
           

 

  
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 12η του µήνα ∆εκεµβρίου  του έτους 2013 
και ώρα 10.00 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’ αριθµ. 649/2013 
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 26/11/2013. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 649 

  

Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 
28/26-11-2013 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού  
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

             
 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 

                                                          ΘΕΜΑ 

Παραλαβή των µελετών “Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις για την έκδοση αδειών 
χρήσης νερού των αρδευτικών γεωτρήσεων της ∆ηµοτικής Ενότητας Ιτάµου του 

∆ήµου Καρδίτσας.  
Στην Καρδίτσα σήµερα την 26η του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη και ώρα 

6:00 µ.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 31839/22-11-2013 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  15) Παπαγεωργίου Σταύρος 1) Αρβανιτάκου Σοφία 

2) Αναστασίου Απόστολος  16) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος 2) Χλαπάνας Ηλίας 

3) Γούλας Σωτήριος  17) Σούφλα Ουρανία 3) Καρκαλέτση Θεοδώρα 

4) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος  18) Τσιούκης Λάµπρος 4) Παπαδηµητρίου Φώτιος 

5) Ζορµπάς Ιωάννης  19) Βερίλλης ∆οµήνικος 5) Χάρµπας Θωµάς 

6) Καραγιάννης Νικόλαος  20) Γεννάδιος Ιωάννης  

7) Κατσιαβάρας Θωµάς  21) Ντελής Ιωάννης     Αν και κλήθηκαν νόµιµα 

8) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος  22) Ντούρλιας ∆ηµήτριος  

9) Κωτούλας Φίλιππος  23) Σουφλάκος Βασίλειος  

10) Μαρκινός Αθανάσιος  24) Τσίπρας Εµµανουήλ  

11) Μουζιούρας Νικόλαος  25) Γιοβάνης Γεώργιος  

12) Μπατζιάκας Βασίλειος  26) Μακροστέργιος Αθανάσιος  

13) Μπουραζάνης Αθανάσιος  27) Αρχοντής ∆ηµήτριος  

14) Νασιάκου Αλεξάνδρα  28) Τσαντήλας Βασίλειος  

     

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 την παραλαβή των µελετών  
 “Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις για την έκδοση αδειών χρήσης νερού των αρδευτικών 
 γεωτρήσεων της ∆ηµοτικής Ενότητας Ιτάµου του ∆ήµου Καρδίτσας” 
  και αφού έλαβε υπόψη: 
 
1.Την εισήγηση  του  κ. Βάϊου Ελευθερίου, ∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 
Καρδίτσας, η οποία έχει ως εξής: 
 
    Ιστορικό – Αναγκαιότητα µελέτης 
 

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), τη µε αριθµ. 111084/17-12-2012 

Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 3368 Β΄/17-12-2012) και τη µε αριθµ. 190255/9-5-2013 K.Y.A. (ΦΕΚ 1137 Β’/10-5-2013), 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. 190255/9-5-2013 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-1-2014. 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 Ιτάµου, υφίσταται µια σειρά αρδευτικών γεωτρήσεων, δέκα (10) στον αριθµό, µέσω των 

οποίων αρδεύεται µεγάλος αριθµός αγροτεµαχίων. Για το σύνολο των γεωτρήσεων αυτών, δεδοµένου ότι δε 

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 αρδευτικών γεωτρήσεων της ∆ηµοτικής Ενότητας Ιτάµου 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 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. Καλλιθήρου της ∆.Ε. Ιτάµου του ∆ήµου Καρδίτσας, οι αρδευτικές 

γεωτρήσεις για τις οποίες απαιτείται η εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είναι η γεώτρηση Κ3-

Υ8, η γεώτρηση Κ35, η γεώτρηση Κ36-Υ11, η γεώτρηση Κ90 (Κ43-Υ12), η γεώτρηση Υ8-Κ34, η γεώτρηση 

Υ10-Κ4, η γεώτρηση Υ14-Κ92, η γεώτρηση Υ15-Κ89, η γεώτρηση Υ23-ΕΚ35 και η γεώτρηση Υ25-ΕΚ36. 

   

Ανάθεση – Εκπόνηση Μελέτης  

Οι εξεταζόµενες δραστηριότητες αποτέλεσαν το αντικείµενο των Μελετών Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων για την έκδοση αδειών χρήσης νερού των αρδευτικών γεωτρήσεων της ∆ηµοτικής Ενότητας 

Ιτάµου του ∆ήµου Καρδίτσας, οι οποίες εκπονήθηκαν από την κα Αλεξίου Ελένη, Πολιτικό Μηχανικού, κάτοχο 

Μελετητικού Πτυχίου κατηγορίας 27: Περιβαλλοντικές Μελέτες και Αριθµό Μελετητικού Μητρώου: 22020, µε 

βάση: 

− Την υπ’ αριθµ. 194/2013 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Καρδίτσας περί απευθείας 

Ανάθεσης σύνταξης της µελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου της επικεφαλίδας.  

−−−− Τη µε αρ. πρωτ. 1292/108254/12-06-2013 Απόφαση της Γενικής Γραµµατέως της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης της παραπάνω απόφασης. 

−−−− Το συµφωνητικό, µε αριθµό 20073/29-7-2013, του ∆ηµάρχου Καρδίτσας κ. Κων/νου Παπαλού και της 

αναδόχου κας Αλεξίου Ελένης. 

Η αµοιβή των µελετών ανέρχεται στο ποσό των 7.950 € µε το Φ.Π.Α. και υπάρχει εγγεγραµµένη 

πίστωση στον προϋπολογισµό του ∆ήµου. 

Οι µελέτες ολοκληρώθηκαν εµπρόθεσµα εντός της συµβατικής προθεσµίας, διορθώθηκαν και 

υποβλήθηκαν οριστικά στις 22-11-2013. Σηµειώνεται ότι εφόσον κατά τη φάση των εγκρίσεων των ανωτέρω 

µελετών από τις αρµόδιες Υπηρεσίες Περιβάλλοντος απαιτηθούν συµπληρώσεις ή τροποποιήσεις των ανωτέρω 

µελετών, αυτές θα πραγµατοποιηθούν από την ανάδοχο χωρίς καµία επιπλέον αποζηµίωση σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στο άρθρο 31 του Ν. 3316/2005.  

 

Αντικείµενο µελέτης 

Οι υποβληθείσες µελέτες εντοπίζουν και αξιολογούν πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη 

λειτουργία των υφιστάµενων δραστηριοτήτων: 

1) Αρδευτική γεώτρηση Κ3-Υ8 στην Τ.Κ. Καλλιθήρου της ∆.Ε. Ιτάµου του ∆ήµου Καρδίτσας 

2) Αρδευτική γεώτρηση Κ35 στην Τ.Κ. Καλλιθήρου της ∆.Ε. Ιτάµου του ∆ήµου Καρδίτσας 

3) Αρδευτική γεώτρηση Κ36-Υ11 στην Τ.Κ. Καλλιθήρου της ∆.Ε. Ιτάµου του ∆ήµου Καρδίτσας 

4) Αρδευτική γεώτρηση Κ90 (Κ43-Υ12) στην Τ.Κ. Καλλιθήρου της ∆.Ε. Ιτάµου του ∆ήµου 

Καρδίτσας 

5) Αρδευτική γεώτρηση Υ8-Κ34 στην Τ.Κ. Καλλιθήρου της ∆.Ε. Ιτάµου του ∆ήµου Καρδίτσας 

6) Αρδευτική γεώτρηση Υ10-Κ4 στην Τ.Κ. Καλλιθήρου της ∆.Ε. Ιτάµου του ∆ήµου Καρδίτσας 

7) Αρδευτική γεώτρηση Υ14-Κ92 στην Τ.Κ. Καλλιθήρου της ∆.Ε. Ιτάµου του ∆ήµου Καρδίτσας 

8) Αρδευτική γεώτρηση Υ15-Κ89 στην Τ.Κ. Καλλιθήρου της ∆.Ε. Ιτάµου του ∆ήµου Καρδίτσας 

9) Αρδευτική γεώτρηση Υ23-ΕΚ35 στην Τ.Κ. Καλλιθήρου της ∆.Ε. Ιτάµου του ∆ήµου Καρδίτσας 

10) Αρδευτική γεώτρηση Υ25-ΕΚ36 στην Τ.Κ. Καλλιθήρου της ∆.Ε. Ιτάµου του ∆ήµου Καρδίτσας, 



           

 

και προτείνουν τα αναγκαία µέτρα για την αντιµετώπιση των παραπάνω περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

Ειδικότερα, διερευνούν περιβαλλοντικά τη λειτουργία των υφιστάµενων αρδευτικών γεωτρήσεων, οι οποίες 

εξυπηρετούν ένα σηµαντικό αριθµό καλλιεργούµενων εκτάσεων στην περιοχή της Τ.Κ. Καλλιθήρου της ∆.Ε. 

Ιτάµου του ∆ήµου Καρδίτσας. 

Πιο αναλυτικά, σύµφωνα µε τις υποβληθείσες µελέτες, οι εξεταζόµενες δραστηριότητες κατά τη 

λειτουργία τους δε δύναται να προκαλέσουν δυσµενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον, αλλά αντιθέτως 

αναµένεται να έχουν θετικές επιπτώσεις για την ευρύτερη περιοχή, καθώς στοχεύουν στην 

κοινωνικοοικονοµική ανάπτυξη της περιοχής µελέτης λόγω της κάλυψης των αρδευτικών αναγκών σε νερό, 

της αύξησης του αγροτικού εισοδήµατος, αλλά και της συγκράτησης των αγροτών στις αγροτικές τους 

ιδιοκτησίες και γενικότερα της πλήρους αξιοποίησης της περιοχής. 

Όσον αφορά τα µέτρα αντιµετώπισης πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτά αφορούν 

αποκλειστικά τη φάση λειτουργίας της αρδευτικής γεώτρησης και συνιστούν στις ενέργειες που πρέπει να 

γίνουν όπως πραγµατοποίηση ελέγχων αναφορικά µε τις παραµέτρους ποιότητας και ποσότητας του 

αντλούµενου νερού και προστασία των υδάτων και του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής, τα οποία 

µπορούν να περιορίσουν σηµαντικά τους κινδύνους προσωρινής ή µόνιµης υποβάθµισης του περιβάλλοντος.   

   
2. Τις  τοποθετήσεις, απόψεις,  των ∆ηµοτικών Συµβούλων  όπως αυτές καταγράφηκαν  στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης. 
 
 
                                               Αποφάσισε οµόφωνα 
  
 
  Την παραλαβή των µελετών “Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις για την έκδοση αδειών χρήσης 
νερού των αρδευτικών γεωτρήσεων της ∆ηµοτικής Ενότητας Ιτάµου του ∆ήµου Καρδίτσας” 
οι οποίες εκπονήθηκαν από την κα Αλεξίου Ελένη, Πολιτικό Μηχανικό κατόπιν της 
υπ΄αριθµ.194/2013 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Καρδίτσας,και η οποία  
εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ.1292/108254/12-06-2013 απόφαση της Γενικής Γραµµατέας 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης  της παραπάνω απόφασης. 
 
 Οι µελέτες ολοκληρώθηκαν εµπρόθεσµα εντός της συµβατικής προθεσµίας, διορθώθηκαν και 
υποβλήθηκαν οριστικά στην Υπηρεσία,  στις 22-11-2013.   
 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθµό 649/2013 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ             O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                 ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ    ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ακολουθούν υπογραφές 

Καρδίτσα ______________ 
Πιστό Αντίγραφο 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ  

 



           

 

 


