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ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήμερα την 1η του μήνα Απριλίου 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. 124/2016
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που συζητήθηκε στη
συνεδρίαση αυτού στις 23-3-2016.
Προς
τούτο
συντάχθηκε
το
παρόν
αποδεικτικό
από
την
τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω.
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Απόσπασμα από το υπ’αριθ.
6/23-3-2016
Πρακτικό Συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε
ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Οι μάρτυρες
ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ

ΘΕΜΑ
Έγκριση χωροθέτησης για την κατασκευή μνημείου προς τιμήν των στρατιωτών
που έδωσαν τη ζωή τους μαχόμενοι στο ύψωμα 731
Στην Καρδίτσα σήμερα την 23η του μηνός Μαρτίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και
ώρα 6.00' μ.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 4444/18-3-2016 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

16) Σβάρνας Ιωάννης

1) Κουρκούνας Βασίλειος

2) Αντωνίου Σωτήριος

17) Τάντος Μιχαήλ

2) Τίκας Τριαντάφυλλος

3) Αραμπατζής Δημήτριος

18) Ψημμένος Κωνσταντίνος

3) Παπαγεωργίου Σταύρος

4) Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος

19) Παπαλός Κωνσταντίνος

4) Βαρελάς Βάιος

5) Γεννάδιος Ιωάννης

20) Γούλας Σωτήριος

6) Γιαννέλος Κλεομένης

21) Μαρκινός Αθανάσιος

7) Γούλας Γεώργιος

22) Παπαδημητρίου Χαρίλαος

8) Διαμαντή Ευαγγελία

23) Τσιούκης Λάμπρος

9) Καπράνας Απόστολος

24) Αμπαντζή Μαρία

10) Κολοκύθα Άλκηστις

25) Μιχαλάκης Κων/νος

11) Λέκκας Αλέξανδρος

26) Λέμας Ευάγγελος

12) Μαντζιάρας Παναγιώτης

27) Χατζής Ηλίας

13) Μπακαλάκου Σωτηρία

28) Κρανιάς Βασίλειος

14) Ντελής Ιωάννης

29) Σχορετσανίτης Ηλίας

15) Ξυλομένος Κωνσταντίνος

Αν και κλήθηκαν νόμιμα

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο 33 μελών,
παρόντες ήταν 29), 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 έγκριση
χωροθέτησης για την κατασκευή μνημείου προς τιμήν των στρατιωτών που έδωσαν τη ζωή
τους μαχόμενοι στο ύψωμα 731 και αφού έλαβε υπόψη:
1. Την υπ'αριθ. πρωτ. 25284/3-12-2015 αίτηση για χωροθέτηση μνημείου για το ύψωμα
731 που υπέβαλαν προς τον Δήμο Καρδίτσας οι κάτωθι φορείς:
Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Νομού Καρδίτσας
Ένωση Επιστημόνων Νομού Καρδίτσας
Σύλλογος Καρδιτσιωτών Αθήνας
Ένωση Πολιτιστικών Συλλόγων Νομού Καρδίτσας
Φίλοι Ιστορίας Νομού Καρδίτσας
Σύνδεσμος Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού
Ένωση Τέκνων και Φίλων Ελλήνων Άταφων Νεκρών Ηρώων Πεσόντων στο Έπος 1940-1941
Σύνδεσμος Αποστράτων Αξιωματικών Αστυνομίας
Πολιτιστικός Σύλλογος “Καραϊσκάκης” Μαυρομματίου
2. Την εισήγηση του αντιδημάρχου Ιω. Γεννάδιου, ο οποίος ανέφερε:
Στις 9 Μαρτίου 1941, το 5 ο Σύνταγμα Πεζικού, αποτελούμενο αποκλειστικά από στρατιώτες
καταγόμενους από τους νομούς Καρδίτσας και Τρικάλων, απέκρουσε με επιτυχία την
«Εαρινή επίθεση» του Μουσολίνι, με αποτέλεσμα να υποστεί ο «Άξονας» την πρώτη ήττα
του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου στην Ευρώπη, μετά από τέσσερεις μήνες πόλεμο, με την
παρουσία του ίδιου του Μουσολίνι, γεγονός καταλυτικό για το ηθικό των δοκιμαζόμενων
λαών της Ευρώπης.
Εβδομήντα χρόνια αργότερα ξεκίνησαν διάφορες ενέργειες για την κατασκευή κοινού
μνημείου με τα Τρίκαλα, στα όρια των δύο νομών, κοντά στη γέφυρα του Πηνειού ποταμού.
Τελικά κατασκευάζεται στη θέση αυτή ένα μνημείο με χρηματοδότηση της Περιφέρειας
Θεσσαλίας, αλλά εκεί αναγράφονται τα ονόματα μόνο των Τρικαλινών πεσόντων στον
πόλεμο.
Αντίστοιχα η Καρδίτσα στερείται ενός τέτοιου μνημείου με τιμητική αναφορά στους
στρατιώτες που είχαν καταγωγή από εδώ, και έδωσαν τη ζωή τους για την υπεράσπιση της
πατρίδας μας στο Ύψωμα 731.
Τον Απρίλιο του 2005 ο ομότιμος καθηγητής της Ανωτέρας Σχολής Καλών Τεχνών κ. Θ.
Πανουργίας, μετά από επίσκεψή του στην πόλη μας, κατέθεσε στο Δημοτικό Συμβούλιο
Καρδίτσας πρόταση για το μνημείο και τη χωροθέτηση τους στην πλατεία Παυσίλυπου.
Αργότερα ο γλύπτης Ιωάννης Μπάρδης που ήρθε στην Καρδίτσα μετά από πρόσκληση του
συλλόγου «Φίλοι της Ιστορίας Ν. Καρδίτσας» συμφώνησε ως προς τη χωροθέτηση του
μνημείου με την άποψη του κ. Πανουργια.
Σύμφωνα με τις ανωτέρω προτάσεις και με βάση την συνημμένη αίτηση εισηγούμαστε:
Την έγκριση χωροθέτησης του μνημείου που θα ανεγερθεί με έξοδα της Περιφέρειας
Θεσσαλίας για τους πεσόντες στο ύψωμα 731, στο παρτέρι του πρασίνου που βρίσκεται στην
πλατεία Παυσίλυπου, δεξιά της εισόδου του πάρκου, στο ύψος του ανδριάντα του γλύπτη

Καπράλου με τίτλο “η Ελληνίδα Μάννα”, και απέναντι από τον ανδριάντα του Νικολάου
Πλαστήρα, όπως φαίνεται στο συνημμένο σχέδιο.
3. Το συνημμένο στην εισήγηση σχέδιο τμήματος της πλατείας Πλαστήρα και του
Παυσιλύπου, όπου και προτείνεται η χωροθέτηση του μνημείου
4. Το γεγονός ότι στη συνεδρίαση παρέστησαν ο πρώην δήμαρχος κ. Δομ. Βερίλλης,
εκπρόσωποι φορέων και δημότες, οι οποίοι έλαβαν το λόγο και υποστήριξαν την
αναγκαιότητα κατασκευής μνημείου προς τιμήν των πεσόντων στο ύψωμα 731
5. Τις τοποθετήσεις και απόψεις των δημοτικών συμβούλων
Αποφάσισε ομόφωνα
Εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του για την ανέγερση μνημείου προς τιμήν των στρατιωτών
που έδωσαν τη ζωή τους μαχόμενοι στο ύψωμα 731 στις 9 Μαρτίου 1941.
Για το σκοπό αυτό εγκρίνει τη χωροθέτηση του μνημείου στο παρτέρι του πρασίνου που
βρίσκεται στην πλατεία Παυσίλυπου, δεξιά της εισόδου του πάρκου, στο ύψος του ανδριάντα
του γλύπτη Καπράλου με τίτλο “η Ελληνίδα Μάννα”, και απέναντι από τον ανδριάντα του
Νικολάου Πλαστήρα, όπως φαίνεται στο συνημμένο στην παρούσα απόφαση σχέδιο.
Το μνημείο θα ανεγερθεί με δαπάνες της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθμό 124/2016
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΑΠ. ΑΜΠΑΝΤΖΗ
Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝEΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακολουθούν υπογραφές

