουήλ 1 στο Δήμο Καρδίτσας.  

66.Απόφαση  υπ'  αριθμ.149/2014 με  θέμα:Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  σχετικά  με
ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστήματος “Επιχείρηση Αναψυχής προσφοράς κατά κύριο
λόγο  οινοπνευματωδών  ποτών”  με  την  επωνυμία  “MELITA”  ιδιοκτησίας  της  Γκαζούνη
Βασιλικής  του  Κων/νου,  που  βρίσκεται  στην  οδό  Δ.  Τερτίπη  &  Χατζημήτρου  στο  Δήμο
Καρδίτσας.

67.Απόφαση  υπ'  αριθμ.150/2014 με  θέμα:Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  σχετικά  με
ανάκληση  άδειας  λειτουργίας  καταστήματος  “Επιχείρηση  Αναψυχής,  Επιχείρηση  Μαζικής
Εστίασης  προχείρου  γεύματος”  με  την  επωνυμία  “CADILLAC”  ιδιοκτησίας  του  Κολτσίδα
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Λάμπρου  του  Ιωάννη,  που  βρίσκεται  στην  οδό  Δ.Τερτίπη  &  Χατζημήτρου  στο  Δήμο
Καρδίτσας.

68.Απόφαση  υπ'  αριθμ.151/2014 με  θέμα:Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  σχετικά  με
ανάκληση  άδειας  λειτουργίας  καταστήματος  “Επιχείρηση  Ψητοπωλείο-  Εστιατόριο”
ιδιοκτησίας της Ντάντου Βαρβάρας του Κων/νου,  που βρίσκεται  στη συμβολή των οδών
Καραϊσκάκη & Ελ. Βενιζέλου στο Δήμο Καρδίτσας.

69.Απόφαση  υπ'  αριθμ.152/2014 με  θέμα:Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  σχετικά  με
ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστήματος “Επιχείρηση Αναψυχής” ιδιοκτησίας της Κατσή
Αθηνάς του Νικολάου, που βρίσκεται στην οδό Δ. Τερτίπη 17 στο Δήμο Καρδίτσας.

70.Απόφαση  υπ'  αριθμ.153/2014  με  θέμα:Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  σχετικά  με
ανάκληση  άδειας  λειτουργίας  καταστήματος  “Καφέ-Μπαρ  (Επιχείρηση  Αναψυχής)”
ιδιοκτησίας  του  Κακκάβα  Κων/νου  του  Βαϊου  που  βρίσκεται  στην  Τοπική  Κοινότητα
Μητρόπολης του Δήμου Καρδίτσας.

71.Απόφαση  υπ'  αριθμ.154/2014  με  θέμα:Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  σχετικά  με
ανάκληση  άδειας  λειτουργίας  καταστήματος  “Καφετέρια  (Επιχείρηση  Αναψυχής)”  με  την
επωνυμία “CAFE DEL CORSO” ιδιοκτησίας του Ψαχούλα Ορέστη του Κων/νου, που βρίσκεται
στη συμβολή των οδών Ν. Χαρίτου 5 & Καζαμπάκα στο Δήμο Καρδίτσας. 

72.Απόφαση  υπ'  αριθμ.155/2014  με  θέμα:Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  σχετικά  με
ανάκληση  άδειας  λειτουργίας  καταστήματος  “Οβελιστήριο”  ιδιοκτησίας  της  Τσιούτσιου
Κυριακής του Νικολάου, που βρίσκεται στην οδό Καζαμπάκα 8 στο Δήμο Καρδίτσας.

73.Απόφαση  υπ'  αριθμ.156/2014 με  θέμα:Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  σχετικά  με
ανάκληση  άδειας  λειτουργίας  καταστήματος  “Παιδότοπου  -  Κυλικείου”  ιδιοκτησίας   της
Γουναροπούλου Μαρίνας του Στυλιανού που βρίσκεται στην οδό Καραϊσκάκη 78 & Κρέσνας
στο Δήμο Καρδίτσας.

74.Απόφαση  υπ'  αριθμ.157/2014 με  θέμα:Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  σχετικά  με
σφράγιση  των  παιγνιδοκατασκευών  και  των  παιγνιδιών  σε  κατάστημα   “Αναψυκτήριο
(εποχιακώς λειτουργούντος)” που λειτουργεί και ως υπαίθριος παιδότοπος με την επωνυμία
“ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ”, ιδιοκτησίας Κουρσόβαλης Φωτεινής του Δημητρίου, που βρίσκεται στο 1ο χιλ.
Καρδίτσας – Καρδιτσομάγουλας στο Δήμο Καρδίτσας.

ΙΙΙ. Χορήγηση/ανάκληση άδειας λειτουργίας μουσικής.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έλαβε εντός του 2014 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. 6/2014 με θέμα:Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση
άδειας χρήσης μουσικής και παράτασης ωραρίου λειτουργίας “Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης
παρασκευής και  διάθεσης πλήρους γεύματος- Αναψυχής” με την επωνυμία  ΦΙΛΟΝΕΙΚΟΣ
Ε.Π.Ε. του Θεολόγη Ευάγγελου του Ταξιάρχη στην Τοπική Κοινότητα Ρούσσου.
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2.Απόφαση υπ' αριθμ. 30/2014 με θέμα:Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση
άδειας χρήσης μουσικής και παράτασης ωραρίου λειτουργίας “Επιχείρηση Αναψυχής” της
Στάθη Παρασκευής του Βαϊου στην Τοπική Κοινότητα Μητρόπολης.

3.Απόφαση υπ' αριθμ. 40/2014 με θέμα:Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση
άδειας χρήσης μουσικής και παράταση ωραρίου λειτουργίας “Καφέ- Μπαρ- Ψητοπωλείο” του
Αντωνίου Κωνσταντίνου του Θωμά στην Τοπική Κοινότητα Μητρόπολης.

4.Απόφαση υπ' αριθμ. 41/2014 με θέμα:Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση
άδειας χρήσης μουσικής και παράταση ωραρίου λειτουργίας “Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης
Πλήρους γεύματος- Επιχείρησης Αναψυχής Προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών
ποτών” του Σβερώνη Ηλία του Χριστοφόρου στην Τοπική Κοινότητα Καλλιφωνίου.

5.Απόφαση υπ' αριθμ. 73/2014 με θέμα:Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση
άδειας χρήσης μουσικής και παράτασης ωραρίου λειτουργίας “Καφενείο” του Κουτζαμάνη
Γεώργιου του Κων/νου στην Τοπική Κοινότητα Μητρόπολης.

6.Απόφαση υπ' αριθμ. 90/2014 με θέμα:Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση
άδειας  χρήσης  μουσικής  και  παράτασης  ωραρίου  λειτουργίας  “Επιχείρηση  Αναψυχής  &
Επιχείρηση  Μαζικής  εστίασης  πλήρους  γεύματος”  του  Μουταρέλου  Κωνσταντίνου  του
Παναγιώτη στην Τοπική Κοινότητα Καλλιφωνίου.

7.Απόφαση υπ' αριθμ. 93/2014 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.

8.Απόφαση  υπ'  αριθμ.  176/2014 με  θέμα:Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  σχετικά  με
χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής και παράταση ωραρίου λειτουργίας “Επιχείρηση Μαζικής
Εστίασης  Παροχής  και  Προσφοράς  πλήρους  γεύματος-  Επιχείρηση  Αναψυχής”  του
Κουτσιώνη Δημητρίου του Κων/νου στην Τοπική Κοινότητα Αρτεσιανού.

Β. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου κανονιστικών αποφάσεων άρθρων 
79 και 82 Κ.Δ.Κ.
Κατά το έτος 2014 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο το 
σχέδιο των παρακάτω κανονιστικών αποφάσεων:

1.Απόφαση υπ' αριθμ. 3/2014 με θέμα:Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με
την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά στη μετατόπιση περιπτέρου (κ.Νασιάκου).

2.Απόφαση υπ' αριθμ. 4/2014 με θέμα:Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με
την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά στον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού
Κοιμητηρίου της Τοπικής Κοινότητας Αρτεσιανού.

3.Απόφαση υπ' αριθμ. 43/2014 με θέμα:Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με
την  έκδοση  κανονιστικής  απόφασης  που  αφορά  σε  αίτηση  δημότη  για  εθελοντική
δενδροφύτευση (Λωρίδας Ευάγγελος) 

4.Απόφαση υπ' αριθμ. 44/2014 με θέμα:Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με
την έκδοση κανονιστικής απόφασης για μεταφορά ζαρντινιέρων (κ.κ. Παπαγιαννακοπούλου,
Τρούκη, Τζέλλου)
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5.Απόφαση υπ' αριθμ. 48/2014 με θέμα:Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με
την  έκδοση  κανονιστικής  απόφασης  που  αφορά  στην  τοποθέτηση  μεταλλικών
κιγκλιδωμάτων σε πεζοδρόμιο της οδού Καραϊσκάκη, έμπροσθεν σχολής χορού, μετά από
αίτηση της κας Καραπάνου Αντιγόνης.

6.Απόφαση υπ' αριθμ. 67/2014 με θέμα:Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με
χωροθέτηση ποδηλατοστασίων στην πόλη της Καρδίτσας. 

7.Απόφαση υπ' αριθμ. 75/2014 με θέμα:Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με
την  έκδοση  κανονιστικής  απόφασης  που  αφορά  στη  συμπλήρωση  του  κανονισμού
λειτουργίας της λαϊκής αγοράς του Δήμου Καρδίτσας.

8.Απόφαση υπ' αριθμ. 77/2014 με θέμα:Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με
απομάκρυνση περιπτέρου που βρίσκεται επί της οδού Φαναρίου στο ύψος της εκκλησίας του
Αγίου Δημητρίου μετά από αίτηση δημότη (Φασλής Γρηγόριος). 

9.Απόφαση υπ' αριθμ. 80/2014 με θέμα:Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με
τροποποίηση της  υπ'  αριθμ.  370/2013 κανονιστικής  απόφασης  που αφορά  στους  όρους
χρήσης  και  λειτουργίας  του  Αυτοματοποιημένου  Συστήματος  Κοινόχρηστων  Ποδηλάτων
Δήμου Καρδίτσας.

10.Απόφαση υπ' αριθμ. 102/2014 με θέμα:Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά
με την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά στην τοποθέτηση σήμανσης στην οδό
Φαναρίου λόγω της διέλευσης αιγοπροβάτων, μετά από αίτηση της κας Αργύρη Αριστέας.

11.Απόφαση υπ' αριθμ. 103/2014 με θέμα:Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά
με την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά στην τοποθέτηση σήμανσης στο 18ο
Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας.

12.Απόφαση υπ' αριθμ. 104/2014 με θέμα:Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά
με  την  έκδοση  κανονιστικής  απόφασης  που  αφορά  κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις  στην  οδό
Καποδιστρίου.

13.Απόφαση υπ' αριθμ. 105/2014 με θέμα:Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά
με  την  έκδοση  κανονιστικής  απόφασης  που  αφορά  στην  άρση  της  σήμανσης  της  οδού
Λεπενιώτη (κάθετη της οδού Κατσαντώνη), μετά από αίτηση του κ. Κωστή Κων/νου.

14.Απόφαση υπ' αριθμ. 106/2014 με θέμα:Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά
με έγκριση του κανονισμού που προσδιορίζει τους όρους οργάνωσης και λειτουργίας του
Πεδίου Προσγείωσης Ελαφρών Αεροσκαφών Μυρίνης Δήμου Καρδίτσας. 

15.Απόφαση υπ' αριθμ. 158/2014 με θέμα:Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά
με την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά στον καθορισμό ωραρίου λειτουργίας της
λαϊκής αγοράς.

16.Απόφαση υπ' αριθμ. 160/2014 με θέμα:Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά
με  την  έκδοση  κανονιστικής  απόφασης  που  αφορά  στην  τοποθέτηση  ελαστικών
αντανακλαστικών κώνων επί  της Αγ.  Κωνσταντίνου έναντι  εισόδου  parking  (Καραμπινάς
Δημήτριος)

17.Απόφαση υπ' αριθμ. 177/2014 με θέμα:Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά
με έγκριση στοιχείου οριοθέτησης τραπεζοκαθισμάτων
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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 Δημοτικό Συμβούλιο για τα παρακάτω θέματα:

1.Απόφαση υπ' αριθμ. 42/2014 με θέμα:Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με
παρέκκλιση όρων δόμησης στη θέση “Λιβαδάκια” της ΤΚ Αγίου Γεωργίου για την ανέγερση
κτηνοτροφικών και τυροκομικών εγκαταστάσεων.

2.Απόφαση υπ' αριθμ. 46/2014 με θέμα:Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με
την παραχώρηση κατά χρήση στον “Α.Σ. ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ”, του γηπέδου της Αγίας Παρασκευής
(Άρης Καρδίτσας).

3.Απόφαση υπ' αριθμ. 47/2014 με θέμα:Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με
παραχώρηση προς χρήση Δημοτικής έκτασης στην περιοχή της Αγ. Παρασκευής.

4.Απόφαση υπ' αριθμ. 50/2014 με θέμα:Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με
τροποποίηση του σχεδίου πόλης στα ΟΤ 395- 1121 (Παγάνας Χρήστος και Βασίλειος).

5.Απόφαση υπ' αριθμ. 51/2014 με θέμα:Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με
την παραχώρηση κατά χρήση στον “Α.Σ. ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ”, του γηπέδου της Αγίας Παρασκευής
(Άρης Καρδίτσας). 

6.Απόφαση υπ' αριθμ. 52/2014 με θέμα:Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με
παραχώρηση προς χρήση Δημοτικής έκτασης στην περιοχή της Αγ. Παρασκευής.

7.Απόφαση υπ' αριθμ. 53/2014 με θέμα:Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με
παρέκκλιση  ως προς  την απόσταση από τα όρια για  ανέγερση  υποστέγου στο τεμ.  179
Αναδασμού 1994 Ρούσσου. 

8.Απόφαση  υπ'  αριθμ.  54/2014 με  θέμα:Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  σχετικά  με
παραχώρηση  προς  χρήση  Δημοτικής  Έκτασης  στο  Σωματείο  “ΑΚΑΔΗΜΙΑ  ΕΛΠΙΔΕΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ”.
9.Απόφαση υπ' αριθμ. 76/2014 με θέμα:Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με
χαρακτηρισμό  Δημοτικής  Οδού  που  διέρχεται  από  αγροτεμάχια  της  ΕΣΕΚ  (Ενεργειακή
Συνεταιριστική Εταιρία Καρδίτσας)

10.Απόφαση υπ' αριθμ. 81/2014 με θέμα:Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με
παροχή σύμφωνης γνώμης για διατήρηση κτηνοτροφικών μονάδων στην Τοπική Κοινότητα
Ξινονερίου (Λάμπρου Νικόλαος).

11.Απόφαση υπ' αριθμ. 85/2014 με θέμα:Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με
παραχώρηση  προς  χρήση  δημοτικής  έκτασης  στον  Αθλητικό  Όμιλο  “ΗΡΑΚΛΗΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑΣ”.
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12.Απόφαση υπ' αριθμ. 94/2014 με θέμα:Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με
καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας (Μανασή Πηνελόπη).

13.Απόφαση υπ' αριθμ. 95/2014 με θέμα:Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με
καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας (Μανασής Λάμπρος)

14.Απόφαση υπ' αριθμ. 96/2014 με θέμα:Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με
καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας (Τσιώκος Αλέξανδρος). 

15.Απόφαση υπ' αριθμ. 97/2014 με θέμα:Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με
καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας (Γαλαζούλα Μαρία).

16.Απόφαση υπ' αριθμ. 98/2014 με θέμα:Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με
καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας (Γαλαζούλα Χριστίνα).

17.Απόφαση υπ' αριθμ. 99/2014 με θέμα:Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με
καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας (Νικολόπουλος Χρήστος). 

18.Απόφαση υπ' αριθμ. 100/2014 με θέμα:Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά
με  καθορισμό  τιμής  μονάδας  λόγω  προσκύρωσης  δημοτικής  έκτασης  (Παγάνας
Κωνσταντίνος).

19.Απόφαση υπ' αριθμ. 101/2014 με θέμα:Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά
με καθορισμό τιμής μονάδας λόγω προσκύρωσης δημοτικής έκτασης (Μανασή Παρασκευή).

20.Απόφαση υπ' αριθμ. 83/2014 με θέμα:Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με
τροποποίηση χάραξης εγκεκριμένου πεζοδρόμου παρόδου της οδού Παπαρηγοπούλου λόγω
ρυμοτόμησης τμήματος οικοδομής (Αλεξίου Ιωάννης).

21.Απόφαση υπ' αριθμ. 84/2014 με θέμα:Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με
βελτίωση σχήματος ιδιοκτησίας με αναπροσαρμογή σχήματος ΚΧ στο ΟΤ 242β (Σουφλάκος
Θωμάς).

22.Απόφαση υπ' αριθμ. 107/2014 με θέμα:Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά
με παραχώρηση κατά χρήση έκτασης εντός του Πεδίου Προσγείωσης Ελαφρών Αεροσκαφών
Μυρίνης, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Αερολέσχης Νομού Καρδίτσας. 

23.Απόφαση υπ' αριθμ. 159/2014 με θέμα:Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά
με  βελτίωση  σχήματος  ιδιοκτησίας  με  αναπροσαρμογή  σχήματος  ΚΧ  στο  ΟΤ  242β
(Σουφλάκος Θωμάς).

24.Απόφαση υπ' αριθμ. 163/2014 με θέμα:Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά
με έγκριση της υπ' αριθμ. 5/2014 γνωμοδότησης του εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας
Καταφυγίου (Μιτζιβίρης Βασίλειος).

25.Απόφαση  υπ'  αριθμ.  167/2014 με  θέμα:Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  σχετικά  με
ανάκληση της υπ'  αριθμ.  52/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου
Καρδίτσας που αφορά στην παραχώρηση έκτασης στον “Α.Σ. ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ” του γηπέδου της
Αγίας Παρασκευής.
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26.Απόφαση υπ' αριθμ. 179/2014 με θέμα:Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά
με εξέταση ένστασης του Γεωργίου Τζαφάλια κατά της υπ' αριθμ. 363/24-9-2010 απόφασης
του Δημοτικού Συμβουλίου.

27.Απόφαση υπ' αριθμ. 180/2014 με θέμα:Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά
με  έγκριση  της  υπ'  αριθμ.  7/2014 γνωμοδότησης του  Τοπικού Συμβουλίου  της  Τοπικής
Κοινότητας Καστανιάς (Μπριζίτ- Μαρία Αυγουστίνα Μπέλλου).

28.Απόφαση υπ' αριθμ. 181/2014 με θέμα:Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά
με την έγκριση με παρατηρήσεις  του Β1 σταδίου της μελέτης με τίτλο “Μελέτη Γενικού
Πολεοδομικού Σχεδίου Διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας”. 
Δ. Διάφορα

1.Απόφαση υπ' αριθμ. 5/2014 με θέμα:Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με
την κοπή δέντρων στο κοιμητήριο της Τοπικής Κοινότητας Μητρόπολης

2.Απόφαση  υπ'  αριθμ.  31/2014 με  θέμα:Ενημέρωση  σχετικά  με  απάντηση  της  Δ/νση
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας στο υπ' αριθμ.27001/7-10-2013 έγγραφό μας που
αφορά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

3.Απόφαση υπ' αριθμ. 35/2014 με θέμα:Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τις άδειες
τραπεζοκαθισμάτων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος του Δήμου Καρδίτσας.

4.Απόφαση  υπ'  αριθμ.  36/2014 με  θέμα:Ενημέρωση  σχετικά  με  απάντηση  της  Δ/νση
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας στο υπ' αριθμ.27001/7-10-2013 έγγραφό μας που
αφορά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

5.Απόφαση υπ' αριθμ. 45/2014 με θέμα:Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση
για κοπή δέντρου (Δημουλά Βασιλική).

6.Απόφαση υπ' αριθμ. 68/2014 με θέμα:Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με
την παραχώρηση κατά χρήση του δημοτικού κτιρίου όπου βρισκόταν η πρώην βιβλιοθήκη
της Δημοτικής Κοινότητας Καρδιτσομαγούλας, στο Σύλλογο Γυναικών Καρδιτσομαγούλας. 

7.Απόφαση  υπ'  αριθμ.  78/2014 με  θέμα:Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  σχετικά  με
παραχώρηση του Δημοτικού Σχολείου Νεράϊδας.

8.Απόφαση υπ' αριθμ. 79/2014 με θέμα:Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με
παραχώρηση χώρου στην Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία.

9.Απόφαση υπ'  αριθμ. 82/2014 με θέμα:Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με κοπή
δέντρου στα Εργατικά Αγίου Φανουρίου, μετά από αίτηση περιοίκων.

10.Απόφαση υπ' αριθμ. 91/2014 με θέμα:Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το υπ'
αριθμ.  12037/09-05-2014  έγγραφο  του  τμήματος  Επιχειρηματικών  Δραστηριοτήτων  του
Δήμου  Καρδίτσας  προς  το  Υπουργείο  Υγείας  που αφορά  στα  καταστήματα  Υγειονομικού
ενδιαφέροντος.

11.Απόφαση υπ' αριθμ. 132/2014 με θέμα:Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά
με δωρεάν παραχώρηση προς το Μορφωτικό Σύλλογο Καλλιθήρου της χρήσης αίθουσας του
δημοτικού καταστήματος Τ.Κ Καλλιθήρου.
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12.Απόφαση υπ' αριθμ. 133/2014 με θέμα:Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά
με  εορταστικές  εκδηλώσεις  στο  άλσος  Παυσιλύπου  (Χριστούγεννα  2014-  Πρωτοχρονιά
2015).

13.Απόφαση υπ' αριθμ. 161/2014 με θέμα:Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά
με  δωρεάν παραχώρηση κατά  χρήση  αίθουσας του Πνευματικού-  Πολιτιστικού Κέντρου
Καρδιτσομαγούλας στο Εκπολιτιστικό Μορφωτικό Σωματείο Καρδιτσομαγούλας “Πνευματική
Εστία”. 

14.Απόφαση υπ' αριθμ. 162/2014 με θέμα:Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά
με δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση  αίθουσας του κοινοτικού καταστήματος Προδρόμου
στο Μορφωτικό Σύλλογο Προδρόμου. 

15.Απόφαση υπ' αριθμ. 164/2014 με θέμα:Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την
κοπή τεσσάρων (4) ατόμων λεύκας που βρίσκονται στην οδό Βαλταδώρου 65, μετά από
αίτηση του κ. Παρεδράκου Χρίστου.

16.Απόφαση υπ' αριθμ. 165/2014 με θέμα:Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με κοπή
δένδρων στον αύλειο χώρο του 1ου και 6ου Γυμνασίου Καρδίτσας.

17.Απόφαση υπ' αριθμ. 166/2014 με θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με κοπή
τεσσάρων (4) πεύκων στην βορεινή πλευρά του Παυσιλύπου.

18.Απόφαση  υπ'  αριθμ.  167/2014 με  θέμα:Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  σχετικά  με
ανάκληση της υπ'  αριθμ.  52/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου
Καρδίτσας που αφορά στην παραχώρηση έκτασης στον “Α.Σ. ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ” του γηπέδου της
Αγίας Παρασκευής.

19.Απόφαση  υπ'  αριθμ.  169/2014 με  θέμα:Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  σχετικά  με
χωροθέτηση διακοσμητικών ποδηλάτων στην πόλη της Καρδίτσας.

20.Απόφαση υπ' αριθμ. 171/2014 με θέμα:Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά
με χωροθέτηση των εκδηλώσεων Χριστούγεννα- Πρωτοχρονιά 2015 του Δήμου Καρδίτσας. 

21.Απόφαση υπ' αριθμ. 173/2014 με θέμα:Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά
με παραχώρηση κατά χρήση του κτιρίου της πρώην ΔΗΚΕΚ για τη μεταστέγαση του Κέντρου
Γυναικών Καρδίτσας.

22.Απόφαση υπ' αριθμ.174/2014 με θέμα:Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με
κατά χρήση παραχώρηση της χρήσης τμήματος κτιρίου επί  της οδού Παναγούλη για  τη
στέγαση του Βρεφονηπιακού Σταθμού του Κέντρου Γυναικών Καρδίτσας.

23.Απόφαση  υπ'  αριθμ.  178/2014 με  θέμα:Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  σχετικά  με
οριοθέτηση  χώρου  ανάπτυξης  τραπεζοκαθισμάτων  έμπροσθεν  στοάς  (κ.κ.  Σιούρτος  και
Σαμαλικούδης).

  Μειοψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κρανιάς Βασίλειος ο οποίος ψήφισε ΛΕΥΚΟ.



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:ΩΕΘ7ΩΕΗ-130    

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν συμμετείχαν οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι  κ.κ.  Γαλανόπουλος,  Διαμαντή,  Λέκκας,  Γούλας  Σωτήριος,  Τσιούκης  και  Λέμας
λόγω αποχώρησής τους από τη συνεδρίαση.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
  Αριθμό 281/2015
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ          ΤΑ ΜΕΛΗ

 ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ   ΜΑΡΙΑ ΑΠ. ΑΜΠΑΝΤΖΗ  Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝEΛΟΣ


