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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆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 22α του µηνός  Μαϊου του έτους 2013 
και ώρα 10:00, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος 
∆ήµου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο 
µέρος  του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’ αριθ. 
195/2013 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που συζητήθηκε 
στη συνεδρίαση αυτής στις 9-5-2013. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
195/2013  

  

 

  
Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 

13/9-5-2013 
Πρακτικό Συνεδριάσεως της 

Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας 
 

 

  Αριθµ. Πρωτ.: 12249/22-5-2013 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                                                      
 

 ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
 
 

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΟΥΡΛΙΑΣ 
 
 

ΘΕΜΑ 
Ανάθεση εκπόνησης των µελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την έκδοση 

αδειών χρήσης νερού των αρδευτικών γεωτρήσεων της ∆ηµοτικής Ενότητας Κάµπου 
του ∆ήµου Καρδίτσας. 

 
Στην Καρδίτσα σήµερα την 9η του µηνός Μαϊου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Πέµπτη  και ώρα 

13:00, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 10690/30-04-2013 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Καρδίτσας,  η οποία έγινε σύµφωνα µε τους 

ορισµούς των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική 

Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας.  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 

5) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Αντιπρόεδρος  1) Παπαγεωργίου Σταύρος, Πρόεδρος 

2) Γούλας Σωτήριος, Τακτικό Μέλος  2)Αναστασίου Απόστολος, Τακτικό µέλος 

3) Καραγιάννης  Νικόλαος, Τακτικό Μέλος  3)Μουζιούρας  Νικόλαος, Τακτικό Μέλος 

4) Κωτούλας  Φίλιππος, Τακτικό Μέλος  4)Τσίπρας Εµµανουήλ, Τακτικό Μέλος 

5) Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό Μέλος   

6) Γιοβάνης Γεώργιος, Αναπληρωµατικό Μέλος   

           

 Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 9 µελών,  

παρόντες ήταν οι 6, οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 

75 του Ν.3852/2010 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού Κώδικος») εισέρχεται στη συζήτηση του 

αναγραφόµενου στην πρόσκληση θέµατος της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 

-------------------------------------- 
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 Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από συζήτηση σχετικά µε ανάθεση εκπόνησης των 
µελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την έκδοση αδειών χρήσης νερού των αρδευτικών 
γεωτρήσεων της ∆ηµοτικής Ενότητας Κάµπου του ∆ήµου Καρδίτσας” και αφού έλαβε υπόψη: 
 
1. Τις κατατεθείσες οικονοµικές προσφορές των µελετητών: 
α) Κων/νου Παλαιοχωρίτη, ποσού 5.000,00 € (µε ΦΠΑ) 
β) Παναγιώτη Τορτοπίδη, ποσού 4.500,00 € (µε ΦΠΑ) 
γ) Ελένης Αλεξίου, ποσού 3.950,00 € (µε ΦΠΑ) 
 
2. Την εισήγηση του εντεταλµένου δηµοτικού συµβούλου Αγροτικής Ανάπτυξης, 
Επιχειρηµατικότητας και Αξιοποίησης ΑΠΕ, Αθ. Μαρκινού, η οποία έχει ως εξής: 

“Σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα της µε αριθµ. 150559/16-6-2011 Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1440 Β΄/16-6-2011) «∆ιαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις 
για τη χορήγηση αδειών για υφιστάµενα δικαιώµατα χρήσης νερού», όπως αυτή 
τροποποιήθηκε µε τη µε αριθµ. 110424/11-4-2012 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1190 Β΄/11-4-2012), τη 
µε αριθµ. 110613/14-6-2012 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1881 Β΄/14-6-2012) και τη µε αριθµ. 
111084/17-12-2012 (ΦΕΚ 3368 Β΄/17-12-2012), όλες οι υφιστάµενες χρήσεις από 
επιφανειακά ή υπόγεια νερά, εφόσον προϋφίστανται της 16ης−6−2011 χωρίς να 
διαθέτουν την προβλεπόµενη από τη µε αριθµ. 43504/2005 Κοινή Υπουργική Απόφαση 
(ΦΕΚ Β΄1784) σχετική άδεια, είτε δεν έχουν άδεια εν γένει είτε η υπάρχουσα άδεια δεν 
ισχύει είτε δεν αναφέρεται στην άδεια η χρονική διάρκεια ισχύος της, οφείλουν να 
εφοδιαστούν µε άδεια χρήσης νερού για υφιστάµενα δικαιώµατα χρήσης νερού, σύµφωνα 
µε τις διαδικασίες της µε αριθµ. 111084/17-12-2012 ΚΥΑ.       

Στα πλαίσια εφαρµογής της εν λόγω ΚΥΑ, έχει τεθεί ως καταληκτική προθεσµία 
υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση αδειών χρήσης νερού στις αρµόδιες υπηρεσίες η 
15η-5-2013. Η υποβολή των αιτήσεων θεωρείται απαραίτητη προκειµένου να 
θεµελιωθούν τα υφιστάµενα δικαιώµατα χρήσης νερού και οι υδροληψίες να θεωρούνται 
νόµιµες. Σε διαφορετική περίπτωση, οι αρµόδιες υπηρεσίες θα προβαίνουν σε διακοπή 
ηλεκτροδότησης, παύση λειτουργίας, σφράγιση και καταστροφή των υφιστάµενων 
υδροληψιών (γεωτρήσεις, αντλιοστάσια κ.α.).  

Στην περιοχή δικαιοδοσίας του ∆ήµου Καρδίτσας, και πιο συγκεκριµένα εντός των 
ορίων της ∆ηµοτικής Ενότητας Κάµπου, υφίστανται πέντε (5) αρδευτικές γεωτρήσεις στην 
Τοπική Κοινότητα Αγ. Θεοδώρου, αλλά και στην Τοπική Κοινότητα Μέλισσας, µέσω των 
οποίων αρδεύεται µεγάλος αριθµός αγροτεµαχίων. Για το σύνολο των γεωτρήσεων 
αυτών, δεδοµένου ότι δεν διαθέτουν άδειες σε ισχύ, υπάρχει η αναγκαιότητα έκδοσης 
αδειών χρήσης νερού σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα της µε αριθµ. 150559/16-6-2011 
ΚΥΑ, προκειµένου να συνεχιστεί η άρδευση των καλλιεργειών χωρίς τη δηµιουργία 
προβληµάτων. Εξάλλου, στην ευρύτερη περιοχή δικαιοδοσίας του ∆ήµου Καρδίτσας, ο 
βασικός άξονας της οικονοµίας είναι αναµφίβολα η γεωργία και µε βάση το γνώµονα 
αυτό, όλες οι προσπάθειες θα πρέπει να συντονιστούν για τη διασφάλιση και τη στήριξή 
της.   

Για την έκδοση των εν λόγω αδειών χρήσης νερού, απαιτείται να κατατεθούν οι 
αντίστοιχοι φάκελοι στο Τµήµα Υδροοικονοµίας της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, οι 
οποίοι θα πρέπει να περιλαµβάνουν όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, ενώ οι άδειες 
χρήσεις νερού θα εκδοθούν από τη ∆ιεύθυνση Υδάτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Στα 
απαιτούµενα δικαιολογητικά των φακέλων για την έκδοση των αδειών χρήσης νερού των 
παραπάνω αρδευτικών γεωτρήσεων περιλαµβάνονται εκτός άλλων, η εκπόνηση και 
υποβολή στη ∆/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού Θεσσαλίας των 
απαιτούµενων Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (για υδρογεωτρήσεις και φρέατα 
κάθε χρήσης (εφεξής «υδρογεωτρήσεις») >100.000 m3/έτος, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
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του Ν.4014/2011 και τη µε αριθµ. 1958/13-1-2012 Απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής).   

Πιο συγκεκριµένα, στην Τ.Κ. Αγ. Θεοδώρου της ∆.Ε. Κάµπου του ∆ήµου Καρδίτσας, 
οι αρδευτικές γεωτρήσεις για τις οποίες απαιτείται η εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων είναι η γεώτρηση ΚΒ128, η γεώτρηση Υ6-ΣΡ48, η γεώτρηση Υ11-ΚΒ130 και 
η γεώτρηση ΥΒ-ΣΡ28, ενώ στην Τ.Κ. Μέλισσας, η αρδευτική γεώτρηση για την οποία 
απαιτείται η εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είναι η γεώτρηση Υ10. 

Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα, η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των 
σχετικών φακέλων για την έκδοση των απαιτούµενων αδειών χρήσης νερού, σε 
συνδυασµό µε το µεγάλο αριθµό αγροτικών εκτάσεων της ∆ηµοτικής Ενότητας Κάµπου 
του ∆ήµου Καρδίτσας, συνεπάγεται την αναγκαιότητα άµεσης εκπόνησης των ζητούµενων 
Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και των σχετικών φακέλων (αιτήσεις, σύνταξη 
χαρτών, συγκέντρωση λοιπών δικαιολογητικών), κάτι που δεν µπορεί να υλοποιηθεί µε 
την προβλεπόµενη από τη Νοµοθεσία διαδικασία προκήρυξης µελετών, η οποία είναι 
ιδιαίτερα χρονοβόρα.      

Όπως είναι γνωστό, στο ∆ηµοτικό Κώδικα προβλέπεται η απευθείας ανάθεση της 
εκπόνησης µελέτης του ∆ήµου σε πτυχιούχο µελετητή ή µελετητικό γραφείο Α΄ ή Β΄ 
τάξης πτυχίου, εφόσον η προεκτιµώµενη αµοιβή όλων των σταδίων της µελέτης δεν 
υπερβαίνει σε ποσοστό το τριάντα τοις εκατό (30%) του ανώτατου ορίου αµοιβής πτυχίου 
Α΄ τάξης που κάθε φορά ισχύει για την αντίστοιχη κατηγορία µελέτης. Σε περίπτωση που, 
για οποιονδήποτε λόγο, προκύψει µεγαλύτερη αµοιβή από αυτή που προεκτιµήθηκε και 
που έγινε αποδεκτή από τον ανάδοχο µε την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, η 
επιπλέον διαφορά θεωρείται ποινική ρήτρα, σε βάρος του, για εσφαλµένη προεκτίµηση. 

Στην προκειµένη περίπτωση και για το έτος 2013, σύµφωνα µε την Εγκύκλιο 10/4-
3-2013 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και 
∆ικτύων, το ανώτερο όριο αµοιβής πτυχίου Α΄ τάξης για την κατηγορία των 
περιβαλλοντικών µελετών (κατηγορία 27) ανέρχεται στο ποσό των 50.360 € πλέον 
Φ.Π.Α. (61.942.80 € µε Φ.Π.Α.). Εποµένως, σύµφωνα µε τον Κώδικα ∆ήµων και 
Κοινοτήτων, επιτρέπεται η απευθείας ανάθεση µέχρι το ποσό των 15.108,00 € πλέον 
Φ.Π.Α. (18.582,84 € µε Φ.Π.Α.).  

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω εισηγούµαι την ανάθεση εκπόνησης των Μελετών 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων: 
1) Αρδευτική γεώτρηση ΚΒ128 στην Τ.Κ. Αγ. Θεοδώρου της ∆.Ε. Κάµπου του ∆ήµου 

Καρδίτσας 
2) Αρδευτική γεώτρηση Υ6-ΣΡ48 στην Τ.Κ. Αγ. Θεοδώρου της ∆.Ε. Κάµπου του ∆ήµου 

Καρδίτσας 
3) Αρδευτική γεώτρηση Υ11-ΚΒ130 στην Τ.Κ. Αγ. Θεοδώρου της ∆.Ε. Κάµπου του 

∆ήµου Καρδίτσας 
4) Αρδευτική γεώτρηση ΥΒ-ΣΡ28 στην Τ.Κ. Αγ. Θεοδώρου της ∆.Ε. Κάµπου του ∆ήµου 

Καρδίτσας  
5) Αρδευτική γεώτρηση Υ10 στην Τ.Κ. Μέλισσας της ∆.Ε. Κάµπου του ∆ήµου Καρδίτσας, 
καθώς και των σχετικών φακέλων για την έκδοση αδειών χρήσης νερού των αρδευτικών 
γεωτρήσεων στη µελετήτρια κα. Αλεξίου Ελένη, MSc Πολιτικό Μηχανικό µε Μελετητικό 
Πτυχίο Α΄ τάξης στην Κατηγορία 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες) και Αρ. Μητρώου 22020, 
έναντι αµοιβής 3.950,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23%, η οποία αφενός 
διαθέτει το ζητούµενο πτυχίο και την εµπειρία για την εκπόνηση των σχετικών µελετών 
αφετέρου η προτεινόµενη αµοιβή είναι οικονοµικότερη συγκριτικά µε την 
προϋπολογιζόµενη”. 

 
 



 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α:ΒΕΝΧΩΕΗ-ΧΣ4 

 

 

   
3. Την πρόταση του κ. Αντιπροέδρου για αποδοχή της εισήγησης του εντεταλµένου 
συµβούλου κ. Μαρκινού 
 
4. Την υπ'αριθµ. 194/2013 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την οποία καθορίστηκε 
ότι η εκπόνηση µελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη χορήγηση αδειών για 
υφιστάµενα δικαιώµατα χρήσης νερού θα γίνει µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 
 
5.Τις διατάξεις του Ν. 3316/2005. 
 
6.Τις διατάξεις του Ν. 4014/2011. 
 
7.Το Π.∆. 541/1978. 
 
8.Την απόφαση ΥΠ. ΥΠ.ΜΕ.∆Ι/ΓΓ∆Ε/ΓΕΝ ∆/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ∆Ε Πρωτ. ∆15/οικ./5961 
ΦΕΚ 1200/Β/11-4-2012. 
 
9. Τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν. 3852/2010 
 
10.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής. 
 
11. Την επακολουθήσασα ψηφοφορία, κατά την οποία υπέρ της ανάθεσης εκπόνησης της 
µελέτης σύµφωνα µε την εισήγηση ψήφισαν όλα τα παρόντα µέλη της Οικονοµικής 
Επιτροπής, πλην των κ.κ Γιοβάνη και Τσαντήλα, οι οποίοι ψήφισαν λευκό 
 

Αποφάσισε κατά πλειοψηφία 
                                            
 Αναθέτει απευθείας την εκπόνηση της µελέτης “Μελέτες περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων για την έκδοση αδειών χρήσης νερού των αρδευτικών γεωτρήσεων της ∆ηµοτικής 
Ενότητας Κάµπου του ∆ήµου Καρδίτσας” στην µελετήτρια Ελένη Αλεξίου, Πολιτικό 
Μηχανικό Msc µε Μελετητικό Πτυχίο Α' τάξης στην Κατηγορία 27 (Περιβαλλοντικές 
Μελέτες) και Αρ. Μητρώου 22020, έναντι του ποσού των τριών χιλιάδων εννιακοσίων 
πενήντα ευρώ (3.950,00 €) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%. 
 
 Λευκό ψήφισαν οι  κ.κ Γιοβάνης και Τσαντήλας  

  

 Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό  
195/2013 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΝΤΟΥΡΛΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακολουθούν υπογραφές 

 

Καρδίτσα ........... 
Πιστό Αντίγραφο 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 


