ΑΔΑ: ΒΙΚ5ΟΛΖΛ-6ΝΠ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ’ αριθμ. 4/07-03-2014 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 40/2014
Θέμα: «Χορήγηση ενημερωτικού εγγράφου χαρακτήρα
έκτασης των αρδευτικών γεωτρήσεων εκτός σχεδίου του
Δ. Θέρμης από τη Δ/νση Δασών Θεσσαλονίκης».
Στη Θέρμη και στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, σήμερα 7 Μαρτίου
2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00μ.μ. συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της
Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης» σε
τακτική συνεδρίαση μετά από την υπ’ αριθμ. 773/04-03-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου
του Δ.Σ. που επιδόθηκε σε καθένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του
Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α71980) περί «Κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και
Αποχετεύσεως».
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 11 μελών βρέθηκαν
παρόντα 7,δηλαδή
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Πονερίδης Παναγιώτης (Πρόεδρος)
1.
Λεμονάκη Χρύσα(προσήλθε κατά την
.
έναρξη της συζήτησης του τελευταίου
θέματος)
2 Αναγνώστου Πασχάλης (Αντιπρόεδρος)
2.
Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος
.
3 Κουγιάμης Αργύριος
3.
Παπαδόπουλος Αριστοτέλης
.
4 Χριστοφόρου Γεώργιος
4.
Τσολάκη Ελευθερία
.
5 Καρκατζίνος Νικόλαος
.
6 Αντωνιάδου Μαρία
.
7 Κεσίδη Αναστασία
.
κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Προϊσταμένη Διοικητικών & Οικ. Υπηρεσιών κ.
Κωστίκα Μαρία, γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.
Ο Πρόεδρος είπε στα μέλη ότι υπάρχουν δύο θέματα εκτός ημερησίας διάταξης και
πρότεινε να συζητηθούν στην αρχή της συνεδρίασης.

Εγκρίνεται ομόφωνα
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2 o θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1069/80 παρ.1 «Το Διοικητικό Συμβούλιον διοικεί
την επιχείρησιν και διαχειρίζεται την περιουσίαν και τους πόρους ταύτης, αποφασίζει δε επί παντός
αφορώντος την επιχείρησιν θέματος, ….».
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. στην
οποία αναφέρεται ότι, «Σχετικά με τη διαδικασία αδειών χρήσης των υφιστάμενων αρδευτικών
γεωτρήσεων και συγκεκριμένα για την ολοκλήρωση των φακέλων πρότυπης περιβαλλοντικής
αδειοδότησης, απαιτείται για τις κάτωθι γεωτρήσεις που βρίσκονται στις εκτός σχεδίου περιοχές να
χορηγηθούν ενημερωτικά έγγραφα χαρακτήρα έκτασης από τη Δ/νση Δασών Θεσσαλονίκης.
Στη Δ/νση Υδάτων θα υποβληθούν ψηφιακά αρχεία των εκτάσεων των γεωτεμαχίων των
γεωτρήσεων σε προβολικό σύστημα Ε.Γ.Σ.Α. 87 και διπλότυπα είσπραξης τέλους έκδοσης
πιστοποιητικού βεβαίωσης χαρακτήρα έκτασης για την κάθε γεώτρηση αξίας 40 € (σύνολο 680€ για
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τις 17 γεωτρήσεις) υπέρ Δημοσίου στον Κωδ. Αριθ. Εισόδου 2339 του Δημοσίου του Κρατικού
Προϋπολογισμού.
1. Δ.Κ. Θέρμης
4. Δ.Κ. Ν. Ρυσίου
1α. Γεώτρηση «Α1 ΒΑΛΤΟΣ»
4α. Γεώτρηση «ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ»
1β. Γεώτρηση «Α2 ΒΑΛΤΟΣ»
4β. Γεώτρηση «ΚΑΝΑΛΙ»
1γ. Γεώτρηση «ΦΡΑΓΜΑ»
4γ. Γεώτρηση «ΦΑΡΜΑΚΕΪΚΑ»
2. Τ.Κ. Ταγαράδων
2α. Γεώτρηση « ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ»
2β. Γεώτρηση «ΚΟΥΦΟΓΛΟΥ»
2γ. Γεώτρηση « ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ»
2δ. Γεώτρηση «ΓΗΠΕΔΟ»
3. Δ.Κ. Πλαγιαρίου
3α. Γεώτρηση «ΠΗΓΑΔΙ»
3β. Γεώτρηση «ΗΛΙΟΣ»

5. Τ.Κ. Ν. Ραιδεστού
5α. Γεώτρηση «ΓΗΠΕΔΟ»
5β. Γεώτρηση «ΜΠΑΝΑΧΑΡΗ»
5γ. Γεώτρηση «ΤΟΥΜΠΑ»
5δ. Γεώτρηση «ΚΑΡΑΓΑΤΣΙ»
5ε. Γεώτρηση «ΔΡΑΓΟΛΙΑ»

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος πρότεινε την έγκριση της διαδικασίας, την έγκριση
της σχετικής δαπάνης και την ψήφιση της σχετικής πίστωσης από τον Κ.Α. 61-98-00-0002 και
κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την
εισήγηση του Προέδρου και τις ισχύουσες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ομόφωνα

1. Εγκρίνει την ανωτέρω διαδικασία για τη χορήγηση ενημερωτικών εγγράφων χαρακτήρα έκτασης

2.

3.

από τη Δ/νση Δασών Θεσσαλονίκης με σκοπό την ολοκλήρωση των φακέλων πρότυπης
περιβαλλοντικής αδειοδότησης των υφιστάμενων αρδευτικών γεωτρήσεων όπως αυτές
αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.
Εγκρίνει την κάλυψη της δαπάνης ποσού 680,00€ και ειδικότερα για τα διπλότυπα είσπραξης
τέλους έκδοσης πιστοποιητικού βεβαίωσης χαρακτήρα έκτασης τα οποία ανέρχονται για κάθε
γεώτρηση στο ποσό των 40€ (σύνολο 680,00€=40,00*17 γεωτρήσεις) υπέρ Δημοσίου στον
Κωδ. Αριθ. Εισόδου 2339 του Δημοσίου του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Ψηφίζει την πίστωση ποσού 680,00€ από τον Κ.Α. 61-98-00-0002 προϋπολογισμού οικονομικού
έτους 2014.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 4 απόφαση 40/07-03-2014
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

