
                                                                                                

 

  
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 5η του µήνα Απριλίου 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. 164/2013 
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 28/3/2013. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 
9/28-3-2013 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού  
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

             
           

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

                                                          ΘΕΜΑ 

Παραλαβή της επικαιροποιηµένης µελέτης και αποδοχή απόφασης ένταξης - 
χρηµατοδότησης του έργου “∆ιαµόρφωση χώρων αναψυχής στις ΤΚ Μακρυχωρίου και 

ΤΚ Μυρίνης του ∆ήµου Καρδίτσας”   
                          
Στην Καρδίτσα σήµερα την 28η του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Πέµπτη και ώρα 

6:30 µ.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 7305/22-3-2013 έγγραφη 

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

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

συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ   ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Αγραφιώτου Ελένη  16) Σούφλα Ουρανία 1) Ζορµπάς Ιωάννης 

2) Αναστασίου Απόστολος  17) Τσιούκης Λάµπρος 2) Νασιάκου Αλεξάνδρα 

3) Αρβανιτάκου Σοφία  18) Βερίλλης ∆οµήνικος 3) Χλαπάνας Ηλίας 

4) Γούλας Σωτήριος  19) Γεννάδιος Ιωάννης 4) Καρκαλέτση Θεοδώρα 

5) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος  20) Ντελής Ιωάννης 5) Σουφλάκος Βασίλειος 

6) Καραγιάννης Νικόλαος  21) Ντούρλιας ∆ηµήτριος  

7) Κατσιαβάρας Θωµάς  22) Τέγος Χρήστος  

8) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος  23) Γιοβάνης Γεώργιος  

9) Κωτούλας Φίλιππος  24) Μακροστέργιος Αθανάσιος  

10) Μαρκινός Αθανάσιος  25) Τσίπρας Εµµανουήλ  

11) Μουζιούρας Νικόλαος  26) Αρχοντής ∆ηµήτριος  

12) Μπατζιάκας Βασίλειος  27) Τσαντήλας Βασίλειος  

13) Μπουραζάνης Αθανάσιος  28) Χάρµπας Θωµάς  

14) Παπαγεωργίου Σταύρος     

15) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος     

 



                                                                                                

 

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 µετά από συζήτηση σχετικά µε αποδοχή απόφασης ένταξης -  
χρηµατοδότησης του έργου “∆ιαµόρφωση χώρων αναψυχής στις ΤΚ Μακρυχωρίου και ΤΚ 
Μυρίνης του ∆ήµου Καρδίτσας” και αφού έλαβε υπόψη: 
 

1. Την 2η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράµµατος  Leader της 
οµάδας τοπικής δράσης ΟΤ∆ της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε  
 

2. Την υπ'αριθµ. 244/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σχετικά µε 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. 
 
3. Την αριθµ. 569/20-7-2012 αίτηση για υποβολή πρότασης στα πλαίσια της 2ης 
πρόσκλησης 
 
4. Το υπ'αριθ. πρωτ. 802/31-10-2012 έγγραφο ανακοίνωσης αποτελεσµάτων αξιολόγησης 
επενδυτικών προτάσεων της 2ης πρόσκλησης από την  ΟΤ∆ της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε 
 
5. Την υπ'αριθ. πρωτ. 3541/14-2-2013 απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων περί  ένταξης του έργου στο πρόγραµµα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-
2013», (Τοπικό πρόγραµµα προσέγγισης Leader)  
 
6. Την υπ'αριθµ. 7 και µε αριθ. πρωτ. ∆11γ/ο/5/8/12-2-2013 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων περί αναπροσαρµογής 
και συµπλήρωσης ενιαίων τιµολογίων έργων  
 
7. Την εισήγηση του ∆/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών Β. Ελευθερίου, η οποία έχει ως εξής: 

Το σχεδιαζόµενο έργο «∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ 
ΚΑΙ ΜΥΡΙΝΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ», προϋπολογισµού 200.000,00 €, µελετήθηκε από τη 
∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Καρδίσας και η µελέτη του παρελήφθη µε την 
αριθµ. 244/2012 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Καρδίτσας (Απόσπασµα 
Πρακτικού 11/2-7-2012). Ακολούθως, το έργο προτάθηκε και εντάχθηκε στο εντάχθηκε στο 
Μέτρο 41 – Υποµέτρο L323– ∆ράση L323-1 του Τοπικού Προγράµµατος Προσέγγισης 
Leader. 

Πιο αναλυτικά, το έργο αφορά την υλοποίηση έργων πρασίνου για την αξιοποίηση 
δύο δηµοτικών χώρων αναψυχής στις Τοπικές Κοινότητες Μακρυχωρίου και Μυρίνης της 
∆ηµοτικής Ενότητας Κάµπου του ∆ήµου Καρδίτσας, σε πεδινές δηµοτικές εκτάσεις, εκτός 
πολεοδοµικού σχεδίου, εκτός ορίων οικισµών (αστικού περιβάλλοντος), ενώ η ευρύτερη 
περιοχή µελέτης δεν υπάγεται σε ΖΟΕ, ΒΙΠΕ, ΓΠΣ κλπ. και βρίσκεται εκτός προστατευτέων 
περιοχών.  

Ειδικότερα, οι επεµβάσεις σχεδιάζονται σε µια δηµοτική έκταση 8,6 στρεµµάτων στη 
νότια είσοδο της Τοπικής Κοινότητας Μακρυχωρίου, καθώς και σε µια δηµοτική έκταση 14 
στρεµµάτων στη βορειοανατολική είσοδο της Τοπικής Κοινότητας Μυρίνης.  



                                                                                                

 

Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν αφορούν την περίφραξη των χώρων 
αυτών, τη διαµόρφωσή τους, την εγκατάσταση πρασίνου µε την υλοποίηση φυτεύσεων 
διαφόρων ειδών, τη συντήρηση και διαµόρφωση της βλάστησης, την άρδευση των φυτών, 
την κατασκευή πέτρινων βρυσών, την εγκατάσταση κατάλληλου υπαίθριου εξοπλισµού 
αναψυχής, αλλά και την εγκατάσταση στύλων ηλεκτροφωτισµού.    

Με την υλοποίηση του µελετούµενου έργου πρόκειται να αναβαθµιστούν ποιοτικά και 
να αναδειχθούν περιβαλλοντικά δύο δηµοτικές εκτάσεις, οι οποίες µέχρι πρότινος παρέµεναν 
αναξιοποίητες και να αποτελέσουν χώρους περιπάτου, ξεκούρασης και ξεγνοιασιάς για τους 
δηµότες των επιµέρους Τοπικών Κοινοτήτων, αλλά και τους επισκέπτες των αστικών 
περιοχών.   

Το µελετούµενο έργο ενσωµατώνει τις αρχές της βιώσιµης ανάπτυξης σε όλα τα 
στάδια του σχεδιασµού του και αναµένεται να έχει 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 µέσω 
των οποίων επιδιώκεται: 
� Η ανάδειξη µη αξιοποιηµένων εκτάσεων σε αγροτικές περιοχές. 
� Η αισθητική βελτίωση και αναβάθµιση της υφιστάµενης βλάστησης και του συνόλου του 

φυσικού τοπίου των περιοχών µελέτης. 
� Η ικανοποίηση ζήτησης για υπαίθρια αναψυχή ενός συνεχώς αυξανόµενου αριθµού 

επισκεπτών.  
� Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων φυσιολατρικού, περιηγητικού ή οικολογικού τουρισµού και 

περιβαλλοντικής συνείδησης των επισκεπτών.   
� Η διατήρηση της βιοποικιλότητας και άµβλυνση των αλλαγών του µικροκλίµατος στις 

περιοχές µελέτης.   
� Η βελτίωση της ζωής στις αγροτικές περιοχές και αποφυγή ερήµωσης της υπαίθρου. 

Όπως προαναφέρθηκε, το σχεδιαζόµενο έργο, προϋπολογισµού µελέτης 200.000,00 
Ευρώ, εντάχθηκε στο Μέτρο 41 – Υποµέτρο L323– ∆ράση L323-1 του Τοπικού 
Προγράµµατος Προσέγγισης Leader και η ιδία συµµετοχή του δικαιούχου (∆ήµου) ανέρχεται 
σε ΜΗ∆ΕΝ Ευρώ. Για την υλοποίηση του παραπάνω έργου απαιτείται: 
i. Η παραλαβή της επικαιροποιηµένης (µε τα νέα τιµολόγια) µελέτης του έργου, µε τον ίδιο 

προϋπολογισµό 200.000,00 €. 
ii. Η αποδοχή της απόφασης ένταξης / χρηµατοδότησης του έργου και εξουσιοδότησης του 
Νόµιµου Εκπροσώπου για την υπογραφή της σύµβασης. 
 
8. Τις τοποθετήσεις και απόψεις των δηµοτικών συµβούλων 
                                                

Αποφάσισε οµόφωνα 
 
1. Την παραλαβή της επικαιροποιηµένης (µε τα νέα τιµολόγια) µελέτης του έργου 
“∆ιαµόρφωση χώρων αναψυχής στις ΤΚ Μακρυχωρίου και ΤΚ Μυρίνης του ∆ήµου 
Καρδίτσας”, µε τον ίδιο προϋπολογισµό 200.000,00 €. 
 

2. Αποδέχεται την υπ'αριθ. πρωτ. 3541/14-2-2013 απόφαση ένταξης έργων της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε 
Ο.Τ.Α στο πρόγραµµα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» για το έργο 
“∆ιαµόρφωση χώρων αναψυχής στις ΤΚ Μακρυχωρίου και ΤΚ Μυρίνης του ∆ήµου 
Καρδίτσας” µε κωδικό ΟΠΣΑΑ 179507. Η ίδια συµµετοχή του ∆ήµου Καρδίτσας επί του 
προϋπολογισµού των 200.000,00 € ανέρχεται σε ΜΗ∆ΕΝ ευρώ. 
 
3. Εξουσιοδοτεί το ∆ήµαρχο Καρδίτσας Κων/νο Χρυσοστ. Παπαλό για την υπογραφή της 
σχετικής σύµβασης µε την Αναπτυξιακή Καρδίτσας Α.Ε. 
 
 



                                                                                                

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν πήραν µέρος οι δηµοτικοί 
σύµβουλοι κ.κ Τσαντήλας και Αρχοντής, λόγω αποχώρησής τους από τη συνεδρίαση 

 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθµό 164/2013 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ             O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                 ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ακολουθούν υπογραφές 

Καρδίτσα ______________ 
Πιστό Αντίγραφο 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

 

 


