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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 4η του μήνα Ιουλίου του έτους 2016 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.  285/2016
απόφασης  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  που  συζητήθηκε  στη
συνεδρίαση αυτού στις 28-6-2016.
Προς  τούτο  συντάχθηκε  το  παρόν  αποδεικτικό  από  την
τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 285
Απόσπασμα από το υπ’αριθ.

11/28-6-2016
Πρακτικό Συνεδρίασης του Δημοτικού

Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε
ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Οι μάρτυρες
ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
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ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ

                                                                            ΘΕΜΑ
Παροχή γνώμης για αναδιάταξη των απαγορεύσεων θήρας ορισμένου χρόνου στην πε-

ριοχή ευθύνης του Κυνηγετικού Συλλόγου Καρδίτσας

 Στην Καρδίτσα σήμερα την 28η του μηνός Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη
και ώρα 19.00' μ.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 10804/24-
6-2016 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) Τάντος Μιχαήλ Καπράνας Απόστολος

2) Αντωνίου Σωτήριος 18) Τίκας Τριαντάφυλλος Αν και κλήθηκε νόμιμα

3) Αραμπατζής Δημήτριος 19) Ψημμένος Κωνσταντίνος

4) Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος 20) Παπαλός Κωνσταντίνος

5) Γεννάδιος Ιωάννης 21) Γούλας Σωτήριος

6) Γιαννέλος Κλεομένης 22) Μαρκινός Αθανάσιος

7) Γούλας Γεώργιος 23) Παπαγεωργίου Σταύρος 

8) Διαμαντή Ευαγγελία 24) Παπαδημητρίου Χαρίλαος

9) Κολοκύθα Άλκηστις 25) Τσιούκης Λάμπρος

10) Κουρκούνας Βασίλειος 26) Βαρελάς Βάιος

11) Λέκκας Αλέξανδρος 27) Αμπαντζή Μαρία

12) Μαντζιάρας Παναγιώτης 28) Μιχαλάκης Κων/νος

13) Μπακαλάκου Σωτηρία 29) Λέμας Ευάγγελος

14) Ντελής Ιωάννης 30) Χατζής Ηλίας

15) Ξυλομένος Κωνσταντίνος 31) Κρανιάς Βασίλειος

16) Σβάρνας Ιωάννης 32) Σχορετσανίτης Ηλίας



   
Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου  Καρδίτσας  αφού βρέθηκε  σε  νόμιμη  απαρτία  (σε  σύνολο 33  μελών,

παρόντες ήταν 32), 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  του

αναγραφόμενου στην πρόσκληση θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, παρόντος του Δημάρχου Καρδίτσας κ. Φώτη

Αλεξάκου.  

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

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου  Καρδίτσας  μετά  από  συζήτηση  σχετικά  με  παροχή
γνώμης για αναδιάταξη των απαγορεύσεων θήρας ορισμένου χρόνου στην περιοχή ευθύνης
του Κυνηγετικού Συλλόγου Καρδίτσας και αφού έλαβε υπόψη: 

1. Το υπ'αριθ. πρωτ. 67/8-6-2016 έγγραφο του Κυνηγετικού Συλλόγου Καρδίτσας, με το
οποίο ανακοινώνεται  η απόφασή του να προτείνει  στη Δασική Υπηρεσία  την αναδιάταξη
απαγορεύσεων θήρας στην περιοχή ευθύνης του και ζητά προς τούτο τη σύμφωνη γνώμη
του  Δήμου  Καρδίτσας.  Συγκεκριμένα  προτείνεται  η  άρση  των  απαγορεύσεων  θήρας
ορισμένου χρόνου του Ιτάμου και της Κερασιάς – Ανθοχωρίου και η δημιουργία νέας ζώνης
απαγόρευσης θήρας για μια τριετία στην περιοχή των Τοπικών Κοινοτήτων Καταφυγίου –
Καστανιάς – Λαμπερού. Οι λόγοι, για τους οποίους προτείνεται τούτο είναι οι εξής:
α) Η ανανέωση – παράταση στην απαγόρευση θήρας Ιτάμου για άλλα 5 έτη (συνολικά 20
έτη από την ίδρυσή της) θα οδηγήσει στη μετατροπή της σε καταφύγιο άγριας ζωής (ΚΑΖ)
με αρνητικές συνέπειες για μια πληθώρα άλλων δραστηριοτήτων, πέραν της θήρας για τους
κατοίκους της περιοχής.
β) Η πληρέστερη εποπτεία και η ευχερέστερη θηροφύλαξη λόγω των σαφών ορίων επί του
οδικού  δικτύου,  της  γεωγραφικής  –  υψομετρικής  διαμόρφωσης  της  περιοχής,  των
κοντινότερων  αποστάσεων  από  το  κέντρο,  της  έλλειψης  κοινοτήτων,  οικισμών  και
κτηνοτροφικών  εγκαταστάσεων  εντός  της  έκτασης  και  της  ύπαρξης  θέσεων  για  ευχερή
έλεγχο και αντιμετώπιση της ενδεχόμενης λαθροθηρίας στην προτεινόμενη απαγόρευση σε
σχέση με τις ισχύουσες απαγορεύσεις θήρας Ιτάμου και Κερασιάς – Ανθοχωρίου.
γ) Η προστασία της θηραματοπανίδας. Τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά λαθροθηρίας στην
περιοχή του Ιτάμου (συνεπεία όλων των παραπάνω λόγων) συντελούν και στη μείωση των
πληθυσμών των θηραμάτων, ιδιαίτερα στην περίοδο της αναπαραγωγής

2. Την εισήγηση του αντιδημάρχου Δημ. Αραμπατζή, ο οποίος πρότεινε την αποδοχή της
πρότασης του Κυνηγετικού Συλλόγου και την παροχή σύμφωνης γνώμης του Δημοτικού
Συμβουλίου για την περιοχή αρμοδιότητας του Δήμου Καρδίτσας

3. Τις τοποθετήσεις και απόψεις των δημοτικών Συμβούλων

Αποφάσισε ομόφωνα

Παρέχει  τη  σύμφωνη  γνώμη  του  για  αναδιάταξη  των  απαγορεύσεων  θήρας  ορισμένου
χρόνου στην περιοχή ευθύνης του Κυνηγετικού Συλλόγου Καρδίτσας και κατά το τμήμα
αυτής που ανήκει στην κατά τόπον αρμοδιότητα του Δήμου Καρδίτσας, ήτοι: 
Αποδέχεται -για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας- την άρση των
απαγορεύσεων θήρας ορισμένου χρόνου του Ιτάμου και της Κερασιάς – Ανθοχωρίου και τη
δημιουργία  νέας  ζώνης  απαγόρευσης  θήρας  για  μια  τριετία  στην  περιοχή  των  Τοπικών
Κοινοτήτων Καταφυγίου – Καστανιάς – Λαμπερού, η οποία οριοθετείται επί του υφιστάμενου
ασφάλτινου οδικού δικτύου που συνδέει τις τρεις Τοπικές Κοινότητες



   
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν πήραν μέρος οι δημοτικοί
σύμβουλοι  κ.κ  Ντελής,  Σχορετσανίτης,  Μαρκινός,  Παπαγεωργίου  και  Τίκας  λόγω
αποχώρησής τους από τη συνεδρίαση 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθμό 285/2016
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


