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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 3η του μήνα Ιουλίου  του έτους 2012 και 
ώρα 13.00 μμ, η υπογεγραμμένη Νταβανά Ελένη  (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. 244/2012 
Απόφασης του ∆ημοτικού Συμβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 2/7/2012. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

244/2012 

 

Απόσπασμα από το υπ’αριθ. 
11/2-7-2012 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ημοτικού  
Συμβουλίου ∆ήμου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε      
 

ΝΤΑΒΑΝΑ ΕΛΕΝΗ 

Οι μάρτυρες 
                           

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΨΗΜΜΕΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 

       ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

                                                          ΘΕΜΑ 
Έγκριση μελέτης του έργου «∆ιαμόρφωση χώρων αναψυχής στις Τ.Κ. 

Μακρυχωρίου και Μυρίνης του ∆ήμου Καρδίτσας» και υποβολή Τ.∆.Ε. για ένταξη 
του έργου στη 2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων 
στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος προσέγγισης Leader στο υπομέτρο 323 

δράση L 323-1. 
 

Στην Καρδίτσα σήμερα την 2α του μηνός Ιουλίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος  ∆ευτέρα και ώρα 6:30 

μ.μ, στο ∆ημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 16326/28-6-2012 έγγραφη πρόσκληση 

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

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

∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Καρδίτσας. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1) Αγραφιώτου Ελένη  18) Βερίλλης ∆ομήνικος 1) Αρβανιτάκου Σοφία 

2) Αναστασίου Απόστολος  19) Καρκαλέτση Θεοδώρα 2) Κωστόπουλος ∆ημήτριος 

3) Γούλας Σωτήριος  20) Ντελής Ιωάννης 3) Μουζιούρας Νικόλαος 

4) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος  21) Ντούρλιας ∆ημήτριος 4) Γεννάδιος Ιωάννης 

5) Ζορμπάς Ιωάννης  22) Σουφλάκος Βασίλειος 5) Αρχοντής ∆ημήτριος 

6) Καραγιάννης Νικόλαος  23) Τέγος Χρήστος  

7) Κατσιαβάρας Θωμάς  24)Γιοβάνης Γεώργιος   

8) Κωτούλας Φίλιππος  25)Μακροστέργιος Αθανάσιος  

9) Μαρκινός Αθανάσιος  26)Τσίπρας Εμμανουήλ  

10) Μπατζιάκας Βασίλειος  27)Τσαντήλας Βασίλειος  

11) Μπουραζάνης Αθανάσιος  28) Χάρμπας Θωμάς  

12) Νασιάκου Αλεξάνδρα    

13) Παπαγεωργίου Σταύρος    

14) Παπαδημητρίου Χαρίλαος    

15) Σούφλα Ουρανία    

16) Τσιούκης Λάμπρος     



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

μελών, παρόντες ήταν 28), 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  με την υπ' αριθ. 240/2012 απόφασή του ομόφωνα ενέκρινε τη 
συζήτηση του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος που αφορά στην έγκριση μελέτης του 
έργου «∆ιαμόρφωση χώρων αναψυχής στις Τ.Κ. Μακρυχωρίου και Μυρίνης του ∆ήμου 
Καρδίτσας» και υποβολή Τ.∆.Ε. για ένταξη του έργου στη 2η Πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος προσέγγισης 
Leader στο υπομέτρο 323 δράση L 323-1 και αφού έλαβε υπόψη: 
 

 
 Την εισήγηση του Αντιδημάρχου   κ. Μαρκινού Αθανάσιου  ο οποίος ανέφερε τα παρακάτω: 

Στα πλαίσια σχεδιασμού μιας σειράς περιβαλλοντικών δράσεων για την περιοχή μας , όπου η 
βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί τη μόνη επιλογή για το μέλλον, ο ∆ήμος Καρδίτσας σχεδιάζει την 
υλοποίηση επεμβάσεων για την αξιοποίηση δύο δημοτικών εκτάσεων σε αγροτικές περιοχές . 
Οι εκτάσεις αυτές παραμένουν αναξιοποίητες επί σειρά ετών και σχεδιάζεται να 
αναβαθμιστούν αισθητικά και περιβαλλοντικά, λειτουργώντας  ως χώροι αναψυχής για τους 
κατοίκους των οικισμών Μακρυχωρίου και Μυρίνης της ∆.Ε. Κάμπου του ∆ήμου Καρδίτσας.  

Γενικότερα, με την υλοποίηση του μελετούμενου έργου με τίτλο «∆ιαμόρφωση χώρων 
αναψυχής στις Τ.Κ. Μακρυχωρίου και Μυρίνης του δήμου Καρδίτσας» πρόκειται να 
αναδειχθούν μη αξιοποιημένες δημοτικές εκτάσεις σε αγροτικές περιοχές του ∆ήμου , να 
βελτιωθεί αισθητικά και να αναβαθμιστεί η υφιστάμενη βλάστηση και το σύνολο του 
φυσικού τοπίου στις επιμέρους περιοχές μελέτης , να ικανοποιηθεί η ζήτηση για υπαίθρια 
αναψυχή ενός συνεχώς αυξανόμενου αριθμού επισκεπτών , να αναπτυχθούν 
δραστηριότητες φυσιολατρικού , περιηγητικού ή οικολογικού τουρισμού και περιβαλλοντικής 
συνείδησης των επισκεπτών, να διατηρηθεί η βιοποικιλότητα και να αμβλυθούν οι αλλαγές 
του μικροκλίματος στις περιοχές μελέτης , αλλά και να βελτιωθεί η ζωή των δημοτών στις 
αγροτικές περιοχές και να αποφευχθεί η ερήμωση της υπαίθρου. Ο προϋπολογισμός του 
έργου ανέρχεται σε 200.000,00 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 23%. 

Το μελετούμενο έργο, στο σύνολό του, ενσωματώνει τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης σε 
όλα τα στάδια του σχεδιασμού του και αναμένεται να έχει γενικότερα θετική επίπτωση στο 
περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα , το πεδίο εφαρμογής του μελετούμενου έργου περιλαμβάνει 
την εγκατάσταση και συντήρηση πρασίνου, αλλά και την εγκατάσταση υπαίθριου εξοπλισμού 
αναψυχής στους μελετούμενους χώρους αναψυχής , συμπεριλαμβανομένου του φωτισμού 
και του συστήματος άρδευσης. 

Επιπλέον , κατά την παρούσα χρονική στιγμή υφίσταται η δυνατότητα υποβολής πρότασης 
στην ανοιχτής 2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων στο 
πλαίσιο του τοπικού προγράμματος προσέγγισης Leader «Αναζωογόνηση της υπαίθρου της 
πεδινής Καρδίτσας , λίμνης Ν. Πλαστήρα και Φουρνά Ευρυτανίας» με χρονικό ορίζοντα 
υποβολής την 20η Ιουλίου 2012. Η συγκεκριμένη πρόσκληση περιλαμβάνει , μεταξύ άλλων , 
και δράσεις που αφορούν τη διατήρηση , αποκατάσταση και αναβάθμιση περιοχών , 
φυτοτεχνικές εργασίες , τεχνικά έργα μικρής κλίμακας για την προστασία του εδάφους , 
διαμόρφωση θέσεων θέας , καθώς και δράσεις  περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης  στα 
πλαίσια L323-1 «∆ιατήρηση , αποκατάσταση και αναβάθμιση περιοχών , όπως βελτίωση – 
σήμανση μονοπατιών , φυτοτεχνικές εργασίες, τεχνικά έργα μικρής κλίμακας για την 



προστασία του εδάφους , διαμόρφωση θέσεων θέας , καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης» του υπομέτρου L323 «∆ιατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής 
κληρονομιάς». Επομένως είναι δυνατή η υποβολή πρότασης για το μελετούμενο έργο στην 
εν λόγω πρόσκληση με στόχο την ένταξη του έργου για το ∆ήμο μας. 

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω , εισηγούμαι την έγκριση της μελέτης του έργου 
«∆ιαμόρφωση χώρων αναψυχής στις Τ.Κ. Μακρυχωρίου και Μυρίνης του ∆ήμου Καρδίτσας» 
και την υποβολή Τ.∆.Ε. για ένταξη του έργου στη 2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος προσέγγισης Leader στο 
υπομέτρο 323 δράση L 323-1. 

 Την υπ’ αριθ. 20/2012 μελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του ∆ήμου Καρδίτσας 
προϋπολογισμού  200.000,00 € . 

 
 Τις υπ’ αριθ. πρωτ. 5807/29-06-2009 και 5954/02-07-2009 αποφάσεις του Υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τις οποίες εγκρίθηκε, στο πλαίσιο του Άξονα 4: 
«Εφαρμογή προσέγγισης LEADER» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 
2007-2013» (ΠΑΑ), η εφαρμογή Τοπικού Προγράμματος: «Αναζωογόνηση της υπαίθρου της 
πεδινής Καρδίτσας, λίμνης Ν. Πλαστήρα και Φουρνά Ευρυτανίας» με Φορέα Υλοποίησης 
(Ομάδα Τοπικής ∆ράσης) την Εταιρεία με την επωνυμία : «Αναπτυξιακή Καρδίτσας 
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α.». 

 Την από  11-06-2010 Σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων – 
∆ιοικητικός Τομέας Κοινοτικών Πόρων & Υποδομών και της Ομάδας Τοπικής ∆ράσης . 

 
 Τη 2η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στα πλαίσια του 

Μέτρου 41. «Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης» της Εταιρείας με την επωνυμία : 

«Αναπτυξιακή Καρδίτσας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α.». 
 Τις τοποθετήσεις απόψεις των ∆ημοτικών Συμβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα 
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

                                           Αποφάσισε  ομόφωνα  
 

1) Την έγκριση μελέτης του έργου με τίτλο: «∆ιαμόρφωση χώρων αναψυχής στις Τ.Κ. 
Μακρυχωρίου και Μυρίνης του ∆ήμου Καρδίτσας» , προϋπολογισμού 200.000,00 € , 
προκειμένου να ενταχθεί το έργο στη 2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 
υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος προσέγγισης Leader στο 
υπομέτρο 323 δράση L 323-1 . 

2) Την υποβολή Τ.∆.Ε. για ένταξη του έργου στη 2η Πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος 
προσέγγισης Leader στο υπομέτρο 323 δράση L 323-1. 

 
Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθμό 244/2012 
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                 ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ       ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ Ακολουθούν υπογραφές 

Καρδίτσα ______________ 
Πιστό Αντίγραφο 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

 


