ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ

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

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήμερα την 5η του μήνα Ιουνϊου του έτους 2012 και
ώρα 13.00 μμ, η υπογεγραμμένη Ζάρρα Σταυρούλα (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. 182/2012
Απόφασης του ∆ημοτικού Συμβουλίου, που συζητήθηκε στη
συνεδρίαση αυτού στις 17/5/2012.
Προς
τούτο
συντάχθηκε
το
παρόν
αποδεικτικό
από
τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.
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Απόσπασμα από το υπ’αριθ.
8/17-5-2012
Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ημοτικού
Συμβουλίου ∆ήμου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι μάρτυρες

ΝΤΑΒΑΝΑ ΕΛΕΝΗ

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΨΗΜΜΕΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΘΕΜΑ
Παροχή σύμφωνης γνώμης για έκδοση αδειών χρήσης νερού των κρατικών
γεωτρήσεων
Στην Καρδίτσα σήμερα την 17η του μηνός Μαϊου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα
7:00 μ.μ, στο ∆ημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 11565/11-5-2012 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) Αναστασίου Απόστολος

18)Τσιούκης Λάμπρος

1) Αγραφιώτου Ελένη

2) Αρβανιτάκου Σοφία

19)Χλαπάνας Ηλίας

2)Χάρμπας Θωμάς

3) Γούλας Σωτήριος

20)Βερίλλης ∆ομήνικος

4) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος

21)Γεννάδιος Ιωάννης

5) Ζορμπάς Ιωάννης

22)Καρκαλέτση Θεοδώρα

6) Καραγιάννης Νικόλαος

23)Ντελής Ιωάννης

7) Κατσιαβάρας Θωμάς

24)Ντούρλιας ∆ημήτριος

8) Κωστόπουλος ∆ημήτριος

25)Σουφλάκος Βασίλειος

9) Κωτούλας Φίλιππος

26)Τέγος Χρήστος

10)Μαρκινός Αθανάσιος

27)Γιοβάνης Γεώργιος

11)Μουζιούρας Νικόλαος

28)Μακροστέργιος Αθανάσιος

12)Μπατζιάκας Βασίλειος

29)Τσίπρας Εμμανουήλ

13)Μπουραζάνης Αθανάσιος

30)Αρχοντής ∆ημήτριος

14)Νασιάκου Αλεξάνδρα

31)Τσαντήλας Βασίλειος

15)Παπαγεωργίου Σταύρος
16)Παπαδημητρίου Χαρίλαος
17)Σούφλα Ουρανία

Αν και κλήθηκαν νόμιμα

Το ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο 33
μελών, παρόντες ήταν 31), 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 του ∆ήμου Καρδίτσας μετά από συζήτηση σχετικά με παροχή
σύμφωνης γνώμης για έκδοση αδειών χρήσης νερού των κρατικών γεωτρήσεων και αφού
έλαβε υπόψη:
1. Την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Μαρκινού Αθανάσιου η οποία έχει ως εξής:
“ Έχοντας υπόψη:
1)
Την αριθμ.150559/16-6-2011(Φεκ. Β΄ 1440)
Κοινή Υπουργική Απόφαση
«∆ιαδικασίες , όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα
χρήσης νερού , άρθρο 2, παρ. 5. ». Με την συγκεκριμένη ΚΥΑ όλες οι υπάρχουσες πηγές
υδροληψίας (ιδιωτικές , δημοτικές, κρατικές γεωτρήσεις ή αντλιοστάσια ) οι οποίες
θεμελίωναν δικαίωμα χρήσης νερού έως 20-12-2005 και είτε δεν έχουν άδεια εν γένει είτε η
υπάρχουσα άδεια δεν ισχύει, υποχρεούνται να ζητήσουν την έκδοση άδειας χρήσης νερού
(άρδευσης , ύδρευσης , αναψυχής κλπ.) σύμφωνα με τις διαδικασίες της παρούσης, έως τις
16-6-2012.
Ειδικότερα στην παράγραφο 5 του άρθρου 2 ορίζει ότι για κάθε δημόσια πηγή υδροληψίας
οι χρήστες αυτής κάνουν αίτηση προς το ∆ήμο στα διοικητικά όρια του οποίου ανήκει η
πηγή υδροληψίας και ο αρμόδιος ∆ήμος είναι υποχρεωμένος να
προβεί σε όλες τις
απαιτούμενες ενέργειες για την έκδοση άδειας χρήσης νερού .Το κόστος που προκύπτει από
την διαδικασία επιμερίζεται από το ∆ήμο στους χρήστες.
2)
Την αριθμ. 110424/11-4-2012 τροποποίηση της προαναφερομένης ΚΥΑ.
3)
Το γεγονός ότι οι κρατικές γεωτρήσεις θεωρούνται ∆ημόσιες πηγές υδροληψίας.
4)
Το γεγονός ότι στα διοικητικά όρια του ∆ήμου Καρδίτσας υπάρχουν οι παρακάτω
αναφερόμενες Κρατικές γεωτρήσεις
5)
Τις παρακάτω αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο ∆ήμο από τους χρήστες των κρατικών
γεωτρήσεων
ΤΟΠΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΚΑΜΠΟΥ

ΑΓΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ

ΙΤΑΜΟΥ

ΚΑΛΛΙΘΗΡΟ

ΚΡΑΤΙΚΗ
ΓΕΩΤΡΗΣΗ
ΚΒ 128
ΚΒ130-Υ11
ΣΡ 28
ΣΡ 48-Υ6
Κ4-Υ10
Κ35
Κ91-Υ13
Κ3
Κ34-Υ8
Κ92-Υ14
Κ90

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ
4209/29-2-2012
11719/14-5-2012
9557/19-4-2012
15892/18-102011
2846/10-2-2012
14793/4-10-2011
7161/22-3-2012
6417/19-3-2012
14798/4-10-2011
8902/6-4-2012

ΕΚ35-Υ23
ΕΚ36-Υ25
Κ36

14800/4-10-2011
14802/4-10-2011
15392/11-102011
Κ89-Υ15
14794/4-10-2011
6)
To γεγονός ότι οι προαναφερόμενες γεωτρήσεις δεν έχουν άδεια χρήσης νερού σε
ισχύ
7) Την προθεσμία υποβολής αιτήματος για την έκδοση άδειας χρήσης νερού που λήγει
στις 16-6-2012.
O ∆ήμος μας θα πρέπει να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την έκδοση άδειας
χρήσης νερού από το αρμόδιο τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της ΠΕ Καρδίτσας
έως τις 16-6-2012 για εκείνες τις κρατικών γεωτρήσεων για τις οποίες έχουν κατατεθεί στο
δήμο μας αιτήσεις από τους χρήστες τους .
2. Την πρόταση του κ. Προέδρου για παροχή σύμφωνης γνώμης για την έκδοση άδειας
χρήσης νερού ( άρδευσης, ύδρευσης, αναψυχής κλπ) των κρατικών γεωτρήσεων
αρμοδιότητας του ∆ήμου Καρδίτσας οι οποίες θεμελίωναν δικαίωμα χρήσης νερού έως 16-62011 και δεν έχουν άδεια ή υπάρχουσα άδεια δεν ισχύει. Η προθεσμία για την έκδοση άδειας
χρήσης νερού (η οποία είναι υποχρεωτική) λήγει στις 16-6-2012
3.Την αριθμ.150559/16-6-2011(Φεκ. Β΄ 1440)
τροποποιήθηκε με την αριθμ.110424/11-4-2012

Κοινή

Υπουργική

Απόφαση

όπως

4. Τις τοποθετήσεις και απόψεις των δημοτικών συμβούλων
Αποφάσισε ομόφωνα
Παρέχει την σύμφωνη γνώμη για έκδοση αδειών χρήσης νερού (άρδευσης, ύδρευσης,
αναψυχής κ.λ.π) των κρατικών γεωτρήσεων -σύμφωνα με τον πίνακα που περιλαμβάνεται
στο σκεπτικό της παρούσας- οι οποίες θεμελίωναν δικαίωμα χρήσης νερού έως 16-6-2011
και δεν έχουν άδεια ή η υπάρχουσα άδεια δεν ισχύει.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν πήραν μέρος οι ∆ημοτικοί
Σύμβουλοι κ.κ., Τσαντήλας, Αρχοντής , Τέγος & Γιοβάνης, λόγω αποχώρησής των από τη
συνεδρίαση.
Η Απόφαση αυτή πήρε
Αυξ. Αριθμό 182/2012
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

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

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

