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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Στην Καρδίτσα σήμερα την 20η του μήνα Ιουλίου του έτους 2012 και
ώρα 10.00 μμ, η υπογεγραμμένη Μαχαίρα Λουκία (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. 278/2012
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.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
278/2012
Απόσπασμα από το υπ’αριθ.
11/2-7-2012
Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ημοτικού
Συμβουλίου ∆ήμου Καρδίτσας
Αρ. Πρωτ.:18253/20-7-2012

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι μάρτυρες

ΜΑΧΑΙΡΑ ΛΟΥΚΙΑ

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΨΗΜΜΕΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΘΕΜΑ
Υποβολή φακέλου υποψηφιότητας-αίτηση ενίσχυσης στο πλαίσιο της 2ης
πρόσκλησης του Leader με κωδικό L313-4 σε δράση που αφορά 'Προβολή και
προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών” και έγκριση της
σχετικής μελέτης.
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
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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.

--------------------------Ο Πρόεδρος του ∆ημοτικού Συμβουλίου μετά από συζήτηση σχετικά με υποβολή φακέλου
υποψηφιότητας-αίτηση ενίσχυσης στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης του Leader με κωδικό
L313-4 σε δράση που αφορά 'Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων
των περιοχών” και έγκριση της σχετικής μελέτης και αφού έλαβε υπόψη:
1.Την πρόταση ένταξης στο πρόγραμμα Leader την οποία συνέταξε η υπάλληλος του ∆ήμου
Καρδίτσας κ. Λέκκα Φωτεινή και η οποία έχει ως εξής:
Το προτεινόμενο έργο περιλαμβάνει α) την αξιοποίηση του ανέκδοτου κλασσικού μουσικού
έργου “Άρνη”, το οποίο αναφέρεται στον μύθο- αφετηρία της Θεσσαλίας, του
αναγνωρισμένου μουσικοσυνθέτη Θωμά Μπακαλάκου, και β) τη δημιουργία δύο
συνοδευτικών λευκωμάτων σε κασετίνα με θέμα την ταυτότητα της πεδινής Θεσσαλίας, με
έμφαση στην περιοχή, στην οποία αναφέρεται ο προελληνικός μύθος της Άρνης, μετέπειτα
πρωτεύουσα της αρχαίας Θεσσαλιώτιδας (σημερινό χωριό Πύργος Κιερίου του ∆ήμου
Σοφάδων).
Η “Άρνη” του Θωμά Μπακαλάκου είναι ένα κλασσικό έργο, γραμμένο για πιάνο, διάρκειας 30
περίπου λεπτών, το οποίο ο καλλιτέχνης είχε την επιθυμία να παραχωρήσει αφιλοκερδώς
στον τόπο του, Ανήκει στον κύκλο έργων του με τίτλο “Μεταλλάξεις”, έργα εμπνευσμένα
από γνωστούς θεσσαλικούς σκοπούς, όπως η “καραγκούνα”, το “μπήκαν τα γίδια στο
μαντρί” κα., τα οποία ο συνθέτης επεξεργάζεται με εργαλεία τα μουσικά συστήματα της
τονικότητας, της ελεύθερης ατονικότητας και του δωδεκαφθογγισμού, προκειμένου να
δημιουργήσει λόγια ελληνική μουσική με έντονο θεσσαλικό στίγμα. Τρία από τα έργα αυτά,
γραμμένα για κουαρτέτο εγχόρδων, επιλέχθηκαν και ηχογραφήθηκαν για να
κυκλοφορήσουν σύντομα σε δίσκο από το περίφημο “ΝΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΥΑΡΤΕΤΟ” του
Γιώργου ∆εμερτζή.
Στην “Άρνη” ο Μπακαλάκος ανασυνθέτει μουσικά σε ένα έργο με έξι μέρη, τις συνθήκες
κατάληψης της προϊστορικής Άρνης από τους Θεσσαλούς, την προσαρμογή των νέων
κατοίκων στις υπάρχουσες συνθήκες, την κατάληψη και της υπόλοιπης περιφέρειας από
τους Θεσσαλούς με ορμητήριο την Άρνη, ενώ τα τρία τελευταία μέρη αποδίδουν πως η
καθημερινότητα και η κοινωνική ζωή των κατοίκων ξαναβρήκε τον κανονικό τους ρυθμό.
∆ύο από τις σκηνές του τελευταίου μέρους, που είναι και το μεγαλύτερο, αφιερώνονται στον
κόσμο των παιδιών, φόρος τιμής στην παιδική ηλικία του συνθέτη, η οποία τον τροφοδότησε
με πλούσιες μνήμες και δημιουργική φαντασία.
Το πρώτο από τα δύο συνοδευτικά λευκώματα, γνωστικού θα λέγαμε χαρακτήρα, θα
περιλαμβάνει ιστορικές, αρχαιολογικές και ανθρωπολογικές πληροφορίες γύρω από τη ζωή
στο δυτικοθεσσαλικό κάμπο, σε μια προσπάθεια να εφοδιάσει τον ακροατή cd με ποικίλο
τεκμηριωτικό υλικό. Το δεύτερο λεύκωμα θα είναι καθαρά καλλιτεχνικού και συγκεκριμένα
μουσικο-εικαστικού χαρακτήρα, καθώς α)θα φέρει το cd σε ειδική θήκη, β) θα φιλοξενεί την
παρτιτούρα του έργου και γ) θα περιέχει έργα θεσσαλών ζωγράφων ή ζωγράφων που
εμπνεύστηκαν και ζωγράφισαν τη Θεσσαλία και κυρίως τον δυτικοθεσσαλικό κάμπο,
αναγνωρισμένης εννοείται αισθητικής αξίας.
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Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 44.833,50 ευρώ με ΦΠΑ και περιλαμβάνει
αναλυτικά:α) τη δαπάνη προετοιμασία και παραγωγής cd, β) τη δαπάνη προετοιμασίας του
υλικού των λευκωμάτων και μεταγραφής της παρτιτούρας και γ) τη δαπάνη εκτύπωσης,
δημιουργικού και βιβλιοδεσίας των λευκωμάτων.
Η έκδοση θα πραγματοποιηθεί σε 5.000 αντίτυπα, καθένα από τα οποία θα περιλαμβάνει α)
υφασμάτινη πλαστικοποιημένη κασετίνα 420 γρ., β) 2 λευκώματα διαστάσεων 21Χ23 εκ.
(κλειστό) από 80 περίπου σελίδες τετράχρωμη εκτύπωση, χαρτί 135 γρ. Velvet (εσωτερικά),
εξώφυλλο 350 γρ. Με ματ πλαστικοποίηση και γ) χαρτονένια θήκη 300 γρ. για το cd.”
2.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των ∆ημοτικών Συμβούλων.
Αποφάσισε ομόφωνα
1) Την υποβολή φακέλου υποψηφιότητας – αίτηση ενίσχυσης
στο πλαίσιο της 2ης
πρόσκλησης του Leader στη ∆ράση με κωδικό L313-4 που αφορά την “Προβολή και
προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών”, σύμφωνα και με την εισήγηση
της υπηρεσίας.
2)
Εγκρίνει την αριθμ.1/2012 μελέτη του Τμήματος προγραμματισμού της ∆/νσης
Προγραμματισμού Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας προϋπολογισμού 44.833,50
3) Εγκρίνει την ιδία συμμετοχή του ∆ήμου Καρδίτσας με ποσοστό 30% του συνολικού
προϋπολογισμού της προτεινόμενης πρότασης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ :Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δε συμμετείχε ο ∆ημοτικός
Σύμβουλος κ. Τσίπρας Εμμανουήλ, λόγω αποχώρησής του από τη συνεδρίαση.
Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθμό 278/2012
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

